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نشست های 

هیات نمایندگان

هیات رییسهو
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بیانیه3مصوبه9نشست8
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وزیر امور خارجه/ دکترظریف

وزیرامور اقتصادی و دارایی/ دکتر دژپسند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس / دکتر پور ابراهیمی

سرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجل/ مهندس فوالدگر

میهمانان ویژه نشست های هیأت نمایندگان
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32: نشست ها
145: مصوبات

نشست های رییس اتاق

555

مجموع نشست های اعضای هیات رییسه

896

مجموع  سفرهای استانی  رییس و اعضای هیات رییسه

29
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نشسست ها و دیدارهای مهم داخلی

6



میهمانان ویژه اتاق

دکتر الریجانی
همایش ایران و روسیه

نوبختدکتر
مهندس حجتی

دکتر آوایی
صبحانه های کاری

دکتر دژ پسند
دکتر شریعتمداری

رحمانیدکتر 
مهندس اسالمی

اشنایی با برنامه های وزرای
7پیشنهادی



رمکاتبات مهم رییس اتاق ایران با مدیران ارشد اجرایی کشو

پیشنهادهای ارزی رئیس اتاق ایران

رئیس جمهوربه 

نامه های رییس اتاق به معاون اول 
6 پیشنهاد اتاق ایران برای اصالح سیاستهای ارزی و تجاری پتروشیمی

 گانه اتاق ایران به دولت برای اصالح نظام قیمت گذاری فوالد   4پیشنهادهای

8پیشنهاد اتاق ایران برای اصالح طرح پیمان سپاری ارزی

درخواست اطالع بخش خصوصی از بخشنامه ها، پیش از ابالغ آنها

12راهکار اتاق ایران برای خروج کشور از مشکالت ارزی و تجاری
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رییس جمهوردیدار هیات رییسه و فعاالن و صاحب نظران اقتصادی با 

رییس مجلس شورای اسالمیدیدار نوروزی هیات رییسه با 
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ملیرویدادهای مهم 

به میزبانی یا با مشارکت 

اتاق ایران
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همایش فعاالن اقتصادی

و سفرا

آبهمایش دوساالنه 

ولین همایش ملی ا
هاتشکل 

همایش روز ملی بهره وری
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تفاهم نامه های اتاق

وزارت کشورتفاهمنامه اتاق ایران با •

در خصوص سند وزارت جهاد کشاورزی تفاهمنامه اتاق ایران و •

بهره وری آب و کشاورزی 

معاونت همکاری های فناوری اطالعات تفاهم نامه اتاق و •

وارتباطات ریاست جمهوری و اتاق ایران

و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب تفاهم نامه بین •
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
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و دستاوردهای کلیدیاقدامات
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:هیات های پذیرشی:      هیات های اعزامی

هیات14کشور                13هیات به 7

کردستان عراق

سنگال

برزیل

اروگوئه

نامیبیا

ترکیه

آلبانی

مقدونیه

صربستان

فرانسه

هلند

سوییس

اتریش

روسیه

تایلند

مالزی

ترکیه

عراق

سوریه

ایتالیا

سوئد

چک

کرواسی 

بلغارستان

(2)برزیل

کرواسی
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59: دیدارهای دو جانبه

4: تفاهم نامه های بین المللی
10: شرکت در کمیته های مشترک دو کشور

اتاق و شورای جدید
یک مورد

هیات های اعزامی
16

هیات های پذیرشی
16

برگزاری مجامع
21

اتاق ها و شوراهای مشترک 
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نشست های مشترک 

با نمایندگان مجلس

27

اعضای اتاق در

کمیسیون های مجلس

211

هماهنگی حضور نمایندگان مجلس 

در استان ها

10

شیراز

کرمان و رفسنجان 

بیرجند

اردبیل

مشهد

ارومیه

قزوین 16



اصفهان

کاشان

مشهد

ارومیه 

سنندج

اهواز

کرمانشاه

مرکزی

ایالم

زنجان

گرگان

تبریز

گیالن

قزوین

آذربایجان غربی

فارس

اردبیل

بوشهر

بازدیدهای

استانی

ه تفویض برخی امور ب
استان ها

رترازسنجی عملکرد اتاق های سراسر کشو

ارتقسیم کار استانی در پایش شاخص های سهولت کسب و ک
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وضعیت تشکل ها در پایان دوره
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و مقررات مربوطهقانون بیمه تأمین اجتماعی پیگیری اصالح 

با نگاه رفع مشکالت اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیگیری 

سیاست های ارزیاجرای اقدامات متعدد در حوزه 

:دستاورد کلیدی

منطقــی و واقعــی کردن ارزش کاالهــای صادراتــی

و تبدیــل نــرخ ارز کاالهــای صادراتــی از نــرخ مرجــع بــه نرخ ســامانه نیمــا

دفاع از حقوق اعضا
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صنعت(  PMI )اجرای طرح شاخص مدیران خرید

اجرای سه دوره طرح پایش ملی  محیط کسب و کار 

اتاق ایران1396تدوین و انتشار سالنامه آماری سال 
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:کمیسیون های تخصصی
نشست اصلی153

مصوبات209

نشست های کارشناسی43

گزارش 19

شوراهای راهبردی 

12شورای گفت وگو و کمیته ماده 
نشست اصلی13

نشست کارشناسی 29

مصوبه31

گزارش کارشناسی ارجاع شده118
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از سازمان تامین اجتماعی« استعالم بدهی بیمه » راه اندازی آنالین 

سامانه جامع تجارتآغاز راه اندازی ارتباط آنالین با ثبت سفارش و 

سامانه یکپارچه درآمدهای مبتنی بر کارت    آغاز بهره برداری از 
در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند در تمامی استان ها

ایجاد سامانه کارگروه اقدام ویژه 

آغاز پروژه سامانه ثبت سفارش گواهی حالل 

ارراه اندازی سامانه شناسایی قوانین مخل کسب و ک

آغاز پیاده سازی پورتال مرکز سرمایه گذاری اتاق

توسعه خدمات الکترونیک
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اتاقوبسایت انگلیسی راه اندازی 

توسعه حضور مدیران و اعضا در

رسانه های جریان اصلی

ارتقای صدای اتاق ایران در

شبکه های اجتماعی

ی اتاق های استانی، ارزیابی وبسایت ها

اتاق های مشترک و تشکل ها

توسعه ارتباطات و ارتباطات
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انتشارات مهم اتاق در این دوره
انتشارات ادواری و متمایز اتاق در

ماهه نخست سال9

اتاق ایرانعملکردگزارش های ماهانه 

فراسونشریه تحلیلی 

اتاق ایرانماهنامه

سیاعضا به انگلیدایرکتوریکتاب 

(گزارش آینده پژوهی ایران)آینده بان 
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دارایافزایش شرکت های

صالحیت رتبه بندی 

شرکت10از یک به 

در اتاق ایران کمیته دائمی ارز تشکیل 

در اتاق ایران کارگروه اقدام ویژه تشکیل 
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با حدود نشست 1010ماه نخست سال میزبان 9اتاق ایران در •

.بوده استنفر 57،500

.از شددر این دوره با انتخاب پیمانکار آغانرژی خورشیدی فرآیند استفاده از •

برای ساعت آموزش /نفر2000کارکنان و مدیران اتاق در این دوره ، بیش از •

.را طی کرده اندسیستم های مدیریت کیفیت استقرار 

کارت17138ماهه نخست سال جاری، اتاق های سراسر کشور 9در •

.کرده اندصادر یا تمدید بازرگانی 
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مسوولیت اجتماعی

میلیارد لایر26نفر به ارزش 321به پرداخت وام تسهیل گری در •

متقاضی جدید259از حمایت تحصیلی •

نفر 181بورسیه جدید •

نفر1377به خدمات حمایتی •

در استان کرمانشاهمدرسه روستایی 22ساخت •
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