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، صنایع، معادن وکشاورزی تهران اتاق بازرگا�ن

در ســاختار ســازمانی اتــاق بازرگانــی تهــران ترکیبــی از 
60 نفــر از نخبــگان اقتصــادی و نیــز نماینــدگان منتخب 
دولــت پیــش بینــی گردیــده کــه بــه نــوع خــود ترکیبــی 

ــاق  ــز ات ــی سراســر کشــور و نی ــای بازرگان ــن اتاقه ــرد در بی ــه ف منحصــر ب
بازرگانــی ایــران مــی باشــد. لــزوم بهــره گیــری از ظرفیــت مذکــور، ایجــاد 
ترکیبــی از کمیســیونهای تخصصــی بــا اهــداف مشــخص و بــه منظــور پیــش 
ــا چالــش هــای پیــش روی اقتصــادی را ضــروری نمــوده  ــه ب بینــی و مقابل

اســت.

ــاق تهــران، خصوصــاً فعالیــن  ــع و مالحظــات ذی نفعــان ات ــه مناف توجــه ب
ــاورزی در  ــدن و کش ــت، مع ــی، صنع ــوزه کالن بازرگان ــادی در 4 ح اقتص
هــر یــک از دوره هــای 9 گانــه هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ترکیبــی از 
عناویــن، جهــت ایجــاد کمیســیونهای ذیربــط را الــزام آور و دقــت در ترکیــب 
اعضــاء و نیــز حضــور مؤثــر هیــأت نماینــدگان در برگــزاری جلســات مربوطــه 

میــزان کارایــی و دســتیابی بــه اهــداف را تضمیــن مــی نمایــد.

ســاختار کمیســیونهای 10 گانــه اتــاق تهــران در 2 ســاله تحــت دوره نهــم 
هیــأت نماینــدگان و نیــز نقــش کلیــدی رؤســای کمیســیونهای مذکــور در 
انتخــاب موضوعــات، برگــزاری منظــم و نیــز نحــوه اداره جلســات، بــه نحــوی 
بنیادیــن قابلیــت انعــکاس مشــکالت فعالیــن اقتصــادی مرتبــط و همچنیــن 
انعــکاس جمــع بنــدی نظــرات ذی نفعــان را فراهــم آورده کــه در گــزارش 

حاضــر، بصــورت خالصــه گــردآوری و ارایــه مــی گــردد.

تــالش هیــأت رئیســه، رئیــس و عوامــل اجرایــی در ایــن دوره از حیــات اتــاق 
ــت  ــری از ظرفی ــری حداکث ــره گی ــا به ــا ب ــز اســت ت ــر آن متمرک ــران ب ته



ــاء  ــت در احی ــز دول ــادی و نی ــن اقتص ــن فعالی ــم از منتخبی ــدگان اع نماین
ــاد  ــای نه ــوه درســتی از کوشــش ه ــت کمیســیونهای تخصصــی، جل ظرفی
ــادی  ــکالت کالن اقتص ــل مش ــور ح ــه منظ ــی بخــش خصوصــی ب نمایندگ
کشــور را بــه تصویــر کشــیده و بــا تعامــل ســازنده بــا قــوای 3 گانــه کشــور 
امــکان رشــد اقتصــادی و توســعه کشــور بطــور اعــم و افزایــش کارآمــدی 

ــه طــور اخــص را محقــق نمایــد. بخــش خصوصــی ب

امیــد اســت گــزارش تقدیمــی بتوانــد تصویــر دقیقــی از تالشــهای صــورت 
ــت نظــرات مکمــل و ارشــادی اعضــاء  ــه تلقــی شــده و موجــب دریاف گرفت

ــرای تنظیــم گزارشــات آتــی گــردد.   هیــأت محتــرم نماینــدگان ب

ــره  ــا به ــت ب ــدوار اس ــدگان امی ــأت نماین ــیونها و هی ــور کمیس ــت ام معاون
گیــری از نظــرات ارشــادی دریافتــی، بتوانــد بــا عمــل بــه مســئولیت هــای 
ــه برنامــه ریــزی  ــه نحــوی بهتــر، در دوره 2 ســاله آتــی نســبت ب ــه ب محول
جهــت اداره موثــر کمیســیونهای تخصصــی بعنــوان مرکــز تولیــد اندیشــه و 

رکــن جریــان ســاز نهــاد نمایندگــی بخــش خصوصــی اقــدام نمایــد.

بهمن عشقی

دبیرکل

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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همزمانــی، شــروع فعالیــت کمیســیونهای تخصصــی 
ــب  ــران، موج ــاق ته ــدگان ات ــات نماین ــد هی ــاز دور جدی ــا آغ ــم ب دوره نه
ــه فعالیت هــای  ــازه ای ب ــا حضــور تیــم جــوان و پرانگیــزه، جــان ت گردیــد ب
ــی  ــاق وارد شــود و همزمان ــد ات کمیســیون ها، در راســتای برنامه هــای جدی
ــا امــکان حضــور تشــکل های توانمنــد و مرتبــط بــه حــوزه  ایــن موضــوع، ب
فعالیت هــای هــر کمیســیون، قــدرت کارشناســی آن هــا را دو چنــدان نمــود. 

در اولیــن ســال از دوره دوســاله فعالیــت کمیســیون ها و هیــات نماینــدگان، 
ــکالت  ــائل و مش ــره، مس ــع خب ــن جم ــای ای ــری از ظرفیت ه ــا بهره گی ب
پیــش روی فعــاالن اقتصــادی و موانــع کســب و کار، طــی جلســات حضــوری 
و بــه صــورت منظــم مــورد پیگیــری قــرار  گرفــت، امــا متاســفانه در ابتــدای 
ــتیم  ــاری COVID19، نتوانس ــری بیم ــا همه گی ــه ب ــا مواج ــال دوم و ب س
ــن در  ــم؛  ای ــد گردی ــره بهره من ــع خب ــن جم ــوری از ای ــورت حض ــه ص ب
حالــی بــود کــه ایــن ویــروس نتوانســت مانــع فعالیــت بخــش خصوصــی پــر 
تــالش گــردد و بــا برگــزاری جلســات بــه صــورت مجــازی و آنالیــن، ســعی 
نمودیــم تــا همــواره بــا تــالش بــرای حفــظ ســالمت اعضــا، بــا بهره گیــری 
ــی را  ــش خصوص ــرا راه بخ ــکالت ف ــع و مش ــد، موان ــای جدی از تکنولوژی ه
کــه بــا گســترش ایــن ویــروس دوچنــدان گردیــده بــود، پیگیــری نماییــم. 

در ایــن راســتا و بــر اســاس وظایــف محولــه، بــا همــکاری اعضــا، 
کارشناســان، مشــاوران و تــوان کارشناســی تشــکل های حرفــه ای و در 
چارچــوب رویکردهــا و اســتراتژی کالن اتــاق، معاونــت امــور کمیســیونها و 
ــیون های  ــمی کمیس ــه رس ــا 350 جلس ــزاری جمع ــدگان، برگ ــات نماین هی
تخصصــی و کارگروه هــای مربوطــه بــه صــورت حضــوری و آنالیــن، 
ــات  ــا هی ــزاری 17 جلســه شــورای هماهنگــی روســای کمیســیون ها ب برگ
ــه شــده در راســتای مباحــث  ــه 194 گــزارش کارشناســی تهی رئیســه، ارائ
تخصصــی مطروحــه در کمیســیون ها، برگــزاری 23 نشســت رســمی هیــات 
نماینــدگان و ارســال 262 نامــه رســمی جهــت انعــکاس مســائل و مشــکالت 
فعــاالن اقتصــادی بــه مســئولین ذی ربــط، را در کارنامــه خــود ثبــت نمــود. 



از آنجاییکــه بهبــود محیــط کســب و کار و ســهل ســازی مراحــل آن، همــواره 
بــه عنــوان یکــی از اهــداف اصلــی اتــاق تهــران مطــرح بــوده، بدیــن منظــور 
ــب و کار  ــاخص کس ــران در ش ــه ای ــش رتب ــرای کاه ــالش ب ــت ت و در جه
ــاء  ــا ســه محــور ارتق ــه ای ب ــم نام ــه اول ســال1399، تفاه ــی، در نیم جهان
ــی،  ــک جهان ــب  وکار بان ــام کس ــهولت انج ــاخص س ــران در ش ــگاه ای جای
شــاخص رقابت پذیــری مجمــع جهانــی اقتصــاد و شــاخص حقــوق مالکیــت 
و بهبــود محیــط کســب و کار از طریــق شناســایی، حــذف و اصــالح مقــررات 
مخــل و زائــد، بــا معاونــت اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی امضــا 
شــد، کــه ایــن موضــوع بــه عنــوان مبحــث مهــم در تعامــل بــا کمیســیون-
هــای تخصصــی، در صــدر اهــداف و برنامه هــای ایــن معاونــت قــرار گرفــت. 
ــن  ــب ای ــدگان، در قال ــات نماین ــیونها و هی ــت کمیس ــتا معاون ــن راس در ای
ــایر  ــا س ــکاری ب ــا هم ــردی و ب ــه راهب ــک برنام ــتر ی ــه و در بس ــم نام تفاه
ــای  ــتمر فض ــود مس ــران، بهب ــاق ته ــط ات ــای ذی رب ــا و مدیریت ه معاونت ه
کســب و کار را، بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اهــداف خــود دنبــال نمــود.

مجموعــه پیــش رو چکیــده ای از اقدامــات ایــن معاونــت، در قالــب مجموعــه 
ــه  ــوده، ک ــدگان ب ــات نماین ــرم هی ــات محت کمیســیون های تخصصــی و هی
جــز بــا همراهــی و حمایت هــای بــی دریــغ ریاســت، هیــات رییســه، روســای 
ــرکل  ــقی دبی ــر عش ــای دکت ــاب آق ــژه جن ــی و بوی ــیونهای تخصص کمیس

محتــرم اتــاق تهــران، میســر نبــود. 

ــر  ــاعی و پ ــکاران س ــیون ها و هم ــان کمیس ــه کارشناس ــا از مجموع در انته
ــی،  ــت فدای ــدی، مهدخ ــا عاب ــد، پرنی ــا بیرانون ــا صب ــرکار خانم ه ــم س تالش
فاطمــه دادزه و مرجانــه صالحــی کــه در اجــرای برنامه هــای ایــن معاونــت، 

ــم.  ــی نمای ــی م ــد قدردان ــالش نموده ان ــه و دلســوزانه ت صادقان

مریم فدایی

معاون امورکمیسیونها و هیأت نمایندگان

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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تعــداد جلســات برگــزار شــده کمیســیون هــا در دور اول دوره نهــم هیئــت نماینــدگان 
اتــاق تهــران، بالــغ بــر 350 جلســه و کارگــروه تخصصــی بــوده کــه در آن بــه بررســی 
ــت. در  ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــش خصوص ــادی بخ ــاالن اقتص ــکالت فع ــائل و مش مس
ــه هیــات رئیســه  ــد فعالیــت آنهــا ب ــه رون راســتای هماهنگــی میــان کمیســیونها و ارائ
ــی،  ــیونهای تخصص ــای کمیس ــی روس ــورای هماهنگ ــه ش ــزاری 17 جلس ــا برگ ــاق ب ات

ــده اســت. ــه گردی ــاق ارائ ــات رئیســه ات ــه هی گــزارش فعالیــت کمیســیونها ب

 

 اقاصاد سالمت
 اقاصاد نوآوری و تحول دیجیاال
 انرژی و محیط زیست
 بازار پول و سرمایه
 بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید
 تسهیل تجارت و توسعه صادرات
 حمایت قضایی و مبارزه با فساد

 صنعت و معدن

 کشاورزی و صنایع تبدیلی

 گردشگری
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 سایر اعضای
 هیئت نمایندگان

 ناصر ریاحی 

 تشکل ها  
 

 

 اعضای کمیسیون 

 محمود نجفی عرب، رلیس

 دوم رلیسنالب ، هاله حامدی فر اول رلیسنالب ، ابوالفاح صانعی

 

 انجمن صنفی
 دارو و  واردکنندگان 

 مواد بیولوژیک دام

 سندیکای صاحبان
 صنایع داروهای  

 انسانی ایران

 اتحادیه بازرگانان
 تجهیزات پزشکی 

 های انجمن شرکت
 دانش بنیان حوزه

 سالمت اساان تهران 

  واردکنندگان انجمن
  بهداشای، هایفرآورده
 ایران عرریات و آرایشی

  دکنندگانیتول یکایسند
 یمیرژ یمکمل ها

 رانیا ییغیا و 
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تعداد اعضاء :3 نفر عضو هیات نمایندگان، 6 نفر نماینده تشکلها/
تعداد گزارشات تخصصی:24 گزارش/تعداد جلسات: 35 جلسه

کمیسیون اقتصاد سالمت
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ماموریت کمیسیون
ــازوی فکــری بخــش خصوصــی در اتخــاذ سیاســت های منســجم در حــوزه اقتصــاد ســالمت و  ب

تعامل با فعاالن این حوزه در راستای:

 نقد و تحلیل مسائل روز حوزه اقتصاد سالمت کشور؛

 توسعه خصوصی سازی در حوزه اقتصاد سالمت؛

 تسهیل کسب و کار فعالین بخشی خصوصی در حوزه سالمت؛ 

ــرون رفــت از  ــر اصــول علمــی اقتصــاد ســالمت جهــت ب ــه راهکارهــای عملــی و مبتنــی ب  ارائ
مشکالت و معضالت این حوزه.

اهداف کمیسیون
 برگــزاری جلســات مشــترک بــا کمیســیون بهداشــت مجلــس شــورای اســالمی، ســازمان برنامــه 
ــور  ــه منظ ــه ب ــای مربوط ــر ارگان ه ــت و دیگ ــورای رقاب ــازی، ش ــازمان خصوصی س ــه، س و بودج

انتقال معضالت و مشکالت فعالین بخش خصوصی در حوزه سالمت؛ 

 افزایــش وتوســعه ارتبــاط بیــن فعالیــن بخــش خصوصــی با بدنــه تصمیم گیــری و سیاســتگذاری 
دولــت در راســتای توســعه مشــارکت بخــش خصوصــی حــوزه ســالمت در فرآینــد تصمیــم گیــری 
و سیاســت گــذاری عمومــی و حضــور فعــال بازرگانــان در هیئت هــای رســمی و مالقات هــای بیــن 

دولتی؛

 ایجــاد کارگــروه هــای تخصصــی در حــوزه  هــای بین المللــی ســازی، آمــوزش و ترویــج کســب 
و کار ســالمت، پایــش و آینده نــگاری کســب و کار ســالمت و افزایــش ســطح دسترســی عادالنــه 
بــه خدمــات و محصــوالت ســالمت محــور بــا توجــه ویــژه بــه حــوزه آمــوزش و پیگیــری برگــزاری 
ــات  ــتفاده از امکان ــا اس ــالمت ب ــوزه س ــب و کار ح ــن کس ــاز فعالی ــورد نی ــی م ــای آموزش دوره ه

معاونت آموزشی اتاق؛

ــواد  ــکی و م ــزات پزش ــذا و دارو، تجهی ــوزه غ ــع ح ــررات جام ــون و مق ــب قان ــری تصوی  پیگی
ــورای  ــس ش ــالمت در مجل ــاد س ــیون اقتص ــط کمیس ــده توس ــگارش ش ــتی ن ــی و بهداش آرایش

اسالمی و برگزاری جلسات مربوطه؛ 

 پیگیــری انتشــار، انتقــال و بحــث نتایــج حاصــل از پــروژه خصوصــی ســازی در حــوزه ســالمت 
ــور  ــه منظ ــه ب ــزاری جلســات مربوط ــف و برگ ــع مختل ــده توســط کمیســیون در مجام ــام ش انج

عملیاتی سازی این امر؛

ــت و  ــارت از وزارت بهداش ــدن و تج ــت، مع ــف وزارت صنع ــک وظای ــری تفکی ــی و پیگی  بررس
ــوری؛ ــت و رگوالت ــت کیفی ــر روی مدیری ــت ب ــردن وزارت بهداش ــز ک ــان و متمرک درم
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ــت  ــا محوری ــط ب ــای مرتب ــاف و تشــکل ه ــدگان اصن ــا نماین ــزاری جلســات اختصاصــی ب  برگ
ــاق در حمایــت از شــرکت  ــه منظــور اســتفاده از ظرفیــت هــای ات شــرکت هــای دانــش بنیــان ب
هــای دانــش بنیــان حــوزه ســالمت در راســتای افزایــش صــادرات و انتقــال تکنولــوژی و همچنیــن 
ارتبــاط بــا نهــاد هــای دســت انــدرکار در راســتای تقویــت تعامــالت ملــی و بیــن المللــی در انتقــال 

تکنولــوژی؛

 پیشــنهاد و اجــرای پــروژه هــای مطالعاتــی مــورد نیــاز کشــور در حــوزه اقتصــاد ســالمت بــه 
تناســب زمــان و مشــکالت ایــن حــوزه؛

 کمــک بــه ایجــاد تشــکلهای تخصصــی بــرای بخشــهایی از اقتصــاد ســالمت کــه کــه فعالیــن آن 
فاقــد تشــکل تخصصــی هســتند؛

ــا و  ــت ه ــتفاده از فرص ــران و اس ــاق ای ــالمت ات ــاد س ــیون اقتص ــش فدراس ــازی نق ــگ س  پررن
ــای آن؛ ــت ه ظرفی

 اتــکا و اســتفاده از ظرفیــت هــای قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار و اصــالح محیــط 
کســب و کار در حــوزه ســالمت؛

ــی  ــنهادات عملیات ــب پیش ــری و تصوی ــت پیگی ــو جه ــت گ ــورای گف ــت ش ــتفاده از ظرفی  اس
ــالمت؛ ــاد س ــیون اقتص کمیس

 حضور قوی در رسانه های جمعی به منظور افزایش قدرت تاثیرگذاری کمیسیون.
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها
سازمانهای حا�ن در جلسات:

تشکل های مهمان حا�ن در جلسات

 فدراسیون اقتصاد سالمت

 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، 
دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی

پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

 اتحادیه وارد کنندگان دارو

 اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی، غذایی، ویتامینی 
و گیاهی

 

 

 

 
  
 

 

 مجلس شورای اسالمی
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشکی
 

 سازمان غیا و دارو
 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

 ایران پزشکی علوم فرهنگساان

 سازمان بیمه سالمت ایران
 

 شورای عالی انقالب فرهنگی
 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 

 ریاست جمهوری

 سااد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 

 اساانداری تهران
 

 جمهوری اسالمی ایران ملی امنیت عالی شورای گمرک جمهوری اسالمی ایران
 

 دانشکده داروسازی دانشگاه تهران
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اقدامات
 بررســی تاثیــرات اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت بــر اقتصــاد ایــران و تهیــه گزارشــات 
کارشناســی و تبییــن جنبه هــای مختلــف طراحــی و اجــرای طــرح و ارزیابــی کاهــش میــزان 
ــزات  ــده دارو و تجهی ــده و واردکنن ــرکت های تولیدکنن ــای ش ــش ه ــاران و چال ــی بیم پرداخت
پزشــکی ناشــی از افزایــش دوره وصــول مطالبــات و متعاقبــاً طراحــی ســناریوهای مختلــف در 

زمینه ادامه یا توقف طرح مذکور و بررسی نقش ذینفعان در طرح تحول سالمت

ــی و  ــواد آرایش ــکی و م ــزات پزش ــوزه دارو، تجهی ــاالن ح ــکالت فع ــائل و مش ــی مس  بررس
بهداشــتی در زمینــه ثبــت ســفارش، انبــارداری، بازرســی و ترخیــص بــه ویــژه وجــود مغایــرت 
در برخــی گزارشــات ارســالی از ســوی گمــرک بــه بانــک مرکــزی و بــروز مشــکالت متعــدد و 
جــدی بــرای شــرکت های فعــال در حــوزه اقتصــاد ســالمت، بــا حضــور مدیــران گمــرک ج.ا.ا و 

متعاقبا پیگیری  و رفع برخی از مسائل مطرح شده توسط گمرک

 بررســی مشــکالت شــرکت های فعــال در حــوزه اقتصــاد ســالمت و انتقــاد از عــدم انتشــار 
برخــی آمــار از ســوی ســازمان غــذا و دارو بــرای دسترســی آحــاد فعالیــن اقتصــادی بــا حضــور 
ــه  ــا ارائ ــذا و دارو و متعاقب ــازمان غ ــرل س ــت کنت ــواد تح ــور دارو و م ــر کل ام ــس و مدی رئی
ــود در  ــای موج ــا محدودیت ه ــه ب ــذا و دارو در رابط ــازمان غ ــس س ــوی رئی ــی از س توضیحات

سطح کالن اقتصادی و مسئولیت این سازمان برای تامین داروی مورد نیاز کشور  

 ارائــه گــزارش کارشناســی در خصــوص شفاف ســازی تعرفــه واردات مــواد اولیــه دارو، بررســی 
محدودیت هــای اعمــال شــده بــر واردات برخــی مــواد اولیــه تولیــد دارو، تحلیــل آمــار و ارقــام 
ثبــت سفارشــات، تخصیــص و تامیــن ارز در هــر حــوزه و بررســی وضعیــت تولیــد مــواد اولیــه 
در کشــور از حیــث کیفیــت و کمیــت بــا حضــور سرپرســت اداره مــواد اولیــه دارویــی ســازمان 

غذا و دارو  

 رســیدگی بــه موضــوع عــدم ترخیــص کاالهــای آرایشــی و بهداشــتی از گمــرک و رســوب 
ــت، وزارت  ــا وزارت صم ــدد ب ــات متع ــام مکاتب ــا انج ــا ب ــن کااله ــر از ای ــش از 200 کانتین بی
ــی و  ــت قضای ــه کمیســیون حمای ــاون اول رئیــس جمهــور و ارجــاع موضــوع ب بهداشــت و مع
مبــارزه بــا فســاد اتــاق بــه منظــور بررســی طــرح دعــوا در ایــن زمینــه در قــوه قضاییــه و احقــاق 

حقوق فعالین این صنف

ــازار دارویــی کشــور و طراحــی  و  ــه چندیــن گــزارش کارشناســی در خصــوص ابعــاد ب  ارائ
ــر  ــا حفــظ آن و تاثی ــی و ی ــف در خصــوص حــذف ارز 4200 تومان ــل ســناریوهای مختل تحلی
ــا اســتناد  ــد فعالیــت شــرکت های تولیدکننــده و واردکننــده دارو ب ــر رون ــن ارز ب اختصــاص ای
ــژه ســال  ــه وی ــر و ب ــزان مصــرف در طــی ســال های اخی ــه شــده از می ــام ارائ ــار و ارق ــه آم ب

1397

 ارائــه گــزارش تحلیلــی در خصــوص مولکول هــای پرمصــرف حــوزه دارو شــامل: اســتامینوفن،  
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ــان، و  ــران و جه ــزان مصــرف در ای ــای می ــر مبن ــن، آموکسی سیســیلین و ... ب ــان، مروف لوزارت
میــزان ارزبــری هریــک از ایــن مولکول هــا و بررســی ســناریو هــای مختلــف تخصیــص ارز4200 
تومانــی بــا حضــور رئیــس ســازمان غــذا و دارو و متعاقبــاً ارســال گــزارش مذکــور بــه ســازمان 
ــرداری و تاثیرگــذاری در کاهــش قیمــت مــواد اولیــه دارویــی  ــه منظــور بهــره ب غــذا و دارو ب

تولید داخل 

 رســیدگی بــه مشــکالت مــوردی شــرکت های واردکننــده تجهیــزات پزشــکی در رابطــه بــا 
عــدم تخصیــص و تامیــن ارز و ارائــه گــزارش پیگیری هــا و مکاتبــات مســتمر اتحادیــه بازرگانــان 
تجهیــزات پزشــکی بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و بانــک مرکــزی و انعــکاس 

موضوع به معاون اول رئیس جمهور

ــا حضــور مشــاور عالــی رئیــس   بررســی الیحــه بودجــه عمومــی ســال 1399 کل کشــور ب
اتــاق و تبــادل نظــر در خصــوص ســرفصل های مختلــف بودجــه عمومــی و همچنیــن بررســی 
الیحــه بودجــه ســال 1399 کل کشــور از دیــدگاه نظــام ســالمت و حــوزه بهداشــت و درمــان و 

شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه نظرات کمیسیون جهت انعکاس به مراجع ذی ربط

ــی در جهــت تســهیل کســب و کار  ــات و ظرفیت هــای وزارت اقتصــاد و دارای  بررســی امکان
حــوزه ســالمت  و بررســی زمینه هــای قابــل اصــالح درخصــوص مجوزهــای مــورد نیــاز بــرای 
شــروع کســب و کارهــا و تــالش بــرای تســهیل در صــدور و اخــذ مجوزهــا بــا حضــور رئیــس 

مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی

 بررســی اقدامــات الزم در راســتای تحقــق شــعار ســال 99 بــا عنوان”جهــش تولیــد” و ارائــه 
پیشنهادات جهت انعکاس به مراجع ذی ربط

 بررســی اقدامــات الزم جهــت کاهــش آســیب اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا بــه 
منظور انعکاس به مراجع ذیربط

 ارائــه گــزارش تحلیــل آمــاری مصــارف ارزی و ریالــی دارو و مکمــل در ســال هــای 97 و 98 
ــی  ــت داروی ــوص فهرس ــر در خص ــه نظ ــرخ ارز و ارائ ــازی ن ــی از آزادس ــات ناش ــی تبع و بررس
ــوزه دارو و  ــی ح ــکل های تخصص ــارکت تش ــا مش ــی ب ــکیل کارگروه ــا تش ــور و متعاقب کش

تجهیزات پزشکی به منظور بررسی کارشناسی موضوع ریز مصرف ارز 

ــه  ــور و ارائ ــای کش ــمی داروه ــت رس ــه فهرس ــد ب ــای جدی ــت ورود داروه ــی وضعی  ارزیاب
ــد  ــدف تولی ــی باه ــان داروی ــرکت های دانش بنی ــعه ش ــاد و توس ــوان “ ایج ــا عن ــی ب گزارش
داروهــای جدیــد” بــا حضــور مدیــر کل امــور دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو و 
متعاقبــا انعــکاس نظــرات و ارســال درخواســت ایجــاد ســاز و کار قانونــی بــرای بررســی داروهای 

خارج از فهرست رسمی داروهای کشور به سازمان غذا و دارو

 بررســی گــزارش فرهنگســتان علــوم پزشــکی پیرامــون طــرح داروی ژنریــک و بســته شــدن 

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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فهرســت دارویــی کشــور و اجبــار و محــدود کــردن صنعــت بــه تولیــد صرفــا داروی ژنریــک و 
ــت  ــودی صنع ــت و ناب ــذف رقاب ــادی و ح ــعه اقتص ــر توس ــور ب ــرح مذک ــات ط ــریح تبع تش
ــران  ــا مدی ــدد ب ــت های متع ــزاری نشس ــات و برگ ــام مکاتب ــا انج ــور و متعاقب ــازی کش داروس

فرهنگستان و ارائه پیشنهادات اصالحی به فرهنگستان 

ــات  ــه تصمیم ــی نقادان ــوزه ســالمت و ارزیاب ــای ح ــاری کســب و کاره ــرایط ج  بررســی ش
ــت و  ــیون بهداش ــای کمیس ــور اعض ــا حض ــی آن، ب ــارات فراقانون ــاده 20 و اختی ــیون م کمیس
درمــان دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســالمی )آقایــان روح االمینــی نجف آبــادی و خاتمــی( و 
متعاقبــا ارســال طــرح “ ارزیابــی و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی قانــون مقــررات امــور پزشــکی و 
دارویــی و مــواد خوردنــی و آشــامیدنی مصــوب ســال 1334 “ تهیــه شــده در کمیســیون بــه 
ــراد کلیــدی بررســی  ــا اف مجلــس جهــت بررســی پیش نویــس ارســالی و برگــزاری جلســات ب
کننــده ایــن پیــش نویــس در مرکــز پژوهش هــای مجلــس، و انجــام مکاتبــات بــا مراچــع ذی 

صالح به منظور پیگیری اصالح قانون مذکور 

ــوزه  ــر آن در ح ــت و تاثی ــف وزارت بهداش ــک وظای ــای تفکی ــا و راهکاره ــی چالش ه  بررس
مدیریــت بــازار دارویــی کشــور از دیــدگاه کمیــت و کیفیــت، و ارائــه و تصویــب پروپــوزال طــرح 
ــی و تطبیقــی نقــش وزارت بهداشــت،  ــی بررســی حقوق ــوان “طــرح تحقیقات ــا عن پژوهشــی ب
درمــان و آمــوزش پزشــکی در مدیریــت موضوعــات بازرگانــی و اقتصــادی محصــوالت ســالمت 
محــور و ارائــه مــدل اجرایــی آن” و متعاقبــا ارائــه گــزارش پیشــبرد طــرح مذکــور بــه صــورت 

ادواری در کمیسیون 

 بررســی مســائل و مشــکالت ناشــی از رویــه جدیــد ســازمان غــذا و دارو در زمینــه دریافــت 
هزینه هــای IRC و بــه تبــع آن افزایــش هزینــه هــای تولیــد دارو، تجهیــزات پزشــکی، مکمــل 
و دیگــر محصــوالت ســالمت محــور و انجــام مکاتبــات متعــدد بــا مراجــع ذی ربــط و تــالش در 
ــت  ــجم، از هیئ ــدی و منس ــورت ج ــه ص ــوع ب ــری موض ــه و پیگی ــن روی ــالح ای ــتای اص راس
مقــررات زدایــی، مرکــز پایــش و بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار، ســتاد رفــع موانــع تولیــد 
و کمیســیون اجتماعــی دولــت و همچنیــن پیگیــری موضــوع از طریــق کمیســیون حقوقــی و 
ــه گــزارش هــای ادواری از پیشــبرد پیگیــری  حمایــت قضایــی و مقرراتــی اتــاق ایــران،  و ارائ

های بعمل آمده در نشست های کمیسیون

 بررســی وضعیــت تکمیــل ســامانه ttac در زمینــه اصالــت کاال از طریــق راهکارهــای نویــن و 
تشــریح وضعیــت جــاری ایــن ســامانه و مشــکالت مرتبــط بــا آن و ارائــه پیشــنهاد اســتفاده از 
ــی  ــا بررس ــی، و متعاقب ــات دارو و ردیاب ــت اطالع ــن ثب ــوان روش جایگزی ــه عن ــد ب QR ک
ــرکت های  ــای ش ــش هزینه ه ــور کاه ــه منظ ــور ب ــی روش مذک ــکان جایگزین ــی ام کارشناس

تولیدکننده و واردکننده دارو 

 بررســی محدودیــت هــا و مشــکالت مرتبــط بــا فــرآورده هــای پالســمایی و ارزیابــی نقادانــه 
ــا  ــون و متعاقب ــال خ ــازمان انتق ــکی و س ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــرد وزارت بهداش عملک
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انعــکاس مســائل و مشــکالت جــاری فعــاالن بخــش خصوصــی در صنعــت پالســما و درخواســت 
ــتق از  ــای مش ــود داروه ــت و کمب ــن صنع ــکالت ای ــرح مش ــت ط ــران جه ــاق ته ــس ات از رئی

پالسما در کارگروه رفع موانع جهش تولید و مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور 

ــی« و  ــه داروی ــواد اولی ــکی« و »م ــزات پزش ــودی تجهی ــن و موج ــت »تامی ــی وضعی  بررس
ــی  تشــریح مشــکالت ترخیــص تجهیــزات پزشــکی از گمــرک ناشــی از تغییــرات گــروه کاالی
مرتبــط بــا حضــور نماینــده اتحادیــه بازرگانــان تجهیــزات پزشــکی و متعاقبــا مکاتبــه بــا وزارت 

صمت و گمرک ج.ا.ا به منظور پیگیری رفع موارد مذکور

ــوه  ــون نح ــری پیرام ــران و همفک ــاق ته ــال ات ــول دیجیت ــوآوري و تح ــز ن ــا مرک ــل ب  تعام
ــده از  ــد نماین ــن چن ــا تعیی ــز و متعاقب ــن مرک ــا ای ــالمت ب ــاد س ــیون اقتص ــارکت کمیس مش

کمیسیون به منظور ارتباط با مرکز و ارائه اطالعات مورد نیاز

 بررســی آمارنامــه دارویــی ســازمان غــذا و دارو و تحلیــل اطالعــات و آمــار صــادرات دارو و 
تجهیــزات پزشــکی و تشــریح ایــرادات منــدرج در آمارنامــه مذکــور و متعاقبــا انعــکاس ایــرادات 

آمارنامه به سازمان غذا و دارو و درخواست اعمال اصالحات مورد نیاز 

 تعامــل بــا موسســه آموزشــی آیتــک بــه منظــور ایجــاد زمینــه هــای همــکاری و مشــارکت 
ــر نیازهــای آموزشــی کمیســیون و  ــی موسســه منطبــق ب در جهــت گیــری فعالیــت هــای آت
انجــام مکاتبــات الزم در خصــوص معرفــی نماینــده آمــوزش بــا تشــکل هــای حــوزه ســالمت و 
ــا  ــک ب ــن فدراســیون اقتصــاد ســالمت و موسســه آیت ــی مابی ــه ف ــم نام ــاد تفاه ــا انعق متعاقب
تاکیــد بــر امــکان مشــارکت تشــکل هــا در برگــزاری دوره هــای تخصصــی و اســتفاده از امکانات 

این موسسه

 همــکاری در زمینــه شناســایی قوانیــن مخــل و زائــد کســب و کار جهــت طــرح در هیــأت 
مقررات زدایی در راستای انعقاد تفاهم نامه اتاق با وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 بررســی موانــع و راهکارهــای توســعه صــادرات دارو بــا حضــور مدیــرکل دارو و مــواد تحــت 
کنتــرل ســازمان غــذا و دارو و معــاون توســعه صــادرات کاال و خدمــات ســازمان توســعه تجــارت 
و ارائــه مشــکالت و چالــش هــای فعــاالن صنعــت دارو از جملــه، تعییــن مهلــت هــای زمانــی 
کوتــاه مــدت و غیــر قابــل قبــول بــرای تســلیم اظهارنامه هــای وارداتــی و بازگشــت ارز حاصــل 
ــات و  ــام مکاتب ــا انج ــی و متعاقب ــرخ ارز 4200 تومان ــاوت ن ــت مابه التف ــادرات و پرداخ از ص
ــارت و وزارت  ــعه تج ــازمان توس ــذا و دارو و س ــازمان غ ــئوالن س ــا مس ــات ب ــزاری جلس برگ

صنعت، معدن و تجارت به منظور چاره گشایی مسائل مذکور 

 بررســی موانــع کســب و کار در حــوزه تامیــن تجهیــزات پزشــکی مرتبــط بــا بیمــاری کرونــا 
ــکی وزارت  ــات پزش ــزات و ملزوم ــزی اداره کل تجهی ــی و برنامه ری ــاون اجرای ــور مع ــا حض ب
ــص ارز  ــر تخصی ــارت ب ــت نظ ــزارش “وضعی ــه گ ــکی و ارائ ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
تجهیــزات پزشــکی” و متعاقبــاً انعــکاس مشــکالت و چالــش هــای صنعــت تجهیــزات و ملزومات 

گزارش عملکرد سال 1398-1399

ت
الم

س
د 

صا
قت

ن ا
یو

س
می

ک



کمیسیون های تخصصی و هیات نمایندگان
، صنایع، معادن وکشاورزی تهران اتاق بازرگا�ن

11

پزشــکی در خصــوص رفــع تعهــدات ارزی و عــدم امــکان ترخیــص کاال از گمــرکات بــه همــراه 
مســتندات الزم بــه رئیــس اتــاق بــه منظــور طــرح و بررســی در کارگــروه رفــع موانــع جهــش 

تولید

 بررســی بودجــه ســال 1400 کشــور و شناســایی چالش هــا و نقــاط ضعــف موجــود در آن و 
متعاقبــا بررســی بخــش ســالمت آن بــا ارائــه گــزارش نماینــده دانشــکده داروســازی دانشــگاه 

شهید بهشتی، با عنوان واکاوی الیحه بودجه سال 1400 از منظر سالمت؛

 بررســی آثــار کرونــا بــر کســب و کارهــا بــا تاکیــد بــر ظرفیــت هــای تامیــن و تولیــد واکســن 
کرونــا بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای داخلی کشــور بــا حضــور نمایندگانــی از وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســتاد ملــی کرونــا و مجلــس شــورای اســالمی و تشــریح اقدامــات 
انجــام شــده در خصــوص واردات واکســن از ســایر کشــورها و متعاقبــا ارائــه گــزارش جامعــی از 
ــی  ــن داخل ــروژه واکس ــی پ ــر اجرای ــط مدی ــور، توس ــا در کش ــن کرون ــت واکس ــن وضعی آخری

کرونا در کشور

 بررســی مشــکالت ارزی دارو و تجهیــزات پزشــکی و احتمــال افزایــش کمبودهــای دارویــی 
ــه  ــط ب ــا مســئوالن ذیرب ــه ب ــه منظــور مکاتب ــزات پزشــکی ب ــد داخــل و تجهی بخصــوص تولی
منظــور تشــریح وضعیــت موجــود صنعــت دارو و اعــالم نگرانــی هــای فعــاالن اقتصــادی ایــن 

حوزه در صورت ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به این صنعت

 بررســی آییــن نامــه قیمــت گــذاری داروهــای ســاخته شــده بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت 
ــران، قیمــت  ــه گزارشــی در خصــوص روش هــای قیمــت گــذاری دارو در ای ــل دارو و ارائ کوب
گــذاری داروهــای تولیــد داخــل، قیمــت گــذاری داروهــای وارداتــی، قیمــت گــذاری داروهــای 
تولیــد تحــت لیســانس بــا ضابطــه قیمــت گــذاری دارو و متعاقبــا اســتخراج اصالحــات مــورد 

نیاز در آیین نامه مذکور

 بررســی مصوبــه شــورای عالــی اداری در خصــوص ســاده ســازی مراحــل شــروع کســب و کار، 
و تشــریح منافــع ایــن مصوبــه در خصــوص تاثیــر بر تســهیل در شــروع کســب و کار، و همچنین 
بــا توجــه بــه مســتثنی نمــودن حــوزه درمــان از شــمول در مصوبــه مذکــور، تصویــب انعــکاس 
ــه  ــول ب ــل قب ــای قاب ــه اســتدالل ه ــا ارائ ــاالن و تشــکل هــای حــوزه ســالمت، ب ــراض فع اعت
ــه رئیــس  ــع جهــش تولیــد و هیئــت مقــررات زدایــی، ب منظــور طــرح در کارگــروه رفــع موان

اتاق 

ــه   ــران و چیــن در حــوزه اقتصــاد ســالمت و ارائ ــرات موافقتنامــه 25 ســاله ای  بررســی تاثی
ــف  ــل تعری ــای قاب ــروژه ه ــون پ ــن اقتصــادی پیرام ــا و فعالی نظــرات و پیشــنهادات تشــکل ه
ذیــل تفاهــم نامــه، در راســتای شناســایی فرصــت هــا و تهدیدهــای ایــن تفاهــم نامــه در قالــب 
طراحــی )SWOT( بــرای کلیــه موضوعــات ســالمت و ارســال فرمتــی بــه منظــور طراحــی و 
تعریــف پــروژه هــای عملیاتــی ذیــل تفاهــم نامــه و نهایتــا انتخــاب پــروژه هایــی در ســطح مــگا 
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پــروژه و دارای رویکــرد توســعه صــادرات

 بررســی مشــکالت صنایــع دارویــی مرتبــط بــا مالیــات و کمبــود نقدینگــی و متعاقبــا انعکاس 
مــوارد بــه رئیــس اتــاق بــه منظــور ارائــه درخواســت افزایــش مهلــت تســلیم اظهارنامــه هــای 

مالیاتی شرکت های دارویی، و پیگیری موضوع در کارگروه رفع موانع جهش تولید

اهم گزارشات ارائه شده
ــر شــرکت های فعــال در حــوزه دارو و تجهیــزات   تاثیــرات اجــرای طــرح تحــول ســالمت ب

پزشکی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی 

 بررسی چگونگی خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان کشور

 وضعیت ارزی در سال 1397 و بیان مغایرت ها با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

 وضعیــت بــازار دارو و تجهیــزات پزشــکی در صــورت حــذف ارز 4200تومانی و جایگزینــی آن بــا ارز آزاد 
یا  نیما

 بررسی بودجه عمومی سال 1399 کل کشور

 الیحه بودجه سال 1399 کل کشور از دیدگاه نظام سالمت و حوزه بهداشت و درمان

 بررسی آمارهای مصرف ارز وزارت بهداشت در حوزه دارو و نسبت سهم تولید به واردات

 تهیــه پیــش نویــس آئیــن نامــه شــرکتهای تولیــد قــراردادی بــه منظــور ثبــت شــرکتهای موضــوع 
آئین نامه در اتاق بازرگانی

 بررسی تخصصی آزاد سازی نرخ ارز دارو و تاثیر بودجه ای آن بر حوزه بهداشت و درمان

 بررســی ارزبــری مــواد اولیــه دارویــی و اینترمدییــت هــا و مقایســه قیمــت های مــواد اولیه تولیــد داخل 
با قیمت های جهانی

 مرکز نوآوری و تحول اتاق تهران؛ چرایی، چیستی و چگونگی

 توسعه زیرساخت های فناوری در حوزه سالمت در ایران

IRC بررسی هزینه های 

 گــزارش فرهنگســتان علــوم پزشــکی پیرامون بســته شــدن فهرســت دارویی کشــور و اجبــار و محدود 
کردن تولید به تولید صرفا داروهای ژنریک

 جایگاه ارز در بازار سالمت کشور 
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 بررسی آمارنامه دارویی کشور

 بررســی حقوقــی و تطبیقــی نقــش وزارت بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــکی در مدیریــت موضوعات 
بازرگانی و اقتصادی محصوالت سالمت محور و ارائه مدل اجرایی

 ایجــاد و توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان دارویــی بــا هــدف تولیــد داروهای جدید توســعه فنــاوری 
سالمت در ایران

 مشکالت صادرات دارو در کشور 

 واکاوی الیحه بودجه 1400 از منظر سالمت 

 تاثیرات موافقتنامه 25 ساله ایران و چین در حوزه سالمت

 کلیاتی در باره واکسن بیماری کووید 19

 مشکالت صنعت پالسما

 مروری بر ضابطه قیمت گذاری دارو و اصالحات پیشنهادی

 تاثیرات موافقتنامه 25 ساله ایران و چین در حوزه سالمت
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 سایر اعضای
 هیئت نمایندگان

 حمید زادبوم 

 

سندیکای صنعت مخابرات 
 ایران

سندیکای تولیدکنندگان 
 IT تجهیزات

 خدمات کنندگان اراله انجمن
 تهران اساان دیجیاال

انجمن سامانه های حمل و نقل 
 هوشمند اساان تهران

های اینارنای انجمن فروشگاه
 تهراناساان 

 

  تشکل ها  

 

 اعضای کمیسیون 

 ، رلیسسید مجید صدری

 دوم رلیسنالب  ،شهاب جوانمردی اول رلیسنالب ، فرزین فردیس

 

 افشین کالهی  سجاد غرقی 

کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 

تعداد اعضاء: 6 نفر عضو هیات نمایندگان، 5 نفر نماینده تشکلها/
تعداد گزارشات تخصصی: 14 گزارش/ تعداد جلسات: 27 جلسه
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مأموریت کمیسیون
 بــازوی فکــری بخــش خصوصــی در اتخــاذ سیاســت های منســجم در حــوزه اقتصــاد نــوآوری و 

تحول دیجیتال و تعامل با فعاالن این حوزه؛ 

 دفــاع از منافــع کســب و کارهــای  بخــش خصوصــی فعــال در حــوزه اقتصــاد نــوآوری و تحــول 
دیجیتال؛

 کمــک بــه توانمندســازی و تســهیل در فرآینــد کســب وکار فعالیــن بخشــی خصوصــی حــوزه 
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال؛

 نقد و تحلیل مسائل روز حوزه اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال.

اهداف کمیسیون
در راســتای دو رســالت اصلــی اتاق ها )دفــاع از منافع بخش خصوصــی)Advocacy( و توانمندســازی 
اعضــا )Empowerment( و بــا توجــه بــه تغییــر پارادایــم بنیادینــی کــه در عرصــه علــم اقتصــاد در 
حــال شــتاب گرفتــن اســت، تشــکیل کمیســیون اقتصــاد نــوآوری و تحــول دیجیتــال بــا اهــداف و 
ماموریــت هــای چندگانــه ذیــل در دوره نهــم پیشــنهاد گردیــد و بــه تصویــب هیــات رئیســه و هیات 

نمایندگان اتاق تهران رسید.

 آمــوزش و توانمندســازی بخــش خصوصــی در خصــوص ضــرورت تحــول و کمــک بــه پیــدا کردن 
اســتراتژی درســت حرکــت در جهــت تحــول در تجربــه مشــتری، تحــول در فرآیندهــای عملیاتــی و 
اســتراتژیک کســب و کار و تحــول در مــدل کســب و کار بــا بهــره گیــری از منافــع فنــاوری هــای 

نوظهور؛

 شــتاب بخشــیدن بــه فرآیندهــای خلــق ارزش و ثــروت بــا حاشــیه بــاال )فناورانــه( در ســطح بنگاه 
ها و هلدینگ های اقتصادی کشور؛

ــع بخــش خصوصــی از   تدویــن نقشــه راه تحــول دیجیتــال )Digital Transformation( صنای
طریق:

  فعالیــت بــه عنــوان یکــی از هســته هــای تخصصــی اتــاق بــه منظــور پایــش مســتمر محیــط 
کســب و کار و تحــوالت ایــن عرصــه، بــا بــه کارگیــری مشــاوران و کارشناســان خبــره و بهــره مندی 
ــب  ــر در قال ــای ملمــوس و موث ــه خروجی ه ــط، و ارائ ــای مرتب ــای تشــکل ه از نظــرات و راهبرده
ــم  ــه تصمی ــک ب ــاق و کم ــا ات ــرداری اعض ــور بهره ب ــه منظ ــنهاد، ب ــل و پیش ــد، تحلی ــزارش، نق گ

سازی های کالن کشور و سایر ذینفعان؛ 

 بــرای شــتاب دادن بــه حرکــت فعــاالن بــزرگ بخــش خصوصــی )هلدینــگ هــای بــزرگ بخــش 
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ــور و در  ــای نوظه ــر روی فناوری ه ــق ســرمایه گذاری ب ــق ارزش از طری ــه ســمت خل خصوصــی( ب
حــال رشــد، کــه در ایــن صــورت نــه تنهــا خلــق فناوری هــای جدیــد شــتاب خواهــد گرفــت بلکــه 
تحــول جــدی در نســبت درآمــد ایــن شــرکت هــا از ایــن فنــاوری هــا و در مجمــوع در کل اقتصــاد 
کشــور پدیــد مــی آیــد. در ایــن رویکــرد دولــت تنهــا نقــش مشــوق و سیاســت گزار را داشــته و عمده 
تــالش خــود را معطــوف بــه حمایــت از شــرکت هایــی مــی کنــد کــه در مســیر خلــق فنــاوری و 
افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور بــه صــورت مشــخص و بــر اســاس معیارهــای تعریــف شــده 

قدم بر می دارند؛

 تمرکــز و برنامه ریــزی کمیســیون در راســتای کمــک بــه ترویــج الگــوی خلــق فنــاوری و ارزش در 
بنــگاه هــای بــزرگ بخــش خصوصــی، و در عیــن حــال حــذف موانــع پیــش روی اعمــال ایــن نــوع 

رویکرد و همچنین تقویت سیاست های موید و مشوق آن؛

ــه تســهیل  ــک ب ــت در کم ــاق و دول ــود ات ــازوکارهای موج ــاختارها و س ــه س ــری از کلی  بهره گی
کســب و کار رونــد فعالیــت آنــان و رفــع موانــع توســعه ای فعالیــت ایــن شــرکتها، بــا تمرکــز بــر ابعــاد 

کالن و نسبتاً مغفول توسعه بازار این کسب و کارها؛ 

 تــالش ایــن کمیســیون بــرای ارتبــاط بــا بخــش هــای اصلــی و مهــم کســب و کارهــای کلیــدی 
کشــور، کــه از منظــری شــاکله ی تولیــد ناخالــص داخلــی بــوده و زنجیــره ی ارزش بازرگانــی، صنایع، 
خدمــات و کشــاورزی را شــکل می دهنــد، بــه منظــور تبییــن ادبیــات موضــوع و فرهنــگ ســازی، 
زمینــه ســازی معرفــی مســائل موجــود جــاری و توســعه ای کســب و کارهــا بــه شــرکت هــای نــوآور 

و فناور و متقابالً ترغیب اکوسیستم نوآوری به سمت  این بازارها؛

 بسترســازی بــرای توســعه ارتباطــات موثــر ســمت تقاضــا و عرضــه ی راهکارهــای نوآورانــه، بــه 
نحــوی کــه نــه تنهــا موجــب افزایــش بهــره وری و تــوان رقابــت پذیــری بنــگاه هــای بزرگ می شــود 
و بــازار مناســبی بــرای بنگاه هــای فنــاور ایجــاد می کنــد، بلکــه در ســیر الزامــی تحــول دیجیتالــی 

بنگاه های بزرگ نیز ایفای نقش می کند.
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها
سازمانهای حا�ن در جلسات:

تشکل های مهمان حا�ن در جلسات
 انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

 انجمن تولیدکنندگان نرم افرار تلفن همراه ایران

 انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان محصــوالت بیوتکنولوژی 
پزشکی ایران

 مجمع تشکل های دانش بنیان
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 اقدامات 
 بررســی اخبــار و مســائل روز حــوزه اقتصــاد نــوآوری و تحــول دیجیتــال و تحلیل آن در راســتای 

انجام اقدامات الزم

 تعیین و تصویب سرفصل برنامه ها و اولویت های کاری دو ساله کمیسیون

 بررســی رمــز ارزهــا و اســتخراج آن، و موضــع گیــری و انتشــار بیانیــه رســمی اتاق تهــران در این 
خصــوص در نشســت هیــات نماینــدگان، و نهایتــا به رســمیت شــناختن ایــن صنعت، در بخشــنامه 

دولت 

 برگــزاری نشســت هــم اندیشــی در دفتــر وزیر  ارتباطــات و فــن آوری اطالعات، جهــت تبادلنظر 
پیرامــون مســائل فعــاالن اقتصــادی شــاغل در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، و تشــکیل 
کارگــروه مشــترک بــا نماینــدگان ایــن وزراتخانــه جهــت پیگیــری موضوعــات مطروحــه و بــا هدف 
توســعه اقتصــاد دیجیتــال در ایــران و ایجــاد تحــول در کســب و کار دیجیتــال و فناورانــه از طریــق 
افزایــش و توســعه انــدازه بــازار خدمــات IT در کشــور، و متعاقبــاً دعــوت از وزیر ارتباطــات و فنآوری 

اطالعات برای حضور در اتاق تهران به منظور تبیین برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه 

 بررســی چگونگــی بهره  گیــری از ظرفیــت یکی از شــبکههای تلفــن همراه به منظور امکانســنجی 
تخصیــص سرشــماره خــاص بــرای اعضــاء اتــاق بازرگانــی جهــت ارایــه خدمــات ویــژه بــه آنــان، و 

متعاقباً همکاری مستمر رئیس کمیسیون در بهره گیری از ظرفیت های مخابرات

 بررســی طــرح پیشــنهادی معاونــت کســب و کار در خصــوص نحــوه حضــور اتــاق تهــران در 
نمایشــگاه GITEX 2019، بــه عنــوان نهــاد حمایتگــر کســب و کارهــای نویــن و دانــش بنیــان، و 
ــه دلیــل امــکان  متعاقبــاً بررســی کارشناســی موضــوع و عــدم تاییــد شــرکت در ایــن رویــداد ب

حضور در رویدادهای مشابه مثمر ثمرتر

 بررســی چالــش هــا و مشــکالت فعــاالن اقتصادی شــاغل در حوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، 
در دفتــر وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، بــا حضــور اعضــا هیئت رئیســه و روســای کمیســیونها، و 
اعــالم آمادگــی وزارتخانــه بــرای واگــذاری حــوزه هــای قابــل بــرون ســپاری بــه بخــش خصوصــی و 
همچنیــن درخواســت مشــارکت و بهرهبــرداری از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی در جهت پیشــبرد 
ــرای ایجــاد تحــول  ــاز ب ــن و دانــش بنیــان کشــور و طراحــی ســازوکارهای مــورد نی ــع نوی صنای
صنعتــی و دیجیتــال، و متعاقبــاً انجــام نظرســنجی در خصــوص حــوزه هــای قابــل واگــذاری وزارت 

صمت به بخش خصوصی، و ارائه جمع بندی نظرات به مراجع ذی صالح

 بررســی مســائل فعــاالن حــوزه اقتصــاد نــوآوری و تحــول دیجیتــال در حــوزه مالــی و اعتبــاری، 
بــا حضــور هیــات مدیــره بانــک صــادرات ایــران و ارائــه توضیحــات نماینــده ایــن بانــک پیرامــون 
نحــوه تامینمالــی و تخصیــص اعتبار بــرای طرحهــای توجیهپذیر اقتصــادی در حــوزه تکنولوژیهای 
نویــن و دیجیتــال، بــا تاکیــد بــر ظرفیتهــای موجــود در مفــاد تفاهــم نامه همــکاری بانک صــادرات 
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با اتاق تهران به منظور تسهیل و تسریع در روند ارائه خدمات به فعاالن این صنعت 

 ارایــه پیــش نویــس طــرح ایجــاد مرکــز نــوآوری اتــاق تهــران و بررســی کارشناســی ایــن طــرح در 
کمیســیون، بــا هــدف ارائــه خدمــات بــه فعــاالن حــوزه نــوآوری و تکنولــوژی و در عیــن حــال پیونــد 
حــوزه اســتارتاپی بــا صنایــع متقــدم، در قالــب طرح “تســهیل و شــتابدهی تحــول نوآورانــه در صنایع 
متقــدم”، و متعاقبــا ارائــه پیشــنهادات کارشناســی در خصــوص شــاکله اولیــه مرکــز و حضــور فعــال 
کمیســیون در رونــد تشــکیل شــورای راهبــردی و سیاســتگزاری، و نهایتــا ایجــاد و اســتقرار مرکــز 

نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

ــاق تهــران در  ــال ات ــوآوری و تحــول دیجیت ــز ن ــاز فعالیت هــای مرک ــد آغ ــه گزارشــی از رون  ارائ
کمیســیون و تشــریح اهــداف و برنامــه هــای ایــن مرکــز و بررســی نحــوه تعامــل مرکــز نــواوری بــا 
ســایر کمیســیون هــا و برگــزاری نشســتهای مشــترک بــا کمیســیونهای اتــاق بــه منظــور ترویــج 

موضوع اقتصاد نوآوری در حوزه های مختلف و معرفی این مرکز

ــه اتــاق، از طریــق وزارت صمــت   بررســی نحــوه واگــذاری فرآینــد برگــزاری نمایشــگاه تلــکام ب
بمنظــور بهرهبــرداری بهینــه از ظرفیتهــای بخــش خصوصی در جهت پیشــبرد صنایع نویــن و دانش 
بنیــان کشــور، متعاقبــا انصــراف کمیســیون از ورود بــه ایــن حــوزه بــا  توجــه بــه ارزیابــی مطلــوب 
ــا وزارت ICT و ســندیکای صنعــت  ــل ب ــکام در تعام ــده نمایشــگاه تل عملکــرد شــرکت برگزارکنن
ــزاری  ــری برگ ــر مج ــت تغیی ــای الزم جه ــری ه ــام پیگی ــب انج ــن تصوی ــرات، و همچنی مخاب
نمایشــگاههای تخصصــی در صــورت درخواســت تشــکل هــا و اعــالم عدم اجــرای مطلوب نمایشــگاه 

های آتی 

 ارایــه گــزارش “اقتصــاد نــوآوری ســراب یــا واقعیــت؛ بــا موضــوع مــرور تجربــه کشــورهای کــره 
تایــوان و ســنگاپور در رشــد صنعتــی دانشــبنیان”، توســط آقــای ســوزنچی، معــاون سیاســتگذاری 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و متعاقبــاً ایجــاد زمینــه مشــارکت و همــکاری کمیســیون بــا ایــن 

شورا، در روند تدوین سند اقتصاد دانش بنیان کشور

 بررســی الیحــه جدیــد قانــون تجــارت، و انتقــاد از رونــد تصویــب آن در مجلس شــورای اســالمی، 
و تاکیــد بــر ضــرورت بازنگــری در آن بــه علــت مشــکالت عدیــده ایــن الیحــه، بــه ویــژه در کــم 
توجهــی بــه حــوزه فعالیــت اســتارتاپی و تجــارت الکترونیــک، و متعاقبا ارســال نظرات و پیشــنهادات 

اصالحی به رئیس اتاق و مراجع ذی صالح

ــه   بررســی مشــکالت اساســی فعــاالن اقتصــادی در دوران اختــالل سراســری و عــدم اتصــال ب
ــره  ــات مدی ــاوری اطالعــات و رییــس هی ــا حضــور رئیــس ســازمان فن ــت کشــور، ب شــبکه اینترن
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، و متعاقبــاً انجــام مکاتبــات الزم بــا مقامات عالی کشــور، جهت شــفاف 
ســازی و انعــکاس پیامدهــای نامطلــوب و مشــکالت ناشــی از قطــع شــبکه اینترنــت بــرای اقتصــاد 
کشــور، و همچنیــن طــرح درخواســت جــدی فعــاالن کســب و کار بــرای عــدم عــادی ســازی ایــن 

جریان در آینده
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 بازدیــد و بررســی موضــوع “تجــاری ســازی دســتاوردهای فــن آوران و ایجــاد بســتر مناســب برای 
رشــد کســب و کارهــای فــن آور و توســعه بازارهــای دانــش بنیان”، در نشســت مشــترک کمیســیون 
اقتصــاد نــوآوری و تحــول دیجیتــال بــا مدیــران پــارک فنــآوری پردیــس و نماینــدگان شــرکتها و 
شــتابدهنده های نــوآور مســتقر در ایــن پــارک، بــه  میزبانــی شــرکت فنــاپ، و متعاقبــاً آشــنایی بــا 
ظرفیتهــای همــکاری و ایجــاد زمینــه توســعه تعامــالت میــان پارلمان بخــش خصوصی و شــرکتهای 

دانش بنیان

 بررســی الزامــات تامیــن مالــی حــوزه نــوآوری، و ارائــه گــزارش کارشناســی بــا عنــوان »ایجــاد 
زیرســاختهای تامیــن مالــی مناســب توســعه اقتصــاد نــوآوری«، بــه منظــور تبییــن محدودیتهــای 
قانونــی و اجرایــی، و ارائــه راهکارهــای پیشــنهادی در مســیر تامیــن مالی شــرکتهای دانــش بنیان، و 
تصویــب بررســی واکاوری طــرح مذکــور و و تبییــن چالشــهای احتمالی با مشــارکت کمیســیون بازار 

پول و سرمایه، به منظور ارائه طرح به رئیس اتاق، دولت و مجلس شورای اسالمی 

 ارائــه گــزارش رویــداد کافــه ســرمایه، در راســتای شــکل دهــی بســتر مطلــوب جهــت رشــد و 
تعالــی اســتارتاپ هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان در زیســت بــوم کارآفرینی بــرای اســتارتاپ های 

همه حوزه ها و در سراسرکشور 

 بررســی بودجــه ســاالنه کل کشــور )ســال 1399 و 1400( و ارائــه تحلیلــی از ســهم حــوزه اقتصاد 
اینترنتی و حوزه ICT از کل تولید ناخالص داخلی کشور و ارائه نظرات

 بررســی چگونگــی نفــوذ نــوآوری بــر صنایــع دیگــر، و تاکیــد بــر ضــرورت شناســایی اهــم موانــع و 
مشــکالت موجــود فــرا راه مســیر توســعه حــوزه اقتصــاد نــوآوری، بــا همفکــری و مشــارکت کلیــه 
ــری در راســتای تســریع و  ــی و موث ذینفعــان ایــن حــوزه، و همچنیــن یافتــن راهکارهــای عملیات

تسهیل در توسعه این حوزه و متعاقباً بهبود و رشد اقتصادی کشور از این مسیر

 بررســی مشــکالت مربــوط بــه خدمــات ارزش افــزوده و دیجیتــال اپراتــوری، بــا حضــور رئیــس 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی و حضور تشــکل های مرتبــط و متعاقباً اعــالم آمادگی 
ــا حضــور  ــرای همــکاری و مشــارکت در نشســت هــای کارگــروه تخصصــی ب و معرفــی نماینــده ب
نماینــدگان آن ســازمان و تشــکل های مربوطــه، بــه منظــور بررســی هرگونــه مقــررات و آیین نامــه 

جدید در این حوزه، پیش از تصویب آنها

ــی نحــوه  ــا و همچنیــن ارزیاب ــوآور در شــرایط بحــران کرون  بررســی نقــش کســب و کارهــای ن
حمایت و کمک فعاالن اقتصادی از حوزه سالمت کشور در قالب طرحهای کمپین نفس

 بررســی اقدامــات الزم بــرای تحقــق شــعار ســال 99 بــا نــام “جهــش تولیــد” و ارائه پیشــنهادات و 
اقدامات الزم به رئیس اتاق تهران جهت انعکاس به مراجع ذی ربط

 بررســی تاثیــرات “کرونــا” بــر فضــای کســب و کار کشــور و بررســی اکوسیســتم نــوآوری کشــور 
ــتراتژی و  ــری در اس ــر ضــرورت بازنگ ــد ب ــا تأکی ــد اقتصــادی کشــور ب ــا فضــای جدی متناســب ب

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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برنامه هــای واحدهــای اقتصــادی و ارائــه پیشــنهادات کاربــردی و نوآورانــه در حوزههــای مختلــف در 
شــرایط جدیــد، از جملــه مشــکالت گمرکــی، مبــادالت پولی، مســائل مرتبط بــا رمزارزهــا، و تحریک 

سمت مصرف و تقاضا

 بررســی پیشــنهادات اکوسیســتم نــوآوری متناســب بــا فضــای جدیــد اقتصــادی کشــور بــا ارائــه 
ــتراتژی و  ــری در اس ــرورت بازنگ ــر ض ــد ب ــور و تاکی ــادی کش ــای اقتص ــری ازفض ــزارش مختص گ
برنامههــای واحدهــای اقتصــادی، و انتخــاب خطمشــی جدیــد و تــالش بــرای ایجــاد تغییــر اساســی 

در فرآیندها و اولویتها در فعالیتهای کاری در دوران جدید

 بررســی »فرآینــد تامیــن زیرســاختها و الزامــات تحــول دیجیتــال در بنگاه های بخــش خصوصی« 
و تهیــه فهرســت رتبه بنــدی شــده شــرکتهای فعــال در این زمینــه و شناســایی راهکارهــای فرآیندی 
ــه  ــران ب ــاق ته ــو ات ــی عض ــادی بخش خصوص ــای اقتص ــازی بنگاه ه ــی و توانمندس و آگاهی بخش
عنــوان موثرتریــن راهکارهــای عملیاتــی در ایــن زمینــه،  و همچنیــن شناســایی شــرکتهای پیشــرو 
ــه عنــوان الگــوی موفــق در زمینــه ایجــاد تحــول دیجیتــال در  ــاق در صنایــع مختلــف ب عضــو ات

صنعت

 بررســی رمــز ارزهــا بــه ویــژه رمــز ارز یــوآن بــه منظــور تســریع و تســهیل در رونــد مبادلــه پــول 
و کاهــش مشــکالت ناشــی از موانــع تراکنــش مالــی بین المللــی در شــرایط تحریــم و ارائــه گــزارش 
ــرای فعالیــن اقتصــادی”  ــوآن و تهدیدهــا و فرصــت هــای آن ب “پیامدهــای اقتصــادی دیجیتــال ی
توســط نماینــده انجمن فنــاوران زنجیــره بلــوک )Blockchain( و متعاقبــا تالش در راســتای تدوین 
نقشــه راهــی از مســیر حرکــت احتمالــی اتــاق و همچنیــن کشــور در تعامــل بــا کمیســیون هــای 
کســبوکارهای دانش بنیــان و صــادرات اتــاق ایــران بــه منظــور ارائــه پیشــنهادات کارشناســی در قالب 

طرح مدونی به دولت

 معرفــی باشــگاه نــوآوری ایــران، اهــداف، برنامــه هــا و همچنیــن اعضــا آن، توســط نماینــدگان 
باشــگاه بــا تاکیــد بــر اســاس شــکل گیــری باشــگاه، بــر مبنــای ضــرورت ایجــاد بســتر الزم بــرای 
ارتبــاط واحدهــای صنعتــی بــزرگ و ســنتی بــا اکوسیســتم نــوآوری، و متعاقبــاً بهــره گیــری متقابل 

آنان از توانمندیها و امکانات و تجارب یکدیگر

 بررســی نحــوه تعامــل و همــکاری کمیســیون با باشــگاه نــوآوری ایــران و تــالش برای توســعه این 
همکاریهــا و متعاقبــا گســترش بســتر همــکاری هــای کمیســیون و باشــگاه، و انتقــال فعالیتهــا بــه 

مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

 تحلیــل رونــد فعالیــت بــورس و بررســی موضــوع ورود اســتارتاپها و شــرکت های نــوآور و دارای فن 
آوری بــاال بــه بــورس و فرابــورس و متعاقبــا انعــکاس پیشــنهاداتی در زمینــه ایجــاد تحــول دیجیتــال 

در بورس کشور طی نامه ای به هیئت رئیسه اتاق

ــا )اســتارتاپ هــا( و  ــوآور نوپ ــه بیــن شــرکت هــای ن  شناســایی چالــش هــای همــکاری فناوران
ــش  ــوص پذیری ــی درخص ــاد دارای ــور اقتص ــر ام ــا وزی ــه ب ــا مکاتب ــزرگ و متعاقب ــای ب ــرکت ه ش
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شــرکت های نــوآور اســتارتآپی در بــورس و فــرا بــورس و نهایتــا ورود موفــق شــرکت تــپ ســی بــه 
عنوان اولین شرکت نوآور به بازار سرمایه در پی پیگیری های بعمل آمده

 بررســی چگونگــی برگــزاری نمایشــگاه هــای مجــازی در دنیــا و تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد توســعه و 
تحــول دیجیتــال در حــوزه برگــزاری نمایشــگاه هــای مجــازی بعنــوان یــک فرصــت مغتنــم بــرای 
فعــاالن اقتصــادی در شــرایط موجــود کشــور و متعاقبــا تــالش در راســتای توســعه همــکاری هــا و 

هماهنگی با سازمان توسعه تجارت ایران در این حوزه

 بررســی طــرح “جهــش تولیــد دانــش بنیــان” و رونــد پیگیــری آن در مجلــس شــورای اســالمی 
ایــران در تعامــل بــا کمیســیون کســب و کارهــای دانــش بنیــان اتــاق ایــران و بــا دعــوت از آقــای 
طغیانــی نماینــده و عضــو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی و متعاقبا شناســایی ابهامات 
موجــود در طــرح طــی برگــزاری نشســتهای مشــترک بــا کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســالمی و تصویــب ارســال پیــش نویــس نهایــی ایــن طــرح بــه اتــاق ایــران بــه منظــور درج نظــرات 

نهایی پارلمان بخش خصوصی

 بررســی چالــش هــای همــکاری فناورانــه بیــن شــرکت هــای نــوآور نوپــا و شــرکت هــای بــزرگ، 
بــا حضــور معــاون توســعه بــازار ســتاد فنــاوری نانــو، و ارائــه گزارشــی ازکتــاب تدویــن شــده توســط 
ــن  ــه بی ــکاری فناوران ــای هم ــی، چالش ه ــک ونوس ــی، کوچ ــزرگ مریخ ــوان “ب ــا عن ــان ب ایش
شــرکت های نوپــای دانش بنیــان و شــرکت های بــزرگ” بــا تاکیــد بــر هدایــت فناوری هــای حاصــل 

از تالش شرکت های دانش بنیان به صنایع بزرگ

 بررســی زمینــه هــای همــکاری و هــم افزایــی بیــن کمیســیون و ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای 
و تصمیــم گیــری در خصــوص برنامــه هــا و همــکاری های مشــترک بین کمیســیون اقتصاد نــواوری 
تهــران، کمیســیون فنــاوری اطالعــات اتــاق ایــران، کمیســیون دانــش بنیــان اتــاق ایــران و ســازمان 
نظــام صنفــی رایانــه ای و متعاقبــا تشــکیل کمیتــه ای بــا حضــور نماینــدگان طرفیــن، بــه منظــور 

تدوین پیش نویس تفاهم نامه فی مابین اتاق تهران و سازمان نصر

 بررســی اعمــال محدودیــت هــای جدیــد در زمینــه خریــد و فــروش و تبــادل رمــز ارزها بــا حضور 
نمایندگانــی از انجمــن ها و تشــکل های فعــال در حوزه رمزارز و بالکچین، و تشــریح درخواســت های 
کمیســیون در دو بخــش درخواســتهای معطــوف بــه جلوگیــری از تضییــع ســرمایه هــای انســانی و 
مالــی کشــور و پیشــنهادات معطــوف بــه سیاســتگذاری و راهبری ملــی این مقولــه اســتراتژیک برای 

کشور، به منظور ارسال به مراجع ذی صالح

 تحلیــل و بررســی ارزهــای دیجتــال در کشــور طــی نشســت مشــترکی بــا کمیســیون اقتصــاد 
نــوآوری و تحــول دیجیتــال و  بــا حضــور مدیــران بانــک مرکــزی و نمایندگانــی از انجمــن هــای فین 

تک، بالک چین ، سازمان نظام صنفی رایانه ای
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اهم گزارشات ارائه شده
 اقتصــاد نــوآوری ســراب یــا واقعیــت؛ بــا موضــوع مــرور تجربــه کشــورهای کره تایــوان و ســنگاپور 

در رشد و توسعه صنعتی حوزه های دانشبنیان 

 بررســی هزینــه هــای ناشــی از اقــدام حاکمیــت در ایجــاد اختــالل در شــبکه اینترنــت بــر اقتصــاد 
کشــور، مشــتمل بــر هزینه هــای مســتقیم، هزینه هــای غیــر مســتقیم، و هزینــه فرصتهای از دســت 

رفته و هزینه های پنهان آن

 پیــش نویــس طــرح ایجــاد مرکــز نــوآوری اتــاق تهــران؛ بــا هــدف ارائــه خدمات بــه فعــاالن حوزه 
نــوآوری و تکنولــوژی و در عیــن حــال پیونــد حــوزه اســتارتاپی بــا صنایــع متقــدم، در قالــب طــرح 

“تسهیل و شتابدهی تحول نوآورانه در صنایع متقدم” 

 الزامــات تامیــن مالــی حــوزه نــوآوری، بــا عنــوان »ایجــاد زیرســاختهای تامیــن مالــی مناســب 
توسعه اقتصاد نوآوری«

 جمــع بنــدی نظــرات کارشناســی در خصــوص هیــات نماینــدگان اتــاق در خصوص انعــکاس نظر 
و موضع شفاف اتاق تهران پیرامون موضوع “رمز ارزها” در قالب بیانیه رسمی

 رویــداد کافــه ســرمایه، در راســتای شــکل دهــی بســتر مطلوب جهــت رشــد و تعالی اســتارتاپ ها 
و شــرکت هــای دانــش بنیــان در زیســت بــوم کارآفرینــی بــرای اســتارتاپ هــای همــه حوزه هــاو در 

سراسرکشور 

 آسیب شناسی  الیحه  تجارت  تهیه شده توسط گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف

 خالصه نقدها و پیشنهادات درخصوص طرح جهش تولید دانش بنیان مجلس 

 مرکز نوآوری و تحول اتاق تهران چرایی، چیستی و چگونگی

 تحول دیجیتال؛ انتخاب یا ضرورت؟

 آشنایی با باشگاه نوآوری ایران

 پیامدهای اقتصادی دیجیتال یوآن؛ تهدیدها و فرصت های برای فعالین اقتصادی

 جدیدتریــن تحــوالت در زمینــه کیفیــت در راســتای پاســخگویی بــه تغییــر صنعتــی و بهبــود 
رهبری

 چالش های همکاری فناورانه بین شرکت های نوپای دانش بنیان و شرکت های بزرگ
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کمیسیون انرژی و محیط زیست

تعداد اعضاء: 7 نفر عضو هیات نمایندگان، 6 نفر نماینده تشکلها/ 
تعداد گزارشات تخصصی: 30 گزارش/ تعداد جلسات: 40 جلسه

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سایر اعضای
 هیئت نمایندگان

 ور دهید محمدحسن

 

سندیکای صنعت برق 
 ایران

انجمن شرکاهای آب 
 شیرین کن اساان تهران

 انجمن سازندگان 
 تجهیزات صنعت

 نفت ایران 

 انجمن شرکاهای 
 مهندسی و پیمانکاری

 نفت، گاز و پاروشیمی 

 فدراسیون 
 صنعت

 نفت ایران 
 

 تشکل ها 
   

 

 

 اعضای کمیسیون 

 ، رلیسمحمدرضا پدیدار

 رلیسنالب  ،بهزاد محقق حضرتی اول رلیسنالب ، پیام باقری
 دوم

 

 ییصفا یمجاب یصالح درضایحم احمدعلی کیخا مهراد عباد عامداریشر نیمحمدحس

0 
اتحادیه صادرکنندگان 

های نفت، گاز و  فرآورده
 پاروشیمی ایران
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ماموریت کمیسیون
بــا توجــه بــه اهمیــت صنعــت انــرژی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن صنایــع پیشــران اقتصاد کشــور 
و وجــود مزیــت نســبی ایــران در ایــن حــوزه، کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران بــه 
ــران در ادوار  ــاق ته ــی ات ــیون های تخصص ــن کمیس ــابقه تری ــا س ــن و  ب ــی از موثرتری ــوان یک عن
مختلــف، کــه بــا بهره گیــری از حضــور کارشناســان خبــره و نخبــه در حــوزه انــرژی، صنایع پاالیشــی 
و پتروشــیمی در میــان اعضــا هیــات نماینــدگان و تشــکلهای حرفــه ای و همچنیــن بــا دعــوت از 
صاحب نظــران انــرژی، مقامــات دولتــی و نماینــدگان مجلــس در جلســات کمیســیون، بــه منظــور 
انجــام وظایــف محولــه در راســتای رفــع موانــع مهــم و کلیــدی در کســب و کار حــوزه انــرژی در 
ــو  ــای ن ــی و انرژی ه ــرژی اتم ــی، ان ــی و برق ــای آب ــدها و نیروگاه ه ــرق، س ــت، گاز، ب ــدوده نف مح

تشکیل گردیده است.

اهداف کمیسیون 
 ارتقاء سهم بخش خصوصی در اقتصاد حوزه انرژی  و محیط زیست کشور؛

ــا  ــرژی ب ــا حــوزه ان  حضــور و تقویــت نقــش بخــش خصوصــی در تصمیم ســازی های مرتبــط ب
تغییر در ساختار و روابط موجود؛

 پیگیری وصول مطالبات و خسارات سازندگان، پیمانکاران و مشاوران فعال در حوزه انرژی؛

ــا و  ــد بنگاهه ــعه و تولی ــرای توس ــرمایه گذاری ب ــع س ــع موان ــی رف ــای اجرائ ــی راهکاره  بررس
کارآفرینان بخش خصوصی در حوزه انرژی و رفع موانع؛ 

 مشــارکت در  جهــت ایجــاد تــوازن میــان امنیــت انــرژی، رشــد اقتصــادی و حفاظــت از محیــط 
زیست؛

 بررســی راهکارهــای اجرایــی در جهــت رفــع موانــع ســرمایه گذاری و تولیــد بخــش خصوصــی در 
حــوزه انــرژی و پایــش مســتمر محیــط گســترده کســب و کار انــرژی در تعامــل پویــا با تشــکل های 

مرتبط در حوزه انرژی و صنایع مرتبط؛

 تبیین سیاست ها و ارائه راهکارهای مناسب برای گذر از بحران تحریم در حوزه انرژی؛ 

 افزایــش بهــره وری در حــوزه انــرژی از طریــق کاهــش شــدت انرژی، جلوگیــری از هدرســوزی گاز 
و تلفات در شبکه های برق، آب، گاز و ... ؛

 بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور؛

 بررسی و ارائه نقطه نظرات در خصوص تعیین نقشه راه انرژی کشور؛

 بررســی و مطالعــات کارشناســی توانمندیهــای بخــش خصوصــی در زمینــه اجــرای پــروژه هــای 
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نفت و گاز، نیرو و آب و رفع موانع مربوط به بومی شدن نیازهای تجهیزاتی حوزه نفت و گاز؛

 تبییــن راهکارهــای همــکاری مشــترک اتــاق بــا وزارتخانه هــای نفــت، نیــرو و صنعــت، معــدن و 
تجارت با هدف شناخت صحیح فرصتهای پیش رو و مشکالت حوزه های انرژی؛

 بسترســازی بــرای حضــور موثــر و توانمنــد بخــش خصوصــی در تجــارت داخلی و عرصــه مبادالت 
بین المللی انرژی و محیط زیست؛

 ایجــاد زمینــه امــکان بهــره گیــری بیشــتر از تــوان داخلــی در پــروژه هــای بــزرگ صنعــت انــرژی 
کشور؛

 بررســی موضــوع ایجــاد نظــام رگوالتــوری واحــد و منســجم در حــوزه انــرژی و محیــط زیســت 
کشور؛

 بررســی و اظهــار نظــر کارشناســی در خصــوص کلیــه قوانیــن، قراردادهــا، آییــن نامه هــای اجرایی 
ــه پیشــنهادات  ــا ارائ ــه بســته مناســب ب ــط زیســت و تهی ــرژی و محی ــوزه ان و بخشــنامه ها در ح
کارشناســی بــه ســه قــوه در خصــوص حــذف، اصــالح و یــا اضافــه نمــودن و تببیــن جایــگاه بخــش 

انرژی در برنامه ششم و نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه کشور؛ 

 شــرکت در جلســات کارشناســی در دولــت و مجلــس و ســایر نهــاد هــای متولــی انــرژی کشــور و 
رایزنی با مقامات عالی رتبه در خصوص سیاستگزاری انرژی در ایران؛ 

 ارزیابی وضعیت مدیریت پسماندها در کشور و بررسی راهکارهای نوین برای ارتقا آن؛

 بررســی طرحهــای نیمــه تمــام، در دســت اجــرا و توســعهای و مشــکالت بخــش خصوصــی در 
حوزه انرژی و صنایع وابسته.

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها
سازمانهای حا�ن در جلسات:

  انجمن اقتصاددانان ایران

 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

 سندیکا شرکت های  تاسیساتی و صنعتی ایران

 انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

 انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

 انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران

 سندیکا شرکت های تولیدکننده برق

 انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو

 پژوهشگاه صنعت نفت

 فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

 انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

 فدراسیون صنایع بازیافت ایران

 موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

 باشگاه نفت و نیرو

 انجمن صنفی CNG کشور

تشکل های مهمان حا�ن در جلسات
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اقدامات 
 بررسی اخبار و مسائل روز حوزه انرژی و محیط زیست و تحلیل آن در راستای انجام اقدامات الزم

 تعیین و تصویب سرفصل برنامه ها و اولویت های کاری دو ساله کمیسیون

 مشــارکت در برگــزاری دومیــن دوره نمایشــگاه بین المللی صنعت گاز ایــران در ســال 1398 و حضور در 
مراســم افتتاحیــه و ایــراد ســخنرانی توســط رئیــس کمیســیون بــا توجه بــه حمایت معنــوی اتــاق از این 

نمایشگاه

 برگــزاری نشســت بــا هیــأت وزارت معــادن و نفت کشــور مالــی در محل دفتر دبیــرکل اتــاق و با حضور 
معاونــت بین الملــل اتــاق در راســتای درخواســت این هیات جهــت همکاری با شــرکتها و موسســات ایران 

در حوزه نفت و گاز و آشنایی با دستاوردها و پیشرفت های ایران در این زمینه

 بررســی الیحــه کمــک بــه ســاماندهی مدیریــت پســماندها و ارائــه گــزارش توســط اتحادیــه صنایــع 
بازیافــت ایــران بــا حضــور رئیــس کمیســیون ســالمت، محیــط زیســت و خدمات شــهری شــورای شــهر 
تهــران بــه منظــور تعامــل بــا شــورای شــهر و پیگیــری مســائل و مشــکالت زیســت محیطــی و متعاقبــا 
تصویــب پیگیــری موضــوع مدیریــت پســماند به صــورت یک دســتور کار مشــترک با کمیســیون متناظر 

در شورای شهر تهران

 تعامــل بــا اتــاق مشــترک ایــران و آلمــان پیرامــون الگوبــرداری از کســب و کارهــای آلمــان در کســب و 
کارهای استارتاپی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

 پیگیــری موضــوع واگــذاری %20 باقیمانــده ســهام دولــت در شــرکت های مشــمول اصــل 44 قانــون 
اساســی بــر اســاس مصوبــه دولتــی، از نیمــه دوم تیــر مــاه ســال 1398 از طریــق بورس ســهام و پیشــنهاد 
تجمیــع مطالبــات بخــش خصوصــی از دولــت و تهاتــر آن بــا واگــذاری ســهام ایــن شــرکت ها و متعاقبــا 
انعــکاس رســانه ای موضــوع و مکاتبــه بــا رئیــس جمهــور در ایــن خصوص، همچنیــن حضور در ســازمان 
برنامــه و بودجــه و اعــالم نظــر بخــش خصوصــی مبنی بــر پیگیــری موضــوع از طریق ســازمان خصوصی 

سازی 

 حضــور در کمیتــه تحریــم دفتــر بررســی های راهبــردی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام پیرامــون 
بررســی راهبردهــای حــوزه انــرژی علــی الخصــوص نفــت و بــرق و ارائــه نظــرات بخــش خصوصــی در این 

خصوص

 بررســی موضــوع ســاخت داخــل تجهیــزات )بــا تمرکــز بــر ده گــروه کاالیــی وزارت نفــت( و چالشــهای 
موجــود و ارائــه گــزارش توســط مدیر پشــتیبانی ســاخت و تامین کاالی شــرکت ملی نفت ایــران و متعاقبا 
ارائــه پیشــنهاد تهیــه الگویــی جامــع بــرای پروژه هــای ســاخت داخــل و برقراری پــل ارتباطــی بین بخش 
خصوصــی و نهادهــای کارفرمایــی و وزارت نفــت در تعامــل بــا شــرکت ملی نفت ایــران و تصویــب برگزاری 
متوالــی نشســت کارشناســی بــا حضــور کلیــه ذی نفعــان در حوزه هــای محیــط زیســت، نفــت و بــرق به 
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منظــور احصــاء مســائل و مشــکالت هر حــوزه و انعــکاس جمع بنــدی حاصــل از آن به هیأت رئیســه اتاق 
جهت پیگیری

 بررســی اصالحــات بخــش انــرژی کشــور با ارائــه گزارش آقــای دکتر برخــورداری هیئت علمی دانشــگاه 
تهــران و تحلیــل مصــرف انــرژی در کشــور و متعاقبــاً ارائــه پیشــنهاد بررســی موضــوع ارتبــاط بین قیمت 

بنزین و شاخص عملکرد لجستیک و ارائه راهکارهایی در این خصوص

 انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری با انجمــن اقتصاددانــان ایــران به منظور تجمیــع تجربیات، پتانســیل ها و 
تــوان تخصصــی موجــود در کمیســیون انــرژی و محیط زیســت اتــاق تهــران و انجمــن اقتصاددانــان ایران 
نســبت بــه تعریــف و انجــام مطالعات، بررســی ها و تحقیقــات کارشناســی و علمــی در موضوعات مختلف 

اقتصاد انرژی و محیط زیست و ارائه راهکارها با تمرکز بر رفع چالش های بخش خصوصی

 پیگیــری موضــوع ثبت تشــکلهای »مجمع شــرکتهای ایرانی اکتشــاف و تولیــد« و »انجمن بین المللی 
مهندسین نفت« در اتاق تهران

 ارائــه گــزارش تحــوالت حــوزه انــرژی توســط آقــای دکتــر نرســی قربــان )کارشــناس حــوزه انــرژی( بــا 
تأکیــد بــر ضــرورت تغییــر در نگــرش و بــاور تولیدکننــدگان نفــت مبنی بــر اتمــام زمان مصرف ســوخت 

فسیلی و اقدام به تولید نفت بیشتر و تأثیر آن بر کاهش قیمت نفت 

 معرفــی موسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احــداث و انــرژی و برنامــه هــای پژوهشــی در خصــوص 
اســتراتژی توســعه توســط دبیــر موسســه و ارائــه چشــم انداز فرونشــانی کربــن )carbon capturing( در 
ایــران توســط رییــس کمیتــه فرونشــانی کربــن ایــن موسســه و تشــریح مفهــوم توســعه فنــاوری کاهش 
گازهــای گلخانه ایــی و صنعــت فرونشــانی کربــن بــا تمرکــز بــر مطالعــات زمین شناســی و انبــارش کربن 

)CCS(در ژرفای زمین و چشم انداز توسعه کسب و کار در فرونشانی کربن

 بررسی فرصتها، چالشها و توانمندیهای حوزه مهندسی در صنایع نفت و انرژی و ارائه گزارش»مهندسی 
ایرانــی- دارایــی اســتراتژیک ملــی« توســط انجمن صنفی شــرکتهای مهندســی و ســاخت صنایــع نفت و 
انــرژی و تصویــب بررســی مجــدد جریــان حرفــه اي بهره گیــري از نظــام هاي مهندســي، توســط روســاي 
انجمن هــاي تخصصــي و فدراســیون صنعــت نفــت، و متعاقبا تالش در راســتای توجه بیشــتر بــه موضوع 

نقش آفریني مهندسي واقعي ایراني در کمیسیون هاي تخصصي مجلس و اتاق

 ارائــه گــزارش تضامیــن قراردادهــای حــوزه انــرژی در بســتر بیمــه هــای اتکایــی توســط رییس کمیته 
تضامیــن موسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احــداث و انــرژی و تأکید بــر مدیریت وتعهــد ابــزار بیمه ای 

شورتی برای ریسکهای مشخص شده قرارداد در قالب “بیمه نامه شورتی” 

 بررســی فرصــت هــا، چالشــها و پتانســیل های صنعت بالکچیــن در حوزه انــرژی و محیط زیســت ایران 
و ارائــه کاربردهــای مختلــف زنجیره بلوک )بالکچین( و متعاقباً ارائه پیشــنهاداتی در خصــوص کارکردهای 
بالکچیــن در حــوزه انــرژی و محیــط زیســت شــامل بــه کارگیــری آن در ثبــت و ذخیــره اطالعــات روی 
کنتورهــای بــرق و گاز، بــه کارگیــری در کارخانــه هــا بــه منظــور ثبت میــزان تولید آالینــده هــا، ردیابی و 
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شناسایی در بر خی از صنایع از جمله خودروسازی

 بررســی ضــرورت تاســیس رگوالتــور مســتقل در صنعــت بــرق بــا برگــزاری نشســت مشــترک بــا 
کمیســیون صنعــت و معــدن و ارائــه گزارش کارشناســی توســط نماینــدگان مرکز پژوهــش های مجلس 
شــورای اســالمی و دریافــت نظــرات نماینــدگان وزارت نیــرو در ایــن خصــوص و متعاقبــا تصویــب ایجــاد 

زمینه همکاری کارشناسی کمیسیون با معاونت مربوطه در وزارت نیرو 

 پیگیــری موضــوع اجــرای گشــایش اعتبار اســناد ریالی شــرکت های عضــو انجمن آب شــیرین کن های 
صنعتــی طــی مکاتبــه بــا مدیر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور و درخواســت تســهیل در 

شرایط اخذ مجوزهای الزم در این زمینه

 بررســی راهــکار تأمیــن عدالــت اقتصــادی در توزیــع یارانه هــا و بهینه ســازی مصــرف ســوخت از طریق 
کارت انــرژی بــا دعــوت از ســازمان بهینــه ســازی مصــرف ســوخت و مدیــر برنامــه ریزی پخــش و پاالیش 
وزارت نفــت و متعاقبــا پــس از ارائــه نظــرات کارشناســی تصویــب موضــوع بررســی تأمین زیرســاخت های 
مربــوط بــه کارت انــرژی توســط تیــم کارشناســی کمیســیون و پیگیــری از طریــق مکاتبه با کمیســیون 
انــرژی مجلــس شــورای اســالمی بــه منظور معرفــی طــرح کارت انــرژی و اعــالم آمادگی همــکاری بخش 

خصوصی در این زمینه

 بررســی مســائل و مشــکالت حفاظــت از محیــط زیســت بــا ارائــه پیشــنهاداتی مبنــی بــر تشــکیل 
کارگروهــی ذیــل کمیســیون در خصوص موضــوع حفاظت از محیط زیســت به منظور بررســی موضوعات 

مربوطه با برنامه ریزی و تعیین برنامه مشخص

 ارائــه طــرح مطالعاتــی اســتقرار واحدهــای صنعتــی بــه عنــوان پــروژه مصــوب کمیســیون بــه منظــور 
ــروژه، و  ــان روی ایــن پ بررســی و هم افزایــی بیشــتر فعــاالن بخــش خصوصــی و طــرح دیدگاه هــای آن

متعاقبا تصویب انعکاس جمع بندی نهایی طرح به مراجع تصمیم گیر کشور از سوی اتاق تهران

 بررســی تحــوالت و چشــم انــداز صنعــت گاز کشــور همــراه با بررســی پتانســیل، جایــگاه و نقش بخش 
خصوصــی در توســعه ایــن صنعت بــا ارائه گــزارش توســط عضو هیأت رئیســه صندوق های بازنشســتگی، 

پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

 بررســی آخریــن تحــوالت و چالشــهای حــوزه انرژی های تجدیدپذیر در کشــور با ارائه گزارشــی توســط 
انجمــن انرژی هــای تجدیدپذیــر ایــران و طــرح پــروژه احــداث نیروگاه های خورشــیدی و پیشــنهاد اجرای 

این طرح با ظرفیت 20 کیلو وات در پشت بام ساختمان اتاق تهران به رئیس اتاق

 بررســی موضــوع رگوالتــوری در صنعــت پتروشــیمی و ابعــاد تحریــم در ایــن صنعــت بــا ارائه گزارشــی 
توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

  ارائــه موضــوع ابــر چالشــهای بخــش خصوصــی کشــور در حوزه انــرژی و محیــط زیســت در کنفرانس 
سرمایه گذاری کیش
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ــا شــرکت های  ــرژی ایــران ب ــه موضــوع مــدل همــکاری فعالیــن بخــش خصوصــی در بخــش ان  ارائ
کوچک و متوسط اروپایی در کنفرانس IP WEEK2020  لندن

 تدویــن گــزارش چالشــها و راهکارهــای بخش خصوصــی حوزه انرژی در راســتای جهــش تولید و مقابله 
بــا آثــار و تبعــات همه گیــری ویــروس کرونــا با تمرکــز بــر دو چالش اساســی پیرامــون کاهــش درآمدهای 
دولــت بــه دلیــل نوســانات قیمت نفــت و نیــز کاهــش درآمدهــای مالیاتی ناشــی از تأثیــر انتشــار ویروس 

کرونا و محدودیت ها و تبعات اقتصادی آن

 شناســایی اقدامــات الزم جهــت کاهــش آســیب اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس “کرونــا” به منظور 
انعــکاس بــه مراجــع ذیربــط و تهیــه گــزارش کارشناســی در این خصــوص و ارائــه راهکارهای پیشــنهادی 

با هدف جهش تولید در بخش انرژی و محیط زیست 

 بررســی تأثیــر کرونــا بــر صنعــت نفــت و گاز جهــان و راهکارهــای مواجهــه بــا آن و همچنیــن ارائــه 
مدل هــای جدیــد کســب و کار شــرکتهای کوچــک و متوســط حــوزه انــرژی و محیــط زیســت در دوران 

پساکرونا

 ارائــه گــزارش نقشــه راه توســعه صــادرات صنعــت بــرق توســط ســندیکای صنعــت بــرق بــا تأکیــد بر 
ضــرورت بررســی زمینه هــای اجرایــی نقشــه راه توســعه صــادرات صنعت بــرق و تمرکــز بر مکانیــزم های 
توســعه صــادرات کاال و خدمــات مهندســی صنایــع بــرق و انــرژی، بــه منظــور ارائــه برنامه هــای راهبــردی 
توســعه صــادرات بخــش بــرق و انــرژی، زنجیــره اهــداف نهادســازی، افزایــش قــدرت عرضه،ارتقــای تقاضا، 

ارتقای خدمات پشتیبان در نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق

 بررســی وضعیــت آبیــاري مــزارع بــا آبهاي نامتعــارف در جنوب شــهر تهران با دعــوت از رئیس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران و ارائــه گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در جهــت کنترل موضــوع در 
ایــن ســازمان و پیگیــری موضــوع از طریــق تعامــل با مرکز مطالعــات راهبــردی آب اتــاق ایران و تــالش در 

راستای پیگیری موضوع از مراجع ذی ربط

 تدویــن مــدل تهاتــر مطالبــات بخــش خصوصــی بــا اوراق تســویه خزانــه و خطــوط اعتباری بــه صورت 
مشــترک بــا کمیســیون بازار پــول و ســرمایه طی برگــزاری کارگروهــی در این خصــوص و همچنین طرح 
پیشــنهاد ارائــه لیســت اعضــای اتــاق بــه صندوق هــا بــه منظــور رتبــه بنــدی و تخصیــص منابــع مالــی با 
پشــتوانه ضمانــت قراردادهــای همــکاری شــرکتها و متعاقبــاً انعــکاس بــه هیــات رئیســه اتاق جهــت ارائه 

مدل به مراجع ذی ربط و پیگیری موارد مطروحه طی انجام مکاتباتی با رئیس اتاق

 بررســی چارچــوب برنامــه همکاری هــای جامــع 25 ســاله ایــران و چیــن در تعامــل با کمیســیون بــازار 
پــول و ســرمایه و تهیــه گزارش هــای کارشناســی پیرامــون مفــاد آن در حــوزه انــرژی و بررســی عملکــرد 
شــرکت هــای چینــی در حوزه باالدســت صنعت نفــت و گاز و خواســته های فعالیــن این حــوزه و انعکاس 
آن بــه کارگــروه بررســی برنامــه همــکاری ایــران و چیــن و ارائــه بــه هیات رئیســه اتاق به منظــور پیگیری 

از مراجع ذی ربط 
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 بررســی نماگــر دسترســی به برق شــاخص ســهولت کســب و کار بانــک جهانــی و تبادل نظــر پیرامون 
راهکارهــای ارتقــای رتبــه ایــران در ایــن نماگــر در تعامــل بــا مرکــز ملی مطالعــات پایش و بهبــود محیط 
کســب و کار وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و اقــدام بــه تشــکیل کارگروهــی ذیــل کمیســیون جهــت 

شناسایی پاسخ های درست و منطقی سواالت پرسشنامه های بانک جهانی در این نماگر

 بررســی محدودیت هــای شــرکت های لیزینــگ در تامیــن منابــع مالــی از بانکهــا، بــازار بدهــی و متنوع 
ســازی قراردادهــای تســهیالتی و همچنیــن بررســی نحوه تامین مالی شــرکت هــای واســپاری )لیزینگ( 
توســط بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی از حیــث ابعــاد فقهــی بــا معرفــی خدمــات قابــل ارائــه 

لیزینگ و لیزینگ عملیاتی به عنوان قراردادی جدید در صنعت لیزینگ به فعاالن اقتصادی

 بررســی موضــوع ســاماندهی تأمیــن مــواد اولیــه )خــوراک( مــورد نیــاز واحد هــای تولیــدی بــه منظــور 
تقویــت تولیــد و صــادرات، و ارائــه گــزارش اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی 
ایــران و تشــریح مــدل کســب و کار در این خصوص و انعکاس طرح مطالعاتی و آســیب شناســی بــه وزارت 
نفــت و همچنیــن مکاتبــه بــا وزیر نفــت درخصوص تنظیم مناســبات عرضــه و تقاضــا در بــازار فرآوردهای 
نفتــی، ایجــاد ثبــات و آرامــش در رونــد خریــد و فــروش فعــاالن اقتصــادی، ســهولت دسترســی مســتمر 

واحدهای تولیدی به مواد اولیه مورد نیاز 

 بررســی دالیــل عــدم بازگشــت ارز صادراتــی شــرکت های حــوزه انــرژی و ارائــه گــزارش در خصــوص 
مختصــات کالن اقتصــادی کشــور و شــوک هــای ارزی ناشــی از حجــم فروش نفــت و فــرآورده های نفتی 
و محصــوالت پتروشــیمی و تشــریح دالیــل عــدم امکان بازگشــت ارز حاصل از صــادرات و متعاقبــا دریافت 
نظــرات اعضــای کمیســیون در ایــن خصــوص و ارائه جمع بنــدی آن در قالب درخواســت به هیات رئیســه 

اتاق جهت انعکاس به مراجع ذی ربط

 همــکاری در زمینــه شناســایی قوانیــن مخــل و زائد کســب و کار جهت طــرح در هیأت مقــررات زدایی 
در راســتای انعقــاد تفاهــم نامــه اتــاق بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از طریق تکمیل پرسشــنامه های 

تهیه شده در این زمینه توسط معاونت امور کمیسیونها و هیات نمایندگان

 تعامــل بــا پژوهشــکده انرژی و محیط زیســت دانشــگاه صنعتی شــریف و آشــنایی با فعالیت هــای این 
پژوهشــکده  و همچنیــن جزئیــات فعالیت رشــته های دانشــگاهی حــوزه انــرژی، آب و محیط زیســت آن 

در قالب امضای تفاهم نامه همکاری

 ارائــه گزارشــی پیرامــون بررســی جایــگاه بخــش خصوصــی در مــدل زیســت بوم فنــاوری صنعــت گاز 
کشــور، توســط شــرکت شــتابدهنده کســب و کار فردوســی با تاکیــد بر ضــرورت توجه صنعت نفــت و گاز 
بــه معیارهــای رقابت پذیــری، با همکاری و تعامل بین کســب و کارها و موسســات، شناســایی قابلیت های 

نوآورانه، سیستم های مالی کارآمد و ارتقا مهارتها

ــا موسســه آموزشــی آیتــک در جهــت شناســایی فعالیــت هــای ایــن موسســه و بررســی   تعامــل ب
زمینه هــای همــکاری کمیســیون بــا آن و همچنین ارائه پیشــنهاد در راســتای جهت گیــری فعالیت های 

آتی موسسه منطبق بر نیازهای آموزشی کمیسیون

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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 بررســی لــزوم بیــن المللــی شــدن صنعــت نفــت ایــران و جایــگاه فنــاوری در تحقــق آن بــا دعــوت از 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و ارائــه اقدامــات در دســت انجــام بــرای حرکــت صنعــت نفــت از یــک صنعــت 

وابسته، به سوی صنعتی پیشتاز در فناوری و دانش بنیان در سطح بین المللی

 شناســایی مســیر توســعه صنعتی بــا اســتفاده از رویکــرد پیچیدگی اقتصــادی با ارائه گزارشــی توســط 
مرکــز تحقیقــات سیاســت علمی کشــور و تاکید بــر ضــرورت اقتبــاس و الگوبــرداری از راهکارهــای به کار 
بــرده شــده در کشــورهای توســعه یافتــه جهــت عبــور از نگرانــی هــای موجــود در رابطــه بــا مباحــث 

اجتماعی و زیست محیطی

 تدوین بیانیه روز کره زمین و ارائه آن به دبیرکل اتاق تهران جهت انعکاس به هیات رئیسه اتاق

 ارائــه گزارشــی از دســتاوردهای حــوزه مدیریــت انرژی، محیط زیســت و منابع آب آن کشــور و همچنین 
همــکاری مشــترک بــا متخصصــان اســترالیایی جهــت تبــادل تجربیــات و دانش فنــی در حــوزه مدیریت 

انرژی و محیط زیست به نمایندگان سفارت استرالیا طی تعامل با معاونت امور بین الملل

 مکاتبــه بــا بانــک مرکــزی درخصــوص پذیــرش قراردادهــای بخــش خصوصــی بــه عنــوان وثیقــه و 
همچنین درخواست از اتاق ایران جهت پیگیری این موضوع

 شناســایی راهکارهــای حــل مشــکالت عدم بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بخش خصوصــی در حوزه 
انرژی و انعکاس آن به رئیس اتاق

 مکاتبــه بــا وزیــر صنعت، معــدن و تجارت پیرامــون موضوع کمبــود و افزایش قیمت گاز اکســیژن طبی 
بیمارستانی و تجهیزات وابسته

 بررســی ســهم نفــت و فرآورده هــای نفتــی در بودجــه ســال 1400 و تشــریح چالــش هــا، هزینــه هــا، 
درآمدهــا، میــزان پیــش بینــی فــروش نفــت و راه حــل هــای ممکــن و  اعــالم نظــرات و پیشــنهادات در 
خصــوص تفکیــک درآمدهــای نفتــی از درآمــد دولــت و هزینــه کــرد آن در زیرســاخت هــای کشــور بــه 

مشاور عالی رئیس اتاق تهران

 بررســی پروپــوزال طــرح مطالعاتــی ســندیکای صنعــت بــرق بــا عنــوان بررســی اقتصــاد بــرق و تدوین 
نقشــه راه ســاماندهی اقتصــاد بــرق ایــران”،  و تشــریح هــدف طــرح، تعریــف مســئله، چالش ها و مســایل 
کلیــدی صنعــت بــرق، ضــرورت انجــام طــرح و روش شناســی انجــام طــرح و ارســال بــه دبیــرکل اتــاق به 

منظور درخواست حمایت اتاق از انجام طرح مذکور

 بررســی نقــش رشــد صنایــع تکمیلــی در افزایــش میــزان خرید مــواد اولیــه پتروشــیمی از بــورس کاال 
طــی تعامــل بــا انجمــن ملــی صنایــع پلیمــر ایــران و تشــریح اطالعــات آمــاری تنظیــم بــازار محصوالت 
پتروشــیمی، و مقایســه عرضــه اولیــه و معامله محصوالت پتروشــیمی در ســال های اخیــر و متعاقبا تاکید 
بــر لــزوم الگوبــرداری از کشــورهای موفــق و بــاال بــردن ظرفیــت صنایــع پایین دســتی به منظور صــادرات 

محصوالت فرآوری شده به جای صادرات مواد خام
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 بررســی طــرح “انتقــال ســاز و کار قیمــت انــرژی به مــردم و بررســی آثار اجرایــی آن”  و تشــریح کلیات 
و مزایــای طــرح پیشــنهادی از جملــه مردمــی شــدن ســاز و کار تعیین قیمــت در کنار حــذف هزینه های 
اجتماعــی اصــالح قیمــت بنزیــن بــه عنــوان عاملــی بــرای رهایــی دولــت از درگیری هــر چه بیشــتر برای 
تعییــن قیمــت حامل هــای انــرژی و متعاقبــا تحلیــل آثــار تورمــی، رفاهــی، اجتماعــی و بودجــه ای آن و 

جمع بندی و انعکاس نظرات کمیسیون در این خصوص به رئیس اتاق

 بررســی طرح هــا و لوایــح در دســتور کار مجلــس و دولــت از جملــه طــرح اصــالح قانــون اتــاق بازرگانی، 
ــی و شناســایی راه  ــه منظــور تغییــر ســاز و کار اتاق هــای بازرگان ــران ب ــع، معــادن و کشــاورزی ای صنای
حل هــای پیشــنهادی در راســتای رســالت اصلــی اتاق هــای بازرگانــی بــه منظور حصــول به هــدف اصالح 
قوانیــن تجــاری و بازرگانــی، بــه دور از هرگونــه سیاســت زدگــی و تاکید بــر لزوم جمع بنــدی نقطه نظرات 
اصالحــی مــورد نیــاز در برخــی از قوانیــن موجــود در اتــاق، در فضایــی فــارغ از شــتابزدگی های صــورت 

گرفته به منظور پیشگیری از بروز هر گونه خسارات جبران ناپذیر

 بررســی طــرح پژوهشــی »مطالعــه و شناســایی راهکارهــای ارتقــاء دانــش کاربــردی مدیریت پــروژه در 
اجــرای پــروژه هــای صنعت نفــت و گاز و پتروشــیمی« انجمن شــرکتهای مهندســی و پیمانــکاری، نفت، 
گاز و پتروشــیمی بــا تاکیــد بــر تاثیر مدیریت دانــش بر ایجاد مزیت رقابتی و متعاقبا تشــریح کاســتی های 
مدیریــت دانــش و راهکارهــای ارتقــا آن و همچنیــن اثــر تکنولــوژی در مدیریــت دانــش، تطبیــق پذیری و 

تجدید حیات سازمانی و به کارگیری راه های جدید مدیریت اطالعات 

 بررســی کاربــرد رویکــرد پیچیدگــی و رقابــت پذیــری اقتصــادی در تنــوع پذیــری صنعت پتروشــیمی 
حضور نماینده مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 ارائــه موضــوع همــکاری بخــش خصوصــی ایران و کشــورهای حــوزه اوراســیا در حــوزه انــرژی و محیط 
زیست در نشست اوراسیا

  ارائه موضوع ضرورت نهاد تنظیم گر رگوالتوری در حوزه انرژی در کنگره راهبردی نفت و نیرو

 بررســی ریســک هــا و اســتراتژی هــای کســب و کار ایــران در ســال 1400 با ارائه گزارشــی توســط آقای 
داوری، عضــو هیــأت علمــی دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران، و متعاقبا جمع بنــدی و تحلیل نظرات 

کارشناسی به منظور انعکاس به رئیس اتاق

 بررســی خــط لولــه انتقــال نفــت گوره-جاســک: زیرســاخت آبادانی مکــران، نماد ســاخت داخل بــا ارائه 
گزارشی توسط مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت
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اهم گزارشات ارائه شده
 محیط زیست، مدیریت پسماند و عدالت اجتماعی

 چالش های کلیدی واحدهای تولیدی صنعت برق

 تحوالت حوزه انرژی 

 هزینــه ســرمایه و قــدرت رقابــت بیــن بنگاهي: ایــران نیازمند اســتراتژي هایي مــدرن بــراي تامین مالي 
و سرمایه گذاري بنگاهي

 قیمت گذاری انرژی در ایران 

 آخرین وضعیت تحوالت حوزه انرژیهای تجدید پذیر در ایران

 چشم انداز فرونشانی کربن

 تضامین و پوشش بیمه ای ریسکهای ارادی قرارداد

 کاربرد صنعت بالک چین در حوزه انرژی و محیط زیست

 رگوالتوری در صنعت پتروشیمی و بررسی ابعاد تحریم در این صنعت

 نگاهی به وضعیت فعلی و چشم انداز صنعت گاز کشور

 جمــع بنــدی راهکارهــای جهــش تولیــد و مقابلــه با آثــار و تبعــات اقتصادی ویــروس کرونــا درخصوص 
نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق 

 پیشــرفت اقدامــات در رابطــه با راهکارهای جهش تولیــد و خروج از رکود اقتصــادی حاکم برفعالیت های 
بخش خصوصی در حوزه انرژی و محیط زیست

 اقدامات انجام شده درخصوص آبیاري مزارع با آبهاي نامتعارف درجنوب شهر تهران 

 بررسی تأثیر کرونا بر صنعت نفت و گاز جهان و راهکارهای مواجهه با آن 

 ارائــه مدلهای جدید کســب و کار شــرکتهای کوچک و متوســط حوزه انــرژی و محیط زیســت در دوران 
پساکرونا 

 بررسی و امکان سنجی مدل تهاتر مطالبات بخش خصوصی با فرآورده های نفتی 

 بررسی چارچوب برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران و چین در حوزه انرژی 

 بررسی دالیل عدم بازگشت ارز صادراتی شرکتهای حوزه انرژی
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 اقدامات صورت گرفته پیرامون بررسی ابعاد سند همکاری ایران و چین در حوزه انرژی

 آشــنایی بــا فعالیــت هــای پژوهشــکده انــرژی و محیــط زیســت دانشــگاه صنعتــی شــریف و بررســی 
فرصت های همکاری 

 بررسی جایگاه بخش خصوصی در مدل زیست بوم فناوری صنعت گاز کشور

 لزوم بین المللی شدن صنعت نفت ایران و جایگاه فناوری در تحقق آن 

 شناسایی مسیر توسعه صنعتی با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی

 الیحه بودجه 1400 - مروری اجمالی بر آسیبها و تبعات

 وضعیت بازار 9 ماهه پتروشیمی

 بررسی اقتصاد صنعت برق و تدوین نقشه راه ساماندهی اقتصاد برق ایران

 چارچوب اصالح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-  صنعتي مصوب سال 1372

 شناســایی راهکارهــای ارتقــاء دانش کاربردی مدیریت پروژه در در بخشــهای پایین دســتی و باالدســتی 
صنعت  نفت

 ریسک ها و استراتژی های کسب و کار ایران در سال 1400
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کمیسیون بازار پول و رسمایه
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تعداد اعضاء: 8 نفر عضو هیات نمایندگان، 3 نفر نماینده تشکلها/
تعداد گزارشات تخصصی: 19 گزارش/ تعداد جلسات: 38 جلسه
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ماموریت کمیسیون 
رشــد اقتصــادی می توانــد منجــر بــه توســعه و رونــق بازارهــای مالــی شــود. از ســوی دیگــر دســتیابی بــه 
رشــد و توســعه اقتصــادی مطلــوب، بــدون وجــود نهادهــای مالــی کارا و تجهیــز منابــع مالــی مناســب 
غیرممکــن خواهــد بــود. کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق بازرگانــی تهــران بــا هــدف پایــش محیط 
کســب و کار در حــوزه بــازار پــول و ســرمایه، احصــای مســائل و مشــکالت ایــن حــوزه، ارائــه راهــکار جهت 
رفــع آنهــا، ایجــاد بســترهاي الزم جهــت اصالحــات اقتصــادي مــورد نیــاز بــه منظــور تســهیل و تصحیح 
تامیــن مالــي ارزي و ریالــي از طــرق مختلف و افزایش ســهم بــازار ســرمایه در این روش تامیــن مالي ایجاد 

شده است.

اهداف کمیسیون
 پایــش فضــای کســب و کار و رفــع موانــع و چالشــهای موجــود در حــوزه فعالیــت فعــاالن اقتصــادی در 

حوزه تخصصی کمیسیون؛

 تولید گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون؛

 برگــزاری نشســت هــای تخصصــی به جهــت پیگیری مطالبــات بخش خصوصــی در حــوزه  تخصصی 
کمیسیون؛

 مذاکره با مسئوالن به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون؛

 پیگیری ورصد و اصالح قوانین مربوط به حوزه فعالیت کمیسیون؛

 برگــزاری جلســات منظــم بــا ارکان بــازار پــول و ســرمایه کشــور بــه جهــت انتقــال مســائل بــه فعــاالن 
اقتصادی؛

حوزه های قابل ورود  از سوی کمیسیون

 بازار پول: حوزه سیاست گذاری، بانک ها و شبکه بانکی، تامین مالی و عملیات پولی؛

 بــازار ســرمایه: حــوزه سیاســت گــذاری، شــبکه بــازار ســرمایه، تامیــن مالــی از طریــق بــازار ســرمایه )با 
تاکید بر فرهنگ سازی و ایجاد امنیت خاطر(؛

 صنعت بیمه: حوزه سیاست گذاری، شبکه بیمه ای؛ 

برنامه های کمیسیون در حوزه بازار پول

 آسیب شناسی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط؛

 بررسی نسبت کفایت سرمایه بانک های کشور؛

 ارائه راهکار جهت تخصیص بهینه منابع بانکی به بخش خصوصی واقعی؛ 
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 ایجــاد صنــدوق ســرمایه گــذاری پــروژه هــای بخــش خصوصی)با همــکاری صنــدوق ضمانت صــادرات 
و صندوق ذخیره ارزی(؛

 ارائــه طــرح چگونگــی حــل مبــادالت بانکــی بین المللــی از طریق اینســتکس و اســتفاده از ارزهــای رمز 
پایه)rypto currency(؛

 تدویــن برنامــه عملیاتــی بــرای جلوگیــری از افزایــش پایــه پولی به ویــژه از طریــق افزایــش بدهی های 
دولــت بــه سیســتم بانکــی و دارایــی هــای خارجی بانــک مرکزی )بــا همکاری صنــدوق ضمانت صــادرات 

و بانک مرکزی(؛

 انجام مطالعات کارشناسی جهت ایجاد سازوکار رتبه بندی اعتباری مشتریان شبکه بانکی؛

برنامه های کمیسیون در حوزه بازار سرمایه

 بسترســازی جهــت ایجــاد و اســتفاده از ابزارهــای مالــی نویــن با هــدف تامین مالی شــرکت های بخش 
خصوصی؛

 آموزش و فرهنگ سازی در خصوص نحوه سرمایه گذاری و ورود به بازار سرمایه؛

 کمــک بــه فرآینــد پذیــرش شــرکت هــای بخــش خصوصــی در بــازار ســرمایه با هــدف تامین مالــی از 
این طریق و ایجاد شفافیت هر چه بیشتر؛

 تــالش در جهــت جــذب ســرمایه هــای خــرد بــا حضــور در بــازار ســرمایه از طریــق  فرهنــگ ســازی و 
آموزش بیشتر بخش خصوصی جهت استفاده از این بازار؛

 انجــام مطالعــات کارشناســی و ارائــه پیشــنهاد جهــت ارتقــای رتبــه ایــران در شــاخص های مربــوط به 
بازار سرمایه در گزارشات بین المللی )شاخص حمایت از سهامداران خرد(؛

برنامه های کمیسیون در حوزه صنعت بیمه

 ارتقــای اســتانداردهای بیمــه ای کشــور بــا حضــور موسســات بیمــه ای بیــن المللــی بــا هــدف اصــالح 
ساختار بیمه ای کشور؛

 ارائــه پیشــنهاد جهــت بازنگــری در وضعیــت بیمــه اتکایی کشــور با هدف تســهیل و کمــک به فعالیت 
بخش خصوصی؛

 آســیب شناســی ایجــاد شــرکت هــای بیمــه ای توســط بنگاه هــای اقتصــادی جهــت پوشــش بیمــه ای 
فعالیت های خودشان )Capture( و ارائه پیشنهاد جهت جلوگیری از این اقدام.
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها
سازمانهای حا�ن در جلسات:

  سندیکا بیمه گران ایران

 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

 انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی

 شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا

تشکل های مهمان حا�ن در جلسات
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اقدامات
  بررسی اخبار و مسائل روز بازار پول و سرمایه و تحلیل آن در راستای انجام اقدامات الزم

 تعیین و تصویب سرفصل برنامه ها و اولویت های کاری دو ساله کمیسیون

 بررســی »بســته حمایــت و تســهیل صــادرات غیــر نفتــی در چارچــوب سیاســت های کلی اقتصــاد« با 
مشــارکت کمیســیون تســهیل تجارت و توســعه صــادرات و صنــدوق ضمانت صــادرات ایــران و بــا دریافت 
نظــرات از کارشناســان مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســالمی کــه و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی به 

دبیرکل اتاق، سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان برنامه و بودجه 

 بررســی روش هــای نویــن تأمیــن مالــی بــا تمرکــز بــر بازار ســرمایه بــه منظور تدوین بســته تشــویقی 
و حمایتــی در راســتای تأمیــن مالــی بنگاه هــای اقتصادی از جملــه SMEها و بررســی مطالعات دانشــگاه 
شــریف در خصــوص روش هــای تأمیــن مالــی طــی برگــزاری جلســات متعــدد بــا حضــور اقتصادانــان و 
متعاقبــاً انجــام پیگیــری هــای الزم بــه منظور تشــکیل کمیته مشــترکی بــا حضــور اتــاق، وزارت صمت و 

سازمان بورس اوراق بهادار جهت تدوین بسته حمایتی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی 

 بررســی موضــوع حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی بــا مشــارکت کمیســیون صنعــت و معــدن، بــا 
حضورآقــای دکتــر عزیــزی )اقتصــاددان( و تأکیــد کمیســیون بــر تاثیــر غیــر قابــل توجــه طرح مذکــور بر 

بهبود وضعیت اقتصاد کشور و انعکاس جمع بندی نظرات به رئیس اتاق 

 بررســی فنــاوری هــای نویــن در صنعــت مالــی از جملــه فنــاوری بــالک چیــن)BlockChain( بــا ارائــه 
گزارشــی توســط بنیــاد ققنــوس و بررســی انواع روشــهای تأمیــن مالــی جمعــی و مراحــل آن، رگوالتوری 

در حوزه تأمین مالی جمعی و چالشهای آن 

  بررســي مشــکالت فعالیــت در حــوزه بــازار ســرمایه و پیــش نویــس قانــون ارتقای بازار ســرمایه کشــور 
بــا ارائــه گزارشــی توســط نماینده کانــون کارگــزاران بــورس اوراق بهــادار و ارائه پیشــنهادات اصالحــی مواد 
ایــن قانــون و متعاقبــا تشــکیل کمیتــه ای بــا حضــور برخــی از اعضــای کمیســیون و نمایندگان ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار بــه منظــور بررســی و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی در خصــوص پیــش نویــس قانون 

ارتقا بازار سرمایه 

  بررســی موضــوع معافیــت مالیاتــی در بــازار ســوم بــورس ایــران پیــرو مصوبــه هیــأت مدیــره ســازمان 
بورس و اوراق بهادار و ارسال درخواست پیگیری تجدید نظر در مصوبه مذکور،  به رئیس اتاق

 بررســی مبانــی تأمیــن مالــی، مــرور ســاختار و قواعــد صندوق توســعه ملی، وظایــف و اختیــارات هیأت 
امنــا و تشــریح برخــی از مفــاد اساســنامه صندوق توســعه ملــی با ارائه گزارشــی توســط نماینــده صندوق 
توســعه ملــی و متعاقبــا ارائه پیشــنهاداتی مبنــی بر تعامل صنــدوق با کمیســیون انرژی و محیط زیســت 
بــه منظــور بررســی پروژه هــای توجیه پذیــر حــوزه انــرژی و کمیســیون کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی بــه 

منظور بررسی میزان بهره برداری از منابع صندوق توسعه ملی در آب های مرزی و حوزه کشاورزی 
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 بررســی مــاده 30 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیر و ارتقــای نظام مالی کشــور در خصــوص الحاق 
مــاده 138 مکــرر بــه قانــون مالیاتهــای مســتقیم پیرامــون آورده نقدی بــرای تأمین مالی پــروژه ها بــا ارائه 
مزایــا و ظرفیــت  هــای ایــن مــاده توســط نماینــدگان معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صمــت و متعاقبــا 
برگــزاری جلســات کارشناســی جهــت بررســی مزایــا و مشــکالت ناشــی از اجــرای ایــن مــاده، مکاتبــه بــا 
مراجــع ذی صــالح بــه منظــور ارائــه درخواســت اصــالح ایــن مــاده در راســتای اســتفاده حداکثــری از 

ظرفیت های آن و اطالع رسانی مزایای استفاده از آن به فعالین اقتصادی 

 بررســی نظــام بانکــی و چگونگــی تســهیل در روش هــای تأمیــن مالی بنگاه هــای کوچک و متوســط با 
حضورآقــای عقیلــی و بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت سیســتم بانکــی کشــور و ارائــه راهکارهایــی در جهت 

رفع مسائل و مشکالت موجود 

 بررســي نحــوه نقــل و انتقــال پــول در صــادرات و واردات کاالهــاي کشــاورزي، غذایــي، دارو و تجهیــزات 
پزشــکي بــا حضــور مدیــر عامــل بانــک خاورمیانــه کــه پــس از تشــریح انــواع خدمــات قابــل ارائه توســط 
ایــن بانــک و نحــوه تعامــل با فعــاالن اقتصادی ایــن حــوزه در نحوه نقــل و انتقال پــول، و متعاقبــا برگزاری 
نشســتی بــا مدیــران بانــک خاورمیانــه بــه منظــور بررســی پلتفورمــی جهــت تســهیل روش هــای نقــل و 
انتقــال پــول در صــادرات و واردات کاالهــای ســنتی، دارو و غــذا از طریــق بانک مذکورو نهایتا اطالع رســانی 
ظرفیتهــای موجــود در بانــک خاورمیانــه به اعضای اتاق، تشــکلها و مراجــع ذیربط پیرامون نقــل و انتقاالت 
پــول و معرفــی نماینــده از ایــن بانــک به بخش خصوصــی جهت برقــراری ارتباط و تســهیل شــرایط تجار 

در مراودات مالی

 بحــث و بررســی پیرامــون بودجــه ســال 1399 کشــور بــا ارائــه گزارشــی توســط مشــاور عالــی اتــاق در 
خصوص کلیات بودجه و تحلیل آن از منظر بازار سرمایه توسط کارشناس کمیسیون

 بحــث و بررســی پیرامــون الحــاق ایــران بــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی) FATF( و تحلیل نظــرات موافق و 
مخالف الحاق ایران به آن و ارائه نتایجطی نامه ای به رئیس اتاق

 بررســی اقدامات الزم جهت کاهش آســیب اقتصادی ناشــی از شــیوع ویروس “کرونا”و ارائه پیشــنهادات 
عملیاتی به ریاســت اتاق از جمله تدوین معیارها و دســتورالعمل شناســایی کســب و کار های آســیب پذیر، 
اســتمهال وام دریافتــی، تشــکیل صنــدوق ویــژه حمایت، حذف بهــره و جریمــه از وامها و تقبل آن توســط  

صندوق

 بررســی وضعیــت بــورس اوراق بهــادار بــا تاکیــد بر ضــرورت اقــدام به تأمیــن مالی طرح هــای نیمه تمام 
و متعاقبــاً بررســی نقــش بــازار ســرمایه در تأمیــن منابــع مالــی بنگاه هــای اقتصــادی در تعامــل بــا  بانــک 

پاسارگاد

 بررســی اقدامــات الزم بــرای تحقــق شــعار ســال 99 با نام “جهــش تولیــد” و ارائه پیشــنهادات و اقدامات 
الزم بــه ریاســت اتــاق تهــران بــا تأکیــد بــر ضــرورت اولویت گــذاری در الزامــات مــورد نیــاز بــرای جهــش 
تولیــد، از جملــه تولیــد محصوالت راهبــردی، تولید کاالهــای صادرات محــور، تولید بــا ارزش افــزوده باالتر 

با توسعه شرکت های دانش بنیان، تحریک تقاضا 

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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 تهیــه گــزارش نقــدی بــر مدل صنــدوق هــای قابل معاملــه )ETF( بــرای واگذاری ســهام شــرکت های 
دولتــی و تحلیــل مــدل پیشــنهادی دولــت و بررســی تفاوت هــای مدل مذکــور بــا ETF و چالشــهای آن و 

انعکاس آن به دبیرکل اتاق جهت ارائه به مراجع ذی ربط

  بررســی مســائل و مشــکالت بخش های مختلف بازار ســرمایه و شناســایی برخی از مشــکالت موجود 
در بــازار ســرمایه از جملــه  عــدم کاربــرد ابزارهــای جدیــد، عــدم تقویت شــرکتهای کارگــزاری و توســعه و 
افزایــش تعــداد کارگزاری هــا، کنــدی رونــد صــدور مجــوز و پذیــرش شــرکتها در بــورس و متعاقبــا ارائــه 

پیشنهاداتی جهت پیگیری مشکالت موجود در بازار سرمایه به رئیس اتاق

 بررســی راهکارهــای افزایــش شــفافیت در بــازار ســرمایه بــا تاکیــد بــر ظرفیت هــای موجــود در بــازار 
ســرمایه و لــزوم ورود شــرکت های کوچــک و متوســط بــا مســئولیت محــدود و ســهامی خــاص بــه بــازار 
ســرمایه و متعاقبــاً تشــریح اقدامــات الزم به منظور شــناخت شــرکت های دارای پتانســیل ورود بــه بورس، 

شناسایی و غربالگری اولیه از اعضای اتاق و ارائه نتایج جهت پیگیری الزم به دبیرکل اتاق 

 تدویــن مــدل تهاتــر مطالبــات بخــش خصوصــی بــا اوراق تســویه خزانــه و خطــوط اعتبــاری و ارائــه 
گزارشــی از مــدل پشــنهادی و تشــریح چالش هــای مــدل از دیــدگاه بخــش خصوصی و سیســتم بانکی و 
ارائــه نظــرات و پیشــنهادات در خصــوص مــدل مذکــور به رئیــس اتاق تهران بــه منظور پیگیــری از مراجع 

ذیصالح

 بررســی محدودیت هــای شــرکت های لیزینــگ در تامیــن منابــع مالــی از بانکهــا، بــازار بدهــی و متنوع 
سازی قراردادهای تسهیالتی 

 بررســی چارچــوب برنامــه همــکاری جامــع 25 ســاله ایــران  و چیــن و تحلیــل اســناد موجــود از منظــر 
میــزان هماهنگــی برنامــه همکاری جامع 25 ســاله با اســناد باالدســتی حــوزه انرژی و تشــکیل کمیته ای 
جهــت بررســی ابعــاد و حــوزه هــای مختلف ایــن ســند و ارائه پیشــنهاداتی بــه رئیس اتــاق تهــران، وزارت 

امور خارجه و دیگر مراجع ذی ربط در این خصوص

 بررســی گــزارش ظرفیــت نظــام بانکــی چین برای انجــام مبــادالت دوجانبه در شــرایط تحریم و ارســال 
نتایج به دبیر کل اتاق تهران

 ارائــه چارچــوب بررســی اولیــه صالحیــت اعضــای اتــاق بــرای پذیــرش در بــورس و شــرایط پذیــرش 
شــرکت هــا در بــازار اول، دوم و بــازار شــرکت هــای کوچــک و متوســط فرابــورس و تصویــب انجــام فرآیند 
شناســایی، اطــالع رســانی و غربالگــری اعضــای اتــاق توســط معاونــت کســب و کار اتــاق تهــران و ارســال 

پیش نویس تفاهم نامه پیشنهادی کمیسیون با سازمان بورس و اوراق بهادار به دبیرکل اتاق تهران

 تحلیــل ادواری وضعیــت بــازار ســرمایه ایــران بــا تاکید بر مقایســه بازدهی بــازار ســرمایه و ســایر بازارها، 
میــزان ارزش فعالیــت در بــازار ســهام و علــل نوســانات بــازار، تحلیــل قوانیــن معامــالت با تاکیــد بر حذف 
دامنــه نوســان و فراهــم نمــودن ســاز وکارهــای الزم بــرای فعالیــت بازارگــردان هــا  بــا حضــور نماینــدگان 

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و اعضای شورای عالی بورس
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 بررســی مصوبــات شــورای عالــی بــورس در خصــوص راهکارهــای حمایــت از بــازار ســرمایه و تحلیــل 
موضوعــات الــزام حقوقی هــا بــه بازارســازی و بازارگردانــی، ورود بانکهــا بــه بــازار ســرمایه، تخصیــص یــک 

درصد از دارایی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه

 بررســی پیــش نویــس اولیــه آییــن نامــه تاســیس و فعالیــت شــرکت هــای کارگــزاری بــورس و ارائــه 
گزارشــی در ایــن خصــوص و متعاقبــا حضور در جلســات کارشناســی آن به منظور انعــکاس نظرات بخش 

خصوصی

 بررســی چگونگــی توســعه تامیــن مالــی تولیــد از طریق بازار ســرمایه و تشــریح ســه پــروژه “بکارگیری 
ابزارهــای نویــن تأمیــن مالــی با هــدف جذب نقدینگــی ســرگردان”، “بهره گیــری از ظرفیت ســرمایه های 
مردمــی و حمایــت از راه انــدازی هلدینــگ های ســرمایه گــذاری”، “واگــذاری مجوزهای معدنــی در بورس” 
در زیــر مجموعــه برنامه های تامین مالی و توســعه ســرمایه گذاری، توســط نماینــده وزارت صمت و تاکید 

اعضاء بر ضرورت حذف رکن ضامن، در انتشار اوراق و ایجاد تسهیل گری 

 بررســی مقــررات و دســتورالعملهای ســازمان بــورس و اوراق بهادار و برگزاری نشســت های کارشناســی 
در حــوزه مشــاوره ســرمایه گــذاری و انعــکاس نتایــج، طــی مکاتبــه ای، بــه انجمــن شــرکتهای مشــاوره 
ســرمایه گــذاری و نظــارت طرحهــا، پیــرو درخواســت پیگیــری ایشــان درخصــوص بازنگــری در قوانیــن 
ســازمان بــورس توســط اتــاق و همچنیــن اعــالم آمادگــی کمیســیون بــه منظــور بررســی موانــع صــدور 

مجوز برای شرکت های عضو آن انجمن

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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 مکاتبــه بــا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت درخصوص تعامل بیشــتر این وزارتخانــه با اتاق در راســتای 
ارائه گزارشات مربوط به تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری وزارتخانه

 تعامــل و همفکــری بــا مرکــز نــوآوری و تحــول دیجیتــال اتــاق تهــران و شــناخت اهــداف و برنامه های 
این مرکز

 همــکاری در زمینــه شناســایی قوانیــن مخــل و زائد کســب و کار جهت طــرح در هیأت مقــررات زدایی 
در راستای انعقاد تفاهم نامه اتاق با وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 بررســی نماگــر اخــذ اعتبــارات شــاخص ســهولت انجــام کســب و کار بانــک جهانــی و ارائــه گزارشــی از 
ابعــاد مختلــف ایــن نماگــر و رتبه ایــران در آن توســط مرکــز ملی مطالعــات پایش و بهبود محیط کســب 
کار وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی و متعاقبــا تشــکیل کارگروهــی به منظور بررســی پرسشــنامه نماگر فوق 
و احصــاء پاســخ هــای دقیــق و درســت بــا حضــور نخبــگان و صاحــب نظــران ایــن حــوزه جهــت ارائــه به 

بانک جهانی و دریافت رتبه منطقی ایران در نماگر مذکور

 تعامــل بــا موسســه آمــوزش آیتــک به منظور ایجــاد زمینه هــای همــکاری و مشــارکت در جهت گیری 
فعالیــت هــای آتی موسســه منطبق بر نیازهای آموزشــی کمیســیون و متعاقبا تدویــن و اجــرای دوره های 

آموزشی و پوشش نیازهای آموزشی اعضای اتاق

 بررســی دســتورالعمل گواهی اعتبار مولد )اوراق گام(، مزایا و معایب اوراق و تشــریح  فرآیند انتشــار آن، 
طی نشست هایی  با نمایندگان بانک های صادرات و پاسارگاد

 بررســی مشــکالت و چالــش هــای موجــود در الیحــه بودجــه ســال 1400، بــا تاکیــد بــر خوشــبینی 
مضاعــف در تدویــن الیحــه، عــدم توان کشــور در فــروش نفت به میــزان مقــرر در بودجه، و احتمــال ایجاد 

تورم باال و انعکاس نظرات و پیشنهادات کمیسیون به رئیس اتاق

 بررســی تصمیمــات هئیــت امنای صندوق توســعه ملی و شــیوه نامــه بازپرداخت اقســاط ارزی بــه ریال 
تــا پایــان ســال 1399 بــا ارائــه گزارشــی توســط عضــو هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی و تشــریح 
راهکارهــای رفــع مشــکالت وام گیرنــدگان بخــش خصوصــی بــرای پرداخت اقســاط معوقه به صنــدوق، و 
متعاقباً ارائه پیشــنهاد بررســی مشــکالت بخش خصوصی در خصــوص بازپرداخــت اقســاط وام دریافتی از 
صنــدوق توســعه ملــی در نشســت هیئــت نماینــدگان و نهایتــا حضــور آقــای شــهید زاده، رئیــس هیئت 

عامل صندوق توسعه ملی در نشست هیئت نمایندگان و بررسی مشکالت مذکور

 بررســی مشــکالت مصوبــه ســاماندهی و مدیریــت بــازار ارز درخصــوص موضــوع نحوه تخصیــص و رفع 
تعهــد ارزی برخــی از بنــگاه هــای اقتصــادی و ارائــه پیشــنهاد افــزودن تبصــره ای بــه تصویب نامه شــماره 
72191 مــورخ 1398/06/12 پیرامــون ســاماندهی و مدیریــت بــازار ارز طــی مکاتبــه با ریاســت اتاق تهران 

و ایران، معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی

 بررســی بخشــنامه هــا و دســتورالعمل هــای صادره ســازمان امــور مالیاتــی در خصوص مطالبــه مالیات 
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از تراکنــش هــای بانکــی اشــخاص بــرای ســنوات قبــل از ســال 1395 و ارائــه مشــکالت و چالــش هــای 
فعــاالن اقتصــادی ناشــی از صــدور این دســتورالعمل و تصویب بررســی مشــکالت و مســتندات، طی انجام 
نظرســنجی، توســط معاونــت کســب و کار اتــاق، و متعاقبــا برگــزاری نشســتی با مســئوالن ســازمان امور 

مالیاتی در خصوص راهکارهای عملیاتی

 بررســی طــرح قانــون بانکــداري مجلــس شــوراي اســالمي در زیرفصــل هــای روش شناســي ارزیابــي 
طــرح، بانــک مرکــزي، عملیــات بانکــي، نظــارت بــر بانــک هــا، بانــک توســعه و نهادهــاي مکمــل صنعت 
بانکــي بــا هــدف تبییــن موضــع پیشــنهادی اتــاق تهــران در برابــر ایــن طــرح قانونــی و متعاقبــا انجــام 
پــروژه ای بــا عنــوان  “ارزیابــی طرح قانــون بانکداري مجلس شــوراي اســالمي” و ارائــه گزارش نهایــی پروژه 

انجام شده توسط مجریان طرح آقایان دکتر فرهاد نیلی، حسن معتمدی، امیرحسین امین آزاد

 تحلیــل و بررســی ارزهــای دیجتــال در کشــور طی نشســت مشــترکی با کمیســیون اقتصاد نــوآوری و 
تحــول دیجیتــال و  بــا حضــور مدیران بانــک مرکــزی و نمایندگانی از انجمــن های فین تــک، بالک چین 

، سازمان نظام صنفی رایانه ای

اهم گزارشات ارائه شده
 بررســی آخریــن وضعیــت بــازار ســرمایه ایران)ارائــه گــزارش بــه صــورت ادواری( و ارائــه پیشــنهادهایی 

برای بازار سرمایه ایران

 تأمین مالی در رکود تورمی

 بسته حمایت و تسهیل صادرات غیرنفتی

 تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

 اصالح پول ملی

 بررسی اهمیت دفترکل توزیع شده و بالکچین

 بررسی پیش نویس قانون ارتقاء بازار سرمایه

 چالشهای پولی و بانکی کشور

 تحلیل بودجه و بازار سرمایه در سال 1399

 بررسی پیش نویس دستور العمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری

 توسعه تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه

 بررسی وضعیت کشور در نماگر اخذ اعتبارات در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی

 ظرفیت نظام بانکی چین برای انجام مبادالت دوجانبه در شرایط تحریم

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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 نقــدی بــر مــدل صنــدوق های قابــل معاملــه )ETF( برای واگذاری ســهام شــرکت هــای دولتــی و ارائه 
پیشنهاداتی جهت اصالح

 آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر فعالیت بنگاه های اقتصادی

  ارزیابی “طرح قانون بانکداری جمهوری اسالمی ایران” نمایندگان مجلس شورای اسالمی

  بررسی دستورالعمل گواهی اعتبار مولد )گام( 

  لیزینگ عملیاتی قراردادی جدید در صنعت لیزینگ

 بررسی قوانین و مقررات رسیدگی به تراکنش های بانکی در سنوات قبل از 1395



48

کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید

تعداد اعضاء: 10 نفر عضو هیات نمایندگان، 6 نفر نماینده تشکلها/
تعداد گزارشات تخصصی: 19 گزارش/ تعداد جلسات: 36 جلسه

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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ماموریت کمیسیون
کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد بــه عنوان بــازوی مشــورتی اتــاق تهــران و با 
هــدف پیگیــری مشــکالت و معضالت فضــای کســب و کار در حــوزه های مرتبــط از جمله پایــش قوانین 
و امــور بیمــه و مالیــات تشــکیل شــده و ضمــن بهــره گیــری از توانمندی هــای نماینــدگان تشــکل های 
تخصصــی، کارشناســان خبــره و همچنیــن تعامــل مســتمر و تنگاتنــگ بــا نهادهــا و ســازمان های ذیربط 
ایــن حــوزه، تــالش دارد تا پیشــنهادهای اجرایــی برای بهبود فضــای کارآفرینی و اشــتغال، تببین تغییرات 
مــورد نیــاز محیــط کســب و کار و ارائــه مشــاوره بــه دســت انــدرکاران و مســئوالن جهــت ایجــاد زیــر 

ساخت های الزم برای توسعه کسب و کارهای نوین را ارائه نماید.

اهداف کمیسیون
 سنجش وضعیت محیط کسب و کار و تالش در راستای  تسهیل فرآیند اجرایی صدور مجوزها؛

 بروزرســانی و اصــالح قوانیــن و دســتورالعمل های تأثیرگــذار بــر فضای کســب و کار مطابــق با مقتضیات 
زمانی؛

 حذف مقررات مانع و دست و پا گیر فعالیت کسب و کارهای خصوصی؛

 تالش برای ارتقاء رتبه کسب و کار ایران در رده بندی های جهانی؛

 ایجاد فضای پاي بندي دولت به قراردادها و اجرای تعهدات در برابر بخش خصوصي؛

 حذف بندهاي تحمیلي یک جانبه از سوي دولت و بانک ها و سایر نهادها به بخش خصوصي؛

 جلوگیــري از ارجــاع کارهــای ذینفعــان داخلــی و بیرونــی اتــاق بــه مراجــع گوناگــون، متمرکــز کــردن 
صــدور مجــوز در یــک مرجــع و قطــع ارتبــاط متقاضــي بــا ســایر مراجــع ذیربــط صــدور مجــوز )پنجــره 

واحد(؛

 جلوگیري از دخالت نهادهاي نامرتبط در حوزه ها و فرایند های تولید و تجارت؛

 گسترش اعتماد در بین اعضاء و بخش خصوصي و دولت براي افزایش سرمایه اجتماعي؛

 اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛

 بررســی مســائل و مشــکالت فعالیــن اقتصادی با ســازمان تامیــن اجتماعی و تــالش در راســتای اصالح 
قانون این سازمان؛

 بررسی مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی با سازمان امور مالیاتی؛

 بررسی قوانین توسعه ای و ارائه نظرات بخش خصوصی به دولت در این خصوص؛
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 بررسی بودجه ساالنه کشور و ارائه پیشنهادات اصالحی؛

 تعامــل بــا معاونــت تدوین، تنقیــح و انتشــار قوانین و مقــررات در راســتای ارائه نظــرات بخش خصوصی 
پیرامون اصالح قوانین و مقررات؛

 بررســی پیــش نویــس دســتورات اداری و بخشــنامه هــای اجرائــی مبتنی بــر اجــرای قوانیــن و مقررات 
کلیــه ســازمان هــا قبــل از صــدور جهــت اجــراء بــه منظــور تاییــد از حیــث انطبــاق و عــدم مغایــرت آن با 

قوانین و مقررات سازمانی و فراسازمانی و پیشگیری از بروز موانع قانونی واجرائی.

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها
سازمانهای حا�ن در جلسات:

 مجمع کنفدراسیون صنعت ایران

 خانه صنعت و معدن استان تهران

 انجمن تخصصی صنایع همگن

  کانون انجمن سراسری مراکز اشتغال کل کشور

  انجمن مدیران صنایع

 سندیکای شرکت های ساختمانی

 کانون عالی کارفرمایان

 سندیکا شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران

 جمعیت تولیدگران ایران

 انجمن مدیریت کیفیت ایران

تشکل های مهمان حا�ن در جلسات
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اقدامات
 بررسی اخبار و مسائل روز حوزه کسب و کار و تحلیل آن در راستای انجام اقدامات الزم

 تعیین و تصویب سرفصل برنامه ها و اولویت های کاری دو ساله کمیسیون

ــاد اقتصــاد  ــر مف ــود مســتمر فضــای کســب وکار و مــروری ب ــون بهب ــد اجــرای قان  بررســی رون
مقاومتــی، بــا حضــور نماینــده مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســالمی، و ارائــه دیــدگاه هــا و 
ــای  ــز پژوهش ه ــه مرک ــد ب ــا ســاختاری نظــام من ــق کمیســیون ب نظــرات بخشــخصوصی از طری

مجلس شورای اسالمی در راستای اجرای کامل این قانون

 نظرســنجی از اعضــای هیــات نماینــدگان و همچنیــن تشــکلهای عضــو اتــاق، در خصــوص موانــع 
اساســی تولیــد و کســب و کار، جهــت اولویــت بنــدی و پیگیــری موضوعــات توســط کمیســیون از 
مراجــع ذی صــالح، و تدویــن و انتشــار “کتابچــه چالشــهای اساســی حــوزه کســبوکار تشــکلهای 

کشور”، به انضمام نظرات کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

 بررســی قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی 
بــا حضــور نماینــده مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی و مکاتبــه بــا نهادهــای ذیربــط از 
جملــه “ســازمان امــور مالیاتــی جهــت پیگیــری رفــع ابهامــات مــاده )14( ایــن قانــون، کمیســیون 
ــون اساســی مجلــس شــورای  ــر اجــرای اصــل )44( قان ــژه حمایــت از تولیــد ملــی و نظــارت ب وی
اســالمی در خصــوص مشــکالت گمرکــی فعــاالن اقتصــادی، دیــوان عدالــت اداری جهت درخواســت 

صدور رأی ایجاد رویه به هنگام بازرسی دفاتر قانونی شرکت های بخش خصوصی

ــور، و  ــر کش ــتری های سراس ــه دادگس ــی” ب ــخاص حقوق ــار اش ــوه احض ــوع “نح ــی  موض  بررس
متعاقبــاً اقــدام قانونــي قــوه قضائیــه بــراي صــدور و ابــالغ بخشــنامه مرتبــط در ایــن خصــوص بــا 
ــاالن  ــی فع ــه قدردان ــری، و صــدور نام ــن دادرســی کیف ــون آئی ــواد 688 و 689 قان ــه م ــام ب اهتم

اقتصادی بخش خصوصی از اقدام شایسته قوه قضائیه

 بررســی موضــوع “اصــالح مــاده )10( آییــن نامــه اجرایــی تبصــره 1 مــاده )149( قانــون مالیاتهای 
مســتقیم”، و مکاتبــه بــا معــاون مالیاتهــای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتــی در ایــن خصــوص، و 
متعاقبــاً دریافــت پاســخ مکتــوب از ایــن ســازمان حــاوی توضیحــات تکمیلــی در خصــوص ابهامــات 
اجرائــی مــاده )14( قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی 

ایرانی و همچنین تبصره 1 ماده )149( قانون مالیاتهای مستقیم

 بررســی موضــوع مشــکالت فعــاالن اقتصــادی، ناشــی از اخــذ گواهی هــای مفاصاحســاب مــاده 
ــا معــاون اقتصــادی رئیــس  ــاق ب ــون مالیاتهــای مســتقیم، و متعاقبــاً مکاتبــه رئیــس ات )186( قان

جمهور در این خصوص

 طــرح موضــوع اجتنــاب واحدهــاي اجرایــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی از تمدیــد اعتبــار دفاتــر 
درمانــی بیمــه شــدگان در صــورت تعویــق پرداخت حــق بیمه توســط کارفرمایــان، و متعاقبــاً مکاتبه 
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رئیس اتاق با رئیس سازمان تامین اجتماعی در این خصوص

 طــرح و پیگیــری معافیتهــای مالیاتــی موضــوع مــاده )141( قانــون مالیاتهــای مســتقیم و مــاده 
)41( قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده در زمینــه فروش کاال از شــرکتهای مســتقر در ســرزمین اصلی 
بــه مشــتریان مســتقر در مناطــق ویــژه و آزاد، و متعاقبــاً مکاتبــه کمیســیون بــا رئیــس ســازمان امور 

مالیاتی در خصوص عدم رعایت برخی مفاد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه و آزاد اقتصادی

 بررســی پیــش نویــس اصــالح “قانــون بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور” و پیگیــری 
جهــت مکاتبــه بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی و معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، در خصوص ســخت 

و زیان آور بودن مشاغل و همچنین روند رسیدگی به دعاوی

ــن  ــای تأمی ــکالت صندوق ه ــائل و مش ــی مس ــی بررس ــروه تخصص ــی کارگ ــزارش نهائ ــه گ  ارائ
اجتماعــی و مشــارکت کمیســیون بــا معاونــت کســب وکار اتــاق، جهــت جمــع بندی مســائل مرتبط 
بــا حــوزه تامیــن اجتماعــی در ســه حیطــه اساســی شــامل؛ 1- مشــکالت ســاختاری ســازمان تامین 
اجتماعــی و قوانیــن آن، 2- مشــکالت فعــاالن اقتصــادی و کارفرمایــان بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی 
و 3- مســائل مرتبــط بــا حــوزه مســائل مشــاغل ســخت و زیانــآور، در قالــب جــزوه ویــژه، جهــت 

انتشار و پیگیری

 ارائــه گــزارش اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان تهــران در خصــوص “طرح پایش اســتانی 
محیط کسب و کار” و بررسی پیرامون راهکارهای مشارکت اتاق تهران در اجرای طرح مذکور

ــور  ــزارش کارشناســی اداره کل ام ــه گ ــا ارائ ــون شــاخص “ شــروع کســبوکار”، ب  بررســی پیرام
اقتصــادی و دارایــی اســتان تهــران در خصــوص راهکارهــا و پیشــنهادات اصالحــی در ایــن زمینــه و 
اثــرات اجرایــی شــدن اقدامــات و راهکارهــای پیشــنهادی بــر بهبــود نماگــر شــروع کســب وکار، در 
حضــور نماینــدگان دســتگاههای ذیربــط و متعاقبــاً پیگیــری راهکارهــای مطروحــه از طریــق مکاتبه 

با سازمانهای مرتبط در خصوص هر مولفه

ــران در  ــه گــزارش اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان تهــران، پیرامــون “وضعیــت ای  ارائ
گــزارش ســهولت کســب و کار بانــک جهانــی)Doing business 2020(، و مقایســه آن بــا وضعیــت 
کشــورهای پیشــرو و بهبــود یافتــه در رتبــه شــاخص هــای کســب و کار بیــن المللــی، و متعاقبــاً 
مطالبه گــری کمیســیون از طریــق مکاتبــه بــا ســازمانهای ذیربــط، در راســتای پیگیــری پیشــنهادات 
ارائــه شــده بخــش خصوصــی، جهت بهبــود رتبــه ایــران در ارزیابی بین المللی شــاخصهای کســبوکار 
و همچنیــن پیگیــری بمنظــور ایجــاد پنجــره واحــد اطالعاتــی میــان ســازمانهای مختلــف ذیربط در 

حوزه تجارت خارجی و داخلی 

 بررســی موضــوع “قانــون مشــاغل ســخت و زیــان آور و سالمســازی محیــط کار”، و طــرح ایــن 
موضــوع در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی، و متعاقبــاً تأکید بــر لزوم پیگیری مســتمر 
پارلمــان بخــش خصوصــی جهــت ایجــاد اصالحــات الزم در رویــه هــای مرتبــط بــا ایــن قانــون و 

تالش برای کاهش هزینه های تحمیلی بر اقتصاد ملی
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 بررســی در خصــوص طــرح دو فوریتــی احیــای شــورای عالــی تامیــن اجتماعــی )ســه جانبــه 
گرایــی در ســازمان تامیــن اجتماعــی(، و ارائــه گــزارش پیرامــون تشــریح مــاده )16( قانــون تأمیــن 
اجتماعــی مصــوب ســال 1354 در خصــوص ترکیــب شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی و مقایســه 
ســاختار گذشــته و فعلــی شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی، و تبیین اهــم دالیل توجیهــی نمایندگان 
مجلــس بــرای تصویــب ایــن طــرح، و انعــکاس پیشــنهادات اصالحــی درخصــوص الیحــه مذکــور به 

دولت و مراجع ذی ربط

 بررســی موضــوع شــاخص “ نماگــر الــزام آور بــودن اجــرای قرارد ادهــا “ در گــزارش ســهولت انجــام 
کســبوکار بانــک جهانــی 2020، بــا ارائــه گــزارش کارشناســی مرکــز ملــی مطالعــات، پایــش و بهبود 
محیــط کســبوکار وزارت امــور اقتصــادی و دارائــی، و طــرح اهم مســائل فعاالن اقتصــادی و موضوعات 
اولویــت دار در ایــن حــوزه و متعاقبــاً پیگیــری در خصــوص موضــوع تاســیس مراکــز و دادگاه هــای 
تخصصــی و ویــژه دعــاوی تجــاری، و نیــز پیگیــری تصویــب پیــش نویس آییــن دادرســی در مجلس 

شورای اسالمی، از طریق مکاتبه رئیس اتاق با رئیس قوه قضائیه در این خصوص

 بررســی موضــوع “نهضــت ســاخت داخــل و ممنوعیــت ورود کاالهــای دارای مشــابه داخلــی” بــا 
ــن  ــاد شــده در ای ــر نهضــت ی ــد ب ــت، تأکی ــع وزارت صم ــور صنای ــت ام حضــور سرپرســت معاون
وزارتخانــه، اعمــال سیاســتهای تســهیل کننــده در محیــط کســب وکار، و متعاقبــاً بررســی مســائل و 

مشکالت واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای به کشور

  طــرح موضــوع “رای جدیــد دیــوان عدالــت اداری در خصــوص علــی الحســاب شــدن ســنوات ها”، 
بــا حضــور نماینــده معاونــت روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، و مکاتبــه بــا دیــوان 
عدالــت اداری بــه نمایندگــی از فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی بــه منظــور تجدیــد نظرخواهی، 

با بهره گیری از فضای ماده )91( قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 بررســی پیرامــون طــرح پیشــنهادی موسســه نــذر اشــتغال امــام حســین )ع( در رابطــه بــا نحــوه 
اجــرای قانــون کار و تعییــن حداقــل دســتمزد منطقــه ای، و ارائــه توضیحــات تکمیلــی مدیرعامــل 
موسســه نــذر اشــتغال امــام در خصــوص طــرح پیشــنهادی ایــن موسســه و تبییــن اهــم مزایــای آن، 
و نیــز ارائــه دیــدگاه نماینــده وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، متعاقبــاً بررســی موضــوع از جوانب 

مختلف در نشست مشترک مدیران این موسسه با افراد داوطلب

 ارائــه گــزارش در خصــوص ارزیابــی فســاد اداری بــر کســب و کار بخــش خصوصــی توســط آقــای 
کاشــمری اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمی، و تبیین انواع فســاد اداری و بســترهای ایجاد آن، ریشــهیابی 
عوامــل موثــر در ایجــاد فســاد در محیــط اداری و همچنیــن طــرح پیشــنهادات عملیاتــی در ایــن 
زمینــه، و تأکیــد بــر اهمیــت پیشــگامی بخــش خصوصــی در همــکاری بــا دولــت جهــت مبــارزه بــا 

معضل فساد

  بررســی درخصــوص شاخص”دسترســی بــه بــرق” در گــزارش ســهولت کســبوکار بانــک جهانــی، 
همــراه بــا ارائــه گــزارش کارشناســی توســط مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و 
کار وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا عنــوان »وضعیــت ایــران در نماگــر دسترســی بــه بــرق ایــران 
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در گــزارش شــاخص ســهولت کســب و کار ســال 2020 میــالدی بانــک جهانــی«، و متعاقبــاً رونمایی 
از اپلیکیشــن خدمــات غیــر حضــوری جهــت بهبــود رونــد ارائــه خدمــات بــه مشــترکین و نحــوه 
کارکــرد ایــن نــرم افــزار توســط شــرکت بــرق اســتان تهــران در جهت تســریع و تســهیل قابــل توجه 

در فرآیند درخواست خدمات و واگذاری انشعاب به مشترکین

ــروژه  ــران”، در چارچــوب پ  بررســی موضــوع طرح”تدویــن ســند جامــع نظــام توزیــع کاال در ای
ســاماندهی لجســتیک تجــاری و زنجیره هــای تامیــن کشــور، بــا حضــور نماینــدگان وزارت صمــت، و 
ــات و  ــه مطالع ــده موسس ــط نماین ــه، توس ــن زمین ــی در ای ــزارش کارشناس ــه گ ــن ارائ همچنی
پژوهش هــای بازرگانــی، تبــادل نظــر و تشــریح اهــم چالــش هــای حــوزه توزیــع و لجســتیک کشــور 
توســط فعــاالن اقتصــادی، و متعاقبــاً برگــزاری ســمینار ویژهــای بــا حضور مســئولین ذیربط و ســایر 
ذینفعــان مرتبــط صنعــت توزیــع کشــور در جهــت ایجــاد زمینههــای الزم بــرای حمایــت و همکاری 

دولت و بخش خصوصی در روند اجرایی این پروژه

 شناســایی اقدامــات الزم جهــت تحقــق شــعار ســال 1399  بــا عنوان”جهــش تولیــد” و نیز کاهش 
آســیب هــای اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا بــرای واحدهــای صنعتــی و انعــکاس آن بــه 
دبیــرکل اتــاق و همچنیــن ارائــه پیشــنهاد تشــکیل ســتاد ویژهــای بــه منظــور پیگیــری مســتمر 
مســائل مرتبــط بــا موضــوع جهــش تولیــد و درخواســت از هیــات رئیســه اتــاق جهــت پیگیری هــای 

مطالبات بخش خصوصی در این زمینه از مراجع ذی صالح

ــا در بنــگاه هــای  ــا مــوارد فــوت ناشــی از ویــروس کرون  بررســی مشــکالت ناشــی از مواجهــه ب
اقتصــادی و مکاتبــه بــا معــاون اول رئیس جمهــور در خصــوص انعــکاس مســائل شناســایی شــده در 
ایــن راســتا، و متعاقبــاً پیگیــری موضــوع ابتــالی کارگــران به ویــروس کویــد 19 و مســؤلیت کیفری 

و حقوقی کارفرما در این رابطه طی مکاتبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 بررســی نماگــر “حمایــت از ســهامداران خــرد” شــاخص ســهولت انجام کســب و کار بانــک جهانی 
و ارائــه گزارشــی از ابعــاد مختلــف ایــن نماگــر و رتبــه ایــران در آن توســط مرکــز ملــی مطالعــات 
پایــش و بهبــود محیــط کســب کار وزارت امــور اقتصــاد و دارایی و تأکید بــر پیگیری 4 اقدام اساســی 
شــامل تصویــب اصــالح الیحــه قانونــی اصــالح قســمتی از قانــون تجــارت )مصــوب ســال 1347( به 
منظــور حمایــت از ســهامداران خــرد، اتمــام بررســی و تصویــب الیحــه قانــون وثایــق بانکــی توســط 
دولــت و مجلــس شــورای اســالمی، تــداوم و گســترده نمــودن خدمــات پنجــره واحــد تجــاری، و 
همچنیــن ایجــاد مجتمــع قضائــی ویژه دعــاوی تجــاری و متعاقبــاً بهبود رتبه کل شــاخص ســهولت 

انجام کسب و کار 

 بررســی نماگــر “ ورشکســتگی و پرداخــت دیــون “ شــاخص ســهولت کســبوکار بانــک جهانــی و 
ارائــه گزارشــی از ابعــاد مختلــف ایــن نماگــر و رتبــه ایــران در آن توســط مرکــز ملی مطالعــات پایش 
و بهبــود محیــط کســب کار وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی، و تأکیــد بــر نیــاز بــه اصالح برخــی قوانین 
ــوص  ــت در خص ــال 96 دول ــه س ــارت، الیح ــون تج ــالح قان ــه اص ــر الیح ــور نظی ــررات کش و مق

ورشکستگی و طرح سال 96 مجلس شورای اسالمی در این حوزه در جهت بهبود این رتبه
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 بررســی مشــکالت ناشــی از اصــالح مــاده )38( قانــون تامیــن اجتماعــی و ابهامات موجــود در این 
مــاده در تعامــل بــا معاونــت کســب وکار اتــاق و درخواســت از رئیــس اتــاق جهــت انعکاس مشــکالت 
ناشــی از ایــن موضــوع بــه مجلــس شــورای اســالمی و همچنیــن معاونت حقوقــی ریاســت جمهوری 

جهت جلوگیری از فساد احتمالی ناشی از این موضوع

 بررســی موضــوع مالیــات بــر ســایر درآمدهــا در راســتای برنامــه درآمدزایــی دولــت از محــل اخــذ 
مالیاتهــا و بــه منظــور تــالش در راســتای جلوگیــری از فشــار مضاعــف بــه بخــش تولیــد کشــور، و 
متعاقبــا بررســی الیحــه پیشــنهادی دولــت پیرامــون اصــالح قانــون مالیاتهــای مســتقیم بــه منظــور 

انعکاس پیشنهادات و نظرات بخش خصوصی به مراجع ذی ربط

 بررســی موضــوع شــفافیت در ارکان کســب وکار، بــا نگاه بــه ظرفیت های بازار ســرمایه، درخواســت 
ــناخت شــرکت های دارای  ــه منظــور ش ــاز وکار مناســب ب ــاد س ــر ایج ــی ب ــاق مبن ــر کل ات از دبی
پتانســیل ورود بــه بــورس، بــر اســاس شــاخص های تعریــف شــده و اطالعــات قابــل دسترســی، و 
متعاقبــاً شناســایی و غربــال گــری اولیــه از اعضــای اتــاق جهــت فراهــم نمــودن مقدمات حضــور آنها 

در بورس و پیگیری های الزم از طرف اتاق

 بررســی مشــکالت ناشــی از برخــی بخشــنامه هــای تأمیــن اجتماعی نظیر بخشــنامه های ســری 
ــرات  ــکاس نظ ــور انع ــه منظ ــاق، ب ــب وکار ات ــت کس ــا معاون ــل ب ــان در تعام ــرای کارفرمای )11( ب
کارشناســی بخــش خصوصــی در راســتای تنقیــح و تلخیــص بخشــنامه های ســری )11( بــه مراجع 

ذی ربط

 بررســی درخواســت الیحــه اصــالح مالیاتهــای مســتقیم از معاونــت کســب و کار اتــاق و تاکیــد بر 
لــزوم اصــالح ضرایــب مالیــات بــر ارزش افــزوده، مالیــات بــر عملکــرد و اخــذ مالیات از ســود تقســیم 
نشــده، و متعاقبــا تهیــه گزارشــی از اصالحــات مــورد نیــاز در الیحــه فــوق و انعــکاس بــه مجلــس 

شورای اسالمی

ــی از مشــکالت  ــوان یک ــه عن ــی ب ــن اجتماع ــون تأمی ــاده )41( قان  بررســی موضــوع حــذف م
کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی از طریق مکاتبه با ریاست مجلس شورای اسالمی

 بررســی مشــکالت نیــروی انســانی در شــهرهای بــزرگ و توانمندســازی آنــان، آســیب شناســی 
حــوزه کارگــری و مســائل آنــان در شــهرک هــای صنعتــی، و متعاقبــا انعــکاس موضــوع بــه شــورای 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان تهــران و بررســی آن در کارگــروه هــای ذیــل ایــن شــورا 

و ارائه پیشنهادات اجرایی برای آن

 پیشــنهاد اصــالح قانــون بازنشســتگی پیش از موعد در مشــاغل ســخت و زیــان آور )مصوب ســال 
1380( و درخواســت از اتــاق ایــران جهــت قــرار گرفتــن ایــن موضــوع در دســتور کار اتــاق ایــران و 

پیگیری جدی این موضوع

 بررســی نماگــر “شــروع کســب و کار”، شــاخص ســهولت کســب و کار بــا ارائــه گــزارش مرکز ملی 
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مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب کار وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی، تشــریح اقدامــات صورت 
گرفتــه بــه منظــور ارتقــا رتبــه ایــران در ایــن نماگــر، همچنیــن ارائــه اقدامــات انجــام شــده از ســوی 
اتــاق تهــران بــا همــکاری وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی نظیــر پنجــره واحد فیزیکی شــروع کســب 
و کار در اتــاق تهــران، و متعاقبــا ارائــه راهکارهایــی در جهــت بهبــود رتبــه جهانــی ایــران بــا توجــه به 

مؤلفه ها و معیارهای بانک جهانی

 ارائــه گزارشــی درخصــوص همــکاری در زمینــه شناســایی قوانیــن مخــل و زائد کســب وکار جهت 
طــرح در هیــأت مقــررات زدایــی در راســتای انعقــاد تفاهــم نامــه اتــاق بــا وزارت امــور اقتصــادی و 
ــور  ــت ام ــه توســط معاون ــن زمین ــه شــده در ای ــای تهی ــل پرسشــنامه ه ــق تکمی ــی از طری دارای

کمیسیون ها و هیات نمایندگان

 بررســی نماگــر “بکارگیــری پرداخــت مالیــات” شــاخص ســهولت انجــام کســب وکار بانــک جهانی 
بــا ارائــه گزارشــی از ابعــاد مختلــف ایــن نماگــر و رتبــه ایــران در آن توســط مرکــز ملــی مطالعــات 
پایــش و بهبــود محیــط کســب کار وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی، و متعاقبــا تشــکیل کارگروهــی بــه 
منظــور بررســی پرسشــنامه نماگــر فــوق و احصاء پاســخ هــای دقیق و درســت بــرای این پرسشــنامه 

و انعکاس آن جهت ارائه به بانک جهانی و بهبود رتبه ایران در این نماگر 

 بررســی نماگــر “ثبــت مالکیــت” شــاخص ســهولت کســب  وکار بانــک جهانــی با ارائــه گزارشــی از 
ابعــاد مختلــف ایــن نماگــر و رتبــه ایــران در آن توســط مرکــز ملــی مطالعــات پایش و بهبــود محیط 
کســب کار وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی و متعاقبا تشــکیل کارگروهی به منظور بررســی پرسشــنامه 
نماگــر فــوق و احصــاء پاســخ هــای دقیــق و درســت بــرای ایــن پرسشــنامه بــه منظــور ارائه بــه بانک 

جهانی و بهبود رتبه ایران در این نماگر

ــا موسســه آمــوزش آیتــک بــه منظــور ایجــاد زمینــه هــای همــکاری و مشــارکت در   تعامــل ب
ــر نیازهــای آموزشــی کمیســیون و متعاقبــا  جهت گیــری فعالیــت هــای آتــی موسســه منطبــق ب

تدوین و اجرای دوره های آموزشی و پوشش نیازهای آموزشی اعضای اتاق

 بررســی بودجــه ســال 1400 کشــور و تحلیــل هزینــه هــا و درآمدهــای پیــش بینــی شــده، میزان 
پیــش بینــی فــروش نفــت، و مقایســه میــزان رشــد منابــع درنظــر گرفتــه شــده در ســال 1400 
نســبت بــه ســال 1399، ارائــه پیشــنهاداتی از قبیــل حــذف یارانــه بــرای دهــک هــای بــاالی جامعه، 
لغــو معافیــت مالیــات صــادرات مــواد اولیــه و خــام و نیــز اهمیت شــفافیت مالیــات در همــه طبقات، 

کاهش سود سپرده های بانکی، ایجاد اعتمادبین مردم و دولت

 مکاتبــه بــا اتــاق ایــران پیرامــون درخواســت بازگشــت مــاده مربــوط بــه بخشــودگی بدهــی هــای 
تأمیــن اجتماعــی کارفرمایــان بــه نســخه جدیــد قانون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و حمایت 

از کاالی ایرانی

 ارائــه مــدل پیشــنهادی رفــع موانــع پیــش روی شــروع کســب و کار در اقتصــاد ایــران بــه دبیرکل 
اتاق تهران
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 بررســی بخشــنامه هــا و دســتورالعمل هــای صــادره از ســوی ســازمان امــور مالیاتــی در خصــوص 
مطالبــه مالیــات از تراکنــش هــای بانکی اشــخاص برای ســنوات قبــل از ســال 1395، ارائه مشــکالت 
ــر عــدم امــکان  ــا تاکیــد ب ــن دســتورالعمل، ب و چالش هــای فعــاالن اقتصــادی ناشــی از صــدور ای
دسترســی اشــخاص بــه مســتندات ســال هــای گذشــته جهــت بررســی تراکنــش هــای مالــی، و 
متعاقبــا بررســی مشــکالت و مســتندات مربــوط به آن توســط معاونــت کســب و کار اتــاق، و انعکاس 

به مسئوالن سازمان امور مالیاتی

 طــرح و پیگیــری مســائل و مشــکالت ناشــی از آییــن نامه مشــاغل ســخت و زیــان آور و تــالش در 
راســتای اصــالح ایــن آئیــن نامــه بــا انعــکاس نظــرات بخــش خصوصــی بــه مراجــع ذی ربــط بــا 
تاکیــد بــر تخصصــی کــردن آرای صــادره توســط اعضــای کمیتــه، موضــوع شــمولیت آییــن نامــه، 
عــدم مجــوز ورود اعضــای کمیتــه اســتانی بــه مشــاغل گــروه ب و انتقــال اختیــار بــه شــورای عالــی 
وزارت فنــی، خــروج شــرکت هایــی کــه ســالم ســازی محیــط کار را انجــام داده اند، تخصصــی نمودن 
اعضــای کمیتــه هــای بررســی مشــاغل ســخت و زیــان آور، محــدود نمــودن دوره زمانــی عضویت در 

کمیته به حداکثر دو دوره

 بررســی طــرح پایــداری و توانمندســازی تأمیــن اجتماعــی نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی و 
ــوارد  ــور و  اســتخراج م ــه منظــور بررســی طــرح مذک ــروه ب ــت تشــکیل کارگ ــزی جه ــه ری برنام

پیشنهادی و اصالحات الزم جهت انعکاس به مراجع ذیربط

 بررســی شــعار ســال 1400 بــا عنــوان “تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایــی بــا حضــور مدیــرکل 
دفتــر امــور اقتصــادی و سیاســتهای تجــاری وزارت صمــت، و تشــریح اقدامــات صورت گرفتــه در این 

وزارتخانه جهت تحقق شعار سال
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اهم گزارشات ارائه شده 
 رونــد اجــرای قانــون بهبــود مســتمر فضــای و کســب و کار و همچنیــن مــروری بــر مفــاد اقتصــاد 

مقاومتی

 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی

 نتایــج بررســی مســائل و مشــکالت صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی توســط جنــاب آقــای اصابتــی 
مشاور کمیسیون

 “طــرح پایــش اســتانی محیــط کســب وکار” و بحــث و بررســی پیرامــون راهکارهــای مشــارکت 
اتاق تهران در اجرای طرح مذکور

 طــرح دو فوریتــی احیــای شــورای عالــی تامیــن اجتماعــی )ســه جانبــه گرایــی در ســازمان تامین 
اجتماعی(

 مدل پیشنهادي رفع موانع سر راه شروع کسب و کار در اقتصاد ایران

 تحلیــل آثــار اقتصــادي شــیوع کرونــا در ایران)ارائــه بســته سیاســتی – حمایتــی با رویکــرد بهبود 
کسب و کار(

 وضعیــت ایــران در گــزارش شــاخص ســهولت کســب و کار بانــک جهانــی ســال 2020 مشــاغل 
ســخت و زیــان آور و سالمســازی محیــط کار و مقایســه با وضعیت کشــورهای پیشــرو و بهبــود یافته 

در رتبه شاخص های کسب و کار بین المللی

 تحلیــل وضعیــت شــاخص “دسترســی بــه بــرق” در گــزارش ســهولت انجــام کســبوکار بانــک 
جهانی 2020

 تحلیــل وضعیــت شــاخص “ثبــت مالکیــت” در گــزارش ســهولت انجــام کســبوکار بانــک جهانــی 
2020

 تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر پرداخــت مالیــات” در گــزارش ســهولت انجــام کســبوکار بانک 
جهانی 2020

 تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر شــروع کســبوکار” در گــزارش ســهولت انجــام کســبوکار بانک 
جهانی 2020

 تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر ورشکســتگی و پرداخــت دیــون” در گــزارش ســهولت انجــام 
کسبوکار بانک جهانی 2020

 گــزارش عملکــرد پنجــره واحــد فیزیکــی شــروع کســب و کار و بهبــود نماگــر شــروع کســب وکار 
بانک جهانی
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 طــرح پیشــنهادی موسســه نــذر اشــتغال امــام ح.. )ع( در رابطــه بــا نحــوه اجــرای قانــون کار و 
تعیین حداقل دستمزد منطقه ای

 ارزیابی فساد اداری بر کسب و کار بخش خصوصی

 طــرح »تدویــن ســند جامع نظــام توزیع کاال در ایــران«، در چارچوب پروژه ســاماندهی لجســتیک 
تجاری و زنجیره های تامین کشور

 بررسی قانون مالیاتهای مستقیم 

 نظــرات تحلیلــی اتــاق تهــران دربــاره شــعار ســال -1400 ســال تولیــد، پشــتیبانی هــا، موانــع 
زدایــی هــا جهــت طــرح در کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی بــا تمرکــز بــر مالیــات و 

بیمه
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تعداد اعضاء: 15 نفر عضو هیات نمایندگان، 5 نفر نماینده تشکلها/
تعداد گزارشات تخصصی: 14 گزارش/ تعداد جلسات: 27 جلسه
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 تشکل ها   هیئت نمایندگان

 

 

 اعضای کمیسیون 

 ، رلیسمحمد الهوتی

  رلیسنالب  ،افروز بهرامی

 

انجمن صادرکنندگان خدمات 
 فنی و مهندسی ایران

 

انجمن واردکنندگان 
فرآورده های آرایشی و 

 بهداشای

اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان صنایع نساجی و 

 پوشاک ایران

 انجمن صنایع و معادن
 سرب و روی ایران 

 

 

 فرعلی تقوی آقامیریسیدرضی حاجی محمدرضا بهزادیان
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 اتحادیه تولید و تجارت 

 آبزیان ایران

 

 حمید زادبوم

 

 محمدرضا طالیی یصالح درضایحم محمدرضا فیاض

 مهدی میراشرفی امید گیالنپور علیرضا کالهی صمدی

 احمدرضا فرشچیان خداداد غریب پور

 محمدرضا انصاری 

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
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ماموریت کمیسیون
کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران، بــه عنــوان یکــی از اساســی تریــن و 
مهــم تریــن بازوهــای مشــورتی اتــاق در حــوزه تجــارت داخلــی و خارجــی کشــور، از طریــق تعامــل 
ســازنده بــا نماینــدگان تشــکلهای حرفــه ای مرتبط و دعــوت از مســئوالن ذیربط و کارشناســان خبره 
ایــن حــوزه، بــه واکاوی و ارائــه راهکارهــای کارشناســی بهینــه در جهــت تســهیل در رونــد تجــاری 
کشــور پرداختــه و مــی کوشــد تــا بــا شناســائی تنگناهــای قانونــی و فرآینــدی کســب و کار در حوزه 
فعالیت هــای تحــت پوشــش و ارائــه پیشــنهادهای اجرائــی، بــه روان ســازی و تســهیل کســب و کارها 

و رفع موانع و مشکالت ذی نفعان این حوزه، کمک نماید.

اهداف کمیسیون
 بررسی صادرات غیر نفتی و چالش های بخش خصوصی و بازار و ارائه راهکارها؛

 مطالبه گری اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار از حاکمیت؛

 بررسی چگونگی توانمندسازی و افزایش حضور بخش خصوصی  در توسعه تجارت کشور؛

 بررســی و پیگیــری مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در ارتبــاط بــا امــور گمرکــی از مراجــع 
ذیربــط و همــکاری در ارتبــاط بــا پنجــره واحــد تجــاری فرامــرزی و رونــد تغییــرات ایــن خدمــات در 

زمان انجام تشریفات گمرکی؛

 بررســی موضــوع نمایشــگاه هــای تخصصــی جهــت توســعه همــکاری هــا و افزایــش مشــارکت 
بخش خصوصی در روند برگزاری آنها با استفاده از ظرفیت تشکلهای مربوطه؛

 بررســی موضــوع مشــکالت شــرکت هــای مدیریــت صــادرات و پیگیــری مســائل مرتبــط بــا ایــن 
شرکت ها؛

 تقویت ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی؛

 انعکاس موانع موجود در توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه به مراجع ذی ربط؛

 بررســی و اظهارنظــر نســبت بــه لوایــح و تصویــب نامــه هــای دولــت یــا طــرح هــای پیشــنهادی 
نمایندگان مجلس؛

 انجــام پــروژه هــای پژوهشــی و تحقیقــات علمی–کاربــردی در ارتبــاط بــا مســائل و مشــکالت 
گریبان گیر در حوزه فعالیت های تحت پوشش؛

 بررسی و ارائه راهکارهای توسعه صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی؛
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 تقویت تشکل ها و اتحادیه های صادراتی و راهکارهای حمایت از شرکت های صادراتی؛

 تحلیل آمارهای صادرات و واردات و ارائه گزارش به بخش های اجرایی؛

 ارزیابــی و اظهــار نظــر در رابطــه بــا  سیاســت های پولــی و ارزی و تاثیــرات آن بــر حــوزه تجــارت 
کشور؛

ــا بررســی مــوردی  ــع و عــوارض واردات و صــادرات محصــوالت غیرنفتــی ب  نقــد و بررســی موان
حوزه های مختلف با دعوت از نمایندگان تشکلهای ذیربط.

 کنفدراسیون صادرات ایران

 انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

 انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران

 اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران

 انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

 فدراسیون اقتصاد سالمت ایران

مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها
سازمانهای حا�ن در جلسات:

تشکل های مهمان حا�ن در جلسات
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اقدامات
 بررســی اخبــار و مســائل روز و تحلیــل آن و در صــورت نیــاز عکس  العمــل و یــا انجــام اقــدام الزم 

در خصوص آن

 تعیین و تصویب سرفصل برنامه ها و اولویت های کاری دو ساله کمیسیون

 بررســی وضعیــت تجــارت خارجــی طــی دوره های مختلف ســال جــاری و ارائــه گزارشــات ادواری 
ماهیانه و فصلی از روند مبادالت بین المللی

 بررســی “بســته حمایــت و تســهیل صــادرات غیــر نفتــی در چارچوب سیاســت های کلــی اقتصاد” 
بــا مشــارکت کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه و صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران و دریافــت نظرات 
از کارشناســان مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســالمی و اعــالم نظــر کمیســیون ها درخصــوص 
پرداخــت یارانــه )حمایت هــا و مشــوق ها( بــه صــورت نقــدی یــا تهاتــر بــا بدهــی بنگاه هــا، و متعاقبــاً 
بررســی کلیــه مــوارد بســته فــوق و انعــکاس پیشــنهادات اصالحی به ســازمان توســعه تجــارت ایران 

و سازمان برنامه و بودجه

 بررســی موضــوع “رفــع تعهــد ارزی ســال های 97 و 98 و دســتورالعمل های بانــک مرکــزی” بــا 
حضــور رئیــس اداره صــادرات بانــک مرکــزی و تبییــن مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در 
ــا و  ــه ه ــن، روی ــاز،  ناشــی از صــدور قوانی ــورد نی ــن ارز م ــد واردات و صــادرات و نحــوه تامی فرآین
دســتورالعمل های بانــک مرکــزی، تأکیــد بــر ضــرورت پیگیــری مطالبــات فعــاالن اقتصادی، تشــریح 
مشــکالت فعــاالن اقتصــادی بــا ســامانه نیمــا و عــدم آگاهــی برخــی افــراد از موضوعــات مربوطــه، و 
متعاقبــاً برگــزاری نشســتهای آموزشــی جهــت تربیــت مــدرس در کشــور در ایــن حــوزه و همچنیــن 
برنامه ریــزی بــرای ارائــه دوره هــای آموزشــی حضــوری و مجــازی بــرای دارنــدگان کارت بازرگانــی و 

تجار، توسط مرکز آموزش اتاق تهران

 بررســی عملکــرد و برنامه هــای صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در راســتای توســعه صــادرات و 
ــه  ــه توســط صنــدوق، و اعتقــاد برخــی از فعــاالن بخــش خصوصــی ب ــل ارائ تشــریح خدمــات قاب
ــدوق  ــی صن ــاً معرف ــزرگ، و متعاقب ــرکت های ب ــا و ش ــرای خصولتی ه ــاً ب ــدوق صرف ــات صن خدم
ضمانــت صــادرات ایــران و خدمــات قابــل ارائــه آن توســط رئیس ایــن صندوق بــه هیــأت نمایندگان 
در جلســه هیــأت نماینــدگان و ارائــه لیســت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه از خدمــات صنــدوق 

استفاده می نمایند به اعضای کمیسیون

 بررســی مشــوق هــای صادراتــی حمــل و نقــل دریایــی  با ارائــه گزارش و لیســت تخفیفــات تعرفه 
ای کاالهــای صادراتــی، آمــار واردات و صــادرات غیرنفتــی و غیرکانتیتــری از بنــادر کشــور توســط 
ــر ضــرورت مقایســه  ــد ب ــوردی و تأکی ــادر و دریان ــازمان بن ــدری و اقتصــادی س ــور بن ــت ام معاون
قیمت هــای منــدرج در بســته هــای تشــویقی بــا قیمتهــای بنــادر کشــورهای همســایه و هــم جــوار 
بــه منظــور ایجــاد فضــای رقابتــی در تعییــن قیمــت هــا، و متعاقبــاً بررســی تطبیقــی نــرخ هــای 

اجرایی سازمان بنادر با دیگر کشورهای همسایه توسط سازمان و اطالع رسانی به ذینفعان

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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 بررســی موانــع تجــارت خارجــی بــا حضــور رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران و طــرح 
مســائل و مشــکالت بخــش خصوصــی و برگــزاری نشســتی در محــل ســازمان بــه منظــور پیگیری 
مســائل و مشــکالت بخــش خصوصــی و متعاقبــا انعــکاس جمــع بنــدی موضوعــات بــه رئیــس 

سازمان توسعه تجارت ایران

ــای  ــار و پژوهش ه ــزی، آم ــر برنامه ری ــه دفت ــاق ب ــت بررســی های اقتصــادی ات ــی معاون  معرف
تجــاری ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه منظــور دسترســی بــه آمــار و اطالعــات تجــاری و 
ــوزش  ــز آم ــط مرک ــارت توس ــعه تج ــازمان توس ــای س ــوص موافقتنامه ه ــار درخص ــوزش تج آم
ــا  ــه ســازمان درخصــوص تســهیل گری در تجــارت ب ــاق تهــران ب ــاق، انعــکاس پیشــنهادات ات ات

ترکیه جهت انجام توافقات

 بررســی مســائل و مشــکالت گمرکــی بــا حضــور رئیــس کل گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران 
و برگــزاری نشســتی در محــل گمــرک و پیگیــری مســائل و مشــکالت بخــش خصوصــی بــا بــه 
کارگیــری ابزارهــای الزم در راســتای ایجــاد شــفافیت و تســهیل در فراینــد گمرکــی، انعــکاس 
جمــع بنــدی جلســات جهــت رفــع مشــکالت فعــاالن بخــش خصوصــی بــه گمــرک و متعاقبــاً 

ارائه رئیس گمرک از اقدامات صورت گرفته در جلسه هیأت نمایندگان

 بررســی مســائل و مشــکالت صادرکننــدگان بــا بانــک توســعه صــادرات ایــران بــا حضــور مدیــر 
عامــل ایــن بانــک و طــرح مســائل و مشــکالت در حــوزه هایــی نظیــر حساســیت شــعب اســتانی 
ــاب  ــی حس ــناد صادرات ــل اس ــتریان، تنزی ــاب مش ــدل حس ــوب و مع ــورد رس ــک در م ــن بان ای
بــاز)OPEN ACCOUNT(، همچنیــن درخواســت تخصیــص اعتبــار بــه بانــک توســعه صــادرات 
ایــران از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه منظــور افزایش ســقف تســهیالت ریالــی صادرکنندگان 
بــه تناســب افزایــش نــرخ ارز، و متعاقبــاً ارائــه گــزارش جهــت پیگیــری ایــن موضــوع از طریــق 

مکاتبه با رئیس اتاق تهران

 بررســی مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی بــا حضــور قائــم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و 
ــدگان تشــکلهای بخشــهای  ــه چالشــهای حــوزه صــادرات و واردات توســط نماین تجــارت و ارائ
مختلــف و ارائــه پیشــنهاد شــکل گیــری ســتاد توســعه صــادرات جهــت تنظیــم بازرگانــی خارجی 
مشــابه ســتاد تنظیــم بــازار در تنظیــم بازرگانــی داخلــی، و متعاقباً انعــکاس جمع بنــدی موضوعات 
بــه قائــم مقــام وزیــر صمــت جهــت پیگیــری و معرفــی نماینــده اتــاق جهت همــکاری با موسســه 
ــای مخــل  ــه منظــور بررســی بخشــنامه ه ــی وزارت صمــت ب ــای بازرگان ــات و پژوهش ه مطالع

کسب و کار

ــازمان  ــس س ــور رئی ــا حض ــی ب ــی و خارج ــگاه های داخل ــزاری نمایش ــوع برگ ــی موض  بررس
توســعه تجــارت ایــران و معاونیــن شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی و طــرح برخــی از مشــکالت 
فعــاالن اقتصــادی در حــوزه برگــزاری نمایشــگاه  ها و اقدامــات صــورت گرفتــه در اتــاق و تأکیــد 
بــر آمادگــی اتــاق تهــران جهــت انعقــاد تفاهم  نامــه و متعاقبــاً برگــزاری جلســه  ای بــه میزبانــی 
ــگاه  ها و  ــرکت نمایش ــل ش ــازمان و مدیرعام ــس س ــور ریی ــا حض ــارت و ب ــعه تج ــازمان توس س
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نماینــده تام االختیــار اتــاق تهــران جهــت تفویــض بخشــی از مســئولیت هــای اجرایــی بــه اتــاق 
تهران و انجام مکاتبات در این خصوص

  بررســی پیرامــون شناســایی راهکارهــای رفــع مشــکالت ورود موقــت بــا حضــور نماینــدگان 
گمــرک، ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان توســعه تجــارت ایــران و تأکیــد بــر پیگیــری موضــوع 
ــر  ــات ب ــت مالی ــوز معافی ــدور مج ــدم ص ــاء ارز و ع ــز منش ــد ارزی و نی ــع تعه ــت، رف ورود موق
ــاورزی و  ــاد کش ــت، وزارت جه ــی، وزارت صم ــش خصوص ــه بخ ــزی، ک ــک مرک ــرد از بان عملک
ــاً  ــوده،و متعاقب ــالم نم ــت اع ــفارش ورود موق ــت س ــوع ثب ــا موض ــود را ب ــت خ ــرک مخالف گم
ــت  ــه ثب ــزام ب ــدم ال ــود و ع ــته خ ــه روال گذش ــت ب ــریفات ورود موق ــری تش ــت پیگی درخواس
ســفارش در ورود موقــت از طریــق تعامــل بــا ســازمان توســعه تجــارت و وزارت صمــت از شــورای 

عالی صادرات

ــي، دارو و  ــاي کشــاورزي، غذای ــول در صــادرات و واردات کااله ــال پ ــل و انتق  بررســي نحــوه نق
تجهیــزات پزشــکي بــا حضــور مدیــر عامــل بانــک خاورمیانــه، پــس از تشــریح انــواع خدمــات قابــل 
ارائــه توســط ایــن بانــک و نحــوه تعامــل بــا فعــاالن اقتصــادی ایــن حــوزه در نحــوه نقــل و انتقــال 
پــول، و متعاقبــا برگــزاری نشســتی بــا مدیــران بانــک خاورمیانــه به منظــور بررســی پلتفورمی جهت 
تســهیل روش هــای نقــل و انتقــال پــول در صــادرات و واردات کاالهــای ســنتی، دارو و غــذا از طریــق 
بانــک مذکــورو نهایتــا اطــالع رســانی ظرفیت هــای موجــود در بانــک خاورمیانــه بــه اعضــای اتــاق، 
تشــکلها و مراجــع ذیربــط پیرامــون نقــل و انتقــاالت پــول و معرفــی نماینــده از ایــن بانــک بــه بخش 

خصوصی جهت برقراری ارتباط و تسهیل شرایط تجار در مراودات مالی

ــروژه  ــران”، در چارچــوب پ  بررســی موضــوع طرح”تدویــن ســند جامــع نظــام توزیــع کاال در ای
ســاماندهی لجســتیک تجاری و زنجیره های تامین کشــور، در نشســت مشــترک کمیســیون تسهیل 
ــد و  ــع تولی ــع موان ــب و کار و رف ــط کس ــود محی ــیون بهب ــا کمیس ــادرات ب ــعه ص ــارت و توس تج
ــزارش  ــه گ ــن ارائ ــت، و همچنی ــدگان وزارت صم ــا حضــور نماین ــدن، ب ــت و مع کمیســیون صنع
کارشناســی در ایــن زمینــه، توســط نماینــده موسســه مطالعــات و پژوهــش هــای بازرگانــی، تبــادل 
نظــر و تشــریح اهــم چالــش هــای حــوزه توزیــع و لجســتیک کشــور توســط فعــاالن اقتصــادی، و 
متعاقبــاً برگــزاری ســمینار ویــژه ای بــا حضــور مســئولین ذیربــط و ســایر ذی نفعــان مرتبــط صنعــت 
توزیــع کشــور در جهــت ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای حمایــت و همــکاری دولت و بخــش خصوصی 

در روند اجرایی این پروژه

  بحــث و بررســی پیرامــون بودجــه ســال 1399 کشــور و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی بــه رئیــس 
اتاق

ــا نــام “جهــش تولیــد” و کاهــش   شناســایی اقدامــات الزم جهــت تحقــق شــعار ســال 1399 ب
آســیب اقتصــادی ناشــی از ویــروس “کرونــا”، بــا تأکیــد بــر ضــرورت تولیــد کاالهــای صــادرات محور 
و تســهیل و توســعه صــادرات در راســتای تحقــق ایــن شــعار و ارائــه پیشــنهاداتی در ایــن راســتا بــه 

هیأت رئیسه اتاق جهت انعکاس به مراجع ذی ربط

گزارش عملکرد سال 1398-1399
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 بررســی دســتورالعمل رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان ســال 98 و 99 و پیگیــری هــای متعــدد 
پیرامــون ضوابــط اجرایــی آن در طــول فعالیــت کمیســیون در تعامــل بــا بانــک مرکــزی و همچنیــن 
طــرح موضــوع در شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــاد و 

دارایی و ارائه فرمول پیشنهادی در این خصوص به این وزارتخانه

 بررســی موضــوع افزایــش قیمــت حمــل و نقــل صادراتی با حضــور نمایندگان ســازمان کشــتیرانی ج.ا.ا 
و طــرح موضــوع افزایــش کرایــه حمــل و نقــل بــه ویــژه در خطــوط ریلــی و دریایی پــس از شــیوع ویروس 
کرونــا و همچنیــن افزایــش نــرخ ارز در ســامانه نیمــا و درخواســت طــرح و بررســی موضــوع مشــوق هــای 

حمل و نقل در شورای عالی صادرات از این سازمان

 طــرح ایجادتعامــل بــا صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران و تــالش در راســتای افزایــش ســرمایه صندوق 
از طریــق پیگیــری توســط اتــاق و بــه تبــع آن افزایــش خدمات قابــل ارائه بــه صادرکننــدگان، و همچنین 

پیگیری موضوع پذیرش ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات از گمرک ج.ا.ا

 بررســی موضــوع ممنوعیــت برخــی از کاالهــای وارداتی و تهیه فهرســتی از کاالهــای وارداتــی که امکان 
تولیــد آنهــا در داخــل کشــور وجــود داشــته و واردات بــی رویــه آنهــا منجــر بــه بحرانــی شــدن وضعیــت 
بنگاه هــای تولیــدی گردیــده اســت، بــا تاکیــد بــر افزایــش محدودیت هــا از طریــق ایجــاد کمیته ســاخت 
داخــل و متعاقبــاً انعکاس نظرات و پیشــنهادات کمیســیون پیرامون ممنوعیت برخــی از کاالهــای وارداتی 

و اثرات ناشی از آن طی نامه ای به رئیس اتاق جهت پیگیری از مراجع ذی ربط

 طــرح موضــوع آســیب شناســی وضعیــت شــرکت های مدیریــت صــادرات و شناســایی چالش هــای 
پیــش روی ایــن شــرکت ها و همچنیــن شــرح اقدامــات صــورت گرفتــه در ســازمان توســعه تجــارت ایران 
بــه منظــور توانمندســازی شــرکت های کوچــک و متوســط از بســتر شــرکت های مدیریــت صــادرات بــا 
اشــاره بــه تهیــه شــیوه نامــه حمایــت از بنــگاه هــای کوچــک و متوســط توســط ســازمان توســعه تجارت 
ایــران؛ و دریافــت پیــش نویــس شــیوه نامه از ســازمان و بررســی آن در کمیســیون و ارائــه پیشــنهادات در 

حوزه صادرات به وزیر صمت

 بررســی پیرامــون مســائل و مشــکالت فرآینــد صــدور و تمدیــد کارت هــای بازرگانــی و طرح مشــکالت 
ناشــی از تغییــر در فرآینــد صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی و ارائه ایرادات فنی ســامانه تجــارت جهت طرح 
در جلســات کارشناســی میــان اتــاق تهــران و وزارت صمــت، و تأکیــد بــر رفــع مشــکالت مطروحــه ظرف 
مــدت 10 روز بــا حضــور ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و متعاقبــاً انعــکاس از طریــق مکاتباتی با ســتاد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پیرامــون مســائل و مشــکالت ناشــی از اجــرای ایــن فرآینــد و اجــرای دســتور 
سرپرســت وقــت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، فرآیند صــدور و تمدیــد کارت به مــدت دو ماه بــه روال 

قبلی خود

 برگــزاری نشســت مشــترک بــا وزارت صمــت، بــه منظــور رفع مســائل و مشــکالت فنی و زیرســاختی 
ســامانه جامــع تجــارت در فرآینــد صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی بــه مدیــرکل دفتر مقــرات صــادرات و 

واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
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 بررســی مشــکالت رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان در تعامــل بــا بانــک مرکــزی و گمــرک ج.ا.ا، از 
جملــه موضــوع نــرخ پایه هــای صادراتــی در رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان و همچنیــن شــرایط 
فعلــی در نحــوه عرضــه ارز در ســامانه نیمــا و هدایــت متقاضیــان بــه دو صرافــی مجــاز و ارائــه قیمت 
براســاس کوتاژهــای صادراتــی4 ماهــه و متعاقبــا تحلیــل فرمول محاســبه پایه هــای صادراتــی مطابق 

با قانون و شناسایی معایب و مشکالت ناشی از آن

ــی در  ــک جهان ــهولت انجــام کســب و کار بان ــرزی” شــاخص س ــر “تجــارت فرام  بررســی نماگ
ــه گــزارش  ــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ارائ ــاق ب راســتای انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری ات
پیرامــون علــت اهمیــت ایــن شــاخص، جایــگاه و امتیــاز ایــران درایــن نماگــر، چالش هــا و موانــع و 
راهکارهــای آن و متعاقبــاً تشــکیل کارگروهــی بــه منظور بررســی پرسشــنامه نماگر فوق و شناســایی 

پاسخ های درست و منطقی جهت ارائه به بانک جهانی و کسب امتیاز درست در این نماگر

 ارائــه گزارشــی درخصــوص همــکاری در زمینــه شناســایی قوانیــن مخــل و زائد کســب وکار جهت 
طــرح در هیــأت مقــررات زدایــی در راســتای انعقــاد تفاهــم نامــه اتــاق بــا وزارت امــور اقتصــادی و 
ــور  ــت ام ــه توســط معاون ــن زمین ــه شــده در ای ــای تهی ــل پرسشــنامه ه ــق تکمی ــی از طری دارای

کمیسیون ها و هیات نمایندگان

 تعامــل بــا موسســه آموزشــی آیتــک در جهــت شناســایی فعالیــت هــای ایــن موسســه و بررســی 
زمینــه هــای همــکاری کمیســیون بــا آن و همچنیــن ارائــه پیشــنهاد در راســتای جهــت گیــری 

فعالیت های آتی موسسه منطبق بر نیازهای آموزشی کمیسیونها

 بررســی بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی در ســال 1399 بــا موضــوع پیش بینــی اهــداف و 
سیاســتهای توســعه صــادرات غیرنفتــی پنج ســاله هفتــم کشــور، تشــریح مفــاد ایــن بســته، ارائــه 
پیشــنهادات اصالحــی بــه دبیــرکل اتــاق و متعاقبــاً انعــکاس آن بــه معــاون اســتان ها و تشــکل های 

اتاق ایران جهت بهره برداری

 بررســی و تبــادل نظــر درخصــوص ســند نقشــه راه توســعه صــادرات کشــور در ســال های -1404
1399 تهیــه شــده در موسســه مطالعــات و پژوهشــهای بازرگانــی وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت 
و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی بــه دبیــرکل اتــاق و متعاقبــاً انعــکاس آن بــه رئیــس مؤسســه مذکــور 

جهت بهره برداری از اصالحات

 جمــع آوری و ارائــه نظــرات و پیشــنهادات کمیســیون پیرامــون افزایــش و بهبــود صــادرات جهــت 
ــورای  ــروژه پژوهشــی ش ــرح در پ ــران و ط ــاق ای ــه ارزی ات ــادرات در کمیت ــری مشــکالت ص پیگی
برنامه ریــزی اســتان و انعــکاس آن بــه قائــم مقــام دبیــر شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 

استان تهران

 درخواســت از رئیــس اتــاق جهــت مکاتبــه بــا رئیــس جمهــوری بــه منظــور ابطــال و یــا اصــالح 
بخشــنامه بانــک مرکــزی درخصــوص مهلــت تســلیم اظهارنامه هــای وارداتی جهــت رفع تعهــد ارزی 

در بازه دو ماهه 
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 تحلیــل وضعیــت 9 ماهــه اقتصــادی تجــارت بــا ارائــه گــزارش معاونــت اقتصــادی اتــاق و بررســی 
نقــش صــادرات و واردات در رشــد و مقایســه آن در 9 ماهــه اول ســال های 1398 و 1399، وضعیــت 
تجــارت اعــم از واردات، صــادرات بــدون نفــت خــام، کل تجــارت و تــراز تجــارت، بررســی مقاصــد 
صادراتــی و افــت صــادرات در 20 مقصــد اصلــی صــادرات، مبــادی وارداتــی و 20 مبــدأ برتــر واردات 
در ایــران، بــه 20 مقصــد مهــم صــادرات بــدون نفــت خــام، تجــارت کاالی بــدون نفــت خــام ایــران 

با کشورهای اوراسیا طی 9 ماه اول سال1399

ــورد  ــرات در م ــه نظ ــور و ارائ ــس جمه ــادی رئی ــاون اقتص ــه 177 مع ــون ابالغی ــی پیرام  بررس
دســتورالعمل اجرایــی و بندهــای آن از جملــه ســلب اختیــار سیاســت خارجــی از بانــک مرکــزی و 
واگــذاری بــه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت، ارائــه ارز حاصــل از صــادرات بــه وارد کننــدگان، 
تأمیــن ارز کاالهــای اساســی و ضــروری پتروشــیمی، فــرآورده هــای نفتی و فــوالدی از طریق ســامانه 

نیما، مرجع ورود موقت کاالها گمرک جمهوری اسالمی

ــور  ــا حض ــی ب ــکیل کارگروه ــران، تش ــتان ته ــه اس ــده نمون ــاب صادرکنن ــد انتخ ــام فرآین  انج
نمایندگانــی از ســازمانهایی نظیــر صمــت، گمــرک، توســعه تجــارت، میــراث فرهنگــی، اســتانداری، 
اســتاندارد و ... جهــت بررســی پرونده هــای صادرکننــدگان، برگــزاری همایــش انتخــاب صادرکننــده 

نمونه استان تهران در اسفند ماه
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 ارائــه گــزارش از فرآینــد انتخــاب صادرکننــده نمونــه اســتان تهــران بــه رئیــس ســازمان توســعه 
تجارت و بررسی مشکالتی مانند بخشنامه های  موجود بر سر راه صادرکنندگان

 طــرح مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی و موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
به قائم مقام وزیر صمت و رئیس کل گمرک ج.ا.ا در 30 بند  و پیگیری آنها

 مکاتبــه بــا رئیــس جمهــور در خصــوص  بســته سیاســتی نحوه برگشــت ارز حاصــل از صــادرات و 
نحوه رفع تعهد ارزی صادراتی 97 صادرکنندگان

 مکاتبــه بــا دبیــر ســران ســه قــوه در خصوص پیگیــری موضــوع اســترداد مالیــات بــر ارزش افزوده 
که متعاقباً منتج به ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات گردیده است

ــا معــاون اول رئیــس جمهــور درخصــوص تســهیل شــرایط صــدور ضمانت نامه هــای   مکاتبــه ب
بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی

 بررســی ابالغیــه 177 ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت در ســال 1400 و تشــریح بندهــای ایــن 
ابالغیــه از جملــه مشــخص نمــودن تکلیــف بازگشــت ارز صادرکننــدگان در ســال 1397 ، رفــع تعهد 
ارزی صادرکننــدگان ســال هــای 1398 تــا 1400، همچنیــن تاکید بر تســریع تایید درخواســت هایی 
کــه بــه کمیتــه مــاده 2 مــی رود و متعاقبــاً کمــک بــه رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان و اســتفاده از 

ارز حاصل از صادرات توسط واحد های تولیدی برای تامین مواد اولیه 
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اهم گزارشات ارائه شده
 مروری بر آمارهای تجاری کشور طی سه ماهه نخست 1398

 صندوق ضمانت صادرات ایران در یک  نگاه

ــوردی در راســتای توســعه  ــادر و دریان ــذاری ســازمان بن ــه ای و ســرمایه گ ــای تعرف  مشــوق ه
صــادرات غیــر نفتــی توســط معاونــت امــور بنــدری و مناطــق ویــژه اداره کل توافقنامــه هــا و توســعه 

بازار سازمان بنادر و دریانوردی

 بســته حمایــت و تســهیل صــادرات غیرنفتــی در چارچــوب سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
توسط سازمان توسعه تجارت ایران

 آسیب  شناسی بسته دولت برای بازگشت ارز صادرات و پیشنهادات اصالحی

 تحلیل جامع زیربخش  های کلیدی بلوک  های 8 گانه اقتصاد ایران

 گزیده ای از یافته های طرح تحقیقاتی با عنوان تدوین سند جامع توزیع کاال در ایران 

 ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره های تامین کشور 

 بحث و بررسی پیرامون نماگر تجارت فرامرزی شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی

 بررســی و تحلیــل آمــاری اثــرات اقتصــادی ویــروس کرونــا بــر صنعــت بــرق و راهکارهــای مقابلــه 
با آثار منفی آن و جهش تولید در صنعت برق

 گــزارش صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در خصــوص افزایش ســرمایه صنــدوق و خدمــات قابل 
ارائه به صادرکنندگان

 شیوه نامه حمایت از توانمندسازی صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط

 سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1404-1399

 تجارت کاالیی ایران طی سه فصل نخست 1399
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ماموریت و اهداف و برنامه های کمیسیون

هدف اصیل از تشکیل کمیسیون
ایــن کمیســیون در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران بــرای اولیــن بــار و بــا 
ــاق تهــران در  ــه نمایندگــی از ات ــه ب ــوه قضایی ــا ق ــال ب هــدف توســعه ارتباطــات و تعامــل فع
جهــت فراهــم آوری تســهیالت ویــژه بــرای رســیدگی بــه مشــکالت حقوقــی فعــاالن اقتصــادی 
و بسترســازی مناســب بــرای شــکل گیری رفتارهــای پیشــگیرانه در زمینــه مبــارزه بــا فســاد بــا 
همراهــی همــه ارکان نظــام و همــکاری بــا ســایر کمیســیون  های اتــاق تهــران و ایــران تشــکیل 

گردیده است.

اهم وظایف

 برگزاری منظم جلسات کمیسیون طبق برنامه مصوب معاونت کمیسیون ها؛

ــات رئیســه  ــوارد ارجاعــی از هی ــه م ــا توجــه ب ــاده کمیســیون ب ــزاری جلســات فوق الع  برگ
کمیسیون؛

 تشکیل کمیته های تخصصی برای پیگیری موارد خاص بر اساس مصوبه کمیسیون؛ 

 برگزاری کارگاه های آموزشی همایش مرتبط با موضوع کمیسیون؛ 

 گزارش دهی منظم کمیسیون به هیات رئیسه و اعضاء هیات نمایندگان؛
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طرح ریزی و روش اجرا
حوزه حمایت قضایی

 تشکیل ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان تهران؛

 پیگیری راه اندازی مجتمع تخصصی تجاری در تهران؛

ــاق  ــز داوری ات ــق مرک ــادی از طری ــاالن اقتص ــات فع ــل اختالف ــل و فص ــج ح  تروی
تهران؛

حوزه مبارزه با مفاسد

 تولیــد محتــوا و ادبیــات در خصــوص اقتصــاد مبــارزه بــا فســاد از طریــق تعامــل بــا 
تشکل های مردم نهاد که در این خصوص فعالیت می نمایند؛

 پیگیری فعالیت های کمیته مبارزه با فساد دوره قبل اتاق؛ 
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها
سازمانهای حا�ن در جلسات:

تشکل های مهمان حا�ن در جلسات

 کنفدراسیون صنعت ایران

 انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

 انجمن مدیریت کیفیت ایران
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 اقدامات
 بررســی راه انــدازی ســامانه اعــالن تخلفــات اداری بــه پیشــنهاد معــاون کســب و کار اتــاق 
تهــران و جنبه هــای مختلــف ایــن موضــوع بــه ویــژه در تعامــالت میــان اتــاق و دســتگاه های 
اجرایــی و حصــول توافــق مبنــی بــر عــدم ورود و مداخلــه مســتقیم کمیســیون و بــه تبــع آن 
پارلمــان بخــش خصوصــی در ایــن امــر بــا عنایــت بــه مالحظــات موجــود در رســالت و ماموریت 

اتاق و انعکاس نتیجه به هیات رئیسه 

ــه  ــی و ارائ ــی و بین الملل ــت  از گزارشــگری فســاد در ســطح مل  بررســی مکانیزم هــای حمای
ــن  ــورها در ای ــایر کش ــق س ــه موف ــرور تجرب ــاد و م ــاگری فس ــر افش ــی در ام ــزارش تخصص گ
ــالش  ــت و ت ــه دول ــه خزان ــروع ب ــای نامش ــدن دارایی ه ــا و بازگردان ــت آن ه ــه و صیان زمین
ــف  ــطوح مختل ــت در س ــن فعالی ــای ای ــی ظرفیت ه ــانی و معرف ــرای اطالع رس ــیون ب کمیس

بخش خصوصی و حاکمیت و نهایتا مطالبه جدی این امر از حاکمیت

ــدی  ــرای رتبه بن ــوص اج ــارت در خص ــدن و تج ــت، مع ــتورالعمل وزارت صنع ــی دس  بررس
توســط آن وزارتخانــه و زمینه هــای بــروز فســاد احتمالــی بــا حضــور رئیــس مرکــز رتبه بنــدی 
اتــاق ایــران و ارائــه گــزارش مفصلــی از وضعیــت ایــن مرکــز و اقدامــات انجــام شــده توســط آن 
ــوه  ــی شــدن ق ــت متول ــه جه ــت )ب ــدی توســط دول ــات اجــرای طــرح رتبه بن ــکاس تبع و انع
ــروز مفاســد متعــدد در ایــن  ــی از ب مجریــه هــم در امــر اجــرا و هــم در امــر نظــارت( و نگران

زمینه به رئیس اتاق

 بررســی جایــگاه و نقــش اتــاق تهــران در تعامــل بــا دیــوان عدالــت اداری در زمینــه اعــالم و 
ــعبه 3  ــس ش ــور رئی ــا حض ــی ب ــتگاه های دولت ــط دس ــن، توس ــوردی قوانی ــض م ــری نق پیگی
ــط  ــی توس ــش خصوص ــان بخ ــود در پارلم ــای موج ــی ظرفیت ه ــت اداری و معرف ــوان عدال دی
اعضــای کمیســیون و همچنیــن تبییــن حــدود اختیــارات دیــوان عدالــت اداری و ظرفیت هــای 
ــرای  ــن ب ــتقبال طرفی ــان و اس ــط ایش ــادی توس ــن اقتص ــت از فعالی ــرای حمای ــازمان ب آن س

تعامل متقابل 

 رســیدگی بــه درخواســت کمیســیون اقتصــاد ســالمت در خصــوص عــدم رعایــت مــاده 22 
ــکی و وزارت  ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــط وزارت بهداش ــور توس ــی کش ــکام دائم ــون اح قان
صمــت در زمینــه اعمــال ممنوعیــت واردات دارو و لــوازم آرایشــی و بهداشــتی و رســوب بیــش 
از 200 کانتینــر کاالی آرایشــی و بهداشــتی در گمــرکات کشــور و انعــکاس مکتــوب موضــوع 

به دیوان عدالت اداری و رئیس اتاق

 بررســی چگونگــی تشــکیل کمیتــه حمایــت قضایــی اتــاق بازرگانــی تهــران طــی دو جلســه 
ــگاه  ــودن جای ــاظ نم ــن لح ــردی آن و همچنی ــف کارک ــاد مختل ــایی ابع ــیون و شناس کمیس
ــا  ــی کشــور و نهایت ــای دســتگاه قضای ــا زیرمجموعه ه ــل ب ــان بخــش خصوصــی در تعام پارلم
حصــول توافــق مبنــی بــر تشــکیل کمیتــه ســه نفــره و نیــز تصویــب شــیوه نامه فعالیــت ایــن 
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کمیته و ارجاع این شیوه نامه جهت تایید به رئیس کمیسیون و دبیرکل اتاق

ــون کار در  ــمولین قان ــاوی مش ــان دع ــرور زم ــو م ــت از لغ ــای برون رف ــی راهکاره  بررس
هیات هــای حــل اختــالف موضــوع رای وحــدت رویــه شــماره -392 7/10/82 هیــات عمومــی 
دیــوان عدالــت اداری و برگشــت بــه مصوبــه شــورای انقــالب، بــا حضــور نماینــدگان اداره کل 
ــه  ــده ب ــاد ش ــکالت ایج ــود و مش ــت موج ــن وضعی ــران و تبیی ــتان ته ــاه اس ــاون، کار و رف تع
واســطه ایــن قانــون بــرای کارفرمایــان بخــش خصوصــی و واکاوی زمینه هــای بــروز فســاد در 
ــرای  ــل اجــرا ب ــای قاب ــدی پیشــنهادات و راهکاره ــا جمع بن ــون و نهایت ــن قان ــد اجــرای ای رون

کاهش تبعات آن

ــری از  ــع کثی ــور جم ــا حض ــور ب ــاد در کش ــروز فس ــا در ب ــای تحریم ه ــی پیامده  بررس
نماینــدگان تشــکل های تخصصــی عضــو اتــاق تهــران و ارائــه گــزارش تخصصــی و تحلیلــی در 
خصــوص آثــار تحریــم و تبــادل نظــر بــرای شناســایی ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع و متعاقبــا 

اطالع رسانی به اعضای اتاق بازرگانی تهران

 بررســی طــرح پیشــنهادی موسســه خیریــه نــذر اشــتغال، در رابطــه بــا نحــوه اجــرای قانــون 
کار و تعییــن حداقــل دســتمزد منطقــه ای بــه صــورت مشــترک بــا کمیســیون بهبــود محیــط 
ــده  ــور توســط نماین ــا طــرح مذک ــن مزای ــد و تشــریح و تبیی ــع تولی ــع موان کســب و کار و رف
موسســه بــا حضــور نماینــده وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و تصویــب بررســی کارشناســی 
ــذر  ــه ن ــران موسســه خیری ــا مشــارکت مدی ــزاری نشســتی ب ــی برگ ــرح ط ــه ط ــه جانب و هم

اشتغال 

ــر کســب و کار بخــش خصوصــی و  ــی تاثیــر فســاد اداری ب ــی ارزیاب ــه گــزارش مطالعات  ارائ
تبییــن ریشــه یابی عوامــل موثــر در ایجــاد فســاد در محیــط اداری و ارائــه پیشــنهادات عملیاتــی 
در ایــن زمینــه، و متعاقبــا دعــوت از اعضــا بــرای مشــارکت در کمیســیون حمایــت قضائــی، بــه 
ــط  ــاد توس ــز فس ــایی مراک ــامانه های شناس ــاد س ــه ایج ــه در زمین ــرم اولی ــه پلتف ــور ارائ منظ

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه 

 بررســی اقدامــات انجــام شــده در معاونــت پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه در زمینــه 
راه انــدازی ســامانه ثبــت گزارشــات تخلف و فســاد اداری )ســامانه ســجام( بــا رویکرد پیشــگیرانه 
و اســتفاده بخــش خصوصــی از ظرفیت هــای آن  بــا حضــور مدیــر ســامانه ســجام قــوه قضاییــه 
و ارائــه توضیحاتــی پیرامــون اقدامــات ایــن معاونــت و همچنیــن تشــریح جریــان ورود و وصــول 
ــامانه  ــرد س ــا و عملک ــری آن ه ــاع و پیگی ــازوکار ارج ــه و س ــوه قضایی ــه ق ــف ب گزارشــات تخل

مذکور، و متعاقبا اطالع رسانی در خصوص کارایی سامانه مذکور به فعالین اقتصادی 

 بررســی الیحــه و طــرح مدیریــت تعــارض  منافــع  و ارائــه گــزارش  “نقــد و بررســی الیحــه 
مدیریــت تعــارض منافــع” و بررســی “الیحــه شــفافیت”، و تشــریح ایــرادات محتوایــی و ظاهــری 
و تاکیــد بــر ظرایــف و حساســیت های اتــاق بازرگانــی در موضع گیــری و اثرگــذاری بــر طــرح 
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والیحــه مذکــور و متعاقبــا انعــکاس نظــرات بخــش خصوصــی در قالــب گــزارش کارشناســی بــه 
ریاســت جمهــوری، رئیــس مجلــس شــورای اســالمی، کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس 
شــورای اســالمی، کمیســیون مشــترک بررســی الیحــه شــفافیت مجلــس و پیشــنهاد حضــور 

نمایندگان اتاق در کمیته بررسی طرح و الیحه مذکور 

 تــالش بــرای ایجــاد مجتمــع قضایــی مســتقل فعــاالن اقتصــادی و ارســال درخواســت طــی 
مکاتبــه بــا رئیــس قــوه قضاییــه و همچنیــن مکاتبــه بــا معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه 
ــه ســتاد اقتصــاد  ــران جهــت اســتقرار دبیرخان ــاق ته ــالم آمادگــی ات ــه در خصــوص اع قضایی
مقاومتــی اســتان تهــران در ایــن اتــاق و نهایتــاً تاســیس مجتمــع مذکــور در پــی پیگیــری هــای 

متعدد و تالش کمیسیون

 برنامه ریــزی و هماهنگــی در خصــوص واگــذاری مســئولیت برگــزاری همایــش روز جهانــی 
مبــارزه بــا فســاد بــا محوریــت کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه بــا فســاد اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران در ابعــاد گســترده و بــا دعــوت از نماینــدگان هــر ســه قــوه 
ــف و  ــورهای مختل ــفرای کش ــوت از س ــران و دع ــل در ای ــازمان مل ــده س ــن نماین و همچنی
برگــزاری جلســات مرتبــط بــرای اجــرای ایــن همایــش در دو ســطح علمــی و بــا حضــور اســاتید 
ــاق  ــف ات ــای مختل ــکاری بخش ه ــور و هم ــا حض ــی ب ــوزه و اجرای ــن ح ــاالن ای ــگاه و فع دانش
ــال 98 و  ــاد در س ــا فس ــارزه ب ــی مب ــش در روز جهان ــن همای ــزاری ای ــا برگ ــران و متعاقب ته

برنامه ریزی و برگزاری همایش روز جهانی مبارزه با فساد در قالب وبینار در سال 99

 بررســی اقدامــات الزم جهــت کاهــش آســیب اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس “کرونــا” و 
ارائه مهمترین راهکارهای پیشنهادی از منظرهای اقتصادی، بنیادین و اساسی

ــام “جهــش تولیــد” و تبییــن  ــا ن   شناســایی اقدامــات الزم بــرای تحقــق شــعار ســال 99 ب
ســهم و جایــگاه مبــارزه بــا فســاد در تحقــق جهــش تولیــد و ارائــه راهکارهایــی موثــر در ایــن 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــی و بخــش خصوصــی کشــور ب ــاق بازرگان ــش ات ــر نق ــد ب ــا تاکی ــه ب زمین
بازیگــران اصلــی حــوزه اقتصــادی کشــور و متعاقبــا ارائــه جمع بنــدی مــوارد احصــاء شــده بــه 

رییس اتاق جهت انعکاس به مراجع ذی ربط

ــرداری  ــون بهره ب ــفافیت پیرام ــکده ش ــوی اندیش ــده از س ــه ش ــنهادهای ارائ ــی پیش  بررس
ــخه  ــی از نس ــالمی و رونمای ــورای اس ــس ش ــع مجل ــامانه جام ــی از س ــش خصوص ــاالن بخ فع
ــا”  ــامانه “مجلس نم ــای س ــا و کارکرده ــکاس مزای ــا انع ــا و متعاقب ــامانه مجلس نم آزمایشــی س

به هیات رئیسه اتاق تهران و اتاق ایران 

ــکلی و  ــزاری تش ــوان اب ــه عن ــان” ب ــا عنوان”قانون ب ــفافیت ب ــکده ش ــامانه اندیش ــی س  معرف
خــارج از مجموعــه دولــت و حاکمیــت و ارزیابــی کارکردهــای آن بــر اســاس هــوش مصنوعــی، 
قابلیــت اســتخراج قوانیــن و تحلیــل رونــد عملکــرد جــاری مجلــس شــورای اســالمی و متعاقبــا 
ــاق در خصــوص  ــت کســب و کار ات ــت بررســی های اقتصــادی و معاون ــرات معاون ــت نظ دریاف

اد
س

ا ف
زه ب

ار
مب

 و 
�ی
ضا

ت ق
مای

 ح
ون

سی
می

ک



کمیسیون های تخصصی و هیات نمایندگان
، صنایع، معادن وکشاورزی تهران اتاق بازرگا�ن

79

بهــره بــرداری از خدمــات ســامانه مذکــور در رصــد تکالیــف اقتصــادی دســتگاه های اجرایــی و 
نهایتا ارسال جمع بندی نظرات به دبیر کل اتاق 

ــرم ســهامی خــاص و  ــا ف  بررســی فرصت هــای موجــود در شــرکت های بخــش خصوصــی ب
ــازار  ــای ب ــتفاده از ظرفیت ه ــام و اس ــهامی ع ــه س ــل شــدن ب ــرای تبدی مســئولیت محــدود ب
ســرمایه بــا هــدف اصــالح نظــام حاکمیــت ســازمانی و بررســی موضــوع حاکمیــت شــرکتی و 
ــرش و  ــاون پذی ــور مع ــا حض ــی، ب ــاری ایران ــرکت های تج ــت در ش ــت و مالکی ــش مدیری چال
بازاریابــی ســازمان فرابــورس ایــران و متعاقبــا تصویــب انجــام شناســایی و غربالگــری اولیــه از 
ــاخت های الزم  ــاد زیرس ــادار و ایج ــورس و اوراق به ــازمان ب ــا س ــل ب ــی تعام ــاق ط ــای ات اعض

برای ورود شرکت های کوچک و متوسط به بازار سرمایه 

ــا  ــل ب ــدد در تعام ــات متع ــی جلس ــب و کار ط ــفافیت در ارکان کس ــوع ش ــی موض  بررس
کمیســیون هــای صنعــت و معــدن و بهبــود محیــط کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد و بــازار 
پــول و ســرمایه، بــا نــگاه بــه ظرفیت هــای بــازار ســرمایه و تأکیــد بــر مشــکل عمــده بنگاه هــای 
ــاد  ــرورت ایج ــردش و ض ــرمایه در گ ــن س ــی و تامی ــع مال ــه مناب ــی ب ــادی در دسترس اقتص

شفافیت در بنگاه های اقتصادی 

ــی  ــادار و ارزیاب ــورس اوراق به ــازمان ب ــع در س ــارض مناف ــفافیت و تع ــت ش ــی وضعی  بررس
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــکایات، ب ــه ش ــیدگی ب ــا و رس ــن آیین نامه ه ــن و تدوی ــازوکار تعیی س
ــای  ــگیری و ارتق ــس اداره پیش ــور رئی ــا حض ــا ب ــاد در فرآینده ــروز فس ــای ب ــاد زمینه ه ایج
ســالمت ســازمان بــورس اوراق بهــادار تهــران و معــاون پذیــرش و بازاریابــی ســازمان فرابــورس 
ایــران و ارائــه گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده بــه منظــور پیشــگیری و ارتقــای ســالمت بــازار 
ســرمایه از جملــه تدویــن ســند جامــع شــفافیت در بــورس، توســط ایشــان و متعاقبا درخواســت 
ــازمان  ــری س ــای تصمیم گی ــران در بخش ه ــی ته ــاق بازرگان ــه ات ــی ب ــک کرس ــاص ی اختص
ــا  ــل جــدی ب ــرای تعام ــان بخــش خصوصــی ب ــی پارلم ــالم آمادگ ــادار و اع ــورس و اوراق به ب

سازمان بورس و اوراق بهادار

ــاه اجتماعــی   حضــور در جلســات رتبه بنــدی ســامانه های شــفافیت وزارت تعــاون، کار و رف
بــا مشــارکت مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه و جامعــه جهــاد دانشــگاهی و معرفــی 
15 ســامانه شــفافیت مربــوط بــه معاونــت هــای روابــط کار، امــور تعــاون و توســعه کارآفرینــی 
و اشــتغال و ســازمان هــای بهزیســتی، تامیــن اجتماعــی، صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
ــاه کارگــران توســط  ــک رف روســتاییان و عشــایر، شســتا صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و بان
نماینــدگان آنــان مطــرح و از ســوی نهادهــای مشــارکت کننــده و همچنیــن ســامانه معاونــت 

رفاه اجتماعی با عنوان پایگاه داده رفاه ایرانیان 

ــازار ضایعــات و پســماند و   بررســی ابعــاد گســترده فســاد و عــدم شــفافیت در مناســبات ب
ــوب در  ــی خ ــی حکمران ــای خال ــع و ج ــارض مناف ــازمان یافته، تع ــاد س ــزارش “فس ــه گ ارائ
ــر ضــرورت  ــران و تأکیــد ب ــع بازیافــت ای ــه صنای مدیریــت پســماند”با حضــور نماینــده اتحادی
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توجــه بــه نقــش بالقــوه و موثــر ســازمان های مردم نهــاد در بهبــود وضعیــت مدیریــت پســماند 
ــی و  ــت قضای ــیون حمای ــه کمیس ــن س ــترکی بی ــروه مش ــکیل کارگ ــا تش ــور و متعاقب در کش
مبــارزه بــا فســاد، انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران و توســعه پایــدار، محیــط زیســت و آب 
اتــاق ایــران بــا محوریــت اتحادیــه ملــی بازیافــت ایــران بــه منظــور پیگیــری و رفــع مشــکالت 

موجود

 شناســایی مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی بــا تغییــر در فرآینــد صــدور و تمدیــد کارت 
بازرگانــی و تحلیــل و جمــع بنــدی آنهــا جهــت ارائــه بــه کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه 

صادرات

ــا،  ــرای قرارداده ــودن اج ــزام آور ب ــرد، ال ــهامداران خ ــت از س ــای حمای ــی نماگره  بررس
ورشکســتگی و پرداخــت دیــون، پرداخــت مالیــات در زیــر مجموعــه شــاخص ســهولت انجــام 
کســب و کار بانــک جهانــی )طــی برگــزاری نشســت هــای متعــدد( و ارائــه گزارشــاتی از ابعــاد 
مختلــف ایــن نماگرهــا و رتبــه ایــران در آن، توســط نماینــدگان مرکــز ملــی مطالعــات پایــش 
و بهبــود محیــط کســب کار وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی و تشــریح اقدامــات صــورت گرفتــه 
بــه منظــور ارتقــا رتبــه ایــران در ایــن نماگرهــا و همچنیــن تاکیــد بــر لــزوم اصــالح قوانیــن و 
مقــررات و اصــالح اطالعــات نادرســت منتقــل شــده توســط پرسش شــوندگان بــه بانــک جهانــی 
و متعاقبــا تشــکیل کارگروهــی بــه منظــور بررســی پرسشــنامه نماگرهــای فــوق و احصــاء پاســخ 
هــای دقیــق و درســت بــا مشــارکت مرکــز وکال، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه 
قضائیــه و بــا حضــور نخبــگان و صاحــب نظــران ایــن حــوزه، جهــت ارائــه بــه بانــک جهانــی و 

دریافت رتبه منطقی ایران در این نماگرها 

ــر  ــی، مالیــات ب ــان مالیات ــده هــای مودی ــه پرون  بررســی امــکان کاهــش زمــان رســیدگی ب
ارزش افــزوده و مالیــات بــر درآمــد شــرکت ها بــا دعــوت از نماینــده انجمــن حســابداری ایــران 
و بررســی موضــوع اســتفاده اعضــای اتــاق از موسســات حسابرســی در فرآیندهــای حسابرســی 
خــود، نظیــر عملکــرد بــورس و بانــک مرکــزی بــرای حسابرســی شــرکتهای عضــو بــازار ســرمایه 

و بانک ها 

 تعامــل بــا موسســه آمــوزش آیتــک بــه منظــور ایجــاد زمینــه هــای همــکاری و مشــارکت در 
ــر نیازهــای آموزشــی  ــی موسســه آمــوزش آیتــک منطبــق ب جهــت گیــری فعالیــت هــای آت
ــی  ــای آموزش ــش نیازه ــی و پوش ــای آموزش ــرای دوره ه ــن و اج ــا تدوی ــیون و متعاقب کمیس

اعضای اتاق

 مکاتبــه بــا مرکــز مالکیت هــای معنــوی ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور در خصــوص 
همــکاری دوجانبــه در زمینــه مالکیت هــای فکــری، عالئــم، اختراعــات و طرح هــای صنعتــی و 

تهیه برنامه های آموزشی برای فعاالن اقتصادی

 بررســی طــرح اصــالح قانــون اتــاق بازرگانــی، صنایــع، کشــاورزی، جمهــوری اســالمی ایــران 
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و الحاقــات بعــدی آن و پیشــنهاد اصــالح آییــن نامــه اتــاق و ارائــه بــه شــورای عالــی نظــارت و 
جایگزیــن نمــودن آن بــا طــرح اصــالح قانــون، بــه منظــور ارائــه در نشســت هیــات نماینــدگان 

اتاق ایران

 بررســی مصوبــه شــورای عالــی اداری در زمینــه ســاده ســازی مراحــل شــروع کســب و کار و 
ــدام  ــرای اق ــای الزم ب ــی ظرفیت ه ــور بررس ــه منظ ــه کاری ب ــکیل کمیت ــنهاد تش ــه پیش ارائ

جدی جهت ساماندهی مجوزهای کشور ظرف حداکثر مدت 6 ماه

 تعامــل و همــکاری بــا ســازمان ملــی اســتاندارد در راســتای ماموریــت کمیســیون در خصوص 
تمهیــد بســترهای الزم جهــت پیشــگیری و مقابلــه بــا فســاد و همــکاری پیرامــون ترجمــه غیــر 
رســمی سیســتم مدیریــت مقابلــه بــا رشــوه خواری بــا عنــوان ISO 37001 و متعاقبــا مطالبــه 
بخــش خصوصــی در زمینــه تشــکیل کمیتــه فنــی 309 بــا موضــوع ترجمــه رســمی و تدویــن 
ــس  ــب ریی ــوان نای ــه عن ــی ب ــت قضای ــس کمیســیون حمای ــی ریی ــتاندارد 37001 و معرف اس
کمیتــه فنــی 309 و نهایتــا تدویــن اســتانداردی ملــی در یــک دوره ســه ماهــه توســط تیمــی 
متشــکل از متخصصیــن و خبــرگان ایــن حــوزه و حصــول دســتاورد تشــکیل بدنــه ملــی کمیتــه 

بین المللی 309 به منظور پیشگیری از فساد و ارتقای سالمت اداری 

 برررســی چالــش هــای فعــاالن اقتصــادی در خصــوص موضــوع مالکیــت فکــری، و اعــالم 
ــم  ــت عالی ــی ثب ــای بررس ــده ه ــی پرون ــارکت در بررس ــور مش ــه منظ ــیون ب ــی کمیس آمادگ
تجــاری در کمیتــه مــاده 170 آییــن نامــه اجرایــی بــرای همفکــری و تعامــل و اجــرای گام هــای 
ــد  ــوع تولی ــی موض ــب بررس ــای و تصوی ــده ه ــع پرون ــه تجمی ــه ب ــا توج ــی ب ــی اجرای عملیات
ــاق در حــوزه مالکیــت  ــرای اعضــای ات محتــوای نمایشــی اثرگــذار و اطالع-رســانی مناســب ب

فکری، در مرکز آموزش اتاق
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اهم گزارشات ارائه شده
ــی در  ــای جهان ــرور تجربه ه ــف Whistle Blowing و م ــگری تخل ــوع گزارش ــی موض  بررس

این زمینه

 بررسی آثار مداخله دولت در موضوع رتبه بندی

 ظرفیت هــای بخــش خصوصــی در تحقــق مفــاد کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد ســازمان ملــل 
متحد

ــا عنایــت ظرفیت هــای موجــود در   بســترهای حمایــت قضایــی در اتــاق بازرگانــی تهــران ب
زیرمجموعه های دستگاه قضا

 پیامدهای تحریم ها در بروز فساد در کشور

 نقد و بررسی الیحه مدیریت تعارض منافع

 گزارشگری تخلف

ــزارش ســهولت  ــون” در گ ــر ورشکســتگی و پرداخــت دی ــت شــاخص “نماگ ــل وضعی  تحلی
انجام کسب و کار بانک جهانی 2020

 تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر حمایــت از ســهامداران خــرد” در گــزارش ســهولت انجــام 
کسب و کار بانک جهانی 2020

 تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر الــزام آور بــودن اجــرای قراردادهــا “ در گــزارش ســهولت 
انجام کسب و کار بانک جهانی 2020

 تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر پرداخــت مالیــات” در گــزارش ســهولت انجــام کســب و کار 
بانک جهانی 2020

 اختالل در ابتکار قانونگذاري در ایران آموزههایي براي مجلس یازدهم

 ارزیابــی الیحــه نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات 
عمومی

 پیشنهاد رصد و پایش تکالیف حوزه اقتصادی دستگاههای اجرایی

 فساد سازمان یافته، تعارض منافع و جای خالی حکم رانی خوب در مدیریت پسماند
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 اعضای کمیسیون 

 ، رلیسمحمدرضا زهره وندی

 دوم رلیسنالب  ،احمد صادقیان اول رلیسنالب  علیرضا کالهی صمدی،

 

  تولیدکنندگان انجمن
 ایران فوالد

 و ماخصصین مدیرانجامعه 
 صنعت کفش ایران

 خانه صنعت و معدن
 اساان تهران 

 

 انجمن صنایع شوینده
 بهداشای و آرایشی 

 ایران 

 

 داریو  اسماعیلی آرگون عباس انیاحمد حسن

 انجمن مساربچ و  0
 کامپاند

 

 امیر بیات

 

 کاوه زرگران بهرامن محمدرضا ییطال محمدرضا

  زادهیمهرعل محسن محمدرضا فیاض لیفنا مهدیمحمد

 مهدی صادقی نیارکی یزرند دیسع

 اتابک دمحمدیس

 بینق یعل هرویک یاریجانیان

 خانه معدن ایران 0
 

کمیسیون صنعت و معدن
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تعداد گزارشات تخصصی: 19 گزارش/ تعداد جلسات: 28 جلسه
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ماموریت کمیسیون 
ــری  ــکاری و همفک ــت هم ــری از ظرفی ــره گی ــا به ــران ب ــاق ته ــدن ات ــت و مع ــیون صنع کمیس
نماینــدگان تشــکلهای تخصصــی صنایــع مختلــف و فعالیــن اقتصــادی ایــن حوزه هــا، مبــادرت بــه 
بررســي مســائل و مشــکالت و چالــش هــاي بنگاههــاي صنعتــي، پایش مســتمر فضای کســب و کار 
صنایــع و  معــادن، انعــکاس و پیگیــری مســائل و مشــکالت هــر یــک از حــوزه هــا، ایجــاد فضــای هم 
افزایــی و تعامــل میــان فعــاالن بــا متولیــان، تصمیــم گیــران و تصــدی گران ایــن عرصــه و همچنین 
ــی در  ــون صنعت ــای گوناگ ــدرکاران در عرصــه ه ــرای دســت ان ــم ســازی ب ــه مشــاوره و تصمی ارائ

راستای تسریع در مسیر رونق تولید و اشتغال می نماید.

اهداف کمیسیون
 بررسی چالشها و مشکالت رقابت پذیری صنعتی و ارائه راهکارهای ارتقای آن؛

 بررسی چالشها و مشکالت رشد و رونق SME ها و ارائه استراتژی های آن؛

ــای ارزش  ــای زنجیره ه ــتراتژی های ارتق ــه اس ــی کارا و ارائ ــای ارزش صنعت ــایی زنجیره ه  شناس
صنعتی غیرکارا؛

 پیگیــری موضــوع ســاماندهی و بهینــه ســازی در صنعــت معــادن ایــران بــا ایجــاد هماهنگــی در 
امــور حرفــه ای و گســترش و ارتقــاء ســطح عملیــات معدنــی، صنایــع معدنــی و تجارت جهانــی مواد 

معدنی کشور؛

 تــالش بــراي ایجادارتبــاط موثــر بیــن فعــاالن صنعتــي و معدنــي بــا مســئوالن و تصمیــم گیــران 
کشور جهت طرح مسائل و مشکالت و تبیین راهکارها؛

 شناســایی موانــع رشــد و توســعه  رشــته هاي مختلــف صنعتــي و امــکان ایجــاد شــرکتهای بزرگ 
خصوصی، صنعتی و معدنی؛

 تالش برای توسعه صادرات صنعتی و معدنی با ارزش افزوده باالتر؛

 پیگیری منع مداخله نهادهای غیر ذی ربط در امر صنعت و معدن؛

 تــالش بــرای ایجــاد ارتبــاط موثــر و غیــر اختــالل زا مراجــع گوناگــون بــا بنگاه هــای صنعتــی و 
معدنی و تمرکز مراجعات در یک نهاد و سازمان )پنجره واحد(؛

 بررســی و ارائــه پیشــنهادهاي مناســب جهــت تدویــن و یــا اصــالح قوانیــن و مقــررات الزم بــراي 
ــري  ــکل گی ــرکت ها( و ش ــادی )ش ــای اقتص ــام بنگاه ه ــکان ادغ ــب و کار و ام ــاي کس ــود فض بهب

بنگاههاي کارآمدتر؛
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 بررســی و ارائــه پیشــنهادهاي مناســب جهــت تشــویق ســرمایه گذاری داخلــي و خارجــي 
در حوزه صنعت و معدن؛

ــت  ــب جه ــي مناس ــت هاي صنعت ــرد( و سیاس ــتراتژي )راهب ــن اس ــه تدوی ــک ب  کم
شــکل گیري و انجــام فعالیت هــاي بلنــد مــدت صنعتــي و اقتصــادي وکاهــش پراکنــده کاري 

و روزمرگي و موازي کاري؛

 پیگیری موضوع تدوین نقشه راه چهار ساله برای حوزه معدن.
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 انجمن مدیران صنایع

 سندیکای شرکتهای آسانسور و پله برقی استان تهران

 انجمن کارآفرینان جوان تهران

 سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی

 انجمن صنایع لوازم خانگی

 انجمن مدیران صنایع

 سندیکای شرکتهای آسانسور و پله برقی استان تهران

 انجمن کارآفرینان جوان تهران

 سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی

 انجمن صنایع لوازم خانگی

مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها
سازمانهای حا�ن در جلسات:

تشکل های مهمان حا�ن در جلسات
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 اقدامات
ــار و مســائل روز حــوزه اقتصــادي و صنعتــي و تحلیــل آن در راســتای انجــام   بررســی اخب

اقدامات الزم

 تعیین و تصویب سرفصل برنامه ها و اولویت های کاری دو ساله کمیسیون

ــط  ــا دعــوت از کارشناســان ذیرب ــاق فکــر کمیســیون ب  برگــزاری نشســت هــای مســتمر ات
جهــت انجــام برنامــه ریــزی و هماهنگــی هــای الزم  و همچنیــن پایــش نقشــه راه و اهــداف 

کمیسیون

ــی  ــت گذاری صنعت ــوزه سیاس ــارت در ح ــدن و تج ــت، مع ــای وزارت صنع ــی برنامه ه  بررس
کشــور، بــا حضــور معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و متعاقبــاً دعــوت از 
کمیســیون بــرای همــکاری موثــر بــا وزارت صمــت در رونــد تدویــن سیاســتهای کالن توســعه 
ــه  ــت ارائ ــت جه ــده وزارت صم ــزام نماین ــن اع ــور و همچنی ــاری کش ــی و تج ــی معدن صنعت

توضیحات در خصوص گزارش پیشرفت پروژه هاي 34 گانه این وزراتخانه

ــا دعــوت از  ــی  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ب  بررســی موضــوع سیاســت هــای اجرای
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، و متعاقبــاً ارائــه نظــرات و پیشــنهادات 
پیرامــون مســائل و موضوعــات اولویــت دار مــورد نظــر فعــاالن اقتصــادی در حــوزه کســب و کار 
کشــور، و طــرح و پیگیــری گــزارش دفتــر امــور صنایــع در خصــوص “موانــع و مشــکالت بخــش 
تولیــد و صنعــت” جهــت طــرح در جلســه ســتاد اقتصــادی دولــت در کمیتــه مشــترک وزارت 

صمت با بانک  مرکزی و گمرک ایران 

 بررســی مســایل و مشــکالت شــهرکهای صنعتــی کشــور، بــا دعــوت از مدیرعامــل ســازمان 
ــاختی  ــر س ــالت زی ــون معض ــو پیرام ــران و گفتگ ــي ای ــهرکهاي صنعت ــک و ش ــع کوچ صنای
شــهرکها، متعاقبــاً تشــکیل کارگــروه ویــژه  ای در اتــاق تهــران بــا مشــارکت شــرکت شــهرک هاي 
ــهرک هاي  ــکالت ش ــائل و مش ــي مس ــت بررس ــط، جه ــتگاه هاي ذیرب ــایر دس ــي و س صنعت
ــائل و  ــن مس ــل ای ــراي ح ــی ب ــای عملیات ــا و راهکاره ــن چالش ه ــدی ای ــي و اولویت بن صنعت
ــری موضــوع  ــت پیگی ــران جه ــتان ته ــوی اس ــه شــورای گفتگ ــا دبیرخان ــه ب ــن مکاتب همچنی
محدودیــت توســعه شــهرکها در شــعاع 120 کیلومتــری اســتان تهــران و 50 کیلومتــری اســتان 

اصفهان

 ارائــه گــزارش کارشناســی در خصــوص مســائل و مشــکالت مرتبــط بــا حــوزه معــدن توســط 
ــا حضــور معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و  آقــای بهرامــن، و ب
تجــارت و متعاقبــاً مکاتبــه بــا وزارت صمــت جهــت انعــکاس چالش هــاي اساســی حــوزه معــدن 

کشور

ــول و  ــازار پ ــا مشــارکت کمیســیون ب ــول ملــی ب  بررســی موضــوع حــذف چهــار صفــر از پ
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ســرمایه، بــا اســتفاده از نظــرات کارشناســی آقــای عزیــزی )اقتصــاددان( و متعاقبــاً تأکیــد دو 
کمیســیون بــر اینکــه نظــر پارلمــان بخــش خصوصــی نســبت بــه اجــرای ایــن طــرح ممتنــع 
بــوده و بــر ایــن بــاور اســت کــه اجــرای آن، تاثیــر قابــل توجهــی بــر بهبــود وضعیــت اقتصــاد 
ــه رئیــس  کشــور نخواهــد داشــت، و انعــکاس جمع بنــدی دیــدگاه هــا و نظــرات کمیســیون ب

اتاق جهت بهره برداری الزم 

ــای  ــرق و راهکاره ــت ب ــای صنع ــی چالش ه ــون “بررس ــی پیرام ــزارش کارشناس ــه گ  ارائ
کاهــش آســیب هــا در ایــن حــوزه” توســط ســندیکای صنعــت بــرق ایــران، بــا حضــور مدیــر 
کل دفتــر بــرق و الکترونیــک، و مدیــرکل دفتــر صنایــع فلــزی و لــوازم خانگــی وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت و متعاقبــاً ارائــه گــزارش جمع بنــدی کلیــه چالشــها، راهکارهــا و فرصت هــای 
صنعــت بــرق کشــور، توســط ســندیکا بــه نماینــده وزارت صمــت، جهــت پیگیــری مطالبــات 

بخش خصوصی در این حوزه از طریق شورای عالی سران، شورای تدابیر ویژه

ــا حضــور  ــن صنعــت” ب ــده پیــش روی ای ــون “صنعــت کفــش و آین  بحــث و بررســی پیرام
ــوت از  ــن دع ــران و همچنی ــش ای ــت کف ــن صنع ــران و متخصصی ــه مدی ــدگان جامع نماین
ــه گــزارش جمع بنــدی و  مســئولین ذیربــط در وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت و متعاقبــاً ارائ
ــن راهکارهــای  ــه صنعــت کفــش کشــور، و همچنی ــه چالشــها و مشــکالت مبتالب احصــاء کلی
ــن صنعــت، جهــت پیگیری هــای  ــد فعالیــت کســب وکار در ای ــرای تســهیل در رون ــی ب عملیات

آتی، از طرف انجمن به کمیسیون و هیئت رئیسه اتاق

ــتی  ــن دس ــع پایی ــدگان صنای ــش روی تولیدکنن ــع پی ــا و موان ــی پیرامون”چالش ه  بررس
فــوالد، اخــذ مابــه التفــاوت از خریــداران فــوالدی” بــا حضــور نماینــدگان ســندیکای 
ــع  ــادن و صنای ــور مع ــاون ام ــوت از مع ــران، و دع ــوالدی ای ــل ف ــه و پروفی ــدگان لول تولیدکنن
معدنــی وزارت صمــت، و ارائــه گــزارش مشــکالت و موانــع تولیدکننــدگان ایــن حــوزه، تأکیــد 
بــر لــزوم تســهیل و تســریع در رونــد تامیــن ورق فــوالدی بــرای کارخانجــات لولــه و پروفیــل 
فــوالدی، و همچنیــن حــل مشــکالت ناشــی از ابالغیــه معاونــت معدنــی وزارت صمــت، مبنــی 

بر لزوم اخذ مابه التفاوت از خرید قطعی ورق گرم فوالدی در بورس کاالی ایران

ــه  ــرق”،و ارائ ــت ب ــتقل در صنع ــور مس ــیس رگوالت ــرورت تاس ــی ض ــوع “ بررس ــرح موض ط
ــر ضــرورت ایجــاد نهــاد مســتقل تنظیم گــردر  ــاً تاکیــد ب گــزارش در ایــن خصــوص، و متعاقب
ــد،  ــری  بصــورت مســتقل و واح ــررات و تصمیم گی ــم مق ــه منظــور تنظی ــع انحصــاری، ب صنای
ایجــاد زمینــه همــکاری کارشناســی کمیســیون بــا معاونــت در وزارت نیــرو  بــا توجــه بــه قــرار 
گرفتــن موضــوع تأســیس  ایــن نهــاد و اساســنامه پیشــنهادی آن، در دســتور کار کمیســیون 

اقتصادی دولت

ــدگان  ــور نماین ــا حض ــع”، ب ــری در صنای ــود رقابت پذی ــوع “بهب ــوص موض ــی در خص  بررس
ــوص  ــزارش در خص ــه گ ــت، و ارائ ــط وزرات صم ــئولین ذیرب ــه ای و مس ــای حرف ــکل  ه تش
ــی  ــز بررس ــتی”، و نی ــع باالدس ــر صنای ــرات آن ب ــی و تاثی ــعه صنعت ــای توس ــی الگوه “بررس
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زنجیــره ارزش مــس در صنعــت ســیم و کابــل، و  تأکیــد بــر ضــرورت پیگیــری از دولــت جهــت 
ــع باالدســتی و  ــد توســعه همــکاری صنای ــدام جــدی در راســتای تســهیل و تســریع در رون اق

پایین دستی در جهت توسعه اقتصادی کشور

 بررســی موضــوع “نهضــت ســاخت داخــل و ممنوعیــت ورود کاالهــای دارای مشــابه داخلــی” 
بــا حضــور سرپرســت معــاوت امــور صنایــع وزارت صمــت، تأکیــد بــر نهضــت یــاد شــده در ایــن 
ــی  ــاً بررس ــب وکار، و متعاقب ــط کس ــده در محی ــهیل کنن ــتهای تس ــال سیاس ــه، اعم وزارتخان

مسائل و مشکالت واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای به کشور

 طــرح موضــوع صنایــع پیشــران در اقتصــاد کشــور، بــا حضــور معــاون طــرح و برنامــه وزارت 
صمــت، همــراه بــا ارائــه گــزارش پیشــرفت پــروژه “ تدویــن سیاســت هــای صنعتــی و شناســایی 
و معرفــی صنایــع پیشــران و دارای اولویــت”، و تشــریح برنامــه هــای وزارت صمــت بــرای تعییــن 
و  توســعه رشــته فعالیتهــای اولویــت دار در راســتای تســریع و تســهیل در رونــد رشــد اقتصادی 
کشــور، بررســی زمینه هــای الزم جهــت مشــارکت و همــکاری کمیســیون بــا ایــن وزارتخانــه، 
در رونــد تدویــن نهائــی بســته سیاســتی وزارتخانــه بــه ویــژه در ســه حــوزه صنایــع پتروشــیمی، 
خــودرو و نســاجی، و متعاقبــاً اســتقبال از پیشــنهاد همــکاری در رونــد اجــرای ایــن سیاســتها، 

در سال آتی 

 بررســی در خصــوص احیــا، فعال ســازی و توســعه معــادن کوچــک مقیــاس و ارائــه گــزارش 
ــای پیشــنهادی  ــای موجــود و راهکاره ــن طــرح، واکاوی چالش ه و تبادل نظــر در خصــوص ای
فــرا راه مســیر توســعه فعالیــت معــادن کشــور و تاکیــد بــر پیگیــری موضوعــات بــا محوریــت 

خانه معدن ایران در تعامل با دولت

 بررســی و تبــادل نظــر در خصــوص وضعیــت تخصیــص منابــع بــه حــوزه صنعــت و معــدن 
در الیحه بودجه سال 1399 کل کشور و انعکاس نظرات به رئیس اتاق تهران

 بررســی موضــوع طرح”تدویــن ســند جامــع نظــام توزیــع کاال در ایــران”، در چارچــوب پــروژه 
ــا حضــور نماینــدگان وزارت  ســاماندهی لجســتیک تجــاری و زنجیــره هــای تامیــن کشــور،  ب
صمــت، و همچنیــن ارائــه گــزارش در ایــن زمینــه، تبــادل نظــر و تشــریح اهــم چالــش هــای 
حــوزه توزیــع و لجســتیک کشــور توســط فعــاالن اقتصــادی، و متعاقباً برگــزاری ســمینار ویژه ای 
بــا حضــور مســئولین ذیربــط و ســایر ذی نفعــان مرتبــط صنعــت توزیــع کشــور در جهــت ایجــاد 
ــنهادات  ــه پیش ــی و ارائ ــش خصوص ــت و بخ ــکاری دول ــت و هم ــرای حمای ــای الزم ب زمینه ه
کارشناســی در جهــت تحقــق شــعار “جهــش تولیــد” در ســال 99 بــا تاکیــد بــر لــزوم همفکــری 
و همــکاری دولــت و بخــش خصوصــی بــرای گــذار از شــرایط بحــران ایجــاد شــده در کشــور از 
ــدف  ــه ه ــتیابی ب ــاً دس ــی، و متعاقب ــتغال فعل ــد و اش ــطح تولی ــظ س ــه حف ــک ب ــق کم طری

“جهش تولید”، به هیات رئیسه اتاق جهت انعکاس به مراجع ذی ربط

 بررســی پیامدهــای ناشــی از بحــران شــیوع ویــروس کرونــا بــر واحدهــای اقتصــادی کشــور 
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و ارائــه پیشــنهاداتی بــه هیــات رئیســه اتــاق جهــت انعــکاس بــه مراجــع ذی ربــط مبنــی بــر 
حفــظ ســطح اشــتغال و تولیــد واحدهــای آســیب دیده از طریــق اعطــای تســهیالت و وامهــای 
کــم بهــره و بلندمــدت بــا دوره تنفــس مشــخص توســط دولــت، پرداخــت ســهم بیمــه کارفرمــا 
توســط دولــت طــی مــاه هــای آتــی، و همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت بانکــی و بورســی بــرای 
ــات در جهــت  ــن اقدام ــوان اساســی تری ــه عن ــی واحدهــای تولیــدی، ب ــه تامیــن مال کمــک ب

کاهش آسیب اقتصادی ناشی از بحران کرونا

 بررســی برنامــه هــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای تحقــق شــعار ســال 99 بــا نــام 
“جهــش تولیــد” و همچنیــن کاهــش آســیب های اقتصــادی ناشــی از بحــران شــیوع ویــروس 
“کرونــا”، بــا دعــوت از معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بــا تاکیــد بــر 

ضرورت شناسایی و احصاء مشکالت و مسائل صنایع کوچک و متوسط

ــع کوچــک و متوســط، بمنظــور احصــاء و اولویت بنــدی   بررســی مشــکالت و مســائل صنای
موضوعــات اساســی قابــل پیگیــری، بــه عنــوان محــور اصلــی فعالیــت کمیســیون و بــا در نظــر 
ــداوم دو ســاله  ــه جهــش تولیــد و همچنیــن پیش بینــی شــرایط ت ــوط ب گرفتــن الزامــات مرب
ــا وزارت  ــره ب ــزوم مذاک ــر ل ــد ب ــن تاکی ــان و همچنی ــران و جه ــا در ای ــاری کرون ــیوع بیم ش
ــی جهــت  ــه منظــور اتخــاذ تمهیدات ــزی ب ــک مرک ــن بان ــدن و تجــارت و همچنی صنعــت، مع
ایجــاد امــکان بهــره گیــری واحدهــای اقتصــادی از ارز حاصــل از صــادرات خــود بــرای واردات 

تجهیزات و کاالهای مورد نیاز چرخه تولید

ــا کمیســیون   بررســی موضــوع شــفافیت در حــوزه صنعــت و تولیــد در نشســت مشــترک ب
حمایــت قضایــی و مبــارزه بــا فســاد، بــا نــگاه بــه ظرفیت هــای بــازار ســرمایه و دسترســی بــه 
منابــع مالــی و تامیــن ســرمایه در گردش شــرکتها و تــالش در راســتای امکان ورود شــرکت های 
ــه کاهــش  ــا توجــه ب ــای آن، ب ــرداری از مزای ــره ب ــازار ســرمایه و به ــه ب کوچــک و متوســط ب
درآمــد هــای نفتــی دولــت و تکیــه بیشــتر دولــت بــه درآمــد هــای مالیاتــی و همچنیــن رشــد 

قابل توجه بازار سرمایه

 بررســی مســائل و مشــکالت صنایــع جهــت انعــکاس بــه کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
شــورای اســالمی و تشــریح موضوعاتــی از قبیــل لغــو معافیــت مالیــات صــادرات مــواد خــام، 
ــررات و  ــال مق ــور، اعم ــود در کش ــی موج ــای معامالت ــامانه ه ــرخ ارز در س ــازی ن ــان س یکس
ــال 1399،  ــادرات س ــل از ص ــت ارز حاص ــوه برگش ــتی نح ــته سیاس ــتوری بس ــوب دس چارچ
ــش  ــرای بخ ــادرات ب ــل از ص ــل ارز حاص ــه، از مح ــواد اولی ــن م ــکان تامی ــودن ام ــم نم فراه
صنعــت ومعــدن، تســهیل در ورود مــواد اولیــه کاال بــا ارز صادراتــی و برداشــتن موانــع ماننــد 

اخذ مجوزهای متعدد، اختصاص کد آیسیک به فعالیت های جدید

 ایجــاد تعامــل بــا مرکــز نــوآوري و تحــول دیجیتــال اتــاق تهــران و همفکــری پیرامــون نحــوه 
ــا  ــوس ب ــخنرانی معک ــزاری جلســات س ــز و پیشــنهاد برگ ــن مرک ــا ای ــکاری کمیســیون ب هم
ــه و مســایل اساســی  ــه منظــور اســتخراج نیازهــای فناوران همــکاری چنــد تشــکل منتخــب ب
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صنایع در راستای ایجاد ارزش افزوده و طراحی شاخص ها و برنامه های عملیاتی

ــه صــورت  ــی ب  بررســی نماگــر ثبــت مالکیــت، شــاخص ســهولت کســب و کار بانــک جهان
مشــترک بــا کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد در راســتای انعقــاد 
تفاهم نامــه همــکاری اتــاق بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ارائــه گــزارش کارشناســی در 
خصــوص زوایــای مختلــف ایــن جایــگاه و امتیــاز ایــران در ایــن نماگــر، و همچنیــن تشــکیل 
ــوق و شناســایی پاســخ هــای درســت و  ــه منظــور بررســی پرسشــنامه نماگــر ف کارگروهــی ب

منطقی جهت ارائه به بانک جهانی و کسب امتیاز درست در این نماگر

 تعامــل بــا موسســه آمــوزش آیتــک بــه منظــور ایجــاد زمینــه هــای همــکاری و مشــارکت در 
جهــت گیــری فعالیــت هــای آتــی موسســه منطبــق بــر نیازهــای آموزشــی کمیســیون و متعاقبا 

تدوین و اجرای دوره های آموزشی و پوشش نیازهای آموزشی اعضای اتاق

 بررســی بودجــه 1400 بــا تمرکــز بــر حــوزۀ صنعــت و ارائــه پیشــنهادات و نظــرات اصالحــی 
ــق مراجــع ذی  ــاق جهــت انعــکاس و پیگیــری از طری ــه هیــات رئیســه ات در ایــن خصــوص ب

ربط

 مکاتبــه بــا معاونــت امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت پیرامون 
درخواست رفع تعهدات صادراتی برای محصوالت نهایی فوالدی

ــرکتهای  ــه ش ــواد اولی ــروش م ــزوده از ف ــرد و ارزش اف ــات عملک ــذ مالی ــر اخ ــی تأثی  بررس
داخلــی بــه مناطــق آزاد و علــت تمایــل بــه واردات محصــوالت خارجــی مشــابه بــه علــت عــدم 
ــادرات  ــعه ص ــرای توس ــی ب ــه راهکارهای ــاً ارائ ــی، متعاقب ــای داخل ــرکت ه ــری ش ــت پذی رقاب

شرکت های مستقر در مناطق آزاد

 بررســی رای مثبــت هیــأت دولــت بــه لغــو معافیــت مالیاتــی صــادرات مــواد خــام در حــوزه 
ــی  ــرای فــروش داخل ــزات اساســی و پتروشــیمی و ایجــاد انگیــزه شــرکت هــای تولیــدی ب فل
محصــوالت، تشــریح منابــع مالــی ایجــاد شــده بــرای کشــور بــا لغــو ایــن معافیــت، و متعاقبــاً 
ــام  ــواد خ ــادرات م ــی ص ــت مالیات ــو معافی ــوص لغ ــت درخص ــأت دول ــه هی ــری مصوب پیگی
ــن  ــه ای ــه آن ب ــکاس نتیج ــران و انع ــتان ته ــدن اس ــت و مع ــه صنع ــق خان ــرکت ها از طری ش

کمیسیون
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اهم گزارشات ارائه شده 
 ارائه برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه سیاست گذاری صنعتی کشور

 تبیین سیاست های اجرایی  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 اهم مسایل و مشکالت شهرکهای صنعتی کشور

 مسائل و مشکالت مرتبط با حوزه معدن

 حذف چهار صفر از پول ملی

 بررسی چالش های صنعت برق و راهکارهای کاهش آسیب ها در این حوزه 

 صنعت کفش و آینده پیش روی این صنعت 

ــه  ــذ ماب ــوالد؛ اخ ــتی ف ــن دس ــع پایی ــدگان صنای ــش روی تولیدکنن ــع پی ــا و موان  چالش ه
التفاوت از خریداران فوالدی

 بررسی ضرورت تاسیس رگوالتور مستقل در صنعت برق

 بررسی چالش های صنعت برق و راهکارهای کاهش آسیب ها در این حوزه 

 بررسی الگوهای توسعه صنعتی و تاثیرات آن بر صنایع باالدستی 

ــع پیشــران و  ــروژه تدویــن سیاســت هــای صنعتــی و شناســایی و معرفــی صنای  پیشــرفت پ
دارای اولویت  )از مجموعه پروژههاي 34 گانه وزارت صمت در جهت رونق تولید در کشور(

ــه حــوزه صنعــت و معــدن در الیحــه بودجــه ســال 1399 کل  ــع ب  وضعیــت تخصیــص مناب
کشور 

 طرح احیا و فعال  سازی معادن کوچک  مقیاس

 طرح  تدوین سند جامع نظام توزیع کاال در ایران 

 چرایی، چیستی و چگونگی مرکز نوآوری و تحول اتاق تهران

ــزارش ســهولت انجــام کســب و کار  ــر ثبــت مالکیــت” در گ ــل وضعیــت شــاخص “نماگ  تحلی
بانک جهانی 2020

 اهم برنامه ها و الزامات جهش تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت

 بررسی برخی از مشکالت موجود در بخش صنعت و ارائه پیشنهادات
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 سایر اعضای
 تشکل ها   هیئت نمایندگان

 

 

 اعضای کمیسیون 

 ، رلیساحمدرضا فرشچیان

 دوم رلیسنالب  ،مهدی معصومی اصفهانی اول رلیسنالب  وی فر، قعلی ت

 

 کانون انجمن صنایع غیایی
 ایران 

اتحادیه واردکنندگان 
 نهاده های دام و طیور

 ایران

 اتحادیه صادرکنندگان
 گیاهان دارویی و  

 های غیاییفرآورده

 انجمن واردکنندگان
 سم و کود  

 ایران

 

 خداداد غریب پور حسن فروزان فرد

 اتحادیه صادرکنندگان 
 خشکبار

 ایران 

 

 شریعامدار محمد حسین

 محمدعلی طهماسبی امید گیالن پور احمد علی کیخا عباس کشاورز

  کاوه زرگران

0 
اتحادیه ملی محصوالت 

 کشاورزی ایران
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کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدییل

تعداد اعضاء: 11 نفر عضو هیات نمایندگان، 6 نفر نماینده تشکلها/ 
تعداد گزارشات تخصصی: 16 گزارش/ تعداد جلسات: 31 جلسه
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ماموریت کمیسیون 
بــا توجــه بــه اهمیــت حــوزه کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی در امنیــت غذایــی کشــور و جایــگاه 
ــی،  ــع تبدیل ــای کشــاورزی و صنای ــوزه ه آن در اقتصــاد، اتخــاذ سیاســت های منســجم در ح
پایــش عملکــرد و نقش آفرینــی بخــش خصوصــی امــری ضروریســت. در ایــن راســتا کمیســیون 
ــه اتخــاذ سیاســت های منســجم در  کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی، ماموریــت خــود را کمــک ب
حوزه هــای کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی، پایــش برنامه هــا و انعــکاس آن و ارتقــای نقش آفرینــی 
ــع  ــزی و توســعه بخــش کشــاورزی، آب و صنای بخــش خصوصــی در سیاســت گذاری، برنامه ری

تبدیلی به عنوان بازوی اصلی بخش خصوصی، می داند.

اهداف کمیسیون
ــش  ــدای بخ ــکاس ص ــرای انع ــالش ب ــز ت ــاورزی و نی ــذا و کش ــوزه غ ــن ح ــجام قوانی  انس

خصوصی در زمینه اصالح و بهبود مستمر قوانین این حوزه؛

 رشــد بهــره وری و توانمندســازی فعــاالن حــوزه غــذا و کشــاورزی و پایــش مســتمر شــرایط 
اقلیمی، فنی و اقتصادی کشور؛

 ارتقــای کمــی و کیفــی مــواد و فراورده هــای غذایــی بــا اســتفاده از نظــر خبــرگان، فعــاالن 
اقتصادی و صنعتگران این حوزه؛

 رفــع موانــع بــازار، تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات بــا رصــد مشــکالت و موانــع موجــود 
و ارائه راه کارهای موثر و عملیاتی در این حوزه؛

ــه و در  ــگاه ملی گرایان ــا ن ــذا ب ــوزه غ ــع ح ــکل های ذینف ــن تش ــری بی ــت و میانجیگ  حکمی
عین حال مالحظه منافع هر بخش جهت روان سازی تعامالت در میان آنها؛

ــا حــوزه  ــط ب ــی مرتب ــای طبیع ــا و بالی ــروز بحران ه ــگام ب ــر و ســازنده در هن ــه موث  مداخل
ــی و  ــای دولت ــز نهاده ــر بخــش و نی ــکل های ه ــا تش ــتقیم ب ــاط مس ــذا و ارتب ــاورزی و غ کش

حاکمیتی برای هماهنگی در تصمیم گیری و اجرای آن؛

ــز  ــذا و نی ــاورزی و غ ــوزه  کش ــاالن ح ــان فع ــذاری می ــطه گری و اثرگ ــرای واس ــالش ب  ت
مدیــران دولتــی و حاکمیــت جهــت اجــرای اقدامــات بلندمــدت در زمینــه حفــظ و حراســت از 

منابع آبی کشور و افزایش بهره وری در این خصوص؛
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اهم برنامه های کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدییل
1.انسجام قوانین حوزه مربوطه شامل: 

ــع  ــاورزی و صنای ــش کش ــه بخ ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــرات قوانی ــن تغیی ــایی آخری  شناس
تبدیلی و اطالع رسانی به اعضای کمیسیون و تشکل های مربوطه

 پیگیری آخرین وضعیت و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

ــا  ــط ب ــتورالعمل ها و...( مرتب ــا، دس ــه )آیین نامه ه ــتندات مربوط ــن مس ــارکت در تدوی  مش
بخش کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی

2.ارتقای کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی: 

ــوزش پزشــکی،  ــان  وآم ــدگان وزارت بهداشــت، درم ــا نماین ــزاری جلســات مشــترک ب  برگ
ســازمان غــذا و دارو، ســازمان اســتاندارد و ســایر دســتگاه های نظارتــی در خصــوص مشــکالت 

فعاالن بخش کشاورزی و صنعت غذا در خصوص تولید و تجارت

 تــالش بــرای توســعه و ترویــج تولیــد محصــوالت ســالم و گواهــی شــده و ارائــه پیشــنهادات 
و  نظرات تخصصی به سازمان های متولی

3.رشد بهره وری و توانمندسازی فعاالن اقتصادی حوزه: 

ــاورزی و  ــوالت کش ــارت محص ــد و تج ــوص تولی ــی دوره ای در خص ــات تحلیل ــه گزارش  ارائ
صنایع تبدیلی و چالش ها و راهکارهای پیشنهادی)تصمیم سازی(

 شناســایی چالش هــای تولیــد و موانــع رقابت پذیــری محصــوالت کشــاورزی و صنایــع 
تبدیلی برای بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد در کمیسیون

ــن  ــت و همچنی ــل ورود موق ــی از قبی ــع تبدیل ــدگان صنای ــای تولیدکنن ــری چالش ه  پیگی
برنامــه هــای مربــوط بــه ایجــاد واحدهــای جدیــد و نحــوه حمایــت از واحدهــای موجــود بــرای 
بازســازی و .... از واحدهــای ذیربــط در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )دفتــر صنایــع تبدیلــی( 

و وزارت جهاد کشاورزی)دفتر صنایع تبدیلی(

4.رفــع موانــع بــازار، تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات محصــوالت کشــاورزی و 
صنایع تبدیلی:

 بررسی قیمت گذاری مواد غذایی و چالش های موجود

ــا  ــی ب ــع تبدیل ــاورزی و صنای ــش کش ــب بخ ــوالت منتخ ــارت محص ــکالت تج  واکاوی مش
حضور مسئولین مربوطه
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5.پایش برنامه ها، نتایج و پیامدهای اجرا و ارائه گزارش:

ــی،  ــی، باغ ــف )زراع ــای مختل ــم در حوزه ه ــه شش ــد برنام ــی نق ــت تخصص ــزاری نشس  برگ
محصوالت دامی، آب و صنایع تبدیلی(

 پیگیری موارد مربوط به بخش کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی در قانون بودجه

 تحلیل وضعیت امنیت غذایی جامعه در سال های اخیر

 فدراسیون واردات ایران

 انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی

 انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران

 انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران

 سندیکا صنایع کنسرو  ایران

 انجمن آرد سازان ایران

 انجمن ملی طیور ایران

مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها
سازمانهای حا�ن در جلسات:

تشکل های مهمان حا�ن در جلسات
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اقدامات
 ارائــه اخبــار روز و مســائل مهــم حــوزه کشــاورزی، غــذا و صنایــع تبدیلی و بررســی و تحلیــل آن ها 

توام با  شناسایی تاثیر هریک بر بخش های مختلف صنعت و روند کاری فعالین اقتصادی

 بررســی در خصــوص آثــار و تبعــات حــذف دالر 4200 تومانــی بــرای کاالهــای اساســی وتبعــات 
هــر تصمیــم شــامل: ارائــه ســبد حمایتــی بــرای اقشــار ضعیــف از ســوی دولــت، کوپنــی نمــودن 
کاالهــای اساســی، پرداخــت مابه التفــاوت حــذف ارز 4200 تومانــی بــه یارانــه دریافتــی خانوارهــای 
ــای  ــرات انجمن ه ــکاس نظ ــاً انع ــی. و متعاقب ــای اساس ــه کااله ــی ب ــص ارز دولت ــی و تخصی ایران
تخصصــی دســت انــدر کار در زمینــه تامیــن کاالهــای اساســی، در زمینــه حــذف ارز 4200 تومانــی  

به هیأت رئیسه اتاق تهران

 بررســی مشــکالت زنجیــره تولیــد محصوالت کشــاورزی بــا ارائــه گــزارش اتحادیــه صادرکنندگان 
میــوه و ارائــه دســتاوردهای ایــن تشــکل در زمینــه طراحــی و اجــرای زنجیــره ســیب بــا هماهنگــی 
وزارت جهــاد کشــاورزی و متعاقبــا ارائــه برنامه هــای تشــویقی جهــت ترغیــب ســایر تولیدکننــدگان 
جهــت پیوســتن بــه زنجیــره مذکــور و نهایتــا تــالش بــرای ایجــاد بهــره وری بیشــتر و بســط کمیــت 

و کیفیت محصوالت صادراتی

 بررســی در خصــوص وضــع عــوارض صــادرات برخــی از کاالهــای تولیــدی صنایــع تبدیلــی حــوزه 
کشــاورزی، مشــکالت حاصلــه و تمرکــز ویــژه بــر حــوزه صنایــع لبنــی و تشــریح وضعیــت واحدهای 
صنایــع تبدیلــی لبنــی توســط نماینــده ایــن انجمــن در خصــوص واردات مــواد اولیــه کره و صــادرات 
محصــوالت لبنــی و تاثیــر عــوارض صادراتــی بــر آن هــا، همچنیــن ارائه گــزارش بــا موضوع آثــار اخذ 

عوارض صادرات بر فرآورده های لبنی و وضعیت تولید آن، و انعکاس به رئیس اتاق تهران

 تشــریح گــزارش جایــگاه کشــور در زمینه صــادرات محصوالت کشــاورزی و شناســایی نقــاط قوت 
و ضعــف و ظرفیت هــا و فرصت هــای ارتقــای آن در حــوزه صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع 
تبدیلــی؛ بررســی جایــگاه کشــور در زمینــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی، باغــی و صنایــع تبدیلی 

و اعالم نارضایتی از شرایط رتبه بندی ایران در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی 

 بررســی مشــکالت صــادرات کاالهــای کشــاورزی و جایــگاه تشــکل های صادراتــی ایــن حــوزه در 
کشــور در شــش دســته عمــده شــامل قوانیــن و مقــررات، مالــی و ارزی، گمرکــی، رقبــای جهانــی، 
حمــل و نقــل و عواملــی بیرونــی، و تحلیــل ظرفیــت اســمی کشــور در تولیــد برخــی محصــوالت 
شــاخص کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی و ارائــه راهکارهــای پیشــنهادی در ایــن خصــوص و تشــکیل 

کارگروه تخصصی صادرات محصوالت کشاورزی

 بررســی مشــکالت تامیــن مــواد اولیــه صنایــع غذایــی با حضــور رئیــس ســازمان غــذا و دارو و ارائه 
گــزارش در ایــن خصــوص بــا انتقــاد از اظهــار نظــر افــراد غیرمتخصــص و یــا شــایعه پراکنی در زمینه 
مســائل مربــوط بــه حــوزه غــذا و تحمیــل خســارات شــدید مــادی و معنــوی بــه شــرکت های فعــال 
در ایــن حــوزه، و تشــکیل کمیتــه مشــورتی با همــکاری ســازمان غــذا و دارو و تشــکل های تخصصی، 
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ــرای تســهیل در رفــع مســائل و مشــکالت جــاری شــرکت های واردکننــده و تولیدکننــده مــواد  ب
اولیه

ــي، دارو و  ــاي کشــاورزي، غذای ــول در صــادرات و واردات کااله ــال پ ــل و انتق  بررســي نحــوه نق
تجهیــزات پزشــکي بــا حضــور مدیــر عامــل بانــک خاورمیانــه، پــس از تشــریح انــواع خدمــات قابــل 
ارائــه توســط ایــن بانــک و نحــوه تعامــل بــا فعــاالن اقتصــادی ایــن حــوزه در نحــوه نقــل و انتقــال 
پــول، و متعاقبــا برگــزاری نشســتی بــا مدیــران بانــک خاورمیانــه به منظــور بررســی پلتفورمی جهت 
تســهیل روش هــای نقــل و انتقــال پــول در صــادرات و واردات کاالهــای ســنتی، دارو و غــذا از طریــق 
بانــک مذکــورو نهایتــا اطــالع رســانی ظرفیت هــای موجــود در بانــک خاورمیانــه بــه اعضــای اتــاق، 
تشــکلها و مراجــع ذیربــط پیرامــون نقــل و انتقــاالت پــول و معرفــی نماینــده از ایــن بانــک بــه بخش 

خصوصی جهت برقراری ارتباط و تسهیل شرایط تجار در مراودات مالی

 تعامــل بــا بانــک خاورمیانــه پیرامــون تســهیل در شــرایط نقــل و انتقــال پــول در تعامــالت تجاری 
و مکاتبــه بــا تشــکل هــای اقتصــادی حــوزه فعالیــت کمیســیون جهت اطــالع رســانی نحوه اســتفاده 

از شرایط و امکانات بانک خاورمیانه

 شناســایی اقدامــات الزم پیرامــون کاهــش آســیب اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس “کرونــا” بــر 
کســب و کارهــای حــوزه کشــاورزی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجه بــه کمبــود منابــع ارزی و تخصیص 
آن بــرای واردات کاالهــای اساســی و احتمــال بــروز مشــکالت عدیــده در زمینــه تامیــن برخــی از 
کاالهــا و همچنیــن ارائــه گزارشــی از اقدامــات وزارت جهاد کشــاورزی در دوران شــیوع ویــروس کرونا 

و تشکیل ستادی به منظور تسهیل شرایط موجود

 تشــریح اقدامــات الزم جهــت تحقــق شــعار ســال بــا عنــوان “جهش تولیــد” بــا تاکید بــر ضرورت 
تــالش بــرای افزایــش صــادرات محصــوالت صنایــع تبدیلی در راســتای تحقــق این شــعار و همچنین 
دریافــت نظــرات اعضــای کمیســیون در ایــن خصــوص، و انعــکاس آنهــا بــه کمیتــه جهــش تولیــد 

وزارت جهاد کشاورزی

ــر حــوزه  ــا تمرکــز ب ــد ب  بررســی زمینه هــای الزم جهــت تحقــق جهــش تولیــد در ســال جدی
محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی بــه عنــوان یکــی از زمینه هــای قابــل اطمینان کشــور برای 
دســتیابی بــه منابــع ارزی و افزایــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی، تاکیــد بــر عــدم اجــرای برخی 
تصمیم گیری هــا در وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت صمــت نظیــر بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات 
ــر ضــرورت هماهنگــی تشــکل های تخصصــی حــوزه کشــاورزی در انعــکاس  ؛ همچنیــن تأکیــد ب

مواضع بخش خصوصی و اتاق به وزارت جهاد کشاورزی

 بررســی مشــکالت موجــود در صنعــت مرغداری کشــور و شناســایی راهکارهــای برون رفــت از آن، 
تاثیــرات اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا بــر عملکــرد ایــن صنعــت بــا ارائــه گزارشــی بــا 
عنــوان “چالش هــای صنعــت مرغــداری کشــور” و تاکیــد بر وجــود چندصدایــی در میان فعــاالن این 
صنعــت و بعضــاً مواضــع متضــاد در مطالبــه حقــوق ایــن صنــف از دولــت، بــه عنــوان یــک چالــش 
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اصلــی در ایــن حــوزه؛ و طــرح موضــوع فعــال کــردن انجمــن ملــی طیــور ایــران زیر نظــر اتــاق تهران 
بــا اجمــاع تمــام حلقه هــای ایــن صنعــت شــامل وارد کننده هــا، تولیدکننده هــا و صادرکننده هــا و 
تعییــن چارچــوب مشــخص جهــت فعال ســازی انجمــن، برگــزاری جلســه ای مشــترک بــا حضــور 
اعضــای اتــاق ایــران، اتــاق تهــران، معاونــت کســب و کار و واحــد تشــکل های اتــاق، جهــت بررســی 
راهکارهــای فعال ســازی انجمــن ملــی طیــور؛ ارائــه درخواســت تشــکیل فدراســیون دام و طیــور و 

فدراسیون تأمین پروتئین به رئیس اتاق تهران و پیگیری های الزم جهت تشکیل آن

 بررســی موضــوع تامیــن منابــع مالــی واحدهــای تولیــدی کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی بــا حضور 
مدیــر عامــل بانــک کشــاورزی به دلیــل حمایت ایــن بانــک از “تولیــد قــراردادی” و اســتفاده مطلوب 
زنجیره هــای فعــال در ایــن حــوزه بــرای بهره بــرداری از ظرفیت هــای تولیــد قــراردادی و درخواســت 
از ایــن بانــک بــرای انجــام هماهنگــی بــا وزارت جهــاد کشــاورزی در زمینه اجــرای اقدامــات زیربنایی 

و توسعه تکنولوژی در سطح کالن صنعت

 بررســی مســائل و مشــکالت شــرکت های تولیــدی صنایــع تبدیلــی بــا حضــور معــاون صنایــع 
تبدیلــی و توســعه کســب و کارهــای کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی، تاکیــد بــر شــرایط بســیار 
ــه  ــا، ارائ ــا و شــیوع بیمــاری کرون ــی کشــور ناشــی از پیامدهــای تشــدید تحریم ه ســخت و بحران
اولویــت برنامــه هــا و اقدامــات وزارت جهــاد کشــاورزی در راســتای تســهیل و بهبــود شــرایط و عــدم 
ــل و همــکاری  ــی و کشــاورزی،  ایجــاد تعام ــع غذای ــد و تجــارت صنای ــد تولی ــع در رون ایجــاد مان

کمیسیون با وزارت جهاد

 شناســایی چالش هــای موجــود در زمینــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــا حضــور قائــم مقــام 
وزارت جهــاد کشــاورزی و تاکیــد بــر عــدم وجــود برنامه ریــزی مناســب در زمینــه تولیــد و صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی و تاکیــد بر سیاســت عــدم دخالــت وزارت جهاد کشــاورزی در زمینــه صادرات 
ــه محدودیــت در زمینــه صــادرات محصــوالت  ــا وضــع هرگون محصــوالت کشــاورزی و مخالفــت ب
کشــاورزی، متعاقبــاً تشــکیل کارگــروه صــادرات با مشــارکت معاونیــن وزارت جهــاد کشــاورزی و این 
کمیســیون بــه منظــور تــالش در راســتای عــدم وضــع ممنوعیــت جدیــد بــرای صــادرات محصوالت 

کشاورزی 

 بررســی پیرامــون مشــکالت صنایــع طیــور از جملــه کمبود تخــم مرغ شناســنامه دار و مشــکالت 
بســته بنــدی آن و ارائــه قیمــت نهایــی توســط ســتاد تنظیــم بــازار، ایجــاد تعامالتــی بــا وزارت جهاد 
کشــاورزی و معرفــی نمایندگانــی از بخــش خصوصــی جهــت حضــور در 4 حــوزه ذیربــط صــف و 
ســتاد وزارت جهــاد کشــاورزی بــه منظــور ســاماندهی و هماهنگــی در جهــت اجــرای کامــل قوانیــن 

بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی 

 برگــزاری نشســت در وزارت جهــاد کشــاورزی بــا حضــور قائــم مقــام وزیــر و مدیرعامــل شــرکت 
ــرای دریافــت  ــر ب ــاً پیشــنهاد تهات پشــتیبانی دام جهــت بررســی قیمــت گوشــت قرمــز، و متعاقب

نهاده های دامی برای شرکت پشتیبانی دام پرواربندها
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 تعامــل بــا موسســه آموزشــی آیتــک در جهــت شناســایی فعالیــت هــای ایــن موسســه و بررســی 
زمینــه هــای همــکاری کمیســیون بــا آن و همچنیــن ارائــه پیشــنهاد در راســتای جهــت گیــری 
فعالیــت هــای آتــی موسســه منطبق بــر نیازهای آموزشــی کمیســیونها بــا تاکید بــر امــکان برگزاری 

آزمون های بین المللی و دوره های تخصصی مرتبط با حوزه های مختلف

ــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در زمینــه شناســایی  ــه گزارشــی درخصــوص همــکاری ب  ارائ
ــاد  ــتای انعق ــی در راس ــررات زدای ــأت مق ــرح در هی ــت ط ــب وکار جه ــد کس ــل و زائ ــن مخ قوانی
تفاهم نامــه اتــاق بــا ایــن وزارتخانــه، از طریــق تکمیــل پرسشــنامه هــای تهیــه شــده در ایــن زمینــه 

توسط معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان

 بررســی موضــوع باقیمانــده ســموم و آفــت کــش هــا در محصــوالت کشــاورزی در چندین جلســه 
بــا حضــور معــاون امــور باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی و مســئولین و نماینــدگان مرتبــط بــا ایــن 
موضــوع، تشــکیل چندیــن جلســه کمیتــه تخصصی بــه منظور تشــریک مســاعی درخصــوص اطالع 
ــا دوره کارنــس  ــر ب ــا اســتفاده از ســموم کــم خطرت ــج کاهــش مصــرف ســموم و ی رســانی و تروی
پایین تــر، ادامــه فعالیــت ایــن کمیتــه بــرای حصــول برنامــه عملیاتــی بــا ماهیــت تشــویق و ترویــج 
در راســتای اســتفاده از ســموم کــم خطــر بــا تمرکــز اولیه بــر روی مــزارع و باغــات. پیگیــری موضوع 
در جلســات متعــدد و تشــریح آن در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان تهــران، 
همچنیــن ارائــه درخواســت از وزارت صمــت جهــت تخصیــص بســته سیاســتی نحــوۀ بازگشــت ارز 
حاصــل از صــادرات بــرای واردات ســم و کــود و آفــت کش هــا. برگــزاری جلســه بــا ســازمان حفــظ 
نباتــات جهــت تشــریح موضــوع مذکــور و پیشــنهاد جایگزینــی ســموم کــم خطــر و نیز مشــارکت و 
همــکاری در طــرح پیشــنهادی ایــن کمیســیون، متعاقبــاً تهیه ســند تحقیقاتــی باقیمانده ســموم در 

محصوالت کشاورزی و ارائه آن به وزیر جهاد کشاورزی جهت بهره برداری

 بررســی پیرامــون موضوعــات تســهیل تجــارت و گمــرکات مربــوط بــه زنجیــرۀ تأمین مــواد غذایی 
و محصــوالت کشــاورزی بــا هــدف ارتقــاء کیفیــت نگهــداری مــواد غذایــی و توســعه صــادرات آنهــا و 

انعکاس نظرات و پیشنهادات در این خصوص به دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین  الملل

 ارائــه درخواســت ســهمیه روغــن خــام بــرای تولیدکننــدگان کنســروهای گوشــتی، غیر گوشــتی، 
تــن ماهــی و تولیــد کننــدگان انــواع ســس جهــت تــداوم حیــات ایــن صنایــع و ممانعــت از توقــف 
تولیــد و بیــکاری شــاغلین از معاونــت بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از طریــق 

این کمیسیون

ــراردادی در حــوزه بازاررســانی و صــادرات محصــوالت  ــون موضــوع کشــاورزی ق  بررســی پیرام
کشــاورزی گواهــی شــده بــه عنــوان راهــکار جهــت بــرون رفــت از مشــکالت حــوزۀ کشــاورزی و ارائه 
گزارشــی از مزایــا و چالشــها و پیشــنهادات کشــت قــراردادی بــه رییــس اتــاق تهران، ســپس انعکاس 
ــادرات  ــانی و ص ــوزه بازاررس ــوع در ح ــن موض ــی ای ــت بررس ــاورزی جه ــاد کش ــر جه ــه وزی آن ب

محصوالت کشاورزی گواهی شده
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ــع  ــی تولیدکننــدگان صنای ــزوده و معافیــت مالیات ــرارزش اف ــات ب  بررســی موضــوع حــذف مالی
غذایــی و ارائــه توضیحــات در خصــوص ســهم عمــده صنایــع غذایــی از GDP کشــور و گــردش مالی 
از مالیــات بــرارزش افــزوده و نیــز اشــاره بــه  مــاده 12 قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر بخشــی از 
ــرخ صفــر مالیاتــی هســتند، و متعاقبــاً بررســی موضــوع حــذف  اقــالم کشــاورزی کــه مشــمول ن
مالیــات بــرارزش افــزوده و معافیــت مالیاتــی توســط انجمــن تولیدکننــدگان افزودنــی هــای صنایــع 

غذایی و کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و انعکاس نتیجه به اتاق تهران

ــا رئیــس جمهــوری پیرامــون اتخــاذ تصمیــم گیــری درخصــوص خســارات وارده بــه   مکاتبــه ب
صنعت مرغداری

 بررســی مشــکالت ایجــاد شــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نظیر ســقف تعرفــه ای، 
ثبــت و ســابقه و ایجــاد عــدم تأمیــن بــه موقــع و یــا گرانتــر شــدن مــواد اولیــه بــرای کشــاورزان، 
پیگیــری مســائل مطرح شــده توســط دفتــر امور خدمــات بازرگانــی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 

و متعاقباً انعکاس به این اتاق جهت بهره برداری تشکل های ذینفع

ــع طبیعــي و محیــط زیســت  ــک شــوري کمیســیون کشــاورزي آب و مناب  بررســی گــزارش ی
مجلــس شــوراي اســالمي درخصــوص مانــع زدایــی هــا و پشــتیانی بــا حضــور معــاون وزیــر جهــاد 
کشــاورزی، تشــریح و تبییــن کلیــات و نیــز ایــرادات وارده بــه این طــرح، متعاقباً مکاتبه با کمیســیون 

کشاورزی مجلس شورای اسالمی جهت انعکاس نظرات و پیشنهادات 
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اهم گزارشات ارائه شده
 آثار و تبعات حذف ارز 4200 تومانی بر روی کاالهای اساسی

 وضعیت تولید، صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی

ــموم و  ــده س ــش باقیمان ــه کاه ــی در زمین ــگیرانه و کنترل ــات پیش ــا اقدام ــط ب ــن مرتب  قوانی
آفت کش ها 

ــوالت  ــا در محص ــموم و آفت کش ه ــده س ــش باقیمان ــه کاه ــی در زمین ــای عمل ــه راهکاره  ارائ
کشاورزی

 مشکالت صادرات کاالهای کشاورزی و نقش تشکل های صادراتی در این حوزه

 بررسی در خصوص چالشهای موجود در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی

 راهکارهای پیشنهادی “جهش تولید”کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

 چالش های شرکت های تولیدی صنایع تبدیلی

 بانک کشاورزی و تامین مالی واحدهای تولیدی

 وضعیت تولید و صادرات محصوالت کشاورزی

 پتانسیل صادراتی محصوالت غذایی به هلند

 چالش های ناشی از شیوع ویروس کرونا

 چالشهای صنعت مرغداری کشور

 تامین مواد اولیه صنایع غذایی

 بررسی اجمالی صنایع لبنی

 وضعیت صنعت غذا در ایران
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 سایر اعضای
 تشکل ها   هیئت نمایندگان

 

 اعضای کمیسیون 

 

 ، رلیسمجید حسینی نژاد

 دوم رلیسنالب  ،سجاد غرقی رلیس اول حرمت اله رفیعی، نالب

 

انجمن خدمات مسافرت 
 هوایی و جهانگردی

 ایران 

 نجمن خدماتا
 المللی  بین 

 سالمت

 انجمن سرمایه گیاران
 مناطق نمونه  

 گردشگری ایران

 صنفی دفاتر جمنان
 سفر و گردشگری  

 اساان تهران

 

 فرزین فردیس محسن مهرعلیزاده

 جامعه تورگردانان 0
 ایران 

 هایانجمن شرکت
 هواپیمایی 

کمیسیون گردشگری

تعداد اعضاء: 4 نفر عضو هیات نمایندگان، 6 نفر نماینده تشکلها/
تعداد گزارشات تخصصی: 5 گزارش/ تعداد جلسات: 30 جلسه
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ماموریت کمیسیون 
ــا شناســایی ظرفیت هــای موجــود و لحــاظ  طراحــی و اســتقرار اکوسیســتم گردشــگری کشــور ب

نمودن محدودیت ها و تالش برای استفاده حداکثری از فرصت های این حوزه.

اهداف کمیسیون
 تــالش بــرای همصدایــی فعــاالن بخــش خصوصــی در زمینه اســتقرار اکوسیســتم گردشــگری در 

کشور؛

 همفکــری و کســب نظــر از اســتارت آپ هــای فعــال و موجــود فعلــی در حــوزه گردشــگری جهت 
طراحی اکوسیستم گردشگری؛

 شناســایی زمینــه هــای قابــل بحــث بــرای تعامــل بــا مدیــران و 
تصمیم گیران وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛

ــل اجــرا در خصــوص توانمندســازی  ــای قاب ــه ه ــکاس برنام  انع
اســتارت آپ هــای حــوزه گردشــگری بــه وزارت میــراث فرهنگــی، 

صنایع دستی و گردشگری؛

 برگــزاری رویدادهــای تخصصــی بــا محوریــت اســتارت آپ هــای 
ــر و  ــه یکدیگ ــوزه ب ــن ح ــاالن ای ــی فع ــرای معرف ــگری ب گردش

همچنین تشویق عالقه مندان به فعالیت و حضور در این فضا؛

 ایجــاد تعامــل عمیق تــر بــا نهادهــای حاکمیتــی از قبیــل مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، در خصــوص طراحــی و اســتقرار 

اکوسیستم گردشگری و استفاده از نظرات این مجمع.
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 استارت آپ های فعال در حوزه گردشگری

 اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران

 اتحادیه مهمان پذیران استان تهران

 انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

 انجمن علمی گردشگری ایران

مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمان ها و تشکل ها
سازمانهای حا�ن در جلسات:

تشکل های مهمان حا�ن در جلسات
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 اقدامات
  ارائــه اخبــار روز و مســائل مهــم حــوزه گردشــگری و بررســی و تحلیــل آن هــا و توام با  شناســایی 

تاثیر هریک بر بخش های مختلف صنعت و روند کاری فعالین اقتصادی

 شناســایی امــکان  متنوع ســازی صنعــت گردشــگری از منظــر راه انــدازی کســب وکارهای جدیــد و 
بیزنس مدل های تازه این صنعت

 همکاری در تدوین برخی هندبوک ها و گایدالین های عبور از بحران کرونا

 شناســایی کســب وکارهای جدیــد گردشــگری ایــران و آمــاده کردن زیرســاخت مناســب حضوری 
و آنالیــن بــرای شبکه ســازی فعــاالن گردشــگری بــه ویــژه جوانان و نســل جدیــد و نوآور گردشــگری 

کشور

 برقــراری ارتبــاط بــا کســب وکارهای جدیــد گردشــگری در شهرســتان ها و اســتان های مختلــف 
و پیونــد دادن آن هــا بــه اکوسیســتم گردشــگری تهــران و متعاقبــا برگــزاری جلســات انتقــال تجربــه 

میان پیشکسوتان و باتجربه های این صنعت و نسل جدید گردشگری

 ارائــه طــرح برنــد اصفهــان بــا توجــه  بــه تجــارب جهانــی مشــابه و تــالش  شــرکت مجــری در 
راســتای بومی ســازی تئوری هــای موجــود بــرای برندســازی در مــورد شــهرها و بــه ویــژه موضــوع 
داستان ســرایی و جمــع آوری و مستندســازی ادبیــات شــفاهی بــرای تحقــق ایــن مهــم بــا مشــارکت 
مطلــوب دســتگاه های اجرایــی شــهر اصفهــان و ارائــه پیشــنهاد بررســی امــکان اجــرای ایــن طــرح 
ــا  ــن طــرح ب ــرای اجــرای ای ــزال ب ــه پروپ ــا تهی ــرای شــهر تهــران در جلســه کمیســیون و نهایت ب

محوریت اتاق تهران 

 بررســی مشــکالت صنعــت گردشــگری بــا حضــور رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری و تبیین 
وضعیــت صنعــت هوایــی کشــور در زمینــه حمــل و نقــل مســافر و محدودیت هــای ایــن ســازمان بــه 
ویــژه در زمینــه تامیــن هواپیمــا و تقویــت ســرویس دهی در مســیرهای پرمتقاضــی توســط ایشــان و 
نیــز ارائــه گزارشــی از تــالش ایــن ســازمان بــرای افزایــش بهــره وری و تــالش مســتمر ایــن ســازمان 
بــرای توســعه روش هــای جدیــد و ابتــکاری در انجــام فرآیندهــای موجــود در راســتای الگــو شــدن 

صنعت هوایی برای حمل و نقل جاده ای و ریلی

ــان  ــور صاحب ــا حض ــگری ب ــوزه گردش ــای ح ــب و کاره ــتم کس ــتقرار اکوسیس ــی اس  بررس
اســتارت آپ های فعــال و موفــق ایــن حــوزه و برگــزاری جلســات مســتمر بــرای حصــول طــرح اولیــه 
اکوسیســتم مذکــور بــا مشــارکت مســئولین دســتگاه های اجرایــی بــه ویــژه وزارت میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری و همچنیــن بررســی تجــارب کشــورهای مختلــف در زمینــه بســط فرصت هــای بالقــوه 
بــرای جــذب گردشــگر و اقدامــات انجــام شــده بــرای بالفعــل نمــودن ایــن ظرفیت هــا و متعاقبــاً 
تصویب بررســی جامع و کارشناســی موضوع “شبیه ســازی” ســناریوهای محتمل ذیل پیشــنهادهای 

ارائه شده
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 بررســی موضــوع اســتقرار اکوسیســتم گردشــگری بــا حضور معــاون صنایــع دســتی وزارت میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی و تعامــل مطلــوب ایشــان بــا اعضــای کمیســیون و پیگیــری 
مســتمر بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط بــا نهادهای دولتــی و حاکمیتــی در این خصــوص و  نهایتــا تعامل 
بــا نماینــدگان بیــت رهبــری و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در جلســات کمیســیون و قــول 
مســاعد ایشــان جهــت همــکاری بــرای تحقــق اهــداف مــورد نظــر کمیســیون بــه ویــژه اســتقرار 

اکوسیستم گردشگری

 ارائــه گزارشــی از دســتاوردهای نظــری و عملــی کارگــروه تخصصــی گردشــگری در حضــور وزیــر 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی توســط رئیس کمیســیون و اســتقبال ایشــان از نحوه 
فعالیــت کارگــروه و درخواســت ارائــه برنامه هــای عملیاتی از ســوی کمیســیون بــه مقام عالــی وزارت 

در جهت استقرار اکوسیستم گردشگری

 ارائــه گــزارش کارشناســی تحــت عنــوان “مــدل پیشــنهادی اکوسیســتم گردشــگری” بــر اســاس 
مــدل اکوسیســتم کارآفرینــی آیزنبــرگ و متعاقبــاً طــرح  ســه پیشــنهاد در راســتای تطبیــق ابعــاد 
مــدل بــا اکوسیســتم گردشــگری و تاکیــد بــر لــزوم پیگیــری آنهــا توســط کمیســیون، مشــتمل بــر؛ 
ــازی  ــن وشفاف س ــت تعیی ــوری جه ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــا معاون ــره ب 1- مذاک
ــژه اکوسیســتم گردشــگری در وزارت   ــروه وی ــان 2- تشــکیل کارگ ــی دانش بنی شــاخص های ارزیاب
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، جهــت تســهیل امــور اداری اســتارتاپ های فعــال 
ــادرات  ــعه ص ــدوق توس ــده صن ــه ش ــای ارائ ــص حمایت ه ــکان تخصی ــگری و 3- ام ــوزه گردش ح

دانش بنیان و کریدور صادرات به شرکت های فعال اکوسیستم گردشگری

 ارائــه گــزارش کارشناســی بــا عنــوان گردشــگری و کرونــا، نگاهــی بــه تجربــه بحــران ســال 2008 
میــالدی و چگونگــی احیــای صنعــت توریســم بعــد از یــک شــوک بــزرگ بــه رئیــس اتــاق و وزیــر 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 بررســی چگونگــی انعــکاس و پیگیــری مطالبــات بخــش خصوصــی گردشــگری از دولــت و تعامل 
بیشــتر کمیســیون بــا اســتارتاپ های گردشــگری بــه منظــور بهــره منــدی بیشــتر کســب و کارهای 
ایــن حــوزه از حمایــت هــای اتــاق و هم افزایــی فعــاالن ایــن صنعــت و متعاقبــا ارائــه پیشــنهاداتی در 
راســتای تســهیل فضــای کســب و کار فعــاالن حــوزه گردشــگری از جملــه شناســاندن جاذبه هــای 
ــع  ــکان تجمی ــا ام ــور ب ــی از کش ــر مناطق ــز ب ــی، تمرک ــی و خارج ــگران داخل ــه گردش ــود ب موج
جاذبه هــای گردشــگری، توجــه بــه تشکل ســازی در حــوزه کســب و کارهــای گردشــگری و اســتفاده 

از ظرفیت آن ها برای انتقال پیام ها و مطالبات بخش خصوصی به دولت

ــا محوریــت   بررســی چالش هــای کســب وکارهای گردشــگری فعــال در شــبکه های اجتماعــی ب
بررســی چالش هــای گردشــگری در دوره کرونــا با حضــور مدیر تحقیق و توســعه صنــدوق کارآفرینی 
امیــد بــه منظــور همفکــری بــرای ارائــه راهــکار تســهیل صــدور مجــوز اســتارتاپ های گردشــگری و 
ــه  ــه عــدم ب ــا توجــه ب ــان، ب ــه صــورت همزم ــن صنعــت ب ــان فعــاالن ای تقویــت شبکه ســازی می
رســمیت شــناختن کســب و کارهــای مرتبــط بــا گردشــگری در فضــای مجــازی از ســوی دولــت و 
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تاکیــد برنــگاه کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی تهــران بر ســاخت “اکوسیســتم گردشــگری” و 
“شبکه سازی” و ایجاد یک رسانه مختص این اکوسیستم جهت تحقق این نگاه 

 همفکــری بــرای زنــده مانــدن کســب وکارهای گردشــگری و عبــور از بحــران کرونــا بــا حضــور 
دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و هویت ســاز معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری و 
تاکیــد بــر ضــرورت بــه رســمیت شــناختن اســتارتاپ های فعــال در حــوزه گردشــگری بــه عنــوان 
شــرکت دانش بنیــان توســط دولــت و لــزوم حمایت هــای مــادی و معنــوی از کســب و کارهــای ایــن 

حوزه 

ــاد از  ــا انتق ــوآور ب ــر کســب وکارهای ن ــر آن ب  بررســی ســند توســعه گردشــگری کشــور و تاثی
ــر  ــی ب ــوزش پزشــکی مبن ــان و آم ــور خارجــه و وزارت بهداشــت، درم ــد وزارت ام ــای جدی رویه ه
ممنوعیــت یــا تعلیــق صــدور ویــزا و ارائه خدمــات به مشــتریان خارجی خدمــات ســالمت، و تصویب 
ارائــه درخواســت تعییــن تکلیــف وضعیــت صنعت گردشــگری کشــور و افزایــش شــفافیت در توضیح 
و تدویــن پروتکل هــای بهداشــتی ســفر به ویــژه بــرای مســافران خارجــی و متعاقبــا انجــام مکاتبــه بــا 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزیــر امــور خارجــه در خصــوص موضــوع مجوزهــای 

صدور روادید گردشگران حوزه سالمت

 بررســی تغییــرات صنعــت گردشــگری در دوره هــای اخیــر و شــیوع ویــروس کرونــا و همچنیــن 
بررســی مشــکالت توریســت ورودی و مجــوز هــای صــدور ویــزا، خصوصــا متقاضیــان گردشــگری 
ســالمت، ســردرگمی میــان وزارت گردشــگری و وزارت امورخارجــه و لــزوم تســریع اتخــاذ تصمیمات 
کارآمــد و جلوگیــری از هدررفــت ســرمایه بخــش خصوصــی، و متعاقبــا انجــام مذاکــرات و انعــکاس 
مشــکالت صنعــت گردشــگری بــه مســئوالن و خبــرگان بخــش دولتــی از جملــه معاون گردشــگری 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی

 بررســی مشــکالت صــدور مجوزهــای کســب و کار گردشــگری مجــازی و نوپــا و تاکیــد بــر لــزوم 
ــا حضــور معــاون گردشــگری وزارت  ــد آئیــن نامــه هــا و مجوزهــای ایــن حــوزه ب تســهیل در رون
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی و تشــریح آســیب هــای شــیوع کرونــا در مــوج ســوم 
و طــرح مشــکالت گردشــگری ســالمت، توریســت و متعاقبــا مکاتبــه بــا معاونــت گردشــگری وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی کشــور بــه منظــور ارائــه درخواســت تســهیل صــدور 

مجوزهای کسب و کارهای نوپا در صنعت گردشگری و رفع موانع موجود 

 بررســی موضــوع عقب ماندگی هــای قوانیــن و مقــررات صنعــت گردشــگری نســبت بــه تحــوالت 
و دگرگونی هــا و نــوع رویکــرد سیاســت گذاران بــه بخــش آنالیــن گردشــگری و رونــد کنــد صــدور 
مجوزهــای موجــود گردشــگری بــرای اســتارتاپ ها بــا تاکیــد بــر نبــود رویه هــای واحــد و پیچیــده و 

زمان بر فرآیندهای اجرایی صدور مجوزها

ــأت  ــرح در هی ــت ط ــب و کار جه ــد کس ــل و زائ ــن مخ ــایی قوانی ــه شناس ــکاری در زمین  هم
مقررات زدایــی در راســتای انعقــاد تفاهــم نامــه اتــاق بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از طریــق 
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تکمیــل پرسشــنامه هــای تهیــه شــده در ایــن زمینــه توســط معاونــت امــور کمیســیونها و هیــات 
نمایندگان

 بررســی پیرامــون ظرفیت هــای گردشــگری ایــران و چیــن بــرای کســب وکارهای نــوآور بــا تاکیــد 
بــر ضــرورت تقســیم کار تخصصــی و همــکاری مشــترک نقش آفرینــان حوزه گردشــگری، ناشــناخته 
بــودن بــازار ایــران و چیــن بــرای طرفیــن، همفکــری در خصــوص راه هــای توســعه همکاری هــای 
ــر حــوزه کســب و کارهــای  بین المللــی در زمینــه گردشــگری، شناســایی راهکارهــای صادراتــی ب
ــا محوریــت کمیســیون گردشــگری، انجــام مارکتینــگ و  ــع دســتی ب آنالیــن گردشــگری و صنای

بازاریابی و تولید محتوای اختصاصی برای بازار چین و افزودن زبان چینی در وبسایت ها

 تعامــل بــا موسســه آموزشــی آیتــک در جهــت شناســایی فعالیــت هــای ایــن موسســه و بررســی 
زمینــه هــای همــکاری کمیســیون بــا آن و همچنیــن ارائــه پیشــنهاد در راســتای جهــت گیــری 

فعالیت های آتی موسسه منطبق بر نیازهای آموزشی کمیسیون

 بررســی شــیوه نامــه ســاماندهی کســب و کارهــای گردشــگری در فضــای مجــازی وزارت میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری، صنایــع دســتی بــا تاکیــد بــر مــواردی نظیــر شــرط دریافــت وثیقه از کســب 
و کار نوپــا، دشــواری هــای فراینــد و رونــد صــدور مجــوز و دریافت مجــوز و اصالح تعریــف تورگردانی 
و متعاقبــا مکاتبــه بــا معاونــت گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری به 

منظور دریافت پیش نویس شیوه نامه ساماندهی کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی

ــران و تشــریح   بررســی مهم تریــن خالهــای شــکل گیری اکوسیســتم اســتارتاپی گردشــگری ای
الزامــات راه انــدازی شــتابدهنده تخصصــی بــرای اکوسیســتم نــوآور گردشــگری و ارائــه گزارشــی از 
ــرای  ــا دانشــگاه امیرکبیــر ب توافقــات اولیــه بیــن کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی تهــران ب

راه اندازی شتابدهنده تخصصی گردشگری 

 بررسی امکان های استفاده از فناوری بالکچین در آینده گردشگری

ــه پیشــنهاد راه انــدازی انجمــن کســب و کارهــای خــالق و نوآفریــن گردشــگری و صنایــع   ارائ
دستی به دبیرکل اتاق

 تعامــل بــا مدرســه کســب و کار در خصــوص راه انــدازی شــتابدهنده هــای تخصصــی در حــوزه 
گردشگری

 بررســی چالــش هــا و مشــکالت کســب و کارهــای گردشــگری در آســتانه تعطیــالت نــوروزی، بــا 
تاکیــد بــر ضــرورت تصمیم گیــری هــر چــه ســریعتر سیاســت گذاران بــه منظــور تعییــن تکلیــف 
کســب و کارهــای حــوزه گردشــگری، بــا توجــه بــه خیــز مجــدد شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و 
متعاقبــا بررســی چالــش هــای صنعــت گردشــگری ناشــی از عدم تصمیــم گیری بــه موقــع و کارآمد 
مســئوالن، در آســتانه تعطیــالت نــوروز، بــا تاکیــد بــر لــزوم پیگیــری مجــدد طــرح تعطیلــی 2 روزه 

کلیه آخر هفته ها در هیئت دولت
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اهم گزارشات ارائه شده
 پروژه اتاق بازرگانی اصفهان تحت عنوان “برند اصفهان” و تبیین فلسفه اجرای آن

 نقشه راه تدوین برنامه حل مساله در کمیسیون گردشگری

 “خلــق بســتری پــر قــدرت بــرای توســعه اقتصــادی ایــران بــا آفرینــش اکوسیســتم گردشــگری” 
بر پایه مطالعات خارجی

 “مــدل پیشــنهادی اکوسیســتم گردشــگری” بــر اســاس مــدل اکوسیســتم کارآفرینــی آیزنبــرگ، 
متمرکز و معطوف بر روی دو بعد “سیاست گذاری” و “مالی”

گردشــگری و کرونــا، نگاهــی بــه تجربــه بحــران ســال 2008 میــالدی و چگونگــی احیــای صنعت 
توریسم بعد از یک شوک بزرگ

ری
شگ

رد
ن گ

یو
س

می
ک
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سایر اقدامات کمیسیونهای تخصیص
برگزاری فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران

 واگــذاری فرآینــد انتخــاب صادرکننــده نمونــه اســتانی بــه اتــاق تهــران )طبــق روال 4 ســال 
ــران  ــتان ته ــه اس ــدگان نمون ــالش صادرکنن ــادن از ت ــل و ارزش نه ــور تجلی ــه منظ ــر(؛ ب اخی
ــه اســتانی و برگــزاری دوازدهمیــن مراســم همایــش در  فرآینــد انتخــاب صادرکننــدگان نمون

سال 1399 موضوع از طریق وزارت صمت به اتاق های شهرستان های کشور 

ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــی رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات ات  معرف
معــادن و کشــاورزی تهــران و رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران بعنــوان رئیــس کارگــروه 

انتخاب صادرکنندگان نمونه استان نماینده تام االختیار اتاق تهران

 تشــکیل کارگــروه صادرکننــده نمونــه متشــکل از نماینــدگان ســازمان صمــت، اســتانداری 
اســتان تهــران، اداره اســتاندارد اســتان تهــران، گمــرک، اداره راه و شهرســازی اســتان تهــران، 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی، اداره کل تعاون و کار و رفــاه اســتان تهــران، جهــاد کشــاورزی 
اســتان تهــران، ســازمان صنایــع دســتی اســتان تهــران، اتــاق تعــاون اســتان تهــران، ســازمان 

امور اقتصاد و دارائی استان تهران

ــایت ed.iccima.ir و  ــی در س ــی و حقوق ــخاص حقیق ــم از اش ــده اع ــام 55 صادرکنن  ثبت ن
ــش  ــد گزین ــرکت در فرآین ــی ش ــط 37 متقاض ــتی توس ــتندات درخواس ــدارک و مس ــه م ارائ

صادرکننده نمونه استان تهران

 دریافــت اطالعــات خــود اظهــاری 37 شــرکت ثبــت نــام کننــده و صــدور کارنامــه اولیــه در 
27 گروه رقابتی

 بررسی کارنامه اولیه شرکت ها و دریافت اطالعات از اداره گمرک و بانک مرکزی

ــا  ــه مــدت 2 هفتــه متمــادی ب ــده هــا ب  برگــزاری جلســات تخصصــی جهــت بررســی پرون
نظارت رئیس دبیرخانه کارگروه صادرکننده نمونه استان تهران

ــه  ــی ب ــای نهای ــدور کارنامه ه ــده و ص ــی ش ــای بررس ــزارش پرونده ه ــم گ ــه و تنظی  تهی
منظور طرح در جلسات اصلی کارگروه گزینش صادرکننده نمونه استان تهران

ــویند،  ــوالت ش ــب، محص ــگ و رزین وچس ــی رن ــای رقابت ــرکت در گروه ه ــاب 14 ش  انتخ
آردونان وماکارونــی، شــیرینی و  شــکالت، فرآورده هــای لبنــی، خشــکبار، لــوازم خانگــی 
میوه وتره بــار،  فلــزی،  مصنوعــات  دانش بنیــان،  کاالهــای  نفتی)روغــن(،  پایــه  انرژی بــر، 

تجهیزات و ماشین آالت صنعتی، لوله و پروفیل فوالدی، لوازم خانگی غیرانرژی بر
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 انتخــاب 4 شــرکت در گــروه صنایــع غذایــی، 4 شــرکت در گــروه بازرگانــی عمومــی، 2 شــرکت در گروه 
لــوازم خانگــی انرژی بــر و غیرانرژی بــر، 1 شــرکت در گــروه کشــاورزی، 1 شــرکت در گــروه تجهیــزات و 

ماشین آالت صنعتی، 1 شرکت در گروه محصوالت شوینده و 1 شرکت در گروه فناوری باال

 تهیــه، تدویــن، ویراســتاری و چــاپ کتــاب صادرکننــده نمونــه اســتان تهــران در ســال 1399 و معرفــی 
صادرکنندگان نمونه استان از اولین دوره تا کنون

 تهیــه لــوح تقدیــر و تندیــس هــای برنز)مطابــق با آییــن نامه( بــرای تجلیــل از شــرکت های صادرکننده 
نمونه ملی استانی

 جلســه هــم اندیشــی بــا اعضــای کارگــروه و مدیــران شــرکت های صادرکننــده منتخــب ســال 1399 
برای برگزاری باشکوه همایش صادرکننده نمونه استانی

 هماهنگــی برگــزاری مراســم بــه صــورت آنالیــن و از طریــق درگاه  هــای اینترنتــی همچون اینســتاگرام 
اتاق/ صفحه آپارات اتاق و پخش زنده مراسم از شبکه ایران کاال 

 دعــوت از رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران، اســتاندار اســتان تهــران، رئیــس ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان تهــران، رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســالمی جهت ســخنرانی 

در همایش

 برگــزاری همایــش تجلیلــی از صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران در روز دوشــنبه مورخ 4 اســفندماه 
1399

 برگــزاری جلســه بــا اعضــای دبیرخانــه کارگــروه صادرکننــده نمونــه اســتانی جهــت قدردانــی از حضور 
در جلسات

 انعــکاس نظــرات اصالحــی صادرکننــدگان نمونــه جهــت تغییــر در خصوص اصــالح آیین نامه تشــویق 
صادرکننــدگان نمونــه و معیارهــا و شــاخص هــای انتخــاب و نیــز پرداخت مشــوق هــای صادرکننــدگان به 

سازمانهای ذیربط

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

 کشاورزی

 صنایع دستی

 آرایشی و بهداشتی

 بر لوازم خانگی انرژی بر و غیر انرژی

 آالت صنعتی تجهیزات و ماشین

 فناوری باال

 ها تعداد شرکت کننده
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ن اتــاق و وزارت امــور  ی و اجــرای مفــاد تفاهــم نامــه منعقــده �ن مــا بــ�ی پیگــری
اقتصــادی و دارا�ی

تفاهم نامــه همــکاری بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا موضــوع “ همــکاری در راســتای ارتقــاء 
جایــگاه ایــران در شــاخص ســهولت انجــام کســب  وکار بانــک جهانــی، شــاخص رقابت پذیــری مجمع 
جهانــی اقتصــاد و شــاخص حقــوق مالکیــت و بهبــود محیــط کســب و کار از طریق شناســایی، حذف 

و اصالح مقررات مخل و زائد” در شهریور ماه سال 1399 منعقد گردید.

محورهای همکاری تفاهم نامه مذکور به شرح زیر می باشد:

1- همــکاری طرفیــن در برگــزاری جلســات تخصصــی هــر نماگر با حضــور کارشناســان، متخصصین 
و فعالیــن اقتصــادی بــه منظــور ارائــه راهــکار جهــت اجرایــی نمــودن پیشــنهادهای مطــرح شــده 
ــه،  ــزوم ارائ ــورت ل ــب و کار و در ص ــط کس ــود محی ــش و بهب ــات، پای ــی مطالع ــز مل ــط مرک توس
پیشــنهادهای جدیــد برپایــه روش شناســی هــر نماگــر شــاخص ســهولت انجــام کســب  وکار بانــک 

جهانی

2- طــرح ریــزی اقدامــات مشــترک بــرای برقــراری ارتبــاط عملیاتــی نزدیــک بیــن زیرمجموعه هــای 
دو طــرف، بــا محوریــت کمیســیون های تخصصــی در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
تهــران و همــکاری ســایر ارکان اتــاق و گروه هــای تخصصــی در مرکــز ملــی مطالعات، پایــش و بهبود 

محیط کسب و کار

ــا  ــه ای ی ــع منطق ــر مجام ــن نظی ــی طرفی ــن الملل ــای بی ــری از ظرفیت ه 3- مشــارکت در بهره گی
جهانــی مرتبــط و تجــارب جهانــی، بــرای ارتقــاء شــاخص های جهانــی کســب  وکار، از جمله ســهولت 

انجام کسب  وکار، رقابت پذیری و حقوق مالکیت و بهبود محیط کسب و کار

4- همــکاری طرفیــن بــرای بکارگیــری تمام ظرفیت کارشناســی جهــت برگزاری جلســات تخصصی 
و اســتخراج راهکارهــای عملیاتــی بــرای بهبــود امتیــاز و رتبــه ایــران در شــاخص رقابت پذیــری و 

حقوق مالکیت

ــه  5- مشــارکت طرفیــن در اطالع رســانی، برپایــی ســمینار و انعــکاس اقدامــات صــورت گرفتــه ب
مجمع جهانی اقتصاد

ــی  ــای تحقیقات ــه طرح نامه ه ــب و کار، تهی ــط کس ــت در محی ــات دارای اولوی ــف موضوع 6- تعری
ــرای  ــی ب مشــترک، همــراه شــرح خدمــات خروجــی و شناســایی پژوهشــگران اقتصــادی و حقوق

همکاری در این زمینه

7- انجــام ســایر اقدامــات و برنامه هــای مشــترک کــه مــی توانــد در راســتای تحقق هــدف تفاهم نامه 
توسط طرفین موثر باشد

اقدامات اجرایی پیرامون اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه بدین شرح است
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:)Doing Business( 1. شاخص سهولت کسب وکار

 تشــریح و بررســی پرسشــنامه های نماگرهای شــاخص ســهولت کســب و کار در کمیســیون های 
مرتبط ) طی20 جلسه(

 ارســال پرسشــنامه ها بــه اعضــای کمیســیون و درخواســت تکمیــل و پاســخ دهی به پرسشــنامه ها

 کســب و کار بانــک جهانــی و درخواســت اعــالم آمادگــی و انتخــاب نماگــر مرتبــط بــا تخصص هر 
فــرد بــه منظــور پاســخ دهی تخصصــی بــه پرسشــنامه هــای مذکــور )بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 

و لزوم اجرای مفاد تفاهم نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی(

 برگزاری جلسه با نمایندگان شهرداری پیرامون نماگر مجوزهای ساخت و ساز )2جلسه(

 برگــزاری جلســه بــا دفتــر مدیریــت اطالعــات و برنامــه ریزی کمــرگ، انجمــن کارگــزاران گمرک 
موسسه مطالعات و پژوهش-های بازرگانی درخصوص نماگر تجارت فرامزی

2. شناسایی قوانین مخل و زاید کسب و کار:

 طراحــی پرسشــنامه شناســایی قوانیــن مخــل و زایــد کســب و کار و ارســال بــه تشــکلها، اتحادیــه 
هــا و اعضــای اتــاق و جمــع بنــدی پاســخ هــای دریافتــی و ارســال گــزارش تجمیعــی بــه مرکــز ملی 

مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار

ــای  ــه منظــور انجــام مصاحبه ه ــی ب ــور اقتصــادی و دارای ــده وزارت ام ــا نماین ــرارداد ب ــاد ق  انعق
تخصصــی بــا فعــاالن اقتصــادی در راســتای شناســایی قوانین مخــرب و ارائه بــه هیــات مقررات زدایی 

و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

3. شاخص رقابت پذیری:

ــای کالهــی صمــدی و  ــا مســئولیت آق ــری ب ــت پذی ــروه بررســی شــاخص رقاب  تشــکیل کارگ
برگزاری 3 جلسه ذیل معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان

 برگــزاری نشســت همفکــری بــا متخصصــان و صاحبنظــران در زمینــه شــاخص رقابــت پذیری به 
منظور استخراج  مولفه های قابل بررسی در شاخص رقابت پذیری

 برگــزاری جلســاتی بــا حضــور نماینــدگان مرکــز پژوهــش هــای اتــاق ایــران و معاونــت اقتصــادی 
و برنامــه ریــزی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و ارائــه گــزارش بررســی رونــد شــاخص هــای 

عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران

 ارجاع انجام ادامه فرآیند به معاونت بررسی های اقتصادی پیرو دستور دبیرکل



کمیسیون های تخصصی و هیات نمایندگان
، صنایع، معادن وکشاورزی تهران اتاق بازرگا�ن

115 114

تشکیل کمیته تخصیص فوالد
 تشکیل کارگروه تخصصی کمیته فوالد با دعوت از صاحبنظران این حوزه

 بررســی “طــرح توســعه و تولیــد پایــدار زنجیــره فــوالد بــا رویکــرد اصــالح سیاســت های تنظیــم 
بازار” و دریافت نظرات و پیشنهادات تخصصی

  ارســال نظــرات و اصالحــات پیرامــون طــرح مذکــور بــه رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلس شورای اسالمی 





فصل دوم: 
گزارش عملکرد هیات نمایندگان دوره نهم 
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مقدمه
 هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در دو ســال اول دوره نهــم، 23 جلســه رســمي را تشــکیل داد. در 
جلســات اعضــاي هیــات نماینــدگان اتــاق 40 نماینده بخــش خصوصــي و 20 نماینده بخــش دولتي 

حضور دارند که با همکاري، همیاري و حضور خود به غناي این جلسات افزوده ا ند. 

مهمترین وظایف هیات نمایندگان اتاق تهران عبارتند از:

 بحــث و بررســی و اظهــار نظــر پیرامــون مســائل اقتصــادی در زمینــه هــای صنعتــی، معدنــی، 
کشاورزی و بازرگانی؛

 استماع نظر مقامات و مسئوالن کشوری مدعو؛

 اتخــاذ موضــع در خصــوص مســائل مهــم اقتصــاد و کســب و کار و تصویــب ســند مربــوط بــه آن 
اعم از صدور بیانیه، مکاتبه، تهیه گزارش های کارشناسی و انعکاس رسانه ای؛

 رأگیــری در خصــوص برخــی از تصمیمــات متخــذه در کمیســیون هــاي تخصصــي و انعــکاس آن 
بــه قــواي ســه گانــه در جهــت حمایــت بخــش خصوصــي به دنبــال راه حــل جویي مشــکالت فــراراه 

توسعه اقتصاد کشور و اثرگذاري در مصوبات قانوني مطرح در دولت و مجلس؛

 هــم اندیشــي بــراي توســعه بخــش خصوصــي در راســتای ایفــاي نقــش اصلــي بخــش خصوصــي 
در احیاء و بالندگي اقتصاد کشور.

بــر ایــن اســاس و در راســتای برنامــه هــای اتــاق، اقدامــات انجــام شــده در جلســات 
هیات نمایندگان به شرح زیر است:

 تعداد عناوین
اهم نکاتی که در جلسات هیأت نمایندگان از جانب بخش خصوصی در خصوص مسالل اقاصادی روز بر آن 

 موضوع 60بالغ بر  تأکید و از جانب رسانه ها مرر  گردیده

 مورد 14 های مرتبط با کسب وکار و سیاست های مؤثر بر آنتعامل با دولت در حوزه
 مورد 6 های اجاماعی اتاق تهران اقدامات صورت گرفاه در راساای مسئولیت

 مورد 19 اراله گزار  های تخصصی در حوزه های مخالف کسب و کار
تفاهم نامه منعقده فی مابین اتاق و سازمانهای مسئول و صدور بیانیه و اعالم موضع اتاق در خصوص موارد 

 مورد 3 اقاصادی
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  داخلی، نرخ رشد سرمایه گیاری، تورم، تراز تجاری، رشد اقاصادی، تولید ناخالصنرخ ارز، شاخص های مهم اقاصادی کشور از جمله 
تسهیالت پرداخای به تولید ناخالص داخلی و شاخص اشاغال، میزان درآمدهای   تولید صنعای، میزاننرخ رشد مصرف،  تجارت خارجی، 

 ...و ، نرخ فقر، ارز  پول ملی مالیاتی دولت

 عرضه سهام مدیریای توسط دولت -
 کاهش صادرات غیرنفای -

 بوروکراسی حاکم بر پییر  شرکت ها در بورس -
 سازوکار فرو  خودرو  -

 کاهش صادرات نفت و تجارت خارجی و افزایش نقدینگی -
درخواست بخش خصوصی از دولت در مساله ارز حاصل از   -

 صادرات
 توفیق دیپلماسی ایران در برابر آمریکا در شورای امنیت -
 سامانه سازمان توسعه تجارتدرمشکالت صدور کارت  -

 آمارهای ماناقض دولتاراله  -
 فقدان شفافیت و عدم ریشه یابی چالش های اصلی کشور -
 برابری قیمت کاالهای وارداتی طی دو سال 10افزایش  -
بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی در جهت حمایت از  -

 تولید در قوه قضاییه
 ایجاد پنجره واحد در اتاق تهران -

چاپ اوراق قرضه دولای برای جبران بخشی از کسری بودجه   -
 و ایجاد درآمد برای دولت

 بازگشت ارز حاصل از صادرات  -
تفاهم ایران و چین برای دسایابی به یک موافقت نامه   -

 ساله 25اساراتژیک بلندمدت 
 تعامل با بانک مرکزی -

 مشکالت ناشی از عدم تعیین وزیر برای مهمارین وزارتخانه -
 ضررهای ناهماهنگی ها در دولت برای اقاصاد کشور -
تحوالت آمریکا، رابره با اوراسیا و ضعف و قوت های زنجیره  -

 فوالد

 کشور به کارخانه تولید بخشنامهتبدیل  -
 حیف چهار صفر از واحد پول ملی-
 بررسی الیحه تجارت در مجلس-
 اسارداد مالیات بر ارز  افزوده  -
 اساارتاپ های حوزه گردشگری-

 نحوه برخورد با رمز ارزها -
جلب اعاماد بخش خصوصی    بحران نقدینگی بنگاه ها -

 برای گیار از آسیب های  کرونا
 برشمردن موانع بلند موجود در فضای کسب وکار کشور -
 حمایت واحدهای تولیدی آسیب دیده ازشیوع کرونا -

 سرمایه گیاری خارجی -
 نقد فعاالن بخش خصوصی برفراز و فرودهای بازارسهام -

 تکلیف اوراق سلف نفایتعیین  -
مهم ترین عامل اخالل در به عنوان رشد نقدینگی،  -

 اقاصاد کشور 
 ساالنه کشوربررسی و تحلیل نقاط ضعف الیحه بودجه  -

 مشکل قرعی برق-
 اصال  قانون بانکداری -

 مشکالت جدی صنعت سیمان و خودرو  -
 سیاساگیاری ها در بازار سکه و ارز -
 یارانه های پرداخای توسط دولت-

 رسوب کاال در  گمرکات -
 ممنوعیت در صادرات و واردات برخی کاالها-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهــم نــکا�ت کــه در جلســات هیــأت نماینــدگان از جانــب بخــش خصــویص بــر آن تأکیــد گردیــده و از 
جانب رسانه ها مطرح گردیده 
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اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای تعامــل بــا دولــت در حوزه هــاي مرتبــط بــا كســب وكار و 
سياســت هاي مؤثــر بــر آن

دعــوت از 14 نفــر از مســئولین عالــی رتبــه در جلســات هیــأت نماینــدگان بــه منظــور انتقــال 
مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی:
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اقدامات صورت گرفته در راستای مسئولیت های اجتمایع اتاق تهران

6 اقدام در راستای ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی اتاق پیرامون موارد ذیل:  

ارائه گزارش های تخصیص در حوزه های مختلف کسب و کار

ارائه 19 گزارش تخصصی در جلسات هیأت نمایندگان به شرح زیر: 

 شــاخص هــای مهــم اقتصــادی ماهیانــه توســط معاونــت بررســی هــای اقتصــادی اتــاق تهــران در 
تمامی جلسات

 اقدامــات وزارت صمــت درخصــوص ایجــاد آرامش در بــازار بورس محصوالت پلیمری و شــیمیایی، 
توسط جناب آقای مقیمی، معاون امور صنایع وزراتخانه و ارائه نظرات

 گــزارش نماگــر شــروع کســب وکار شــاخص ســهولت انجــام کســب وکار بانــک جهانــی و ارائــه 
راهکارهــای بهبــود آن، توســط جنــاب آقــای محمدرضــا نجفــی منــش، رئیــس کمیســیون بهبــود 

محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران 

 گــزارش زنجیــره ارزش مــس در صنعــت ســیم و کابــل توســط جنــاب آقــای علیرضــا کالهــی 
صمدی، نایب رئیس کمیسیون صنعت معدن اتاق تهران

 گزارشــی از اجــرای قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایــت از کاالی 
ــز  ــدن مرک ــت و مع ــرژی، صنع ــات ان ــر مطالع ــر دفت ــای اژدری، مدی ــاب آق ــط جن ــی، توس ایران

پژوهش های مجلس شورای اسالمی و ارائه نظرات

 گزارشــی از موانــع و مشــکالت پیــش روی صنعــت تخــم مــرغ کشــور، توســط جناب آقــای مهدی 
معصومی اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران

 

 کمک به سیل زدگان اساان گلساان

 اراله مدلی از مسئولیاهای اجاماعی توسط آقای دکار نبی خیر کارآفرین

 بزرگداشت مرحوم اصغر قندچی کارآفرین نمونه

 بررسی موضوع مشارکت اتاق در برگزاری جشنواره سینما حقیقت

 زدگان اساان سیساان و بلوچساانتقدیر و تشکر از خیرین سیل

 معرفی خدمات قابل اراله در بیمارساان بازرگانان و اراله توضیحاتی در خصوص تجهیز و توسعه این بیمارساان
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 گزارشــی از وضعیــت ایــران در گــزارش ســهولت کســب وکار ســال 2020 میــالدی، توســط جناب 
ــور  ــود محیــط کســب و کار وزارت ام ــی مطالعــات پایــش و بهب ــروزی رئیــس مرکــز مل ــای فی آق

اقتصادی و دارایی

ــای بانکــی، رئیــس مدرســه  ــاب آق ــران توســط جن ــاق ته  گزارشــی از مدرســه کســب و کار ات
کسب و کار اتاق تهران

 گزارشــی از زنجیــره معــدن و صنایــع معدنــی ایــران، توســط جنــاب آقــای غرقــی، عضــو هیــات 
نمایندگان اتاق تهران

ــک،  ــه روش میک م ــران ب ــای اقتصــاد ای ــدی بخش ه ــای کلی ــزارش شناســایی زیرمجموعه ه  گ
توسط سرکار خانم مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

 گــزارش پیگیــری موضــوع کارت بازرگانــی، توســط جنــاب آقــای الهوتــی، رئیــس کمیســیون 
تجارت و توسعه صادرات

 گــزارش 10 مگاترنــد آینــده تغییــرات فنــاوری و تصویــر آن بــر اقتصاد ایران، توســط جنــاب آقای 
کالهی صمدی، نایب رئیس کمیسیون صنعت معدن اتاق تهران

 گزارشــی پیرامــون مصوبــه بســته جدیــد ارزی، توســط جنــاب آقــای صادقی نیارکــی، معــاون امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

ــکده  ــژاد، از پژوهش ــای رئیس ن ــاب آق ــط جن ــک کمربند،توس ــک راه ی ــون ی ــی پیرام  گزارش
سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

 گزارشــی از تحــوالت سیاســی اقتصــادی بعــد از انتقــال قــدرت در آمریــکا بــه رئیــس جمهــور 
جدیــد، توســط جنــاب آقای آصفــی، دیپلمات ســابق و ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در دولت های 

هفتم و هشتم

 بررســی توافــق نامــه تجــارت ترجیحــی ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، بــا ارائــه جنــاب آقای 
زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران

 گزارشــی از قیمــت گــذاری و طــرح توســعه و تولیــد زنجیــره فــوالد، توســط جنــاب آقــای خلیفــه 
سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد

 گــزارش در خصــوص مصوبــه جدیــد دولــت در مــورد ساده ســازی مراحــل شــروع کســب و کار، 
توسط جناب آقای عشقی، دبیرکل اتاق تهران

 گــزارش طــرح بانکــداری بــدون ربــا، توســط جنــاب آقــای نیلــی، مدیــر تیــم پژوهشــی طــرح 
قانون جامع بانکداری کشور
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ن اتاق و سازمانهای مسئول و صدور بیانیه و اعالم موضع اتاق در  تفاهم نامه منعقده �ن ماب�ی
خصوص موارد اقتصادی

امون موارد زیر:  انعقاد 2 تفاهم نامه در راستای اهداف اتاق پری

 امضــای تفاهــم نامــه بــا بانــک صــادرات درخصــوص برقــراری و توســعه تعامــالت فــی مــا بیــن در 
زمینــه هــای مرتبــط بــا ارائــه و خلــق انــواع خدمــات مالــی و بانکی، اعطــای انــواع تســهیالت، صدور 
ضمانــت نامــه و گشــایش اعتبــارات اســنادی ریالــی و ارزی، ارائــه انــواع خدمــات الکترونیــک توســط 
شــعب و درگاه هــای الکترونیکــی بانــک بــرای ارائــه بهتــر خدمــات در چارچــوب قوانیــن و مقــررات 

بانک به اتاق بازرگانی، کلیه اعضای اتاق بازرگانی و واحد های زیر مجموعه

 امضــای تفاهــم نامــه بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی درخصــوص همــکاری در راســتای ارتقــاء 
جایــگاه ایــران در شــاخص ســهولت انجــام کســب  وکار بانــک جهانــی، شــاخص رقابت پذیــری مجمع 
جهانــی اقتصــاد و شــاخص حقــوق مالکیــت و بهبــود محیــط کســب و کار از طریق شناســایی، حذف 

و اصالح مقررات مخل و زائد
امون موارد زیر:  صدور 1 بیانه در راستای انعکاس نظرات بخش خصویص به دولت پری

ــت گذاران و  ــریع سیاس ــع و س ــری جام ــتای تصمیم گی ــا در راس ــز ارزه ــتخراج رم ــه اس  بیانی
قانون گــذاران در خصــوص تنظیــم بــازار فناوری هــای جدیــد و بــه رســمیت شــناخته شــدن ایــن 
حــوزه فعالیــت بــه عنــوان صنعــت و تعییــن وزارت صمــت بــه عنــوان مســوول تدویــن آییــن نامه ها 

و دستورالعمل های اجرایی آن





فصل سوم: 
اهم مکاتبات

گزارش تصویری اهم مکاتبات
صورت پذیرفته  
در راستای 
اجرای مصوبات 
کمیسیونهای تخصیص
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گــزارش آمــاری اهــم مکاتبــات صــورت پذیرفتــه در راســتای اجــرای مصوبــات کمیســیونهای 
تخصــیص

 تعداد دریافت کننده
 15 ریاست جمهوری

 7 قوه قضائیه
 9 مجلس شورای اسالمی

 58 وزارتخانه
 74 سازمان های دولتیسایر 

 99 رئیس و دبیرکل اتاق
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یظعاو رتکد  ياقآ  بانج 

يروهمج تسایر  رتفد  مرتحم  سیئر 

مالس اب 

خروم 1399/2/6، رد  روهمج  مرتحم  سیئر  یناحور  رتکد  ياقآ  بانج  اب  روشک  يداصتقا  ناـگبخن  يراـطفا  تسـشن  وریپ  ًاـمارتحا        

هب يریذـپان  ناربج  يا  هریجنز  تاراـبتعا  یلاـم و  تاراـسخ  زورب  بجوم  اـنورک  سوریو  یمدـیپا  نارحب  دیرـضحتسم  هکیروطناـمه 

کناب یتراظن و  ياه  هاگتـسد  طبریذ ، ياه  نامزاس  یگنهامه  مدـع  نینچمه  تسا ، هدـش  روشک  رویط  ماد و  تعنـص  ناگدـننکدیلوت 

تعنص هعماج  قیمع  ینارگن  بجوم  هدرک و  داجیا  زاین  دروم  زرا  لاقتنا  نیمأت و  دنیآرف  رد  يدج  لالتخا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يزکرم 

.تسا هدش  لاس  مود  ههام  شش  یط  زاین  دروم  ياه  هداهن  نیمأت  تهج  رویط 

رارق دیلوت  نازیم  رد  ناهج  مهن  هبتر  رد  غرم  نت  نویلیم  غرم و 2/7  مخت  نت  نویلیم  کی  دیلوت  رب  لمتشم  روشک  يرادغرم  تعنص         

تادراو ناکما  مدع  هب  هجوت  اب  و  هتـشاد   هارمه  هب  تدم  ینالوط  ریذپان  ناربج  تاراسخ  دناوت  یم  تعنص  نیا  هب  بیـسآ  هنوگره  دراد و 

اب اهروشک  بلغا  هکنیا  هب  تیانع  اب  ساسا  نیمه  رب  دیامن ، هجاوم  يدج  لکـشم  اب  ارروشک  نیئتورپ  نیمأت  تینما  لوصحم ، رادـقم  نیا 

زاین دروم  ياه  هداهن  يزاس  هریخذ  نیمأت و  تیریدم  یتآ ، ياه  هام  یط  نآ  تاریثأت  انورک و  سوریو  عویش  یناهج  ياه  هغدغد  هب  هجوت 

: دنیامرف رداص  لجاع  مادقا  روتسد  لیذ  هحورطم  دراوم  اب  طابترا  رد  تسا  دنمشهاوخ  دنا ، هدومن  زاغآ  ار 

دیلوت و يرادغرم و  تعنـص  دیدهت  اه و  هداهن  ینارگ  دوبمک و  اب  ههجاوم  نارحب و  نیا  رتشیب  هچره  قیمعت  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  -1     

شش تهج  کیژتارتسا  ریاخذ  نیمأت  تهج  زاین  دروم  زرا  نیمأت  هب  تبسن  رتعیرـس  هچره  تسا  يرورـض  ینیئتورپ ، تالوصحم  هضرع 

.ددرگ مادقا  مود  ههام 

اذل دشاب  یم  هزوح  نیا  رد  تسرد  يراذگ  تسایـس  راکـشآ  فعـض  نیبم  اه  هداهن  عیزوت  نیمأت و  رما  رد  يراودا  ياه  نارحب  زورب  -2     

تهج طبریذ  ياه  لکـشت  یلبق  عالطا  اب  اه ، هداهن  زرا  خرن  رییغت  صوصخ  رد  يریگ  میمـصت  يزاس و  میمـصت  هنوگره  تسا  یعدتـسم 

.دریذپ تروص  یناکلپ  تروصب  هطوبرم و  نیلاعف  يزیر  همانرب 

تهج عقوم  هب  حیحص و  يزیر  همانرب  مدع  لیلد  هب  تعنـص  نیا  رد  تالوصحم  تمیق  تارییغت  راد و  هفطن  غرم  مخت  يزاس  مودعم  -3    

فلا ت   /99/1676 

  1399/2/22 
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يدامتعا یب  بجوم  یلام  تاـمطل  رب  هوالع  یـسانشراک ، ریغ  ینآ و  تامیمـصت  ذاختا   ببـس  هب  ًاتدمع  هک  هدوب  اه  هداهن  نیمأت  دیلوت و 

.تسا هدش  بطاخم  هعماج  رد  یعیسو 

هطوبرم ياه  لکشت  یـصصخت  تیفرظ  زا  اه  هداهن  هنیهب  عیزوت  يراذگ و  تمیق  زرا ، نیمأت  رازاب ، میظنت  یجنـسزاین و  اب  طابترا  رد  -4    

.ددرگ هدافتسا 

ياهزاین عفر  نمض  هدش و  تالوصحم  تیفیک  تابث  دوبهب و  يرو و  هرهب  شیازفا  ثعاب  دـناوت  یم  اه  هریجنز  اه و  دـنرب  زا  تیامح  -5    

.دماجنایب روشک  ینیئتورپ  تالوصحم  دازام  تارداص  تهج  يزیر  همانرب  هب  یلخاد ،

       

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

: تشونور

راضحتسا تهج  قاتا  هسیئر  تأیه  مرتحم  ياضعا  - 

راضحتسا تهج  روهمج  سیئر  یسایس  مرتحم  نواعم  داژن  يدرو  ياقآ  بانج  - 

یهاگآ تهج  قاتا  مرتحم  لکریبد  یقشع  نمهب  ياقآ  بانج  - 

یهاگآ تهج  قاتا  راک  بسک و  مرتحم  نواعم  روپ  یجاح  نموه  ياقآ  بانج  - 

یهاگآ تهج  روشک  هزورکی  هجوج  ناگدننکدیلوت  نمجنا  - 

یهاگآ تهج  ناریا  راد  همانسانش  غرم  مخت  ناگدننکدیلوت  نمجنا  - 

یهاگآ تهج  غرم  تشوگ  هریجنز يا  ناگدننکدیلوت  نمجنا  - 

یهاگآ تهج  ناریا  رویط  ماد و  ياه  هداهن  ناگدننکدراو  هیداحتا  - 

فلا ت   /99/1676 

  1399/2/22 
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 /ت الف4242/44

31/1/3144 

    

 

 مظفریعلی جناب آقای 

 رفاه اجتماعی و کار ،مدیرکل محترم بازرسی کار وزارت تعاون
 
 سلام با 

در مدت آن، ناشی از و پیامدهای مخرب کرونا  امروزه شیوع بیماری همانگونه که مستحضرید، احتراماً،       
نیز ابعاد زندگی انسان ها را  کلیه ،زمان کوتاهی به یک معضل جهانی تبدیل شده و علاوه بر مرگ هزاران نفر

های مهم کارفرمایان در روزهای مبارزه با یکی از سوالات و دغدغهحال آنکه . قرار داده است تحت تاثیر
مبنی کارگر و کارفرما است،  میانبر روابط حاکم بر قراردادهای شرایط جدید  ات ناشی ازتاثیر ،ویروس کرونا

در صورت فوت کارگر به و یا کارفرما مسئول است؟  ،آیا در صورت ابتلا کارگر به بیماری کرونابر اینکه که 
  ؟ خواهد بوددیه  ملزم به پرداختکارفرما  ،علت بیماری کرونا

فوت کارگر و فعل یا ترک فعل کارفرما  میانرابطه سببیت  ،در بیماری مذکور لازم به توضیح است که     
ارتباطی به شغل و  که اساساً است ایکرونا یک بیماری عادی و غیر حرفه و بیماری ناشی از ،وجود ندارد

-و عارضه جسمی یا روحی ایجاد شده هیچ وابستگی مستقیمی به نوع شغل نمی شتهحرفه و فعالیت کارگر ندا
به این  ان، کارگردر هر محیط و شرایط دیگریهمواره محتمل است که این امکان  لذا .تواند داشته باشد
ای و یا های حرفهبیماری، الزامًا در زمره 91د. بنابراین ابتلا کارگران به بیماری ویروس کوئید نبیماری مبتلا گرد

، شوندلاینده های موجود در محیط کار ایجاد میناشی از کار که به مرور زمان و متاثر از عوامل محیطی و آ
وکار کشور، لذا با عنایت به اهمیت موضوع و پیامدهای ناشی از آن بر فضای کسب. گرددمحسوب نمی

و اجرای مقررات و  ،های کیفری و حقوقیمسئولیت نظرم ازاین موضوع فرمائید  خواهشمند است دستور
 کارشناسی قرار گیرد. اعلام نظرمرتبط با آن، مورد بررسی و ضوابط 

  گردد.پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی سپاسگزاری می    
 
 
 

 
رونوشت:    
 .ستحضارجهت ا جناب آقای دکتر عشقی، دبیر کل محترم اتاق تهران، -

 .ستحضارسرکار خانم فدایی، معاون محترم امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق تهران، جهت ا -

 

 

 محمدرضا نجفی منش
 بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولیدرئیس کمیسیون 
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 /ت الف8703/83 

4/8/8883 

 جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری

 معاون اول محترم رییس جمهور 

 

 با سالم و احترام،

صنعت فرش دستباف، بنا به دستور اکید ریاست  -به استحضار می رساند، در راستای حمایت از تجار و بازرگانان هنر      
های صورت گرفته، کماکان محترم جمهور، مبنی بر رفع موانع صادراتی و تسهیل در روند صدور کاالها، علیرغم تالش

 وناگون زنجیره ارزش از تولید تا صدور آن بشرح زیر وجود دارد: . مشکالتی بر سر راه صدور این کاال در بخش های گ

کاهش صادرات بدلیل تحریم و اجرای برخی سیاست ها ازجمله پیمان سپاری ارزی که حدود چند ماهی است به  -
صنعت فرش دستباف همراه  -های بسیاری برای فعاالن هنریکی از معضالت جدی صادرکنندگان تبدیل و نگرانی

 -است، تجار این حوزه معتقدند، علیرغم موافقت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای این هنر داشته
فرش دستباف به انبارهای  یا انتقال )ارسال امانیتجارت این کاال  ماه ، بدلیل نوع 7صنعت  به مدت 

صادرکنندگان، در برخی موارد تا مدت زمان یک سال و نیم منجر به پرداخت سریع ارزش کاال نخواهد شد( سبب 
  آسیب جدی به صادرات فرش دستباف که از کاالهای استراتژیک کشور بشمار می رود، خواهد بود.

صادرکنندگان در الیحه قانون مالیات بر ارزش افزوده که شامل پیشنهاد وزارت صنعت نظرات مدتهاست که   -
، در باشدمی  فرش دستباف در فصل معافیت ها نیزمعدن و تجارت در خصوص چگونگی اصالحات و قرار گیری 

 صف انتظارتصویب در مجلس محترم شورای اسالمی  قرار دارد.

دگان به ویژه فرش دستباف در چنین شرایطی که حمایت ها باید دو حذف مشوق های صادراتی برای صادرکنن -
    آورده استصنعت فراهم  -چندان شود ، شرایط خروج بسیاری از فعاالن را از این هنر

از آیین نامه اجرایی گ.ج.ا.ا مبنی بر   76و  121مواد قانون امور گمرکی و  56ماده موضوع مورد بررسی دیگر،    -
است که تاکنون  "ورود موقت فرش دستباف بمنظور مرمت"و  "دستباف ایرانی به داخل کشوراعاده فرش های "

ها از مرکز ملی فرش ایران نیز نشان از مسکوت بودن است. ضمن آنکه پیگیری ای نگردیدهمنجر به نتیجه
 موضوعات مزبور علیرغم پیگیریهای متعدد آن مرکز، می باشد. 
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 /ت الف8703/83 

4/8/8883 

    

 صنعت نیز مشکالتی بدین شرح وجود دارد:  -در مورد مواد اولیه مورد نیاز این هنر
 ،ای %16تسهیل واردات مواد اولیه در مقابل صادرات و حذف تودیع وثیقه  -
)شرایط تحریم سبب گردید، کاال به جای بندر عباس در  بانک و گمرک در خصوص کسری تخلیه کاال تعارضات -

و بدلیل شرایط آب و هوایی آن بندر و ماهیت کاال که جاذب الرطوبه است بار ارسال  بندرجبل علی تخلیه شود
شده، کسری تخلیه خواهد داشت، که گمرک پذیرنده این شرایط هست اما بانک بدلیل کسری تخلیه تا تعیین 

 تکلیف کسری با گمرک، سفته ها یا چک را نزد خود نگاه می دارد(.

 
 پیشنهادات:

 ماه، 12ماه به  7افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش از  -
 دستور تامین ردیف اعتبار برای برقراری مجدد مشوق های صادراتی به ویژه صادرکنندگان فرش دستباف؛ -
بررسی مجدد ماده  قانون امور گمرکی به مجلس شورای اسالمی و  56تهیه و ارسال الیحه اصالح ماده دستور  -

با پیشنهادهای جدید بخش خصوصی و دولتی و هم چنین دستور تسریع  121ن نامه اجرایی قانون امور گمرکی آیی
همین آیین نامه مبنی بر معافیت فرش های دستباف )ورود موقت( از ارائه تضامین  76الحاق تبصره جدید به ماده 

 و وثایق؛
 کسری تخلیه کاال در بندر جبل علی؛دستور تسریع در حل اختالف بانک مرکزی و گمرک در موضوع  -

 
از این رو مزید امتنان خواهد بود دستور فرمایید تا تمهیداتی فراهم آید که موارد ذکر شده تا حصول نتیجه بطور جدی   

 پیگیری شود و این اتاق را از نتایج متخذه، مطلع فرمایید.

  گردد.اری میزپیشاپیش از همکاری صمیمانه جنابعالی سپاسگ   

 

 

 
 

 مسعود خوانساری 
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 ساز جناب آقاي دکتر محمدرضا شانه

 رئیس محترم سازمان غذا و دارو  
 

 با سلام،
احتراما همانگونه که مستحضرید دولت تدبیر و امید با رویکرد توسعه دانش و فناوری و هجرت از    

بنیان فعالیت خود را آغاز نمود. در راستای این سیاست، وزارت بهداشت، اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش
حمایتی و  درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت ایجاد زیرساخت

تسهیل در فضای ایجاد و رشد کسب و کارهای حوزه سلامت، بالاخص دارو، مامور به اجرا گردیدند. 
سیاستی افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه،  -با تصویب بسته حمایتی 5931وزارت بهداشت در سال 

اغ نمود که ازجمله بنیان حوزه دارو تدوین و ابلهای دانشمصوبات قابل قبولی را جهت حمایت از شرکت
های صدور پروانه ساخت داروهای خارج از فهرست رسمی ایران برای شرکت "آن می توان به 

اشاره  "بنیان، مشروط به ارائه سابقه صادراتی حداقل یک میلیون دلار به تایید سازمان غذا و دارودانش
ها و اد شتاب دهندهنمود. همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از ایج

های های حمایتی جهت ایجاد شرکتهای کشور در بخش دارو، بستههای نوآوری و تعیین اولویتکارخانه
ای که توسعه اکوسیستم مذکور بنیان نوپا و کار بر روی داروهای هایتک جدید را آغاز کرد به گونهدانش

 مورد تاکید معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت.
سال از عمر دولت تدبیر و امید، مصوبات بسته حمایتی وزارت بهداشت به  7نون و پس از گذشت اک      

های دارویی، های ایجاد شده در شتاب دهندهای، ابتر مانده و از سوی دیگر شرکتعلت برخوردهای سلیقه
رود به بازار باشد، آماده ثبت و ومحصولات خود را که عمدتا خارج از فهرست رسمی داروهای کشور می

بنیان، اکنون جوانان فارغ التحصیل کشور که رغم تمام شعارهای حمایتی از رشد اقتصاد دانشدارند. علی
اند، پشت سد فهرست رسمی داروهای با تلاش فراوان یک محصول را به مرحله تجاری سازی رسانده

 اند.کشور متوقف شده



کمیسیون های تخصصی و هیات نمایندگان
، صنایع، معادن وکشاورزی تهران اتاق بازرگا�ن

133

 
 /ت الف1414/99

41/1/4999 

ک محصول است، با به سرانجام نرسیدن فرآیند ثبت و شان وابسته به یها که حیات و مماتاین شرکت 
گردند. این در شرایطی است که دولت علاوه بر خلف ورود به بازار دارو، با تعطیلی شرکت مواجه می

الذکر، در مواردی واردات داروهای خارج از فهرست را با ارز دولتی انجام داده است که وعده فوق
 اند.ل مطالعه بر روی آن و در انتظار ثبت دارو بودهبنیان داخلی مشغوهای دانششرکت

های تخصصی و پزشکان صاحب اعتبار کشور خواهان دسترسی از منظر جامعه پزشکی، انجمن      
باشند. امروز های درمانی موجود در کشور میبیماران به داروهای جدید و ایجاد اثربخشی بیشتر پروتکل

ها جهت انجام کارآزمایی بالینی و در اختیار قرار گرفتن داروهای منمکاتبات مختلفی از سوی این انج
جدید در دسترس بیماران با آن سازمان محترم و وزارت بهداشت صورت گرفته است. در همین راستا 

 باشیم. متاسفانه شاهد خرید دارو توسط بیماران از کشورهای همسایه به صورت چمدانی می
عدم ورود داروهای جدید به فهرست رسمی داروهای کشور، امکان صادرات علاوه بر موارد فوق،      

این داروها را نیز سلب کرده است زیرا رگولاتوری کشورهای مقصد نیاز به مدارک صادراتی همچون 
CPP  وFree Sale کنند.دارند و ثبت محصول داخل ایران و مصرف آن را رصد می 
ای داروها، این های اقتصادی و پوشش بیمهران، با توجه به دغدغهگذانکته حائز اهمیت برای سیاست     

ای است که داروهای خارج از فهرست اغلب برای اندیکاسیون جدیدی تجویز نخواهند شد که بار بیمه
جدیدی را به دولت تحمیل کنند بلکه به علت اختصاصی بودن، از سهم بازار داروهای فعلی، بخشی را به 

 های منوکلونال کاملا صادق است(.بادیهند )این نکته پیرامون آنتیدخود اختصاص می
 حال ادامه این مسئله، عواقب ناگواری همچون موارد زیر را در پی خواهد داشت: 

 مدت صدمات بلند های طلایی صادراتی و عدم ارزآوری به کشور و تحمیلاز بین رفتن فرصت -5
ماندگی صنعت و متعقبا عقب تعطیل شدن تحقیق و توسعه در حوزه دارو بالاخص داروهای هایتک -2

 المللی ای و بینداروسازی کشور به خصوص در عرصه منطقه
 التحصیلان جوانسرخوردگی و مهاجرت فارغبنیان نوپا و های دانشتعطیلی شرکت -9

های )مشابه شرکت و ایجاد اقیانوس قرمز داخلی تولید محصولات موجود در بازار توسط چند شرکت -4
 داروسازی شیمیایی(
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 گردد:برای برون رفت از مشکل ایجاد شده، پیشنهادات زیر خدمت شما ارائه می
 و ثبت محصول در کشور برای داروهای خارج از فهرست کارآزمایی بالینی صدور مجوز  -5

 هرست در قالب ضوابط فوریتیی خارج از فصدور مجوز ورود به بازار داروهای تولید شده  -2

 تفکیک لیست داروهای ثبت شده در ایران از لیست داروهای تحت پوشش بیمه -9
با توجه به نکات ذکر شده خواهشمند است دستورات لازم را مبنی بر ایجاد سازوکار قانونی برای    

 بررسی داروهای خارج از فهرست رسمی داروهای کشور مبذول فرمایید.
گاه سازنده جنابعالی، بتوانیم به توسعه صنعت داروسازی کشور، دسترسی جامعه پزشکی و امید است با ن

 بیماران عزیز به داروهای روز دنیا و توسعه سبد صادراتی دارو کشور، یاری نماییم.
 
 
 
 
 
 
 

 رونوشت: 
 جناب آقای دکتر عشقی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، جهت استحضار -
 استحضارها و هیأت نمایندگان اتاق تهران، جهت سرکار خانم فدایی، معاون محترم امور کمیسیون -
 
 
 
 
 

 محمود نجفی عرب
 سلامت اقتصادرئیس کمیسیون 
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 دکتر سیدعلیرضا مرندیجناب آقای 
 ایران فرهنگستان علوم پزشکی محترم رئیس

 
 با سلام،

رساند، ی منتشره فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص نظام دارویی کشور به استحضار میاحتراما پیرو بیانیه   
با اتکا به روحیه انقلابی و همت بزرگان داروسازی کشور توانسته است  9531نظام نوین دارویی ایران در سال 

های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را تحمل و کلیه های بسیار، از جنگ تحمیلی تا تحریمفراز و نشیب
ن قیمت ممکن تامین کند. این در حالی است که نظام دارویی نیازهای دارویی بیماران را تا حد مطلوب و با کمتری

 ماند مگر با رشد، توسعه و نوآوری در صنعت داروسازی.پایدار نمی
های بیمه در این راستا قابل ذکر است که ترجمان ساده داروی ژنریک، دارو کپی ارزان قیمتی است که سازمان    

های داروسازی خود را محدود و کنند ولی هیچ کشوری شرکتهای خود آن را ترویج میبرای کاهش هزینه
کند زیرا این امر به معنای خشکاندن ریشه نوآوری و تحقیق و توسعه در صنعت داروسازی مجبور به تولید آن نمی

 پذیری و شکوفایی اقتصادی در کشور خواهد بود. و به تبع آن کاهش رقابت
یت از راهکارهای نوین مدیریت هزینه در خدمات عمومی سلامت و اتاق بازرگانی تهران ضمن حمالذا      

استقبال از اقدامات ترویجی برای داروهای ژنریک در نظام خدمات عمومی و حذف تصمیمات پشت درب های 
بسته، مخالفت جدی خود را با هر گونه اقدام نظری و عملی از جمله بسته شدن فهرست دارویی کشور و اجبار و 

کشاند اعلام صنعت به تولید صرفا داروی ژنریک که صنعت داروسازی کشور را به ورطه نابودی می محدود کردن
 دارد. می
رود که در امور مرتبط و تاثیرگذار بر کسب و کار حوزه در این راستا از آن فرهنگستان محترم انتظار می    

بهره برده و پیشنهادات ارشادی خود را به های تخصصی، اجرایی و مرتبط در کشور سلامت، از نظرات سایر بخش
 ذینفعان حوزه سلامت اعم از بخش عمومی و خصوصی ارائه نمایند.

 
 
 
 

 
 
 

 محمود نجفی عرب
 سلامت اقتصادرئیس کمیسیون 
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نایناکدرا رتکد  ياقآ  بانج 

ورین مرتحم  ریزو 

مالس اب 

قرب ینیمـضت ، دـیرخ  روظنم  ود  يارب  قرب ، تعنـص  زا  تیامح  نوناق  هدام 5  عوضوم  قرب  ضراوع  دـیراد ، راضحتـسا  هک  روطناـمه       

هفصانملاب يواسم و  تبسن  اب  ربارب  تروصب  لبق ، ياه  لاس  رد  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  ییاتسور  یناسر  قرب  هکبـش  هعـسوت  ریذپدیدجت و 

، لبق ياهلاس  رد  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  هجدوب  همانرب و  ورین و   ترازو  طبریذ  ياه  نامزاس  هنالاس  همانتقفاوم  رد  روظنم  ود  نیا  يارب 

اب اما  هدومن  یم  ار  يدیلوت  قرب  دیرخ  تیافک  هدش  هداد  صیصخت  مهـس   ، ریذپ دیدجت  ياه  هاگورین  دیلوت  تیفرظ  ندوب  نیئاپ  هب  هجوت  اب 

رد  ETS خرن نتفرگ  رظن  رد  يارب  یلاعترضح  همان  نینچمه  يراج و   هتـشذگ و  ياه  لاس رد  ریذپدیدجت  ياه  هاگورین هعـسوت  هب  هجوت 

لاس 98 رد  ریذپدیدجت  قرب  دیرخ  تهج  رابتعا   لایر  درایلیم  رازه  زا 16  شیب  هب  هداس  يا  هبساحم  اب  قرب  ،  شورف  ياه  باسحتروص 

.تسا زاین 

یبسانم ریثات  هدش و  ثادحا  مورحم  قطانم  اهاتسور و  رد  روشک  رد  ریذپدیدجت  ياه  يژرنا ياه  هاگورین بلغا  هک  نیا هب  هجوت  اب  ورنیا  زا 

هب یمالسا ) ياروش  سلجم  بوصم   ) ابتاس همانساسا  نوناق  هدام 12  دنب 3  رد  هکنیا  هب  رظن  یفرط  زا  دنراد و  ییاتـسور  قرب  نیمأت  رد 

رد دییامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  هدیدرگ ، دیکات  ریذپدیدجت  قرب  ینیمـضت  دـیرخ  يارب  قوف  ضراوع  فرـص  تیولوا  هب  تحارص 

قرب مهس  لقادـح 70� و  ربارب  ابتاس )  ) ریذـپدیدجت مهـس  هجدوب ، همانرب و  نامزاس  ترازو و  نا   نیبام  یف  يراج  لاس  هماـنتقفاوم 

قرب دـیرخ  تهج  مزال  رابتعا   نیماـت  رب  هوالع  هلیـسو  نیدب  ات  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  رثکادح 30�  ربارب  ریناوت )  ) ییاتـسور یناسر 

.دریگ تروص  رثوم  مادقا  شیپ  زا  شیب  ییاتسور  یناسر  قرب  هعسوت  رد  ریذپدیدجت ، 

.میشابیم رازگساپس  یلاعبانج  تیارد  رظن و  نسح  زا  شیپاشیپ 

       

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

: تشونور  

راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  هسیئر  تأیه  مرتحم  ياضعا 

فلا ت   /98/5176 

  1398/4/4 
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فیرظ  داوج  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

هجراخ  روما  مرتحم  ریزو 

مالساب

هیـشاح رد  هحورطم  ياه  ثحب  نیچ و  ناریا و  نیتلود  عماج  يراـکمه  هماـنرب  نوماریپ  ریخا  تاـعوضوم  حرط  وریپ  ًاـمارتحا ؛

يزرواشک نداعم و  عیانص ، یناگرزاب  قاتا  همانرب ، نیا  رد  یـصوصخ  شخب  يداصتقا  نیلاعف  تارظن  جرد  موزل  نآ و  یلامتحا 

ریز  ، تمالس يرگـشدرگ ، ندعم ، تعنـص ، یکناب ، يژرنا ، ياهـشخب  رد  ار  عوضوم  یهورگراک  لیکـشت  اب  دراد  رظن  رد  نارهت 

رد جرد  یسررب و  تهج  نکمم  نامز  لقادح  رد  ار  دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  يزرواشک  تخاس و 

ریز تاعوضوم  صوصخرد  عوضوم ، نیا  ققحت  روظنم  هب  تسا ، دنمـشهاوخ  اذل  دنیامن . مالعا  هناخترازو  نآ  هب  روکذم  همانرب 

: دیئامرف روتسد 

قاتا رایتخا  رد  ینیچ  فرط  يوس  زا  یلاسرا  لباقتم  هخسن  نینچ  مه  نیچ و  تلود  هب  یمالسا  يروهمج  يداهنشیپ  هخسن   - 1

.دریگ رارق  نارهت 

فرط اب  تارکاذـم  همادا  تهج  همان  مهافت  يداصتقا  ياه  شخب  رد  نارهت  قاـتا  بختنم  ناگدـنیامن  زا  ناـکما  تروص  رد   - 2

.دیآ لمعب  توعد  ینیچ 

.ددرگ یفرعم  قاتا  هب  رکذلا  قوف  هورگراک  رد  روضح  تهج  ترازو  نآ  هدنیامن   - 3

يرثکادح بسک  رب  ینتبم  عماج  یهاگن  رما ، نیـصصختم  زین  ناعفن و  يذ  رظن  بسک  ناکما  ندمآ  مهارف  اب  تسا  دیما  همتاخ  رد 

.ددرگ مهارف  یلم  عقفانم 

       

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

فلا ت   /99/5483 

  1399/5/13 
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یتمه رتکد  ياقآ  بانج 

ناریا یمالسا  يروهمج  يزکرم  کناب  مرتحم  تسایر 

 

، مارتحا مالس و  اب 

هناماس امین و  هناماس  قیرط  زا  يزرا  تایلمع  يارجا  للملا و  نیب  تراجت  رب  مکاـح  يزرا  میژر  هب  هجوت  اـب  دـناسر ، یم  راضحتـساب         

یکی قیرط  زا  زرا  دیرخ  هب  مادقا  دوجوم ، مزیناکم  ساسا  رب  تامدخ ، الاک و  تادراو  هزوح  رد  يداصتقا  نالاعف  زا  يدادعت  تراجت ، عماج 

رب 300 غلاب  یغلبم  نونک  ات  دوجوم ، تاشرازگ  ساسا  رب  .دنا  هدومن  امین  هناماس  رد  ءاکرش  تخبکین و  ینماضت  مان  هب  زاجم  ياه  یفارص  زا 

زرا نیمأت  صوصخ  رد  یمادقا  چیه  هامکی ، زا  شیب  تشذگ  اب  هک  هدیدرگ   زیراو  روکذم  یفارـص  باسح  هب  زرا  دیرخ  تباب  ناموت  درایلیم 

هبعـش 12 دزن  هدنورپ  هدوب و  يراوتم  یفارـص ، یلـصا  نارادماهـس  هک  تسنآ  زا  یکاح  هدـمآ  لمعب  ياهیریگیپ  هدـماین و  لمعب  هطوبرم 

هک مرتحم  کناب  نآ  دور  یم  راظتنا  هک  تسیلاحرد  نیا  .دـشاب  یم  يریگیپ  لاحرد  حوتفم و  زاوها  بالقنا  یمومع و  يارسداد  یسرپزاب 

ار زاجم  ياه  یفارـص  رب  لرتنک  تراظن و  تیلباق  ییاناوت و  هدوب ، امین  هناماس  نینچمه  اه و  یفارـص  رب  مکاح  راذگ  تسایـس  رظان و  داهن 

رما نیا  ءالخ  تسا  یهیدـب  دـنهد و  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  هدوسآ  لایخ  اب  نما  ، طیحم  کـی  رد  دـنناوتب  يداـصتقا  نالاعف  ات  هتشاد ،

عبانم هداعا  تاراسخ و  ناربج  رد  عیرـست   شالت و  نمـض  تسادنمـشهاوخ  اذل  .دزاس  یم  مهارف  ار  ناگمه  شیوشت  ینارگن و  تابجوم 

ذخا اب  ددرگ و  لوذبم  يرتشیب  هجوت  اه  یفارـص  درکلمع  رب  عماج  یتراظن  ياه  متـسیس  لامعا  حالصا و  صوصخ  رد  ناگتخابلام  یلام 

ناگمه ی  ــ قالخا یعرش و  فیلکت  هک  اه  هاگنب  عفانم  ظفح  هب  تبسن  اه  یفارـص  لیبق  نیا  رب  رتشیب  ياه  تیدودحم  لامعا  ای  نیماضت 

. دیآ لمعب  مزال  مادقا  دشاب  یم 

.دراد ار  رکشت  ریدقت و  لامک  یلاعبانج  دعاسم  روتسد  زا  شیپاشیپ 

        

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

: تشونور  

یضتقم روتسد  رودص  راضحتسا و  تهج  تراجت  ندعم ،   ، تعنص مرتحم  ریزو  ینامحر  اضر  ياقآ  بانج  - 

راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  هسیئر  تأیه  مرتحم  اضعا  - 

فلا ت   /98/5497 

  1398/4/11 
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فابیلاق رتکد  ياقآ  بانج 

یمالسا ياروش  سلجم  مرتحم  سیئر 

مالس اب 

ياه تیرومأم  يارجا  رد  یتاذ و  فیاظو  ساسارب  نارهت  يزرواشک  نداعم و  عیانـص ، یناگرزاب ، قاتا  دناسریم  راضحتـسا  هب  ًامارتحا ،      

راک بسک و  عناوم  عفر  ییاسانـش و  هب  فوطعم  ار  دوخ  يدج  تامادقا  زا  یکی  راک ، بسک و  ياضف  رمتـسم  دوبهب  نوناق  هلمج  زا  ینوناق ،

هتفرگ لکش  تاطابترا  یلاعترضح و  تسایر  هب  یمالسا  ياروش  مرتحم  سلجم  مهدزای  هرود  تیلاعف  عورش  اب  هناتخبشوخ  .تسا  هتشاد 

راک بسک و  ياضف   هعسوت  عناوم و  عفر  رب  ینبم  كرتشم  فادها  ياتسار  رد  یمنتغم  تصرف  مرتحم  سلجم  نآ  نارهت و  قاتا  نیبام  یف 

بجوم هک  یساسا  ياه  شلاچ  تالکشم و  هدمع  زا  یکی  دناد  یم  مزال  ساسا  نیمهرب  .تسا  هدرک  داجیا  يداصتقا  نالاعف  زا  تیامح  و 

: دناسرب راضحتسا  هب  ریز  حرش  هب  ار  تسا  هدیدرگ  نایامرفراک  يارب  يا  هدیدع  تالکشم  زورب 

ياهتیامح يرارقرب  » دومن : هصالخ  هاتوک  ترابع  کی  رد  ناوت  یم  ار  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  درکراک  هدیکچ  دیرضحتسم  هک  هنوگنامه   

رد هک  روکذم  نامزاس  طسوت  یتابلاطم  مادقا  هنوگره  اذـل  ، « راذـگنوناق طسوت  ررقم  همیب  قح  تفایرد  اب  نیعم  دارفا  لاـبق  رد  يا  همیب 

.ددرگیم بوسحم  ضرغ  ضقن  یعون  دشابن  نیعم  ناگدش  همیب  ربارب  رد  دهعت  هدنریگرب 

ياروش بیوصت  هریدم و  تأیه  داهنشیپ  هب  دناوت  یم  نامزاس  دنک  باجیا  راک  عون  هک  يدراوم  رد   » : یعامتجا نیمأت  نوناق  هدام 41  قفو 

هنافـساتم .دـیامن » لوصو  هبلاطم و  تبـسن  نامه  هب  ار  هقلعتم  همیب  قح  نییعت و  هتفای  ماجنا  راک  لک  هب  ار  دزم  تبـسن  نامزاس  یلاع 

ار اپ  ریخا  ياهلاس  رد  یتح  هداد و  يرـست  اهدادرارق  مامت  هب  ار  عوضوم  نآ ، میهافم  دافم و  زا  تشادرب  ءوس  اب  یعامتجا  نیمأت  ناـمزاس 

نیمأت نوناق  هدام 38  لومـشم  دراوم  هرمز  رد  ار  تامدخ  الاک و  شورف  دیرخ و  ياهروتکاف  دـننام  طبترمان  ًالماک  دراوم  و  هداهن  رتارف 

.دیامن یم  لامعا  بیرض  (، 41  ) هدام زا  هبستکم  ياهزوجم  اب  قباطم  اهنآ  رب  هتسناد و  یعامتجا 

.ددرگ یم  بوسحم  دهعت  یب  ياه  تفایرد  تقیقح  رد  صخشمان و  دارفا  همیب  قح  لوصو  هدرتسگ  زراب و  قادصم  ( 41  ) هدام اذل       

هب يربهر  مظعم  ماقم  نیمارف  يارجا  رد  تسا  ممصم  هتشاد و  رارق  هناملاظ  ياه  میرحت  ریثأت  تحت  راک  بسک و  ياضف  هک  یطیارش  رد       

نوناق ( 41  ) هدام لامعا  ةوحن  رد  صوصخ  هب  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  يا  همیب  ریغ  تامادقا  درامگ ، تمه  يداصتقا  دشر  دیلوت و  شیازفا 

فلا ت   /99/6661 

  1399/6/17 
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.تسا هدومن  گنت  يداصتقا  نالاعف  رب  ار  اضف 

نوناق هدام 41  فذح  حرط « هدش  داجیا  لکـشم  زا  تسرد  كرد  اب  هک  یمالسا  ياروش  سلجم  مهد  هرود  ناگدـنیامن  زا  ینادردـق  اب       

روتسد تقفاوم و  خروم 1396/8/10 ، هرامش 7/579  توکـسم » شرازگ   » وریپ تسا  دنمـشهاوخ  دنا ، هدومن  هئارا  ار   « یعامتجا نیمأت 

.دریگ رارق  یمالسا  ياروش  مرتحم  مهدزای  سلجم  راک  روتسد  رد  ًاددجم  روکذم  هدام  فذح  عوضوم  دنیامرف 

ار طبریذ  یصصخت  ياه  هتیمک  رد  تکراشم  روضح و  یـسانشراک و  تاشرازگ  هنوگره  هئارا  يارب  مزال  یگدامآ  قاتا  نیا  تسا  یهیدـب      

.دراد

.مرازگساپس یلاعترضح  دعاسم  روتسد  تبحم و  لذب  زا  ًالبق      

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

: تشونور

راضحتسا تهج  روهمج  سیئر  رتفد  یسایس  مرتحم  نواعم  داژن  يدرو  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  هسیئر  تأیه  مرتحم  ياضعا 

عالطا تهج  نارهت  قاتا  مرتحم  لک  ریبد  یقشع  نمهب  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  روشک  رسارس  يزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، ياه  قاتا  مرتحم  ياسؤر 

عالطا تهج  نارهت  قاتا  راک  بسک و  مرتحم  نواعم  روپ  یجاح  نموه  سدنهم  ياقآ  بانج 

عالطا تهج  نارهت  قاتا  راک  بسک و  دیلوت و  عناوم  عفر  لیهست و  نویسیمک  مرتحم  سیئر  شنم  یفجن  اضردمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 

فلا ت   /99/6661 

  1399/6/17 
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 /ت الف7157/99

7/7/5999 

 زجناب آقای دکتر عباس کشاور
 جهاد کشاورزی  وزیرقائم مقام محترم 

 
 با سالم،

در در دفترر ننابارا ی تهران  اتاقکمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی  با عنایت به نشستاحتراماٌ ،       
بره استوارار میزان باقیمانرد  سرموم در موالروکش کشراورزی،  ، پیرامون موضوع71/60/7911 تاریخ

های صرادراتی در خالروم مرنروع  ردن مومو ره هرای درخواست برخی از اتوادیه پیرورساند، می
چندین نلسه با حاور مسئو ین  برگزاریبا  در موالوکش، بد یل ونود باقیماند  سموم رکتها صادراتی 
، ایرن موضروع وزارش نهاد کشاورزی و وزارش بهدا ت و سایر مسئو ین مرتبط با این امرر عا ی مرتبه

کاران ذیرربط ربا دست اندحوز  این بندی مشکالش احالا و نمع و طی چند ما  گذ ته نسبت بهبررسی 
که با تونه به ا راف کامل نناباا ی و سایر دست اندرکاران به مسرالل و مشرکالش  ،گردید  استاقدام 

 این حوز  از ذکر آنها به د یل اطا ه کالم خودداری می گردد.
های انجام  د  در نلساش فوق ا ذکر نهت حل مشکالش سه راهکار ترمیمری بره با تونه به بررسی     

  رح ذیل پیشنهاد گردید:
 ی نهت تسهیل در ردیابی موالول تو یدی دار  دن موالوکش کشاورزنهت  ناسنامه یزیربرنامه -7

  سموم کم خطر ینیگزینهت نا ربطیذ یسازمانها یهماهنگ -2

 مایصدا و س یو همکارتهران اتاق  کمیسیون های مرتبط تیکشاورزان با حما جیو ترو آموزش -9

همانگونه که مستوارید تالمیم گیری در این امر در حیطه اختیاراش وزارش نهاد کشاورزی برود  و     
 بدون اراد  آن وزارش موترم هرگونه ترمیم و اصالح مشکالش مونود، غیر ممکن می با د.

ی نهت حل این ماظل ملر ،وال کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و اکثریت تشکل های وابستهعلی اکی    
 ذا در صرورش صرالحدید، دسرتوراش  .ارش نهاد کشاورزی اعالم می نمایدآمادگی خود را در کنار وز
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کزم را به سازمانهای ذیربط آن وزارتخانه نهت همراهی با اتاق تهران ابالغ نمود  تا مورد پیگیرری قررار 
 گیرد.
 گردد.پیشاپیش از دستور مساعد نناباا ی سپاسگزاری می    
 
 
 

 

 
 رونو ت:

 تهران نهت استواار  بازرگانی نناب آقای دکتر عشقی، دبیر کل موترم اتاق -
 استواارسرکار خانم فدایی، مااون موترم امور کمیسیونها و هیأش نمایندگان اتاق تهران نهت  -
 استواارنناب آقای نجفی عرب، رلیس کمیسیون اقتالاد و سالمت اتاق بازرگانی تهران نهت  -
  انه ساز، رلیس موترم سازمان غذا و دارو نهت استواار دکتر نناب آقای -

 نناب آقای چنگلوایی، رلیس موترم سازمان حفظ نباتاش نهت استواار -

 نهت استواار نناب آقای دکتر نافری، رلیس موترم موسسه توقیقاش گیا  پز کی کشور -

 نناب آقای  هریاری، اتوادیه صادر کنندگان خشکبار نهت استواار -
 کشاورزی نهت استواار مت غذا وزارش نهادمویط زیست و سال موترم دفترمدیرکل  نناب آقای رفیای پور، -
 نناب آقای بازرگان، رلیس موترم سازمان توقیقاش آموزش و ترویج کشاورزی نهت استواار -
 نناب آقای حسینی یزدی، دبیر موترم انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران نهت استواار -
 نهت استواار تهران بازرگانی اتاق نناب آقای تقوی فرد، نایب رلیس کمیسیون کشاورزی -
 نهت استواار تهران بازرگانی اتاق نناب آقای ماالومی، نایب رلیس کمیسیون کشاورزی-

 

 

 احمدرضا فرشچیان
 کشاورزی و صنایع تبدیلیرئیس کمیسیون 
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 روحانیدکتر جناب آقای 
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 
 ؛با سالم

و نحوه رفع تعهد  1398بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال »با عنایت به تصویب  ،احتراماً      
 بازرگانی، اتاق در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نظرات و پيشنهادات« صادرکنندگان 1397ارز صادراتی سال 

این خصوص به منظور تسریع در روند نقل و انتقال ارز و بهبود شرایط فعالين  در تهران کشاورزی و معادن صنایع،
 گردد: صادی، به شرح زیر تقدیم میاقت

 ارز نرخ اخير و کاهش فاصله های ماه به چرخه اقتصادی طی حاصل از صادرات ارز بازگشت بهبود روند به عنایت با -1
 مندرج در بسته مذکور، های با هریک از روش بازگشت ارز حاصل از صادرات امکان ارز نيمایی، چنانچه نرخ و آزاد

 محدوده از خارج کاالهای برای حداقل ها، این روش از یک هر در شده تعيين تکليفی ضرایب و گردد ميسر
حاصل از  ارز روند بازگشت در تسریع به منجر تواند می اثرات آن شود، لغو رنگين فلزات و ها فوالدی ها، پتروشيمی

 گردد؛ اقتصادی چرخه به صادرات
 توسط صادرکنندگان و واردکنندگان ميان ارز انتقال و نقل مبنی بر نيما، سامانه در شده تعریف مکانيزیم به توجه با -۲

 در واردکننده و صادرکننده بين مستقيم انجام معامالت امکان گردد می پيشنهاد سامانه، این در فعال مجاز های صرافی
فراهم  احتمالی های همچنين کاهش ریسک و  (درصد ۲ معادل حداقل ) صرافی های هزینه کاهش منظور به سامانه،

 گردد؛
 کشورهای از بعضی و افغانستان حاصل از صادرات به عراق، ارز بازگشت خصوص در آمده عمل به های بررسی پيرو -3

کشورها به  حاصل از صادرات به این ارز بازگشت مکانيزم باشند، می ایران با بانکی روابط فاقد که  (CIS)همسایه
 هزینه فرآیند، این که خواهد بود؛ پذیر امکان مرکزی بانک تایيد مورد مجاز های صرافی طریق از شکلی است که تنها

صادراتی به این کشورها،  کاالهای محدود سود به توجه با و نماید می تحميل صادرکننده به را درصد 8 -1۲ معادل ای
 دولت گذاری هدف و بازارها این به صادرات باالی حجم به توجه با لذا باشد؛ نمی امکانپذیر ای هزینه چنين پذیرش عمالً

 انتقال و نقل های هزینه که شود اندیشيده بایست تدابيری می همسایه، کشور 1۵ با خارجی تجارت حجم افزایش در
محقق نخواهد شد و منجر  مرکزی بانک نظر مورد ارزی تعهد رفع و ارز بازگشت امکان صورت این غير در یابد؛ کاهش

 می گردد؛ یا اجاره های در استفاده از کارت رونق به
 و تخصيص صادرات از حمایت خصوص در کشور، کل 1398 سال بودجه قانون ۲1تبصره « و»بند به عنایت با -۴

 بودجه تحقق ظالمانه، های تحریم دليل به صادرکنندگان مبادالتی های هزینه همچنين افزایش و صادراتی های مشوق
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 لذا دهد؛ کاهش را تحميلی های هزینه حدود زیادی تا تواند می از اتاق، کسب نظر با ها مشوق هدفمند پرداخت و
غيرنفتی و  صادرات توسعه به شایانی کمک بودجه، ردیف این در شده بينی پيش مالی منابع تسریع در تخصيص

 .نمود خواهد کاهش بخشی از اینگونه هزینه های تحميلی
ای تسهيل فضای تجارت و توسعه دستور فرمایيد تا در دراست ؛در پایان از محضر آن مقام عالی استدعا دارد      

 صادرات، اقدام مقتضی در این خصوص به عمل آید. 
 .اعد جنابعالی سپاسگزاری می گرددپيشاپيش از دستور مس      

  
 
 

 رونوشت: 
 جهت استحضار؛ون محترم سياسی دفتر رئيس جمهورجناب آقای فریدون وردی نژاد، معا -
 جناب آقای عبدالناصر همتی، رئيس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، جهت استحضار؛  -
 جناب آقای رضا رحمانی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، جهت استحضار؛  -
 هيأت رئيسه محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت استحضار؛  -
 جناب آقای بهمن عشقی، دبير کل محترم اتاق تهران جهت استحضار؛  -
 ادن و کشاورزی تهران جهت استحضار؛ روسای محترم کميسيونهای مشورتی اتاق بازرگانی، صنایع، مع -
 جناب آقای محمد الهوتی، رئيس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران جهت استحضار؛  -
 سرکار خانم مریم فدایی معاون محترم امور کميسيونها و هيأت نمایندگان اتاق تهران جهت استحضار. -

 

 مسعود خوانساری 
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 سرکار خانم دکتر جنیدی  

   معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری
 

 باسالم، 
احتراما، با عنایت به ابالغ تصویب نامه های دولت محترم در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز     

 ۱۵/۱2/۱۳97مورخ  ۱۶9۳۶۸، ۱۶/۰۵/۱۳97مورخ  ۶۳79۳، 22/۰۱/۱۳97مورخ  ۴۳۵۳های شماره طی نامه
استحضار می۱2/۰۶/۱۳9۸مورخ    72۱9۱و   به  نحوه  ،  بنگاههای  رساند  از  برخی  ارزی  تعهد  رفع  و  تخصیص 

اقتصادی که از طریق اعتبارات اسنادی مدت دار اقدام به واردات مواد اولیه نموده و تاریخ ترخیص ایشان قبل از 
تاریخ    31/۰1/97تاریخ   از  آنها  پرداخت  سررسید  از تصویب  بوده 16/۵/97تا    ۰1/97/ 21و  یک  هیچ  ، در 

تکلیف هنامه تعیین  فوق  و  ای  نرخ    نگردیده است  با  ارز  اشاره،  مورد  بازه زمانی  ریالی وتک    ۴2۰۰۰در 
نرخی نیز رایج بوده و همچنین امکان ویرایش گواهی ثبت آماری تخصیص ارز نیز از انواع ارز موجود در  

ریالی در سیستم بانک مرکزی و    ۴2۰۰۰اعم از ارز متقاضی، اشخاص و آزاد به ارز تک نرخی    9۶سال  
 ی عامل وجود نداشته است و کماکان نیز به همین منوال می باشد. بانک ها

ای که فقدان این مصوبه برای فعاالن اقتصادی فراهم نموده و باعث بروز  لذا با توجه به مشکالت عدیده   
فی حقوقی  بانک اختالفات  شرکتمابین  و  عامل  بررسی  های  است،  نموده  ایجاد  کاال  واردکننده  های 

به پیوست( به شرح  )ر کار کمیسیون بازار پول و سرمایه  این اتاق قرار گرفته و مکاتباتی  موضوع در دستو
 ذیل صورت پذیرفته است:

شماره    -۱ به  تهران  کشاورزی  و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رئیس جمهور    ۳۵۳۸نامه  اول  معاون  به 
 ؛ ۰۴/۰۴/99مورخ 

خطاب به رئیس کل محترم بانک مرکزی مورخ    ۳۶7۱۸نامه معاون اول محترم رئیس جمهور به شماره    -2
 ؛۰9/۰۴/99
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معاون  -۳ به شماره    محترم  نامه  و تجارت  معدن  به وزارت صنعت،  بانک مرکزی  مورخ    ۱۰۸۳9۱ارزی 
 ؛۱۵/۰۴/97

ش   -۴ به  دولت  اقتصادی  کمیسیون  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  محترم  وزیر  مورخ    ۱7۳2۴۰ماره  نامه 
 به انضمام اصالحیه پیشنهادی. ۱۵/۰7/99
کمیسیون لذا با توجه به مشروحات فوق و مستندات پیوست، در حال حاضر این مهم در دستور کار      

با توجه به حضور حضرتعالی در جلسات آن کمیسیون، خواهشمند است  اقتصادی دولت قرار گرفته است، 
تصوی خصوص  در  مقتضی  نحو  اعضای به  از  حمایت  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پیشنهاد       ب 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و حل مشکالت عدیده فعاالن اقتصادی مساعدت الزم را  های  اتاق
 مبذول فرمایید.

 سپاسگزاری می گردد.  سرکار عالیدستور مساعد پیشاپیش از     
 

 
 
 
 
 
 
 
 رونوشت :  

 جناب آقای دکتر بهمن عشقی، دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، جهت استحضار  -
 سرکار خانم مریم فدایی، معاون محترم امور کمیسیونها و هیأت نمایندگان اتاق تهران، جهت استحضار  -

 
 

 فریال مستوفی
 بازار پول و سرمایه رئیس کمیسیون 
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 جناب آقای دکتر رزم حسینی
 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

 
 باسالم، 

 یهاابنگااه یصااراات یاز توانمندساز تینامه حما وهیشنویس پیش ،احتراماً، همانگونه که مستحضرید      
را معاونت توسعه صاراات کاال و خدمات سازمان توساعه و تاااات  09/07/1399را تاایخ  کوچک و متوسط

های مدیریت صااراات و ایران، تدوین گررید. با عنایت به اهمیت موضوع و به تبع آن ضروات تقویت شرکت
ن و ناویس توساط کااشناسااهای کوچک و متوسط، این پیشهای صارااتی بنگاهرا ااستای افزایش ظرفیت

این گرفته و بار متخصصین را این حوزه را اتاق بازاگانی، صنایع، معارن و کشاوازی تهران موار براسی قراا
گررر. لذا برراای تقدیم مینظرات و پیشنهارات اصالحی استخراج و به پیوست جهت استحضاا و بهرهاساس 

قاانون بهباور مساتمر محایط  3و  2خواهشمند است، را ااستای تسهیل امر صاراات و نیز بکااگیری موار 
 . وکاا، رستوا فرمایید اقدامات الزم به منظوا اعمال این پیشنهارات را پیش نویس مذکوا اعمال شورکسب

 پیشاپیش از رستوا مساعد جنابعالی سپاسگزاای می گررر.    
 

 
 

 

 رونوشت: 
 اعضای محترم هیأت ائیسه اتاق تهران، جهت استحضاا -
  اییس محترم کمیسیون تسهیل تااات و توسعه صاراات اتاق تهران، جهت استحضاا ،جناب آقای مهندس الهوتی -
 اطالعجناب آقای رکتر بهمن عشقی، ربیرکل محترم اتاق تهران، جهت  -
 اطالعسرکاا خانم مریم فدایی، معاون محترم اموا کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق تهران، جهت  -

 مسعود خوانساری 
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 کوچک و متوسط یبنگاه ها یصادرات یاز توانمندساز تینامه حما وهیشنظرات و پیشنهادات اصالحی پیرامون 
 

 نایا بارای مشخصی تعریف ولی هستند متوسط و کوچک بنگاهای نامه، شیوه این را مشمول واحدهای -
 نانکااک تعدار با واحدهایی صوات به متوسط تا خرر بنگاههای برای تعریفی است. نشده بنگاهها ااائه گروه
 آیاا نیسات معلاوم و نیست مشخص تعریف این تعیین مرجع که شده شیوه نامه راج را نفر،  150از کمتر
 خیر؛ یا هستند حمایت مشمول هم خرر هایهبنگا

 تمادیری شارکتهای برای تاییدکننده مرجع است که شده بندی طبقه گروه 4 به شمول رامنه ، 2ماره را -
 و صاارااتی هاایخوشه برای که حالی را شده قید تااات توسعه سازمان صارااتی، و کنسرسیوم صاراات

 است؛ نشده مشخص متوسط مواری و کوچک بنگاههای
 حیث از ،شده ااائه 3 ماره را صارااتی شبکه های برای که تعریفی به توجه با هدف، برای شده تنظیم متن -

 کنناده مشاااکت نهارهاای و صاارااتگر  های خوشه و متوسط و کوچک بنگاههای ) شمول حمایت رامنه
 صاارااتی هاایشابکه 3 ماره راار. را محتوایی ایرار صارااتی  شبکه های صاراات و مدیریت شرکتهای)

 و شاده راج صارااتی کنسرسیوم های و صارااتی صاراات، خوشه های مدیریت شرکتهای گروه سه شامل
 شابکه جازو کاه حاالی ، را شاده اناد نظر گرفته را حمایت مشمول واحدهای جزو صارااتی خوشه های

 اند؛شده منظوا هم صارااتی
 برای صارااتی واسطه قالب را صارااتی کنسرسیوم و صارااتی مدیریت شرکت ،3 ماره تعاایف بخش را -

 اظلح از که شده تعریف بنگاهها، از گروه این بین همکاای شبکه یا و متوسط و کوچک به بنگاههای کمک
 به محدور صارااتی های کنسرسیوم و صارااتی مدیریت شرکت های فعالیت نیست. زیرا صحیح فنی

 نیست؛  متوسط و کوچک بنگاههای
ها، های کوچک و متوسط از حمایتشیوه نامه را خصوص شرایط برخواراای بنگاه 3ماره  "ر"را بند  -

 اصالحاتی صوات پذیرر؛
 رخایب را کاه شاده ااائه 2 ماره را منداج گروه 4 تفکیک به ها حمایت از برخواراای شرایط 4 ماره را -

 چیست گواهی این نیست اوشن که شده ERA صاراات برای آمارگی اازیابی گواهی بورن به رااا منوط مواار
 میشور؛ صارا چگونه و
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جرای ارا ااستای حذف مقرااات زاید و تسهیل گرا نگاه جایزه محوای به نگاه زیرساخت سازی و  تغییر -
 نامه؛ شیوه 5مفار ماره 

 اازیاابی که شده راج هاحمایت جزو صاراات برای آمارگی اازیابی نامه، شیوه 1 شمااه جدول اول اریف را
 کاه حالی را است شده منظوا فعالیت این شرح را بنگاه صاراات ااه نقشه طراحی همراه آمارگی به سطح

 منوط مستندات و مدااک از برخی است.  شده آواره هم حمایت رایافت جزو شروط گواهی همین بورن رااا
 شده تااات توسعه سازمان یا و ایران صنعتی شهرکهای و صنایع کوچک سازمان توسط تایید یا و صدوا به
 نیست؛  مشخص هم مزبوا های تاییدیه رایافت فرایندها برای این به مربوط زمانی مهلت و فرآیند که
 آیاا نیسات مشاخص و نیست اوشن 1 جدول را شده راره شرح فعالیتهای از هریک برای حمایت نحوه  -

 اهبنگا یک توسط تاییدیه ااائه اینکه یا شور اناام رولتی نهاری یا سازمان توسط مزبوا هایبناست فعالیت
 هام ،بنگاه خور را یا سپاای برون طریق از فعالیتها این از هریک اناام موار را اناام شده هزینه بر مبنی

 اسااس بار و صوات چه به مزبوا، هایحمایت برای شده بینی پیش میلیاار تومان ره می کند. مبلغ کفایت
 بور. خواهد چگونه مربوط یندهایفرآ و یافت خواهد موار، تخصیص هر برای شده اناام هزینه از راصد چند

 مشاخص اا آن میازان ولای کرره عنوان کلی به صوات اا برخواراا فعالیتهای نوع 1شمااه  جدول واقع را
 است؛ نکرره

 آیاا و باور خواهاد چگونه گروه 4 را بنگاهها همپوشانی افع نحوه که است نشده مشخص نامه شیوه را -
 حمایت راخواست مستقل طوا به است صارااتی خوشه یا کنسرسیومی جزو اینکه وجور میتواند با بنگاهی

 خیر؛ یا کند
 بخاش مارتبط نهارهاای از ای نماینده آیا مشخص نشده است و نامه شیوه این موضوع کااگروه اعضای  -

 صوات زمانی مهلت و ترتیب چه با کااگروه که  کاا را مواار براسی نحوه رااند.  آن حضوا را هم خصوصی
 گرفت، مشخص نگرریده است؛ خواهد

ین شیوه نامه اهای مطروحه را ااستای اجرای ها و خدمات قابل ااائه به بخشها، سرویسنوع حمایت -
 مشخص نگرریده است؛ 

هاا، مااوز دوا ضمانت نامهصهای مدیریت صاراات را زمینه شرکت موجور را ااستای مسائل و مشکالت  -
نیسات و حاوزه مشاخص ها و ... و نحوه حمایت از هر واور موقت، ااائه تسهیالت اازان قیمت به این شرکت

 ؛   ضروای است را این شیوه نامه بصوات مشخص تعیین شور



کمیسیون های تخصصی و هیات نمایندگان
، صنایع، معادن وکشاورزی تهران اتاق بازرگا�ن

155

 ت الف/9211/99 

27/8/1399 

های یتهای اسیدن به این هدف با توجه به واقعهای حمایت، بورجه و منابع مالی موار نیاز، و اوششیوه -
 جه وو حمایت از این طرخ بدون تعیین بور موجور، برای هر حوزه را این شیوه نامه تعریف نگرریده است

 ؛ متولی آن ضمانت اجرایی نخواهد راشت 
 های مدیریت صاراات را شیوه نامه چراکه با توجه به کسریبرای شرکت مشخصتعریف جایگاه حقوقی  -

 به اسمیت شناخته شدنجایگاه حقوقی  یینتع های ماری،بورجه موجور و عدم امکان رسترسی به حمایت
   ؛تواند مشکالت رایافت خدمات مرتفع و حمایت از این بنگاه ها اا عملیاتی کند میشرکتها  این 

مدل و الگوی مشخص برای موضوع ااائه گواهی اازیابی آمارگی برای صاراات را شیوه نامه تعریف  -
 نگرریده است؛

بین وظایف سازمان توسعه تااات ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را تعریف  -
 های خرر و کوچک و متوسط تالقی مشاهده می گررر؛ بنگاه

ه بهای کوچک و متوسط تفکیک این شیوه نامه به رو بخش مازا برای شرکتهای مدیریت صاراات و بنگاه -
 ها به هر رو بخش ضروای خواهد بور؛ مایتمنظوا مدیریت و تخصیص منطقی ح

 اتاق صوات پذیرر؛  با حضوا و مشااکت و حمایت از بنگاه ها  فرآیند شناسایی و اتبه بندی -
عه سازی را تعاایف ااائه شده با توجه به عدم وجور ظرفیت تخصصی را این حوزه را سازمان توسهمگن -

هی های بزاگ توجصارااتی به موضوع اتصال به بنگاهتااات ایران به عنوان مثال را تعریف کنسرسیوم 
 نگرریده است؛

 های مدانیزه اصالح و از اوشهای سنتی و قدیمی خااج گررر.ها بر اساس سیستمنوع حمایت -
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 شماره:

 تاریخ:
:پیوست  

 

03/09/1399  

الف ت/9467/99  

 ندارد

 ساز جناب آقاي دکتر محمدرضا شانه
 رئیس محترم سازمان غذا و دارو 

 
 با سالم،

صنایع،     سالمت اتاق بازرگانی،  صاد  سیون اقت سی های بعمل آمده در کمی احتراماً، با عنایت به برر
سازمان غذا و دارو، کلیه ایرادات آن جهت  شره  صوص آمارنامه ی منت شاورزی تهران، درخ معادن و ک

 گردد:برداری به شرح زیر، تقدیم میبهره
طبق  115نظر تعداد شرکت های دارای مجوز  عدم پوشش کامل عملکرد شرکت های توزیعی از -1

منتشره آن سازمان   97ی هشت ماهه لیست ارزیابی منتشره ماهانه آن سازمان، به طور مثال در آمارنامه
شرکت  28ماهه  12شرکت پخش فعالیت خود را در آمارنامه اعالم نموده بودند ولی در گزارش  62

 حذف شده اند.
ها در زیع کننده و تامین کننده و ثبت عملکرد ناقص آن شرکتعدم حضور شرکت های شاخص تو -2

که کامال مشهود  97و  99گزارش منتشره همچون عملکرد پخش البرز و قاسم ایران و ... در گزارش سال 
 شرکت پخش اعالمی ثبت عملکردی ناقصی از فروش را در گزارشات شاهد هستیم. 26است. ضمنا برای 

بسته بندی اعالم شده که با توجه به اختالفات زیاد در بسته بندی های فروش اعالمی محصوالت به  -3
 یک برند یا شرکت های مختلف امکان برنامه ریزی را بر فرض صحت داده ها، نیست.

 مغایرت در قیمت ها یکی دیگر از ایرادات اساسی نوع گزارش ارسالی است. -4
اعالمی از سوی اداره آی تی، در  10/07/99با توجه به امتیاز بندی شرکت های رده اول در تاریخ  -5

های رده اول دارای باالترین امتیاز، شاهد باالترین ایرادات در آمارهای ارسالی هستیم؛ به عنوان شرکت
مثال اطالعات شرکتهای پخش رازی، مشکات فارمد، سالمت پخش هستی، توزیع داروپخش در فروش 

برای شرکت هایی همچون  1398و  1397ال های درصد در فروش س 100محصوالت و همچنین رشد 
درصدی فروش پخش نخبگان و در مقابل افت کامل فروش پخش البرز و به پخش  23دایادارو و رشد 

 داروی بهشهر و پخش هالل و برگ سبزآترین گمراه کننده است.
هستند ! با شود که بیشتر هم تولیدی درصد فروش ریالی آمارنامه را شامل می 50ژنریک،  30فروش  -6

رود. در حذف این تعداد اقالم که به یقین ایراد است، جامعیت آمارنامه داروی کشور زیر سوال می
درصد سهم ریالی آمارنامه  50ژنریک، که بیشتر هم وارداتی بودند نزدیک  150آمارنامه ی سالهای گذشته 

 را اختصاص داده اند.
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 شماره:

 تاریخ:
:پیوست  

 

03/09/1399  

الف ت/9467/99  

 ندارد

 8و دارو که دارای باالترین دقت بوده از آمارنامه قبلی سازمان غذا  97ماهه  8فروش آمارنامه ی  -7
درصد فروش ریالی کمتری دارد و فروش تیراژی هم قابل قیاس نیست چون بر  27ماهه اعالمی جدید 

 اساس تیراژ محاسبه نشده است.
عدم انتشار برخط آمارنامه هم با توجه به هزینه های باالیی که به زنجیره تحمیل شده با گذشت چندین  -8
 ال از طراحی آن هم دلیلی بر عدم کارایی روش موجود است.س
ثبت ناقص فروش و توزیع برخی اقالم همچون سفازولین، آموکسی سیلین، انسولین ها، مواد تحت  -9

، والزارتان، فاکتورهای خونی از نمونه های بارز خطاهای آمارنامه ی منتشره IVIGکنترل، آلبومین و 
 باشد.می

 

توجه به نکات ذکر شده خواهشمند است دستور مقتضی در خصوص بررسی و اعمال علی ایحال، با    
 اصالحات الزم در آمارنامه فوق را، در صورت صالحدید، مبذول فرمائید.

 پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی کمال تشکر را دارد.    
 
 
 
 
 
  

 
 

 رونوشت: 
 جناب آقای دکتر بهمن عشقی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، جهت استحضار -
 تهران، جهت استحضارسرکار خانم مریم فدایی، معاون محترم امور کمیسیونها و هیأت نمایندگان اتاق  -

 

   

 محمود نجفی عرب
 رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت
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يریگناهجرتکد ياقآ  بانج 

روهمج سیئر  مرتحم  لوا  نواعم 

یتمواقم داصتقا  یهدنامرف  داتس  سیئر  و 

مالس اب 

نالاعف روشک ، هعـسوت  ياه  همانرب  یمئاد  ماکحا  نوناق  و 23  داوم 22  دافم  حیرـصت   مغریلع  دیرـضحتسم ، هک  هنوگنامه  ًامارتحا ،       

زا یعیـسو  هرتسگ  اب  ههجاوم  لمحتم  هناملاظ  ، ياه  میرحت  دیدشت  هناهب  هب  نونک ، ات  لاس 1397  يادتبا  زا  یصوصخ ، شخب  يداصتقا 

، یتعنص مالقا  زا  يرامش   رپ  فیط  رب  لمتشم   ) تادراو رب  تیدودحم  تیعونمم و  لامعا  هعسوت  رب  رئاد  ياه  لمعلاروتسد  تاررقم و  عضو 

اب ضقانتم  ياه  هررقم  زا  یعیسو  هنماد  لاح ، نیع  رد  و  یتشادهب و ،)...  ياهالاک  وراد ، تاجناخراک ، هیلوا  داوم  ریظن  يزرواشک  یندعم و 

نیا بلغا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنا   هدوب  طبریذ  ییارجا  ياه  هاگتسد  طسوت  هب  تارداص ، دیلوت و  لیهـست  رد  تلود  یلک  ياه  تسایس 

يزاس میمصت  ياهدنیآرف  یط   نودب  یسانشراک و  فراعتم  راک  هنوگره  ماجنا  زا  غراف  ینفریغ  يا و  هفرعت  ریغ  عناوم  بلاقرد  تامیمصت 

.تسا هدش  ذاختا  طبریذ ، یصصخت  ياه  لکشت  یناگرزاب و  ياه  قاتا  زا  رظن  بسک  و 

يارب هدش  رداص  ياه  شرافس  تبث  اه و  زوجم  وغل  دراوم  یخرب  رد  دورو و  تیعونمم  عوضوم  ياه  تسرهف  مالعا  میظنت و  رد   موادت         

تیعونمم 680 وراد ، اذغ و  نامزاس  طسوت  وراد  ملق  زا 60  شیب  تادراو  تیعونمم  هنومن : ناونع  هب  الاک و  نوگانوگ  مالقا  زا  یعیسو  فیط 

، قرو تارداص  عنم  تاکرمگ و  رد  هدش  وپد  جنرب  نت  رازه  صیخرت 230  تیعونمم  یتشادهب ، یکشزپ و  تازیهجت  اب  طبترم  ياهالاک  ملق 

.تساعدم نیا  قیدصت  رد  هاوگ  نیرتهب  لیفورپو ، هلول  درگلیم ،

مازلا رب  ینبم  خروم 22/5/1398 ، رد  اه  لکـشت  هعـسوت  شیامه  رد  یلاعبانج  شخبدـیما  دـیکات  دنمـشزرا و  تانایب  هب  تیانع  اب        

شیازفا ياتـسار  رد  هرداص و  ياه  هررقم  ییارجا  تیلباق  مزال  طرش  هلزنم  هب  یناگرزاب  قاتا  تارظن  هطقن  ذخا  هب  ییارجا  ياه  هاگتـسد 

صوصخ رد  يدج  غالبا  دیکأت و  نمض  دییامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ  يداصتقا ، تالکشم  زا  تفر  نورب  يارب  یعامتجا  یگتـسبمه 

رد يرگنزاب  عوضوم  یصوصخ ، شخب  تارظن  بلج  دقاف  همانشخب  هنوگره  رودص  زا  يداصتقا  ناگدنریگ  میمـصت  نادرم و  تلود  بانتجا 

.دریگ رارق  مرتحم  تلود  راک  روتسد  رد  یناگرزاب ، قاتا  تکراشم  اب  هعونمم ، مالقا  تسرهف 

.درامش یم  منتغم  مارتحا  بتارم  دیدجت  يارب  ار  عقوم  همتاخ ، رد 

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

فلا ت   /98/9729 

  1398/6/11 
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ینشا یمظان  رتکد  ياقآ  بانج 

ناریا تاعالطا  يروآ  نف  نامزاس  تسایر  ریزو و  مرتحم  نواعم 

 

مارتحا مالس و  اب 

زین یحیجرت و  خرن   اب  زرا  جورخ  وسکی ، زا  هتشذگ  لاس  رد 2  زرا  خرن  یناسون  تامطالت  يداصتقا و  ریخا  تاناسون  هکیئاـجنآ  زا                  

هب دنیامن ، یم  مادقا  نیا  هب  تردابم  یناگرزاب  تراک  تفایرد  اب  هک  هتشاد  لابندب  ار  يدارفا  بناج  زا  هیور  زا  جراخ  تارداص  رگید  يوس  زا 

يزاس فافش  ـه  یاپرب تاعالطا  کناب  تسا  رظن  رد  نار ، ـ هت قاتا  ءاضعا  درکلمع  هتـسویپ  شیاپ  فدهاب  تلود و  قوقح  زا  تنایـص  روظنم 

دروم ساسارب  .دریگ  رارق  ییامزآ  یتسار  دروم  یناگرزاب ، تراک  دیدمت  تفایرد و  نایضاقتم  هارمه  نفلت  هرامش  یلمدک و  قیبطت  سیورس 

.دیئامرف غالبا  هب  رما  ریخا  هناماس  هب  نارهت  قاتا  یسرتسد  داجیا  ندش  مهارف  تهج  مزال  تاروتسد  تسا  یعدتسم  ریخا 

.تسا رازگساپس  بانجنآ  دعاسم  روتسد  زا  شیپاشیپ 

     

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

 

: تشونور

.راضحتسا تهج  هکبش  تینما  لکریدم  تخب  ناوج  ياقآ  بانج  - 

. مزال يریگیپ  راضحتسا و  تهج  نارهت  قاتا  لاتیجید  لوحت  يروآون و  نویسیمک  مرتحم  تسایر  يردص  رتکد  ياقآ  بانج  - 

.راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  هسیئر  تایه  مرتحم  ياضعا  - 

.يریگیپ عالطا و  تهج  نارهت  قاتا  مرتحم  لکریبد  یقشع  ياقآ  بانج  - 

فلا ت   /98/10393 

  1398/6/25 
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يرالاس رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  مرتحم  لماع  ریدم 

مالس اب 

تخادرپ مدع  ای  همیب  قح  تخادرپ  رد  امرفراک  ریخأت   » یعامتجا نیمأت  نوناق  هدام 36  بجوم  هب  دیرضحتسم  هکیروطنامه  ًامارتحا       

« .دوب دهاوخن  هدش  همیب  لباقم  رد  نامزاس  تادهعت  تیلوئسم و  عفار  نآ 

تخادرپ قیوعت  تروص  رد  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  ییارجا  ياهدحاو  هک  تسنآ  زا  یکاح  راک  بسک و  ياضف  شیاپ  زا  هلصاو  تاشرازگ     

زا يرادروخرب  هدافتـسا و  ناکما  بلـس  هکیروطب  هدرک ، بانتجا  ناگدش  همیب  ینامرد  رتافد  رابتعا  دـیدمت  زا  امرفراک ، طسوت  همیب  قح 

هک ریذپ  بیسآ  رـشق  نیا  هب  يا  هظحالم  لباق  تاراسخ  لیمحت  بجوم  ناشیا  ياه  هداوناخ  شکتمحز و  نارگراک  يارب  یناـمرد  ياـیازم 

.دش دهاوخ  دنراد ، راک  بسک و  دیلوت و  قنور  رد  ییازسب  شقن 

نیا هتفرگ و  رارق  هدیچیپ  تخس و  طیارش  رد  یفاک  هزادنا  هب  هناملاظ  ياه  میرحت  زا  رثأتم  روشک  راک  بسک و  ياضف  هکنیا  هب  تیانع  اب      

رد یگنیدـقن  دـیدش  دوبمک  ناراکنامیپ و  يدـیلوت و  ياه  تکرـش  طسوت  تابلاطم  عقوم  هب  تفایرد  مدـع  لیلدـب  دراوم  یخرب  رد  رما 

ییارجا ياهدحاو  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  دشاب ، یم  نامزاس  همیب  قح  قوقح و  تخادرپ  رد  قیوعت  بجوم  فوصوم  ياهدحاو 

.دنیامن مادقا  هدش  دای  ناگدش  همیب  ینامرد  رتافد  رابتعا  دیدمت  هب  تبسن  نامزاس ،

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

 : تشونور

راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  هسیئر  تأیه  مرتحم  ياضعا 

یهاگآ تهج  نارهت  قاتا  مرتحم  لکریبد  یقشع  نمهب  ياقآ  بانج 

یهاگآ تهج  نارهت  قاتا  راک  بسک و  مرتحم  نواعم  روپ  یجاح  نموه  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  دیلوت  عناوم  عفر  راک و  بسک و  دوبهب  نویسیمک  سیئر  شنم ، یفجن  اضردمحم  ياقآ  بانج 

فلا ت   /98/10551 

  1398/6/27 
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نایدنواهن رتکد  ياقآ  بانج 

اوق نارس  یگنهامه  داتس  مرتحم  ریبد 

، مالس اب 

هتـسناوت روشک  یتفنریغ  تارداص  دهد ، یم ناشن  یبوخ  هب  زین  يزکرم  کناب  یمـسر  ياهرامآ  دیرـضحتسم و  هک  هنوگنامه  امارتحا ،      

زا شخب  نیا  يور  شیپ تالکشم  عناوم و  فذح  ساسا  نیمه  رب  .دیامن  نیمات  ار  روشک  يزرا  زاین  زا  يا  هدمع شخب  هتشذگ ، ياههام  فرظ 

روضح ینونک ، طیارش  رد  يزرا  دمآرد  شیازفا  رب  هوالع  دناوت  یم تسا ، اه  شخب ریاس  رد  نالک  ياه  يریگ میمصت زا  رثاتم  هتبلا  هک  داصتقا 

.دیامن مکحتسم  ار  یتارداص  فده  ياهرازاب  رد  ناریا 

یتفایرد غلابم  ریذپ ، تباقر دیلوت  عناوم  عفر  نوناق  ( 34  ) هدوزفا و شزرا  رب  تایلام  نوناق  ( 13  ) داوم بجوم  هب  هک ، تسا  یلاح  رد  نیا       

رد مادـقا  نیا  هک  دوش  درتسم  ناشیا  هب  هام  کی  تدـم  فرظ  رثکادـح  دـیاب  هدوزفا ، شزرا  رب  تایلام  تباب  زا  روشک  ناگدـننکرداص  زا 

شورف هدش  مامت  تمیق  شهاک  زین  فدـه و  ياهرازاب  رد  یناریا  ناناگرزاب  يریذـپ  تباقر ناوت  شیازفا  ببـس  روکذـم  نیناوق  ياتـسار 

.تسا هدیدرگ 

شزرارب تا  ـ یلام دادرتسا  روشک ، هب  تاردا  زا صـ یشان  زرا  لا  ـ قتنا نا  ـ یرج نیمضت  ياتسار  رد  يزرا و  طیارش  لیلدب  هتشذگ  لاس  زا       

يروهمج يزکرم   کناب  رگید ، يوس  زا  هدیدرگ و  تارداص  زا  لصاح  زرا  تشگزاب  يزرا و  تادهعت  يافیا  هب  طونم  ناگدننکرداص  هب  هدوزفا 

زا هک  تسا  اههام  یتایلام  روما  نامزاس  ریخا  لیلد  هب  تسا  هتفرگ  رظن  رد  یتارداص  زرا  تشگزاـب  يارب  ار  ههاـم  ینامز 4  تلهم  یمالسا 

- يدـیلوت ياهدـحاو  شدرگ  رد  هیامرـس  شهاک  هب  رجنم  رما ، نیمه  يراددوخ و  ناگدـننکرداص  هب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تشگزاب 

زرا تشگزاب  هب  طونم  روشک ، لـک  لاس 98  هجدوب  نوناق  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  دادرتسا  هک  اـجنآ  زا  .تسا  هدـش  روشک  یتارداـص 

طسوت نآ  یگدیسر  ممتم و  هحیال  میدقت  رگید  يوس  زا  دـشاب و  یمن  ریذـپناکما  تلود  طسوت  اسار  نآ  یحالصا  دنیآرف  هدش  یتارداص 

راک روتسد  رد  تیروف  هب  عوضوم  نیا  يریگ  میمصت  یـسررب و  دوش  یم داهنـشیپ   ، دشاب یم  لوطم  راکـشدرگاب  ماوت  زین  مرتحم  سلجم 

هدـننک رداص  هب  تاکرمگ  زا  الاک  جورخ  نیح  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  دـصرد  ددرگ 80  ررقم  هتفرگ و  رارق  اوق  مرتحم  نارـس  تاـسلج 

نیا رب  .دوش  هداد  تشگزاب  هدننکرداص  هب  يزرا ، دهعت  عفر  تارداص و  زا  لصاح  زرا  هضرع  یهاوگ  ذخا  زا  سپ  یقبام ، دصرد  درتسم و 20 

هرمز رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  دصرد   100 یتایلام ، رتافد  هب  یگدیسر  نیح  رد  تارداص ، زا  یشان  تادهعت  ءافیا  مدع  تروص  رد  ساسا ،

.دیدرگ  دهاوخ  لوصو  روظنم و  هدننک  رداص  یتایلام  یهدب 

.دیئامرف علطم  ار  قاتا  نیا  تامادقا  جیاتن  زا   ، مزال تاروتسد  رودص  نمض  تسا  یعدتسم 

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

: تشونور

فلا ت   /98/10552 

  1398/6/27 
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یسیئر رتکد  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

ناریا یمالسا  يروهمج  هییاضق  هوق  مرتحم  سیئر 
 

، مالس اب 

تحت هیئاضق  مرتحم  هوق  رگ  لیهـست  هدنزاس و  مادقا  زا  یـصوصخ ، شخب  نالاعف  ینادردق  رکـشت و  بتارم  هلیـسو  نیدب  ًامارتحا ،        

راضحا هوحن   " صوصخ رد  خروم 16/6/1398  هرامش 9000/77529/100  همانشخب  غالبا  رودص و  تهج  ار ، یلاعبانج  هناربدم  تیریدـم 

داوم 688 و 689 هب  مامتها  يربهر و  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  زا  يریگ  ماهلا اب  هک  روشک ، رسارس  ياه  يرتسگداد هب  یقوقح " صاخـشا 

.دراد یم مالعا  تسا ، هدش  هیهت  يرفیک  یسرداد  نیئآ  نوناق 

ياه هقراب داجیا  رب  هوالع  هیئاضق ، هوق  رد  یناسنا  ياه  شزرا تمارک و  ظفح  لمعلاروتسد  رودص  اب  هدنزرا  مادقا  نیا  ینامز  مه  کش  یب      

هب تبسن  ار  يداصتقا  نالاعف  مامتها  روشک ، راک  بسک و  طیحم  رد  تیفافـش  تینما و  حطـس  ءاقترا  ًابقاعتم  هعماج و  ياـضف  رد  دـیما 

رد تبثم  یمادـقا  لاح  نیع  رد  هدومن و  نوزفا  روشک  يداصتقا  هخرچ  دوبهب  دـیلوت و  قنور  رد  دوخ  هیامرـس  ناوت و  ماـمت  يریگراـکب 

.دوب دهاوخ  داسف  اب  هزرابم  يداصتقا و  تابث  داجیا  ياتسار 

لاغتشا دیلوت و  هخرچ  ابقاعتم  يداصتقا و  ياهتیلاعف  دنور  رد  لالخا  داجیا  زا  يریگشیپ  رد  هنادنمشوه  مادقا  نیا  جیاتن  تسا ، دیما       

دشر ققحت  لاح  نیع  رد  و  یعامتجا ، تلادع  شرتسگ  قوقح و  قاقحا  هنیمز  هدوب و  رثوم  یقوقح  صاخـشا  یـسرداد  دنیآرف  رد  روشک 

نانآ يداصتقا  ياه  تیلاعف  هعسوت  دنور  رد  عیرست  قیرط  زا  یصوصخ  شخب  نالاعف  يزاسدنمناوت  روشک و  يداصتقا  باتشرپ  رمتسم و 

.دیامن داجیا  ار 

.مراتساوخ  نانم  دزیا  زا  ار  یلاعبانج  نوزفازور  قیفوت  نایاپ  رد     

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

: تشونور  

.راضحتسا تهج  نارهت ، يزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا  مرتحم  هسیئر  تأیه 

.راضحتسا تهج  نارهت ، يزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا  یتروشم  ياهنویسیمک  مرتحم  ياسور 

فلا ت   /98/10619 

  1398/6/27 
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 جناب آقای علیرضا رزم حسینی

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

    با سالم،
         احتراماً، به استحضار می رساند، مدت زمانی است که کمبود و افزایش قیمت اکسیـژن طبـی بیمارستانی و 
تجهیزات مربوط به آن، نفس بیماران کرونایی را به شمـاره انداخته و مشکالت عدیده ای را برای بیمارستانها 
ایجـاد نموده است. لذا در این خصوص مقتضی است، با عنایت به مشکالت مترتب بر بیماران کروناییِ بستری در 
بیمارستانها و منازل که ناشی از قیمت باال و یا کمبود سیلندر گاز و نداشتن کیفیت گاز خروجی اکسیژن سیلندر 
بدلیل استفاده دو منظوره (صنعتی و بیمارستانی) و پائین بودن خلوص آن که مستلزم اتخاذ تصمیم کارآمد و 
تدبیـر بهینه در حمایت از بیماران و تامین تجهیزات ایمن و با قیمت مناسب برای ایشان است، تدابیر فوری اعمال 
گردد، تا اکسیژن مورد نیاز بیماران به موقع تامین و دسترسی بیماران بیمارستانی و خانگی (با عنایت به توضیحات 
ارائه شده در خصوص کیفیت نامناسب سیلندرهای اکسیژن و همچنین کمبود فاحش دستگاه های اکسیژنساز 

خانگی و بازار سیاه اجاره روزانه و ...)  به تجهیزات آن به آسانی، ایمن و با قیمت مناسب صورت گیرد.
       خاطر نشان میگردد که در بخش گاز اکسیژن، بعد از افزایش تقاضا به علت بیماری کرونا، عرضه و تولید 
اکسیژن کاهش پیدا کرد. دلیل آن از مدار خـارج شدن خط تولید اکسیژن کارخانجات شرکت های فوالدی و 
پتروشیمی تولید کننده اکسیژن، به علت قدیمی بودن و خرابی ماشین آالت بوده و عالوه برآن با توجه به قیمت 
نرخ ارز، تمایل شرکت های صادر کننده اکسیژن مایع به صادرات آن زیاد شده و با وجود ممنوعیت صادرات آن، 
به اسامی دیگر مانند گاز نیتروژن و آرگون صادر می گردد. همچنین عالوه بر موارد فوق، عدم مدیریت صحیح 
توزیع اکسیژن نیز منجر به بروز مشکالتی گردیده است. به عنوان مثال اکسیژن رایگان فوالد مبارکه که مقرر بود 
در بیمارستان ها توزیع گردد، به صورت کامل به دست آن ها نمی رسد و در بازار سیاه به صنایعی که گاز اکسیژن 
نیاز دارند، اختصاص می یابد. علیهذا موارد ذکـر شده بخشی از مشکالت این صنعت می باشد که باعث کمبود آن 

و افزایش ۱۰ برابری قیمت گاز اکسیژن طی ۲ سال گذشته شده است.
     همچنین در بخش سیلندرگاز نیز، طی چند سال گذشته به علت حمایت از تولید، واردات سیلندر گاز با 
محدودیت هایی مواجه گردیده است. این امر باعث شد که از چند وارد کننده سیلندر تنها یک شرکت باقی بماند، 
و لذا با توجه به قانون سقف و سابقه واردات طی دو سال گذشته تنها یک شرکت امکان واردات داشته و آن شرکت 
نیز در حال حاضـر سقف وارداتش پر شده و امکان واردات ندارد. از طرفی چند شرکت فعال تولید سیلندر گاز 
اکسیژن که در حدود چهار شرکت می باشند بیشتر ظرفیت خود را بر روی تولید مخازن CNG گذاشته اند و تنها 
یک یا دو شرکت امکان  تولید سیلندر ۱۰ لیتری که مورد نیاز بیماران خانگی می باشد را دارند که از کیفیت باالیی 
نیز برخوردار نمی باشندو حتی آنها نیز با توجه به قیمت ارز، اقدام به صادرات محصوالت خود در سایزهای مختلف 



گزارش عملکرد سال 1398-1399

164

شماره:

تاریخ:
پیوست:

۱۳۹۹/۱۰/۰۳

۹۹/۱۰۷۱۲/الف ت

ندارد

نموده اند. بر این اساس عوامل فوق باعث افزایش قیمت ۴ تا ۶ برابـری قیمت سیلندر گاز و اکسیژن مایع 
بیمارستانی و نیز کمیاب شدن آن شده و بیماران خانگی را مجبور به استفاده از سیلندرهای قدیمی غیر ایمن و 

با صرف هزینه بسیار زیاد نموده است.

     لذا با توجه به محدود بودن شرکت های تولید اکسیژن ساز بیمارستانی و نیاز وافر کلیه مراکز درمانی به اکسیژن 
بصورت ۲۴ ساعته و با عنایت به گسترش پاندمی اخیر، اهم موارد ذیل در راستای ایجاد بازار رقابتی جهت خرید 

دستگاه اکسیژن ساز با کیفیت و قیمت مناسب، پیشنهاد می گردد:
تسهیل واردات دستگاه های اکسیژن ساز طبی به صورت محدود؛ -

اقدام عاجل جهت بازگرداندن تولید شرکت های فوالدی و پتروشیمی تولید کننده اکسیژن به چرخه تولید؛ -
مدیریت و نظارت بر عرضه و توزیع گاز اکسیژن و ایجاد اطمینان از تامین آن برای بیمارستان ها؛ -

اقدام عاجل در خصوص ارائه مجوز واردات  به شرکت های معتبر جهت تامین مراکز درمانی با اکسیژن طبی؛ -
در صورت نیاز صدور اجازه ورود اکسیژن مایع، پلنت هوای مستعمل و یا نو (ASU) و تجهیزات تولید اکسیژن  -

.(PSA) پزشکـی
سیلندر گاز:

حمایت از شرکت هـای تولید کننده سیلندر گاز داخلی با واردات مواد اولیه (لوله مخصوص وارداتی) برای آن ها  -
جهت تولید کارمزدی سیلندر؛

واردات سیلندر مورد نیاز بیماران و بیمارستان ها توسط وزارت صمت و یا وزارت بهداشت در سایزهای ۱۰ و ۴۰  -
لیتری؛

تسهیل واردات سیلندر توسط بخش خصوصی (چشم پوشی از موضوع سقف و سابقه در این خصوص و حمایت  -
وزارت صمت از تایید ثبت سفارش های مربوطه)؛

    لذا خواهشمند است، با توجه به نیاز عاجل بیماران و شرایط حاد کنونی کشور، دستور فرمائید، به نحو مقتضی 
مساعدت الزم در این خصوص به عمل آید.

    پیشاپیش از همراهی و دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری می گردد.
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جناب آقای مهندس زنگنه
وزیر محترم نفت 

    با سالم،
    احتراما، به استحضار می رساند، با عنایت به بند (٥) سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی، در خصوص "سهمبری 
عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش" و لزوم بهره مندی آحاد ملت شریف ایران 
از منابع نفت و گاز، تعریف و اجرای صحیح یک مکانیسم کارآمد برای تسری این مزیت از ابتدای زنجیره تولید 
فرآوردههای نفتی تا انتهای آن، با هدف "تنظیم مناسبات عرضه و تقاضا در بازار فرآوردههای نفتی، ایجاد ثبات و 
آرامش در روند خرید و فروش فعاالن اقتصادی، سهولت دسترسی مستمر واحدهای تولیدی به مواد اولیه موردنیاز 

آنها، جلوگیری از خام فروشی و تولید کاالهای با ارزشافزوده و توسعه صادرات کشور" ضروری است. 
    با توجه به عدم وجود مکانیسم و روش پایدار و قابل برنامهریزی برای تأمین مواد اولیه (خوراک) مورد نیاز واحدهای 
تولیدی صنایع پاییندستی صنعت نفت و عدم تطبیق نظام برنامهریزی حاکم بر این بازار با روشها و مکانیسمهای موجود 
در بازار کشورهای پیشرفته که با بهکارگیری برخی نهادها نظیر رگوالتوری، سازماندهی و کنترل و تنظیمگری میشوند،  

به وضعیت موجود که بیشباهت به هرج و مرج اقتصادی نیست، ایرادات اساسی وارد است.
    به منظور مرتفع نمودن ایرادات فوق، قانونگذار در ماده (٥٩) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (٤٤) قانون اساسی 
(مصوب سال ١٣٨٦) و اصالحیه این قانون در مورخ ١٣٩٧/٠٣/٢٢، شورای رقابت را مکلف کرده تا در حوزه کاالها و 
خدماتی که مصداق انحصار وجود دارد، پیشنهاد تأسیس نهاد رگوالتوری را به همراه اساسنامه آن به هیئتوزیران ارائه 
و ارسال کند و هیأت وزیران نیز مکلف است ظرف سه ماه اقدام قانونی الزم را در جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. با 

اینحال بهرغم گذشت سالیان متمادی، این قانون کماکان اجرا نشده است. 
    همچنین، در ماده (١٣) "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت" مصوب سال ١٣٩١، وزارت نفت به تأسیس نهاد 

رگوالتوری مکلف شده، که این امر قانونی هم تاکنون اجرایی نشده است.
    با عنایت به موارد مطروحه، بدیهی است که یکی از تکالیف قانونی مصوب، که میتواند در حل مشکالت صنایع 
پاییندستی و ارتقا و توسعه آنها کارگشا باشد، همچنان بالتکلیف مانده است. نبود چنین نهادی باعث شده، فعاالن بخش 
خصوصی در عرصه پاییندستی نفت، از شیوه کنونی قیمتگذاری نفت خام تحویلی به پاالیشگاه و تخفیفهای اعمالی، 
بهرهمند نشوند و تداوم این وضعیت  منجر به زیان، ورشکستگی و تعطیلی بخش قابلتوجهی از صنایع پاییندستی 

خواهد شد.



گزارش عملکرد سال 1398-1399

166

شماره:

تاریخ:
پیوست:

١٣٩٩/١٠/٠٦
٩٩/١٠٧٢٩/ال

ف ت

دارد

    علی ایحال، به منظور رفع این مشکل و بهرهمندی فعاالن عرصه پاییندستی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
تهران با همکاری اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، طرحی با عنوان "ساماندهی تأمین مواد 
اولیه (خوراک) موردنیاز واحدهای تولیدی بهمنظور تقویت تولید و صادرات" را تهیه نموده که به پیوست تقدیم می
گردد. همچنین این اتاق آمادگی خود را به منظور ارائه این طرح در حضور جنابعالی و نهایتا ارائه در هیئت محترم دولت 

اعالم می دارد. 
    پیشاپیش از بذل عنایت و دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری می گردد.

رونوشت: 
اعضای محترم هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران جهت استحضار -

جناب آقای رضا پدیدار، رئیس محترم کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، جهت استحضار -
جناب آقای دکتر بهمن عشقی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی تهران، جهت آگاهی -

سرکار خانم مریم فدایی، معاون محترم امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، جهت آگاهی -
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ینامحر ياقآ  بانج 

تراجت ندعم و  تعنص ، مرتحم  ریزو 

هناخراک نودب  يدیلوت  ياه  تکرش  يارب  دیلوت  هناورپ  رودص  تساوخرد  عوضوم :

، مالس اب 

نتـشاد رایتخا  رد  نودب  وراد ، اذغ و  ياه  هنیمز  رد  يدیلوت  دحاو  دـصکی  زا  شیب  رـضاح  لاح  رد  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  امارتحا     

تالوصحم نیا  يدادرارق  دیلوت  هب  هدروآرف ، نیدنچ  تبث  وراد و  اذغ و  نامزاس  اب  دادرارق  داقعنا  نمض  هدوب و  تیلاعف  هب  لوغشم  هناخراک 

.دنزادرپ یم 

مجح رضاح  لاح  رد  هعسوت ، لاح  رد  هتفای و  هعسوت  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  موسرم  هیور  قفو  هتفرگ و  تروص  ياه  یـسررب  بسح     

زا شیپ  هکنآ  لاح  تسا ، هدیدرگ  بذج  يدادرارق  دیلوت  ياه  تکرش  طسوت  تاجناخراک ، رد  دیلوت  دکار  لیطعت و  تیفرظ  زا  یهجوت  لباق 

.دنداد یم  همادا  دوخ  دیلوت  هب  ناوت  زا  دصرد  اب 40  اهدحاو  نیا  المع  اه ، تکرش  لیبق  نیا  سیسات 

یم هلاس  یناگرزاب 5  تراک  تفایرد  ناکما  مدع  ابقاعتم  يرادرب و  هرهب  هناورپ  نتـشادن  يدادرارق ، دیلوت  ياهدحاو  تالکشم  هلمج  زا     

تایلام تخادرپ  رد  تیلومشم  ًافاضم ، تعنص و  شخب  يارب  هدش  عضو  یکرمگ  تالیهست  تفایرد  زا  ناشیا  تیمورحم  تابجوم  هک  دشاب 

.تسا هتشاد  یپ  رد  ار  ییاهن  لوصحم  رد  دادرتسا  ناکما  مدع  ثیح  زا  ییوراد  ياه  تکرش  يارب  هدوزفا  شزرا  رب 

بسانم و ریبدت  ذاختا  اب  هک  تسا  يا  هلئـسم  روشک ، يدیلوت  ياهدحاو  رد  یتعنـص  یلاخ  تیفرظ  دوجو  هک  دنیامرف  یم  دـییات  انیقی     

تیلوئـسم يراذگاو  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  روخرد ، یلام  تاناکما  يراجت و  ییاناوت  زا  دـنم  هرهب  یناگرزاب  ياه  تکرـش  اب  طابترا  داجیا 

هتفرگ بقل  دیلوت " قنور   " لاس هب  یلاعلا ،) هلظدم   ) بالقنا مظعم  ربهر  يوس  زا  هک  یلاس  رد  دیلوت -  قنور  لاغتـشا و  شیازفا  هب  دیلوت ،

.دیدرگ دهاوخ  یهتنم  تسا - 

نامزاس تابتاکم  هب  فطع  رکذلاردص و  ياه  هزوح  رد  ربتعم  لاعف  ياه  تکرش  اه و  نمجنا  زا  هلـصاو  تابتاکم  وریپ  اتـسار ، نیمه  رد     

نارهت ناتسا  یـصوصخ  شخب  تلود و  يوگتفگ  ياروش  ریخا  هسلج  رد  عوضوم  هناخترازو ، نآ  اب  لاس 1391  زا  تراجت  ندعم و  تعنص ،

.دندومن تقفاوم  اه  تکرش  نیا  يارب  ینوناق  تالیهست  داجیا  اب  اضعا  تیرثکا  حرطم و 

دنیامرف رداص  دعاسم  مادقا  روتسد  هناخراک ، نودب  دیلوت  زوجم  رودص  صوصخ  رد  ینوناق  تارایتخا  زا  هدافتسا  اب  تسا  یعدتسم  اذل     

تراک دیلوت ، هناورپ  تفایرد  يایازم  زا  يدادرارق  يدـیلوت  طسوتم  کچوک و  تکرـش  زا 100  شیب  يدـنم  هرهب  ناکما  داجیا  رب  هوالع  ات 

فلا ت   /98/11097 

  1398/7/3 
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همین تاجناخراک  نابحاص  يدنم  هرهب  تابجوم  راوجمه ، ياهروشک  رد  ثلاث  ياه  تکرـش  هب  دیلوت  يراذگاو  مدع  يدـیلوت و  یناگرزاب 

.ددرگ مهارف  ناشیا  ياهدحاو  یلاخ  ياه  تیفرظ  ددجم  يریگراکب  زا  لیطعت 

 

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

: تشونور

.راضحتسا تهج  نارهت  يزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا  هسیئر  تایه  مرتحم  ياضعا 

.راضحتسا تهج  نارهت  يزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا  راد  هنازخ  هسیئر و  تایه  مرتحم  وضع  یحایر  رتکد  ياقآ  بانج 

.راضحتسا تهج  نارهت  يزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا  ندعم  تعنص و  نویسیمک  مرتحم  سیئر  يدنو  هرهز  ياقآ  بانج 

.یهاگآ تهج  نارهت  يزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا  مرتحم  لکریبد  یقشع ، رتکد  ياقآ  بانج 

.یهاگآ تهج  نارهت  ناتسا  یصوصخ  شخب  تلود و  يوگتفگ  ياروش  ریبد  ماقم  مئاق  رواشم و  نایدیع  ياقآ  بانج 

.یهاگآ تهج  یناگرزاب  تیوضع و  تراک  روما  مرتحم  ریدم  ییاضر  مظعا  مناخ  راکرس 

فلا ت   /98/11097 

  1398/7/3 
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شماره:

تاریخ:
پیوست:

١۳٩٩/١۰/١۳

٩٩/١١١۲۵/الف ت

ندارد

جناب آقای دکتر سعید نمکی
 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم، 
      احتراماً، همانگونه که مستحضرید، علی رغم ظرفیت باالی صنعت گردشگری در رشد اقتصادی کشور و امکان 
ایجاد منابع و اشتغالزایی در این صنعت با سرعت باال، کلیه بخشهای صنعت گردشگری با شیوع بیماری کووید 
١٩، دستخوش آسیبهای جدی اقتصادی گردیده و در آستانه ورشکستگی و رکود عمیق قرار دارند. در این میان 
رشد چشمگیر کشور در عرصه فعالیتهای پزشکی و وجود پزشکان حاذق و بیمارستانهای مجهز، و همچنین 
وجود مزیت رقابتی در جذب گردشگران خارجی، با توجه به کاهش شدید ارزش ریال، سبب شده است تا ایران 

از پتانسیل باالیی برای رشد صنعت گردشگری سالمت برخوردار باشد. 
     الزم به ذکر است، سازوکار این شکل از توریسم که با هدف ارائه خدمات درمانی و تندرستی در یک بازه 
زمانی فشرده، برنامهریزیشده و قابل رصد، آنهم در کلینیکها و بیمارستانهای خصوصی (که خللی در 
خدمترسانی بخش عمومی سالمت در مقوله کرونا وارد نمیکند) استوار است، کمریسکترین و در عین حال 
درآمدزاترین شیوه گردشگری است و این روزها میتواند بخش هرچند کوچکی از صنعت گردشگری کشور را 
تحرک بخشد. بدیهی است رعایت حداکثری پروتکلها و مالحظات مرتبط با کنترل بیماری کرونا از طرف فعاالن 
اقتصادی این بخش از اقتصاد کشور که غالبا جوانان نوآور استارتاپی حوزه سالمت هستند؛ مورد توجه جدی 

خواهد بود. 
      لذا با عنایت به تبلور کسب و کارهای نوپا، ایده پرور و تکاپوگر در صنعت گردشگری سالمت و درخواست 
های قابل مالحظه سفر به ایران برای دریافت خدمات پزشکی و با تاکید بر عدم تطبیق این نوع سفرها با سفرهای 
انبوه که متضاد با پروتکلهای ستاد ملی کرونا میباشند، و همچنین قابلیت اعمال حداکثری پروتکلهای بهداشتی 
با برنامه ریزیهای از پیش تعیین شده برای این نوع سفرها، خواهشمند است به منظور تحقق ارزآوری و تامین 
منافع ملی در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، با مطرح نمودن موضوع در سطح تصمیم گیری های مرتبط با 

این محدودیت ها از جمله در ستاد ملی کرونا، امکان تسهیل فعالیت کسب و کارهای گردشگری فراهم گردد.
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شماره:

تاریخ:
پیوست:

١۳٩٩/١۰/١۳

٩٩/١١١۲۵/الف ت

ندارد

   الزم به ذکر است، موضوع به وزیر محترم امور خارجه نیز منعکس گردیده و این اتاق آمادگی خود را جهت 
تعیین چهارچوب و ضوابط الزم برای ورود این دسته از گردشگران اعالم می دارد. مزید امتنان خواهد بود از 

نتایج اقدامات بعمل آمده، این اتاق را مطلع فرمایند.
   پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری میگردد.

 

رونوشت: 
جناب آقای دکتر علیاصغر مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهت استحضار 

عضو محترم هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران جهت استحضار
جناب آقای مجید حسینی نژاد رئیس محترم کمیسیون گردشگری اتاق تهران جهت استحضار

جناب آقای بهمن عشقی دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت آگاهی
سرکار خانم مریم فدایی معاون محترم امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان جهت اطالع
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شماره:

تاریخ:
پیوست:

١۳۹۹/١۰/٢٢

۹۹/١١۵۴۴/الف ت

ندارد

جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور 

با سالم
     احتراماً، همانگونه که مستحضرید، صنعت استراتژیک پالسما یکی از دستاوردهای بزرگ داروسازی کشور است و 
توانسته در طول ١۶ سال فعالیت در بخش باالدستی جمع آوری پالسما که بیش از یک سوم خلق ارزش تولید داروهای 
مشتق از پالسما میباشد، با همت ۶ شرکت و ١۰ مرکز جمع آوری پالسما و همکاری بالغ بر ۶۰۰ نفر نیروی آموزش دیده 
متخصص به مرز خودکفایی برسد. همچنین افتتاح اولین پاالیشگاه پالسمای خون که حدود یک چهارم نیاز پاالیشی 
کشور را بر طرف میسازد در اوایل مهرماه سال جاری توسط ریاست محترم جمهور، و شروع احداث پاالیشگاه دوم که 

تکمیل کننده زنجیره تولید است امیدبخش استقالل کشور در این حوزه مهم سالمت میباشد.
     متاسفانه با وجود این دستاوردهای بزرگ نتیجه عملکرد زمامداران امور درمان و بهداشت کشور بر اثر فشارهای 
غیرعلمی و غرض ورزانه بیرونی باعث شده ضربات کاری بر پیکر تولیدکنندگان فعال در این صنعت وارد آید که در 
خوشبینانهترین حالت، حداکثر تا پایان سال شمسی تولیدکنندگان قادر به ادامه فعالیت خواهند بود. متاسفانه تحریم
های ظالمانه و مشکالت ناشی از آن را با مشقت فراوان میتوان تاب آورد لکن تصمیمات تبعیضآمیز و غیرحمایتی از 
تولیدکنندگان را چارهای نیست و در سالهای گذشته نیز عدم حمایت به موقع باعث تعطیلی شرکتهای تولیدی و 

هجرت سرمایه به کشورهای متقاضی صنعت پالسما شده است.
     به استحضار میرساند، صنعت پالسما عالوه بر صرفهجوئی ارزی قابل توجه، تامین داروی با کیفیت و در دسترس را 
امکان پذیر نموده است به نحوی که تحسین سازمان بهداشت جهانی را موجب گردیده و مسیر طی شده ایران را به 
عنوان یک نمونه برای سایر کشورها معرفی مینمایند. علیرغم تمامی اوصاف فوق و همت عالی و سترگ بنیانگذاران و 
فعاالن این صنعت متاسفانه فشارهای وارده از سازمان غذاودارو در سالی که به نام جهش تولید مزین شده است، مشکالت 

الینحلی را به شرح ذیل برای این صنعت به ارمغان داشته است:
به رغم اطالع سازمان غذاودارو از میزان تولید دارو توسط شرکتهای پالسمایی متاسفانه مجوز واردات داروی  .١
commercial به میزان حدود ٢ برابر نیاز ساالنه کشور برای آلبومین و به اندازه نیاز یک سال کشور برای فاکتور۸ در 

سالهای ۹۶ و ۹۷ صادر شده است و واردات بیرویه این دو دارو موجب شده است تا سازمان غذاودارو اجازه بازگشت 
آلبومین و فاکتور۸ استحصالی شرکتهای پالسمایی را صادر نکند.

داروهای آلبومین و فاکتور۸ (به ارزش چند ده میلیارد تومانی) با مجوز سازمان غذاودارو وارد شدهاند اما متاسفانه از  .٢
حدود اردیبهشت ماه امسال در گمرک مانده و سازمان غذاودارو مجوز ترخیص آنها را صادر نمیکند، همچنین تعدادی 
نیز از داروهای ذکر شده نزد پاالیشگر آماده حمل میباشد. این موضوع نه تنها باعث خسارت مالی ناشی از عدم فروش 
و تحمیل هزینه انبارداری برای شرکتها شده است بلکه ریسک از بین رفتن داروها نیز وجود دارد. (در صورت نیاز 
مستندات تعداد ویالهای آماده داروها و ارزش ریالی قابل ارائه میباشد) متاسفانه قیمت فراوردههای پالسمایی به جز ۵% 
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شماره:

تاریخ:
پیوست:

١۳۹۹/١۰/٢٢

۹۹/١١۵۴۴/الف ت

ندارد

افزایش قیمت اخیر داروی IVIG در طول دو سال گذشته به هیچ وجه افزایش نیافته است و عدم افزایش قیمت داروهای 
تولیدی این شرکتها را در معرض ریسک بزرگتری قرار داده است.

     مشکالت فوق الذکر با اقدام عملی و عاجل مسئولین قابل حل میباشد که در غیر این صورت تعطیلی شرکتها و 
کمبود داروهای مشتق از پالسما را در پیش رو خواهیم داشت. الزم به ذکر است به دلیل شیوع ویروس کرونا اهدا پالسما 
در سطح جهانی با کاهش چشمگیر روبرو بوده است که پیش بینی میگردد حتی به صورت وارداتی و بازرگانی در آینده 

نه چندان دور مشتقات پالسما قابل تامین نیست. 
     لذا خواهشمند است، با عنایت به اهمیت موضوع، دستور فرمائید تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

     پیشایش از دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری میگردد.

رونوشت: 
اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق تهران جهت استحضار

جناب آقای محمود نجفی عرب ریاست محترم کمیسیون اقتصاد سالمت جهت استحضار
جناب آقای بهمن عشقی دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت اطالع

سرکار خانم مریم فدایی معاون محترم امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان جهت آگاهی
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موبداز دیمح  ياقآ  بانج 

ناریا تراجت  هعسوت  نامزاس  مرتحم  سیئر 

، مالس اب 

ناتمرتحم ناراکمه  یلاعبانج و  تیقفوم  هدومن و  ضرع  کیربت  تراجت  هعسوت  نامزاس  سیئر  ناونع  هب  ار  یلاعبانج  باصتنا  ًامارتحا ،    

هعسوت يراجت و  تالدابم  لیهست  هژیو  هب  تراجت  هعسوت  ریـسم  زا  نآ  زا  یمهم  شخب  هک  روشک  يداصتقا  هعـسوت  فادها  دربشیپ  رد  ار 

.میامن  یم  وزرآ  دوش ، یم  رسیم  تارداص 

تراجت ياه  همان  تقفاوم  هلمج  زا  دـمآراک  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  تراجت ، رد  مهم  تاعوضوم  زا  یکی  دـیراد  راضحتـسا  هک  هنوگنامه     

نیا يایازم  زا  هتسناوتن  ناریا  داصتقا  هیاسمه ، ياهروشک  یضعب  اب  یحیجرت  ياه  هفرعت  یخرب  عضو  مغر  یلع  هنافساتم  .تسا  یحیجرت 

میظنت مدع  نآ  یلصا  لیالد  زا  یکی  هک  دیامن  بسک  ار  مزال  یفاک و  هرهب  يراجت ، زارت  دوبهب  تارداص و  شیازفا  بلاق  رد  اه  همان  تقفاوم 

.تسا هدوب  نیبامیف  یحیجرت  ياه  هفرعت  تسرهف  تسرد 

نامزاس نآ  تلود و  راک  روتسد  رد  ایساروا  يداصتقا  هیداحتا  هیکرتروشک و  اب  یحیجرت  ياه  هفرعت  ددجم  میظنت  هلـصاو ، عالطا  قبط     

يارب ار  دوخ  یـصصخت  ینف و  یگدامآ  رثوم ، تکراشم  شقن  يافیا  ترورـض  عوضوم و  تیمها  بسح  قاتا  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  مرتحم 

.دیامن یم  مالعا  یحیجرت ، ياه  هفرعت  تسرهف  صوصخ  هب  روکذم  قطانم  اب  همان  تقفاوم  دافم  میظنت  رد  يراکمه 

رد يرادانعم  تبثم  تالوحت  هب  رجنم  تسا ، هتشاد  همادا  نونکات  هتشذگ  زا  هک  قاتا  نیا  نامزاس و  نآ  نیب  يراکمه  هعسوت  تسا  دیما     

.دوش  ناریا  يراجت  ياکرش  ریاس  هیاسمه و  ياهروشک  اب  يراجت  تالدابت  هزوح 

 

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

: تشونور

راضحتسا تهج  نارهت ، قاتا  مرتحم  هسیئر  تایه   -
راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  تارداص  هعسوت  تراجت و  لیهست  نویسیمک  مرتحم  سیئر   ، یتوهال ياقآ  بانج  - 

 

فلا ت   /98/11629 

  1398/7/10 
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جناب آقای دکتر دژپسند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی     

با سالم؛
        احتراماً، با عنایت به مفاد تصویب نامه های شماره ۴٣٥٣ مورخ ١٣٩٧/۰١/٢٢، ٦٣٧٩٣ مورخ ۰٥/١٦/١٣٩٧، ١٦٩٣٦٨ 
مورخ ١٣٩٧/١٢/١٥ و ٧٢١٩١ مورخ ١٣٩٨/۰٦/١٢ در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز که توسط دولت محترم ابالغ 
گردیده است، به استحضار میرساند، نحوه تخصیص و رفع تعهد ارزی برخی از بنگاه های اقتصادی که بر اساس شرایط 
ذیل و از طریق اعتبارات اسنادی مدت دار اقدام به واردات مواد اولیه نموده اند، در هیچ یک از تصویب نامه های فوق 

تعیین تکلیف نگردیده است:

١- بنگاه های اقتصادی و شرکتهایی که در تامین مواد اولیه و ثانویه کارخانجات تولیدی مسبوق به سابقه و فعال بوده 
اند و در زمان ثبت سفارش در سال ١٣٩٦ بدلیل عدم وجود گزینه ای بجز ارز متقاضی برای تعرفه های کاالهای مذکور، 

به الزام و ناگزیر، محل تامین ارز را در ثبت سفارش “ارز متقاضی““ انتخاب نموده اند؛
٢- اعتبارات اسنادی مدت دار با نوع ارز متقاضی مشروح بند ١، که سر رسید آنها قبل از تاریخ ١٣٩٧/۰٥/١٦ در دوره 
ارز تک نرخی ۴٢۰۰۰ ریالی بوده و کاالی موضوع اعتبار قبل از ١٣٩٧/۰١/٣١ ترخیص و بر مبنای قیمت تمام شده محدوده 
ارز ۴٢۰۰۰ ریال به فروش رسیده است، که این مورد در تبصره (٣) اصالحی بند (١) تصویب نامه شماره ١٦٩٣٦٨ مورخ 
١٣٩٧/١٢/١٥ و مفاد شماره ٢ بند (ب) تصویب نامه شماره ٧٢١٩١ مورخ ١٣٩٨/۰٦/١٢ مسکوت مانده است. این در حالی 
است که طبق تصویب نامه های مذکور، به اعتبارات اسنادی با سررسید بعد از تاریخ ١٣٩٧/۰٥/١٦، ارز با نرخ رسمی تعلق 

گرفته است.

        لذا با عنایت به مراتب فوق و بمنظور استیفای حقوق اینگونه بنگاه های اقتصادی که در تاریخ سررسید اعتبارات 
اسنادی مذکور، بدلیل مفاد تصویب نامه شماره ۴٣٥٣ مورخ ١٣٩٧/۰١/٢٢ هیئت محترم وزیران و ممنوعیت تامین ارز از 
صرافی ها از تاریخ ١٣٩٧/۰١/٢٢ لغایت ١٣٩٧/۰٥/١٦ امکان دسترسی و تامین ارز مطابق با نوع ارز مندرج در ثبت سفارش 
را نداشته و در راستای رفع تعهد این بنگاه ها که تا کنون حل و فصل نشده، و همچنین به جهت رفع مشکالت و چالش 
های فی مابین بانکهای عامل و بنگاه های اقتصادی، پیشنهاد میگردد در صورت صالحدید، ترتیبی اتخاذ فرمائید که 

تبصره ذیل، به شماره (٢) بند (ب) تصویب نامه شماره ٧٢١٩١ مورخ ١٣٩٨/۰٦/١٢ افزوده گردد:
"تبصره: با تامین ارز با نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی مدت دار که کاالی موضوع آن قبل از ١٣٩٧/۰١/٣١ ترخیص 
شده و سررسید پرداخت آن نیز قبل از ١٣٩٧/۰٥/١٦ بوده است، مشروط بر این که از محل بازار دوم ارز ( نیما ) تامین 
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نشده باشد، در صورت تایید وزارتخانه ذیربط و صرف نظر از چگونگی تامین و نوع ارز در زمان گشایش اعتبارات اسنادی 
از سوی وارد کننده، موافقت می گردد".

        پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری میگردد. 

رونوشت: 
سرکار خانم فریال مستوفی ریاست محترم کمیسیون بازار پول و سرمایه جهت استحضار

جناب آقای بهمن عشقی دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت اطالع
سرکار خانم مریم فدایی معاون محترم امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان جهت اطالع

مسعود خوانساری
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 جناب آقای دکتر اکبری تاالرپشتی

 رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
 

 با سالم 
طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد "احترامًا، با عنایت به مذاکرات پیشین و با توجه به اینکه بررسی جزئیات      

 در دستور کار آن کمیسیون قرار دارد، توجه حضرتعالی را به موارد زیر جلب می نمایم: "اصالح سیاست های تنظیم بازار
ب می نماید که مجلس شورای اسالمی از ورود به جزئیات اجرایی پرهیز کند و با ساماندهی جایگاه رفیع قوه مقننه ایجا -1

قوانین و مقررات موجود و نظارت بر اجرای صحیح آن، زمینه پاسداشت از حقوق آحاد ملت را فراهم نماید. لذا عزم مجلس 
 رسد:برای قانون نویسی پیرامون زنجیره فوالد به دالیل زیر صحیح به نظر نمی 

  بازار فوالد همچون سایر فلزات و صنایع معدنی، یک بازار پویا و مبتنی بر مولفه های مختلف اقتصادی نظیر قیمت
جهانی، تورم انتظاری، نرخ ارز و ... می باشد که نیازمند سیاستگذاری های شناور و چابکی در اتخاذ تصمیمات متناسب 

ون، قدرت انعطاف و اعمال واکنش صحیح در برابر تحوالت داخلی و بین تصویب یک قانبا تغییر عوامل فوق است و لذا 
 المللی را از سیاستگذاران و تولیدکنندگان سلب می کند.

  زنجیره فوالد از تنوع محصوالت مختلف با فرآیندهای تولید گوناگون برخوردار است و لذا تدوین یک قانون، قطعا
تولید و تقاضای متفاوت هر محصول را در برنخواهد گرفت، ضمن اینکه  جوانب و جزئیات متعدد این زنجیره و وضعیت

به حل مشکالت موجود کمکی نخواهد کرد بلکه ممکن است خود مسبب پدیدآمدن مشکالت جدید برای تولید و بازار 
 فوالد کشور گردد.

 ن نهایی بوده است. هدف مجلس برای تدوین این طرح، ساماندهی بازار فوالد با هدف برخورداری مصرف کنندگا
ریشه اصلی نابسامانی بازار فوالد به ویژه در یک سال گذشته، مسائل اجرایی و حضرتعالی به خوبی مستحضرید که 

عدم تسلط و شناخت مناسب مسئولین ذیربط از پیچیدگی های تولید و تجارت در زنجیره فوالد بوده است نه فقدان 
فوالدی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون اصالحی مالیات های  شایان ذکر است در خصوص محصوالت قوانین.

 مستقیم، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و ... شمولیت دارد. 
  درصدی صنعت فوالد از بازار سرمایه کشور، شایان توجه است که این بازار نیز نسبت به تحوالت  15با توجه به سهم

یژه برخورد خواهد کرد )شاهد عینی آن ریزش اخیر سهام همه صنایع بورسی در اثر یک صنعت فوالد با حساسیت و
های گذشته و با عنایت به مفاد طرح مورد مصاحبه بر علیه شرکت های فوالدی بود( که با در نظر داشتن سابقه دخالت

عزم جدی مجلس شورای اسالمی  این مسئلهبحث به ویژه در خصوص صادرات، احتماال  این واکنش، مثبت نخواهد بود و 
 و پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. برای حمایت از بازار سرمایه کشور را زیر سوال خواهد برد

 
بر این اساس و  با توجه به اینکه اخیرا ستاد اقتصادی دولت، شیوه نامه ای برای ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد ابالغ 

ا با طرح مجلس همخوانی دارد و ایرادات کارشناسی آن نیز در چند جلسه با حضور تشکل های تخصصی مطرح و کرده که تقریب
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به تدریج در حال اصالح و اجرا است، پیشنهاد می گردد مجلس محترم تا اجرای این شیوه نامه و حصول نتایج و بازخوردهای آن  
 ماهه، تامل نماید. 6حداقل در یک بازه 

 
طرح تدوین شده توسط آن کمیسیون محترم عالوه بر آنکه دارای نقاط قوت مهمی همچون توسعه معامالت در بستر   -2

بورس کاال، توجه به کل زنجیره فوالد و پرهیز از بخشی نگری و همچنین تاکید بر نقش سامانه جامع تجارت  می باشد 
 جهت اجرای نتیجه بخش آن مورد اصالح قرار گیرد:اما در برخی موارد ایرادات اساسی دارد که الزم است در 

  این طرح به حذف معافیت مالیاتی صادرات و وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فوالد اشاره دارد که  3ماده  3و  2تبصره
در شرایط فعلی ارزی کشور و همچنین جمیع سیاست های نظام بر توسعه صادرات غیر نفتی، به هیچ عنوان قابل توجیه 

برابری تولید نسبت به تقاضای فوالد در کشور مواجهیم،  2ی باشد. تصویب این تبصره ها در شرایطی که با مازاد نم
عالوه بر کاهش صادرات موجب کاهش تولید فوالد کشور نیز خواهد گردید. عالوه بر این، تصویب این مواد ضد صادراتی، 

 1404به شدت کاهش خواهد داد که مغایر با اهداف سند چشم انداز انگیزه سرمایه گذاران برای توسعه زنجیره فوالد را 
 نظام جمهوری اسالمی ایران و حتی اهداف و عنوان طرح مورد بحث نیز می باشد.

 لذا به عنوان مهم ترین اصالح پیشنهادی، موکدا تقاضا می گردد تبصره های فوق حذف شود.
 ( به دلیل تنوع بسیار باالی محصوالت این زنجیره و 2س کاال ) ماده الزام به عرضه همه محصوالت زنجیره فوالد در بور

شرایط متفاوت تولید و تقاضا و بازار در هر محصول، نه تنها اجرایی نیست بلکه تصویب آن می تواند مشکالت جدیدی 
خود قراردادهای بلند  برای واحدهای تولیدی ایجاد کند. به طور مثال واحدهایی که برای تامین پایدار مواد اولیه معدنی

تولید می کنند و خریداران  (APIمدت منعقد می نمایند و یا واحدهایی که محصوالت خاص سفارشی )مانند ورق های 
انحصاری همچون وزارت نفت و شرکت ملی گاز دارند، در صورت عدم اصالح این ماده دچار مشکالت عدیده در تولید 

تداوم تولید در واحدهای بزرگ فوالدی کشور و همچنین تامین مواد اولیه  چه بسا ممکن استو فروش خواهند شد و 
 در خطوط نفت و گاز و صنایع دفاعی و خاص کشور با عدم اصالح این ماده به خطر بیافتد.

عالوه بر این در برخی محصوالت همچون ورق سرد مورد نیاز صنایع خودرو و لوازم خانگی که میزان تقاضا بیشتر از 
است، عرضه در بورس کاال به افزایش قیمت این کاالها منجر خواهد شد. از سوی دیگر در خصوص محصوالتی تولید 

همچون سنگ آهن هماتیتی، میزان تولید بیش از تقاضا است که الزام عرضه در بورس کاال موجب ورشکستگی 
، افراد هماتیتی ن معادن سنگ آهنهمچنین الزم به ذکر است عمده سهامداران و مالکا واحدهای تولیدی خواهد شد.

حقیقی یا بنگاه های کوچک و متوسط هستند؛ لذا عرضه ان ها در بورس، موجب مشکالت متعدد و حتی ورشکستگی 
 سهامداران خواهد شد.

ها در کمیته لذا در خصوص این ماده پیشنهاد می گردد تعیین محصوالت قابل عرضه در بورس کاال و میزان عرضه آن
 طرح مورد اشاره ) با درنظر گرفتن اصالحات ذیل همین نامه( صورت پذیرد. 4در ماده مندرج 

  صادرات فوالد امری زمان بر و نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی های متعدد قبلی با مشتریان به ویژه در شرایط تحریم
( عالوه بر اینکه امکان 3کاال )ماده  های فعلی است. لذا منوط کردن صادرات در زنجیره فوالد به مازاد عرضه در بورس

برنامه ریزی صادراتی را از تولیدکنندگان می گیرد، موجب عرضه مازاد بر نیاز داخلی و عدم کشف قیمت به صورت 
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07/11/1399  

الف ت/12218/99  

 ندارد

رقابتی در بورس کاال می گردد که با فلسفه وجودی این طرح که حمایت از بازار سرمایه و بورس کاال می باشد )بند ج 
 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( مغایر است.  قانون 36ماده 

ماهه باشد  6لذا پیشنهاد می گردد هر واحد تولیدی دارای یک برنامه مشخص عرضه داخلی و صادرات برای یک دوره 
 .که این برنامه را وزارت صمت با همکاری تشکل های تخصصی تدوین و ابالغ نماید

  ( جای سوال جدی دارد. اگر هدف مجلس از قانون نویسی برای بازار فوالد، 2)ماده  حذف لوله و پروفیل از مفاد این طرح
تامین منافع مصرف کنندگان نهایی است، چرا لوله و پروفیل به عنوان یک محصول نهایی از عرضه در بورس کاال 

ت در بورس کاال عرضه ؟ لذا به نظر می رسد این محصول نیز با در نظر گرفتن موارد فوق، الزم اسمستثنی شده است
 گردد.

  قوه و  3تعیین یک کمیته تقریبا دولتی برای تصمیم گیری پیرامون جزئیات متعدد تولید و بازار فوالد آن هم در سطح
البته بدون حق رای تشکل های تخصصی، منطقی به نظر نمی رسد. شایان توجه است که بخش مهمی از سرمایه گذاری 

درصد نیاز داخلی محصوالت فوالدی  60والد کشور متعلق به بخش خصوصی است و بیش از های انجام شده در زنجیره ف
نظام جمهوری اسالمی ایران  1404کشور توسط کارخانجات بخش خصوصی تامین می گردد. در افق چشم انداز سال 

بخش خصوصی  بر این اساس افزایش نقشنیز جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به طور ویژه هدف گذاری شده است. 
این  4در تصمیم گیری ها از طریق اعطای حق رای به تشکل های بخش خصوصی در کمیته رصد و پایش موضوع ماده 

  طرح پیشنهاد می گردد.
عالوه بر این قسمت بزرگی از سهام شرکت های موثر زنجیره فوالد، سهام عدالت و صندوق های زیر نظر تامین اجتماعی  

داران خرد و حقیقی از عامه مردم به ویژه قشر محروم با مدیریت ایمیدرو و وزارت تعاون، کار است که متعلق به سهام
 لذا پیشنهاد می گردد این دو نهاد نیز به کمیته رصد و پایش زنجیره فوالد ملحق گردند.و رفاه اجتماعی می باشد. 

زنجیره فوالد که سابقه عملکرد مثبت آن در پیشنهاد می شود وزارت صمت مکلف گردد با احیای ستاد در همین خصوص  
سال های گذشته موجود است، مسائل تولید و بازار فوالد را با همکاری ذینفعان این زنجیره مورد رصد و پایش قرار داده و 

 گزارش آن را به صورت ماهانه برای مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.
مذکور نیز باید عنوان داشت که تعیین قیمت پایه در بورس کاال امری در خصوص اختیارات گسترده اعطا شده به کمیته 

تخصصی است که در خصوص همه کاالهای پذیرفته شده به صورت هماهنگ و یکپارچه و بر اساس اصول و مقررات بورس 
و تخصصی از  لذا پیشنهاد می گردد این وظیفه اجرایی و با توجه به مولفه های در حال تغییر اقتصادی انجام می شود.

 اختیارات کمیته رصد و پایش حذف گردد.
همچنین بررسی و اصالح قیمت حامل های انرژی فقط مختص صنعت فوالد نیست و در صورت قصد دولت و مجلس، الزم 

طرح مورد بحث  4. لذا پیشنهاد می گردد این موضوع نیز در ماده است برای همه صنایع به صورت یکپارچه عمل گردد
 دد.اصالح گر

در پایان، بر اساس موارد فوق الذکر و با توجه به کاهش نرخ ارز و تورم انتظاری در کشور و خروج تقاضاهای سوداگرانه از بازار 
که مجلس محترم شورای  دستور فرماییدفوالد که ایجاد تعادل و آرامش در این بازار را در پی خواهد داشت، خواشمند است 

پیشنهادات و نقطه نظرات فعاالن زنجیره فوالد به ویژه تشکل های تخصصی این زنجیره همچون  اسالمی با تامل و دقت نظر،
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 ندارد

همچنین خواهشمند است  انجمن تولیدکنندگان فوالد و انجمن سنگ آهن و سازمان ایمیدور را دریافت و مورد توجه قرار دهد.
همچون این اتاق،  و کور در آن کمیسیون حضور داشته باشد، در جلسات بررسی طرح مذاتاق تهران نماینده ترتیبی اتخاذ فرمایید

گذشته آمادگی دارد با جمع بندی نظرات دلسوزانه و موثر بخش خصوصی، آن کمیسیون و مجلس محترم شورای اسالمی را در 
 اتخاذ تصمیمات صحیح و اثربخش یاری نماید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت استحضاراعضای محترم هیئت رئیسه 
 سرکار خانم فریال مستوفی رئیس محترم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت استحضار

 جناب آقای مهدی کرباسیان جهت استحضار
 تولیدکنندگان فوالد جهت استحضارجناب آقای خلیفه سلطانی دبیر محترم انجمن 

 جناب آقای بهمن عشقی دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت اطالع
 سرکار خانم مریم فدایی معاون محترم امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت اطالع
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شماره:

تاریخ:
پیوست:

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

۹۹/۱۲۳۷۴/الف ت

دارد

جناب آقای دکتر کاظم خاوازی
وزیر محترم جهاد کشاورزی     

با سالم،
       احتراماً، همانگونه که مستحضرید نیاز مبرم بخشهای مختلف به کشاورزی قراردادی بخصوص در حوزه بازاررسانی 
و صادرات محصوالت گواهی شده، یکی از برنامه های سالمت محور کشور در جهت کاهش مشکالت، رفع موانع تولید 
و صادرات و رشد و شکوفایی محصوالت کشاورزی می باشد، و این روش کشت یک روش برد- برد در عرصه کشاورزی 

است و میتواند بستری برای افزایش تمایل برای کشاورزی در مناطق روستایی ایجاد نماید. 

     از مزایای کشت قراردادی می توان، تضمین سود طرفین با کاهش واسطه ها و تولید بصورت ثبت سفارش، افزایش 
کیفیت محصوالت به دلیل شکلگیری ارتباط مستقیم طرفین و اجرای مدل کشاورزی مطلوب با تکنولوژی های روز 
دنیا، کمک به اجرای طرح شناسنامه دار شدن محصوالت کشاورزی و کاهش مصرف کود و سم، کاهش ریسک بازار و 

تولید و در نتیجه جهش تولید را برشمرد.
     از طرفی چالشهای پیش رو در کشاورزی قراردادی عواملی نظیر تعدد بهره برداران و خرده مالک بودن آنها و عدم 
انگیزه صادرکنندگان جهت انعقاد قرارداد، کمبود زیر ساخت قوانین مدون جهت مشخص نمودن وظایف هریک از 
طرفین، متناسب نبودن سایز تولیدکنندگان و صادرکنندگان، وجود تورم در جامعه و عدم توجیه پذیری قرارداد در 
مدت زمان اجرا برای کشاورز؛ عدم تعادل و تثبیت قوانین صادراتی و مشکالت سیاسی با سایر کشورها می باشند. با 

توجه به موارد مطروحه و جایگاه کشت قراردادی در جامعه پیشنهادات ذیل، جهت اجرایی شدن آن تقدیم میگردد:

۱- ایجاد تشکلهای مردم نهاد کشاورزی جهت ارتباط طرفین و پاسخگو بودن به مفاد قرارداد؛
۲- تدوین قوانین جدید جهت حمایت از کشت قراردادی و کاهش ریسک بدهیها در قراردادها با محوریت حفظ حقوق 

مالکیت خصوصی؛ 
۳- تخصیص ردیف بودجه توسط مجلس جهت بیمه کامل قراردادها؛ 

۴- ایجاد انگیزه در کشاورزان با تخصیص نهاده های مرتبط و سموم مناسب؛ 
۵- معرفی بازارهای صادراتی جدید جهت جذب و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی؛ 

۶-اجرای طرح پایلوت در یک استان جهت شناسایی مشکالت اجرایی؛
۷-الگو برداری از شرکتهای دارای تجربه کشت قراردادی به منظور بررسی و رفع چالشهای موجود. 
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شماره:

تاریخ:
پیوست:

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

۹۹/۱۲۳۷۴/الف ت

دارد

      با عنایت به اهمیت موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از 
آن نیز به این اتاق منعکس گردد.

    پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری میگردد. 

رونوشت: 
جناب آقای دکتر عباس کشاورز قائم مقام محترم وزیر کشاورزی جهت استحضار

اعضای محترم هیأت رئیسه اتاق تهران جهت استحضار
جناب آقای احمدرضا فرشچیان ریاست محترم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران جهت استحضار

جناب آقای بهمن عشقی دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت آگاهی
سرکار خانم مریم فدایی معاون محترم امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان جهت آگاهی

مسعود خوانساری
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 /ت الف49521/29

91/7/4929 

    

 جنتی جناب آقای

 مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی  معاون محترم 
 

 با سالم،
 42، در خصوص اصالح ماده جنابعالی23/20/4391/ص مورخ 44911/032احتراماً، با عنایت به نامه شماره      

( قانون 41( قانون مالیاتهای مستقیم در راستای تامین منظور مقنن در ماده )419ماده ) 4آیین نامه اجرایی تبصره 
، این نکته بسیار حائز اهمیت است که در حال حاضر بر اساس 41/0/4391حداکثر استفاده از توان داخل مصوب 

ها مجاز بوده و هست، اما ت های مستقیم، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیقانون مالیا 419( ماده 4تبصره )
( قانون حداکثر و نزول بار 41به دلیل مغایرت با استانداردهای حسابداری مشمول مالیات است. لذا تفسیر ماده )

حقوقی و مالی آن فقط به دادن مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی محل ایراد است. این در حالی است 
رایه معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است که در ( قانون حداکثر ا41که روح ماده )

 نامه جنابعالی به آن تاکید نشده است.
های مستقیم، متن پیشنهادی ( قانون مالیات419( ماده )4( آئین نامه اجرائی تبصره )42لذا جهت اصالح ماده )    

  اتاق تهران به صورت زیر است:
 قانون مالیات های مستقیم: 419( ماده 4ئین نامه اجرایی تبصره )( آ42اصالح ماده )

ها، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع دارائیپوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی »
د در آن آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآم

سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با رعایت شرایط 
مجاز و معاف از مالیات بر درآمد خواهد  41/20/4391( قانون حداکثر استفاده از توان داخل مصوب 41ماده )

 «.بود
 گردد.ررسی موضوع سپاسگزاری میپیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی جهت بر    

 
 
 
 
 

 رونوشت: 
 سرکار خانم فدایی، معاونت محترم امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق تهران، جهت استحضار.

 

 محمدرضا نجفی منش
 بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولیدرئیس کمیسیون 
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موبداز ياقآ  بانج 

تراجت ندعم و  تعنص ، ریزو  مرتحم  نواعم 

ناریا تراجت  هعسوت  نامزاس  مرتحم  لک  سیئر  و 

مالس اب 

تارداص زا  دـنمفده  هبناج و  همه  تیامح  صوصخ  رد  یتمواقم  داـصتقا  یلک  ياـه  تسایـس  دنب 10  ققحت  ياتـسار  رد  ًامارتحا ،     

تارظن و هطقن  هلیسونیدب  روشک ، هعـسوت  مشـش  همانرب  نوناق  رد  یتفن  ریغ  تارداص  هدش  ینیب  شیپ  فادها  ققحت  تامدخ و  اهالاک و 

نویسیمک تیفرظ  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  یتفن  ریغ  تارداص  لیهـست  تیامح و  هتـسب  نوماریپ  قاتا  نیا  یلیمکت  یحالصا و  تاداهنشیپ 

ناریا و تاردا  ـ ـص تنامـض  قودنـص  يراکمه  اب  نارهت  قاـتا  هیامرـس  لوپ و  رازاـب  نویـسیمک  تارداـص و  هعـسوت  تراـجت و  لیهـست 

راضحت و  ــ سا تهج  ـل  یذ حر  هب شـ ار  ـت  سا هد  ـ ـش يدنب  عمج  هیه و  یمال تـ ـ سا يارو  ـس شـ لجم ياه  ـش  هوژپ زکرم  نارظنبحاص 

.دیامن یم  دافیا  يرادرب  هرهب 

دشر روشک و  تادیلوت  تارداص  دنیآرف  لیهست  ناکما  روشک ، ییارجا  ياه  هاگتسد  ریاس  مرتحم و  نامزاس  نآ  يراکمه  اب  تسا  دیما     

.ددرگ مهارف  فده  ياهرازاب  هب  یتارداص  تادیلوت  یفیک  یمک و  حطس  ياقترا  یتارداص و  ياهرازاب  رد  يریذپذوفن  بیرض  هعسوت  و 

هنوگنیا هتشذگ  تایبرجت  هب  هجوت  اب  یصوصخ ، شخب  يدج  تابلاطم  زا  یکی  ناونع  هب  هتسب  نیا  ییارجا  تنامض  يریگیپ  داهنشیپ  ( 1

؛ تسا هدشن  ققحم  هتشادن و  ییارجا  تنامض  هک  اه  هتسب 

تعنص کناب  ناریا ، تارداص  هعسوت  کناب  هلمج  زا  يا  هعسوت ياه  کناب  هب  یلایر  یلام  عبانم  صیـصخت  رد  يدنب  تیولوا  هدام 1 ، رد  ( 2

؛ يزرواشک کناب  ندعم و  و 

؛ ددرگ رادیرخ  رابتعا  نیزگیاج  هدنشورف  رابتعا  ، 2 هدام رد  ( 3

دوش و تخادرپ  زین  یتارداص  دانسا  نید  دیرخ  بلاق  رد  تامدخ  الاک و  یناریا  ناگدننکرداص  هب  يزرا  تالیهست  ياطعا  ، 2 هدام رد  ( 4

تارداص تنامض  قودنص  ششوپ  اب  يدانـسا  نید  دیرخ  بلاق  رد  تالیهست  ياطعا  شخب  رد  یجراخ  کناب  يوس  زا  يدـهعتریغ  تاورب 

؛ دریگ رارق  یکناب  متسیس  لوبق  دروم  ناریا 

؛ ددرگ یم  حرطم  نآ  فذح  داهنشیپ  هتشادن و  تیعوضوم  هدام  نیا  کی  هرصبت  جرد  ، 2 هدام هرصبت 2  هب  هجوت  اب  ( 5

؛ دبای شهاک  دصرد  هب 10  گنیجه  دصرد  نازیم  هدام 2 ، هرصبت 2  رد  ( 6

عبانم یلم و  هعسوت  قودنـص  عبانم  زا  ناگدنریگ  تالیهست  تسرهف  تفایرد  تهج  یعجرم  ناونع  هب  زین  قاـتا  ، 3 هدام هرصبت 2  رد  ( 7

؛ ددرگ جرد  یکناب ،

تروص رد  ًالمع  هدوب و  یعقاو  ریغ  زیچاـن و  رایـسب  هدـش  نییعت  ياـه  فقـس  هدام 5 ، کی  هرامـش  لودـج  و 6  2،1 ياـه فیدر  رد  ( 8

فلا ت   /98/14261 

  1398/8/25 
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؛ تشاد دهاوخن  یتبثم  يراذگریثأت  زین  تخادرپ ،

؛ دوش ظاحل  مه  يزرا  تالیهست  یکناب ، تالیهست  دوس  کمک  تخادرپ  رد  ، 5 هدام کی  هرامش  لودج   3 فیدر رد  ( 9

هطوبرم ياه  همان  هویـش  هب  لوکوم  اه  تیامح  زا  يدنم  هرهب  نازیم  ، 5 هدام کی  هرامش  لودج  10 و11  ، 9  ، 8 ، 7 ، 5 فیدر 4 ، رد  ( 10

؛ دشاب یمن  رظن  مالعا  هب  رداق  نویسیمک  اذل  تسا ، هدشن  مالعا  صخشم  تروص  هب  هدیدرگ و 

یتیمکاح فیاظو  زا  یکی  زج  تارداص ، تنامض  قودنص  هیامرـس  شیازفا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ، 5 هدام کی  هرامش  لودج   12 فیدر رد  ( 11

نیمأت رگید  عبانم  لحم  زا  تسیاب  یم  داهنشیپ  نیا  تارداص ، تنامض  قودنص  هیامرـس  شیازفا  هب  مربم  زاین  دیکأت و  نمـض  دشاب ، یم 

؛ ددرگ

قودنص يزکرم و  کـناب  عباـنم  عیدوت  هب  تبـسن  تسا  فلکم  ناریا  یمالسا  يروـهمج  يزکرم  کـناب  ، » رب ینبم   13 هدام حالصا  ( 12

ياه همان  تنامـض  رودص  لیهـست  روظنم  هب  یجراخ  رازگراک  ياه  کنابرد  يراذگ  هدرپس  تهج  لماع  ياه  کناب  دزن  تارداص  تنامض 

« دیامن مادقا  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ناگدننکرداص  يزرا 

؛ دریگ رارق  كرمگ  شریذپ  دروم  راذگ  همیب  ياه  تکرش  تارداص و  تنامض  قودنص  يا  همیب  ششوپ  هدام 14 ،  15-2 دنب رد  ( 13

، قودنص نیا  هب  غلابم  زیراو  اب  ددرگ و  داجیا  تارداص  زا  تیامح  هجدوب  بوصم  غلابم  زیراو  روظنم  هب  یقودنـص  دیدرگ  داهنـشیپ  ( 14

ره هجدوب  هچنانچ  تسا  یهیدب  ًانمض  دریذپ ، تروص  مزال  ياه  تیامح  یتارداص ، ياهزاین  طیارش و  اب  بسانتم  نآ  صیصخت  هب  تبسن 

؛ ددرگ تخادرپ  قودنص  هب  دعب  لاس  رد  تلود  نوید  ناونع  هب  ددرگن  ققحم  لاس 

یقشع    نمهب   

 
  

: تشونور

راضحتسا تهج  تارداص  هعسوت  تراجت و  لیهست  نویسیمک  مرتحم  سیئر  یتوهال  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  هیامرس  لوپ و  رازاب  نویسیمک  مرتحم  سیئر  یفوتسم  مناخ  راکرس 

عالطا تهج  اه  نویسیمک  مرتحم  نواعم  ییادف  مناخ  راکرس 

عالطا تهج  راک  بسک و  مرتحم  نواعم  روپ  یجاح  ياقآ  بانج 

فلا ت   /98/14261 

  1398/8/25 
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 /ت الف44311/89

33/8/4389 

    

 حسین فالح جوشقانیجناب آقای 

  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییمحترم وزیر و رئیس محترم معاون 
 

 با سالم،

ایجاد جنابعالی، در خصوص  16/10/1960مورخ  66144/111احتراماً، بازگشت به نامه شماره     
سیستم آن سازمان از توان بخش خصوصی و ذینفعان اکوداری حداکثری هرزمینه مشارکت و به

ه، جناب لوسیبدیناین حوزه،  مورد نیازت ها و خدماسازی فناوریپیاده، در روند دیجیتالی کشور
جناب آقای ، و ایران سندیکای صنعت مخابرات و عضو هیات مدیره بیرد رستگار فرامرزهندس آقای م

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران ادیب  دکتر داود
به ترتیب  ، به نمایندگی از اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران،صنعت مخابرات ایران )مپتا(

کمیته « کاروکارگروه توسعه کسب»و همچنین « های بین بخشیکارگروه همکاری»جهت عضویت در 
، جهت همکاری و مشارکت تباطی کشور ذیل فعالیت آن سازمانراهبری گذار به نسل پنجم شبکه ار

خواهشمند است دستور فرمایید،  گردند.های مرتبط در این حوزه، معرفی میگیریدر روند تصمیم
  اقدامات الزم در این خصوص به عمل آید.

 گردد. تشکر و قدردانی میحسن توجه جنابعالی، پیشاپیش از    
 

 
 

 رونوشت:

  .جناب آقای مسعود خوانساری، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ جهت استحضار 
  آقای سید مجید صدری، رئیس محترم کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران؛ جهت استحضار.جناب 
  تحول دیجیتال اتاق تهران؛ جهت استحضارآقای فرزین فردیس، نائب رئیس محترم کمیسیون اقتصاد نوآوری و جناب 

 آگاهی؛ جهت اتاق تهران سرکار خانم فدایی، معاون محترم امور کمیسیونها و هیات نمایندگان. 
 

 بهمن عشقی
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اسراپ ياقآ  بانج 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  مرتحم  سیئر 

مالس اب 

نایدوم یتایلام  هدنورپ  هب  یگدیسر  صوصخ  رد  یـصوصخ  شخب  يداصتقا  نالاعف  طسوت  هحورطم  تالضعم  هب  تیانع  اب  ًاـمارتحا ،      

: دیامن یم  بلج  لیذ  دراوم  هب  ار  مرتحم  ماقم  نآ  رظن  هدوزفا ، شزرا  رب  تایلام  نوناق  لومشم 

زا یتایلام ، تاررقم  نیناوق و  ریاس  اب  سایق  ماـقم  رد  بوصم 1387 ،)  ) هدوزفا شزرا  رب  تایلام  نوناق  دیراد ، راضحتـسا  هک  هنوگنامه  . 1

ییانشآ و ظاحل   هب  ناکامک  بیوصت ، خیرات  زا  لاس  هد  زا  شیب  تشذگ   مغریلع  یگدیسر ، نیزاوم  و  تخاس ، ریز  یخیرات ، نوگانوگ  داعبا 

.دراد رارق  دیدج  نیون و  تاررقم  نیناوق و  هرمز  رد  یتایلام  نیرومام  نایدوم و  طلست 

هعسوت تامازلا  زا  یتایلام  ، روما  نامزاس  يوس  زا  یتایلام ، ياه  هدنورپ  هب   هنالاس   عقوم  هب  یگدیسر  وس ، کی  زا  هک  تسا  رکذ  نایاش  .2

راک بسک و  ياضف  رب  مکاح  ياه  يراوشد  اه و  یگدـیچیپ  اب   رگید  يوس  زا  دشاب و  یم  هعوضوم  یتایلام  فیلاکت  هب  ناعفنیذ  ییانشآ   و 

نالاعف هدوزفا ، شزرا  رب  تایلام  نوناق  لومشم  نایدوم  یتایلام  ياه  هدنورپ  هب  هلاس  هد  اضعب  یتایلام  ياه  هرود  هب  یگدیـسر  رما  زورما ،

.تسا هتخاس  هجاوم  مئارج  تاراسخ و  زا  یناربج  لباق  ریغ  مجح  اب  ار  يداصتقا 

شرتسگ یتایلام و  تلادع  تیاعر  یصوصخ ، شخب  رد  يداصتقا  نالاعف  تایح   موادت  زا  تیامح  تهج  رد  تسا ، یعدتسم  هطبار  نیا  رد   

، هدوزفا شزرا  رب  تایلام  نوناق  نایدوم  یتایلام  ياه  هدنورپ  هب  یگدیسر  دییامرف ، ررقم  روشک ، یتایلام  ماظن  هب  يداصتقا  نالاعف  دامتعا 

.ددرگ دودحم  یگدیسر  زا  شیپ  هلاس  هس  هرود  نیرخآ  هب   یضتقم  وحن  هب 

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

 

تشونور :

راضحتسا تهج  قاتا  هسیئر  تأیه  مرتحم  ياضعا  - 1

فلا ت   /98/16699 

  1398/9/26 
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يرالاس یفطصم  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  مرتحم  لماعریدم 

مالس اب 

شرازگ 2019 رد  هبتر 173  زا  ناریا  رد  راک  بسک و  عورـش  رگامن  یناهج ، کناب  شرازگ  ساسارب  دیرـضحتسم  هکیروطنامه  ًامارتحا ،       

هفلوم  دوبهب  ياهراکهار  صوصخ و  نیارد  هتفرگ  تروص  ياه  یـسررب  .تسا  هدش  فیعـضت  شرازگ 2020 ، رد  هبتر 178  هب  کناب  نیا 

هدر رد  ناریا  هبتر  دوبهب  عوضوم  يریگیپ  انم ، هقطنم  ياهروشک  اب  ناریا  تیعضو  دروم  رد  کناب  نیا  هسیاقم  راک و  بسک و  عورش  رگامن 

نیا ندوب  ریذپان  بانتجا  روشک ، هعسوت  مشش  همانرب  ققحت  ياتـسار  رد  هطوبرم  ياهدنیآرف  حالصا  راک و  بسک و  طیحم  یناهج  يدنب 

، فلتخم ياه  هزوح  رد  راک  بسک و  عورـش  رگامن  دوبهب  روظنم  هب  هک  تسیلاـحرد  نیا  .تسا  هتخاـس  ناـیامن  شیپ  زا  شیب  ار  ترورض 

نایامرفراک یتابلاطم  هدنورپ  لیکشت  لحارم  هب  ناوت  یم  یعامتجا  نیمأت  ةزوح  رد  هلمج  نآ  زا  هک  تسارجا  ینیب و  شیپ  لباق  یتامادقا 

شهاک روظنم  هب  اذل  .تسا  هدش  جرد  ناریا  يارب  زور  هلحرم 13  نیا  یناهج  کناب  شرازگ 2020  رد  .درک  هراشا  ناگدش  همیب  یسیون  مان  و 

تبث تهج  تکرش  كرادم  لاسرا  ندومن  طخ  رب  شور  ندش  یتایلمع  هب  تبسن  دیئامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ  راک ، نیا  ماجنا  نامز 

ای 3 تعاس   72 هب رثکادح  یتابلاطم ، هدنورپ  لیکشت  يارب  یکیزیف  یسرزاب  لحارم  ماجنا  نامز  شهاک  زین  یعامتجا و  نیمأت  متسیس  رد 

ناگدش و همیب  یـسیون  مان  ياهدنیآرف  ماجنا  نامز  ندش  هاتوک  روظنم  هب  ددرگیم  داهنـشیپ  نینچمه  .دـنروآ  لمعب  ار  مزال  مادقا  زور 

نیمأت نامزاس  یکینورتکلا  هاگرد  قیرط  زا  يروضحریغ  تروص  هب  دـنیآرف ، نیا  ییارجا ، ياهدـحاو  رد  دروم  یب  ياهددرت  زا  يریگولج 

.دریذپ تروص  یعامتجا 

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

 : تشونور

راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  مرتحم  هسیئر  تأیه  ياضعا  - 

راضحتسا تهج  ییاراد  يداصتقا و  ترازو  يداصتقا  روما  تنواعم  راک  بسک و  طیحم  دوبهب  شیاپ و  یلم  زکرم  - 

یهاگآ تهج  نارهت  قاتا  مرتحم  لکریبد  یقشع  نمهب  ياقآ  بانج  - 

یهاگآ تهج  نارهت  قاتا  راک  بسک و  لیهست  نویسیمک  مرتحم  سیئر  شنم  یفجن  اضردمحم  ياقآ  بانج  - 

یهاگآ تهج  نارهت  قاتا  راک  بسک و  مرتحم  نواعم  روپ  یجاح  نموه  ياقآ  بانج  - 

فلا ت   /98/16700 

  1398/9/26 
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ینامحر رتکد  ياقآ  بانج 

تراجت ندعم و  تعنص ، مرتحم  ریزو 

 

، مالس اب 

ياه تراک  طسوت  یتادراو  ياهالاک  زا  يا  هدمع  شخب  تادراو  يارب  هقباس  فقـس و  دـیق  تیاعر  مازلا  لمعلاروتـسد  هب  رظن  ًامارتحا ،     

ندش رت  تخس هب  رظن  دناسر ، یم راضحتـسا  هب  دریگ ، یم رارق  لمع  كالم  شرافس  تبث متـسیس  رد  نانچمه  هک  يدیلوتریغ  یناگرزاب   

رد دیلوت  شخب  يارب  ار  يدایز  تالکشم  همانـشخب  نیا  يارجا  هب  تاکرمگ  مازلا  اه ، میرحت هقلح  ندش  رت  گنت روشک و  يراجت  تایلمع 

.تسا هدرک  داجیا  دوخ  هلصفنم  تاعطق  تالآ و  نیشام هیلوا ، داوم  نیمات 

هقباس فقس و  نتفرگ  رظن  رد  هک  دهد  یم ناشن  نارهت  يزرواشک  نداعم و  عیانـص ، یناگرزاب ، قاتا  هب  هلـصاو  تاشرازگ  لاح ، نیع  رد      

.تسا هدش  رجنم  لاعفریغ  يرادرب  هرهب ياه  هناورپ زا  یشخب  يارب  بذاک  دمآرد  داجیا  هب  اهنت  تادراو  يارب 

روتسد تسا  دنمشهاوخ  دهد ، یم لیکشت  دیلوت  يا  هطـساو ياهالاک  ار  روشک  تادراو  زا  دـصرد  رب 85  غلاب  هکنیا  هب  تیانع  اـب  اذـل       

.ددرگ وغل  روشک  زاین  دروم  هلصفنم  تاعطق  يدیلوت و  طوطخ  هیلوا ، داوم  تادراو  يارب  هقباس  فقس و  مازلا  دییامرف 

.مراتساوخ        نانم  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت      

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

.راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  هسیئر  تایه  مرتحم  ياضعا  تشونور :  

 

فلا ت   /98/17030 

  1398/10/2 
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 /ت الف71862/82 

4/71/7982 

    

  دکتر اسحاق جهانگیریجناب آقای 
 معاون اول محترم رئیس جمهور

 
 سالم؛  با
 پیرو و 13/20/3131 تاریخ از آرایشی و بهداشتی هایفرآورده رسمی واردات احتراماً، همانگونه که مستحضرید،   

 در کنه  ایطی بخشننامه  .شد متوقف مرکزی، محترم بانک کل رییس به تجارت و معدن محترم صنعت، وزیر نامه
 قنانونی،  صنری   موازین رغم به همچنین باشد ومی توسعه هایبرنامه دایمی احکام قانون 00 ماده با آشکار تعارض
 قنانونی  تشنریفات  طنی  حال در کشور گمرکی مبادی در و شده سفارش ثبت فوق تاریخ از پیش که هاییمحموله
ارزش  کنه  اسننت  حالی در این کاالهای مذکور سلب و ترخیص امکان و گرفتار الساعه خلق مقررات تله در ،بودند

 بطور کامل به فروشنده خارجی پرداخت گردیده است. 3131کاالی وارداتی در سال 
کاالی یاد شده فراهم یص بعضاً متعارض، موضوع ترخ و های متعددعلیرغم صدور بخشنامه اخیر، ماه 1 در   

روز گذشته دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، طی  02که در خالل است  در حالینگردیده، و این 
ت را به سازمان مذکور اعالم فهرست کاالی وارداتی متوقف در گمرکا ،مکاتباتی خطاب به گمرک جمهوری اسالمی

اخیر، امکان ترخیص فراهم  وزارتبین بانک مرکزی و دستگاهی، بدلیل عدم هماهنگی هم چنان  نموده ولی
که با توجه به شرایط خاص نگهداری اقالم بهداشتی و آرایشی توقف کاالی  در چنین شرایطینگردیده است. 

در پیش رو، عمالً انهدام و زایل گردیدن سرمایه کشور و نیز  زمستانوارداتی در خالل ایام تابستان و هم چنین 
و یقیناً  باشند،میبه امر تجارت مشغول  یدارایی تجاری را بهمراه دارد که بصورت شفاف و رعایت موازین قانون

 گردد. کشورکه جهت پاسخگویی به تقاضا، مسیر قاچاق، روش جایگزین تامین نیاز بازار  شودایجاد میشرایطی 
دستور فرمایند عاجالً بررسی و ، و پیگیری مکرر صاحبین کسب و کار از این اتاقلذا با عنایت به اهمیت موضوع    

 اقدام الزم جهت رفع مشکل معمول گردد.
 گردد. پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری می   
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یتمه رصانلادبع  رتکد  ياقآ  بانج 

رابتعا لوپ و  ياروش  مرتحم  سیئر 

، مالساب

روشک یلام  ماظن  ياقترا  ریذپ و  تباقر  دیلوت  عناوم  عفر  نوناق  هدام 30  هب  ررکم  هدام 138  قاحلا  هب  تیانع  اب  ًامارتحا ،      

رد ار  يدیلوت  ياه  هاگنب شدرگ  رد  هیامرـس  حرط و  هژورپ ، یلام  نیمأت  يارب  يدقن  هدروآ  هک  یـصاخشا   " هکنیا رب  ینبم 

زا رابتعا  لوپ و  ياروش  بوصم  یتکراشم  دوقع  راظتنا  دروم  دوس  لقادـح  لداعم  دـنیامن ، مهارف  یتکراشم  دوقع  بلاق 

هنیزه ناونع  هب  روکذم  یتخادرپ  دوس  لداعم  دوس ، هدننک  تخادرپ  يارب  دـنوش و  یم فاعم  دـمآرد  رب  تایلام  تخادرپ 

: دناسر یم  راضحتسا  هب  ار  لیذ  دراوم  دوش ،" یم  یقلت  یتایلام  لوبق  لباق 

تسیود و ورازهکی  هب  دنتسم  ا.ا.ج ، يزکرم  کناب  خروم 1395/04/14  هرامش 95/116595  همانشخب  رد  هکییاجنآ  زا  . 1

اه و کـناب  یتکراـشمریغ  دوقع  تالیهست  دوـس  خرن  ، " خروم 1395/04/08 راـبتعا  لوپ و  ياروـش  هسلج  نیمتـسیب 

تاسـسؤم ای  کناب  نایم  دادرارق  رد  جرد  لباق  یتکراشم  دوقع  راـظتنا  دروم  دوس  خرن  نینچمه  يراـبتعا و  تاسـسؤم 

يارب يزرواشک  کناب  تالیهست  دوس  خرن  نینچمه  .دوـش  یم  نییعت  دـصرد  لداعم 18  رثکادـح  يرتشم ، يرابتعا و 

دوس رثکادح  خرن  ، " دش نییعت  دصرد  لداعم 18  تالیهست  ریاس  يارب  دـصرد و  لداعم 15  يراذگ  هیامرـس  تالیهست 

دناوت یم هکارچ  داد ، دهاوخ  رارق  لاوس  دروم  ار  ررکم  هدام 138  رد  رظن  دروم  دوس  لقادح  خرن  اروش ، نیا  رد  هدش  نییعت 

زاین دشاب  دناوت  یم يددع  هچ  خرن  نیا  هکنیا  صیخشت  .دوش  لماش  ار  روکذم  همانشخب  رد  یمالعا  خرن  رثکادح  ات  رفص  زا 

؛ دراد مرتحم  ماقم  نآ  طسوت  نییعت  هب 

دوقع دوس  خرن  لقادـح  تسیاب  یم رابتعا  لوپ و  ياروش  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  ضرف  نوناق ، تابوصم  حیرـص  صن  رد  .  2

؛ دومن حالصا  ار  اروش  هبوصم  تسا  حلصا  رکذلا ، قوف  هدام  ندش  ییارجا  يارب  اذلف  رثکادح ، هن  دیامن  مالعا  ار  یتکراشم 

طـسوت دراد  لامتحا  هدوب و  هشقانم  لحم  دوس  خرن  لقادـح  نییعت  عوضوم  روکذـم ، دراوم  حالصا  مدـع  تروص  رد  . 3

هب هک  دوش  يرگید  دراوم  دادخر  ءاشنم  دناوت  یم دوخ  نیا  ددرگ و  ریسفت  یتوافتم  ياه  هنوگ هب  فلتخم  یتایلام  نیزیمم 

.تسین تحلصم 

ناراذگ هدرپس هطبغ  تیاعر  يارب  هک  رابتعا  لوپ و  مرتحم  ياروش  هبوصم  ددرگ  یم داهنشیپ  قوف ، دراوم  هب  تیانع  اب        

هب دوس »  خرن  رثکا  دح   » ترابع حالصا و  یضتقم  وحن  هب  دنیامن ، مالعا  ار  یتکراشم  دوقع  دوس  خرن  لقادح  یتسیاب  یم 

فلا ت   /98/18002 

  1398/10/17 
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.ددرگ لیدبت  « دوس خرن  لقادح  »

اروش راک  روتسد  رد  رابتعا  لوپ و  مرتحم  ياروش  هبوصم  حالصا  روظنم  هب  بتارم  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  اذل      

.ددرگ غالبا  قاتا  نیا  هب  نآ  هجیتن  هتفرگ و  رارق 

.ددرگ     یم يرازگساپس  یلاعبانج  دعاسم  روتسد  زا  شیپاشیپ     

يراسناوخ    دوعسم   

 
  

: تشونور

راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  مرتحم  هسیئر  تایه 

راضحتسا تهج  روشک  یتایلام  روما  نامزاس  مرتحم  سیئر  اسراپ ، ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  هیامرس  لوپ و  رازاب  نویسیمک  مرتحم  سیئر  یفوتسم ، مناخ  راکرس 

راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  مرتحم  لک  ریبد  یقشع ، رتکد  ياقآ  بانج 

عالطا تهج  نارهت  قاتا  ناگدنیامن  تأیه  اهنویسیمک و  روما  مرتحم  نواعم  ییادف ، مناخ  راکرس 

 

فلا ت   /98/18002 

  1398/10/17 
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 جناب آقای دکتر عقیلی کرمانی
 مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه

  
 ؛ با سالم

کمیسیونهای بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و  ، با عنایت به برگزاری نشست مشترکاحتراماً      
حضور  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توسعه صادرات، کشاورزی و صنایع تبدیلی

های مشترک  به منظور توسعه همکاری این اتاقگانه  پیشنهادات پنج ،16/11/1398جنابعالی در تاریخ 
اردکنندگان و واردکنندگان ت ناشی از نقل و انتقاالت مالی میان وطرفین در زمینه رفع مسائل و مشکال
  : گردد ایفاد می ذیلایرانی با محوریت آن بانک به شرح 

بانک خاورمیانه ضمن گشایش حساب در شعب داخلی و خارجی خود برای صادرکنندگان و  .1
واردکنندگان ایرانی، زمینه نقل و انتقاالت مالی برای کاالهای کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و آن 

    ؛های اولیه و ثانویه نیستند را فراهم آورد دسته از اقالمی که مشمول تحریم

نی معادل وجوه کاالی خریداری شده را، در شعب داخلی بانک خاورمیانه تحویل داده واردکنندگان ایرا .2
مستقر در سایر کشورهای دنیا،  و یا صرافی بانک خاورمیانه، تا این بانک به واسطه شعب یا کارگزاران

  ؛در کشور مقصد تحویل دهد طبق ضوابط معادل ارزی کاالی خریداری شده را به فروشنده طرف قرارداد

ای فراهم گردد تا صادرکننده ایرانی ضمن فروش کاالی خود در بازارهای صادراتی، وجه دریافتی  زمینه .3
بانک واریز  آنهای طرف قرارداد  را به حساب واسط در بانک خاورمیانه مونیخ یا سایر بانکها و کارگزاری

حل بعدی، قابلیت کرده و وجوه حاصله همچون یک حساب جاری، در بانک محفوظ بماند تا در مرا
داشته  طبق ضوابط واگذاری به یک واردکننده ایرانی برای خرید کاالها و تجهیزات مورد نیاز کشور را

باشد؛ به نحوی که بانک وجه مورد نیاز برای خرید واردکننده ایرانی را از محل این حساب جاری، به 
  ؛نماید پرداختفروشنده خارجی 

ریز وجوه حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان ایرانی به حساب ای فراهم گردد تا ضمن وا زمینه .4
ای برای استفاده از این ارز  بانک خاورمیانه یا شعب و کارگزاران آن در کشور مقصد، چنانچه واردکننده
های بانک  به صرافی توافقیوجود نداشت، منابع ارزی حاصل از صادرات از سوی صادرکننده با نرخ 

  ؛ ریالی آن در کشور دریافت گردد معادلو  واگذارخاورمیانه 
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های بانک  ساز و کاری تعریف گردد تا در صورت معامله وجه حاصل از صادرات در صرافی .5
خاورمیانه، بانک مرکزی با دریافت شماره کوتاژه و تائیدیه بانک خاورمیانه، ارز معامله شده را به عنوان 

  پروسه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد پذیرش قرار دهد.

های قانونی آن  رسی این پیشنهادات و تطبیق آنها با چارچوب ظرفیتخواهشمند است پس از بر       
 . نظر پیشنهادی خود را به اتاق بازرگانی تهران اعالم نماییدبانک محترم، 

 پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی و همکاران محترمتان، کمال تشکر و امتنان را دارد.        
 
 
 
 

 
 

 رونوشت: 
  جناب آقای مهندس خوانساری، رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران جهت استحضار

  جناب آقای دکتر عشقی، دبیر کل محترم اتاق بازرگانی تهران جهت استحضار  

 سرکار خانم فدایی، معاون محترم امور کمیسیونها و هیأت نمایندگان اتاق تهران جهت اطالع

 محمد الهوتی
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و 

 توسعه صادرات

 فریال مستوفی
رئیس کمیسیون بازار پول و 

 سرمایه

 احمدرضا فرشچیان
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع 

 تبدیلی
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 مسئول دفتر امورکمیسیونها و هیات نمایندگان

ساختار سازما�ن همکاران معاونت امور کمیسیونها و هیات نمایندگان 

 مریم فدایی 
معاون امورکمیسیونها و هیات نمایندگان

 پرنیا عابدی
رئیس گروه 
کمیسیون های تخصصی

 مهدخت فدایی
کارشناس کمیسیون ها و
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  صبا بیرانوند
مدیر برنامه ریزی و پیگیری
 امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان

  فاطمه دادزه
کارشناس پیگیری کمیسیونها و 
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