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صوصیسازی برای نقش آفرینی موثر اتاق و بخش خو کار و زمینهکسب چالش های مهم فضای شناسایی 1

اهم مکاتبات با معاون اول رئیس جمهور در موارد:

اصالح مصوبات  
قانونی 

:جملهاز 
قانون  241ماده •

تجارت
ابالغیه ساماندهی•

بازار ارز و حمایت  
از تولید

اصالح لوایح 

:جملهاز 
الیحه مربوط به  •

سهام عدالت  

پیگیری اجرای  
و مواد قانونی 

آیین نامه های  
اجرایی 

:جملهاز 
قانون رفع  12ماده •

تولیدموانع 
3و 2رعایت مواد •

ر  قانون بهبود مستم
محیط کسب و کار

اصالح 
های  سیاست 

تعرفه ای و 
ارزی 

:جملهاز 
منطقی و متوازن  •

سازی نظام تعرفه
ای کشور  

خ  سازی نریکسان •
ارز

اصالح رویه ها،  
دستورالعمل ها و 

های بخشنامه 
های دولتی سازمان 

:جملهاز 
سازمان امور مالیاتی •

مالیات تسعیر ارز،  )
(نظام مالیات ستانی

3



اهم مکاتبات با حوزه مجلس  :

خصوصیسازی برای نقش آفرینی موثر اتاق و بخشو کار و زمینهکسب شناسایی چالش های مهم فضای 

:اظهارنظر در مورد لوایح و طرح ها از جمله

1396الیحه بودجه 

طرح بانکداری بدون ربا

طرح اصالح قانون چک

الیحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه
اصالح موادی از الیحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده 
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 (:  روهطبقه بندی در پنج گ)مکاتبات با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی

خصوصیسازی برای نقش آفرینی موثر اتاق و بخشو کار و زمینهکسب شناسایی چالش های مهم فضای 

پیگیری 
اجرای  
هادستورالعمل

در  اظهارنظر 
مورد  

هادستورالعمل

اظهار نظر در  
خصوص  

لوایح 

درخواست  
اصالح  

سیاستهای
تجاری

درخواست  
تجدید نظر  

رویکردهادر 

:جملهاز 
تشویق  تخصیص •

صادرات محصوالت لبنی
از طریق وزیر جهاد 

کشاورزی

:جملهاز 
ی دستورالعمل حمایت قضای»•

از سرمایه گذاری در قوه 
«  قضائیه

س، دستورالعمل اجرایی تاسی»•
ت فعالیت، نظارت بر موسسا
«  نپس انداز و تسهیالت مسک

به وزارت صنعت

:جملهاز 
ح الیحه پیشنهادی اصال»•

ا قوانین و مقررات مرتبط ب
حمایت از سرمایه گذاران 

«خرد

:جملهاز 
درخواست از وزارت جهاد  •

یبرای توقف صادرات کیو

:از جمله
تجدید نظر در درخواست •

ه رویکرد هیئت امنای صرف
جویی ارزی در معالجه 

بیماران از سازمان مدیریت
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انعقاد تفاهم نامه با سازمان های گوناگون داخلی در زمینه های:

خصوصیسازی برای نقش آفرینی موثر اتاق و بخشو کار و زمینهکسب شناسایی چالش های مهم فضای 

خارجیسرمایه گذاری 

آموزشی و پژوهشی

توسعه تجارت

دانش بنیان

تفاهم نامه دو جانبه میان اتاق تهران و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی
حد و امضاء تفاهم نامه مشترک با مرکز خدمات سرمایه گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص اجرایی کردن طرح پنجره وا

تهرانجمع آوری فرصت های سرمایه گذاری خارجی استان 

تهراناتاقومجلسهایپژوهشمرکزمیانپژوهشیهمکارینامهتفاهمانعقاد
امیرکبیردانشگاهباآموزشینامهتفاهمانعقاد
ایحرفهوفنیسازمانبانامهتفاهم

رگانیبازرایزنانبامرتبطمسائلحلجهتایرانتجارتتوسعهسازمانوخارجهاموروزارتتهران،اتاقمیانجانبهسهنامهتفاهم
المللیبینهاینمایشگاهمورددرنامهتفاهم

تدوین پیش نویس تفاهم نامه اتاق و صندوق نوآوری و شکوفایی
تدوین پیش نویس تفاهم نامه اتاق و انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر
 بنیانتفاهم نامه با وزارت بهداشت در مورد کمک به شرکت های دانش 6



خصوصیسازی برای نقش آفرینی موثر اتاق و بخشو کار و زمینهکسب شناسایی چالش های مهم فضای 

انعقاد تفاهم نامه با سازمان های گوناگون خارجی در زمینه های:

خارجیگذاریهسرمایجذبمشاورههایزمینهدرامبروزتیایتالیاییوبرگررولندآلمانیمشاورهشرکتبانامهتفاهم•
((WIFIاتریشبازرگانیاتاقکاروکسبترویجموسسهباآموزشزمینهدرهمکارینامهتفاهمانعقاد•

کشورهاسایربازرگانیهایاتاقبانامهتفاهممورد6•

واقتصادیاطالعاتحاویآلمانبرگررولندشرکتهمکاریباpichbookتهیه•
خارجیگذارسرمایهبرداریبهرهبرایایرانعمومی

خشبگذاریسرمایهراهنقشهتدوینجهتبرگررولندشرکتبامشترکپروژه•
خصوصی

اتاقخارجیگذاریسرمایهسایتاندازیراهبرایالزممقدماتسازیپیاده•
تاقاکاروکسبترویجموسسههمکاریباآموزشیدورهساعتنفر2190برگزاری•

تهراناتاقدر(WIFI)اتریشبازرگانی

صادراتمدیریت•
(آموزشیساعتنفر540)

2و1مدرستربیت•
(آموزشیساعتنفر1170)

کارآفرینی•
(آموزشیساعتنفر480)



 ه جلسه هیات نمایندگان با طرح موضوعات مختلف از جمل12برگزاری :

خصوصیسازی برای نقش آفرینی موثر اتاق و بخشو کار و زمینهکسب شناسایی چالش های مهم فضای 

بررسی مسائل و  
با  مشکالت گمرک 
حضور رئیس 

گمرک  
ر ددو بیانیه صدور 

:زمینه 

یکسان سازی نرخ-
ارز 

دهی  تعیین تکلیف ب-
های دولت به بخش 

خصوصی

ر با حضوسه جلسه 
اطالعات،  وزرای

بهداشت، درمان و  
ر آموزش پزشکی و وزی

امور خارجه
ارائه گزارشی از 

عملکرد اقتصادی 
ر مشاوکشور توسط 

اقتصادی رئیس
در یک جلسهجمهور 

یک جلسه هیات 
ور  با حضنمایندگان 

معاون اجرایی  
رییس جمهور
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دستاوردهای ناشی از انعکاس چالش های محیط کسب و کار به مراجع:

اصالح مقررات استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان

اصالح مقررات بر ارزش افزوده فعاالن حلقه واسط زنجیره تامین آب و برق 

اصالح مقررات مالیات بر ارزش افزوده فعاالن اقتصادی مناطق ویژه آزاد 

اصالح مقررات مالیات تسعیر ارز حاصل از صادرات 

سازمان امور 200/95/63بخشنامه 
مالیاتی

سازمان امور 200/95/518بخشنامه 
مالیاتی

مورخ 5355ت 57203تصویب نامه 
هیات وزیران1395/05/16

سازمان امور 200/95/25بخشنامه 
مالیاتی

بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی در مورد اجرای  
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار3و 2مواد 

52207/138881بخشنامه شماره 

خصوصیسازی برای نقش آفرینی موثر اتاق و بخشو کار و زمینهکسب شناسایی چالش های مهم فضای 
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تقویت هماهنگی با اتاق ایران برای همگرایی رویکردها و هم افزایی کارکردها2

قانون اتاق ایران  بررسی کارشناسی 

« رنامه ششمب»از جمله ارسال پیشنهادات کمیسیون انرژی در رابطه با برنامه ششم توسعه همکاری در امور مربوط به 

(شفاف سازی مالی)کمک به اتاق ایران در زمینه استفاده از نرم افزارهای مالی 

و تسهیل فرآیند صدور و چاپ کارت بازرگانیبازسازی نظام داده پردازی کمک به اتاق ایران برای 

آمارهای اقتصادی مربوط به استان تهرانتهیه و ارائه 

اتاق ایران طرح تراز سنجی عملکرد اتاقهای سراسر کشور اظهار نظر در مورد 

به اتاق ایراننقشه فراگیر تقسیم امور بخش خصوصیاظهار نظر در مورد 

اتاق 
ایران
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سازمانیکارآمدی افزایش 3

ساماندهی  

و ها سیستم 

داخلی  فرآیندهای 

تقویت حوزه های  
پژوهشو آموزش 

کارآمدی در زمینه  
بهبود اطالع رسانی و  

انتشار کتب

کیالکترونیبایگانی جدید و ایجاد سیستم اتوماسیون راه اندازی •
ان مشکل حقوقی ساختمو حل بیمارستان بازرگانان امور مربوط به •

اتاق  3شماره 
ل تکمیل مرحله اول نظام ارزیابی و تدوین آیین اخالق حرفه ای در هیات های ح•

اختالف مالیاتی
مشاغلبه روزآوری طبقه بندی •

25متوسططوربه)اتاقکارکنانبرایمدتکوتاهآموزشیهایدورهبرگزاری•
(کارکنانازنفرهرازایبهآموزشساعت

،خارجیگذاریسرمایهزمینهدرقراردادبهمنتجپژوهشیطرحمورد4انجام•
بخشردسازیخصوصیدارویی،وبهداشتیموادقانونوغذاییصنایعمشکالت
دانشجویینامهپایانمورد22ازحمایتودرمانوبهداشت

اتاقسایترویبراقتصادیمطلبوگزارشمورد160انتشار•
هایگزارشتهیه،(خبرهزار5ازبیش)انگلیسیوفارسیاخبارانتشارومحتواتولید•

رسانیاطالعپیامکهزار310ازبیشارسالوتصویری
عضو3300ازبیشجذببامجازیفضایدرتهراناتاقکانالاندازیراه•
وقوانینراهنماییآموزشیمجلدوتجاریواقتصادیکتابعنوان10انتشار•

نگرآیندهماهنامهشماره12واجتماعیتامینمقررات 11



سازمانیکارآمدی افزایش 

17
30

34
40

25
62

74
47

51
65

72
20

67
57

60
21

80706050403020100

هزینه نگهداری وسایل نقلیه
آب و برق
انرژی
پذیرایی و تشریفات
هزینه سفر و اقامت
ملزومات مصرفی
چاپ، انتشارات، کتب و نشریات
هزینه نگهداری ساختمان
هزینه نگهداری اثاثه
هزینه بیمه وسایل نقلیه
هزینه بیمه ساختمان
خرید خدمات
هزینه اینترنت و شبکه

آگهی و هدایا-تبلیغات
اطالع رسانی
جمع کل هزینه ها  

1395مصوب میزان صرفه جویی در هزینه ها در مقایسه با بودجه 

4
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سازمانیکارآمدی افزایش 

3

14

6

52

5

66

35

66

706050403020100

آب و برق

انرژی

پذیرایی و تشریفات

ملزومات مصرفی

چاپ، انتشارات، کتب و نشریات

هزینه نگهداری ساختمان

هزینه بیمه ساختمان

هزینه اینترنت و شبکه

1394میزان صرفه جویی در هزینه ها در مقایسه با عملکرد 
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با اعضا اتاق  و تماس فعال دو سویه ارتباط . 4

(ساعت به ازای هر عضو4.3تقریباً معادل -نفر ساعت آموزشی71409)برگزاری دوره های گوناگون آموزشی ویژه اعضا •

1395بیش از دو برابر شدن نفر ساعت آموزش ویژه اعضاء در سال •

TMSراه اندازی وب سایت مرکز آموزش و سامانه مدیریت فرآیندهای آموزش •

عنوان محتوای مجازی دروس عمومی و تخصصی جهت کالسهای الکترونیکی با حجم بیش از هزار دقیقه15تولید •

ارائه خدمات مرتبط با 
آموزش به اعضا

:از جمله

مورد ارائه خدمات مشاوره ای به فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق به صورت آنالین و حضوری 1100حدود •
ارائه خدمات مشاوره

:  از جمله

راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در اتاق•

تاسیس مرکز داوری و نشست های متعدد •

بازنگری در نحوه مدیریت و اجرای خدمات مرکز تماس•

ساماندهی مراکز جدید 
ابرای ارائه خدمات به اعض

:از جمله

سالگی اتاق تهران و اعطای نشان امین الضرب به منتخبین اقتصادی133برگزاری مراسم •

(چهار کشور همسایه)برگزاری دو نشست راهبردهای اقتصاد ایران و سه نشست پتانسیل های صادراتی ایران •

تهابرگزاری مراسم و نشس

:از جمله
14



عضویتحوزه فراگیری افزایش 

اعضاءتسهیل امور مربوط به اعضاافزایش تعداد 

ارت  ایجاد سیستم و صدور و تمدید ک•
و ( کالکترونی)بازرگانی، گواهی مبداء 

اسنادگواهی 
تجهپرداختوقبضشناسهدریافت•

هصادرهایفیشپرداختدرتسریع
انیبازرگکارتوعضویتواحدتوسط

ادارهاز186گواهیالکترونیکیاخذ•
مالیات

سالپایانتاعضو16500ازبیش•
1395

اعضایتعداددرصدی16تقریباًرشد•
قبلسالبهنسبتاتاق

علیحضوریمراجعاتتعدادکاهش•
دلیلبههاپروندهحجمافزایشرغم
مجازیتمدیدسیستماندازیراه

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

1394سال  1395سال 

تعداد اعضای اتاق

5
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از تالش تشکل هاپشتیبانی 

وهاتشکلمدیریتتحتاتاقدرمستقلمدیریتواحدایجاد
اجتماعیهایمسئولیت

مواردسایروهمایشبرگزاریقالبدرهاتشکلازمالیحمایت

هاتشکلعضویتحقدرصد50پرداخت

و رتبه بندی تشکل هاتالش برای ساماندهی 

هایبرنامهواستراتژیماموریت،انداز،چشمباالدستیسندنویسپیشتدوین
هاتشکلازحمایتنامهآیینوهاتشکلحوزهدرتهراناتاق

نوآوریهایصندوقبهکمکرویکردبابنیاندانشهایشرکتعضویتدرتسهیل

هاتشکلپرتالواطالعاتیبانکتهیهمقدماتسازیآماده

تشکل ها

6
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از جوانان کارآفرین و استارت آپ هاحمایت 

هران دفتر اتاق تافتتاح 

در مجتمع شکوفایی

شرکت های دانش  

بینان  

ان  زننخستین همایش 

فعال در حوزه کسب و 

دانش بنیانکارهای 

7
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سازی تجاری و تقویت همکاری های بخش خصوصیشبکه 

تایوان،ترکیه،آلمان،هند،پاکستان،جنوبی،کرهچین،شاملکشور19ازB2Bجلساتوخارجیهایهیات82پذیرش
ژاپنواسپانیافرانسه،سوئد،پرتغال،سوئیس،انگلستان،بنگالدش،اتریش،کانادا،روسیه،استرالیا،

چینودانمارکچک،آلمان،اتریش،تایوان،ترکیه،کشورهایبهتهرانازتجاریهیات7اعزام

و آشنایی با اتاق تهران Why Iranتهیه بروشورهای 

تسهیل در روند صدور روادید با پیگیری از سفارتخانه ها و تالش در افزایش سهمیه صدور روادید

تعیین مجری مشخص جهت توسعه مناسبات با چین

8
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توسعه همکاری های بین المللی در شرایط پساتحریم

به منظور Fraserبرگزاری نشست با موسسه-
تسهیل محیط کسب و کار

بررسی ظرفیت های تعامالت اقتصادی در مسائل مرتبط با کشور چین -

ایجاد یک مدل پایلوت در توسعه دیپلماسی تجاری با آغاز از چین-

جهت همکاری های آموزشیBoschبرگزاری نشست با موسسه آموزشی -

9
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و تقویت مسئولیت های اجتماعی اتاقشناسایی 

نمعرفی و تجلیل از مفاخر کشور در جلسات هیئت نمایندگا

کمک به موسسات خیریه  

«تماعیتشکل ها و مسئولیت اج»ایجاد مدیریت مستقل تحت عنوان 

10
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نقش بخش خصوصی در ارتقای سالمت اداری نظام  تبیین 

حضور حجت االسالم والمسلمین علی اکبر ناطق نوریبرگزاری همایش مبارزه با فساد با 

ردعوت از وزیر اطالعات در جلسه هیات نمایندگان برای طرح مسائل و مشکالت در نظام اداری کشو

هاینترلکلیستچکودستورالعملتدوینزمینهدرصالحیتصاحبومجازموسساتشناسایی
:فسادبامبارزهجهتدرهابنگاهداخلی

ویژهکمیتهتشکیل-1
(انگلیسیوفارسی)RFPفراخوانبرایآگهی-2
تقاضامورد15دریافت-3
پایانیمرحلهدرشرکت3انتخاب-4

تهیه و ارائه گزارشی در جلسه هیات نمایندگان اتاق در مورد ضرورت مقابله با فساد 
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1396اقدام منتج به برنامه سال 

ی بررسی اهم فعالیت ها

اتاق های بازرگانی 

منتخب 

استخراج اصول 

حکمرانی اتاق ها 

تهیه راهنمای اصول 

حکمرانی در تشکل ها و

اتاق های بازرگانی

تدوین برنامه 
1396سال 

ندی مبتنی بر اهداف طبقه ب
شده با تکیه بر نتایج

مطالعه موردی اتاق های  
بازرگانی جهان
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