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 مقدمه
ها و  هاي اقتصادي، با هدف توسعه و تقویت این نهاد نامه در جهت رسالت ذاتی اتاق تهران مبنی بر حمایت از تشکل این آیین

وري اتاق تهران و  ها و بهره ها و ارتقاء سطح رضایتمندي تشکل ایجاد وحدت رویه و رعایت عدالت در توزیع امکانات و فرصت
تاریخ ها و از  ق تدوین شده است و مسئولیت حسن انجام آن برعهده مدیر امور تشکلها و اتا همکاري هرچه بیشتر تشکل

 .االجراست الزم تصویب

 

 

 

 

 

 

 



 اقتصادي هاي تشکل از حمایت نامه آیین ٤

 

 تعاریف
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران :اتاق -

بازرگانی، که در اتاق مشترك ایران و سایر کشورها  ها و شوراهاي بازرگانی ، اتاقهاي اقتصادي کلیه تشکل :ها تشکل -
 .باشند سازي مقدمات ثبت در اتاق می اند و یا در حال فراهم به ثبت رسیده و تهران صنایع، معادن و کشاورزي ایران

هاي اتاق بصورت مادي اعم از پرداخت نقدي، تامین فضاي فیزیکی جهت حضور و برگزاري  منظور کمک :حمایت -
میزان حمایت مالی و . باشد از نام، نشان و آموزش اتاق می ها و یا معنوي شامل اجازه استفاده جلسات و همایش

 .گردد باشد، مشخص می می "ها بندي تشکل نامه رتبه آیین"معنوي بر اساس رتبه تشکل که مستند به 

هاي اتاق به عنوان  ور تشکلمدیر ام وکار و معاون کسب اي متشکل از دبیرکل، کمیته :ها راهبردي تشکل کمیته -
سایر معاونین و مدیران اتاق نیز، بنا به موضوع جلسات و جهت اظهارنظر کارشناسی در حوزه مربوطه از . عضو اصلی

 .آید عمل می دعوت به

شده و  هاي تعریف ها، پس از بررسی بر اساس شاخص تشکل) مادي و معنوي(هاي حمایت  کلیه درخواست :1تبصره 
گردد و کمیته راهبردي پس از  ت کمیته راهبردي مطرح میها، در جلسا تهیه گزارشات الزم توسط مدیر امور تشکل

 .نماید رئیسه تهیه می نظر ، پیشنهاد حمایتی مورد تائید را جهت طرح و تصویب در جلسه هیات بحث و تبادل
 باشد تصویب، تعدیل، افزایش و یا رد پیشنهادات حمایتی از اختیارات هیات رئیسه اتاق می :2تبصره 

پیشکسوتان و  ها و با حضور اندیشی در حوزه تشکل جهت همشورائی است  :ها تشکلشوراي مشورتی  -
و با حکم ریاست اتاق  ها کمیته راهبردي تشکلها و تائید  که بنابر پیشنهاد مدیر امور تشکل این حوزه نظران  صاحب

 .گردند اب میبراي مدت یکسال انتخ

ها بصورت ماهیانه برگزار و نتایج آن در قالب صورتجلسات در اختیار  جلسات شوراي مشورتی تشکل :3تبصره 
 .گیرد دبیرکل، ریاست و هیات رئیسه اتاق قرار می

ها با اعضاء هیات رئیسه اتاق برگزار  هاي مشترك شوراي مشورتی تشکل در پایان هر فصل، نشست :4تبصره 
  .پذیرد ها بحث و تبادل نظر صورت می ط با حوزه تشکلگردد و در خصوص مسائل مرتب می
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 حمایت در حوزه آموزش: 1ماده 

ها، به نحو ذیل حمایت از سوي اتاق صورت  سطح مهارت و دانش عمومی و تخصصی تشکلبه منظور افزایش 
 :گیرد می

هاي  در قالب شرکت در دوره ها حمایت آموزشی اعضاء، هیات مدیره، دبیران کل و کارکنان تشکل 1-1
 . گردد آموزشی مرتبط با تشکل که در مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می

 برايهاي آموزشی عمومی مرکز آموزش اتاق تهران  شرکت در دوره در قالب تخفیفحمایت آموزشی  1-2
ر امور ، پس از بررسی مدیاند ها که بصورت مکتوب به اتاق معرفی گردیده آندسته از اعضاء تشکل

 ها و تصویب هیات رئیسه اتاق ها، تائید کمیته راهبردي تشکل تشکل

، به منظور مندي از تسهیالت اتاق مشتمل بر فضا و تجهیزات آموزشی بهره در قالبحمایت آموزشی  1-3
، پس از بررسی مدیر امور گردد تشکل براي اعضاء برگزار می هاي تخصصی که توسط برگزاري دوره

 ها و تصویب هیات رئیسه اتاق میته راهبردي تشکلها، تائید ک تشکل

در مرکز آموزش اتاق تهران حمایت آموزشی و مالی در قالب تامین استاد و فضاي آموزشی مورد نیاز  1-4
درخواست بنا به و در سال  یکبارهاي جاري دوره آموزشی تخصصی مورد نیاز تشکل  و پرداخت هزینه

ها و تصویب هیات رئیسه  ها، تائید کمیته راهبردي تشکل و پس از بررسی مدیر امور تشکل ها تشکل
 اتاق

 

 حمایت در حوزه پژوهش: 2ماده 
و بررسی  کارشناسی  ارتقاء ظرفیت، تشویق تولید محتوي علمی و کاربردي ،ها به منظور تقویت توان پژوهشی تشکل

 :شود اتاق در حوزه پژوهشی شامل موارد ذیل می  حمایت توانمندي اعضا،ارتقاء ها و  مشکالت، چالش

و یا پژوهش  هاي پژوهشی با موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت تشکل هزینه انجام طرحبخشی از  پرداخت 2-1
اعضا گذاري و اشتغال  تولید، فروش، صادرات، سرمایه تحلیلی آوري، تلفیق و انتشار آمارهاي جمعدر زمینه 

ها  ها، تائید کمیته راهبردي تشکل پس از بررسی مدیر امور تشکل، در سالریال  400.000.000 حداکثرتا 
 و تصویب هیات رئیسه اتاق

 
گیري و در  داراي نتایج قابل سنجش و اندازهنتیجه و کابردي محور و بایستی پژوهشی  هاي طرح:  5تبصره 

 :قرار گیرد ذیلتواند در چارچوب موارد  می ها طرحموضوعات  .ها باشد راستاي رفع مشکالت اعضاء تشکل
 وريسنجش و ارتقاي بهره 

 بنديهاي تولید و بستهاهش هزینهک 

 حیطی در سطح هاي زیست متدوین و ارتقاء استانداردهاي محصول و کاهش آالینده
 )ايرشته(فرابنگاهی 

 ی و لبندي واحدها با شاخص میزان انطباق محصول با استانداردهاي مپایش و رتبه
 فرابنگاهی
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 خصوصاً ورود به بازارهاي جهانیتوسعه بازار محصوالت ، 

 هاي مربوط به اعضاء انجمن بررسی مشکالت مشترك واحدهاي فعال در رشته فعالیت
 هاو ارائه پیشنهاد براي رفع آن )مشکالت خاص اعضاء آن رشته فعالیت(

 هاي معتبرا روشول بهاي تولیدي هر محصبرداري از ظرفیتارزیابی نرخ بهره 

 تدوین استراتژي رشته فعالیت 

 لی و جهانی در رشته فعالیت مربوطارائه الگوهاي موفق داخ 

 پذیري اعضا انجمن در سطح جهانیتافزایش سطح رقاب 

 ضاي کسب و کار و رفع موانع توسعهبهبود ف 

 و  هاي جهانیهاي اقتصادي رشته فعالیت مربوط با شاخصمقایسه تطبیقی شاخص
 کشورهاي مطرح در آن رشته سایر

یکبار براي هر ، ریال 50.000.000حداکثر تا ،  هزینه تدوین برنامه استراتژیک تشکلبخشی از  پرداخت 2-2
 ها و تصویب هیات رئیسه اتاق ها، تائید کمیته راهبردي تشکل تشکل و پس از بررسی مدیر امور تشکل

 

 حمایت در حوزه برگزاري همایش و نمایشگاه : 3ماده 
ها جهت تقویت روحیه خودباوري، تبادل اطالعات و استفاده از نتایج تحقیقات  در راستاي کمک به تشکل

به نحو زیر ها  توسط تشکلها  ه و نمایشگاها  رو، اتاق تهران از برگزاري همایش علمی در رفع مشکالت پیش
 :نماید حمایت می

ریال در  300.000.000تا سقف  مرتبط با حوزه فعالیت تشکل  و نمایشگاه  ی از برگزاري همایشحمایت مال 3-1
 ها و تصویب هیات رئیسه اتاق ها، تائید کمیته راهبردي تشکل پس از بررسی مدیر امور تشکلسال، 

در اتاق  از برگزاري همایش و نمایشگاه داخلی، منوط به درج لوگوي اتاق تهرانمالی حمایت : 6تبصره 
در شوراي سیاستگذاري  )ها مدیر امور تشکل( مربوطه و حضور نماینده اتاق تهران پوسترها، بنرها و تبلیغات

 .باشد همایش یا نمایشگاه می

ط مندي از تسهیالت اتاق مشتمل بر فضاي عمومی به منظور برگزاري همایش که توس بهره در قالبحمایت  3-2
 .گردد تشکل براي اعضا برگزار می

 رسانی، روابط عمومی  حمایت در حوزه اطالع: 4ماده 

بانک در این راستا انتشار . ها توسعه خدمات به اعضا و افزایش عضوگیري است هاي مهم تشکل یکی از رسالت
از . شوند ي محسوب میهاي موثر اعضا و همچنین استفاده از ابزارهاي ارتباطی مانند نشریات و کتب گام اطالعات

 :ها را مطابق موارد ذیل به این مهم اختصاص داده است هاي خود از تشکل بخشی از حمایت این رو اتاق
دایرکتوري و بانک اطالعاتی  ، چاپ و انتشارتهیههاي  هزینهبخشی از  پرداخت در قالبها  حمایت از تشکل 4-1

ها، تائید  تشکلپس از بررسی مدیر امور ، ریال 100.000.000 تا سقفیکبار و هر سه سال  ، تشکل ءاعضا
 ها و تصویب هیات رئیسه اتاق کمیته راهبردي تشکل
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اي جهت معرفی خدمات اتاق تهران باشد و  مورد حمایت اتاق بایستی شامل صفحه بانک اطالعاتی: 7تبصره
 آن باشدجلد  روي لوگوي اتاق بر

 آن و حوزه عملکرد تشکل نگر به منظور معرفی ماهنامه آیندهحمایت از تشکل با اختصاص بخشی از  4-2

، پس از بررسی مدیر اه حمایت از تشکل با درج آگهی جهت معرفی خدمات اتاق در نشریات داخلی تشکل 4-3
 ها و تصویب هیات رئیسه اتاق ها، تائید کمیته راهبردي تشکل امور تشکل

 

 ها سایر حوزهحمایت در : 5ماده       

برداري از یکی از  ها و تاکیدات هیات نمایندگان دوره هشتم، اقدام به بهره اتاق تهران با توجه به اهداف، برنامه
و تحت  "تهرانبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ي اقتصادي اتاق ها خانه تشکل"عنوان  باهاي خود  ساختمان

ها  تشکلاز هاي حمایت  همچنین با توجه به تنوع درخواست .استنموده هاي اتاق،  امور تشکل رمسئولیت و راهبري مدی
توانند  ها می در این راستا تشکل .است تمهیداتی نیز جهت پوشش مواردي غیر از بندهاي قبلی از سوي اتاق اندیشیده شده

 :مند گردند هاي اتاق به شرح موارد ذیل بهره از حمایت

و دبیرخانه مشترك جهت برگزاري جلسات هیئت  زیکی، فضاي فیامکاناتحمایت از تشکل با تامین  5-1
پس مکانات موجود و بر اساس ا... هاي مشترك و  ا، مجامع عمومی، نشسته ها، کارگروه مدیره، کمیسیون

 ها و تصویب هیات رئیسه اتاق ها، تائید کمیته راهبردي تشکل از بررسی مدیر امور تشکل

براساس سیستم ها،  هاي جلسات خانه تشکل ها و اتاق سالنمندي از  بهره و امکاناتارائه حمایت از تشکل با  5-2
 پذیرد سایت اتاق تهران صورت می ها در مکانیزه و از طریق پرتال تشکل

حق عضویت پرداختی اعضاء تشکل به اتاق تهران بابت تمدید و % 50حمایت از تشکل در قالب پرداخت  5-3
ها، تائید کمیته  پس از بررسی مدیر امور تشکلرسال و در پایان ه صدور کارت بازرگانی و عضویت

 ها و تصویب هیات رئیسه اتاق راهبردي تشکل

هاي پیگیري مطالبات اعضا مانند تغییر قوانین و  ها در قالب پرداخت بخشی از هزینه از تشکل حمایت مالی 5-4
ها  ، تائید کمیته راهبردي تشکلها پس از بررسی مدیر امور تشکل... نویس لوایح و  ها، تدوین پیش نامه آیین

 و تصویب هیات رئیسه اتاق

اي اعضاء، پس از بررسی ها در قالب تامین مشاوران مدیریتی مطابق با اعالم نیاز تشکل بر حمایت از تشکل 5-5
 ها و تصویب هیات رئیسه اتاق ها، تائید کمیته راهبردي تشکل مدیر امور تشکل

سال، در قالب برگزاري مراسم تجلیل از پیشکسوتان، با  30هاي داراي قدمت بیش از  حمایت از تشکل 5-6
ها، تائید کمیته راهبردي  و پس از بررسی مدیر امور تشکلها  حضور اعضاء، بنا به درخواست تشکل

 ها و تصویب هیات رئیسه اتاق تشکل
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نامه فراهم  گانه ذکر شده در آئین5گرفته شده براي هریک از مواد  در صورتی که به هر دلیلی امکان جذب بودجه در نظر
ها، تائید کمیته راهبردي و تصویب هیات رئیسه اتاق بودجه مورد نظر به سایر مواد  نگردد، بنا به پیشنهاد مدیر امور تشکل

 .یابد تخصیص می

پس  به تصویب اعضاء هیات رئیسه اتاق تهران رسید و از آن  02/05/1396تبصره در تاریخ  7بند و  17نامه در  این آیین
  .االجراست الزم

 


