رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ  ،ﻣﻌﺎدن وﮐﺸﺎورزى ﺗﻬﺮان

آشنایی با اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران بر اســاس
نظــام رایگیــری از میــان فعــاالن بخــش خصوصــی و صاحبــان
کارت بازرگانــی بــه فعالیــت میپــردازد .برهمیــن اســاس در
پایــان هــر دوره چهــار ســاله ،چهرههــای شناختهشــده بخــش
خصوصــی جهــت عضویــت در هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
اعــام حضــور میکننــد و در نهایــت فهرســتی از نامزدهــای
نهایــی جهــت اخــذ رای پیــش روی فعــاالن بخــش خصوصــی
قــرار میگیــرد.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران بهعنــوان
مرکــز تجمــع فعــاالن اقتصــادی در بخــش خصوصــی کشــور،
مرجعــی قابــل اتــکا و یگانــه م ٌاخــذی اســت کــه میتوانــد بــه
جــد پیگیــر مطالبــات بخــش خصوصــی باشــد و اســباب تحقــق
آن را فراهــم کنــد .اتــاق تهــران بـ ه عنــوان اولیــن اتــاق بازرگانــی
کشــور بــا عمــری بالــغ بــر134ســال ،امــروز از چنــان اهمیتــی
برخــوردار اســت کــه میتوانــد بــه واقــع عنــوان پارلمــان بخــش

خصوصــی را بــه خــود اختصــاص دهــد.
افزایــش حــوزه شــمول و عملکــرد ایــن اتــاق در گــرو افزایــش اعضــا و
گســتردگی روزافــزون شــمار فعــاالن اقتصــادی کشــور اســت که بــه این
خانــواده ملحــق میشــوند.
در حــال حاضــر اتــاق تهــران نزدیــک بــه 1هــزار عضــو فعــال دارد کــه
از خدمــات متنــوع و گســترده ای بهــره میبرنــد.
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وظایف و اختیارات براساس قانون

الــف -ایجــاد هماهنگــی و همــکاری بیــن بازرگانــان و
صاحبــان صنایــع و معــادن و فعــاالن بخــش کشــاورزی در اجــرای قوانین
مربوطــه و مقــررات جــاری مملکتــی
ب -ارائــه نظــرات مشــورتی در مــورد مســائل اقتصــادی کشــور اعــم از
بازرگانــی ،صنعتــی ،معدنــی و کشــاورزی و ســایر حوزههــای اقتصــادی
بــه قــوای ســهگانه
ج -همــکاری بــا دســتگاههای اجرایــی و ســایر مراجــع ذیربــط بــه منظور
اجــرای قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه اتاق
د -شــرکت در ســمینارها و کنفرانسهــای مربــوط بــه فعالیتهــای
بازرگانــی ،صنعتــی ،معدنــی و کشــاورزی اتــاق در چارچــوب سیاسـتهای
نظــام جمهــوری اســامی ایــران
ه -کوشــش در راه شناســایی بــازار کاالهــای صادراتــی ایــران در خــارج
از کشــور و تشــویق و کمــک بــه موسســات مربوطــه بــرای شــرکت در
نمایشــگاههای بازرگانــی داخلــی و خارجــی
و -تشـویق و ترغیب سـرمایهگذاری داخلـی در امور تولیدی بـه ویژه تولید
کاالهای صادراتی که دارای مزیت نسـبی هسـتند
ز -تلاش در جهت بررسـی و حکمیـت در مورد مسـائل بازرگانی داخلی و
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خارجی اعضا و سـایر متقاضیـان از طریق مرکـز داوری اتاق
ح -ایجــاد و اداره مرکــز آمــار و اطالعــات اقتصــادی بهمنظــور انجــام
وظایــف و فعالیتهــای اتــاق
ط -صدور کارت عضویت طبق آییننامه اتاق ایران
ی -دایــر کــردن دورههــای کاربــردی در رشــتههای مختلــف بازرگانــی،
صنعتــی ،معدنــی و خدماتــی متناســب بــا نیازهــای کشــور
ل -تهیــه ،صــدور ،تفریــغ و تأییــد اســنادی که طبــق مقــررات بینالمللی
بــر عهــده اتاق اســت

اتاق تهران به اعضای خود چه
خدماتی می دهد؟
.1معاونت کسب و کار

بــا هــدف تمرکــز روی حوزههــای اثرگــذار در فرآینــد بهبود
فضــای کســب و کار ،معاونــت کســب و کار در اتــاق تهــران
ایجــاد شــده اســت .ایــن معاونــت از بخشهــا و مدیریتهــای مختلفــی
کــه در حــوزه کســب و کار تعیینکننــده و نقشآفریــن هســتند ،تشــکیل
شــده و بــا اســتفاده از افــراد خبــره و متخصــص ،خدمــات مشــاورهای
موثــری ارائــه میدهــد .اعضــای اتــاق تهــران در طــول دوره عضویــت از
خدمــات مشــاوره در زمینــه مــوارد ذیــل بهــره منــد میشــوند :
امــور مالیاتــی  ،امــور بانکــی  ،امــور بیمــه  ،امــور گمرکــی  ،راهانــدازی
کسـبوکار
اتــاق تهــران در دوره جدیــد ،اهتمــام ویــژهای بــه موضــوع ارائــه خدمــات
موثــر و کارآمــد بــه اعضــای خــود دارد ،بــر همیــن اســاس در ســاختار اتاق

واحــد مدیریــت امــور کسـبوکار نویــن و توســعه خدمــات عضویــت ،بــا
هــدف توجــه و تمرکــز بــر نیازمندیهــای اعضاء و بروزرســانی ســطح کمی
و کیفــی خدمــات متناســب بــا آنها ،در این معاونت تشــکیل شــده اســت و
تــاش دارد در ایــن زمینــه خدمــات موثــری ارائــه دهــد .امید اســت ضمن
اهتمــام حداکثــری همــکاران در ایــن بخــش ،در آینده نــه چنــدان دور اتاق
خدمــات متنــوع تــری را بــه اعضــاء ارائــه نماید.
ایــن معاونــت ضمــن ارائــه خدمــات مشــاورهای کــه در بــاال ذکــر شــد،
در اغلــب نشســتها ،کمیســیونها و جلســات حــوزه کســب و کار
کشــور ،نماینــده فعــال دارد کــه اعالمکننــده نظــرات و دیدگاههــای
کارشناسیشــده بخــش خصوصــی اســت .جهــت کســب اطالعــات
بیشــتر و بهــره منــدی از خدمــات مشــاوره ایــن معاونــت مــی توانیــد بــه
وب ســایت اتــاق تهــران مراجعــه نماییــد.

.2معاونت بررسیهای اقتصادی

فعالیتهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی ،پایــه
تفکــرات و برنامهریزیهــای اقتصــادی اســت .ضــرورت ایــن مفاهیــم و
تحلیلهــا و آمارهــای مربوطــه ابــزار بســیاری از فعــاالن اقتصــادی جهت
نیــل بــه موفقیــت اســت .ایــن معاونــت بــه منظــور انجــام ایــن رســالت
مهــم ،در ســاختار اتــاق تهــران گنجانــده شــده و فعالیــت میکنــد .در این
ل دادههــای
معاونــت امــور پژوهشهــای اقتصــادی ،گــردآوری و تحلی ـ 
آمــاری بــا بهرهمنــدی از متخصصــان ،اســاتید و پژوهشــگران توانمنــد
کشــور برنامهریــزی ،مدیریــت و منتشــر میشــود .بــه منظــور دسترســی
بــه نتایــج مطالعــات صــورت گرفته مــی توانیــد از وب ســایت اتــاق تهران
اســتفاده نمایید.
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.3معاونت
نالملل
بی 

اتاقهــای بازرگانــی دارای جایــگاه
ویــژهای در نظــام اقتصــاد بینالملــل
هســتند .بــه منظــور بهرهمنــدی
حداکثــری از ظرفیتهــای بینالمللــی
در اقتصــاد کشــور و همچنیــن فراهــم
آوردن امــکان تعامــل ســازنده میــان بخشهــای اقتصــادی عضــو اتــاق
و فعــاالن بینالمللــی ،ایــن معاونــت در ســاختار اتــاق طراحــی شــده
اســت .برگــزاری نشسـتهای  B2Bمیــان فعــاالن ایرانــی عضــو اتــاق
و طرفهــای خارجــی ،همچنیــن اعــزام هیاتهــای تجــاری از اعضــای
محتــرم اتــاق تهــران بــه ســایر کشــورها از امــور مهمــی اســت کــه ایــن
معاونــت انجــام میدهــد .جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و آگاهــی از
برنامــه هــای ایــن معاونــت مــی توانید بــا وب ســایت اتــاق تهــران ارتباط
حاصــل نماییــد.

.4معاونت امور کمیسیونها و هیئت
نمایندگان

قــوای مجریــه و مقننــه ضمــن وضــع و اجــرای قوانیــن «رفــع
موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــاي نظــام مالــی کشــور» و «بهبود
مســتمر محیــط کســب و کار» اهتمــام خویــش را معطــوف بــه رفع
موانــع موجــود در کســب و کار نمــوده انــد .لــذا بــا عنایــت بــه نقش
بســزای اتــاق هــای بازرگانــی بــه عنــوان پارلمان بخــش خصوصی،
تــاش در جهــت بررســی دقیــق موانــع کســب و کار در هــر کــدام
از حوزههــای زیــر و ارائــه راهکارهــای دقیــق بــه دولــت و مجلــس

در ایــن زمینههــا از مهمتریــن مســئولیتهای معاونــت کمیســیونها و
هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران بــه شــمار مـیرود.
کمیسیون اقتصاد سالمت
کمیسیون انرژی و محیط زیست
کمیسیون بازارپول و سرمایه
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
کمیسیون تسهیل کسب وکار
کمیسیون صنعت و معدن
کمیسیونگردشگری
کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع غذایی
از دیگــر فعالیتهــای مهــم معاونت امور کمیســیون ها و هیئــت نمایندگان،
برگــزاری جلســات منظــم هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران مــی باشــد .در
همیــن راســتا هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران ،کــه متشــکل از  40نفــر
نماینــده منتخــب اعضــاء اتــاق به همــراه  20نماینــده دولتی می باشــد ،در
جلســاتی کــه بطــور منظــم ماهیانــه برگــزار می شــود ،مســائل مهــم روز
کســب و کار را مــورد تجزیه و تحلیل قــرار داده و تصمیمــات الزم را اتخاذ
نمــوده و جهــت پیگیــری هــای آتــی ابــاغ مــی نمایند.

.5روابط عمومی

روابــط عمومــی در اتــاق تهــران،
واحــد ارتباطــی اتــاق بــا مخاطبــان
در ســطوح مختلــف اســت و اخبــار
و مواضــع اتــاق تهــران را منعکــس
میکنــد .اعضــای اتــاق تهــران
میتواننــد در طــول دوره عضویــت
از خدمــات انتشــاراتی و رســانههای
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مکتــوب ،مجــات ،کتابهــا و ســایر محصــوالت چنــد رســانهای در
فضــای حقیقــی و مجــازی کــه بــه همــت روابــط عمومــی اتــاق تهــران
تهیــه میشــود ،بهرهمنــد شــوند.
یکــی از محصــوالت مــورد توجــه اعضــاء اتــاق تهــران ،نشــریهآینده نگــر
اســت کــه در قالــب ماهنامــه و بــا محتــوای اقتصــادی تدویــن و منتشــر
میشــود .بــه منظــور ارتبــاط بیشــتر و گســترش مفاهیــم علمــی،
پژوهشــی و تحقیقاتــی دنیــا ،اتــاق تهــران نشــریه اقتصــادی آیندهنگــر را
تهیــه و بــه وســیله پســت سفارشــی بــرای نزدیــک بــه 15هـزار عضــو
فعــال خــود ارســال میکنــد .ایــن نشــریه ضمــن ارائه مطالــب روزآمــد در
حوزههــای مختلــف اقتصــادی و بــا رعایــت اصــل ایجــاز ،انعکاسدهنــده
دیدگاههــای صاحبنظــران و چهرههــای شــاخص علمــی و اقتصــادی
کشــور اســت.
همچنیــن از دیگــر خدمــات اتاق که بــا مشــارکت اقتصاددانان سرشــناس
ایرانــی انجــام میگیــرد ،تالیــف کتابهــای اقتصــادی و توزیــع گســترده
آن در میــان اعضاســت .همچنیــن ترجمــه آثــار برتــر روز اقتصــادی جهان
کــه بــه ارتقــا ســطح دانــش فعــاالن اقتصــادی کمــک میکنــد ،از زمــره
خدمــات روابــط عمومــی اتــاق تهــران مــی باشــد .جهــت دسترســی بــه
خدمــات اطــاع رســانی و آرشــیو نشــریه آینــده نگــر مــی توانیــد از وب
ســایت اتــاق تهــران بازدیــد نمایید.

.6مرکز آموزش

بــا توجــه بــه ضــرورت و اهمیــت
موضــوع آمــوزش در راهبــرد و دیــدگاه کالن در
اتــاق تهــران ،ایــن بخــش در ســازمان اتــاق از
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت .ارائــه خدمــات
آموزشــی بــه اعضــای اتــاق در قالبهــای مختلف

بــا بهرهمنــدی از ظرفیــت داخلــی و بینالمللــی در دســتور
کار مرکــز آمــوزش اتــاق تهــران قــرار دارد .تعریــف دورههای
عمومــی و دورههــای تخصصــی بــا هــدف توانمندســازی
اعضــای اتــاق طراحــی و در قالبهــای اســتاندارد و بصــورت
حضــوری و از راه دور انجــام میشــود.
برگــزاری دورههــای  MBAبــرای اعضــا و تشــکلهای
بخــش خصوصــی و برگــزاری دورههــای فنــی و حرف ـهای
مطابــق بــا اســتانداردهای  WIFIاتریــش و اتــاق بازرگانــی
بینالملــل از دیگــر خدمــات ایــن مرکــز اســت .بــه منظــور
کســب اطالعــات بیشــتر و بهــره منــدی از خدمــات ایــن
مرکــز قــادر خواهیــد بــود ،از طریــق وب ســایت اتــاق تهران
اقــدام نماییــد.

.7مدیریت امور تشکلها

تشــکلهای اقتصــادی بصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم
بــر پیشــرفت اقتصــاد رو بــه توســعه اثرگذارنــد و توانمنــدی آنهــا منجر به
افزایــش خدمــات بــه اعضــا و متعاقبـ ًا رشــد مقبولیــت و اثرگــذاری آنهــا
میگــردد و در ایــن راســتا اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان مجمــع تشــکلها و
پارلمــان بخــش خصوصــی نقــش مهــم و بســزایی دارد.
افزایــش نقــش موثــر تشــکلهای اقتصــادی در ســالهای اخیــر در
حوزههایــی ماننــد تــوان رقابتــی تولیدکننــدگان ،صادرکننــدگان و فعــاالن
اقتصــادی و مشــارکت فعــال آنهــا در جهــت رفــع نقــاط قابــل بهبــود
فضــای کســب و کار ،نحــوه تامیــن مالــی ،ارتباط موثــر ،کارآمد و دوســویه
بــا اتــاق بازرگانــی از جملــه مــواردی اســت کــه توجــه بــه آنهــا میتوانــد
منجــر بــه دســتیابی بــه الگویــی کارآمــد و پویــا بــرای اتاقهــای بازرگانی
جهــت تعامــل بیشــتر و تقویــت و توســعه تشــکلها باشــد .بدیــن منظور
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مدیریــت امــور تشــکل هــا ،بــا هــدف توســعه تعامــات و ارائــه خدمــات
مؤثــر بــه تشــکل هــای اقتصــادی عضــو اتــاق ،در ایــن اتــاق تشــکیل
شــده اســت.

.8مرکز خدمات
سرمایهگذاری و
مشاوره

یکی از تغییرات جدید اتاق تهران به عنوان
پارلمان بخش خصوصی  ،ایجاد «مرکز خدمات سرمایه گذاری و مشاوره»
میباشد که از هم اکنون می تواند یک سازمان کارآمد برای تسریع امور مرتبط
به سرمایه گذاری خارجی در ایران تلقی گردد.
این مرکز در نظر دارد تا به سرمایه گذاران خارجی درهر زمان و هر
مرحله پس ازمراجعه به مرکز،خدمات ارائه دهد .عملکرد مرکز گامی
مثبت در جهت تسریع امور تعهدات سرمایه گذاری خارجی است.
انتظار می رود که توسعه روابط بین مرکز و سرمایه گذاران خارجی به
طور فزاینده به افزایش بهره وری مرکز در ارائه خدمات بهتر منجر شود .شایان
ذکر است که به منظورافزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران خارجی،
مرکز سرمایه گذاری از طریق همکاری با سازمانهای مختلف از
جمله شرکتهای حقوقی بینالمللی و موسسات حسابرسی امر
جذب سرمایه گذاری خارجی را تسهیل کرده است .همچنین
اتاق به منظور ساده سازی و تسریع دسترسی اعضاء به خدمات
این مرکز در حال راه اندازی پورتال می باشد و امید است در
آینده نزدیک نحوه دسترسی به پورتال مذکور از طریق وب سایت اتاق
اطالع رسانی گردد.

.9مرکز داوری اتاق تهران

در قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران در مــواد  454تــا 501
قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در
امــور مدنــی بــه بحــث دربــاره داوری پرداختــه اســت .نکتــه قابــل ذکــر
ایــن اســت کــه انتخــاب داور در هــر مرحلهای اعــم از زمــان انعقاد قــرارداد
یــا در زمــان اجــرای مفــاد آن و حتــی پــس از طــرح دعــوی در دادگاه
امکانپذیــر اســت.
ل وفصــل اختالفــات
اتــاق بــرای کمــک بــه بخــش خصوصــی بــه حـ 
میــان صاحبــان کســب و کار و همچنیــن فعــاالن بخــش خصوصــی و
ادارات دولتــی اقــدام میکنــد.

.10کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل
()ICC

هــدف اصلــی کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی بینالملــل ایجــاد ارتبــاط
گســترده بیــن کمیســیونهای خــود بــا کمیســیونهای معــادل در
پاریــس از یــک طــرف و ایجــاد ارتبــاط بیــن اعضــای هرکمیســیون از
طــرف دیگــر اســت .انتقــال اطالعــات اتــاق بازرگانــی بینالملــل بــه
اعضــای کمیســیونها و دولــت از ضروریــات فعالیــت فــوق اســت و البتــه
کمیتــه ایرانــی فعالیــت گســتردهای در جهــت انتقــال اطالعــات مربوط به
نیازهــا و پیشــنهادات اعضــای ایرانــی بــه اتــاق بازرگانــی بینالملــل دارد.

.11شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی

اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معادن و کشـاورزی
ایـران و اتـاق تعاون موظف هسـتند در ایفـای نقش قانونی
خـود به عنوان مشـاور سـه قوه ،سـاز و کارهـای الزم برای
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سـاماندهی و هماهنگـی تشـکلهای اقتصـادی و کسـب نظـرات فعاالن
اقتصـادی را فراهـم کـرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سـازنده بخش
خصوصی با ارکان حکومت ،در مسـائل اقتصادی پیشـنهادهای کارشناسی
الزم را ارائـه کننـد .در همیـن راسـتا اتاق تهران جلسـات منظمی با حضور
نماینـدگان بخـش خصوصـی ،نماینـدگان دولـت و مسـئوالن اسـتانی را
بصـورت ماهیانه برگزار مـی نماید.

.12امور عضویت ،کارت بازرگانی و
گواهی مبدا

ایــن بخــش در اتــاق تهــران ،کلیــه فرآیندهــای مربــوط به
عضویــت فعــاالن اقتصــادی در اتــاق ،دریافــت کارت عضویت یــا بازرگانی
را مدیریــت و اجــرا میکنــد .ایجــاد پنجــره واحــد ارائــه بخشــی از خدمات
ثبــت شــرکتها نیــز از ســایر خدمــات ایــن بخــش اســت .در خصــوص
گواهــی مبــدأ و تأییــد اســناد تجــاری اتــاق تهــران خدمــات ذیــل را بــه
اعضــاء ارائــه مــی نمایــد :
صــدور گواهــي مبــدأ الکترونیــک (چهاردهمیــن کشــور عضــو زنجیــره
اعتبارســنجی گواهــی مبــدا )ICC
تاييديــه امضــاي اســناد تجــاري از جملــه فاکتــور فــروش ،ســياهه
تجــاري ،قراردادهــاي بيــن المللــي ،گواهــي بهداشــت ،گواهــي قرنطينــه
نباتــي ،گواهــي بازرســي ،گواهي مصــرف کننــده نهايــي ( )End-Userو ...
استعالم گواهي هاي مبدأ خارجي به درخواست بازرگان
مشــاوره بــه بازرگانــان در خصــوص نحــوه صــدور گواهــي مبــدأ ،تاييــد
اســناد تجــاري و کليــه فرآيندهــاي مرتبــط بــا صــادرات کاال بــه صــورت
حضــوري ،تلفنــي و از طريــق ســامانه برخــط گواهــي مبــدأ وب ســايت
اتــاق تهــران

کانالهای ارتباطی اتاق تهران

SMS

مرکزتمــاس  :1866در راســتای ارائــه خدمــات
موثــر بــه اعضــا ،مرکــز تمــاس اتــاق تهــران بــا شــماره
چهــار رقمــی 1866و بــرای ایجــاد یــک فضــای ارتباطــی
باکیفیــت از منظــر محتــوا و ارائــه اطالعــات صحیــح
و بــه موقــع و تمــام وقــت (ســاعت اداری) راهانــدازی
شــده اســت .اعضــای محتــرم اتــاق تهــران میتواننــد
بــا برقــراری تمــاس بــا ایــن مرکــز ،ضمــن پرســش در
مــورد کلیــه مســائل حــوزه کاری اتــاق ،از خدمــات مشــاورهای اتــاق در
زمینههــای مختلــف بهرهمنــد شــوند.
وب سایت ( : )tccim.irمحیط وب سایت با بهرهگیری از امکانات به
روز فناوری اطالعات ،به منظور تسریع و تسهیل فرآیند اطالع رسانی و ارائه
خدمات ،طراحی گردیده است .کلیه مراجعین اعم از مراجعین عضو و غیر عضو
اتاق قادر خواهند بود ضمن مراجعه به وب سایت در کلیه ساعات
شبانه روز از آخرین اخبار و رویدادهای فضای کسب و کار کشور
مطلع گردیده و از خدمات اتاق تهران بصورت برخط بهره برداری
نمایند.
امید است ضمن اهتمام حداکثری همکاران در بخش توسعه خدمات کسب و
کار و عضویت ،در آینده نه چندان دور اتاق خدمات متنوع تری را به اعضای
فعلی ارائه نموده و حوزه شمول اعضای مورد حمایت خویش را به بنگاههای
کوچک ،شرکتهای دانش بنیان ،نوظهور و نوپا گسترش دهد.
مجله آینده نگر
سیستم ارسال پیامک

بیمارستانبازرگانانhttp://www.bazargananhospital.ir

اتاق تهران پیشتاز درانجام تکلیف مسئولیت اجتماعی

12 | 11

31خدمت اتاق تهران به اقتصاد ایران

 -1ارائــه تصميمــات در کميســيونهاي تخصصــي بــه قــواي س ـهگانه
در جهــت حمايــت بخــش خصوصــي و پیشــنهاد راهکار مشــکالت پیش
روی توســعه اقتصــادی کشــور و اثرگــذاري در مصوبــات قانونــي مطرح در
دولــت و مجلس
 -2ارائــه تســهيالت و کمکهــاي فنــي و اقتصــادي با همکاري ســازمان
ســرمايهگذاري و کمکهــاي فنــي و اقتصــادي ايــران بــهمنظــور جــذب
ســرمايهگذاري خارجــي
 -3برقــراري ارتبــاط بــا انجمنهــا و تشــکلهاي اقتصــادي و معرفــي
اعضــا جهــت عضويــت در نهادهــاي مذکــور
 -4ارتبــاط و همــکاري بــا اتاقهــاي بازرگانــي و صنايــع و معــادن ســاير
کشورها
 -5صدور و تمديد کارت بازرگاني و عضويت
 -6صدور گواهي مبدا
 -7تاييد اسناد تجاري
 -8صدور معرفینامه به سفارتها جهت انجام امور ويزاي تجاري
 -9برگــزاري دورههــاي آموزشــي در خصــوص بازرگانــي خارجــي ،امــور
مالياتــي و بیمــه تامیــن اجتماعــی
 -10ارائه خدمات مشاوره در زمينه سرمايهگذاري خارجي در ايران
 -11ارائه خدمات مشاوره حقوقي
-12ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل مرتبط با امور مالياتي
-13ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل تامين اجتماعي
 -14ارائــه خدمــات مشــاوره در زمينــه مســائل مرتبــط با بازرگانــي خارجي
و قوانيــن و مقــررات جاري کشــور
 -15ارائه تسهيالت جهت شرکت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي

 -16اعــزام هياتهــاي تجــاري بــه خــارج از کشــور و پذيــرش هياتهاي
تجــاري از خارج از کشــور.
 -17معرفي اعضا جهت عضويت در اتاقها و شوراهاي مشترک
 -18حلوفصل اختالفات با مراجع دولتي
 -19داوري و حل اختالفات بين تجار
 -20صدور معرفينامه جهت اخذ جوایز صادراتي
 -21برقراري ارتباط با سفرا و رايزنان بازرگاني خارجي در تهران
 -22توانمندســازي زنــان عضــو اتــاق در انجــام امــور تجــارت بينالملــل
در راســتاي توســعه اقتصــادي کشــور و پيشــبرد اهــداف از طريق شــوراي
بانــوان اتاق
 -23ارســال انــواع بولتــن و نشــریات خبــري بــراي اعضــاي هيــات
نماينــدگان و اعضــاي اتــاق از طریــق پســت و فضــای مجــازی
-24برگزارينشستهايمطبوعاتي
 -25تعامل با سازمانهاي مرتبط با استاندارد کاالها و خدمات
 -26تحقيق و توسعه پيرامون مسائل اقتصادي.
 -27تحقيــق و توســعه پيرامــون مســائل بازرگانــي خارجــي و جــذب
ســرمايهگذاري خارجــي
 -28گــردآوری و تحلیــل آمارهــای اقتصــادی بهمنظــور کمــک بــه
فعــاالن اقتصــادی در امــر تصمیمگیــری
 -29کمــک بــه ایجــاد فضــای تعامل ســازنده بخــش خصوصی بــا ارکان
حکومــت درمســائل اقتصــادی از طریــق شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصی.
 -30اجــرا و حفــظ و بهبود مســتمر سيســتم مديريــت کيفيت در راســتاي
تحقــق اهــداف کالن همــگام در کنــار مديريــت ســطوح بــاالي ســازمان
براســاس اســتاندارد ISO 9001:2008
 -31مبادله اطالعات تجاري در سطح جهان
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