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در ســاختار ســازمانی اتــاق بازرگانــی تهــران ترکیبــی از
 60نفــر از نخبــگان اقتصــادی و نیــز نماینــدگان منتخب
دولــت پیــش بینــی گردیــده کــه بــه نــوع خــود ترکیبــی
منحصــر بــه فــرد در بیــن اتاقهــای بازرگانــی سراســر کشــور و نیــز اتــاق
بازرگانــی ایــران مــی باشــد .لــزوم بهــره گیــری از ظرفیــت مذکــور ،ایجــاد
ترکیبــی از کمیســیونهای تخصصــی بــا اهــداف مشــخص و بــه منظــور پیــش
بینــی و مقابلــه بــا چالــش هــای پیــش روی اقتصــادی را ضــروری نمــوده
اســت.
توجــه بــه منافــع و مالحظــات ذی نفعــان اتــاق تهــران ،خصوص ـاً فعالیــن
اقتصــادی در  4حــوزه کالن بازرگانــی ،صنعــت ،معــدن و کشــاورزی در
هــر یــک از دوره هــای  9گانــه 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  10گانــه اتــاق تهــران در  2ســاله 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.
تــاش هیــأت رئیســه ،رئیــس و عوامــل اجرایــی در ایــن دوره از حیــات اتــاق
تهــران بــر آن متمرکــز اســت تــا بــا بهــره گیــری حداکثــری از ظرفیــت
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نماینــدگان اعــم از منتخبیــن فعالیــن اقتصــادی و نیــز دولــت در احیــاء
ظرفیــت کمیســیونهای تخصصــی ،جلــوه درســتی از کوشــش هــای نهــاد
نمایندگــی بخــش خصوصــی بــه منظــور حــل مشــکالت کالن اقتصــادی
کشــور را بــه تصویــر کشــیده و بــا تعامــل ســازنده بــا قــوای  3گانــه کشــور
امــکان رشــد اقتصــادی و توســعه کشــور بطــور اعــم و افزایــش کارآمــدی
بخــش خصوصــی بــه طــور اخــص را محقــق نمایــد.
امیــد اســت گــزارش تقدیمــی بتوانــد تصویــر دقیقــی از تالشــهای صــورت
گرفتــه تلقــی شــده و موجــب دریافــت نظــرات مکمــل و ارشــادی اعضــاء
هیــأت محتــرم نماینــدگان بــرای تنظیــم گزارشــات آتــی گــردد.
معاونــت امــور کمیســیونها و هیــأت نماینــدگان امیــدوار اســت بــا بهــره
گیــری از نظــرات ارشــادی دریافتــی ،بتوانــد بــا عمــل بــه مســئولیت هــای
محولــه بــه نحــوی بهتــر ،در دوره  2ســاله آتــی نســبت بــه برنامــه ریــزی
جهــت اداره موثــر کمیســیونهای تخصصــی بعنــوان مرکــز تولیــد اندیشــه و
رکــن جریــان ســاز نهــاد نمایندگــی بخــش خصوصــی اقــدام نمایــد.

بهمن عشقی
دبیرکل
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همزمانــی ،شــروع فعالیــت کمیســیونهای تخصصــی
دوره نهــم بــا آغــاز دور جدیــد هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،موجــب
گردیــد بــا حضــور تیــم جــوان و پرانگیــزه ،جــان تــازهای بــه فعالیتهــای
کمیســیونها ،در راســتای برنامههــای جدیــد اتــاق وارد شــود و همزمانــی
ایــن موضــوع ،بــا امــکان حضــور تشــکلهای توانمنــد و مرتبــط بــه حــوزه
فعالیتهــای هــر کمیســیون ،قــدرت کارشناســی آنهــا را دو چنــدان نمــود.
در اولیــن ســال از دوره دوســاله فعالیــت کمیســیونها و هیــات نماینــدگان،
بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای ایــن جمــع خبــره ،مســائل و مشــکالت
پیــش روی فعــاالن اقتصــادی و موانــع کســب و کار ،طــی جلســات حضــوری
و بــه صــورت منظــم مــورد پیگیــری قــرارگرفــت ،امــا متاســفانه در ابتــدای
ســال دوم و بــا مواجــه بــا همهگیــری بیمــاری  ،COVID19نتوانســتیم
بــه صــورت حضــوری از ایــن جمــع خبــره بهرهمنــد گردیــم؛ ایــن در
حالــی بــود کــه ایــن ویــروس نتوانســت مانــع فعالیــت بخــش خصوصــی پــر
تــاش گــردد و بــا برگــزاری جلســات بــه صــورت مجــازی و آنالیــن ،ســعی
نمودیــم تــا همــواره بــا تــاش بــرای حفــظ ســامت اعضــا ،بــا بهرهگیــری
از تکنولوژیهــای جدیــد ،موانــع و مشــکالت فــرا راه بخــش خصوصــی را
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 تشــکلهای حرفــهای و در
چارچــوب رویکردهــا و اســتراتژی کالن اتــاق ،معاونــت امــور کمیســیونها و
هیــات نماینــدگان ،برگــزاری جمعــا  350جلســه رســمی کمیســیونهای
تخصصــی و کارگروههــای مربوطــه بــه صــورت حضــوری و آنالیــن،
برگــزاری  17جلســه شــورای هماهنگــی روســای کمیســیونها بــا هیــات
رئیســه ،ارائــه  194گــزارش کارشناســی تهیــه شــده در راســتای مباحــث
تخصصــی مطروحــه در کمیســیونها ،برگــزاری  23نشســت رســمی هیــات
نماینــدگان و ارســال  262نامــه رســمی جهــت انعــکاس مســائل و مشــکالت
فعــاالن اقتصــادی بــه مســئولین ذیربــط ،را در کارنامــه خــود ثبــت نمــود.
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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
و در جهــت تــاش بــرای کاهــش رتبــه ایــران در شــاخص کســب وکار
جهانــی ،در نیمــه اول ســال ،1399تفاهــم نامــهای بــا ســه محــور ارتقــاء
جایــگاه ایــران در شــاخص ســهولت انجــام کســبوکار بانــک جهانــی،
شــاخص رقابتپذیــری مجمــع جهانــی اقتصــاد و شــاخص حقــوق مالکیــت
و بهبــود محیــط کســب وکار از طریــق شناســایی ،حــذف و اصــاح 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 برنامههــای ایــن معاونــت قــرار گرفــت.
در ایــن راســتا معاونــت کمیســیونها و هیــات نماینــدگان ،در قالــب ایــن
تفاهــم نامــه و در بســتر یــک برنامــه راهبــردی و بــا همــکاری بــا ســایر
معاونتهــا و مدیریتهــای ذیربــط اتــاق تهــران ،بهبــود مســتمر فضــای
کســب وکار را ،بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اهــداف خــود دنبــال نمــود.
مجموعــه پیــش رو چکیــدهای از اقدامــات ایــن معاونــت ،در قالــب مجموعــه
کمیســیونهای تخصصــی و هیــات محتــرم هیــات نماینــدگان بــوده ،کــه
جــز بــا همراهــی و حمایتهــای بــی دریــغ ریاســت ،هیــات رییســه ،روســای
کمیســیونهای تخصصــی و بویــژه جنــاب آقــای دکتــر عشــقی دبیــرکل
محتــرم اتــاق تهــران ،میســر نبــود.
در انتهــا از مجموعــه کارشناســان کمیســیونها و همــکاران ســاعی و پــر
تالشــم ســرکار خانمهــا صبــا بیرانونــد ،پرنیــا عابــدی ،مهدخــت فدایــی،
فاطمــه دادزه و مرجانــه صالحــی کــه در اجــرای برنامههــای ایــن معاونــت،
صادقانــه و دلســوزانه تــاش نمودهانــد قدردانــی مــی نمایــم.
مریم فدایی
معاون امورکمیسیونها و هیأت نمایندگان

فصل اول:
کمیسیونهای تخصیص

گزارش عملکرد سال 1398-1399

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

تعــداد جلســات برگــزار شــده کمیســیون هــا در دور اول دوره نهــم هیئــت نماینــدگان
اتــاق تهــران ،بالــغ بــر  350جلســه و کارگــروه تخصصــی بــوده کــه در آن بــه بررســی
مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی پرداختــه شــده اســت .در
راســتای هماهنگــی میــان کمیســیونها و ارائــه رونــد فعالیــت آنهــا بــه هیــات رئیســه
اتــاق بــا برگــزاری  17جلســه شــورای هماهنگــی روســای کمیســیونهای تخصصــی،
گــزارش فعالیــت کمیســیونها بــه هیــات رئیســه اتــاق ارائــه گردیــده اســت.
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کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
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کمیسیون اقتصاد سالمت

اعضای کمیسیون

محمود نجفی عرب ،رلیس

هاله حامدی فر ،نالب رلیس دوم

ابوالفاح صانعی ،نالب رلیس اول

سایر اعضای

تشکل ها

هیئت نمایندگان

ناصر ریاحی

انجمن صنفی

واردکنندگان دارو و
مواد بیولوژیک دام

سندیکای صاحبان
صنایع داروهای
انسانی ایران

اتحادیه بازرگانان

تجهیزات پزشکی

سندیکای تولیدکنندگان

انجمن واردکنندگان

و غیایی ایران

آرایشی و عرریات ایران

مکمل های رژیمی

فرآوردههای بهداشای،

انجمن شرکتهای
دانش بنیان حوزه

سالمت اساان تهران

تعداد اعضاء  3:نفر عضو هیات نمایندگان 6 ،نفر نماینده تشکلها/
تعداد گزارشات تخصصی 24:گزارش/تعداد جلسات 35 :جلسه
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کمیسیون اقتصاد سالمت

ماموریت کمیسیون
بــازوی فکــری بخــش خصوصــی در اتخــاذ سیاســتهای منســجم در حــوزه اقتصــاد ســامت و
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؛
ارائــه راهکارهــای عملــی و مبتنــی بــر اصــول علمــی اقتصــاد ســامت جهــت بــرون رفــت از
مشکالت و معضالت این حوزه.

اهداف کمیسیون
برگــزاری جلســات مشــترک بــا کمیســیون بهداشــت مجلــس شــورای اســامی ،ســازمان برنامــه
و بودجــه ،ســازمان خصوصیســازی ،شــورای رقابــت و دیگــر ارگان هــای مربوطــه بــه منظــور
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 ســامت در فرآینــد تصمیــم گیــری
و سیاســت گــذاری عمومــی و حضــور فعــال بازرگانــان در هیئتهــای رســمی و مالقاتهــای بیــن
دولتی؛
ایجــاد کارگــروه هــای تخصصــی در حــوز ه هــای بینالمللــی ســازی ،آمــوزش و ترویــج کســب
و کار ســامت ،پایــش و آیندهنــگاری کســب و کار ســامت و افزایــش ســطح دسترســی عادالنــه
بــه خدمــات و محصــوالت ســامت محــور بــا توجــه ویــژه بــه حــوزه آمــوزش و پیگیــری برگــزاری
دوره هــای آموزشــی مــورد نیــاز فعالیــن کســب و کار حــوزه ســامت بــا اســتفاده از امکانــات
معاونت آموزشی اتاق؛
پیگیــری تصویــب قانــون و مقــررات جامــع حــوزه غــذا و دارو ،تجهیــزات پزشــکی و مــواد
آرایشــی و بهداشــتی نــگارش شــده توســط کمیســیون اقتصــاد ســامت در مجلــس شــورای
اسالمی و برگزاری جلسات مربوطه؛
پیگیــری انتشــار ،انتقــال و بحــث نتایــج حاصــل از پــروژه خصوصــی ســازی در حــوزه ســامت
انجــام شــده توســط کمیســیون در مجامــع مختلــف و برگــزاری جلســات مربوطــه بــه منظــور
عملیاتی سازی این امر؛
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بررســی و پیگیــری تفکیــک وظایــف وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت از وزارت بهداشــت و
درمــان و متمرکــز کــردن وزارت بهداشــت بــر روی مدیریــت کیفیــت و رگوالتــوری؛
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برگــزاری جلســات اختصاصــی بــا نماینــدگان اصنــاف و تشــکل هــای مرتبــط بــا محوریــت
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه منظــور اســتفاده از ظرفیــت هــای اتــاق در حمایــت از شــرکت
هــای دانــش بنیــان حــوزه ســامت در راســتای افزایــش صــادرات و انتقــال تکنولــوژی و همچنیــن
ارتبــاط بــا نهــاد هــای دســت انــدرکار در راســتای تقویــت تعامــات ملــی و بیــن المللــی در انتقــال
تکنولــوژی؛
پیشــنهاد و اجــرای پــروژه هــای مطالعاتــی مــورد نیــاز کشــور در حــوزه اقتصــاد ســامت بــه
تناســب زمــان و مشــکالت ایــن حــوزه؛
كمــك بــه ايجــاد تشــكلهاى تخصصــى بــراى بخشــهايى از اقتصــاد ســامت كــه كــه فعاليــن آن
فاقــد تشــكل تخصصــى هســتند؛
پررنــگ ســازی نقــش فدراســیون اقتصــاد ســامت اتــاق ایــران و اســتفاده از فرصــت هــا و
ظرفیــت هــای آن؛
اتــکا و اســتفاده از ظرفیــت هــای قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار و اصــاح محیــط
کســب و کار در حــوزه ســامت؛
اســتفاده از ظرفیــت شــورای گفــت گــو جهــت پیگیــری و تصویــب پیشــنهادات عملیاتــی
کمیســیون اقتصــاد ســامت؛
حضور قوی در رسانه های جمعی به منظور افزایش قدرت تاثیرگذاری کمیسیون.
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمانها و تشکلها
سازمانهای ض
حا� در جلسات:
مجلس شورای اسالمی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شورای عالی انقالب فرهنگی
سازمان بیمه سالمت ایران

وزارت بهداشت ،درمان و آموز

پزشکی

ریاست جمهوری

سازمان غیا و دارو

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

فرهنگساان علوم پزشکی ایران

سااد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

اساانداری تهران
گمرک جمهوری اسالمی ایران

تشکل های مهمان ض
حا� 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
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اقدامات
بررســی تاثیــرات اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت بــر اقتصــاد ایــران و تهیــه گزارشــات
کارشناســی و تبییــن جنبههــای مختلــف طراحــی و اجــرای طــرح و ارزیابــی کاهــش میــزان
پرداختــی بیمــاران و چالــش هــای شــرکتهای تولیدکننــده و واردکننــده دارو و تجهیــزات
پزشــکی ناشــی از افزایــش دوره وصــول مطالبــات و متعاقب ـاً طراحــی ســناریوهای مختلــف در
زمینه ادامه یا توقف طرح مذکور و بررسی نقش ذینفعان در طرح تحول سالمت
بررســی مســائل و مشــکالت فعــاالن حــوزه دارو ،تجهیــزات پزشــکی و مــواد آرایشــی و
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 شــرکتهای فعــال در حــوزه اقتصــاد ســامت ،بــا حضــور مدیــران گمــرک ج.ا.ا و
متعاقبا پیگیری و رفع برخی از مسائل مطرح شده توسط گمرک
بررســی مشــکالت شــرکتهای فعــال در حــوزه اقتصــاد ســامت و انتقــاد از عــدم انتشــار
برخــی آمــار از ســوی ســازمان غــذا و دارو بــرای دسترســی آحــاد فعالیــن اقتصــادی بــا حضــور
رئیــس و مدیــر کل امــور دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو و متعاقبــا ارائــه
توضیحاتــی از ســوی رئیــس ســازمان غــذا و دارو در رابطــه بــا محدودیتهــای موجــود در
سطح کالن اقتصادی و مسئولیت این سازمان برای تامین داروی مورد نیاز کشور
ارائــه گــزارش کارشناســی در خصــوص شفافســازی تعرفــه واردات مــواد اولیــه دارو ،بررســی
محدودیتهــای 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
بیــش از  200کانتینــر از ایــن کاالهــا بــا انجــام مکاتبــات متعــدد بــا وزارت صمــت ،وزارت
بهداشــت و معــاون اول رئیــس جمهــور و ارجــاع موضــوع بــه کمیســیون حمایــت قضایــی و
مبــارزه بــا فســاد اتــاق بــه منظــور بررســی طــرح دعــوا در ایــن زمینــه در قــوه قضاییــه و احقــاق
حقوق فعالین این صنف
ارائــه چندیــن گــزارش کارشناســی در خصــوص ابعــاد بــازار دارویــی کشــور و طراحــی و
تحلیــل ســناریوهای مختلــف در خصــوص حــذف ارز  4200تومانــی و یــا حفــظ آن و تاثیــر
اختصــاص ایــن ارز بــر رونــد فعالیــت شــرکتهای تولیدکننــده و واردکننــده دارو بــا اســتناد
بــه آمــار و ارقــام ارائــه شــده از میــزان مصــرف در طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه ســال
1397
ارائــه گــزارش تحلیلــی در خصــوص مولکولهــای پرمصــرف حــوزه دارو شــامل :اســتامینوفن،
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لوزارتــان ،مروفــن ،آموکسیسیســیلین و  ...بــر مبنــای میــزان مصــرف در ایــران و جهــان ،و
میــزان ارزبــری هریــک از ایــن مولکولهــا و بررســی ســناریو هــای مختلــف تخصیــص ارز4200
تومانــی بــا حضــور رئیــس ســازمان غــذا و دارو و متعاقبـاً ارســال گــزارش مذکــور بــه ســازمان
غــذا و دارو بــه منظــور بهــره بــرداری و تاثیرگــذاری در کاهــش قیمــت مــواد اولیــه دارویــی
تولید داخل
رســیدگی بــه مشــکالت مــوردی شــرکتهای واردکننــده تجهیــزات پزشــکی در رابطــه بــا
عــدم تخصیــص و تامیــن ارز و ارائــه گــزارش پیگیریهــا 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
بررســی الیحــه بودجــه عمومــی ســال  1399کل کشــور بــا حضــور مشــاور عالــی رئیــس
اتــاق و تبــادل نظــر در خصــوص ســرفصلهای مختلــف بودجــه عمومــی و همچنیــن بررســی
الیحــه بودجــه ســال  1399کل کشــور از دیــدگاه نظــام ســامت و حــوزه بهداشــت و درمــان و
شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه نظرات کمیسیون جهت انعکاس به مراجع ذیربط
بررســی امکانــات و ظرفیتهــای وزارت اقتصــاد و دارایــی در جهــت تســهیل کســب و کار
حــوزه ســامت و بررســی زمینههــای قابــل اصــاح درخصــوص مجوزهــای مــورد نیــاز بــرای
شــروع کســب و کارهــا و تــاش 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  99بــا عنوان”جهــش تولیــد” و ارائــه
پیشنهادات جهت انعکاس به مراجع ذیربط
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  97و 98
و بررســی تبعــات ناشــی از آزادســازی نــرخ ارز و ارائــه نظــر در خصــوص فهرســت دارویــی
کشــور و متعاقبــا تشــکیل کارگروهــی بــا مشــارکت تشــکلهای تخصصــی حــوزه دارو و
تجهیزات پزشکی به منظور بررسی کارشناسی موضوع ریز مصرف ارز
ارزیابــی وضعیــت ورود داروهــای جدیــد بــه فهرســت رســمی داروهــای کشــور و ارائــه
گزارشــی بــا عنــوان “ ایجــاد و توســعه شــرکتهای دانشبنیــان دارویــی باهــدف تولیــد
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
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بررســی گــزارش فرهنگســتان علــوم پزشــکی پیرامــون طــرح داروی ژنریــک و بســته شــدن

کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

فهرســت دارویــی کشــور و اجبــار و محــدود کــردن صنعــت بــه تولیــد صرفــا داروی ژنریــک و
تشــریح تبعــات طــرح مذکــور بــر توســعه اقتصــادی و حــذف رقابــت و نابــودی صنعــت
داروســازی کشــور و متعاقبــا انجــام مکاتبــات و برگــزاری نشســتهای متعــدد بــا مدیــران
فرهنگستان و ارائه پیشنهادات اصالحی به فرهنگستان
بررســی شــرایط جــاری کســب و کارهــای حــوزه ســامت و ارزیابــی نقادانــه تصمیمــات
کمیســیون مــاده  20و اختیــارات فراقانونــی آن ،بــا حضــور اعضــای کمیســیون بهداشــت و
درمــان دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســامی (آقایــان روح االمینــی نجفآبــادی و خاتمــی) و
متعاقبــا ارســال طــرح “ ارزیابــی و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی قانــون مقــررات امــور پزشــکی و
دارویــی و مــواد خوردنــی و آشــامیدنی مصــوب ســال  “ 1334تهیــه شــده در کمیســیون بــه
مجلــس جهــت بررســی پیشنویــس ارســالی و برگــزاری جلســات بــا افــراد کلیــدی بررســی
کننــده ایــن پیــش نویــس در مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،و انجــام مکاتبــات بــا مراچــع ذی
صالح به منظور پیگیری اصالح قانون مذکور
بررســی چالشهــا و راهکارهــای تفکیــک وظایــف وزارت بهداشــت و تاثیــر آن در حــوزه
مدیریــت بــازار دارویــی کشــور از دیــدگاه کمیــت و کیفیــت ،و ارائــه و تصویــب پروپــوزال طــرح
پژوهشــی بــا عنــوان “طــرح تحقیقاتــی بررســی حقوقــی و تطبیقــی نقــش وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی در مدیریــت موضوعــات بازرگانــی و اقتصــادی محصــوالت ســامت
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
هزینههــای  IRCو بــه تبــع آن افزایــش هزینــه هــای تولیــد دارو ،تجهیــزات پزشــکی ،مکمــل
و دیگــر محصــوالت ســامت محــور و انجــام مکاتبــات متعــدد بــا مراجــع ذی ربــط و تــاش در
راســتای اصــاح ایــن رویــه و پیگیــری موضــوع بــه صــورت جــدی و منســجم ،از هیئــت
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
حمایــت قضایــی و مقرراتــی اتــاق ایــران ،و ارائــه گــزارش هــای ادواری از پیشــبرد پیگیــری
های بعمل آمده در نشست های کمیسیون
بررســی وضعیــت تکمیــل ســامانه  ttacدر زمینــه اصالــت کاال از طریــق راهکارهــای نویــن و
تشــریح وضعیــت جــاری ایــن ســامانه و مشــکالت مرتبــط بــا آن و ارائــه پیشــنهاد اســتفاده از
 QRکــد بــه عنــوان روش جایگزیــن ثبــت اطالعــات دارو و ردیابــی ،و متعاقبــا بررســی
کارشناســی امــکان جایگزینــی روش مذکــور بــه منظــور کاهــش هزینههــای شــرکتهای
تولیدکننده و واردکننده دارو
بررســی محدودیــت هــا و مشــکالت مرتبــط بــا فــرآورده هــای پالســمایی و ارزیابــی نقادانــه
عملکــرد وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان انتقــال خــون و متعاقبــا
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انعــکاس مســائل و مشــکالت جــاری فعــاالن بخــش خصوصــی در صنعــت پالســما و درخواســت
از رئیــس اتــاق تهــران جهــت طــرح مشــکالت ایــن صنعــت و کمبــود داروهــای مشــتق از
پالسما در کارگروه رفع موانع جهش تولید و مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور
بررســی وضعیــت «تامیــن و موجــودی تجهیــزات پزشــکی» و «مــواد اولیــه دارویــی» و
تشــریح مشــکالت ترخیــص تجهیــزات پزشــکی از گمــرک ناشــی از تغییــرات گــروه کاالیــی
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
تعامــل بــا مرکــز نــوآوري و تحــول دیجیتــال اتــاق تهــران و همفکــری پیرامــون نحــوه
مشــارکت کمیســیون اقتصــاد ســامت بــا ایــن مرکــز و متعاقبــا تعییــن چنــد نماینــده از
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
در جهــت گیــری فعالیــت هــای آتــی موسســه منطبــق بــر نیازهــای آموزشــی کمیســیون و
انجــام مکاتبــات الزم در خصــوص معرفــی نماینــده آمــوزش بــا تشــکل هــای حــوزه ســامت و
متعاقبــا انعقــاد تفاهــم نامــه فــی مابیــن فدراســیون اقتصــاد ســامت و موسســه آیتــک بــا
تاکیــد بــر امــکان مشــارکت تشــکل هــا در برگــزاری دوره هــای تخصصــی و اســتفاده از امکانات
این موسسه
همــکاری در زمینــه شناســایی قوانيــن مخــل و زائــد كســب و كار جهــت طــرح در هيــأت
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 اظهارنامههــای وارداتــی و بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات و پرداخــت مابهالتفــاوت نــرخ ارز  4200تومانــی و متعاقبــا انجــام مکاتبــات و
برگــزاری جلســات بــا مســئوالن ســازمان غــذا و دارو و ســازمان توســعه تجــارت و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به منظور چاره گشایی مسائل مذکور
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بررســی موانــع کســب و کار در حــوزه تامیــن تجهیــزات پزشــکی مرتبــط بــا بیمــاری کرونــا
بــا حضــور معــاون اجرایــی و برنامهریــزی اداره کل تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و ارائــه گــزارش “وضعیــت نظــارت بــر تخصیــص ارز
تجهیــزات پزشــکی” و متعاقبـاً انعــکاس مشــکالت و چالــش هــای صنعــت تجهیــزات و ملزومات
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اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

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  ۱۴۰۰کشــور و شناســایی چالشهــا و نقــاط ضعــف موجــود در آن و
متعاقبــا بررســی بخــش ســامت آن بــا ارائــه گــزارش نماینــده دانشــکده داروســازی دانشــگاه
شهید بهشتی ،با عنوان واکاوی الیحه بودجه سال  1400از 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 اســامی و تشــریح اقدامــات
انجــام شــده در خصــوص واردات واکســن از ســایر کشــورها و متعاقبــا ارائــه گــزارش جامعــی از
آخریــن وضعیــت واکســن کرونــا در کشــور ،توســط مدیــر اجرایــی پــروژه واکســن داخلــی
کرونا در کشور
بررســی مشــکالت ارزی دارو و تجهیــزات پزشــکی و احتمــال افزایــش کمبودهــای دارویــی
بخصــوص تولیــد داخــل و تجهیــزات پزشــکی بــه منظــور مکاتبــه بــا مســئوالن ذیربــط بــه
منظــور تشــریح وضعیــت موجــود صنعــت دارو و اعــام نگرانــی هــای فعــاالن اقتصــادی ایــن
حوزه در صورت ادامه تخصیص ارز  4200تومانی به این صنعت
بررســی آییــن نامــه قیمــت گــذاری داروهــای ســاخته شــده بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت
کوبــل دارو و ارائــه گزارشــی در خصــوص روش هــای قیمــت گــذاری دارو در ایــران ،قیمــت
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 آییننامه 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
اعتــراض فعــاالن و تشــکل هــای حــوزه ســامت ،بــا ارائــه اســتدالل هــای قابــل قبــول بــه
منظــور طــرح در کارگــروه رفــع موانــع جهــش تولیــد و هیئــت مقــررات زدایــی ،بــه رئیــس
اتاق
بررســی تاثیــرات موافقتنامــه  25ســاله ایــران و چیــن در حــوزه اقتصــاد ســامت و ارائــه
نظــرات و پیشــنهادات تشــکل هــا و فعالیــن اقتصــادی پیرامــون پــروژه هــای قابــل تعریــف
ذیــل تفاهــم نامــه ،در راســتای شناســایی فرصــت هــا و تهدیدهــای ایــن تفاهــم نامــه در قالــب
طراحــی ( )SWOTبــرای کلیــه موضوعــات ســامت 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
تاثیــرات اجــرای طــرح تحــول ســامت بــر شــرکتهای فعــال در حــوزه دارو و تجهیــزات
پزشکیباهمکاریدانشگاهشهیدبهشتی
بررسی چگونگی خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان کشور
وضعیت ارزی در سال 1397و بیان مغایرتها با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
وضعیــت بــازار دارو و تجهیـزات پزشــکی در صــورت حــذف ارز 4200تومانی و جایگزینــی آن بــا ارز آزاد
یا نیما
بررسی بودجه عمومی سال 1399کل کشور
الیحه بودجه سال  1399کل کشور از دیدگاه نظام سالمت و حوزه بهداشت و درمان
بررسی آمارهای مصرف ارز وزارت بهداشت در حوزه دارو و نسبت سهم توليد به واردات
تهيــه پيــش نویــس آئيــن نامــه شــركتهای توليــد قـراردادی بــه منظــور ثبــت شــركتهای موضــوع
آئيننامهدراتاقبازرگانی
بررسی تخصصی آزاد سازی نرخ ارز دارو و تاثير بودجه ای آن بر حوزه بهداشت و درمان
بررســی ارزبــری مـواد اولیــه دارویــی و اینترمدییــت هــا و مقایســه قیمــت های مـواد اولیه تولیــد داخل
باقیمتهایجهانی
مرکز نوآوری و تحول اتاق تهران؛ چرایی ،چیستی و چگونگی
توسعه زیرساخت های فناوری در حوزه سالمت در ایران
بررسی هزینههایIRC

گـزارش فرهنگســتان علــوم پزشــکی پیرامون بســته شــدن فهرســت دارویی کشــور و اجبــار و محدود
کردن تولید به تولید صرفا داروهای ژنریک
12

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 1400از منظر سالمت
تاثیرات موافقتنامه 25ساله ایران و چین در حوزه سالمت
کلیاتی در باره واکسن بیماری کووید19
مشکالتصنعتپالسما
مروری بر ضابطه قیمت گذاری دارو و اصالحات پیشنهادی
تاثیرات موافقتنامه  25ساله ایران و چین در حوزه سالمت
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اعضای کمیسیون

سید مجید صدری ،رلیس

شهاب جوانمردی ،نالب رلیس دوم

فرزین فردیس ،نالب رلیس اول
سایر اعضای

تشکل ها

هیئت نمایندگان

حمید زادبوم

سجاد غرقی

سندیکای صنعت مخابرات
ایران

افشین کالهی

سندیکای تولیدکنندگان
تجهیزاتIT

انجمن اراله کنندگان خدمات
دیجیاال اساان تهران

انجمن فروشگاههای اینارنای
اساان تهران

تعداد اعضاء 6 :نفر عضو هیات نمایندگان 5 ،نفر نماینده تشکلها/
تعداد گزارشات تخصصی 14 :گزارش /تعداد جلسات 27 :جلسه
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انجمن سامانه های حمل و نقل
هوشمند اساان تهران
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مأموریت کمیسیون
بــازوی فکــری بخــش خصوصــی در اتخــاذ سیاس ـتهای 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 اتاقها (دفــاع از منافع بخش خصوصــی( )Advocacyو توانمندســازی
اعضــا ( )Empowermentو 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؛
تدویــن نقشــه راه تحــول دیجیتــال ( )Digital Transformationصنایــع بخــش خصوصــی از
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
از نظــرات و راهبردهــای تشــکل هــای مرتبــط ،و ارائــه خروجیهــای ملمــوس و موثــر در قالــب
گــزارش ،نقــد ،تحلیــل و پیشــنهاد ،بــه منظــور بهرهبــرداری اعضــا اتــاق و کمــک بــه تصمیــم
سازیهای کالن کشور و سایر ذینفعان؛
بــرای شــتاب دادن بــه حرکــت فعــاالن بــزرگ بخــش خصوصــی (هلدینــگ هــای بــزرگ بخــش
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خصوصــی) بــه ســمت خلــق ارزش از طریــق ســرمایهگذاری بــر روی فناوریهــای نوظهــور و در
حــال رشــد ،کــه در ایــن صــورت نــه تنهــا خلــق فناوریهــای 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 سیاسـتگزار را داشــته و عمده
تــاش 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 برنامهریــزی 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؛
بهرهگیــری از کلیــه ســاختارها و ســازوکارهای موجــود اتــاق و دولــت در کمــک بــه تســهیل
بوکار رونــد فعالیــت آنــان و رفــع موانــع توســعهای فعالیــت ایــن شــرکتها ،بــا تمرکــز بــر ابعــاد
کسـ 
کالن و نسبتاً مغفول توسعه بازار این کسب و کارها؛
تــاش ایــن کمیســیون بــرای ارتبــاط بــا بخــش هــای اصلــی و مهــم کســب و کارهــای کلیــدی
کشــور ،کــه از منظــری شــاکلهی تولیــد ناخالــص داخلــی بــوده و زنجیــرهی ارزش بازرگانــی ،صنایع،
خدمــات و کشــاورزی را شــکل میدهنــد ،بــه منظــور تبییــن ادبیــات موضــوع و فرهنــگ ســازی،
زمینــه ســازی معرفــی مســائل موجــود جــاری و توســعهای کســب و کارهــا بــه شــرکت هــای نــوآور
و فناور و متقاب ً
ال ترغیب اکوسیستم نوآوری به سمت این بازارها؛
بسترســازی بــرای توســعه ارتباطــات موثــر ســمت تقاضــا و عرض ـهی راهکارهــای نوآورانــه ،بــه
نحــوی کــه نــه تنهــا موجــب افزایــش بهــرهوری و تــوان رقابــت پذیــری بنــگاه هــای بزرگ می شــود
و بــازار مناســبی بــرای بنگاههــای فنــاور ایجــاد میکنــد ،بلکــه در ســیر الزامــی تحــول دیجیتالــی
بنگاه های بزرگ نیز ایفای نقش میکند.
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمانها و تشکلها
سازمانهای ض
حا� در جلسات:

تشکل های مهمان ض
حا� در جلسات
انجمن جوانان کارآفرین استان تهران
انجمن تولیدکنندگان نرمافرار تلفن همراه ایران
انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان محصــوالت بیوتکنولوژی
پزشکی ایران
مجمع تشکلهای دانشبنیان
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کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال

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 اولویتهای 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
بوکار دیجیتــال و فناورانــه از طریــق
توســعه اقتصــاد دیجیتــال در ایــران و ایجــاد تحــول در کسـ 
افزایــش و توســعه انــدازه بــازار خدمــات  ITدر کشــور ،و متعاقبـاً دعــوت از وزیر ارتباطــات و فنآوری
اطالعات برای حضور در اتاق تهران به منظور تبیین برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه
بررســی چگونگــی بهرهگیــری 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 2019بــه عنــوان نهــاد حمایتگــر کســب و کارهــای نویــن و دانــش بنیــان ،و
متعاقب ـاً بررســی کارشناســی موضــوع و عــدم تاییــد شــرکت در ایــن رویــداد بــه دلیــل امــکان
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
اعــام 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
صنایــع نویــن و دانــش بنیــان کشــور و طراحــی ســازوکارهای مــورد نیــاز بــرای ایجــاد تحــول
صنعتــی و دیجیتــال ،و متعاقبـاً انجــام نظرســنجی در خصــوص حــوزه هــای قابــل واگــذاری وزارت
صمت به بخش خصوصی ،و ارائه جمع بندی نظرات به مراجع ذی صالح
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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
ارائــه گزارشــی از رونــد آغــاز فعالیتهــای مرکــز نــوآوری و تحــول دیجیتــال اتــاق تهــران در
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
بررســی نحــوه واگــذاری فرآینــد برگــزاری نمایشــگاه تلــکام بــه اتــاق ،از طریــق وزارت صمــت
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
عملکــرد شــرکت برگزارکننــده نمایشــگاه تلــکام در تعامــل بــا وزارت  ICTو ســندیکای صنعــت
مخابــرات ،و همچنیــن تصویــب انجــام پیگیــری هــای الزم جهــت تغییــر مجــری برگــزاری
نمایشــگاههای تخصصــی در صــورت درخواســت تشــکل هــا و اعــام 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 انقــاب فرهنگــی و متعاقبـاً 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 اســامی،
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
بررســی مشــکالت اساســی فعــاالن اقتصــادی در دوران اختــال سراســری و عــدم اتصــال بــه
شــبکه اینترنــت کشــور ،بــا حضــور رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات و رییــس هیــات مدیــره
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ،و متعاقبـاً 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

19

گزارش عملکرد سال 1398-1399

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
شــتابدهندههای نــوآور مســتقر در ایــن پــارک ،بــه میزبانــی شــرکت فنــاپ ،و متعاقبـاً آشــنایی بــا
ظرفیتهــای همــکاری و ایجــاد زمینــه توســعه تعامــات 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  1399و  )1400و ارائــه تحلیلــی از ســهم حــوزه اقتصاد
اینترنتی و حوزه  ICTاز 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
ذینفعــان ایــن حــوزه ،و همچنیــن یافتــن راهکارهــای عملیاتــی و موثــری در راســتای تســریع و
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 تشــکلهای مرتبــط و متعاقباً اعــام آمادگی
و معرفــی نماینــده بــرای همــکاری و مشــارکت در نشســت هــای کارگــروه تخصصــی بــا حضــور
نماینــدگان آن ســازمان و تشــکلهای مربوطــه ،بــه منظــور بررســی هرگونــه مقــررات و آییننامــه
جدید در این حوزه ،پیش از تصویب آنها
بررســی نقــش کســب و کارهــای نــوآور در شــرایط بحــران کرونــا و همچنیــن ارزیابــی نحــوه
حمایت و کمک فعاالن اقتصادی از حوزه سالمت کشور در قالب طرحهای کمپین نفس
بررســی اقدامــات الزم بــرای تحقــق شــعار ســال  ۹۹بــا نــام “جهــش تولیــد” و ارائه پیشــنهادات و
اقدامات الزم به رئیس اتاق تهران جهت انعکاس به مراجع ذیربط
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بررســی تاثیــرات “کرونــا” بــر فضــای کســب و کار کشــور و بررســی اکوسیســتم نــوآوری کشــور
متناســب بــا فضــای جدیــد اقتصــادی کشــور بــا تأکیــد بــر ضــرورت بازنگــری در اســتراتژی و
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برنامههــای 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
گــزارش مختصــری ازفضــای اقتصــادی کشــور و تاکیــد بــر ضــرورت بازنگــری در اســتراتژی و
برنامههــای واحدهــای اقتصــادی ،و انتخــاب خطمشــی جدیــد و تــاش 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 رتبهبنــدی شــده شــرکتهای فعــال در این زمینــه و شناســایی راهکارهــای فرآیندی
و آگاهیبخشــی و توانمندســازی بنگاههــای اقتصــادی بخشخصوصــی عضــو اتــاق تهــران بــه
عنــوان موثرتریــن راهکارهــای عملیاتــی در ایــن زمینــه ،و همچنیــن شناســایی شــرکتهای پیشــرو
عضــو اتــاق در صنایــع مختلــف بــه عنــوان الگــوی موفــق در زمینــه ایجــاد تحــول دیجیتــال در
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 بینالمللــی در شــرایط تحریــم و ارائــه گــزارش
“پیامدهــای اقتصــادی دیجیتــال یــوآن و تهدیدهــا و فرصــت هــای آن بــرای فعالیــن اقتصــادی”
توســط نماینــده انجمن فنــاوران زنجیــره بلــوک ( )Blockchainو متعاقبــا تالش در راســتای تدوین
نقشــه راهــی از مســیر حرکــت احتمالــی اتــاق و همچنیــن کشــور در تعامــل بــا کمیســیون هــای
کســبوکارهای دانشبنیــان 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 متعاقبـاً بهــره گیــری متقابل
آنان از توانمندیها و امکانات و تجارب یکدیگر
بررســی نحــوه تعامــل و همــکاری کمیســیون با باشــگاه نــوآوری ایــران و تــاش 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 شــرکتهای 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
شناســایی چالــش هــای همــکاری فناورانــه بیــن شــرکت هــای نــوآور نوپــا (اســتارتاپ هــا) و
شــرکت هــای بــزرگ و متعاقبــا مکاتبــه بــا وزیــر امــور اقتصــاد دارایــی درخصــوص پذیریــش
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شــرکتهای 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 تــاش 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 اســامی
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 اســامی و متعاقبا شناســایی ابهامات
موجــود در طــرح طــی برگــزاری نشســتهای مشــترک بــا کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی 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
ایشــان بــا عنــوان “بــزرگ مریخــی ،کوچــک ونوســی ،چالشهــای همــکاری فناورانــه بیــن
شــرکتهای نوپــای دانشبنیــان و شــرکتهای بــزرگ” بــا تاکیــد بــر هدایــت فناوریهــای 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 فیمابین 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 درخواسـتهای
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 حوزههای دانشبنیان
بررســی هزینــه هــای ناشــی از اقــدام حاکمیــت در ایجــاد اختــال در شــبکه اینترنــت بــر اقتصــاد
کشــور ،مشــتمل بــر هزینههــای مســتقیم ،هزینههــای غیــر مســتقیم ،و هزینــه فرصتهای از دســت
رفته و هزینههای 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 اســتارتاپها
و شــرکت هــای دانــش بنیــان در زیســت بــوم کارآفرینــی بــرای اســتارتاپ هــای همــه حوزه هــاو در
سراسرکشور
ت تهیه شده توسط گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف
ی الیح ه تجار 
آسیبشناس 
خالصه نقدها و پیشنهادات درخصوص طرح جهش تولید دانش بنیان مجلس
مرکز نوآوری و تحول اتاق تهران چرایی ،چیستی و چگونگی
تحول ديجيتال؛ انتخاب يا 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
چالشهای همکاری فناورانه بین شرکتهای نوپای دانشبنیان و شرکتهای بزرگ
23
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اعضای کمیسیون

محمدرضا پدیدار ،رلیس

بهزاد محقق حضرتی ،نالب رلیس

پیام باقری ،نالب رلیس اول

دوم

سایر اعضای

تشکل ها

هیئت نمایندگان

محمدحسن دیده ور

سندیکای صنعت برق
ایران

حمیدرضا صالحی

انجمن شرکاهای آب

شیرین کن اساان تهران

مهراد عباد

مجابی صفایی

محمدحسین شریعامدار

0

انجمن سازندگان

اتحادیه صادرکنندگان

نفت ایران

پاروشیمی ایران

تجهیزات صنعت

فرآوردههای نفت ،گاز و

تعداد اعضاء 7 :نفر عضو هیات نمایندگان 6 ،نفر نماینده تشکلها/
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کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

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
عنــوان یکــی از موثرتریــن و بــا ســابقه تریــن کمیســیونهای تخصصــی اتــاق تهــران در ادوار
مختلــف ،کــه بــا بهرهگیــری از حضــور کارشناســان خبــره و نخبــه در حــوزه انــرژی ،صنایع پاالیشــی
و پتروشــیمی در میــان اعضــا هیــات نماینــدگان و تشــکلهای حرف ـهای و همچنیــن بــا دعــوت از
صاحبنظــران 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
محــدوده نفــت ،گاز ،بــرق ،ســدها و نیروگاههــای آبــی و برقــی ،انــرژی اتمــی و انرژیهــای نــو
تشکیل گردیده است.

اهداف کمیسیون
ارتقاء سهم بخش خصوصی در اقتصاد حوزه انرژی و محیط زیست کشور؛
حضــور و تقویــت نقــش بخــش خصوصــی در تصمیمســازیهای مرتبــط بــا حــوزه انــرژی بــا
تغییر در ساختار و روابط موجود؛
پیگیری وصول مطالبات و خسارات سازندگان ،پیمانکاران و مشاوران فعال در حوزه انرژی؛
بررســی راهکارهــای اجرائــی رفــع موانــع ســرمایهگذاری بــرای توســعه و تولیــد بنگاههــا و
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 ســرمایهگذاری 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 سیاستها 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 وزارتخانههــای 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
بینالمللی 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
و بخشــنامهها در حــوزه انــرژی و محیــط زیســت و تهیــه بســته مناســب بــا ارائــه پیشــنهادات
کارشناســی بــه ســه قــوه در خصــوص حــذف ،اصــاح 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.
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمانها و تشکلها
سازمانهای ض
حا� در جلسات:

تشکل های مهمان ض
حا� 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  CNGکشور
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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 اولویتهای کاری دو ساله کمیسیون
مشــارکت در برگـزاری دومیــن دوره نمایشــگاه بین المللی صنعت گاز ایـران در ســال  1398و حضور در
مراســم افتتاحیــه و ایـراد ســخنرانی توســط رئیــس کمیســیون بــا توجه بــه حمایت معنــوی اتــاق از این
نمایشگاه
برگـزاری نشســت بــا هیــأت وزارت معــادن و نفت کشــور مالــی در محل دفتر دبیــرکل اتــاق و با حضور
معاونــت بینالملــل اتــاق در راســتای درخواســت این هیات جهــت همکاری با شــرکتها و موسســات ایران
در حوزه نفت و گاز و آشنایی با دستاوردها و پیشرفتهای ایران در این زمینه
بررســی الیحــه کمــک بــه ســاماندهی مدیریــت پســماندها و ارائــه گـزارش توســط اتحادیــه صنایــع
بازیافــت ایـران بــا حضــور رئیــس کمیســیون ســامت ،محیــط زیســت و خدمات شــهری شــورای شــهر
تهـران 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 ایـران و آلمــان پیرامــون الگوبــرداری از کســب و کارهــای آلمــان در کســب و
کارهایاستارتاپیحوزهنفت،گازوپتروشیمی
پیگیــری موضــوع واگـذاری  20%باقیمانــده ســهام دولــت در شــرکتهای مشــمول اصــل  44قانــون
اساســی بــر اســاس مصوبــه دولتــی ،از نیمــه دوم تیــر مــاه ســال  1398از طریــق بورس ســهام و پیشــنهاد
تجمیــع مطالبــات بخــش خصوصــی از دولــت و تهاتــر آن بــا واگـذاری ســهام ایــن شــرکتها و متعاقبــا
انعــکاس رســانه ای موضــوع و مکاتبــه بــا رئیــس جمهــور در ایــن خصوص ،همچنیــن حضور در ســازمان
برنامــه و بودجــه و اعــام نظــر بخــش خصوصــی مبنی بــر پیگیــری موضــوع از طریق ســازمان خصوصی
سازی
حضــور در کمیتــه تحریــم دفتــر بررسـیهای راهبــردی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام پیرامــون
بررســی راهبردهــای حــوزه انــرژی علــی الخصــوص نفــت و بــرق و ارائــه نظـرات بخــش خصوصــی در این
خصوص
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بررســی موضــوع ســاخت داخــل تجهیـزات (بــا تمرکــز بــر ده گــروه کاالیــی وزارت نفــت) و چالشــهای
موجــود و ارائــه گـزارش توســط مدیر پشــتیبانی ســاخت و تامین کاالی شــرکت ملی نفت ایـران و متعاقبا
ارائــه پیشــنهاد تهیــه الگویــی جامــع بـرای پروژههــای ســاخت داخــل و برقراری پــل ارتباطــی بین بخش
خصوصــی و نهادهــای کارفرمایــی و وزارت نفــت در تعامــل بــا شــرکت ملی نفت ایـران و تصویــب برگزاری
متوالــی نشســت کارشناســی بــا حضــور کلیــه ذی نفعــان در حوزههــای 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
جهتپیگیری
بررســی اصالحــات بخــش انــرژی کشــور با ارائــه گزارش آقــای دکتر برخــورداری هیئت علمی دانشــگاه
تهـران و تحلیــل مصــرف انــرژی در کشــور و متعاقبـاً 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 ایـران به منظور تجمیــع تجربیات ،پتانســیلها و
تـوان تخصصــی موجــود در کمیســیون انــرژی و محیط زیســت اتــاق تهـران 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 چالشهای بخش خصوصی
پیگیــری موضــوع ثبت تشــکلهای «مجمع شــرکتهای ایرانی اکتشــاف و تولیــد» و «انجمن بین المللی
مهندسیننفت»دراتاقتهران
ارائــه گـزارش 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 احـداث و انــرژی و برنامــه هــای پژوهشــی در خصــوص
اســتراتژی توســعه توســط دبیــر موسســه و ارائــه چشـمانداز فرونشــانی کربــن ( )carbon capturingدر
ایـران توســط رییــس کمیتــه فرونشــانی کربــن ایــن موسســه و تشــریح مفهــوم توســعه فنــاوری کاهش
گازهــای گلخانهایــی و صنعــت فرونشــانی کربــن بــا تمرکــز بــر مطالعــات زمین شناســی و انبــارش کربن
در ژرفای زمین و چشم انداز توسعه کسب و کار در فرونشانی کربن()CCS
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 جريــان حرفـهاي بهرهگيــري از نظــام هاي مهندســي ،توســط روســاي
انجمنهــاي تخصصــي و فدراســيون صنعــت نفــت ،و متعاقبا تالش در راســتای توجه بیشــتر بــه موضوع
نقشآفرينيمهندسيواقعيايرانيدركميسيونهايتخصصيمجلسواتاق
ارائــه گـزارش تضامیــن قراردادهــای حــوزه انــرژی در بســتر بیمــه هــای اتکایــی توســط رییس کمیته
تضامیــن موسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احـداث و انــرژی و تأکید بــر مدیریت وتعهــد ابـزار بیمه ای
شورتی برای ریسکهای مشخص شده قرارداد در قالب “بیمه نامه شورتی”
بررســی فرصــت هــا ،چالشــها و پتانســیلهای 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 میـزان 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 برگ ـزاری نشســت مشــترک بــا
کمیســیون صنعــت و معــدن و ارائــه گزارش کارشناســی توســط نماینــدگان مرکز پژوهــش های مجلس
شــورای اســامی و دریافــت نظـرات نماینــدگان وزارت نیــرو در ایــن خصــوص و متعاقبــا تصویــب ایجــاد
زمینههمکاریکارشناسیکمیسیونبامعاونتمربوطهدروزارتنیرو
پیگیــری موضــوع اجـرای گشــایش اعتبار اســناد ریالی شــرکتهای عضــو انجمن آب شــیرینکنهای
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 یارانههــا 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 نظـرات کارشناســی تصویــب موضــوع بررســی تأمین زیرســاختهای
مربــوط بــه کارت انــرژی توســط تیــم کارشناســی کمیســیون و پیگیــری از طریــق مکاتبه با کمیســیون
انــرژی مجلــس شــورای اســامی بــه منظور معرفــی طــرح کارت انــرژی و اعــام آمادگی همــکاری بخش
خصوصیدراینزمینه
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
مربوطهبابرنامهریزیوتعیینبرنامهمشخص
ارائــه طــرح مطالعاتــی اســتقرار واحدهــای صنعتــی بــه عنـوان پــروژه مصــوب کمیســیون بــه منظــور
بررســی و همافزایــی بیشــتر فعــاالن بخــش خصوصــی و طــرح دیدگاههــای آنــان روی ایــن پــروژه ،و
متعاقباتصویبانعکاسجمعبندینهاییطرحبهمراجعتصمیمگیرکشورازسویاتاقتهران
بررســی تحــوالت و چشــم انـداز صنعــت گاز کشــور همـراه با بررســی پتانســیل ،جایــگاه و نقش بخش
خصوصــی در توســعه ایــن صنعت بــا ارائه گـزارش توســط عضو هیأت رئیســه صندوقهای بازنشســتگی،
پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
بررســی آخریــن تحــوالت و چالشــهای حــوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کشــور با ارائه گزارشــی توســط
انجمــن انرژیهــای تجدیدپذیــر ایـران و طــرح پــروژه احـداث نیروگاههای خورشــیدی و پیشــنهاد اجرای
این طرح با ظرفیت 20کیلو 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
توسطانجمنصنفیکارفرماییصنعتپتروشیمی
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ارائــه موضــوع مــدل همــکاری فعالیــن بخــش خصوصــی در بخــش انــرژی ای ـران بــا شــرکتهای
کوچک و متوسط اروپایی در کنفرانس IP WEEK2020لندن
تدویــن گـزارش چالشــها و راهکارهــای بخش خصوصــی حوزه انرژی در راســتای جهــش تولید و مقابله
بــا آثــار و تبعــات همهگیــری 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 گـزارش 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
مدلهــای جدیــد کســب و کار شــرکتهای کوچــک و متوســط حــوزه انــرژی و محیــط زیســت در دوران
پساکرونا
ارائــه گـزارش نقشــه راه توســعه صــادرات صنعــت بــرق توســط ســندیکای صنعــت بــرق بــا تأکیــد بر
ضــرورت بررســی زمینههــای 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 برنامههــای راهبــردی
توســعه صــادرات بخــش بــرق و انــرژی ،زنجیــره اهـداف نهادســازی ،افزایــش قــدرت عرضه،ارتقــای تقاضا،
ارتقای خدمات پشتیبان در نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق
بررســی وضعیــت آبيــاري مـزارع بــا آبهاي نامتعــارف در جنوب شــهر تهران با دعــوت از رئیس ســازمان
جهــاد کشــاورزی اســتان تهـران 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 تــاش 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 برگـزاری کارگروهــی در این خصــوص و همچنین طرح
پیشــنهاد ارائــه لیســت اعضــای اتــاق بــه صندوقهــا بــه منظــور رتبــه بنــدی و تخصیــص منابــع مالــی با
پشــتوانه ضمانــت قراردادهــای همــکاری شــرکتها و متعاقبـاً 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 همکاریهــای جامــع  ۲۵ســاله ایـران و چیــن در تعامــل با کمیســیون بــازار
پــول و ســرمایه و تهیــه گزارشهــای 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 ایـران 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 ایـران در ایــن نماگــر در تعامــل بــا مرکــز ملی مطالعــات پایش و بهبــود محیط
کســب و کار وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و اقـدام بــه تشــکیل کارگروهــی ذیــل کمیســیون جهــت
شناساییپاسخهایدرستومنطقیسواالتپرسشنامههایبانکجهانیدرایننماگر
بررســی محدودیتهــای شــرکتهای 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 بانکهــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی از حیــث ابعــاد فقهــی بــا معرفــی خدمــات قابــل ارائــه
لیزینگولیزینگعملیاتیبهعنوانقراردادیجدیددرصنعتلیزینگبهفعاالناقتصادی
بررســی موضــوع ســاماندهی تأمیــن مـواد اولیــه (خــوراک) مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی بــه منظــور
تقویــت تولیــد و صــادرات ،و ارائــه گـزارش اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی
ایـران 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 شــرکتهای حــوزه انــرژی و ارائــه گـزارش 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
نظـرات 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 قوانيــن مخــل و زائد كســب و كار جهت طــرح در هيأت مقــررات زدایی
در راســتای انعقــاد تفاهــم نامــه اتــاق بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از طریق تکمیل پرسشــنامه های
تهیهشدهدراینزمینهتوسطمعاونتامورکمیسیونهاوهیاتنمایندگان
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
درقالبامضایتفاهمنامههمکاری
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 قابلیتهای
نوآورانه،سیستمهایمالیکارآمدوارتقامهارتها
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تعامــل بــا موسســه آموزشــی آیتــک در جهــت شناســایی فعالیــت هــای ایــن موسســه و بررســی
زمینههــای همــکاری کمیســیون بــا آن و همچنین ارائه پیشــنهاد در راســتای جهت گیــری فعالیت های
آتیموسسهمنطبقبرنیازهایآموزشیکمیسیون
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بررســی لــزوم بیــن المللــی شــدن صنعــت نفــت ایـران و جایــگاه فنــاوری در تحقــق آن بــا دعــوت از
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و ارائــه اقدامــات در دســت انجــام بـرای 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
اجتماعیوزیستمحیطی
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
انرژیو محیطزیستبهنمایندگانسفارتاسترالیا طی تعاملبا معاونتاموربینالملل
مکاتبــه بــا بانــک مرکــزی درخصــوص پذیــرش قراردادهــای بخــش خصوصــی بــه عنـوان 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
بیمارستانیوتجهیزاتوابسته
بررســی ســهم نفــت و فرآوردههــای نفتــی در بودجــه ســال  1400و تشــریح چالــش هــا ،هزینــه هــا،
درآمدهــا ،میـزان پیــش بینــی فــروش نفــت و راه حــل هــای ممکــن و اعــام نظـرات 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 عنـوان بررســی اقتصــاد بــرق و تدوین
نقشــه راه ســاماندهی اقتصــاد بــرق ایـران” ،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 میـزان خرید مـواد اولیــه پتروشــیمی از بــورس کاال
طــی تعامــل بــا انجمــن ملــی صنایــع پلیمــر ایـران 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 هزینههای
اجتماعــی اصــاح قیمــت بنزیــن بــه عنـوان عاملــی بـرای رهایــی دولــت از درگیری هــر چه بیشــتر برای
تعییــن قیمــت حاملهــای انــرژی و متعاقبــا تحلیــل آثــار تورمــی ،رفاهــی ،اجتماعــی و بودجـهای آن و
جمعبندی و انعکاس نظرات کمیسیون در این خصوص به رئیس اتاق
بررســی طرحهــا و لوایــح در دســتور کار مجلــس و دولــت از جملــه طــرح اصــاح قانــون اتــاق بازرگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ای ـران بــه منظــور تغییــر ســاز و کار اتاقهــای بازرگانــی و شناســایی راه
حلهــای پیشــنهادی در راســتای رســالت اصلــی اتاقهــای 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 شــتابزدگیهای صــورت
گرفتهبهمنظورپیشگیریازبروزهرگونهخساراتجبرانناپذیر
بررســی طــرح پژوهشــی «مطالعــه و شناســایی راهکارهــای ارتقــاء دانــش کاربــردی مدیریت پــروژه در
اجـرای 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 کاســتیهای
مدیریــت دانــش و راهکارهــای ارتقــا آن و همچنیــن اثــر تکنولــوژی در مدیریــت دانــش ،تطبیــق پذیری و
تجدید حیات سازمانی و به کارگیری راههای جدید مدیریت اطالعات
بررســی کاربــرد رویکــرد پیچیدگــی و رقابــت پذیــری اقتصــادی در تنــوع پذیــری صنعت پتروشــیمی
حضورنمایندهمرکزتحقیقاتسیاستعلمیکشور
ارائــه موضــوع همــکاری بخــش خصوصــی ایران و کشــورهای حــوزه اوراســیا در حــوزه انــرژی و محیط
زیستدرنشستاوراسیا
ارائه موضوع ضرورت نهاد تنظیم گر رگوالتوری در حوزه انرژی در کنگره راهبردی نفت و نیرو
بررســی ریســک هــا و اســتراتژی هــای كســب و كار ایـران در ســال  1400با ارائه گزارشــی توســط آقای
داوری ،عضــو هیــأت علمــی دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهـران ،و متعاقبا جمع بنــدی و تحلیل نظرات
کارشناسیبهمنظورانعکاسبهرئیساتاق
بررســی خــط لولــه انتقــال نفــت گوره-جاســک :زیرســاخت آبادانی مکـران ،نماد ســاخت داخل بــا ارائه
گزارشیتوسطمشاورمدیرعاملشرکتمهندسیوتوسعهنفت
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اهم گزارشات ارائه شده
محیطزیست،مدیریتپسماندوعدالتاجتماعی
چالشهایکلیدیواحدهایتولیدیصنعتبرق
تحوالت حوزه انرژی
هزينــه ســرمايه و قــدرت رقابــت بيــن بنگاهي :ايـران نيازمند اســتراتژي هايي مــدرن بـراي تامين مالي
وسرمايهگذاريبنگاهي
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 برفعالیتهای
بخش خصوصی در حوزه انرژی و محیط زیست
اقدامات انجام شده درخصوص آبياري 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 امکانسنجی مدل تهاتر مطالبات بخش خصوصی با فرآورده های نفتی
بررسی چارچوب برنامه همکاریهای جامع ۲۵ساله 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
فرصتهایهمکاری
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
شناساییمسیرتوسعهصنعتیبااستفادهازرویکردپیچیدگیاقتصادی
الیحه بودجه - 1400مروری اجمالی بر آسیبها و تبعات
وضعیت بازار 9ماهه پتروشیمی
بررسی اقتصاد صنعت برق و تدوین نقشه راه ساماندهی اقتصاد برق ایران
چارچوب اصالح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي مصوب سال1372
شناســایی راهکارهــای ارتقــاء دانش کاربردی مدیریت پروژه در در بخشــهای پایین دســتی و باالدســتی
صنعت نفت
ریسک ها و استراتژی های كسب و كار ایران در سال ۱۴۰۰
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اعضای کمیسیون

فریال مساوفی ،رلیس

افروز بهرامی ،نالب رلیس دوم

عباس آرگون ،نالب رلیس اول
سایر اعضای

تشکل ها

هیئت نمایندگان

حسن احمدیان

شهاب جوانمردی

مجابی صفایی

انجمن شرکتهای مشاور

افشین کالهی

سرمایه گیاری و نظارت بر
طر ها

مهدی معصومی اصفهانی

انجمن شرکتهای

نمایندگی خدمات صنعت

انجمن ملی لیزینگ

بیمه کشور

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 میتوانــد 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 تهـران بــا هــدف پایــش محیط
کســب و کار در حــوزه بــازار پــول و ســرمایه ،احصــای مســائل و مشــکالت ایــن حــوزه ،ارائــه راهــکار جهت
رفــع آنهــا ،ايجــاد بســترهاي الزم جهــت اصالحــات اقتصــادي مــورد نيــاز بــه منظــور تســهيل و تصحيح
تاميــن مالــي ارزي و ريالــي از طــرق مختلف و افزايش ســهم بــازار ســرمايه در اين روش تاميــن مالي ایجاد
شده است.

اهداف کمیسیون
پایــش فضــای کســب و کار و رفــع موانــع و چالشــهای موجــود در حــوزه فعالیــت فعــاالن اقتصــادی در
حوزهتخصصیکمیسیون؛
تولیدگزارشاتکارشناسیدرحوزهتخصصیکمیسیون؛
برگـزاری 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؛
برگـزاری 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 گـذاری ،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؛
بررسینسبتکفایت سرمایهبانکهایکشور؛
38
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ایجــاد صنــدوق ســرمایه گـذاری پــروژه هــای بخــش خصوصی(با همــکاری صنــدوق ضمانت صــادرات
و صندوق ذخیره ارزی)؛
ارائــه طــرح چگونگــی حــل مبــادالت بانکــی بینالمللــی از طریق اینســتکس و اســتفاده از ارزهــای رمز
پایه()rypto currency؛
تدویــن برنامــه عملیاتــی بـرای 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)؛
انجاممطالعاتکارشناسیجهتایجادسازوکاررتبهبندیاعتباریمشتریانشبکهبانکی؛
برنامههایکمیسیوندرحوزهبازارسرمایه
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؛
تــاش 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 ایـران در شــاخص های مربــوط به
بازار سرمایه در گزارشات بین المللی (شاخص حمایت از سهامداران خرد)؛
برنامههایکمیسیوندرحوزهصنعتبیمه
ارتقــای اســتانداردهای بیمــه ای کشــور بــا حضــور موسســات بیمــه ای بیــن المللــی بــا هــدف اصــاح
ساختاربیمهایکشور؛
ارائــه پیشــنهاد جهــت بازنگــری در وضعیــت بیمــه اتکایی کشــور با هدف تســهیل و کمــک به فعالیت
بخشخصوصی؛
آســیب شناســی ایجــاد شــرکت هــای بیمـهای توســط بنگاههــای اقتصــادی جهــت پوشــش بیمـهای
فعالیتهای خودشان ( )Captureو ارائه پیشنهاد جهت جلوگیری از این اقدام.
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمانها و تشکلها
سازمانهای ض
حا� در جلسات:

تشکل های مهمان ض
حا� 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
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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 اولویتهای کاری دو ساله کمیسیون
بررســی «بســته حمایــت و تســهیل صــادرات غیــر نفتــی در چارچــوب سیاسـتهای کلی اقتصــاد» با
مشــارکت کمیســیون تســهیل تجارت و توســعه صــادرات و صنــدوق ضمانت صــادرات ایـران و بــا دریافت
نظـرات از کارشناســان مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی 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 بنگاههــای اقتصادی از جملــه SMEها و بررســی مطالعات دانشــگاه
شــریف در خصــوص روشهــای تأمیــن مالــی طــی برگـزاری جلســات متعــدد بــا حضــور اقتصادانــان و
متعاقبـاً انجــام پیگیــری هــای الزم بــه منظور تشــکیل کمیته مشــترکی بــا حضــور اتــاق ،وزارت صمت و
سازمانبورساوراقبهادارجهتتدوینبستهحمایتیتأمینمالیبنگاههایاقتصادی
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
بهبودوضعیتاقتصادکشوروانعکاسجمعبندینظراتبهرئیساتاق
بررســی فنــاوری هــای نویــن در صنعــت مالــی از جملــه فنــاوری بــاک چیــن( )BlockChainبــا 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 مشــكالت فعاليــت در حــوزه بــازار ســرمايه و پیــش نویــس قانــون ارتقای بازار ســرمایه کشــور
بــا ارائــه گزارشــی توســط نماینده کانــون کارگـزاران بــورس اوراق بهــادار و ارائه پیشــنهادات اصالحــی مواد
ایــن قانــون و متعاقبــا تشــکیل کمیتـهای 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
ارتقابازارسرمایه
بررســی موضــوع معافیــت مالیاتــی در بــازار ســوم بــورس ایـران 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 پروژههــای توجیهپذیــر حــوزه انــرژی و کمیســیون کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی بــه
منظور بررسی میزان بهره برداری از منابع صندوق توسعه ملی در آبهای مرزی و حوزه کشاورزی
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بررســی مــاده  30قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیر و ارتقــای نظام مالی کشــور در خصــوص الحاق
مــاده  138مکــرر بــه قانــون مالیاتهــای مســتقیم پیرامــون آورده نقدی بـرای تأمین مالی پــروژه ها بــا ارائه
ت هــای ایــن مــاده توســط نماینــدگان معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صمــت و متعاقبــا
مزایــا و ظرفیـ 
برگـزاری جلســات کارشناســی جهــت بررســی مزایــا و مشــکالت ناشــی از اجـرای ایــن مــاده ،مکاتبــه بــا
مراجــع ذی صــاح بــه منظــور ارائــه درخواســت اصــاح ایــن مــاده در راســتای اســتفاده حداکثــری از
ظرفیتهای آن و اطالع رسانی مزایای استفاده از آن به فعالین اقتصادی
بررســی نظــام بانکــی و چگونگــی تســهیل در روشهــای تأمیــن مالی بنگاههــای 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 كاالهــاي كشــاورزي ،غذايــي ،دارو و تجهيـزات
پزشــكي بــا حضــور مدیــر عامــل بانــك خاورميانــه کــه پــس از تشــریح انـواع 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 مدیـران بانــک خاورمیانــه بــه منظــور بررســی پلتفورمــی جهــت تســهیل روشهــای نقــل و
انتقــال پــول در صــادرات و واردات کاالهــای ســنتی ،دارو و غـذا 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 برقـراری ارتباط و تســهیل شـرایط تجار
در مراودات مالی
بحــث و بررســی پیرامــون بودجــه ســال  1399کشــور بــا ارائــه گزارشــی توســط مشــاور عالــی اتــاق در
خصوصکلیاتبودجهوتحلیلآنازمنظربازارسرمایهتوسطکارشناسکمیسیون
بحــث و بررســی پیرامــون الحــاق ایـران بــه گــروه ویــژه اقـدام مالــی(  )FATFو تحلیل نظـرات 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 آســیبپذیر،
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 اقـدام به تأمیــن مالی طرحهــای نیمه تمام
و متعاقبـاً بررســی نقــش بــازار ســرمایه در تأمیــن منابــع مالــی بنگاههــای اقتصــادی در تعامــل بــا بانــک
پاسارگاد
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تهیــه گـزارش نقــدی بــر مدل صنــدوق هــای قابل معاملــه ( )ETFبـرای واگذاری ســهام شــرکت های
دولتــی و تحلیــل مــدل پیشــنهادی دولــت و بررســی تفاوتهــای مدل مذکــور بــا  ETFو چالشــهای آن و
انعکاس آن به دبیرکل اتاق جهت ارائه به مراجع ذی ربط
بررســی مســائل و مشــکالت بخشهای مختلف بازار ســرمایه و شناســایی برخی از مشــکالت موجود
در بــازار ســرمایه از جملــه عــدم کاربــرد ابزارهــای جدیــد ،عــدم تقویت شــرکتهای کارگـزاری و توســعه و
افزایــش تعـداد کارگزاریهــا ،کنــدی رونــد صــدور مجــوز و پذیــرش شــرکتها در بــورس و متعاقبــا ارائــه
پیشنهاداتیجهتپیگیریمشکالتموجوددربازارسرمایهبهرئیساتاق
بررســی راهکارهــای افزایــش شــفافیت در بــازار ســرمایه بــا تاکیــد بــر ظرفیتهــای موجــود در بــازار
ســرمایه و لــزوم ورود شــرکتهای کوچــک و متوســط بــا مســئولیت محــدود و ســهامی خــاص بــه بــازار
ســرمایه و متعاقبـاً تشــریح اقدامــات الزم به منظور شــناخت شــرکتهای 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 چالشهــای مــدل از دیــدگاه بخــش خصوصی و سیســتم بانکی و
ارائــه نظـرات و پیشــنهادات در خصــوص مــدل مذکــور به رئیــس اتاق تهران بــه منظور پیگیــری از مراجع
ذیصالح
بررســی محدودیتهــای شــرکتهای لیزینــگ در تامیــن منابــع مالــی از بانکهــا ،بــازار بدهــی و متنوع
سازیقراردادهایتسهیالتی
بررســی چارچــوب برنامــه همــکاری جامــع  ۲۵ســاله ایـرا ن و چیــن و تحلیــل اســناد موجــود از منظــر
میـزان هماهنگــی برنامــه همکاری جامع  25ســاله با اســناد باالدســتی حــوزه انرژی و تشــکیل کمیته ای
جهــت بررســی ابعــاد و حــوزه هــای مختلف ایــن ســند و ارائه پیشــنهاداتی بــه رئیس اتــاق تهـران ،وزارت
امور خارجه و دیگر مراجع ذی ربط در این خصوص
بررســی گـزارش ظرفیــت نظــام بانکــی چین برای انجــام مبــادالت دوجانبه در شـرایط تحریم و ارســال
نتایج به دبیر کل اتاق تهران
ارائــه چارچــوب بررســی اولیــه صالحیــت اعضــای اتــاق بـرای پذیــرش در بــورس و شـرایط پذیــرش
شــرکت هــا در بــازار اول ،دوم و بــازار شــرکت هــای کوچــک و متوســط فرابــورس و تصویــب انجــام فرآیند
شناســایی ،اطــاع رســانی و غربالگــری اعضــای اتــاق توســط معاونــت کســب و کار اتــاق تهـران و ارســال
پیش نویس تفاهم نامه پیشنهادی کمیسیون با سازمان بورس و اوراق بهادار به دبیرکل اتاق تهران
تحلیــل ادواری وضعیــت بــازار ســرمایه ایـران بــا تاکید بر مقایســه بازدهی بــازار ســرمایه و ســایر بازارها،
میـزان ارزش فعالیــت در بــازار ســهام و علــل نوســانات بــازار ،تحلیــل قوانیــن معامــات با تاکیــد بر حذف
دامنــه نوســان و فراهــم نمــودن ســاز وکارهــای الزم بـرای 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 الـزام حقوقیهــا 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 کارگـزاری 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 انـدازی هلدینــگ های ســرمایه گـذاری”“ ،واگـذاری 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 تسهیلگری
بررســی مقــررات و دســتورالعملهای ســازمان بــورس و اوراق بهادار و برگزاری نشســت های کارشناســی
در حــوزه مشــاوره ســرمایه گـذاری و انعــکاس نتایــج ،طــی مکاتبــه ای ،بــه انجمــن شــرکتهای مشــاوره
ســرمایه گـذاری و نظــارت طرحهــا ،پیــرو درخواســت پیگیــری ایشــان درخصــوص بازنگــری در قوانیــن
ســازمان بــورس توســط اتــاق و همچنیــن اعــام آمادگــی کمیســیون بــه منظــور بررســی موانــع صــدور
مجوز برای شرکت های عضو آن انجمن
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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 تهـران و شــناخت اهـداف و برنامه های
اینمرکز
همــکاری در زمینــه شناســایی قوانيــن مخــل و زائد كســب و كار جهت طــرح در هيأت 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 ایـران 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 نظـران 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 جهتگیری
فعالیــت هــای آتی موسســه منطبق بر نیازهای آموزشــی کمیســیون و متعاقبا تدویــن و اجـرای دورههای
آموزشی و پوشش نیازهای آموزشی اعضای اتاق
بررســی دســتورالعمل گواهی اعتبار مولد (اوراق گام) ،مزایا و معایب اوراق و تشــریح فرآیند انتشــار آن،
طی نشستهایی با نمایندگان بانک های صادرات و پاسارگاد
بررســی مشــکالت و چالــش هــای موجــود در الیحــه بودجــه ســال  ،1400بــا تاکیــد بــر خوشــبینی
مضاعــف در تدویــن الیحــه ،عــدم توان کشــور در فــروش نفت به میـزان 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  ۱۳۹۹بــا ارائــه گزارشــی توســط عضــو هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــى و تشــریح
راهکارهــای رفــع مشــکالت وام گیرنــدگان بخــش خصوصــی بـرای 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
عاملصندوقتوسعهملیدرنشستهیئتنمایندگانوبررسیمشکالتمذکور
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
 ٧٢١٩١مــورخ  ١٣٩٨/۰٦/١٢پیرامــون 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 بـرای ســنوات قبــل از ســال  1395و 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 برگـزاری نشســتی با مســئوالن ســازمان امور
مالیاتیدرخصوصراهکارهایعملیاتی
بررســی طــرح قانــون بانكـداري مجلــس شــوراي اســامي در زیرفصــل هــای روش شناســي ارزيابــي
طــرح ،بانــك مركــزي ،عمليــات بانكــي ،نظــارت بــر بانــك هــا ،بانــك توســعه و نهادهــاي مكمــل صنعت
بانكــي بــا هــدف تبییــن موضــع پیشــنهادی اتــاق تهـران در برابــر ایــن طــرح قانونــی و متعاقبــا انجــام
پــروژهای بــا عنـوان “ارزیابــی طرح قانــون بانكداري مجلس شــوراي اســامي” و ارائــه گزارش نهایــی پروژه
انجامشدهتوسطمجریانطرحآقایاندکترفرهادنیلی،حسنمعتمدی،امیرحسینامینآزاد
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 گـزارش بــه صــورت ادواری) و ارائــه پیشــنهادهایی
برای بازار سرمایه ایران
تأمین مالی در رکود تورمی
بستهحمایتوتسهیلصادراتغیرنفتی
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 سال1399
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
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نقــدی بــر مــدل صنــدوق های قابــل معاملــه ( )ETFبرای واگذاری ســهام شــرکت هــای دولتــی و ارائه
پیشنهاداتیجهتاصالح
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)
لیزینگعملیاتیقراردادیجدیددرصنعتلیزینگ
بررسی قوانين و مقررات رسيدگی به تراکنش های بانکی در سنوات قبل از1395
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تعداد اعضاء 10 :نفر عضو هیات نمایندگان 6 ،نفر نماینده تشکلها/
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ماموریت کمیسیون
کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد بــه عنوان بــازوی مشــورتی اتــاق تهـران 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 توانمندیهــای نماینــدگان تشــکلهای
تخصصــی ،کارشناســان خبــره و همچنیــن تعامــل مســتمر و تنگاتنــگ بــا نهادهــا و ســازمانهای ذیربط
ایــن حــوزه ،تــاش 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
ساختهای 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؛
بوکار مطابــق با مقتضیات
بروزرســانی و اصــاح قوانیــن و دســتورالعملهای تأثیرگـذار بــر فضای کسـ 
زمانی؛
حذف مقررات مانع و دست و پا گير فعالیت کسب وکارهای خصوصی؛
تالش برای ارتقاء رتبه کسب و کار ایران در رده بندیهای جهانی؛
ايجاد فضای پايبندي دولت به قراردادها و اجرای تعهدات در برابر بخش خصوصي؛
حذف بندهاي تحميلي يك جانبه از سوي دولت و بانك ها و ساير نهادها به بخش خصوصي؛
جلوگيــري از ارجــاع كارهــای ذینفعــان داخلــی و بیرونــی اتــاق بــه مراجــع گوناگــون ،متمركــز كــردن
صــدور مجــوز در يــك مرجــع و قطــع ارتبــاط متقاضــي بــا ســاير مراجــع ذيربــط صــدور مجــوز (پنجــره
واحد)؛
جلوگيري از دخالت نهادهاي نامرتبط در حوزه ها و فرایند های توليد و تجارت؛
گسترش اعتماد در بین اعضاء و بخش خصوصي و دولت براي افزايش سرمايه اجتماعي؛
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛
بررســی مســائل و مشــکالت فعالیــن اقتصادی با ســازمان تامیــن اجتماعی و تــاش در راســتای اصالح
قانوناینسازمان؛
بررسیمسائلومشکالتفعالیناقتصادیباسازمانامورمالیاتی؛
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 نظـرات بخش خصوصی
پیرامون اصالح قوانین و مقررات؛
بررســی پیــش نویــس دســتورات اداری و بخشــنامه هــای اجرائــی مبتنی بــر اجـرای قوانیــن و مقررات
کلیــه ســازمان هــا قبــل از صــدور جهــت اجـراء بــه منظــور تاییــد از حیــث انطبــاق و عــدم مغایــرت آن با
قوانین و مقررات سازمانی و فراسازمانی و پیشگیری از بروز موانع قانونی واجرائی.

کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمانها و تشکلها
سازمانهای ض
حا� در جلسات:

تشکل های مهمان ض
حا� 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
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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 اولویتهای کاری دو ساله کمیسیون
بررســی رونــد اجــرای قانــون بهبــود مســتمر فضــای کس ـبوکار و مــروری بــر مفــاد اقتصــاد
مقاومتــی ،بــا حضــور نماینــده مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی ،و ارائــه دیــدگاه هــا و
نظــرات بخشــخصوصی از طریــق کمیســیون بــا ســاختاری نظــام منــد بــه مرکــز پژوهشهــای
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 صــاح ،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 پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی و مکاتبــه بــا نهادهــای ذیربــط از
جملــه “ســازمان امــور مالیاتــی جهــت پیگیــری رفــع ابهامــات مــاده ( )14ایــن قانــون ،كمیســیون
ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی و نظــارت بــر اجــرای اصــل ( )44قانــون اساســی مجلــس شــورای
اســامی در خصــوص مشــکالت گمرکــی فعــاالن اقتصــادی ،دیــوان عدالــت اداری جهت درخواســت
صدور رأی ایجاد رویه به هنگام بازرسی دفاتر قانونی شرکت های بخش خصوصی
بررســی موضــوع “نحــوه احضــار اشــخاص حقوقــی” بــه دادگســتریهای سراســر کشــور ،و
متعاقب ـاً اقــدام قانونــي قــوه قضائیــه بــراي صــدور و ابــاغ بخشــنامه مرتبــط در ایــن خصــوص بــا
اهتمــام بــه مــواد  ۶۸۸و  ۶۸۹قانــون آئیــن دادرســی کیفــری ،و صــدور نامــه قدردانــی فعــاالن
اقتصادی بخش خصوصی از اقدام شایسته قوه قضائیه
بررســی موضــوع “اصــاح مــاده ( )10آییــن نامــه اجرایــی تبصــره  1مــاده ( )149قانــون مالیاتهای
مســتقیم” ،و مکاتبــه بــا معــاون مالیاتهــای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتــی در ایــن خصــوص ،و
متعاقبـاً دریافــت پاســخ مکتــوب از ایــن ســازمان حــاوی توضیحــات تکمیلــی در خصــوص ابهامــات
اجرائــی مــاده ( )14قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی
ایرانی و همچنین تبصره  1ماده ( )149قانون مالیاتهای مستقیم
بررســی موضــوع مشــکالت فعــاالن اقتصــادی ،ناشــی از اخــذ گواهیهــای مفاصاحســاب مــاده
( )186قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،و متعاقب ـاً مکاتبــه رئیــس اتــاق بــا معــاون اقتصــادی رئیــس
جمهور در این خصوص
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طــرح موضــوع اجتنــاب واحدهــاي اجرایــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی از تمدیــد اعتبــار دفاتــر
درمانــی بیمــه شــدگان در صــورت تعویــق پرداخت حــق بیمه توســط کارفرمایــان ،و متعاقبـاً مکاتبه
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رئیس اتاق با رئیس سازمان تامین اجتماعی در این خصوص
طــرح و پیگیــری معافیتهــای مالیاتــی موضــوع مــاده ( )141قانــون مالیاتهــای مســتقیم و مــاده
( )41قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده در زمینــه فروش کاال از شــرکتهای مســتقر در ســرزمین اصلی
بــه مشــتریان مســتقر در مناطــق ویــژه و آزاد ،و متعاقبـاً 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 اصــاح “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
ارائــه گــزارش نهائــی کارگــروه تخصصــی بررســی مســائل و مشــکالت صندوقهــای تأمیــن
اجتماعــی و مشــارکت کمیســیون بــا معاونــت کســب وکار اتــاق ،جهــت جمــع بندی مســائل مرتبط
بــا حــوزه تامیــن اجتماعــی در ســه حیطــه اساســی شــامل؛  -1مشــکالت ســاختاری ســازمان تامین
اجتماعــی و قوانیــن آن -2 ،مشــکالت فعــاالن اقتصــادی و کارفرمایــان بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی
و  -3مســائل 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
بررســی پیرامــون شــاخص “ شــروع کســبوکار” ،بــا ارائــه گــزارش کارشناســی اداره کل امــور
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 کسـبوکار ،در
حضــور نماینــدگان دســتگاههای ذیربــط و متعاقبـاً پیگیــری راهکارهــای مطروحــه از طریــق مکاتبه
با سازمانهای مرتبط در خصوص هر مولفه
ارائــه گــزارش اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان تهــران ،پیرامــون “وضعیــت ایــران در
گــزارش ســهولت کســب و کار بانــک جهانــی( ،)Doing business 2020و مقایســه آن بــا وضعیــت
کشــورهای پیشــرو و بهبــود یافتــه در رتبــه شــاخص هــای کســب و کار بیــن المللــی ،و متعاقب ـاً
مطالبهگــری کمیســیون از طریــق مکاتبــه بــا ســازمانهای ذیربــط ،در راســتای پیگیــری پیشــنهادات
ارائــه شــده بخــش خصوصــی ،جهت بهبــود رتبــه ایــران در ارزیابی بینالمللی 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 متعاقبـاً 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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گزارش عملکرد سال 1398-1399
کمیسیون بهبود محیطکسب وکار و رفع موانع تولید

بررســی در خصــوص طــرح دو فوریتــی احیــای شــورای عالــی تامیــن اجتماعــی (ســه جانبــه
گرایــی در ســازمان تامیــن اجتماعــی) ،و ارائــه گــزارش پیرامــون تشــریح مــاده ( )16قانــون تأمیــن
اجتماعــی مصــوب ســال  1354در 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 ذیربط
بررســی موضــوع شــاخص “ نماگــر الــزامآور بــودن اجــرای قراردادهــا “ در گــزارش ســهولت انجــام
کســبوکار بانــک جهانــی  ،2020بــا 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 متعاقبـاً 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
حضــور سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت صمــت ،تأکیــد بــر نهضــت یــاد شــده در ایــن
وزارتخانــه ،اعمــال سیاســتهای تســهیل کننــده در محیــط کسـبوکار ،و متعاقبـاً 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 بهرهگیری از فضای ماده ( )91قانون 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 ،متعاقبـاً 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 اســامی ،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
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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  2020میــادی بانــک جهانــی» ،و متعاقبـاً 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
بررســی موضــوع طرح”تدویــن ســند جامــع نظــام توزیــع کاال در ایــران” ،در چارچــوب پــروژه
ســاماندهی لجســتیک تجــاری و زنجیرههــای تامیــن کشــور ،بــا حضــور نماینــدگان وزارت صمــت ،و
همچنیــن ارائــه گــزارش کارشناســی در ایــن زمینــه ،توســط نماینــده موسســه مطالعــات و
پژوهشهــای بازرگانــی ،تبــادل نظــر و تشــریح اهــم چالــش هــای حــوزه توزیــع و لجســتیک کشــور
توســط فعــاالن اقتصــادی ،و متعاقبـاً 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  1399بــا 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 پیگیریهــای
مطالبات بخش خصوصی در این زمینه از مراجع ذی صالح
بررســی مشــکالت ناشــی از مواجهــه بــا مــوارد فــوت ناشــی از ویــروس کرونــا در بنــگاه هــای
اقتصــادی و مکاتبــه بــا معــاون اول رئیسجمهــور در خصــوص انعــکاس مســائل شناســایی شــده در
ایــن راســتا ،و متعاقبـاً پیگیــری موضــوع ابتــای کارگــران به ویــروس کویــد  19و 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  4اقدام اساســی
شــامل تصویــب اصــاح الیحــه قانونــی اصــاح قســمتی از قانــون تجــارت (مصــوب ســال  )1347به
منظــور حمایــت از ســهامداران خــرد ،اتمــام بررســی و تصویــب الیحــه قانــون وثایــق بانکــی توســط
دولــت و مجلــس شــورای اســامی ،تــداوم و گســترده نمــودن خدمــات پنجــره واحــد تجــاری ،و
همچنیــن ایجــاد مجتمــع قضائــی ویژه دعــاوی تجــاری و متعاقبـاً 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
و مقــررات کشــور نظیــر الیحــه اصــاح قانــون تجــارت ،الیحــه ســال  96دولــت در خصــوص
ورشکستگی و طرح سال  96مجلس شورای اسالمی در این حوزه در جهت بهبود این رتبه
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بررســی مشــکالت ناشــی از اصــاح مــاده ( )38قانــون تامیــن اجتماعــی و ابهامات موجــود در این
مــاده در تعامــل بــا معاونــت کسـبوکار اتــاق و درخواســت از رئیــس اتــاق جهــت انعکاس مشــکالت
ناشــی از ایــن موضــوع بــه مجلــس شــورای اســامی 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 تــاش در راســتای جلوگیــری از فشــار مضاعــف بــه بخــش تولیــد کشــور ،و
متعاقبــا بررســی الیحــه پیشــنهادی دولــت پیرامــون اصــاح قانــون مالیاتهــای مســتقیم بــه منظــور
انعکاس پیشنهادات و نظرات بخش خصوصی به مراجع ذی ربط
بررســی موضــوع شــفافیت در ارکان کسـبوکار ،بــا نگاه بــه ظرفیتهای بازار ســرمایه ،درخواســت
از دبیــر کل اتــاق مبنــی بــر ایجــاد ســاز وکار مناســب بــه منظــور شــناخت شــرکتهای دارای
پتانســیل ورود بــه بــورس ،بــر اســاس شــاخصهای تعریــف شــده و اطالعــات قابــل دسترســی ،و
متعاقبـاً 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
( )11بــرای کارفرمایــان در تعامــل بــا معاونــت کســبوکار اتــاق ،بــه منظــور انعــکاس نظــرات
کارشناســی بخــش خصوصــی در راســتای تنقیــح و تلخیــص بخشــنامه های ســری ( )11بــه مراجع
ذی ربط
بررســی درخواســت الیحــه اصــاح مالیاتهــای مســتقیم از معاونــت کســب و کار اتــاق و تاکیــد بر
لــزوم اصــاح 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
بررســی موضــوع حــذف مــاده ( )41قانــون تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از مشــکالت
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 اصــاح قانــون بازنشســتگی پیش از موعد در مشــاغل ســخت و زیــان آور (مصوب ســال
 )1380و درخواســت از اتــاق ایــران جهــت قــرار گرفتــن ایــن موضــوع در دســتور کار اتــاق ایــران و
پیگیری جدی این موضوع
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بررســی نماگــر “شــروع کســب و کار” ،شــاخص ســهولت کســب و کار بــا ارائــه گــزارش مرکز ملی

کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

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 قوانيــن مخــل و زائد كسـبوكار جهت
طــرح در هيــأت مقــررات زدایــی در راســتای انعقــاد تفاهــم نامــه اتــاق بــا وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی از طریــق تکمیــل پرسشــنامه هــای تهیــه شــده در ایــن زمینــه توســط معاونــت امــور
کمیسیونها و هیات نمایندگان
بررســی نماگــر “بکارگیــری پرداخــت مالیــات” شــاخص ســهولت انجــام کسـبوکار 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
بوکار بانــک جهانــی با ارائــه گزارشــی از
بررســی نماگــر “ثبــت مالکیــت” شــاخص ســهولت کسـ 
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
تعامــل بــا موسســه آمــوزش آیتــک بــه منظــور ایجــاد زمینــه هــای همــکاری و مشــارکت در
جهتگیــری فعالیــت هــای آتــی موسســه منطبــق بــر نیازهــای آموزشــی کمیســیون و متعاقبــا
تدوین و اجرای دوره های آموزشی و پوشش نیازهای آموزشی اعضای اتاق
بررســی بودجــه ســال  1400کشــور 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  ،1399ارائــه 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  ،1395ارائه مشــکالت
و چالشهــای فعــاالن اقتصــادی ناشــی از صــدور ایــن دســتورالعمل ،بــا تاکیــد بــر عــدم امــکان
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 تــاش در
راســتای اصــاح 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 اســامی و
برنامــه ریــزی جهــت تشــکیل کارگــروه بــه منظــور بررســی طــرح مذکــور و اســتخراج مــوارد
پیشنهادی و اصالحات الزم جهت انعکاس به مراجع ذیربط
بررســی شــعار ســال  1400بــا عنــوان “تولیــد ،پشــتیبانیها 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 صندوقهــای تأمیــن اجتماعــی توســط جنــاب آقــای اصابتــی
مشاورکمیسیون
“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 پيشنهادي رفع موانع سر راه شروع كسب و كار در اقتصاد ايران
تحليــل آثــار اقتصــادي شــيوع كرونــا در ايران(ارائــه بســته سیاســتی – حمایتــی با رويكــرد بهبود
كسب و كار)
وضعیــت ایــران در گــزارش شــاخص ســهولت کســب و کار بانــک جهانــی ســال  2020مشــاغل
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 منطقهای
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 اســامی بــا تمرکــز بــر مالیــات و
بیمه
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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 حرفـهای 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 كوشــد تــا بــا شناســائی تنگناهــای قانونــی و فرآینــدی کســب و کار در حوزه
فعالیتهــای تحــت پوشــش و ارائــه پیشــنهادهای اجرائــی ،بــه روانســازی و تســهیل کســب و کارها
و رفع موانع و مشکالت ذی نفعان این حوزه ،کمک نماید.

اهداف کمیسیون
بررسی صادرات غیر نفتی و چالشهای 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
شرکتها؛
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
نمایندگانمجلس؛
انجــام پــروژه هــای پژوهشــی و تحقیقــات علمی–کاربــردی در ارتبــاط بــا مســائل و مشــکالت
گریبانگیر در حوزه فعالیت های تحت پوشش؛
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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 بخشهای اجرایی؛
ارزیابــی و اظهــار نظــر در رابطــه بــا سیاسـتهای پولــی و ارزی و تاثیــرات آن بــر حــوزه تجــارت
کشور؛
نقــد و بررســی موانــع و عــوارض واردات و صــادرات محصــوالت غیرنفتــی بــا بررســی مــوردی
حوزههای مختلف با دعوت از نمایندگان تشکلهای ذیربط.

مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمانها و تشکلها
سازمانهای ض
حا� در جلسات:

تشکل های مهمان ض
حا� در جلسات
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
63

گزارش عملکرد سال 1398-1399
کمیسیون تسهیل تجارت وتوسعه صادرات

اقدامات
بررســی اخبــار و مســائل روز و تحلیــل آن و در صــورت نیــاز عکسالعمــل و یــا انجــام اقــدام الزم
در خصوص آن
تعیین و تصویب سرفصل برنامه ها و اولویتهای 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 سیاسـتهای کلــی اقتصاد”
بــا مشــارکت کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه و صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران و دریافــت نظرات
از کارشناســان مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی و اعــام نظــر کمیســیونها درخصــوص
پرداخــت یارانــه (حمایتهــا و مشــوقها) بــه صــورت نقــدی یــا تهاتــر بــا بدهــی بنگاههــا ،و متعاقبـاً
بررســی کلیــه مــوارد بســته فــوق و انعــکاس پیشــنهادات اصالحی به ســازمان توســعه تجــارت ایران
و سازمان برنامه و بودجه
بررســی موضــوع “رفــع تعهــد ارزی ســالهای  97و  98و دســتورالعملهای بانــک مرکــزی” بــا
حضــور رئیــس اداره صــادرات بانــک مرکــزی و تبییــن مســائل و مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در
فرآینــد واردات و صــادرات و نحــوه تامیــن ارز مــورد نیــاز ،ناشــی از صــدور قوانیــن ،رویــه هــا و
دســتورالعملهای 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
متعاقبـاً برگــزاری نشســتهای آموزشــی جهــت تربیــت مــدرس در کشــور در ایــن حــوزه و همچنیــن
برنامهریــزی بــرای ارائــه دورههــای آموزشــی حضــوری و مجــازی بــرای دارنــدگان کارت بازرگانــی و
تجار ،توسط مرکز آموزش اتاق تهران
بررســی عملکــرد و برنامههــای صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در راســتای توســعه صــادرات و
تشــریح خدمــات قابــل ارائــه توســط صنــدوق ،و اعتقــاد برخــی از فعــاالن بخــش خصوصــی بــه
خدمــات صنــدوق صرفــاً بــرای خصولتیهــا و شــرکتهای بــزرگ ،و متعاقبــاً معرفــی صنــدوق
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
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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
معاونــت امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر و دریانــوردی و تأکیــد بــر ضــرورت مقایســه
قیمتهــای منــدرج در بســته هــای تشــویقی بــا قیمتهــای بنــادر کشــورهای همســایه و هــم جــوار
بــه منظــور ایجــاد فضــای رقابتــی در تعییــن قیمــت هــا ،و متعاقب ـاً بررســی تطبیقــی نــرخ هــای
اجرایی سازمان بنادر با دیگر کشورهای همسایه توسط سازمان و اطالع رسانی به ذینفعان
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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
معرفــی معاونــت بررســیهای اقتصــادی اتــاق بــه دفتــر برنامهریــزی ،آمــار و پژوهشهــای
تجــاری ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه منظــور دسترســی بــه آمــار و اطالعــات تجــاری و
آمــوزش تجــار درخصــوص موافقتنامههــای ســازمان توســعه تجــارت توســط مرکــز آمــوزش
اتــاق ،انعــکاس پیشــنهادات اتــاق تهــران بــه ســازمان درخصــوص تســهیلگری در تجــارت بــا
ترکیه جهت انجام توافقات
بررســی مســائل و مشــکالت گمرکــی بــا حضــور رئیــس کل گمــرک جمهــوری اســامی 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 متعاقب ـاً
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
ایــن بانــک در مــورد رســوب و معــدل حســاب مشــتریان ،تنزیــل اســناد صادراتــی حســاب
بــاز( ،)OPEN ACCOUNTهمچنیــن 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 متعاقبـاً 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
تجــارت و ارائــه چالشــهای حــوزه صــادرات و واردات توســط نماینــدگان تشــکلهای بخشــهای
مختلــف و ارائــه پیشــنهاد شــکل گیــری ســتاد توســعه صــادرات جهــت تنظیــم بازرگانــی خارجی
مشــابه ســتاد تنظیــم بــازار در تنظیــم بازرگانــی داخلــی ،و متعاقباً انعــکاس جمعبنــدی موضوعات
بــه قائــم مقــام وزیــر صمــت جهــت پیگیــری و معرفــی نماینــده اتــاق جهت همــکاری با موسســه
مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی وزارت صمــت بــه منظــور بررســی بخشــنامه هــای مخــل
کسب و کار
بررســی موضــوع برگــزاری نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی بــا حضــور رئیــس ســازمان
توســعه تجــارت ایــران و معاونیــن شــرکت نمایشــگاههای بینالمللــی و طــرح برخــی از مشــکالت
فعــاالن اقتصــادی در حــوزه برگــزاری نمایشــگاهها و اقدامــات صــورت گرفتــه در اتــاق و تأکیــد
بــر آمادگــی اتــاق تهــران جهــت انعقــاد تفاهمنامــه و متعاقب ـاً برگــزاری جلســهای بــه میزبانــی
ســازمان توســعه تجــارت و بــا حضــور رییــس ســازمان و مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاهها و
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نماینــده تاماالختیــار 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
ورود موقــت ،رفــع تعهــد ارزی و نیــز منشــاء ارز و عــدم صــدور مجــوز معافیــت مالیــات بــر
عملکــرد از بانــک مرکــزی ،کــه بخــش خصوصــی ،وزارت صمــت ،وزارت جهــاد کشــاورزی و
گمــرک مخالفــت خــود را بــا موضــوع ثبــت ســفارش ورود موقــت اعــام نمــوده،و متعاقبــاً
درخواســت پیگیــری تشــریفات ورود موقــت بــه روال گذشــته خــود و عــدم الــزام بــه ثبــت
ســفارش در ورود موقــت از طریــق تعامــل بــا ســازمان توســعه تجــارت و وزارت صمــت از شــورای
عالی صادرات
بررســي نحــوه نقــل و انتقــال پــول در صــادرات و واردات كاالهــاي كشــاورزي ،غذايــي ،دارو و
تجهيــزات پزشــكي بــا حضــور مدیــر عامــل بانــك خاورميانــه ،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 روشهــای نقــل و انتقــال پــول در صــادرات و واردات کاالهــای ســنتی ،دارو و غــذا از طریــق
بانــک مذکــورو نهایتــا اطــاع رســانی ظرفیتهــای 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
بررســی موضــوع طرح”تدویــن ســند جامــع نظــام توزیــع کاال در ایــران” ،در چارچــوب پــروژه
ســاماندهی لجســتیک تجاری و زنجیره های تامین کشــور ،در نشســت مشــترک کمیســیون تسهیل
تجــارت و توســعه صــادرات بــا كميســيون بهبــود محیــط کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد و
کمیســیون صنعــت و معــدن ،بــا حضــور نماینــدگان وزارت صمــت ،و همچنیــن ارائــه گــزارش
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
متعاقبـاً برگــزاری ســمینار ویــژهای بــا حضــور مســئولین ذیربــط و ســایر ذینفعــان مرتبــط صنعــت
توزیــع کشــور در جهــت ایجــاد زمینههــای الزم بــرای حمایــت و همــکاری دولت و بخــش خصوصی
در روند اجرایی این پروژه
بحــث و بررســی پیرامــون بودجــه ســال  1399کشــور و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی بــه رئیــس
اتاق
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شناســایی اقدامــات الزم جهــت تحقــق شــعار ســال  1399بــا نــام “جهــش تولیــد” و کاهــش
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

کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
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بررســی دســتورالعمل رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان ســال  ۹۸و  ۹۹و پیگیــری هــای متعــدد
پیرامــون ضوابــط اجرایــی آن در طــول فعالیــت کمیســیون در تعامــل بــا بانــک مرکــزی و همچنیــن
طــرح موضــوع در شــورای گفتوگــوی 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 ایـران و تــاش 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
بنگاههــای تولیــدی گردیــده اســت ،بــا تاکیــد بــر افزایــش محدودیتهــا از طریــق ایجــاد کمیته ســاخت
داخــل و متعاقبـاً انعکاس نظرات و پیشــنهادات کمیســیون پیرامون ممنوعیت برخــی از کاالهــای وارداتی
و اثرات ناشی از آن طی نامهای به رئیس اتاق جهت پیگیری از مراجع ذی ربط
طــرح موضــوع آســیب شناســی وضعیــت شــرکتهای مدیریــت صــادرات و شناســایی چالشهــای
پیــش روی ایــن شــرکتها و همچنیــن شــرح اقدامــات صــورت گرفتــه در ســازمان توســعه تجــارت ایران
بــه منظــور توانمندســازی شــرکتهای کوچــک و متوســط از بســتر شــرکتهای مدیریــت صــادرات بــا
اشــاره بــه تهیــه شــیوه نامــه حمایــت از بنــگاه هــای کوچــک و متوســط توســط ســازمان توســعه تجارت
ایـران؛ و دریافــت پیــش نویــس شــیوهنامه 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 کارتهــای 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 تهـران و وزارت صمــت ،و تأکیــد بــر رفــع مشــکالت مطروحــه ظرف
مــدت  ۱۰روز بــا حضــور ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و متعاقبـاً انعــکاس از طریــق مکاتباتی با ســتاد
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پیرامــون مســائل و مشــکالت ناشــی از اجـرای ایــن فرآینــد و اجـرای دســتور
سرپرســت وقــت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،فرآیند صــدور و تمدیــد کارت به مــدت دو ماه بــه روال
قبلیخود
برگـزاری 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 مقـرات 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 پایههــای 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 صادراتــی 4ماهــه و متعاقبــا تحلیــل فرمول محاســبه پایههــای صادراتــی مطابق
با قانون و شناسایی معایب و مشکالت ناشی از آن
بررســی نماگــر “تجــارت فرامــرزی” شــاخص ســهولت انجــام کســب و کار بانــک جهانــی در
راســتای انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری اتــاق بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ارائــه گــزارش
پیرامــون علــت اهمیــت ایــن شــاخص ،جایــگاه و امتیــاز ایــران درایــن نماگــر ،چالشهــا و موانــع و
راهکارهــای آن و متعاقبـاً تشــکیل کارگروهــی بــه منظور بررســی پرسشــنامه نماگر فوق و شناســایی
پاسخهای درست و منطقی جهت ارائه به بانک جهانی و کسب امتیاز درست در این نماگر
ارائــه گزارشــی درخصــوص همــکاری در زمینــه شناســایی قوانيــن مخــل و زائد كسـبوكار جهت
طــرح در هيــأت مقــررات زدایــی در راســتای انعقــاد تفاهــم نامــه اتــاق بــا وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی از طریــق تکمیــل پرسشــنامه هــای تهیــه شــده در ایــن زمینــه توســط معاونــت امــور
کمیسیونها 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  1399بــا موضــوع پیشبینــی اهــداف و
سیاســتهای توســعه صــادرات غیرنفتــی پنجســاله هفتــم کشــور ،تشــریح مفــاد ایــن بســته ،ارائــه
پیشــنهادات اصالحــی بــه دبیــرکل اتــاق و متعاقبـاً انعــکاس آن بــه معــاون اســتانها و تشــکلهای
اتاق ایران جهت بهرهبرداری
بررســی و تبــادل نظــر درخصــوص ســند نقشــه راه توســعه صــادرات کشــور در ســالهای 1404-
 1399تهیــه شــده در موسســه مطالعــات و پژوهشــهای بازرگانــی وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت
و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی بــه دبیــرکل اتــاق و متعاقبـاً انعــکاس آن بــه رئیــس مؤسســه مذکــور
جهت بهرهبرداری از اصالحات
جمـعآوری و ارائــه نظــرات و پیشــنهادات کمیســیون پیرامــون افزایــش و بهبــود صــادرات جهــت
پیگیــری مشــکالت صــادرات در کمیتــه ارزی اتــاق ایــران و طــرح در پــروژه پژوهشــی شــورای
برنامهریــزی اســتان و انعــکاس آن بــه قائــم مقــام دبیــر شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
استان تهران
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تحلیــل وضعیــت  9ماهــه اقتصــادی تجــارت بــا ارائــه گــزارش معاونــت اقتصــادی اتــاق و بررســی
نقــش صــادرات و واردات در رشــد و مقایســه آن در  9ماهــه اول ســالهای  1398و  ،1399وضعیــت
تجــارت اعــم از واردات ،صــادرات بــدون نفــت خــام ،کل تجــارت و تــراز تجــارت ،بررســی مقاصــد
صادراتــی و افــت صــادرات در  20مقصــد اصلــی صــادرات ،مبــادی وارداتــی و  20مبــدأ برتــر واردات
در ایــران ،بــه  20مقصــد مهــم صــادرات بــدون نفــت خــام ،تجــارت کاالی بــدون نفــت خــام ایــران
با کشورهای اوراسیا طی  9ماه اول سال1399
بررســی پیرامــون ابالغیــه  177معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور و ارائــه نظــرات در مــورد
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
انجــام فرآینــد انتخــاب صادرکننــده نمونــه اســتان تهــران ،تشــکیل کارگروهــی بــا حضــور
نمایندگانــی از ســازمانهایی نظیــر صمــت ،گمــرک ،توســعه تجــارت ،میــراث فرهنگــی ،اســتانداری،
اســتاندارد و  ...جهــت بررســی پروندههــای 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 بخشنامههای 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  30بند و پیگیری آنها
مکاتبــه بــا رئیــس جمهــور در خصــوص بســته سیاســتی نحوه برگشــت ارز حاصــل از صــادرات و
نحوه رفع تعهد ارزی صادراتی  97صادرکنندگان
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
مکاتبــه بــا معــاون اول رئیــس جمهــور درخصــوص تســهیل شــرایط صــدور ضمانتنامههــای
بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی
بررســی ابالغیــه  177ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت در ســال  1400و تشــریح بندهــای ایــن
ابالغیــه از جملــه مشــخص نمــودن تکلیــف بازگشــت ارز صادرکننــدگان در ســال  ، 1397رفــع تعهد
ارزی صادرکننــدگان ســال هــای  1398تــا  ،1400همچنیــن تاکید بر تســریع تایید درخواسـتهایی
کــه بــه کمیتــه مــاده  2مــی رود و متعاقبـاً 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
مشــوق هــای تعرفــه ای و ســرمایه گــذاری ســازمان بنــادر و دریانــوردی در راســتای توســعه
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
آسیبشناسی بسته دولت برای بازگشت ارز صادرات و پیشنهادات اصالحی
تحلیل جامع زیربخشهای کلیدی بلوکهای  8گانه 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
هــدف توســعه ارتباطــات و تعامــل فعــال بــا قــوه قضاییــه بــه نمایندگــی از اتــاق تهــران در
جهــت فراهــم آوری تســهیالت ویــژه بــرای رســیدگی بــه مشــکالت حقوقــی فعــاالن اقتصــادی
و بسترســازی مناســب بــرای شــکلگیری رفتارهــای پیشــگیرانه در زمینــه مبــارزه بــا فســاد بــا
همراهــی همــه ارکان نظــام و همــکاری بــا ســایر کمیســیونهای اتــاق تهــران و ایــران تشــکیل
گردیده است.
اهم وظایف
برگزاری منظم جلسات کمیسیون طبق برنامه مصوب معاونت کمیسیونها؛
برگــزاری جلســات فوقالعــاده کمیســیون بــا توجــه بــه مــوارد ارجاعــی از هیــات رئیســه
کمیسیون؛
تشکیل کمیتههای تخصصی برای پیگیری موارد خاص بر اساس مصوبه کمیسیون؛
برگزاری کارگاههای آموزشی همایش مرتبط با موضوع کمیسیون؛
گزارشدهی منظم کمیسیون به هیات رئیسه و اعضاء هیات نمایندگان؛

73

گزارش عملکرد سال 1398-1399
قضا� و مبارزه با فساد
کمیسیون حمایت
ی

طرحریزی و روش اجرا
حوزه حمایت قضایی
تشکیل ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان تهران؛
پیگیری راهاندازی مجتمع تخصصی تجاری در تهران؛
ترویــج حــل و فصــل اختالفــات فعــاالن اقتصــادی از طریــق مرکــز داوری اتــاق
تهران؛
حوزه مبارزه با مفاسد
تولیــد محتــوا و ادبیــات در خصــوص اقتصــاد مبــارزه بــا فســاد از طریــق تعامــل بــا
تشکلهای مردمنهاد که در این خصوص فعالیت مینمایند؛
پیگیری فعالیتهای کمیته مبارزه با فساد دوره قبل اتاق؛
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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمانها و تشکلها
سازمانهای ض
حا� در جلسات:

تشکل های مهمان ض
حا� در جلسات
كنفدراسيون صنعت ايران
انجمن جوانان کارآفرین استان تهران
انجمن مدیریت کیفیت ایران
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اقدامات
بررســی راهانــدازی ســامانه اعــان تخلفــات اداری بــه پیشــنهاد معــاون کســب و کار اتــاق
تهــران و جنبههــای مختلــف ایــن موضــوع بــه ویــژه در تعامــات میــان اتــاق و دســتگاههای
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
ت از گزارشــگری فســاد در ســطح ملــی و بینالمللــی و ارائــه
بررســی مکانیزمهــای حمای ـ 
گــزارش تخصصــی در امــر افشــاگری فســاد و مــرور تجربــه موفــق ســایر کشــورها در ایــن
زمینــه و صیانــت آنهــا و بازگردانــدن داراییهــای نامشــروع بــه خزانــه دولــت و تــاش
کمیســیون بــرای اطالعرســانی و معرفــی ظرفیتهــای ایــن فعالیــت در ســطوح مختلــف
بخش خصوصی و حاکمیت و نهایتا مطالبه جدی این امر از حاکمیت
بررســی دســتورالعمل وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در خصــوص اجــرای رتبهبنــدی
توســط آن وزارتخانــه و زمینههــای بــروز فســاد احتمالــی بــا حضــور رئیــس مرکــز رتبهبنــدی
اتــاق ایــران و ارائــه گــزارش مفصلــی از وضعیــت ایــن مرکــز و اقدامــات انجــام شــده توســط آن
و انعــکاس تبعــات اجــرای طــرح رتبهبنــدی توســط دولــت (بــه جهــت متولــی شــدن قــوه
مجریــه هــم در امــر اجــرا و هــم در امــر نظــارت) و نگرانــی از بــروز مفاســد متعــدد در ایــن
زمینه به رئیس اتاق
بررســی جایــگاه و نقــش اتــاق تهــران در تعامــل بــا دیــوان عدالــت اداری در زمینــه اعــام و
پیگیــری نقــض مــوردی قوانیــن ،توســط دســتگاههای دولتــی بــا حضــور رئیــس شــعبه 3
دیــوان عدالــت اداری و معرفــی ظرفیتهــای موجــود در پارلمــان بخــش خصوصــی توســط
اعضــای کمیســیون و همچنیــن تبییــن حــدود اختیــارات دیــوان عدالــت اداری و ظرفیتهــای
آن ســازمان بــرای حمایــت از فعالیــن اقتصــادی توســط ایشــان و اســتقبال طرفیــن بــرای
تعامل متقابل
رســیدگی بــه درخواســت کمیســیون اقتصــاد ســامت در خصــوص عــدم رعایــت مــاده 22
قانــون احــکام دائمــی کشــور توســط وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزارت
صمــت در زمینــه اعمــال ممنوعیــت واردات دارو و لــوازم آرایشــی و بهداشــتی و رســوب بیــش
از  200کانتینــر کاالی آرایشــی و بهداشــتی در گمــرکات کشــور و انعــکاس مکتــوب موضــوع
به دیوان عدالت اداری و رئیس اتاق
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کمیته و ارجاع این شیوهنامه جهت تایید به رئیس کمیسیون و دبیرکل اتاق
بررســی راهکارهــای برونرفــت از لغــو مــرور زمــان دعــاوی مشــمولین قانــون کار در
هیاتهــای حــل اختــاف موضــوع رای وحــدت رویــه شــماره  7/10/82 392-هیــات عمومــی
دیــوان عدالــت اداری و برگشــت بــه مصوبــه شــورای انقــاب ،بــا حضــور نماینــدگان اداره کل
تعــاون ،کار و رفــاه اســتان تهــران و تبییــن وضعیــت موجــود و مشــکالت ایجــاد شــده بــه
واســطه ایــن قانــون بــرای کارفرمایــان بخــش خصوصــی و واکاوی زمینههــای بــروز فســاد در
رونــد اجــرای ایــن قانــون و نهایتــا جمعبنــدی پیشــنهادات و راهکارهــای قابــل اجــرا بــرای
کاهش تبعات آن
بررســی پیامدهــای تحریمهــا در بــروز فســاد در کشــور بــا حضــور جمــع کثیــری از
نماینــدگان تشــکلهای 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
اطالعرسانی به اعضای اتاق بازرگانی تهران
بررســی طــرح پیشــنهادی موسســه خیریــه نــذر اشــتغال ،در رابطــه بــا نحــوه اجــرای قانــون
کار و تعییــن حداقــل دســتمزد منطقـهای بــه صــورت مشــترک بــا کمیســیون بهبــود محیــط
کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد و تشــریح و تبییــن مزایــا طــرح مذکــور توســط نماینــده
موسســه بــا حضــور نماینــده وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و تصویــب بررســی کارشناســی
و همــه جانبــه طــرح طــی برگــزاری نشســتی بــا مشــارکت مدیــران موسســه خیریــه نــذر
اشتغال
ارائــه گــزارش مطالعاتــی ارزیابــی تاثیــر فســاد اداری بــر کســب و کار بخــش خصوصــی و
تبییــن ریشـهیابی 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
منظــور ارائــه پلتفــرم اولیــه در زمینــه ایجــاد ســامانههای شناســایی مراکــز فســاد توســط
معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه
بررســی اقدامــات انجــام شــده در معاونــت پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه در زمینــه
راهانــدازی ســامانه ثبــت گزارشــات تخلف و فســاد اداری (ســامانه ســجام) بــا رویکرد پیشــگیرانه
ن بــا حضــور مدیــر ســامانه ســجام قــوه قضاییــه
و اســتفاده بخــش خصوصــی از ظرفیتهــای آ 
و ارائــه توضیحاتــی پیرامــون اقدامــات ایــن معاونــت و همچنیــن تشــریح جریــان ورود و وصــول
گزارشــات تخلــف بــه قــوه قضاییــه و ســازوکار ارجــاع و پیگیــری آنهــا و عملکــرد ســامانه
مذکور ،و متعاقبا اطالعرسانی 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 حساســیتهای اتــاق بازرگانــی در موضعگیــری 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 اســامی ،کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس
شــورای اســامی ،کمیســیون مشــترک بررســی الیحــه شــفافیت مجلــس و پیشــنهاد حضــور
نمایندگان اتاق در کمیته بررسی طرح و الیحه مذکور
تــاش 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
قضاییــه در خصــوص اعــام آمادگــی اتــاق تهــران جهــت اســتقرار دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد
مقاومتــی اســتان تهــران در ایــن اتــاق و نهایتـاً تاســیس مجتمــع مذکــور در پــی پیگیــری هــای
متعدد و تالش کمیسیون
برنامهریــزی 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
و همچنیــن نماینــده ســازمان ملــل در ایــران و دعــوت از ســفرای کشــورهای مختلــف و
برگــزاری جلســات مرتبــط بــرای اجــرای ایــن همایــش در دو ســطح علمــی و بــا حضــور اســاتید
دانشــگاه و فعــاالن ایــن حــوزه و اجرایــی بــا حضــور و همــکاری بخشهــای مختلــف اتــاق
تهــران و متعاقبــا برگــزاری ایــن همایــش در روز جهانــی مبــارزه بــا فســاد در ســال  98و
برنامهریزی 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
شناســایی اقدامــات الزم بــرای تحقــق شــعار ســال  ۹۹بــا نــام “جهــش تولیــد” و تبییــن
ســهم و جایــگاه مبــارزه بــا فســاد در تحقــق جهــش تولیــد و ارائــه راهکارهایــی موثــر در ایــن
زمینــه بــا تاکیــد بــر نقــش اتــاق بازرگانــی و بخــش خصوصــی کشــور بــه عنــوان یکــی از
بازیگــران اصلــی حــوزه اقتصــادی کشــور و متعاقبــا ارائــه جمعبنــدی مــوارد احصــاء شــده بــه
رییس اتاق جهت انعکاس به مراجع ذی ربط
بررســی پیشــنهادهای ارائــه شــده از ســوی اندیشــکده شــفافیت پیرامــون بهرهبــرداری
فعــاالن بخــش خصوصــی از ســامانه جامــع مجلــس شــورای اســامی و رونمایــی از نســخه
آزمایشــی ســامانه مجلسنمــا و متعاقبــا انعــکاس مزایــا و کارکردهــای ســامانه “مجلسنمــا”
به هیات رئیسه اتاق تهران و اتاق ایران
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معرفــی ســامانه اندیشــکده شــفافیت بــا عنوان”قانونبــان” بــه عنــوان ابــزاری تشــکلی و
خــارج از مجموعــه دولــت و حاکمیــت و ارزیابــی کارکردهــای آن بــر اســاس هــوش مصنوعــی،
قابلیــت اســتخراج قوانیــن و تحلیــل رونــد عملکــرد جــاری مجلــس شــورای اســامی و متعاقبــا
دریافــت نظــرات معاونــت بررســیهای اقتصــادی و معاونــت کســب و کار اتــاق در خصــوص
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بهــره بــرداری از خدمــات ســامانه مذکــور در رصــد تکالیــف اقتصــادی دســتگاههای اجرایــی و
نهایتا ارسال جمع بندی نظرات به دبیر کل اتاق
بررســی فرصتهــای موجــود در شــرکتهای بخــش خصوصــی بــا فــرم ســهامی خــاص و
مســئولیت محــدود بــرای تبدیــل شــدن بــه ســهامی عــام و اســتفاده از ظرفیتهــای بــازار
ســرمایه بــا هــدف اصــاح نظــام حاکمیــت ســازمانی و بررســی موضــوع حاکمیــت شــرکتی و
چالــش مدیریــت و مالکیــت در شــرکتهای تجــاری ایرانــی ،بــا حضــور معــاون پذیــرش و
بازاریابــی ســازمان فرابــورس ایــران و متعاقبــا تصویــب انجــام شناســایی و غربالگــری اولیــه از
اعضــای اتــاق طــی تعامــل بــا ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و ایجــاد زیرســاختهای الزم
برای ورود شرکتهای کوچک و متوسط به بازار سرمایه
بررســی موضــوع شــفافیت در ارکان کســب و کار طــی جلســات متعــدد در تعامــل بــا
کمیســیون هــای صنعــت و معــدن و بهبــود محیــط کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد و بــازار
پــول و ســرمایه ،بــا نــگاه بــه ظرفیتهــای بــازار ســرمایه و تأکیــد بــر مشــکل عمــده بنگاههــای
اقتصــادی در دسترســی بــه منابــع مالــی و تامیــن ســرمایه در گــردش و ضــرورت ایجــاد
شفافیت در بنگاههای اقتصادی
بررســی وضعیــت شــفافیت و تعــارض منافــع در ســازمان بــورس اوراق بهــادار و ارزیابــی
ســازوکار تعییــن و تدویــن آییننامههــا و رســیدگی بــه شــکایات ،بــه منظــور جلوگیــری از
ایجــاد زمینههــای بــروز فســاد در فرآیندهــا بــا حضــور رئیــس اداره پیشــگیری و ارتقــای
ســامت 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 ســامت بــازار
ســرمایه از جملــه تدویــن ســند جامــع شــفافیت در بــورس ،توســط ایشــان و متعاقبا درخواســت
اختصــاص یــک کرســی بــه اتــاق بازرگانــی تهــران در بخشهــای تصمیمگیــری ســازمان
بــورس و اوراق بهــادار و اعــام آمادگــی پارلمــان بخــش خصوصــی بــرای تعامــل جــدی بــا
سازمان بورس و اوراق بهادار
حضــور در جلســات رتبهبنــدی ســامانههای شــفافیت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
بــا مشــارکت مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه و جامعــه جهــاد دانشــگاهی و معرفــی
 15ســامانه شــفافیت مربــوط بــه معاونــت هــای روابــط کار ،امــور تعــاون و توســعه کارآفرینــی
و اشــتغال و ســازمان هــای بهزیســتی ،تامیــن اجتماعــی ،صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان،
روســتاییان و عشــایر ،شســتا صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و بانــک رفــاه کارگــران توســط
نماینــدگان آنــان مطــرح و از ســوی نهادهــای مشــارکت کننــده و همچنیــن ســامانه معاونــت
رفاه اجتماعی با عنوان پایگاه داده رفاه ایرانیان
بررســی ابعــاد گســترده فســاد و عــدم شــفافیت در مناســبات بــازار ضایعــات و پســماند و
ارائــه گــزارش “فســاد ســازمانیافته ،تعــارض منافــع و جــای خالــی حکمرانــی خــوب در
مدیریــت پســماند”با حضــور نماینــده اتحادیــه صنایــع بازیافــت ایــران و تأکیــد بــر ضــرورت
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کمیسیون حمایت
ی

توجــه بــه نقــش بالقــوه و موثــر ســازمانهای مردمنهــاد در بهبــود وضعیــت مدیریــت پســماند
در کشــور و متعاقبــا تشــکیل کارگــروه مشــترکی بیــن ســه کمیســیون حمایــت قضایــی و
مبــارزه بــا فســاد ،انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران و توســعه پایــدار ،محیــط زیســت و آب
اتــاق ايــران 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
بررســی نماگرهــای حمایــت از ســهامداران خــرد ،الــزام آور بــودن اجــرای قراردادهــا،
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 اصــاح قوانیــن و
مقــررات و اصــاح اطالعــات نادرســت منتقــل شــده توســط پرسششــوندگان 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
بررســی امــکان کاهــش زمــان رســیدگی بــه پرونــده هــای مودیــان مالیاتــی ،مالیــات بــر
ارزش افــزوده و مالیــات بــر درآمــد شــرکتها 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 بانکها
تعامــل بــا موسســه آمــوزش آیتــک بــه منظــور ایجــاد زمینــه هــای همــکاری و مشــارکت در
جهــت گیــری فعالیــت هــای آتــی موسســه آمــوزش آیتــک منطبــق بــر نیازهــای آموزشــی
کمیســیون و متعاقبــا تدویــن و اجــرای دوره هــای آموزشــی و پوشــش نیازهــای آموزشــی
اعضای اتاق
مکاتبــه بــا مرکــز مالکیتهــای معنــوی ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور در خصــوص
همــکاری دوجانبــه در زمینــه مالکیتهــای فکــری ،عالئــم ،اختراعــات و طرحهــای صنعتــی و
تهیه برنامه های آموزشی برای فعاالن اقتصادی
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و الحاقــات بعــدی آن و پیشــنهاد اصــاح آییــن نامــه اتــاق و ارائــه بــه شــورای عالــی نظــارت و
جایگزیــن نمــودن آن بــا طــرح اصــاح 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
ارائــه پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه کاری بــه منظــور بررســی ظرفیتهــای الزم بــرای اقــدام
جدی جهت ساماندهی مجوزهای کشور ظرف حداکثر مدت  6ماه
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 رشــوهخواری بــا عنــوان  ISO ۳۷۰۰۱و متعاقبــا مطالبــه
بخــش خصوصــی در زمینــه تشــکیل کمیتــه فنــی  309بــا موضــوع ترجمــه رســمی و تدویــن
اســتاندارد  37001و معرفــی رییــس کمیســیون حمایــت قضایــی بــه عنــوان نایــب رییــس
کمیتــه فنــی  309و 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  309به منظور پیشگیری از فساد و ارتقای سالمت اداری
برررســی چالــش هــای فعــاالن اقتصــادی در خصــوص موضــوع مالکیــت فکــری ،و اعــام
آمادگــی کمیســیون بــه منظــور مشــارکت در بررســی پرونــده هــای بررســی ثبــت عالیــم
تجــاری در کمیتــه مــاده  170آییــن نامــه اجرایــی بــرای همفکــری و تعامــل و اجــرای گامهــای
عملیاتــی اجرایــی بــا توجــه بــه تجمیــع پرونــده هــای و تصویــب بررســی موضــوع تولیــد
محتــوای نمایشــی اثرگــذار و اطالع-رســانی مناســب بــرای اعضــای اتــاق در حــوزه مالکیــت
فکری ،در مرکز آموزش اتاق
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اهم گزارشات ارائه شده
بررســی موضــوع گزارشــگری تخلــف  Whistle Blowingو مــرور تجربههــای جهانــی در
این زمینه
بررسی آثار مداخله دولت در موضوع رتبهبندی
ظرفیتهــای بخــش خصوصــی در تحقــق مفــاد کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد ســازمان ملــل
متحد
بســترهای حمایــت قضایــی در اتــاق بازرگانــی تهــران بــا عنایــت ظرفیتهــای موجــود در
زیرمجموعههای دستگاه قضا
پیامدهای تحریمها در بروز فساد در کشور
نقد و بررسی الیحه مدیریت تعارض منافع
گزارشگری تخلف
تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر ورشکســتگی و پرداخــت دیــون” در گــزارش ســهولت
انجام کسبوکار بانک جهانی 2020
تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر حمایــت از ســهامداران خــرد” در گــزارش ســهولت انجــام
کسبوکار بانک جهانی 2020
تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر الــزامآور بــودن اجــرای قراردادهــا “ در گــزارش ســهولت
انجام کسبوکار بانک جهانی 2020
تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر پرداخــت مالیــات” در گــزارش ســهولت انجــام کسـبوکار
بانک جهانی 2020
اختالل در ابتكار قانونگذاري در ايران آموزههايي براي مجلس يازدهم
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 حکمرانی خوب در مدیریت پسماند
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اعضای کمیسیون
محمدرضا زهره وندی ،رلیس

علیرضا کالهی صمدی ،نالب رلیس اول

احمد صادقیان ،نالب رلیس دوم

سایر اعضای

تشکل ها

هیئت نمایندگان

سیدمحمد اتابک

محمدرضا بهرامن

محمدمهدی فنالی

انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران

حسن احمدیان

داریو

کاوه زرگران

سعید زرندی

محمدرضا فیاض

اسماعیلی

عباس آرگون

امیر بیات

مهدی صادقی نیارکی

محمدرضا طالیی

علی نقیب

محسن مهرعلیزاده

جامعه مدیران و ماخصصین انجمن صنایع شوینده
بهداشای و آرایشی
صنعت کفش ایران
ایران

0

انجمن مساربچ و
کامپاند

هرویک یاریجانیان

0

خانه معدن ایران

خانه صنعت و معدن
اساان تهران
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ماموریت کمیسیون
کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق تهــران بــا بهــره گیــری از ظرفیــت همــکاری و همفکــری
نماینــدگان تشــکلهای تخصصــی صنایــع مختلــف و فعالیــن اقتصــادی ایــن حوزههــا ،مبــادرت بــه
بررســي مســائل و مشــكالت 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
ارائــه مشــاوره و تصمیــم ســازی بــرای دســت انــدرکاران در عرصــه هــای گوناگــون صنعتــی در
راستای تسریع در مسیر رونق تولید و اشتغال می نماید.

اهدافکمیسیون
بررسی چالشها و مشکالت رقابت پذیری صنعتی و ارائه راهکارهای ارتقای آن؛
بررسی چالشها و مشکالت رشد و رونق  SMEها و ارائه استراتژیهای آن؛
شناســایی زنجیرههــای ارزش صنعتــی کارا و ارائــه اســتراتژیهای ارتقــای زنجیرههــای ارزش
صنعتیغیرکارا؛
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؛
تــاش بــراي ايجادارتبــاط موثــر بيــن فعــاالن صنعتــي و معدنــي بــا مســئوالن و تصميــم گيــران
كشور جهت طرح مسائل و مشكالت و تبيين راهكارها؛
شناســایی موانــع رشــد و توســعه رشــتههاي مختلــف صنعتــي و امــكان 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؛
تــاش بــرای ايجــاد ارتبــاط موثــر و غيــر اختــال زا مراجــع گوناگــون بــا بنگاههــای صنعتــی و
معدنی و تمرکز مراجعات در یک نهاد و سازمان (پنجره واحد)؛
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بررســی و ارائــه پیشــنهادهاي مناســب جهــت تدویــن و يــا اصــاح قوانيــن و مقــررات الزم بــراي
بهبــود فضــاي كســب و كار و امــكان ادغــام بنگاههــای اقتصــادی (شــرکتها) و شــكل گيــري
بنگاههايكارآمدتر؛
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بررســی و ارائــه پیشــنهادهاي مناســب جهــت تشــویق ســرمایهگذاری داخلــي و خارجــي
در حوزه صنعت و معدن؛
كمــك بــه تدويــن اســتراتژي (راهبــرد) و سياســتهاي صنعتــي مناســب جهــت
شــكلگيري و انجــام فعاليتهــاي بلنــد مــدت صنعتــي و اقتصــادي وكاهــش پراكنــده كاري
و روزمرگي و موازي كاري؛
پیگیری موضوع تدوین نقشه راه چهار ساله برای حوزه معدن.

85

گزارش عملکرد سال 1398-1399
کمیسیون صنعت ومعدن

مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمانها و تشکلها
سازمانهای ض
حا� در جلسات:

تشکل های مهمان ض
حا� در جلسات
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
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اقدامات
بررســی اخبــار و مســائل روز حــوزه اقتصــادي و صنعتــي و تحلیــل آن در راســتای انجــام
اقدامات الزم
تعیین و تصویب سرفصل برنامه ها و اولویتهای کاری دو ساله کمیسیون
برگــزاری نشســت هــای مســتمر اتــاق فکــر کمیســیون بــا دعــوت از کارشناســان ذیربــط
جهــت انجــام برنامــه ریــزی و هماهنگــی هــای الزم و همچنیــن پایــش نقشــه راه و اهــداف
کمیسیون
بررســی برنامههــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در حــوزه سیاســتگذاری صنعتــی
کشــور ،بــا حضــور معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و متعاقبـاً دعــوت از
کمیســیون بــرای همــکاری موثــر بــا وزارت صمــت در رونــد تدویــن سیاســتهای کالن توســعه
صنعتــی معدنــی و تجــاری کشــور و همچنیــن اعــزام نماینــده وزارت صمــت جهــت ارائــه
توضیحات در خصوص گزارش پيشرفت پروژه هاي  34گانه این وزراتخانه
بررســی موضــوع سیاســت هــای اجرایــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،بــا دعــوت از
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،و متعاقبـاً ارائــه نظــرات و پیشــنهادات
پیرامــون مســائل و موضوعــات اولوی ـتدار مــورد نظــر فعــاالن اقتصــادی در حــوزه کس ـبوکار
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 مديرعامــل ســازمان
صنايــع كوچــك و شــهركهاي صنعتــي ايــران و گفتگــو پیرامــون معضــات زیــر ســاختی
شــهرکها ،متعاقبـاً تشــکیل کارگــروه ویــژهای در اتــاق تهــران بــا مشــاركت شــركت شــهركهاي
صنعتــي و ســاير دســتگاههاي ذيربــط ،جهــت بررســي مســائل و مشــكالت شــهركهاي
صنعتــي و اولویتبنــدی ايــن چالشهــا و راهکارهــای عملیاتــی بــراي حــل ايــن مســائل و
همچنیــن مکاتبــه بــا دبیرخانــه شــورای گفتگــوی اســتان تهــران جهــت پیگیــری موضــوع
محدودیــت توســعه شــهرکها در شــعاع  120کیلومتــری اســتان تهــران و  50کیلومتــری اســتان
اصفهان
ارائــه گــزارش کارشناســی در خصــوص مســائل و مشــکالت مرتبــط بــا حــوزه معــدن توســط
آقــای بهرامــن ،و بــا حضــور معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و متعاقبـاً مکاتبــه بــا وزارت صمــت جهــت انعــکاس چالشهــاي اساســی حــوزه معــدن
كشور
بررســی موضــوع حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی بــا مشــارکت کمیســیون بــازار پــول و
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ســرمایه ،بــا اســتفاده از نظــرات کارشناســی آقــای عزیــزی (اقتصــاددان) و متعاقب ـاً 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
کشــور نخواهــد داشــت ،و انعــکاس جمعبنــدی دیــدگاه هــا و نظــرات کمیســیون بــه رئیــس
اتاق جهت بهره برداری الزم
ارائــه گــزارش کارشناســی پیرامــون “بررســی چالشهــای صنعــت بــرق و راهکارهــای
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 متعاقبـاً ارائــه گــزارش جمعبنــدی کلیــه چالشــها ،راهکارهــا و فرصتهــای
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
بحــث و بررســی پیرامــون “صنعــت کفــش و آینــده پیــشروی ایــن صنعــت” بــا حضــور
نماینــدگان جامعــه مدیــران و متخصصیــن صنعــت کفــش ایــران و همچنیــن دعــوت از
مســئولین ذیربــط در وزارت صنعــت ،معــدن وتجــارت و متعاقب ـاً ارائــه گــزارش جمعبنــدی و
احصــاء کلیــه چالشــها و مشــکالت مبتالبــه صنعــت کفــش کشــور ،و همچنیــن راهکارهــای
عملیاتــی بــرای تســهیل در رونــد فعالیــت کس ـبوکار در ایــن صنعــت ،جهــت پیگیریهــای
آتی ،از طرف انجمن به کمیسیون و هیئت رئیسه اتاق
بررســی پیرامون”چالشهــا و موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان صنایــع پاییــن دســتی
فــوالد ،اخــذ مابــه التفــاوت از خریــداران فــوالدی” بــا حضــور نماینــدگان ســندیکای
تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل فــوالدی ایــران ،و دعــوت از معــاون امــور معــادن و صنایــع
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
طــرح موضــوع “ بررســی ضــرورت تاســیس رگوالتــور مســتقل در صنعــت بــرق”،و ارائــه
گــزارش در ایــن خصــوص ،و متعاقب ـاً تاکیــد بــر ضــرورت ایجــاد نهــاد مســتقل تنظيمگــردر
ی بصــورت مســتقل و واحــد،
صنایــع انحصــاری ،بــه منظــور تنظیــم مقــررات و تصمیمگیــر 
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

88

بررســی در خصــوص موضــوع “بهبــود رقابتپذیــری در صنایــع” ،بــا حضــور نماینــدگان
تشــکلهــای حرفــه ای و مســئولین ذیربــط وزرات صمــت ،و ارائــه گــزارش در خصــوص
“بررســی الگوهــای توســعه صنعتــی و تاثیــرات آن بــر صنایــع باالدســتی” ،و نیــز بررســی

کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

زنجیــره ارزش مــس در صنعــت ســیم و کابــل ،و تأکیــد بــر ضــرورت پیگیــری از دولــت جهــت
اقــدام جــدی در راســتای تســهیل و تســریع در رونــد توســعه همــکاری صنایــع باالدســتی و
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
وزارتخانــه ،اعمــال سیاســتهای تســهیل کننــده در محیــط کســبوکار ،و متعاقبــاً بررســی
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 زمینههــای 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 متعاقبـاً اســتقبال از پیشــنهاد همــکاری در رونــد اجــرای ایــن سیاســتها،
در سال آتی
بررســی در خصــوص احیــا ،فعالســازی و توســعه معــادن کوچــک مقیــاس و ارائــه گــزارش
و تبادلنظــر در خصــوص ایــن طــرح ،واکاوی چالشهــای موجــود و راهکارهــای پیشــنهادی
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  1399کل کشور و انعکاس نظرات به رئیس اتاق تهران
بررســی موضــوع طرح”تدویــن ســند جامــع نظــام توزیــع کاال در ایــران” ،در چارچــوب پــروژه
ســاماندهی لجســتیک تجــاری و زنجیــره هــای تامیــن کشــور ،بــا حضــور نماینــدگان وزارت
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 ویژهای
بــا حضــور مســئولین ذیربــط و ســایر ذینفعــان مرتبــط صنعــت توزیــع کشــور در جهــت ایجــاد
زمینههــای الزم بــرای حمایــت و همــکاری دولــت و بخــش خصوصــی و ارائــه پیشــنهادات
کارشناســی در جهــت تحقــق شــعار “جهــش تولیــد” در ســال  99بــا تاکیــد بــر لــزوم همفکــری
و همــکاری دولــت و بخــش خصوصــی بــرای گــذار از شــرایط بحــران ایجــاد شــده در کشــور از
طریــق کمــک بــه حفــظ ســطح تولیــد و اشــتغال فعلــی ،و متعاقبــاً دســتیابی بــه هــدف
“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 آســیبدیده 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
کمــک بــه تامیــن مالــی واحدهــای تولیــدی ،بــه عنــوان اساســی تریــن اقدامــات در جهــت
کاهش آسیب اقتصادی ناشی از بحران کرونا
بررســی برنامــه هــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای تحقــق شــعار ســال  ۹۹بــا نــام
“جهــش تولیــد” و همچنیــن کاهــش آســیبهای 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
بررســی مشــکالت و مســائل صنایــع کوچــک و متوســط ،بمنظــور احصــاء و اولویتبنــدی
موضوعــات اساســی قابــل پیگیــری ،بــه عنــوان محــور اصلــی فعالیــت کمیســیون و بــا در نظــر
گرفتــن الزامــات مربــوط بــه جهــش تولیــد و همچنیــن پیشبینــی شــرایط تــداوم دو ســاله
شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــران و جهــان و همچنیــن تاکیــد بــر لــزوم مذاکــره بــا وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت و همچنیــن بانــک مرکــزی بــه منظــور اتخــاذ تمهیداتــی جهــت
ایجــاد امــکان بهــره گیــری واحدهــای اقتصــادی از ارز حاصــل از صــادرات خــود بــرای واردات
تجهیزات و کاالهای مورد نیاز چرخه تولید
بررســی موضــوع شــفافیت در حــوزه صنعــت و تولیــد در نشســت مشــترک بــا کمیســیون
حمایــت قضایــی و مبــارزه بــا فســاد ،بــا نــگاه بــه ظرفیتهــای بــازار ســرمایه و دسترســی بــه
منابــع مالــی و تامیــن ســرمایه در گردش شــرکتها و تــاش در راســتای امکان ورود شــرکتهای
کوچــک و متوســط بــه بــازار ســرمایه و بهــره بــرداری از مزایــای آن ،بــا توجــه بــه کاهــش
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 اســامی و تشــریح موضوعاتــی از قبیــل لغــو معافیــت مالیــات صــادرات مــواد خــام،
یکســان ســازی نــرخ ارز در ســامانه هــای معامالتــی موجــود در کشــور ،اعمــال مقــررات و
چارچــوب دســتوری بســته سیاســتی نحــوه برگشــت ارز حاصــل از صــادرات ســال ،1399
فراهــم نمــودن امــکان تامیــن مــواد اولیــه ،از محــل ارز حاصــل از صــادرات بــرای بخــش
صنعــت ومعــدن ،تســهیل در ورود مــواد اولیــه کاال بــا ارز صادراتــی و برداشــتن موانــع ماننــد
اخذ مجوزهای متعدد ،اختصاص کد آيسیک به فعالیت های جديد
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صنایع در راستای ایجاد ارزش افزوده و طراحی شاخص ها و برنامه های عملیاتی
بررســی نماگــر ثبــت مالکیــت ،شــاخص ســهولت کســب و کار بانــک جهانــی بــه صــورت
مشــترک بــا کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار و رفــع موانــع تولیــد در راســتای انعقــاد
تفاهمنامــه 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
کارگروهــی بــه منظــور بررســی پرسشــنامه نماگــر فــوق و شناســایی پاســخ هــای درســت و
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  1400بــا تمرکــز بــر حــوزۀ صنعــت و ارائــه پیشــنهادات و نظــرات اصالحــی
در ایــن خصــوص بــه هیــات رئیســه اتــاق جهــت انعــکاس و پیگیــری از طریــق مراجــع ذی
ربط
مکاتبــه بــا معاونــت امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت پیرامون
درخواست رفع تعهدات صادراتی برای محصوالت نهایی فوالدی
بررســی تأثیــر اخــذ مالیــات عملکــرد و ارزش افــزوده از فــروش مــواد اولیــه شــرکتهای
داخلــی بــه مناطــق آزاد و علــت تمایــل بــه واردات محصــوالت خارجــی مشــابه بــه علــت عــدم
رقابــت پذیــری شــرکت هــای داخلــی ،متعاقبــاً ارائــه راهکارهایــی بــرای توســعه صــادرات
شرکت های مستقر در مناطق آزاد
بررســی رای مثبــت هیــأت دولــت بــه لغــو معافیــت مالیاتــی صــادرات مــواد خــام در حــوزه
فلــزات اساســی و پتروشــیمی و ایجــاد انگیــزه شــرکت هــای تولیــدی بــرای فــروش داخلــی
محصــوالت ،تشــریح منابــع مالــی ایجــاد شــده بــرای کشــور بــا لغــو ایــن معافیــت ،و متعاقب ـاً
پیگیــری مصوبــه هیــأت دولــت درخصــوص لغــو معافیــت مالیاتــی صــادرات مــواد خــام
شــرکتها از طریــق خانــه صنعــت و معــدن اســتان تهــران و انعــکاس نتیجــه آن بــه ایــن
کمیسیون
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اهم گزارشات ارائه شده
ارائه برنامههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حوزه سیاستگذاری 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 چالشهای صنعت برق و راهکارهای کاهش آسیب ها در این حوزه
صنعت کفش و آینده پیشروی این صنعت
چالشهــا و موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان صنایــع پاییــن دســتی فــوالد؛ اخــذ مابــه
التفاوت از خریداران فوالدی
بررسی ضرورت تاسیس رگوالتور مستقل در صنعت برق
بررسی چالشهای صنعت برق و راهکارهای کاهش آسیب ها در این حوزه
بررسی الگوهای توسعه صنعتی و تاثیرات آن بر صنایع باالدستی
پیشــرفت پــروژه تدویــن سیاســت هــای صنعتــی و شناســایی و معرفــی صنایــع پیشــران و
دارای اولویت (از مجموعه پروژههاي  34گانه وزارت صمت در جهت رونق تولید در کشور)
وضعیــت تخصیــص منابــع بــه حــوزه صنعــت و معــدن در الیحــه بودجــه ســال  1399کل
کشور
ک مقیاس
طرح احیا و فعالسازی معادن کوچ 
طرح تدوین سند جامع نظام توزیع کاال در ایران
چرایی ،چیستی و چگونگی مرکز نوآوری و تحول اتاق تهران
بوکار
تحلیــل وضعیــت شــاخص “نماگــر ثبــت مالکیــت” در گــزارش ســهولت انجــام کس ـ 
بانک جهانی 2020
اهم برنامه ها و الزامات جهش تولید وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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ماموریت کمیسیون
بــا توجــه بــه اهمیــت حــوزه کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی در امنیــت غذایــی کشــور و جایــگاه
آن در اقتصــاد ،اتخــاذ سیاســتهای منســجم در حــوزه هــای کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی،
پایــش عملکــرد و نقشآفرینــی بخــش خصوصــی امــری ضروریســت .در ایــن راســتا کمیســیون
کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی ،ماموریــت خــود را کمــک بــه اتخــاذ سیاس ـتهای منســجم در
حوزههــای کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی ،پایــش برنامههــا و انعــکاس آن و ارتقــای نقشآفرینــی
بخــش خصوصــی در سیاس ـتگذاری ،برنامهریــزی و توســعه بخــش کشــاورزی ،آب و صنایــع
تبدیلی به عنوان بازوی اصلی بخش خصوصی ،میداند.

اهداف کمیسیون
انســجام قوانیــن حــوزه غــذا و کشــاورزی و نیــز تــاش بــرای انعــکاس صــدای بخــش
خصوصی در زمینه اصالح و بهبود مستمر قوانین این حوزه؛
رشــد بهــرهوری و توانمندســازی فعــاالن حــوزه غــذا و کشــاورزی و پایــش مســتمر شــرایط
اقلیمی ،فنی و اقتصادی کشور؛
ارتقــای کمــی و کیفــی مــواد و فراوردههــای 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 راهکارهای موثر و عملیاتی در این حوزه؛
حکمیــت و میانجیگــری بیــن تشــکلهای ذینفــع حــوزه غــذا بــا نــگاه ملیگرایانــه و در
عین حال مالحظه منافع هر بخش جهت روانسازی تعامالت در میان آنها؛
مداخلــه موثــر و ســازنده در هنــگام بــروز بحرانهــا و بالیــای طبیعــی مرتبــط بــا حــوزه
کشــاورزی و غــذا و ارتبــاط مســتقیم بــا تشــکلهای هــر بخــش و نیــز نهادهــای دولتــی و
حاکمیتی برای هماهنگی در تصمیمگیری و اجرای آن؛
تــاش بــرای واســطهگری و اثرگــذاری میــان فعــاالن حــوزهکشــاورزی و غــذا و نیــز
مدیــران دولتــی و حاکمیــت جهــت اجــرای اقدامــات بلندمــدت در زمینــه حفــظ و حراســت از
منابع آبی کشور و افزایش بهرهوری در این خصوص؛
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اهم برنامه های کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدییل
.1انسجام قوانین حوزه مربوطه شامل:
شناســایی آخریــن تغییــرات قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه بخــش کشــاورزی و صنایــع
تبدیلی و اطالعرسانی به اعضای کمیسیون و تشکلهای مربوطه
پیگیری آخرین وضعیت و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
مشــارکت در تدویــن مســتندات مربوطــه (آییننامههــا ،دســتورالعملها و )...مرتبــط بــا
بخش کشاورزی ،آب و صنایع تبدیلی
.2ارتقای کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی:
برگــزاری جلســات مشــترک بــا نماینــدگان وزارت بهداشــت ،درمــان وآمــوزش پزشــکی،
ســازمان غــذا و دارو ،ســازمان اســتاندارد و ســایر دســتگاههای نظارتــی در خصــوص مشــکالت
فعاالن بخش کشاورزی و صنعت غذا در خصوص تولید و تجارت
تــاش بــرای توســعه و ترویــج تولیــد محصــوالت ســالم و گواهــی شــده و ارائــه پیشــنهادات
و نظرات تخصصی به سازمانهای متولی
.3رشد بهرهوری و توانمندسازی فعاالن اقتصادی حوزه:
ارائــه گزارشــات تحلیلــی دورهای در خصــوص تولیــد و تجــارت محصــوالت کشــاورزی و
صنایع تبدیلی و چالشها و راهکارهای پیشنهادی(تصمیمسازی)
شناســایی چالشهــای تولیــد و موانــع رقابتپذیــری محصــوالت کشــاورزی و صنایــع
تبدیلی برای بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد در کمیسیون
پیگیــری چالشهــای تولیدکننــدگان صنایــع تبدیلــی از قبیــل ورود موقــت و همچنیــن
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)
.4رفــع موانــع بــازار ،تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات محصــوالت کشــاورزی و
صنایع تبدیلی:
بررسی قیمتگذاری مواد غذایی و چالشهای موجود
واکاوی مشــکالت تجــارت محصــوالت منتخــب بخــش کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی بــا
حضور مسئولین مربوطه
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.5پایش برنامهها ،نتایج و پیامدهای اجرا و ارائه گزارش:
برگــزاری نشســت تخصصــی نقــد برنامــه ششــم در حوزههــای مختلــف (زراعــی ،باغــی،
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 سالهای اخیر

مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمانها و تشکلها
سازمانهای ض
حا� در جلسات:

تشکل های مهمان ض
حا� در جلسات
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
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کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

اقدامات
ارائــه اخبــار روز و مســائل مهــم حــوزه کشــاورزی ،غــذا و صنایــع تبدیلی و بررســی و تحلیــل آنها
توام با شناسایی تاثیر هریک بر بخشهای مختلف صنعت و روند کاری فعالین اقتصادی
بررســی در خصــوص آثــار و تبعــات حــذف دالر  4200تومانــی بــرای کاالهــای اساســی وتبعــات
هــر تصمیــم شــامل :ارائــه ســبد حمایتــی بــرای اقشــار ضعیــف از ســوی دولــت ،کوپنــی نمــودن
کاالهــای اساســی ،پرداخــت مابهالتفــاوت حــذف ارز  4200تومانــی بــه یارانــه دریافتــی خانوارهــای
ایرانــی و تخصیــص ارز دولتــی بــه کاالهــای اساســی .و متعاقبــاً انعــکاس نظــرات انجمنهــای
تخصصــی دســت انــدر کار در زمینــه تامیــن کاالهــای اساســی ،در زمینــه حــذف ارز  4200تومانــی
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 برنامههــای تشــویقی جهــت ترغیــب ســایر تولیدکننــدگان
جهــت پیوســتن بــه زنجیــره مذکــور و نهایتــا تــاش بــرای ایجــاد بهــرهوری 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 آنهــا ،همچنیــن ارائه گــزارش بــا موضوع آثــار اخذ
عوارض صادرات بر فرآوردههای 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 ظرفیتهــا و فرصتهــای 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 رتبهبندی ایران در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی
بررســی مشــکالت صــادرات کاالهــای کشــاورزی و جایــگاه تشــکلهای 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 شــایعهپراکنی در زمینه
مســائل مربــوط بــه حــوزه غــذا و تحمیــل خســارات شــدید مــادی و معنــوی بــه شــرکتهای فعــال
در ایــن حــوزه ،و تشــکیل کمیتــه مشــورتی با همــکاری ســازمان غــذا و دارو و تشــکلهای تخصصی،
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بــرای تســهیل در رفــع مســائل و مشــکالت جــاری شــرکتهای واردکننــده و تولیدکننــده مــواد
اولیه
بررســي نحــوه نقــل و انتقــال پــول در صــادرات و واردات كاالهــاي كشــاورزي ،غذايــي ،دارو و
تجهيــزات پزشــكي بــا حضــور مدیــر عامــل بانــك خاورميانــه ،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 روشهــای نقــل و انتقــال پــول در صــادرات و واردات کاالهــای ســنتی ،دارو و غــذا از طریــق
بانــک مذکــورو نهایتــا اطــاع رســانی ظرفیتهــای 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 تعامــات تجاری
و مکاتبــه بــا تشــکل هــای اقتصــادی حــوزه فعالیــت کمیســیون جهت اطــاع 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
تــاش 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
بررســی زمینههــای الزم جهــت تحقــق جهــش تولیــد در ســال جدیــد بــا تمرکــز بــر حــوزه
محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی بــه عنــوان یکــی از زمینههــای قابــل اطمینان کشــور برای
دســتیابی بــه منابــع ارزی و افزایــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی ،تاکیــد بــر عــدم اجــرای برخی
تصمیمگیریهــا در وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت صمــت نظیــر بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
؛ همچنیــن تأکیــد بــر ضــرورت هماهنگــی تشــکلهای تخصصــی حــوزه کشــاورزی در انعــکاس
مواضع بخش خصوصی و اتاق به وزارت جهاد کشاورزی
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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 “چالشهــای صنعــت مرغــداری کشــور” و تاکیــد بر وجــود چندصدایــی در میان فعــاالن این
صنعــت و بعضـاً 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 حلقههــای ایــن صنعــت شــامل وارد کنندههــا ،تولیدکنندههــا و صادرکنندههــا و
تعییــن چارچــوب مشــخص جهــت فعالســازی انجمــن ،برگــزاری جلس ـهای مشــترک بــا حضــور
اعضــای اتــاق ایــران ،اتــاق تهــران ،معاونــت کســب و کار و واحــد تشــکلهای اتــاق ،جهــت بررســی
راهکارهــای فعالســازی 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
زنجیرههــای فعــال در ایــن حــوزه بــرای بهرهبــرداری از ظرفیتهــای 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 شــرکتهای تولیــدی صنایــع تبدیلــی بــا حضــور معــاون صنایــع
تبدیلــی و توســعه کســب و کارهــای کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی ،تاکیــد بــر شــرایط بســیار
ســخت و بحرانــی کشــور ناشــی از پیامدهــای تشــدید تحریمهــا و شــیوع بیمــاری کرونــا ،ارائــه
اولویــت برنامــه هــا و اقدامــات وزارت جهــاد کشــاورزی در راســتای تســهیل و بهبــود شــرایط و عــدم
ایجــاد مانــع در رونــد تولیــد و تجــارت صنایــع غذایــی و کشــاورزی ،ایجــاد تعامــل و همــکاری
کمیسیون با وزارت جهاد
شناســایی چالشهــای موجــود در زمینــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــا حضــور قائــم مقــام
وزارت جهــاد کشــاورزی و تاکیــد بــر عــدم وجــود برنامهریــزی مناســب در زمینــه تولیــد و صــادرات
محصــوالت کشــاورزی و تاکیــد بر سیاســت عــدم دخالــت وزارت جهاد کشــاورزی در زمینــه صادرات
محصــوالت کشــاورزی و مخالفــت بــا وضــع هرگونــه محدودیــت در زمینــه صــادرات محصــوالت
کشــاورزی ،متعاقبـاً تشــکیل کارگــروه صــادرات با مشــارکت معاونیــن وزارت جهــاد کشــاورزی و این
کمیســیون بــه منظــور تــاش 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  4حــوزه 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
پشــتیبانی دام جهــت بررســی قیمــت گوشــت قرمــز ،و متعاقب ـاً پیشــنهاد تهاتــر بــرای دریافــت
نهادههای دامی برای شرکت پشتیبانی دام پرواربندها

99

گزارش عملکرد سال 1398-1399
کمیسیونکشاورزی وصنایع تبدییل

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
ارائــه گزارشــی درخصــوص همــکاری بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در زمینــه شناســایی
قوانيــن مخــل و زائــد كســبوكار جهــت طــرح در هيــأت مقــررات زدایــی در راســتای انعقــاد
تفاهمنامــه اتــاق بــا ایــن وزارتخانــه ،از طریــق تکمیــل پرسشــنامه هــای تهیــه شــده در ایــن زمینــه
توسط معاونت امور کمیسیونها 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
رســانی و ترویــج کاهــش مصــرف ســموم و یــا اســتفاده از ســموم کــم خطرتــر بــا دوره کارنــس
پایینتــر ،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 کشهــا .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 ،متعاقبـاً 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 بینالملل
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
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بررســی پیرامــون موضــوع کشــاورزی قــراردادی در حــوزه بازاررســانی و صــادرات محصــوالت
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
آن بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی جهــت بررســی ایــن موضــوع در حــوزه بازاررســانی و صــادرات
محصوالت کشاورزی گواهی شده
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بررســی موضــوع حــذف مالیــات بــرارزش افــزوده و معافیــت مالیاتــی تولیدکننــدگان صنایــع
غذایــی و ارائــه توضیحــات در خصــوص ســهم عمــده صنایــع غذایــی از  GDPکشــور و گــردش مالی
از مالیــات بــرارزش افــزوده و نیــز اشــاره بــه مــاده  12قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر بخشــی از
اقــام کشــاورزی کــه مشــمول نــرخ صفــر مالیاتــی هســتند ،و متعاقب ـاً بررســی موضــوع حــذف
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
مکاتبــه بــا رئیــس جمهــوری پیرامــون اتخــاذ تصمیــم گیــری درخصــوص خســارات وارده بــه
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
بررســی گــزارش يــك شــوري كميســيون كشــاورزي آب و منابــع طبيعــي و محيــط زيســت
مجلــس شــوراي اســامي 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  4200تومانی بر روی کاالهای اساسی
وضعیت تولید ،صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی
قوانیــن مرتبــط بــا اقدامــات پیشــگیرانه و کنترلــی در زمینــه کاهــش باقیمانــده ســموم و
آفتکشها
ارائــه راهکارهــای عملــی در زمینــه کاهــش باقیمانــده ســموم و آفتکشهــا در محصــوالت
کشاورزی
مشکالت صادرات کاالهای کشاورزی و نقش تشکلهای صادراتی در این حوزه
بررسی در خصوص چالشهای موجود در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی
راهکارهای پیشنهادی “جهش تولید”کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی
چالشهای شرکتهای 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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کمیسیونگردشگری
اعضای کمیسیون

مجید حسینی نژاد ،رلیس

سجاد غرقی ،نالب رلیس دوم

حرمت اله رفیعی ،نالب رلیس اول
سایر اعضای

تشکل ها

هیئت نمایندگان

فرزین فردیس

انجمن خدمات مسافرت

انجمن خدمات

ایران

سالمت

هوایی و جهانگردی

بینالمللی

محسن مهرعلیزاده

جامعه تورگردانان
ایران

0

انجمن صنفی دفاتر
سفر و گردشگری
اساان تهران

انجمن شرکتهای
هواپیمایی

انجمن سرمایه گیاران
مناطق نمونه

گردشگری ایران

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
طراحــی و اســتقرار اکوسیســتم گردشــگری کشــور بــا شناســایی ظرفیتهــای موجــود و لحــاظ
نمودن محدودیتها و تالش برای استفاده حداکثری از فرصتهای این حوزه.

اهداف کمیسیون
تــاش 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
تصمیمگیران وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری؛
انعــکاس برنامــه هــای قابــل اجــرا در خصــوص توانمندســازی
اســتارت آپهــای حــوزه گردشــگری بــه وزارت میــراث فرهنگــی،
صنایع دستی و گردشگری؛
برگــزاری رویدادهــای تخصصــی بــا محوریــت اســتارت آپهــای
گردشــگری بــرای معرفــی فعــاالن ایــن حــوزه بــه یکدیگــر و
همچنین تشویق عالقهمندان به فعالیت و حضور در این فضا؛
ایجــاد تعامــل عمیقتــر 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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مشارکت و تعامالت کمیسیون با سازمانها و تشکلها
سازمانهای ض
حا� در جلسات:

تشکل های مهمان ض
حا� در جلسات
استارتآپهای فعال در حوزه گردشگری
اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران
اتحادیه مهمانپذیران استان تهران
انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران
انجمن علمی گردشگری ایران
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اقدامات
ارائــه اخبــار روز و مســائل مهــم حــوزه گردشــگری و بررســی و تحلیــل آنهــا و توام با شناســایی
تاثیر هریک بر بخشهای مختلف صنعت و روند کاری فعالین اقتصادی
ن متنوعســازی صنعــت گردشــگری از منظــر راهانــدازی کسـبوکارهای جدیــد و
شناســایی امــکا 
بیزنسمدلهای تازه این صنعت
همکاری در تدوین برخی هندبوکها و گایدالینهای عبور از بحران کرونا
شناســایی کسـبوکارهای جدیــد گردشــگری ایــران و آمــاده کردن زیرســاخت مناســب حضوری
و آنالیــن بــرای شبکهســازی فعــاالن گردشــگری بــه ویــژه جوانان و نســل جدیــد و نوآور گردشــگری
کشور
برقــراری ارتبــاط بــا کسـبوکارهای جدیــد گردشــگری در شهرســتانها و اســتانهای مختلــف
و پیونــد دادن آنهــا بــه اکوسیســتم گردشــگری تهــران و متعاقبــا برگــزاری جلســات انتقــال تجربــه
میان پیشکسوتان و باتجربههای این صنعت و نسل جدید گردشگری
ش شــرکت مجــری در
ارائــه طــرح برنــد اصفهــان بــا توجــه بــه تجــارب جهانــی مشــابه و تــا 
راســتای بومیســازی تئوریهــای موجــود بــرای برندســازی در مــورد شــهرها و بــه ویــژه موضــوع
داستانســرایی و جمـعآوری و مستندســازی ادبیــات شــفاهی بــرای تحقــق ایــن مهــم بــا مشــارکت
مطلــوب دســتگاههای اجرایــی شــهر اصفهــان و ارائــه پیشــنهاد بررســی امــکان اجــرای ایــن طــرح
بــرای شــهر تهــران در جلســه کمیســیون و نهایتــا تهیــه پروپــزال بــرای اجــرای ایــن طــرح بــا
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 محدودیتهــای ایــن ســازمان بــه
ویــژه در زمینــه تامیــن هواپیمــا و تقویــت ســرویسدهی در مســیرهای پرمتقاضــی توســط ایشــان و
نیــز ارائــه گزارشــی از تــاش ایــن ســازمان بــرای افزایــش بهــرهوری و تــاش مســتمر ایــن ســازمان
بــرای توســعه روشهــای جدیــد و ابتــکاری در انجــام فرآیندهــای موجــود در راســتای الگــو شــدن
صنعت هوایی برای حمل و نقل جادهای و ریلی
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بررســی اســتقرار اکوسیســتم کســب و کارهــای حــوزه گردشــگری بــا حضــور صاحبــان
اســتارتآپهای فعــال و موفــق ایــن حــوزه و برگــزاری جلســات مســتمر بــرای حصــول طــرح اولیــه
اکوسیســتم مذکــور بــا مشــارکت مســئولین دســتگاههای اجرایــی بــه ویــژه وزارت میــراث فرهنگــی
و گردشــگری و همچنیــن بررســی تجــارب کشــورهای مختلــف در زمینــه بســط فرصتهــای بالقــوه
بــرای جــذب گردشــگر و اقدامــات انجــام شــده بــرای بالفعــل نمــودن ایــن ظرفیتهــا و متعاقب ـاً
تصویب بررســی جامع و کارشناســی موضوع “شبیهســازی” 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
اکوسیستمگردشگری
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 برنامههــای 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 متعاقبـاً طــرح ســه پیشــنهاد در راســتای تطبیــق ابعــاد
مــدل بــا اکوسیســتم گردشــگری و تاکیــد بــر لــزوم پیگیــری آنهــا توســط کمیســیون ،مشــتمل بــر؛
 -1مذاکــره بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری جهــت تعییــن وشفافســازی
شــاخصهای ارزیابــی دانشبنیــان  -2تشــکیل کارگــروه ویــژه اکوسیســتم گردشــگری در وزارت
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری ،جهــت تســهیل امــور اداری اســتارتاپهای فعــال
حــوزه گردشــگری و  -3امــکان تخصیــص حمایتهــای ارائــه شــده صنــدوق توســعه صــادرات
دانشبنیان و کریدور صادرات به شرکتهای فعال اکوسیستم گردشگری
ارائــه گــزارش کارشناســی بــا عنــوان گردشــگری و کرونــا ،نگاهــی بــه تجربــه بحــران ســال 2008
میــادی 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 پيگيــری مطالبــات بخــش خصوصــی گردشــگری از دولــت و تعامل
بیشــتر کمیســیون بــا اســتارتاپهای گردشــگری بــه منظــور بهــره منــدی بیشــتر کســب و کارهای
ایــن حــوزه از حمایــت هــای اتــاق و همافزایــی فعــاالن ایــن صنعــت و متعاقبــا ارائــه پیشــنهاداتی در
راســتای تســهیل فضــای کســب و کار فعــاالن حــوزه گردشــگری از جملــه شناســاندن جاذبههــای
موجــود بــه گردشــگران داخلــی و خارجــی ،تمرکــز بــر مناطقــی از کشــور بــا امــکان تجمیــع
جاذبههــای گردشــگری ،توجــه بــه تشکلســازی در حــوزه کســب و کارهــای گردشــگری و اســتفاده
از ظرفیت آنها برای انتقال پیامها و مطالبات بخش خصوصی به دولت
بررســی چالشهــای کس ـبوکارهای گردشــگری فعــال در شــبکههای اجتماعــی بــا محوریــت
بررســی چالشهــای گردشــگری در دوره کرونــا با حضــور مدیر تحقیق و توســعه صنــدوق کارآفرینی
امیــد بــه منظــور همفکــری بــرای ارائــه راهــکار تســهیل صــدور مجــوز اســتارتاپهای گردشــگری و
تقویــت شبکهســازی میــان فعــاالن ایــن صنعــت بــه صــورت همزمــان ،بــا توجــه بــه عــدم بــه
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
“شبکهسازی” و ایجاد یک رسانه مختص این اکوسیستم جهت تحقق این نگاه
همفکــری بــرای زنــده مانــدن کس ـبوکارهای گردشــگری و عبــور از بحــران کرونــا بــا حضــور
دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای نــرم و هویتســاز معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری و
تاکیــد بــر ضــرورت بــه رســمیت شــناختن اســتارتاپهای فعــال در حــوزه گردشــگری بــه عنــوان
شــرکت دانشبنیــان توســط دولــت و لــزوم حمایتهــای مــادی و معنــوی از کســب و کارهــای ایــن
حوزه
بررســی ســند توســعه گردشــگری کشــور و تاثیــر آن بــر کســبوکارهای نــوآور بــا انتقــاد از
رویههــای جدیــد وزارت امــور خارجــه و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی مبنــی بــر
ممنوعیــت یــا تعلیــق صــدور ویــزا و ارائه خدمــات به مشــتریان خارجی خدمــات ســامت ،و تصویب
ارائــه درخواســت تعییــن تکلیــف وضعیــت صنعت گردشــگری کشــور و افزایــش شــفافیت در توضیح
و تدویــن پروتکلهــای بهداشــتی ســفر بهویــژه 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 دورههــای اخیــر و شــیوع ویــروس کرونــا و همچنیــن
بررســی مشــکالت توریســت ورودی و مجــوز هــای صــدور ویــزا ،خصوصــا متقاضیــان گردشــگری
ســامت ،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
تســهیل در رونــد آئیــن نامــه هــا و مجوزهــای ایــن حــوزه بــا حضــور معــاون گردشــگری وزارت
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی و تشــریح آســیب هــای شــیوع کرونــا در مــوج ســوم
و طــرح مشــکالت گردشــگری ســامت ،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 عقبماندگیهــای قوانیــن و مقــررات صنعــت گردشــگری نســبت بــه تحــوالت
و دگرگونیهــا و نــوع رویکــرد سیاسـتگذاران بــه بخــش آنالیــن گردشــگری و رونــد کنــد صــدور
مجوزهــای موجــود گردشــگری بــرای اســتارتاپها بــا تاکیــد بــر نبــود رویههــای واحــد و پیچیــده و
زمان بر فرآیندهای اجرایی صدور مجوزها
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تکمیــل پرسشــنامه هــای تهیــه شــده در ایــن زمینــه توســط معاونــت امــور کمیســیونها و هیــات
نمایندگان
بررســی پیرامــون ظرفیتهــای گردشــگری ایــران و چیــن بــرای کسـبوکارهای نــوآور بــا تاکیــد
بــر ضــرورت تقســیم کار تخصصــی و همــکاری مشــترک نقشآفرینــان حوزه گردشــگری ،ناشــناخته
بــودن بــازار ایــران و چیــن بــرای طرفیــن ،همفکــری در خصــوص راههــای توســعه همکاریهــای
بینالمللــی در زمینــه گردشــگری ،شناســایی راهکارهــای صادراتــی بــر حــوزه کســب و کارهــای
آنالیــن گردشــگری و صنایــع دســتی بــا محوریــت کمیســیون گردشــگری ،انجــام مارکتینــگ و
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
بررســی مهمتریــن خالهــای شــکلگیری اکوسیســتم اســتارتاپی گردشــگری ایــران و تشــریح
الزامــات راهانــدازی شــتابدهنده تخصصــی بــرای اکوسیســتم نــوآور گردشــگری و ارائــه گزارشــی از
توافقــات اولیــه بیــن کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی تهــران بــا دانشــگاه امیرکبیــر بــرای
راهاندازی شتابدهنده تخصصی گردشگری
بررسی امکانهای استفاده از فناوری بالکچین در آینده گردشگری
ارائــه پیشــنهاد راه انــدازی انجمــن کســب و کارهــای خــاق و نوآفریــن گردشــگری و صنایــع
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 تعطیــات نــوروزی ،بــا
تاکیــد بــر ضــرورت تصمیمگیــری هــر چــه ســریعتر سیاس ـتگذاران 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 تعطیــات نــوروز ،بــا تاکیــد بــر لــزوم پیگیــری مجــدد طــرح تعطیلــی  2روزه
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 “سیاستگذاری” و “مالی”
گردشــگری و کرونــا ،نگاهــی بــه تجربــه بحــران ســال  2008میــادی و چگونگــی احیــای صنعت
توریسم بعد از یک شوک بزرگ
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سایراقداماتکمیسیونهای تخصیص
برگزاری فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران
واگــذاری فرآینــد انتخــاب صادرکننــده نمونــه اســتانی بــه اتــاق تهــران (طبــق روال  4ســال
اخیــر)؛ بــه منظــور تجلیــل و ارزش نهــادن از تــاش صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران
فرآینــد انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه اســتانی و برگــزاری دوازدهمیــن مراســم همایــش در
سال  1399موضوع از طریق وزارت صمت به اتاقهای شهرستانهای کشور
معرفــی رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران و رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران بعنــوان رئیــس کارگــروه
انتخاب صادرکنندگان نمونه استان نماینده تاماالختیار 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،
نوکا رورفــاه اســتان تهــران ،جهــاد کشــاورزی
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی ،اداره کل تعاو 
اســتان تهــران ،ســازمان صنایــع دســتی اســتان تهــران ،اتــاق تعــاون اســتان تهــران ،ســازمان
امور اقتصاد و دارائی استان تهران
ثبتنــام  55صادرکننــده اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در ســایت  ed.iccima.irو
ارائــه مــدارک و مســتندات درخواســتی توســط  37متقاضــی شــرکت در فرآینــد گزینــش
صادرکننده نمونه استان تهران
دریافــت اطالعــات خــود اظهــاری  37شــرکت ثبــت نــام کننــده و صــدور کارنامــه اولیــه در
 27گروه رقابتی
بررسی کارنامه اولیه شرکت ها و دریافت اطالعات از اداره گمرک و بانک مرکزی
برگــزاری جلســات تخصصــی جهــت بررســی پرونــده هــا بــه مــدت  2هفتــه متمــادی بــا
نظارت رئیس دبیرخانه کارگروه صادرکننده نمونه استان تهران
تهیــه و تنظیــم گــزارش پروندههــای بررســی شــده و صــدور کارنامههــای نهایــی بــه
منظور طرح در جلسات اصلی کارگروه گزینش صادرکننده نمونه استان تهران
انتخــاب  14شــرکت در گروههــای رقابتــی رنــگ و رزینوچســب ،محصــوالت شــویند،
یو شــکالت ،فرآوردههــای لبنــی ،خشــکبار ،لــوازم خانگــی
آردونانوماکارونــی ،شــیرین 
انرژیبــر ،پایــه نفتی(روغــن) ،کاالهــای دانشبنیــان ،مصنوعــات فلــزی ،میوهوترهبــار،
تجهیزاتوماشین آالت صنعتی ،لولهوپروفیل فوالدی ،لوازم خانگی غیرانرژیبر
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تعداد شرکت کنندهها
فناوری باال
تجهیزات و ماشینآالت صنعتی
لوازم خانگی انرژی بر و غیر انرژیبر
آرایشی و بهداشتی
صنایع دستی
کشاورزی
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انتخــاب  4شــرکت در گــروه صنایــع غذایــی 4 ،شــرکت در گــروه بازرگانــی عمومــی 2 ،شــرکت در گروه
لــوازم خانگــی انرژیبــر و غیرانرژیبــر 1 ،شــرکت در گــروه کشــاورزی 1 ،شــرکت در گــروه تجهیــزات و
ماشینآالت صنعتی 1 ،شرکت در گروه محصوالت شوینده و  1شرکت در گروه فناوری باال
تهیــه ،تدویــن ،ویراســتاری و چــاپ کتــاب صادرکننــده نمونــه اســتان تهــران در ســال  1399و معرفــی
صادرکنندگان نمونه استان از اولین دوره تا کنون
تهیــه لــوح تقدیــر و تندیــس هــای برنز(مطابــق با آییــن نامه) بــرای تجلیــل از شــرکتهای صادرکننده
نمونه ملی استانی
جلســه هــم اندیشــی بــا اعضــای کارگــروه و مدیــران شــرکتهای صادرکننــده منتخــب ســال 1399
برای برگزاری باشکوه همایش صادرکننده نمونه استانی
هماهنگــی برگــزاری مراســم بــه صــورت آنالیــن و از طریــق درگاههــای 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 اســامی جهت ســخنرانی
در همایش
برگــزاری همایــش تجلیلــی از صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران در روز دوشــنبه مورخ  4اســفندماه
1399
برگــزاری جلســه بــا اعضــای دبیرخانــه کارگــروه صادرکننــده نمونــه اســتانی جهــت قدردانــی از حضور
در جلسات
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پیگـ یـری و اجـرای مفــاد تفاهــم نامــه منعقــده ف� مــا بـ ی ن
ـ� اتــاق و وزارت امــور
اقتصــادی و دار یا�
تفاهمنامــه همــکاری بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا موضــوع “ همــکاری در راســتای ارتقــاء
جایــگاه ایــران در شــاخص ســهولت انجــام کســبوکار بانــک جهانــی ،شــاخص رقابتپذیــری 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  1399منعقد گردید.
محورهای همکاری تفاهم نامه مذکور به شرح زیر می باشد:
 -1همــکاری طرفیــن در برگــزاری جلســات تخصصــی هــر نماگر با حضــور کارشناســان ،متخصصین
و فعالیــن اقتصــادی بــه منظــور ارائــه راهــکار جهــت اجرایــی نمــودن پیشــنهادهای مطــرح شــده
توســط مرکــز ملــی مطالعــات ،پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار و در صــورت لــزوم ارائــه،
پیشــنهادهای جدیــد برپایــه روششناســی هــر نماگــر شــاخص ســهولت انجــام کســبوکار بانــک
جهانی
 -2طــرح ریــزی اقدامــات مشــترک بــرای برقــراری ارتبــاط عملیاتــی نزدیــک بیــن زیرمجموعههــای
دو طــرف ،بــا محوریــت کمیســیونهای تخصصــی در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران و همــکاری ســایر ارکان اتــاق و گروههــای تخصصــی در مرکــز ملــی مطالعات ،پایــش و بهبود
محیط کسب و کار
 -3مشــارکت در بهرهگیــری از ظرفیتهــای بیــن المللــی طرفیــن نظیــر مجامــع منطق ـهای یــا
جهانــی مرتبــط و تجــارب جهانــی ،بــرای ارتقــاء شــاخصهای جهانــی کســبوکار ،از جمله ســهولت
انجام کسبوکار ،رقابتپذیری و حقوق مالکیت و بهبود محیط کسب و کار
 -4همــکاری طرفیــن بــرای بکارگیــری تمام ظرفیت کارشناســی جهــت برگزاری جلســات تخصصی
و اســتخراج راهکارهــای عملیاتــی بــرای بهبــود امتیــاز و رتبــه ایــران در شــاخص رقابتپذیــری و
حقوق مالکیت
 -5مشــارکت طرفیــن در اطالعرســانی ،برپایــی ســمینار و انعــکاس اقدامــات صــورت گرفتــه بــه
مجمع جهانی اقتصاد
 -6تعریــف موضوعــات دارای اولویــت در محیــط کســب و کار ،تهیــه طرحنامههــای تحقیقاتــی
مشــترک ،همــراه شــرح خدمــات خروجــی و شناســایی پژوهشــگران اقتصــادی و حقوقــی بــرای
همکاری در این زمینه
 -7انجــام ســایر اقدامــات و برنامههــای مشــترک کــه مــی توانــد در راســتای تحقق هــدف تفاهمنامه
توسط طرفین موثر باشد
اقدامات اجرایی پیرامون اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه بدین شرح است
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 .1شاخص سهولت کسب وکار (:)Doing Business
تشــریح و بررســی پرسشــنامه های نماگرهای شــاخص ســهولت کســب و کار در کمیســیونهای
مرتبط ( طی 20جلسه)
ارســال پرسشــنامهها بــه اعضــای کمیســیون و درخواســت تکمیــل و پاســخ دهی به پرسشــنامهها
کســب و کار بانــک جهانــی و درخواســت اعــام آمادگــی و انتخــاب نماگــر مرتبــط بــا تخصص هر
فــرد بــه منظــور پاسـخدهی تخصصــی بــه پرسشــنامه هــای مذکــور (بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع
و لزوم اجرای مفاد تفاهمنامه 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
 .2شناسایی 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
انعقــاد قــرارداد بــا نماینــده وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــه منظــور انجــام مصاحبههــای
تخصصــی بــا فعــاالن اقتصــادی در راســتای شناســایی قوانین مخــرب و ارائه بــه هیــات مقرراتزدایی
و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
 .3شاخص رقابت پذیری:
تشــکیل کارگــروه بررســی شــاخص رقابــت پذیــری بــا مســئولیت آقــای کالهــی صمــدی و
برگزاری  3جلسه ذیل معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان
برگــزاری نشســت همفکــری بــا متخصصــان و صاحبنظــران در زمینــه شــاخص رقابــت پذیری به
منظور استخراج مولفههای 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
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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 اصــاح سیاسـتهای تنظیــم
بازار” و دریافت نظرات و پیشنهادات تخصصی
ارســال نظــرات و اصالحــات پیرامــون طــرح مذکــور بــه رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن
مجلس شورای اسالمی

115

فصل دوم:
گزارش عملکرد هیات نمایندگان دوره نهم

گزارش عملکرد سال 1398-1399

مقدمه
هيــات نماينــدگان اتــاق تهــران در دو ســال اول دوره نهــم 23 ،جلســه رســمي را تشــکيل داد .در
جلســات اعضــاي هيــات نماينــدگان اتــاق  40نماينده بخــش خصوصــي و  20نماینده بخــش دولتي
حضور دارند که با همکاري ،همياري و حضور خود به غناي اين جلسات افزودهاند.
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 گزارشهای کارشناسی و انعکاس رسانهای؛
رأگیــری در خصــوص برخــی از تصميمــات متخــذه در کميســيون هــاي تخصصــي و انعــکاس آن
بــه قــواي ســه گانــه در جهــت حمايــت بخــش خصوصــي به دنبــال راه حــل جويي مشــکالت فــراراه
توسعه اقتصاد کشور و اثرگذاري در مصوبات قانوني مطرح در دولت و مجلس؛
هــم انديشــي بــراي توســعه بخــش خصوصــي در راســتای ايفــاي نقــش اصلــي بخــش خصوصــي
در احياء و بالندگي اقتصاد کشور.
بــر ایــن اســاس و در راســتای برنامــه هــای اتــاق ،اقدامــات انجــام شــده در جلســات
هیات نمایندگان به شرح زیر است:
عناوین

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

تأکید و از جانب رسانه ها مرر گردیده

بالغ بر  60موضوع

تعامل با دولت در حوزههای مرتبط با کسب وکار و سیاست های مؤثر بر آن

 14مورد

های تخصصی در حوزه های مخالف کسب و کار

 19مورد

اقدامات صورت گرفاه در راساای مسئولیتهای اجاماعی اتاق تهران
اراله گزار

تفاهم نامه منعقده فی مابین اتاق و سازمانهای مسئول و صدور بیانیه و اعالم موضع اتاق در خصوص موارد

اقاصادی
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ت
اهــم نــکا� کــه در جلســات هیــأت نماینــدگان از جانــب بخــش خصــویص بــر آن تأکیــد گردیــده و از
جانب رسانه ها مطرحگردیده
شاخصهای مهم اقاصادی کشور از جمله نرخ ارز ،تورم ،تراز تجاری ،رشد اقاصادی ،تولید ناخالص داخلی ،نرخ رشد سرمایه گیاری،
نرخ رشد مصرف ،تجارت خارجی ،تولید صنعای ،میزان تسهیالت پرداخای به تولید ناخالص داخلی و شاخص اشاغال ،میزان درآمدهای
مالیاتی دولت ،نرخ فقر ،ارز پول ملی و ...

 تبدیل کشور به کارخانه تولید بخشنامهحیف چهار صفر از واحد پول ملیبررسی الیحه تجارت در مجلساسارداد مالیات بر ارز افزودهاساارتاپ های حوزه گردشگری نحوه برخورد با رمز ارزها بحران نقدینگی بنگاه ها جلب اعاماد بخش خصوصیبرای گیار از آسیبهای 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 تعیین تکلیف اوراق سلف نفای رشد نقدینگی ،به عنوان مهمترین عامل اخالل دراقاصاد کشور
 بررسی و تحلیل نقاط ضعف الیحه بودجه ساالنه کشورمشکل قرعی برق اصال قانون بانکداری مشکالت جدی صنعت سیمان و خودروسیاساگیاری ها در بازار سکه و ارزیارانه های پرداخای توسط دولت رسوب کاال در گمرکات-ممنوعیت در صادرات و واردات برخی کاالها

 عرضه سهام مدیریای توسط دولت کاهش صادرات غیرنفای بوروکراسی حاکم بر پییر شرکتها در بورس سازوکار فرو خودرو کاهش صادرات نفت و تجارت خارجی و افزایش نقدینگی درخواست بخش خصوصی از دولت در مساله ارز حاصل ازصادرات
 توفیق دیپلماسی ایران در برابر آمریکا در شورای امنیت مشکالت صدور کارت درسامانه سازمان توسعه تجارت اراله آمارهای ماناقض دولت فقدان شفافیت و عدم ریشهیابی چالشهای اصلی کشور افزایش  10برابری قیمت کاالهای وارداتی طی دو سال بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی در جهت حمایت ازتولید در قوه قضاییه
 ایجاد پنجره واحد در اتاق تهران چاپ اوراق قرضه دولای برای جبران بخشی از کسری بودجهو ایجاد درآمد برای دولت
 بازگشت ارز حاصل از صادرات تفاهم ایران و چین برای دسایابی به یک موافقتنامهاساراتژیک بلندمدت  25ساله
 تعامل با بانک مرکزی مشکالت ناشی از عدم تعیین وزیر برای مهمارین وزارتخانه ضررهای ناهماهنگیها در دولت برای اقاصاد کشورتحوالت آمریکا ،رابره با اوراسیا و ضعف و قوتهای زنجیرهفوالد

119

گزارش عملکرد سال 1398-1399

اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای تعامــل بــا دولــت در حوزههــاي مرتبــط بــا كســب وكار و
سياس ـتهاي مؤثــر بــر آن
دعــوت از  14نفــر از مســئولین عالــی رتبــه در جلســات هیــأت نماینــدگان بــه منظــور انتقــال
مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی:
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اقدامات صورتگرفته در راستای مسئولیتهای اجتمایع اتاق تهران
 6اقدام در راستای ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی اتاق پیرامون موارد ذیل:
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
تقدیر و تشکر از خیرین سیلزدگان اساان سیساان و بلوچساان
معرفی خدمات قابل اراله در بیمارساان بازرگانان و اراله توضیحاتی در خصوص تجهیز و توسعه این بیمارساان

ارائه گزارش های تخصیص در حوزه های مختلف کسب وکار
ارائه  19گزارش 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 کس ـبوکار شــاخص ســهولت انجــام کس ـبوکار 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
ایرانــی ،توســط جنــاب آقــای اژدری ،مدیــر دفتــر مطالعــات انــرژی ،صنعــت و معــدن مرکــز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و ارائه نظرات
گزارشــی از موانــع و مشــکالت پیـشروی صنعــت تخــم مــرغ کشــور ،توســط جناب آقــای مهدی
معصومی اصفهانی ،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران
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گزارشــی از وضعیــت ایــران در گــزارش ســهولت کسـبوکار ســال  2020میــادی ،توســط جناب
آقــای فیــروزی رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار وزارت امــور
اقتصادی و دارایی
گزارشــی از مدرســه کســب و کار اتــاق تهــران توســط جنــاب آقــای بانکــی ،رئیــس مدرســه
بوکار اتاق تهران
کس 
گزارشــی از زنجیــره معــدن و صنایــع معدنــی ایــران ،توســط جنــاب آقــای غرقــی ،عضــو هیــات
نمایندگان اتاق تهران
گــزارش شناســایی زیرمجموعههــای کلیــدی بخشهــای اقتصــاد ایــران بــه روش میکمــک،
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  10مگاترنــد 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 صادقینیارکــی ،معــاون امور
صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گزارشــی پیرامــون یــک راه یــک کمربند،توســط جنــاب آقــای رئیسنــژاد ،از پژوهشــکده
سیاستگذاری 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 دولتهای
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 سادهســازی مراحــل شــروع کســب و کار،
توسط جناب آقای عشقی ،دبیرکل اتاق تهران
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کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

تفاهم نامه منعقده ف� ی ن
ماب� اتاق و سازمانهای مسئول و صدور بیانیه و اعالم موضع اتاق در
خصوص موارد اقتصادی
انعقاد  2تفاهم نامه در راستای اهداف اتاق یپ�امون موارد زیر:
امضــای تفاهــم نامــه بــا بانــک صــادرات درخصــوص برقــراری و توســعه تعامــات 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 درگاههــای 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 کســبوکار بانــک جهانــی ،شــاخص رقابتپذیــری مجمع
جهانــی اقتصــاد و شــاخص حقــوق مالکیــت و بهبــود محیــط کســب و کار از طریق شناســایی ،حذف
و اصالح مقررات مخل و زائد
صدور  1بیانه در راستای انعکاس نظرات بخش خصویص به دولت یپ�امون موارد زیر:
بیانیــه اســتخراج رمــز ارزهــا در راســتای تصمیمگیــری جامــع و ســریع سیاســتگذاران و
قانونگــذاران در خصــوص تنظیــم بــازار فناوریهــای 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
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گ ـزارش آمــاری اهــم مکاتبــات صــورت پذیرفتــه در راســتای اج ـرای مصوبــات کمیســیونهای
تخصــی
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7
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کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
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 /99/1676ﻟا ﻒ ت
1399/2/22

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ واﻋﻈﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺑﺎ ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣـًﺎ ﭘﯿﺮو ﻧﺸـﺴﺖ اﻓﻄـﺎري ﻧﺨﺒﮕـﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﻮرخ ،1399/2/6
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀـﺮﯾﺪ ﺑﺤﺮان اﭘﯿـﺪﻣﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴـﺎرات ﻣـﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒـﺎرات زﻧﺠﯿﺮه اي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻـﻨﻌﺖ دام و ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋـﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ،دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،اﺧﺘﻼل ﺟﺪي در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻃﯿﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاري ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و  2/7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺮغ در رﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺟﻬﺎن در ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار
دارد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳـﯿﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن واردات
اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﺤﺼﻮل ،اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺸﻮررا ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎي آﺗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ دﺳﺘﻮر اﻗﺪام ﻋﺎﺟﻞ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
-1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاري و ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ،ﺿـﺮوري اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺳـﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺷﺶ
ﻣﺎﻫﻪ دوم اﻗﺪام ﮔﺮدد.
-2ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ادواري در اﻣﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﻣﺒﯿﻦ ﺿـﻌﻒ آﺷـﮑﺎر ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري درﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا
ﻣﺴـﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺳﺎزي و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺸـﮑﻞ ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
-3ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺖ
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ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت آﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻄﻤـﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي
وﺳﯿﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-4در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﺳـﻨﺠﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
-5ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧـﺪ ﻫﺎ و زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﺑﻬﺒﻮد و ﺛﺒﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي
داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺎزاد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ:
 اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي وردي ﻧﮋاد ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺸﻘﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻫﻮﻣﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺗﺎق ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار اﯾﺮان ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﻧﺠﯿﺮه اي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ -اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻫﺎي دام و ﻃﯿﻮر اﯾﺮان ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ
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جناب آقای علی مظفری

مدیرکل محترم بازرسی کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

با سلام

احتراماً ،همانگونه که مستحضرید ،امروزه شیوع بیماری کرونا و پیامدهای مخرب ناشی از آن ،در مدت

زمان کوتاهی به یک معضل جهانی تبدیل شده و علاوه بر مرگ هزاران نفر ،کلیه ابعاد زندگی انسان ها را نیز

تحت تاثیر قرار داده است .حال آنکه یکی از سوالات و دغدغههای مهم کارفرمایان در روزهای مبارزه با

ویروس کرونا ،تاثیرات ناشی از شرایط جدید بر روابط حاکم بر قراردادهای میان کارگر و کارفرما است ،مبنی
بر اینکه که آیا در صورت ابتلا کارگر به بیماری کرونا ،کارفرما مسئول است؟ و یا در صورت فوت کارگر به
علت بیماری کرونا ،کارفرما ملزم به پرداخت دیه خواهد بود؟

لازم به توضیح است که در بیماری مذکور ،رابطه سببیت میان فوت کارگر و فعل یا ترک فعل کارفرما

وجود ندارد ،و بیماری ناشی از کرونا یک بیماری عادی و غیر حرفهای است که اساساً ارتباطی به شغل و

حرفه و فعالیت کارگر نداشته و عارضه جسمی یا روحی ایجاد شده هیچ وابستگی مستقیمی به نوع شغل نمی-

تواند داشته باشد .لذا این امکان همواره محتمل است که در هر محیط و شرایط دیگری ،کارگران به این

بیماری مبتلا گردند .بنابراین ابتلا کارگران به بیماری ویروس کوئید  ،91الزام ًا در زمره بیماریهای حرفهای و یا
ناشی از کار که به مرور زمان و متاثر از عوامل محیطی و آلاینده های موجود در محیط کار ایجاد میشوند،

محسوب نمیگردد .لذا با عنایت به اهمیت موضوع و پیامدهای ناشی از آن بر فضای کسبوکار کشور،

خواهشمند است دستور فرمائید این موضوع از منظر مسئولیتهای کیفری و حقوقی ،و اجرای مقررات و

ضوابط مرتبط با آن ،مورد بررسی و اعلام نظر کارشناسی قرار گیرد.
پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی سپاسگزاری میگردد.

محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید

رونوشت:
 جناب آقای دکتر عشقی ،دبیر کل محترم اتاق تهران ،جهت استحضار. -سرکار خانم فدایی ،معاون محترم امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق تهران ،جهت استحضار.
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جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رییس جمهور

با سالم و احترام،
به استحضار می رساند ،در راستای حمایت از تجار و بازرگانان هنر -صنعت فرش دستباف ،بنا به دستور اکید ریاست
محترم جمهور ،مبنی بر رفع موانع صادراتی و تسهیل در روند صدور کاالها ،علیرغم تالشهای صورت گرفته ،کماکان
مشکالتی بر سر راه صدور این کاال در بخش های گوناگون زنجیره ارزش از تولید تا صدور آن بشرح زیر وجود دارد. :
-

کاهش صادرات بدلیل تحریم و اجرای برخی سیاست ها ازجمله پیمان سپاری ارزی که حدود چند ماهی است به
یکی از معضالت جدی صادرکنندگان تبدیل و نگرانیهای بسیاری برای فعاالن هنر -صنعت فرش دستباف همراه
داشته است ،تجار این حوزه معتقدند ،علیرغم موافقت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای این هنر-
صنعت به مدت  7ماه  ،بدلیل نوع تجارت این کاال (ارسال امانی یا انتقال فرش دستباف به انبارهای
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.

-

مدتهاست که نظرات صادرکنندگان در الیحه قانون مالیات بر ارزش افزوده که شامل پیشنهاد وزارت صنعت
معدن و تجارت در خصوص چگونگی اصالحات و قرار گیری فرش دستباف در فصل معافیت ها نیز میباشد ،در
صف انتظارتصویب در مجلس محترم شورای اسالمی قرار دارد.

-

حذف مشوق های صادراتی برای صادرکنندگان به ویژه فرش دستباف در چنین شرایطی که حمایت ها باید دو
چندان شود  ،شرایط خروج بسیاری از فعاالن را از این هنر -صنعت فراهم آورده است

-

موضوع مورد بررسی دیگر ،ماده  56قانون امور گمرکی و مواد  121و  76از آیین نامه اجرایی گ.ج.ا.ا مبنی بر
"اعاده فرش های دستباف ایرانی به داخل کشور" و "ورود موقت فرش دستباف بمنظور مرمت" است که تاکنون
منجر به نتیجهای نگردیده است .ضمن آنکه پیگیریها از مرکز ملی فرش ایران نیز نشان از مسکوت بودن
موضوعات مزبور علیرغم پیگیریهای متعدد آن مرکز ،می باشد.
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در مورد مواد اولیه مورد نیاز این هنر -صنعت نیز مشکالتی بدین شرح وجود دارد:
-

تسهیل واردات مواد اولیه در مقابل صادرات و حذف تودیع وثیقه  %16ای،

-

تعارضات بانک و گمرک در خصوص کسری تخلیه کاال (شرایط تحریم سبب گردید ،کاال به جای بندر عباس در
بندرجبل علی تخلیه شود و بدلیل شرایط آب و هوایی آن بندر و ماهیت کاال که جاذب الرطوبه است بار ارسال
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:
-

افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش از  7ماه به  12ماه،

-

دستور تامین ردیف اعتبار برای برقراری مجدد مشوق های صادراتی به ویژه صادرکنندگان فرش دستباف؛

-

دستور تهیه و ارسال الیحه اصالح ماده  56قانون امور گمرکی به مجلس شورای اسالمی و بررسی مجدد ماده
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی  121با پیشنهادهای جدید بخش خصوصی و دولتی و هم چنین دستور تسریع
الحاق تبصره جدید به ماده  76همین آیین نامه مبنی بر معافیت فرش های دستباف (ورود موقت) از ارائه تضامین
و وثایق؛

-

دستور تسریع در حل اختالف بانک مرکزی و گمرک در موضوع کسری تخلیه کاال در بندر جبل علی؛

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.
پیشاپیش از همکاری صمیمانه جنابعالی سپاسگزاری میگردد.

مسعود خوانساری
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جناب آقاي دکتر محمدرضا شانهساز
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
اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشبنیان فعالیت خود را آغاز نمود .در راستای این سیاست ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت ایجاد زیرساخت حمایتی و
تسهیل در فضای ایجاد و رشد کسب و کارهای حوزه سلامت ،بالاخص دارو ،مامور به اجرا گردیدند.
وزارت بهداشت در سال  5931با تصویب بسته حمایتی -سیاستی افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه،
مصوبات قابل قبولی را جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان حوزه دارو تدوین و ابلاغ نمود که ازجمله

آن می توان به " صدور پروانه ساخت داروهای خارج از فهرست رسمی ایران برای شرکتهای

دانشبنیان ،مشروط به ارائه سابقه صادراتی حداقل یک میلیون دلار به تایید سازمان غذا و دارو" اشاره
نمود .همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از ایجاد شتاب دهندهها و
کارخانههای نوآوری و تعیین اولویتهای کشور در بخش دارو ،بستههای حمایتی جهت ایجاد شرکتهای
دانشبنیان نوپا و کار بر روی داروهای هایتک جدید را آغاز کرد به گونهای که توسعه اکوسیستم مذکور
مورد تاکید معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت.
اکنون و پس از گذشت  7سال از عمر دولت تدبیر و امید ،مصوبات بسته حمایتی وزارت بهداشت به
علت برخوردهای سلیقهای ،ابتر مانده و از سوی دیگر شرکتهای ایجاد شده در شتاب دهندههای دارویی،
محصولات خود را که عمدتا خارج از فهرست رسمی داروهای کشور میباشد ،آماده ثبت و ورود به بازار
دارند .علیرغم تمام شعارهای حمایتی از رشد اقتصاد دانشبنیان ،اکنون جوانان فارغ التحصیل کشور که
با تلاش فراوان یک محصول را به مرحله تجاری سازی رساندهاند ،پشت سد فهرست رسمی داروهای
کشور متوقف شدهاند.
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این شرکتها که حیات و مماتشان وابسته به یک محصول است ،با به سرانجام نرسیدن فرآیند ثبت و
ورود به بازار دارو ،با تعطیلی شرکت مواجه میگردند .این در شرایطی است که دولت علاوه بر خلف
وعده فوقالذکر ،در مواردی واردات داروهای خارج از فهرست را با ارز دولتی انجام داده است که
شرکتهای دانشبنیان داخلی مشغول مطالعه بر روی آن و در انتظار ثبت دارو بودهاند.
از منظر جامعه پزشکی ،انجمنهای تخصصی و پزشکان صاحب اعتبار کشور خواهان دسترسی
بیماران به داروهای جدید و ایجاد اثربخشی بیشتر پروتکلهای درمانی موجود در کشور میباشند .امروز
مکاتبات مختلفی از سوی این انجمنها جهت انجام کارآزمایی بالینی و در اختیار قرار گرفتن داروهای
جدید در دسترس بیماران با آن سازمان محترم و وزارت بهداشت صورت گرفته است .در همین راستا
متاسفانه شاهد خرید دارو توسط بیماران از کشورهای همسایه به صورت چمدانی میباشیم.
علاوه بر موارد فوق ،عدم ورود داروهای جدید به فهرست رسمی داروهای کشور ،امکان صادرات
این داروها را نیز سلب کرده است زیرا رگولاتوری کشورهای مقصد نیاز به مدارک صادراتی همچون
 CPPو  Free Saleدارند و ثبت محصول داخل ایران و مصرف آن را رصد میکنند.
نکته حائز اهمیت برای سیاستگذاران ،با توجه به دغدغههای اقتصادی و پوشش بیمهای داروها ،این
است که داروهای خارج از فهرست اغلب برای اندیکاسیون جدیدی تجویز نخواهند شد که بار بیمهای
جدیدی را به دولت تحمیل کنند بلکه به علت اختصاصی بودن ،از سهم بازار داروهای فعلی ،بخشی را به
خود اختصاص میدهند (این نکته پیرامون آنتیبادیهای منوکلونال کاملا صادق است).
حال ادامه این مسئله ،عواقب ناگواری همچون موارد زیر را در پی خواهد داشت:
 -5از بین رفتن فرصتهای طلایی صادراتی و عدم ارزآوری به کشور و تحمیل صدمات بلندمدت
 -2تعطیل شدن تحقیق و توسعه در حوزه دارو بالاخص داروهای هایتک و متعقبا عقبماندگی صنعت
داروسازی کشور به خصوص در عرصه منطقهای و بینالمللی
 -9تعطیلی شرکتهای دانشبنیان نوپا و سرخوردگی و مهاجرت فارغالتحصیلان جوان
 -4تولید محصولات موجود در بازار توسط چند شرکت داخلی و ایجاد اقیانوس قرمز (مشابه شرکتهای
داروسازی شیمیایی)
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/99/1414ت الف
4999/1/41

برای برون رفت از مشکل ایجاد شده ،پیشنهادات زیر خدمت شما ارائه میگردد:
 -5صدور مجوز کارآزمایی بالینی برای داروهای خارج از فهرست و ثبت محصول در کشور
 -2صدور مجوز ورود به بازار داروهای تولید شدهی خارج از فهرست در قالب ضوابط فوریتی
 -9تفکیک لیست داروهای ثبت شده در ایران از لیست داروهای تحت پوشش بیمه
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.
امید است با نگاه سازنده جنابعالی ،بتوانیم به توسعه صنعت داروسازی کشور ،دسترسی جامعه پزشکی و
بیماران عزیز به داروهای روز دنیا و توسعه سبد صادراتی دارو کشور ،یاری نماییم.

محمود نجفی عرب

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت

رونوشت:
 جناب آقای دکتر عشقی ،دبیرکل محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،جهت استحضار -سرکار خانم فدایی ،معاون محترم امور کمیسیونها و هیأت نمایندگان اتاق تهران ،جهت استحضار
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/99/2814ت الف
8999/2/81

جناب آقای دکتر سیدعلیرضا مرندی

رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی ایران

با سلام،
احتراما پیرو بیانیه ی منتشره فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص نظام دارویی کشور به استحضار میرساند،
نظام نوین دارویی ایران در سال  9531با اتکا به روحیه انقلابی و همت بزرگان داروسازی کشور توانسته است
فراز و نشیبهای بسیار ،از جنگ تحمیلی تا تحریم های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را تحمل و کلیه
نیازهای دارویی بیماران را تا حد مطلوب و با کمتری ن قیمت ممکن تامین کند .این در حالی است که نظام دارویی
پایدار نمیماند مگر با رشد ،توسعه و نوآوری در صنعت داروسازی.
در این راستا قابل ذکر است که ترجمان ساده داروی ژنریک ،دارو کپی ارزان قیمتی است که سازمانهای بیمه
برای کاهش هزینههای خود آن را ترویج میکنند ولی هیچ کشوری شرکتهای داروسازی خود را محدود و
مجبور به تولید آن نمی کند زیرا این امر به معنای خشکاندن ریشه نوآوری و تحقیق و توسعه در صنعت داروسازی
و به تبع آن کاهش رقابتپذیری و شکوفایی اقتصادی در کشور خواهد بود.
لذا اتاق بازرگانی تهران ضمن حما یت از راهکارهای نوین مدیریت هزینه در خدمات عمومی سلامت و
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
محدود کردن صنعت به تولید صرفا داروی ژنریک که صنعت داروسازی کشور را به ورطه نابودی میکشاند اعلام
میدارد.
در این راستا از آن فرهنگستان محترم انتظار می رود که در امور مرتبط و تاثیرگذار بر کسب و کار حوزه
سلامت ،از نظرات سایر بخشهای تخصصی ،اجرایی و مرتبط در کشور بهره برده و پیشنهادات ارشادی خود را به
ذینفعان حوزه سلامت اعم از بخش عمومی و خصوصی ارائه نمایند.
محمود نجفی عرب

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت
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/98/5176اﻟﻒ ت
1398/4/4

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اردﮐﺎﻧﯿﺎن
وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺮو
ﺑﺎ ﺳﻼم
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺳـﺘﺤﻀﺎر دارﯾـﺪ ،ﻋﻮارض ﺑﺮق ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  5ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق ،ﺑﺮاي دو ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾـﺪ ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺮق
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ،ﺑﺼﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي و ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ
ﺑﺮاي اﯾﻦ دو ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ،ﺳـﻬﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪي را ﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺟﺎري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ  ETSدر
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺑﺮق  ،ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اي ﺳﺎده ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  16ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﺳﺎل 98
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
از اﯾﻨﺮو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﮐﺸﻮر در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق روﺳـﺘﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻨﺪ  3ﻣﺎده  12ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﺒﺎ )ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻـﺮف ﻋﻮارض ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺧﺮﯾـﺪ ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳـﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﺟﺎري ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ان وزارت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺳـﻬﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘـﺬﯾﺮ )ﺳﺎﺗﺒﺎ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ  �70و ﺳﻬﻢ ﺑﺮق
رﺳﺎﻧﯽ روﺳـﺘﺎﯾﯽ )ﺗﻮاﻧﯿﺮ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  �30در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾـﺪ ﺑﺮق
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ  ،در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ و دراﯾﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ:
اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
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/99/5483اﻟﻒ ت
1399/5/13

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ
وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﺑﺎﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣـًﺎ؛ ﭘﯿﺮو ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎري ﺟﺎﻣﻊ دوﻟﺘﯿﻦ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺣﺎﺷـﯿﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن و ﻟﺰوم درج ﻧﻈﺮات ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي
ﺗﻬﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺑﺨﺸـﻬﺎي اﻧﺮژي ،ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ،ﺳﻼﻣﺖ ،زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار داده و ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و درج در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ
دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ:
 - 1ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮي ﻃﺮف ﭼﯿﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﺗﺎق
ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 - 2در ﺻﻮرت اﻣﮑـﺎن از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻣـﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻃﺮف
ﭼﯿﻨﯽ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
 - 3ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن وزارت ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺮوه ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ذي ﻧﻔﻌﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ اﻣﺮ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮي
ﻣﻨﺎﻓﻘﻊ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
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 /98/5497ﻟا ﻒ ت
1398/4/11

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺘﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام،
ﺑﺎﺳـﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧـﺪ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ارزي ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ارزي از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻌﺪادي از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﻮزه واردات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻮﺟﻮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ارز از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ
از ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ و ﺷﺮﮐﺎء در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 300
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ارز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻـﺮاﻓﯽ ﻣﺬﮐﻮر وارﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﻤﺎه ،ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣـﺪه و ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣـﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران اﺻـﻠﯽ ﺻـﺮاﻓﯽ ،ﻣﺘﻮاري ﺑﻮده و ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺰد ﺷـﻌﺒﻪ 12
ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب اﻫﻮاز ﻣﻔﺘﻮح و درﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود آن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ
ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ و ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺻـﺮاﻓﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻮده ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺻـﺮاﻓﯽ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز را
داﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در ﯾـﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ،ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨـﺪ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺧﻼء اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻫﻤﮕﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪاﺳﺖ ﺿـﻤﻦ ﺗﻼش و ﺗﺴـﺮﯾﻊ در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات و اﻋﺎده ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن در ﺧﺼﻮص اﺻﻼح و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻـﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﺧﺬ
ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺻـﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ و اﺧﻼﻗــﯽ ﻫﻤﮕﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻤﺎل ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ را دارد.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ:
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن  ،ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ -اﻋﻀﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
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ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣًﺎ ،ﺑﻪ اﺳـﺘﺤﻀﺎر ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺳﺎس وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ و در اﺟﺮاي ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎي
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوره ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان و آن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اي ﺑﺮاي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ:
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﭼﮑﯿﺪه ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد» :ﺑﺮﻗﺮاري ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي
ﺑﯿﻤﻪ اي در ﻗﺒـﺎل اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار« ،ﻟـﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻌﻬﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد.
وﻓﻖ ﻣﺎده  41ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» :در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي
ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺰد را ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾـﺪ «.ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻔﺎد و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﺴـﺮي داده و ﺣﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﭘﺎ را
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده و ﻣﻮارد ﮐﺎﻣًﻼ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را در زﻣﺮه ﻣﻮارد ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺎده  38ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ از ﻣﺎده ) ،(41ﺿﺮﯾﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا ﻣﺎده ) (41ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز و ﮔﺴﺘﺮده وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﺤﻮة اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ) (41ﻗﺎﻧﻮن
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ﻓﻀﺎ را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻗـﺪرداﻧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن دوره دﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درك درﺳﺖ از ﻣﺸـﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻃﺮح »ﺣﺬف ﻣﺎده  41ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﭘﯿﺮو »ﮔﺰارش ﻣﺴـﮑﻮت« ﺷﻤﺎره  7/579ﻣﻮرخ  ،1396/8/10ﻣﻮاﻓﻘﺖ و دﺳﺘﻮر
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺬف ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﺪدًا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺗﺎق آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ذﯾﺮﺑﻂ را
دارد.
ﻗﺒًﻼ از ﺑﺬل ﻣﺤﺒﺖ و دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ وردي ﻧﮋاد ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺸﻘﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
رؤﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻮﻣﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﻃﻼع

140

کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
 معادن وکشاورزی تهران، صنایع،�گا

 /98/7285
 1398/5/1



 
 



                
              

.


.
   
:
                .1
  


                  .2




.3
   
    

          

        

  .4
        

       .5
.





  



   
.


141

1398-1399 گزارش عملکرد سال

 /98/7285
 1398/5/1




.

 






:
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 

142

کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

/99/7157ت الف
5999/7/7

جناب آقای دکتر عباس کشاورز
قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی

با سالم،
احتراماٌ  ،با عنایت به نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در دفترر ننابارا ی در
تاریخ  ،7911/60/71پیرامون موضوع میزان باقیمانرد سرموم در موالروکش کشراورزی ،بره استوارار
میرساند ،پیرو درخواست برخی از اتوادیههای صرادراتی در خالروم مرنروع ردن مومو ره هرای
صادراتی رکتها بد یل ونود باقیماند سموم در موالوکش ،با برگزاری چندین نلسه با حاور مسئو ین
عا ی مرتبه وزارش نهاد کشاورزی و وزارش بهدا ت و سایر مسئو ین مرتبط با این امرر ،ایرن موضروع
بررسی و طی چند ما گذ ته نسبت به احالا و نمعبندی مشکالش این حوز با دست اندرکاران ذیرربط
اقدام گردید است ،که با تونه به ا راف کامل نناباا ی و سایر دست اندرکاران به مسرالل و مشرکالش
این حوز از ذکر آنها به د یل اطا ه کالم خودداری می گردد.
با تونه به بررسیهای انجام د در نلساش فوق ا ذکر نهت حل مشکالش سه راهکار ترمیمری بره
رح ذیل پیشنهاد گردید:
-7برنامهریزی نهت ناسنامهدار دن موالوکش کشاورزی نهت تسهیل در ردیابی موالول تو یدی
-2هماهنگی سازمانهای ذیربط نهت نایگزینی سموم کم خطر
-9آموزش و ترویج کشاورزان با حمایت کمیسیون های مرتبط اتاق تهران و همکاری صدا و سیما
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.
علی اکیوال کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و اکثریت تشکل های وابسته ،نهت حل این ماظل ملری
آمادگی خود را در کنار وزارش نهاد کشاورزی اعالم می نماید .ذا در صرورش صرالحدید ،دسرتوراش
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کزم را به سازمانهای ذیربط آن وزارتخانه نهت همراهی با اتاق تهران ابالغ نمود تا مورد پیگیرری قررار
گیرد.
پیشاپیش از دستور مساعد نناباا ی سپاسگزاری میگردد.
احمدرضا فرشچیان
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

رونو ت:
 نناب آقای دکتر عشقی ،دبیر کل موترم اتاق بازرگانی تهران نهت استواار سرکار خانم فدایی ،مااون موترم امور کمیسیونها و هیأش نمایندگان اتاق تهران نهت استواار نناب آقای نجفی عرب ،رلیس کمیسیون اقتالاد و سالمت اتاق بازرگانی تهران نهت استواار نناب آقای دکتر انه ساز ،رلیس موترم سازمان غذا و دارو نهت استواار نناب آقای چنگلوایی ،رلیس موترم سازمان حفظ نباتاش نهت استواار نناب آقای دکتر نافری ،رلیس موترم موسسه توقیقاش گیا پز کی کشور نهت استواار نناب آقای هریاری ،اتوادیه صادر کنندگان خشکبار نهت استواار نناب آقای رفیای پور ،مدیرکل موترم دفتر مویط زیست و سالمت غذا وزارش نهاد کشاورزی نهت استواار 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 نناب آقای تقوی فرد ،نایب رلیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نهت استواار-نناب آقای ماالومی ،نایب رلیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نهت استواار
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جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم؛
احتراماً ،با عنایت به تصویب «بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال  1398و نحوه رفع تعهد
ارز صادراتی سال  1397صادرکنندگان» در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،نظرات و پيشنهادات اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در این خصوص به منظور تسریع در روند نقل و انتقال ارز و بهبود شرایط فعالين
اقتصادی ،به شرح زیر تقدیم میگردد:
 -1با عنایت به بهبود روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی طی ماه های اخير و کاهش فاصله نرخ ارز
آزاد و نرخ ارز نيمایی ،چنانچه امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات با هریک از روشهای مندرج در بسته مذکور،
ميسر گردد و ضرایب تکليفی تعيين شده در هر یک از این روشها ،حداقل برای کاالهای خارج از محدوده
پتروشيمیها ،فوالدیها و فلزات رنگين لغو شود ،اثرات آن میتواند منجر به تسریع در روند بازگشت ارز حاصل از
صادرات به چرخه اقتصادی گردد؛
 -۲با توجه به مکانيزیم تعریف شده در سامانه نيما ،مبنی بر نقل و انتقال ارز ميان واردکنندگان و صادرکنندگان توسط
صرافیهای مجاز فعال در این سامانه ،پيشنهاد میگردد امکان انجام معامالت مستقيم بين صادرکننده و واردکننده در
سامانه ،به منظور کاهش هزینههای صرافی (حداقل معادل  ۲درصد) و همچنين کاهش ریسکهای احتمالی فراهم
گردد؛
 -3پيرو بررسیهای به عمل آمده در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق ،افغانستان و بعضی از کشورهای
همسایه ) (CISکه فاقد روابط بانکی با ایران میباشند ،مکانيزم بازگشت ارز حاصل از صادرات به این کشورها به
شکلی است که تنها از طریق صرافی های مجاز مورد تایيد بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود؛ که این فرآیند ،هزینه
ای معادل  8 -1۲درصد را به صادرکننده تحميل مینماید و با توجه به سود محدود کاالهای صادراتی به این کشورها،
عمالً پذیرش چنين هزینهای امکانپذیر نمیباشد؛ لذا با توجه به حجم باالی صادرات به این بازارها و هدفگذاری دولت
در افزایش حجم تجارت خارجی با  1۵کشور همسایه ،میبایست تدابيری اندیشيده شود که هزینههای نقل و انتقال
کاهش یابد؛ در غير این صورت امکان بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی مورد نظر بانک مرکزی محقق نخواهد شد و منجر
به رونق در استفاده از کارتهای اجارهای می گردد؛
 -۴با عنایت به بند«و» تبصره  ۲1قانون بودجه سال  1398کل کشور ،در خصوص حمایت از صادرات و تخصيص
مشوقهای صادراتی و همچنين افزایش هزینههای مبادالتی صادرکنندگان به دليل تحریم های ظالمانه ،تحقق بودجه
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و پرداخت هدفمند مشوقها با کسب نظر از اتاق ،میتواند تا حدود زیادی هزینههای تحميلی را کاهش دهد؛ لذا
تسریع در تخصيص منابع مالی پيش بينی شده در این ردیف بودجه ،کمک شایانی به توسعه صادرات غيرنفتی و
کاهش بخشی از اینگونه هزینه های تحميلی خواهد نمود.
در پایان از محضر آن مقام عالی استدعا دارد؛ دستور فرمایيد تا در دراستای تسهيل فضای تجارت و توسعه
صادرات ،اقدام مقتضی در این خصوص به عمل آید.
پيشاپيش از دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری می گردد.
مسعود خوانساری

رونوشت:

 -جناب آقای فریدون وردی نژاد ،معاون محترم سياسی دفتر رئيس جمهورجهت استحضار؛

 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؛

 -روسای محترم کميسيونهای مشورتی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران جهت استحضار؛

 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.
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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
طی نامههای شماره  ۴۳۵۳مورخ  ۶۳79۳ ،۱۳97/۰۱/22مورخ  ۱۶9۳۶۸ ،۱۳97/۰۵/۱۶مورخ ۱۳97/۱2/۱۵
و  72۱9۱مورخ  ،۱۳9۸/۰۶/۱2به استحضار میرساند نحوه تخصیص و رفع تعهد ارزی برخی از بنگاههای
اقتصادی که از طریق اعتبارات اسنادی مدت دار اقدام به واردات مواد اولیه نموده و تاریخ ترخیص ایشان قبل از

تاریخ  97/۰1/31و سررسید پرداخت آنها از تاریخ  97/۰1/21تا  97/۵/16بوده ،در هیچ یک از تصویب
نامههای فوق تعیین تکلیف نگردیده است و در بازه زمانی مورد اشاره ،ارز با نرخ  ۴2۰۰۰ریالی وتک
نرخی نیز رایج بوده و همچنین امکان ویرایش گواهی ثبت آماری تخصیص ارز نیز از انواع ارز موجود در
سال  9۶اعم از ارز متقاضی ،اشخاص و آزاد به ارز تک نرخی  ۴2۰۰۰ریالی در سیستم بانک مرکزی و
بانک های عامل وجود نداشته است و کماکان نیز به همین منوال می باشد.
لذا با توجه به مشکالت عدیدهای که فقدان این مصوبه برای فعاالن اقتصادی فراهم نموده و باعث بروز
اختالفات حقوقی فیمابین بانکهای عامل و شرکتهای واردکننده کاال ایجاد نموده است ،بررسی
موضوع در دستور کار کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق قرار گرفته و مکاتباتی (به پیوست) به شرح
ذیل صورت پذیرفته است:
 -۱نامه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران به شماره  ۳۵۳۸به معاون اول رئیس جمهور
مورخ 99/۰۴/۰۴؛
 -2نامه معاون اول محترم رئیس جمهور به شماره  ۳۶7۱۸خطاب به رئیس کل محترم بانک مرکزی مورخ
99/۰۴/۰9؛

149

گزارش عملکرد سال 1398-1399

/99/8734ت الف
1399/8/11

 -۳نامه معاون محترم ارزی بانک مرکزی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت به شماره  ۱۰۸۳9۱مورخ
97/۰۴/۱۵؛
 -۴نامه وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت به کمیسیون اقتصادی دولت به شماره  ۱7۳2۴۰مورخ
 99/۰7/۱۵به انضمام اصالحیه پیشنهادی.
لذا با توجه به مشروحات فوق و مستندات پیوست ،در حال حاضر این مهم در دستور کار کمیسیون
اقتصادی دولت قرار گرفته است ،با توجه به حضور حضرتعالی در جلسات آن کمیسیون ،خواهشمند است
به نحو مقتضی در خصوص تصویب پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و حمایت از اعضای
اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی و حل مشکالت عدیده فعاالن اقتصادی مساعدت الزم را
مبذول فرمایید.
پیشاپیش از دستور مساعد سرکار عالی سپاسگزاری می گردد.

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه

رونوشت :
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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
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جناب آقای دکتر رزم حسینی

وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت

باسالم،
احتراماً ،همانگونه که مستحضرید ،پیشنویس شیوه نامه حمایت از توانمندسازی صاارااتی بنگااههاای
کوچک و متوسط را تاایخ  1399/07/09را معاونت توسعه صاراات کاال و خدمات سازمان توساعه و تاااات
ایران ،تدوین گررید .با عنایت به اهمیت موضوع و به تبع آن ضروات تقویت شرکتهای مدیریت صااراات و
را ااستای افزایش ظرفیتهای صارااتی بنگاههای کوچک و متوسط ،این پیشناویس توساط کااشناساان و
متخصصین را این حوزه را اتاق بازاگانی ،صنایع ،معارن و کشاوازی تهران موار براسی قراا گرفته و باراین
اساس نظرات و پیشنهارات اصالحی استخراج و به پیوست جهت استحضاا و بهرهبرراای تقدیم میگررر .لذا
خواهشمند است ،را ااستای تسهیل امر صاراات و نیز بکااگیری موار  2و  3قاانون بهباور مساتمر محایط
کسب وکاا ،رستوا فرمایید اقدامات الزم به منظوا اعمال این پیشنهارات را پیش نویس مذکوا اعمال شور.
پیشاپیش از رستوا مساعد جنابعالی سپاسگزاای می گررر.

مسعود خوانساری

رونوشت:

 -اعضای محترم هیأت ائیسه اتاق تهران ،جهت استحضاا

 جناب آقای مهندس الهوتی ،اییس محترم کمیسیون تسهیل تااات و توسعه صاراات اتاق تهران ،جهت استحضاا -جناب آقای رکتر بهمن عشقی ،ربیرکل محترم اتاق تهران ،جهت اطالع

 -سرکاا خانم مریم فدایی ،معاون محترم اموا کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق تهران ،جهت اطالع

152

کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

/99/9211ت الف
1399/8/27

نظرات و پیشنهادات اصالحی پیرامون شیوه نامه حمایت از توانمندسازی صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط

 واحدهای مشمول را این شیوه نامه ،بنگاهای کوچک و متوسط هستند ولی تعریف مشخصی بارای ایانگروه بنگاهها ااائه نشده است .تعریفی برای بنگاههای خرر تا متوسط به صوات واحدهایی با تعدار کااکنان
کمتر از 150نفر ،را شیوه نامه راج شده که مرجع تعیین این تعریف مشخص نیست و معلاوم نیسات آیاا
بنگاههای خرر هم مشمول حمایت هستند یا خیر؛
 را ماره  ،2رامنه شمول به  4گروه طبقه بندی شده است که مرجع تاییدکننده برای شارکتهای مادیریتصاراات و کنسرسیوم صارااتی ،سازمان توسعه تااات قید شده را حالی که برای خوشههاای صاارااتی و
بنگاههای کوچک و متوسط مواری مشخص نشده است؛
 متن تنظیم شده برای هدف ،با توجه به تعریفی که برای شبکه های صارااتی را ماره  3ااائه شده ،از حیثرامنه شمول حمایت ( بنگاههای کوچک و متوسط و خوشه های صاارااتگر و نهارهاای مشاااکت کنناده
(شرکتهای مدیریت صاراات و شبکه های صارااتی ایرار محتوایی راار .را ماره  3شابکههاای صاارااتی
شامل سه گروه شرکتهای مدیریت صاراات ،خوشه های صارااتی و کنسرسیوم های صارااتی راج شاده و
خوشه های صارااتی جزو واحدهای مشمول حمایت را نظر گرفته شاده اناد  ،را حاالی کاه جازو شابکه
صارااتی هم منظوا شدهاند؛
 را بخش تعاایف ماره ، 3شرکت مدیریت صارااتی و کنسرسیوم صارااتی را قالب واسطه صارااتی برایکمک به بنگاههای کوچک و متوسط و یا شبکه همکاای بین این گروه از بنگاهها ،تعریف شده که از لحاظ
فنی صحیح نیست .زیرا فعالیت شرکت های مدیریت صارااتی و کنسرسیوم های صارااتی محدور به
بنگاههای کوچک و متوسط نیست؛
 را بند "ر" ماره  3شیوه نامه را خصوص شرایط برخواراای بنگاههای کوچک و متوسط از حمایتها،اصالحاتی صوات پذیرر؛
 را ماره  4شرایط برخواراای از حمایت ها به تفکیک  4گروه منداج را ماره  2ااائه شاده کاه را برخایمواار منوط به رااا بورن گواهی اازیابی آمارگی برای صاراات ERAشده که اوشن نیست این گواهی چیست
و چگونه صارا میشور؛
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 تغییر نگاه جایزه محوای به نگاه زیرساخت سازی و حذف مقرااات زاید و تسهیل گرا را ااستای اجرایمفار ماره  5شیوهنامه؛
را اریف اول جدول شمااه  1شیوه نامه ،اازیابی آمارگی برای صاراات جزو حمایتها راج شده که اازیاابی
سطح آمارگی به همراه طراحی نقشه ااه صاراات بنگاه را شرح این فعالیت منظوا شده است را حالی کاه
رااا بورن همین گواهی جزو شروط رایافت حمایت هم آواره شده است .برخی از مدااک و مستندات منوط
به صدوا و یا تایید توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و یا سازمان توسعه تااات شده
که فرآیند و مهلت زمانی مربوط به این فرایندها برای رایافت تاییدیه های مزبوا هم مشخص نیست؛
 نحوه حمایت برای هریک از فعالیتهای شرح راره شده را جدول  1اوشن نیست و مشاخص نیسات آیاابناست فعالیتهای مزبوا توسط سازمان یا نهاری رولتی اناام شور یا اینکه ااائه تاییدیه توسط یک بنگااه
مبنی بر هزینه اناام شده را موار اناام هریک از این فعالیتها از طریق برون سپاای یا را خور بنگاه ،هام
کفایت می کند .مبلغ ره میلیاار تومان پیش بینی شده برای حمایتهای مزبوا ،به چه صوات و بار اسااس
چند راصد از هزینه اناام شده برای هر موار ،تخصیص خواهد یافت و فرآیندهای مربوط چگونه خواهد بور.
را واقع جدول شمااه  1نوع فعالیتهای برخواراا اا به صوات کلی عنوان کرره ولای میازان آن اا مشاخص
نکرره است؛
 را شیوه نامه مشخص نشده است که نحوه افع همپوشانی بنگاهها را  4گروه چگونه خواهاد باور و آیاابنگاهی میتواند با وجور اینکه جزو کنسرسیومی یا خوشه صارااتی است به طوا مستقل راخواست حمایت
کند یا خیر؛
 اعضای کااگروه موضوع این شیوه نامه مشخص نشده است و آیا نماینده ای از نهارهاای مارتبط بخاشخصوصی هم را آن حضوا رااند .نحوه براسی مواار را کاا کااگروه که با چه ترتیب و مهلت زمانی صوات
خواهد گرفت ،مشخص نگرریده است؛
 نوع حمایتها ،سرویسها و خدمات قابل ااائه به بخشهای مطروحه را ااستای اجرای این شیوه نامهمشخص نگرریده است؛
 را ااستای مسائل و مشکالت موجور شرکتهای مدیریت صاراات را زمینه صدوا ضمانت نامههاا ،مااوزواور موقت ،ااائه تسهیالت اازان قیمت به این شرکتها و  ...و نحوه حمایت از هر حاوزه مشاخص نیسات و
ضروای است را این شیوه نامه بصوات مشخص تعیین شور؛
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 شیوههای حمایت ،بورجه و منابع مالی موار نیاز ،و اوشهای اسیدن به این هدف با توجه به واقعیتهایموجور ،برای هر حوزه را این شیوه نامه تعریف نگرریده است و حمایت از این طرخ بدون تعیین بورجه و
متولی آن ضمانت اجرایی نخواهد راشت ؛
 تعریف جایگاه حقوقی مشخص برای شرکت های مدیریت صاراات را شیوه نامه چراکه با توجه به کسریبورجه موجور و عدم امکان رسترسی به حمایتهای ماری ،تعیین جایگاه حقوقی به اسمیت شناخته شدن
این شرکتها می تواند مشکالت رایافت خدمات مرتفع و حمایت از این بنگاه ها اا عملیاتی کند؛
 مدل و الگوی مشخص برای موضوع ااائه گواهی اازیابی آمارگی برای صاراات را شیوه نامه تعریفنگرریده است؛
 بین وظایف سازمان توسعه تااات ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را تعریفبنگاههای خرر و کوچک و متوسط تالقی مشاهده می گررر؛
 تفکیک این شیوه نامه به رو بخش مازا برای شرکتهای مدیریت صاراات و بنگاههای کوچک و متوسط بهمنظوا مدیریت و تخصیص منطقی حمایتها به هر رو بخش ضروای خواهد بور؛
 فرآیند شناسایی و اتبه بندی و حمایت از بنگاه ها با حضوا و مشااکت اتاق صوات پذیرر؛ همگن سازی را تعاایف ااائه شده با توجه به عدم وجور ظرفیت تخصصی را این حوزه را سازمان توسعهتااات ایران به عنوان مثال را تعریف کنسرسیوم صارااتی به موضوع اتصال به بنگاههای بزاگ توجهی
نگرریده است؛
 -نوع حمایتها بر اساس سیستمهای مدانیزه اصالح و از اوشهای سنتی و قدیمی خااج گررر.
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جناب آقاي دکتر محمدرضا شانهساز
رئیس محترم سازمان غذا و دارو

با سالم،

احتراماً ،با عنایت به برر سی های بعمل آمده در کمی سیون اقت صاد سالمت اتاق بازرگانی ،صنایع،

معادن و ک شاورزی تهران ،درخ صوص آمارنامه ی منت شره سازمان غذا و دارو ،کلیه ایرادات آن جهت

بهرهبرداری به شرح زیر ،تقدیم میگردد:

 -1عدم پوشش کامل عملکرد شرکت های توزیعی از نظر تعداد شرکت های دارای مجوز  115طبق

لیست ارزیابی منتشره ماهانه آن سازمان ،به طور مثال در آمارنامهی هشت ماهه  97منتشره آن سازمان

 62شرکت پخش فعالیت خود را در آمارنامه اعالم نموده بودند ولی در گزارش  12ماهه  28شرکت

حذف شده اند.

 -2عدم حضور شرکت های شاخص توزیع کننده و تامین کننده و ثبت عملکرد ناقص آن شرکتها در

گزارش منتشره همچون عملکرد پخش البرز و قاسم ایران و  ...در گزارش سال  99و  97که کامال مشهود

است .ضمنا برای  26شرکت پخش اعالمی ثبت عملکردی ناقصی از فروش را در گزارشات شاهد هستیم.

 -3فروش اعالمی محصوالت به بسته بندی اعالم شده که با توجه به اختالفات زیاد در بسته بندی های
یک برند یا شرکت های مختلف امکان برنامه ریزی را بر فرض صحت داده ها ،نیست.

 -4مغایرت در قیمت ها یکی دیگر از ایرادات اساسی نوع گزارش ارسالی است.

 -5با توجه به امتیاز بندی شرکت های رده اول در تاریخ  99/07/10اعالمی از سوی اداره آی تی ،در
شرکتهای رده اول دارای باالترین امتیاز ،شاهد باالترین ایرادات در آمارهای ارسالی هستیم؛ به عنوان
مثال اطالعات شرکتهای پخش رازی ،مشکات فارمد ،سالمت پخش هستی ،توزیع داروپخش در فروش

محصوالت و همچنین رشد  100درصد در فروش سال های  1397و  1398برای شرکت هایی همچون

دایادارو و رشد  23درصدی فروش پخش نخبگان و در مقابل افت کامل فروش پخش البرز و به پخش
داروی بهشهر و پخش هالل و برگ سبزآترین گمراه کننده است.

 -6فروش  30ژنریک 50 ،درصد فروش ریالی آمارنامه را شامل میشود که بیشتر هم تولیدی هستند ! با

حذف این تعداد اقالم که به یقین ایراد است ،جامعیت آمارنامه داروی کشور زیر سوال میرود .در

آمارنامه ی سالهای گذشته  150ژنریک ،که بیشتر هم وارداتی بودند نزدیک  50درصد سهم ریالی آمارنامه

را اختصاص داده اند.
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 -7فروش آمارنامه ی  8ماهه  97قبلی سازمان غذا و دارو که دارای باالترین دقت بوده از آمارنامه 8
ماهه اعالمی جدید  27درصد فروش ریالی کمتری دارد و فروش تیراژی هم قابل قیاس نیست چون بر

اساس تیراژ محاسبه نشده است.

 -8عدم انتشار برخط آمارنامه هم با توجه به هزینه های باالیی که به زنجیره تحمیل شده با گذشت چندین
سال از طراحی آن هم دلیلی بر عدم کارایی روش موجود است.

 -9ثبت ناقص فروش و توزیع برخی اقالم همچون سفازولین ،آموکسی سیلین ،انسولین ها ،مواد تحت
کنترل ،آلبومین و  ،IVIGوالزارتان ،فاکتورهای خونی از نمونه های بارز خطاهای آمارنامه ی منتشره

میباشد.

علی ایحال ،با توجه به نکات ذکر شده خواهشمند است دستور مقتضی در خصوص بررسی و اعمال

اصالحات الزم در آمارنامه فوق را ،در صورت صالحدید ،مبذول فرمائید.
پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی کمال تشکر را دارد.

محمود نجفی عرب

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت

رونوشت:

 جناب آقای دکتر بهمن عشقی ،دبیرکل 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
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ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮي
ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣًﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀـﺮﯾﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  22و  23ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل  1397ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه وﺳـﯿﻌﯽ از
وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي داﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ واردات )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﯿﻒ ﭘﺮ ﺷﻤﺎري از اﻗﻼم ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزي ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،دارو ،ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و  ،(...و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻘﺮره ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ دوﻟﺖ در ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت درﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ اي و ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ ﻓﺎرغ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺪون ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي
و ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ از اﺗﺎق ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ،اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺪاوم در ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻋﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻫﺎ و ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮاي
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻗﻼم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎﻻ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﯿﺶ از  60ﻗﻠﻢ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ 680
ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ  230ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ دﭘﻮ ﺷﺪه در ﮔﻤﺮﮐﺎت و ﻣﻨﻊ ﺻﺎدرات ورق،
ﻣﯿﻠﮕﺮد ،ﻟﻮﻟﻪ وﭘﺮوﻓﯿﻞ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه در ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ارزﺷـﻤﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿـﺪ اﻣﯿـﺪﺑﺨﺶ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺸـﮑﻞ ﻫﺎ در ﻣﻮرخ  ،22/5/1398ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام
دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺮره ﻫﺎي ﺻﺎدره و در راﺳـﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ و اﺑﻼغ ﺟﺪي در ﺧﺼﻮص
اﺟﺘﻨﺎب دوﻟﺖ ﻣﺮدان و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﻗﺘﺼﺎدي از ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﻧﮕﺮي در
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ،ﻣﻮﻗﻊ را ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺣﺘﺮام ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
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اتاق بازر ن
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 /98/10393ﻟا ﻒ ت
1398/6/25

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﺎﻇﻤﯽ اﺷﻨﯽ
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
از آﻧﺠـﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻼﻃﻤﺎت ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮخ ارز در  2ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ،ﺧﺮوج ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و ﻧﯿﺰ
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺻﺎدرات ﺧﺎرج از روﯾﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻓﺮادي را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺻـﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ و ﺑﺎﻫﺪف ﭘﺎﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﻀﺎء اﺗﺎق ﺗﻬـﺮان ،در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي
ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺪﻣﻠﯽ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﻮرد راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮرد
اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ آﻧﺠﻨﺎب ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار اﺳﺖ.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري

روﻧﻮﺷﺖ:
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺟﻮان ﺑﺨﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر. ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺻﺪري رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻮآوري و ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻻزم. اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر. -ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﺸﻘﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﭘﯿﮕﯿﺮي.
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گزارش عملکرد سال 1398-1399

 /98/10551ﻟا ﻒ ت
1398/6/27

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻻري
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣًﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  36ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ
آن راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﮔﺰارﺷﺎت واﺻﻠﻪ از ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،از ﺗﻤﺪﯾـﺪ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺳـﻠﺐ اﻣﮑﺎن اﺳـﺘﻔﺎده و ﺑﺮﺧﻮرداري از
ﻣﺰاﯾـﺎي درﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﻋـﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾـﺪ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﯾﻖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺎﺗﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ :
اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺸﻘﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻫﻮﻣﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻨﺶ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
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کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

 /98/10552ﻟا ﻒ ت
1398/6/27

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن
دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮان ﻗﻮا
ﺑﺎ ﺳﻼم،
اﺣﺘﺮاﻣﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀـﺮﯾﺪ و آﻣﺎرﻫﺎي رﺳـﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﻇﺮف ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از ﻧﯿﺎز ارزي ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶروي اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﮐﻼن در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ارزي در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺣﻀﻮر
اﯾﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد ) (13ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ) (34ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ
از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣـﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪام در
راﺳـﺘﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﺬﮐﻮر ﺳـﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖﭘـﺬﯾﺮي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫـﺪف و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﺮوش
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ارزي و در راﺳﺘﺎي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ارز ﻧﺎﺷﯽ از ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮارزش
اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ارزي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ  4ﻣـﺎﻫﻪ را ﺑﺮاي ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧﻮدداري و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي-
ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺷـﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  98ﮐـﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺪه ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻼﺣﯽ آن راﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻣﮑﺎﻧﭙـﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺘﻤﻢ و رﺳﯿﺪﮔﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺰ ﺗﻮام ﺑﺎﮔﺮدﺷـﮑﺎر ﻣﻄﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺟﻠﺴـﺎت ﺳـﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدد  80درﺻـﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺣﯿﻦ ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪه
ﻣﺴﺘﺮد و  20درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ،ﭘﺲ از اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺮﺿﻪ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزي ،ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﯾﻔﺎء ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات ،در ﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ 100 ،درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در زﻣﺮه
ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﻈﻮر و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات ﻻزم ،از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اﺗﺎق را ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ:
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ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ رﺋﯿﺴﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺳﻼم،
اﺣﺘﺮاﻣًﺎ ،ﺑﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸـﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،از اﻗﺪام ﺳﺎزﻧﺪه و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮔﺮ ﻗﻮه ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺤﺖ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ،ﺟﻬﺖ ﺻﺪور و اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  9000/77529/100ﻣﻮرخ  16/6/1398در ﺧﺼﻮص "ﻧﺤﻮه اﺣﻀﺎر
اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ" ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮيﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎمﮔﯿﺮي از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻮاد  688و 689
ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﻣﯽدارد.
ﺑﯽﺷﮏ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ارزﻧﺪه ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ و ارزشﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺑﺎرﻗﻪﻫﺎي
اﻣﯿـﺪ در ﻓﻀـﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ و ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ،اﻫﺘﻤﺎم ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي ﺗﻤـﺎم ﺗﻮان و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر اﻓﺰون ﻧﻤﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻗـﺪاﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ در
راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد اﺧﻼل در روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل
ﮐﺸﻮر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳـﯽ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و زﻣﯿﻨﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ رﺷﺪ
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺮﺷﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﺎن
را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ روزاﻓﺰون ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را از اﯾﺰد ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ:
ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر.
روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر.

162

کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

ﺷﻤﺎﺭﻩ/۹۹/۱۰۷۱۲ :ﺍﻟﻒ ﺕ
ﺗﺎﺭﯾﺦ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺭﺯﻡ ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ،

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 ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﺍﯾﺠـﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﮐﺮﻭﻧﺎﯾﯽِ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ

ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ 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 ﻓﻮﻻﺩﯼ ﻭ

ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ 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 ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ،ﻋﺪﻡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ

ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻓﻮﻻﺩ 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 ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﻥ
ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ  ۱۰ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻃﯽ  ۲ﺳﺎﻝ 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  CNGﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ

ﯾﮏ ﯾﺎ ﺩﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ  ۱۰ﻟﯿﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻭ ﺣﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺭﺯ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﺷﻤﺎﺭﻩ/۹۹/۱۰۷۱۲ :ﺍﻟﻒ ﺕ
ﺗﺎﺭﯾﺦ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۴ﺗﺎ  ۶ﺑﺮﺍﺑـﺮﯼ 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  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ 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 ﻓﻮﻻﺩﯼ 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 ) (ASUﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥﭘﺰﺷﮑـﯽ ).(PSA

ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﮔﺎﺯ:

 ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ )ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﯽ( ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﺎﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩﯼ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ؛

 ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ ﻭ ﯾﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎﯼ  ۱۰ﻭ ۴۰ﻟﯿﺘﺮﯼ؛

 ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖﻭﺯﺍﺭﺕ 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 ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﯾﺪ.

ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
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ﺷﻤﺎﺭﻩ/٩٩/١٠٧٢٩ :ﺍﻟ
ﺗﺎﺭﯾﺦ:
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻒﺕ
١٣٩٩/١٠/٠٦
ﺩﺍﺭﺩ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺯﻧﮕﻨﻪ
ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻔﺖ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ،

ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ) (٥ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ،ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ "ﺳﻬﻢﺑﺮﯼ

ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ 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 ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻣﻮﺭﺩﻧﯿﺎﺯ
ﺁﻧﻬﺎ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﻡ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ 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 ﺭﮔﻮﻻﺗﻮﺭﯼ ،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 ) (٥٩ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﺍﺻﻞ ) (٤٤ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ

)ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  (١٣٨٦ﻭ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  ،١٣٩٧/٠٣/٢٢ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﮔﻮﻻﺗﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ .ﺑﺎ
ﺍﯾﻦﺣﺎﻝ ﺑﻪﺭﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺩﯼ ،ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ )" (١٣ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ" ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  ،١٣٩١ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎﺩ

ﺭﮔﻮﻻﺗﻮﺭﯼ 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 ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﭘﺎﯾﯿﻦﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﺒﻮﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎﺩﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ،ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺩﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ ،ﺍﺯ ﺷﯿﻮﻩ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎﯼ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ،

ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ،ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦﺩﺳﺘﯽ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺷﻤﺎﺭﻩ/٩٩/١٠٧٢٩ :ﺍﻟ
ﺗﺎﺭﯾﺦ:
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻒﺕ
١٣٩٩/١٠/٠٦
ﺩﺍﺭﺩ

ﻋﻠﯽ ﺍﯾﺤﺎﻝ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﯼ ﻓﻌﺎﻻﻥ 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

ﺍﻋﻼﻡ 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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ﺟﻨﺎب آﻗﺎي رﺣﻤﺎﻧﯽ
وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﻣﻮﺿﻮع :درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺪون ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺳﻼم،
اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺑﻪ اﺳـﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧـﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼـﺪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا و دارو ،ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷـﺘﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده و ﺿﻤﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﺛﺒﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮآورده ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاردادي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺣﺴﺐ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻓﻖ روﯾﻪ ﻣﺮﺳﻮم در ﺑﺴـﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺠﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ و راﮐﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاردادي ﺟﺬب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از
ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﻋﻤﻼ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ  40درﺻﺪ از ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاردادي ،ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  5ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﯾﺸﺎن از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﻤﺮﮐﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻀﺎﻓًﺎ ،ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داروﯾﯽ از ﺣﯿﺚ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮداد در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺻـﻨﻌﺘﯽ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎري و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ درﺧﻮر ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷـﺘﻐﺎل و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  -در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( ،ﺑﻪ ﺳﺎل "روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ" ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ  -ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ،ﭘﯿﺮو ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت واﺻـﻠﻪ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ و ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از ﺳﺎل  1391ﺑﺎ آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﻮراي ﮔﻔﺘﮕﻮي دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻣﻄﺮح و اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻟﺬا ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪون ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،دﺳﺘﻮر اﻗﺪام ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪي ﺑﯿﺶ از  100ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﻗﺮاردادي از ﻣﺰاﯾﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎرت
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ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﻋﺪم واﮔﺬاري ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﯿﻤﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺠﺪد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ واﺣﺪﻫﺎي اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ:
اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ رﯾﺎﺣﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ و ﺧﺰاﻧﻪ دار اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي زﻫﺮه وﻧﺪي رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺸﻘﯽ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﯿﺪﯾﺎن ﻣﺸﺎور و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﺷﻮراي ﮔﻔﺘﮕﻮي دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ.
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﻋﻈﻢ رﺿﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ.
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ﺷﻤﺎﺭﻩ/٩٩/١١١۲۵ :ﺍﻟﻒ ﺕ
ﺗﺎﺭﯾﺦ١۳٩٩/١۰/١۳ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ
ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ،
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ،ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺷﯿﻮﻉ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻮﻭﯾﺪ
 ،١٩ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ 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 ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻﺯﻡ 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 ﺳﻼﻣﺖ 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 ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻧﻮﺁﻭﺭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭘﯽ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﯼ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﻮﭘﺎ ،ﺍﯾﺪﻩ ﭘﺮﻭﺭ ﻭ ﺗﮑﺎﭘﻮﮔﺮ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 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/٩٩/١١١۲۵ :ﺍﻟﻒ ﺕ
ﺗﺎﺭﯾﺦ١۳٩٩/١۰/١۳ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ 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 ﺍﻃﻼﻉ
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ﺷﻤﺎﺭﻩ/۹۹/١١۵۴۴ :ﺍﻟﻒ ﺕ
ﺗﺎﺭﯾﺦ١۳۹۹/١۰/٢٢ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯼ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  ١۶ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﺧﻠﻖ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ

ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺖ  ۶ﺷﺮﮐﺖ ﻭ  ١۰ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﯾﺪﻩ

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻣﺮﺯ ﺧﻮﺩﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﭘﻼﺳﻤﺎﯼ ﺧﻮﻥ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ
ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭ ،ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﮐﻪ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻬﻢ ﺳﻼﻣﺖ 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 ﻣﺸﮑﻼﺕ 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 ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻋﻼﻭﻩ 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

ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍﻭﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼﺕ

ﻻﯾﻨﺤﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ:

 .١ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻃﻼﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍﻭﺩﺍﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﯼ

 commercialﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ  ٢ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﯿﺎﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ۸ﺩﺭ

ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ  ۹۶ﻭ  ۹۷ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﯽﺭﻭﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍﻭﺩﺍﺭﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
ﺁﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻭ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ۸ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﮑﻨﺪ.

 .٢ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺁﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻭ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ) ۸ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﭼﻨﺪ ﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍﻭﺩﺍﺭﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺯ

ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍﻭﺩﺍﺭﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ
ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﺰﺩ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺮ 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 ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ۵%
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ﺷﻤﺎﺭﻩ/۹۹/١١۵۴۴ :ﺍﻟﻒ ﺕ
ﺗﺎﺭﯾﺦ١۳۹۹/١۰/٢٢ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺍﺭﻭﯼ  IVIGﺩﺭ 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.

ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻭ

ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮﻉ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺍﻫﺪﺍ ﭘﻼﺳﻤﺎ

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 ﭘﻼﺳﻤﺎ 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 ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺸﻘﯽ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻫﯿﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ
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ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﻤﯿﺪ زادﺑﻮم
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺳﻼم،
اﺣﺘﺮاﻣًﺎ ،اﻧﺘﺼﺎب ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن
را در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آن از ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آرزو ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳـﺘﺤﻀﺎر دارﯾـﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﺠﺎرت ،اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﺎرآﻣـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرت
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺿﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ،ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻓﯽ و ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻋﺪم ﺗﻨﻈﯿﻢ
درﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼع واﺻـﻠﻪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﺗﺮﮐﯿﻪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اوراﺳﯿﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ و آن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﺎق ﺣﺴﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿـﺮورت اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاي
ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ،اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ آن ﺳﺎزﻣﺎن و اﯾﻦ اﺗﺎق ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداري در
ﺣﻮزه ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎي ﺗﺠﺎري اﯾﺮان ﺷﻮد.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ:
 ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر -ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻻﻫﻮﺗﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
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ﺷﻤﺎﺭﻩ :ﺍﻟﻒ ﺕ١١٧٩٢/٩٩/
ﺗﺎﺭﯾﺦ١٣٩٩/١۰/٢٧ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺩﮊﭘﺴﻨﺪ
ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛

ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۴٣٥٣ﻣﻮﺭﺥ  ٦٣٧٩٣ ،١٣٩٧/۰١/٢٢ﻣﻮﺭﺥ ١٦٩٣٦٨ ،١٣٩٧/۰٥/١٦

ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٧/١٢/١٥ﻭ  ٧٢١٩١ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٨/۰٦/١٢ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺑﻼﻍ
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:

 -١ﺑﻨﮕﺎﻩ 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  ١٣٩٦ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﺑﺠﺰ ﺍﺭﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ،
ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻭ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ “ﺍﺭﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ“ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ؛

 -٢ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﺭﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺑﻨﺪ  ،١ﮐﻪ ﺳﺮ ﺭﺳﯿﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ١٣٩٧/۰٥/١٦ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ

ﺍﺭﺯ ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ  ۴٢۰۰۰ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  ١٣٩٧/۰١/٣١ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ

ﺍﺭﺯ  ۴٢۰۰۰ﺭﯾﺎﻝ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (٣ﺍﺻﻼﺣﯽ ﺑﻨﺪ ) (١ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ١٦٩٣٦٨ﻣﻮﺭﺥ

 ١٣٩٧/١٢/١٥ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٢ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٧٢١٩١ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٨/۰٦/١٢ﻣﺴﮑﻮﺕ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ

ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ،ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺳﺮﺭﺳﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ،١٣٩٧/۰٥/١٦ﺍﺭﺯ 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  ۴٣٥٣ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٧/۰١/٢٢ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ

ﺻﺮﺍﻓﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ١٣٩٧/۰١/٢٢ﻟﻐﺎﯾﺖ  ١٣٩٧/۰٥/١٦ﺍﻣﮑﺎﻥ 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 ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ

ﻫﺎﯼ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯼ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ

ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (٢ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٧٢١٩١ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٨/۰٦/١٢ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ:

"ﺗﺒﺼﺮﻩ :ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  ١٣٩٧/۰١/٣١ﺗﺮﺧﯿﺺ

ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﺭﺳﯿﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  ١٣٩٧/۰٥/١٦ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﻭﻡ ﺍﺭﺯ ) ﻧﯿﻤﺎ ( ﺗﺎﻣﯿﻦ
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ﺷﻤﺎﺭﻩ :ﺍﻟﻒ ﺕ١١٧٩٢/٩٩/
ﺗﺎﺭﯾﺦ١٣٩٩/١۰/٢٧ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

ﻧﺪﺍﺭﺩ

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.

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﯼ

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 ﺍﻃﻼﻉ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻫﯿﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
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جناب آقای دکتر اکبری تاالرپشتی

رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

با سالم

احتراماً ،با عنایت به مذاکرات پیشین و با توجه به اینکه بررسی جزئیات "طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد

اصالح سیاست های تنظیم بازار" در دستور کار آن کمیسیون قرار دارد ،توجه حضرتعالی را به موارد زیر جلب می نمایم:

 -1جایگاه رفیع قوه مقننه ایجا ب می نماید که مجلس شورای اسالمی از ورود به جزئیات اجرایی پرهیز کند و با ساماندهی
قوانین و مقررات موجود و نظارت بر اجرای صحیح آن ،زمینه پاسداشت از حقوق آحاد ملت را فراهم نماید .لذا عزم مجلس

برای قانون نویسی پیرامون زنجیره فوالد به دالیل زیر صحیح به نظر نمی رسد:


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

با تغییر عوامل فوق است و لذا تصویب یک قانون ،قدرت انعطاف و اعمال واکنش صحیح در برابر تحوالت داخلی و بین
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

جوانب و جزئیات متعدد این زنجیره و وضعیت تولید و تقاضای متفاوت هر محصول را در برنخواهد گرفت ،ضمن اینکه
به حل مشکالت موجود کمکی نخواهد کرد بلکه ممکن است خود مسبب پدیدآمدن مشکالت جدید برای تولید و بازار

فوالد کشور گردد.


هدف مجلس برای تدوین این طرح ،ساماندهی بازار فوالد با هدف برخورداری مصرف کنندگان نهایی بوده است.

حضرتعالی به خوبی مستحضرید که ریشه اصلی نابسامانی بازار فوالد به ویژه در یک سال گذشته ،مسائل اجرایی و

عدم تسلط و شناخت مناسب مسئولین ذیربط از پیچیدگی های تولید و تجارت در زنجیره فوالد بوده است نه فقدان

قوانین .شایان ذکر است در خصوص محصوالت فوالدی ،قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ،قانون اصالحی مالیات های
مستقیم ،قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و  ...شمولیت دارد.



با توجه به سهم  15درصدی صنعت فوالد از بازار سرمایه کشور ،شایان توجه است که این بازار نیز نسبت به تحوالت
صنعت فوالد با حساسیت و یژه برخورد خواهد کرد (شاهد عینی آن ریزش اخیر سهام همه صنایع بورسی در اثر یک
مصاحبه بر علیه شرکت های فوالدی بود) که با در نظر داشتن سابقه دخالتهای گذشته و با عنایت به مفاد طرح مورد

بحث به ویژه در خصوص صادرات ،احتماال این واکنش ،مثبت نخواهد بود و این مسئله عزم جدی مجلس شورای اسالمی

برای حمایت از بازار سرمایه کشور را زیر سوال خواهد برد و پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

بر این اساس و با توجه به اینکه اخیرا ستاد اقتصادی دولت ،شیوه نامه ای برای ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد ابالغ

کرده که تقریب ا با طرح مجلس همخوانی دارد و ایرادات کارشناسی آن نیز در چند جلسه با حضور تشکل های تخصصی مطرح و
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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

حداقل در یک بازه  6ماهه ،تامل نماید.

 -2طرح تدوین شده توسط آن کمیسیون محترم عالوه بر آنکه دارای نقاط قوت مهمی همچون توسعه معامالت در بستر
بورس کاال ،توجه به کل زنجیره فوالد و پرهیز از بخشی نگری و همچنین تاکید بر نقش سامانه جامع تجارت می باشد

اما در برخی موارد ایرادات اساسی دارد که الزم است در جهت اجرای نتیجه بخش آن مورد اصالح قرار گیرد:


تبصره  2و  3ماده  3این طرح به حذف معافیت مالیاتی صادرات و وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فوالد اشاره دارد که
در شرایط فعلی ارزی کشور و همچنین جمیع سیاست های نظام بر توسعه صادرات غیر نفتی ،به هیچ عنوان قابل توجیه

نمی باشد .تصویب این تبصره ها در شرایطی که با مازاد  2برابری تولید نسبت به تقاضای فوالد در کشور مواجهیم،
عالوه بر کاهش صادرات موجب کاهش تولید فوالد کشور نیز خواهد گردید .عالوه بر این ،تصویب این مواد ضد صادراتی،

انگیزه سرمایه گذاران برای توسعه زنجیره فوالد را به شدت کاهش خواهد داد که مغایر با اهداف سند چشم انداز 1404
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.



الزام به عرضه همه محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال ( ماده  )2به دلیل تنوع بسیار باالی محصوالت این زنجیره و
شرایط متفاوت تولید و تقاضا و بازار در هر محصول ،نه تنها اجرایی نیست بلکه تصویب آن می تواند مشکالت جدیدی

برای واحدهای تولیدی ایجاد کند .به طور مثال واحدهایی که برای تامین پایدار مواد اولیه معدنی خود قراردادهای بلند
مدت منعقد می نمایند و یا واحدهایی که محصوالت خاص سفارشی (مانند ورق های  )APIتولید می کنند و خریداران

انحصاری همچون وزارت نفت و شرکت ملی گاز دارند ،در صورت عدم اصالح این ماده دچار مشکالت عدیده در تولید

و فروش خواهند شد و چه بسا ممکن است تداوم تولید در واحدهای بزرگ فوالدی کشور و همچنین تامین مواد اولیه
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

تولید است ،عرضه در بورس کاال به افزایش قیمت این کاالها منجر خواهد شد .از سوی دیگر در خصوص محصوالتی
همچون سنگ آهن هماتیتی ،میزان تولید بیش از تقاضا است که الزام عرضه در بورس کاال موجب ورشکستگی

واحدهای تولیدی خواهد شد .همچنین الزم به ذکر است عمده سهامداران و مالکان معادن سنگ آهن هماتیتی ،افراد
حقیقی یا بنگاه های کوچک و متوسط هستند؛ لذا عرضه ان ها در بورس ،موجب مشکالت متعدد و حتی ورشکستگی

سهامداران خواهد شد.

لذا در خصوص این ماده پیشنهاد می گردد تعیین محصوالت قابل عرضه در بورس کاال و میزان عرضه آنها در کمیته

مندرج در ماده  4طرح مورد اشاره ( با درنظر گرفتن اصالحات ذیل همین نامه) صورت پذیرد.


صادرات فوالد امری زمان بر و نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی های متعدد قبلی با مشتریان به ویژه در شرایط تحریم

های فعلی است .لذا منوط کردن صادرات در زنجیره فوالد به مازاد عرضه در بورس کاال (ماده  )3عالوه بر اینکه امکان
برنامه ریزی صادراتی را از تولیدکنندگان می گیرد ،موجب عرضه مازاد بر نیاز داخلی و عدم کشف قیمت به صورت
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رقابتی در بورس کاال می گردد که با فلسفه وجودی این طرح که حمایت از بازار سرمایه و بورس کاال می باشد (بند ج

ماده  36قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) مغایر است.

لذا پیشنهاد می گردد هر واحد تولیدی دارای یک برنامه مشخص عرضه داخلی و صادرات برای یک دوره  6ماهه باشد

که این برنامه را وزارت صمت با همکاری تشکل های تخصصی تدوین و ابالغ نماید.



حذف لوله و پروفیل از مفاد این طرح (ماده  )2جای سوال جدی دارد .اگر هدف مجلس از قانون نویسی برای بازار فوالد،
تامین منافع مصرف کنندگان نهایی است ،چرا لوله و پروفیل به عنوان یک محصول نهایی از عرضه در بورس کاال

مستثنی شده است ؟ لذا به نظر می رسد این محصول نیز با در نظر گرفتن موارد فوق ،الزم است در بورس کاال عرضه

گردد.


تعیین یک کمیته تقریبا دولتی برای تصمیم گیری پیرامون جزئیات متعدد تولید و بازار فوالد آن هم در سطح  3قوه و

البته بدون حق رای تشکل های تخصصی ،منطقی به نظر نمی رسد .شایان توجه است که بخش مهمی از سرمایه گذاری

های انجام شده در زنجیره فوالد کشور متعلق به بخش خصوصی است و بیش از  60درصد نیاز داخلی محصوالت فوالدی
کشور توسط کارخانجات بخش خصوصی تامین می گردد .در افق چشم انداز سال  1404نظام جمهوری اسالمی ایران

نیز جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به طور ویژه هدف گذاری شده است .بر این اساس افزایش نقش بخش خصوصی
در تصمیم گیری ها از طریق اعطای حق رای به تشکل های بخش خصوصی در کمیته رصد و پایش موضوع ماده  4این

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

است که متعلق به سهام داران خرد و حقیقی از عامه مردم به ویژه قشر محروم با مدیریت ایمیدرو و وزارت تعاون ،کار

و رفاه اجتماعی می باشد .لذا پیشنهاد می گردد این دو نهاد نیز به کمیته رصد و پایش زنجیره فوالد ملحق گردند.

در همین خصوص پیشنهاد می شود وزارت صمت مکلف گردد با احیای ستاد زنجیره فوالد که سابقه عملکرد مثبت آن در

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.

در خصوص اختیارات گسترده اعطا شده به کمیته مذکور نیز باید عنوان داشت که تعیین قیمت پایه در بورس کاال امری
تخصصی است که در خصوص همه کاالهای پذیرفته شده به صورت هماهنگ و یکپارچه و بر اساس اصول و مقررات بورس

و با توجه به مولفه های در حال تغییر اقتصادی انجام می شود .لذا پیشنهاد می گردد این وظیفه اجرایی و تخصصی از

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

است برای همه صنایع به صورت یکپارچه عمل گردد .لذا پیشنهاد می گردد این موضوع نیز در ماده  4طرح مورد بحث

اصالح گردد.

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

فوالد که ایجاد تعادل و آرامش در این بازار را در پی خواهد داشت ،خواشمند است دستور فرمایید که مجلس محترم شورای

اسالمی با تامل و دقت نظر ،پیشنهادات و نقطه نظرات فعاالن زنجیره فوالد به ویژه تشکل های تخصصی این زنجیره همچون
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انجمن تولیدکنندگان فوالد و انجمن سنگ آهن و سازمان ایمیدور را دریافت و مورد توجه قرار دهد .همچنین خواهشمند است

ترتیبی اتخاذ فرمایید نماینده اتاق تهران ،در جلسات بررسی طرح مذکور در آن کمیسیون حضور داشته باشد و این اتاق ،همچون

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.

اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران جهت استحضار
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
جناب آقای خلیفه سلطانی دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان فوالد 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 اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران جهت اطالع
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ﺷﻤﺎﺭﻩ/۹۹/۱۲۳۷۴ :ﺍﻟﻒ ﺕ
ﺗﺎﺭﯾﺦ:
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

۱۳۹۹/۱۱/۱۱
ﺩﺍﺭﺩ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎﻭﺍﺯﯼ
ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ،

ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﺒﺮﻡ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﺭﺳﺎﻧﯽ
ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪﻩ ،ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼﺕ ،ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ 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 ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺪﻝ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯ
ﺩﻧﯿﺎ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ 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 ﻣﺸﮑﻼﺕ 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:
 -۱ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ؛
 -۲ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﺸﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﯾﺴﮏ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛
 -۳ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ؛
 -۴ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺳﻤﻮﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ؛
 -۵ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﺬﺏ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ؛
-۶ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﭘﺎﯾﻠﻮﺕ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ؛
-۷ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ.
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ﺷﻤﺎﺭﻩ/۹۹/۱۲۳۷۴ :ﺍﻟﻒ ﺕ
ﺗﺎﺭﯾﺦ:
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

۱۳۹۹/۱۱/۱۱
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.

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﯼ

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
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جناب آقای جنتی

معاون محترم مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی

با سالم،
احتراماً ،با عنایت به نامه شماره /032/44911ص مورخ 4391/20/23جنابعالی ،در خصوص اصالح ماده 42
آیین نامه اجرایی تبصره  4ماده ( ) 419قانون مالیاتهای مستقیم در راستای تامین منظور مقنن در ماده ( )41قانون
حداکثر استفاده از توان داخل مصوب  ، 4391/0/41این نکته بسیار حائز اهمیت است که در حال حاضر بر اساس
تبصره ( )4ماده  419قانون مالیا ت های مستقیم ،افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیها مجاز بوده و هست ،اما
به دلیل مغایرت با استانداردهای حسابداری مشمول مالیات است .لذا تفسیر ماده ( )41قانون حداکثر و نزول بار
حقوقی و مالی آن فقط به دادن مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی محل ایراد است .این در حالی است
که روح ماده ( )41قانون حداکثر ا رایه معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است که در
نامه جنابعالی به آن تاکید نشده است.
لذا جهت اصالح ماده ( )42آئین نامه اجرائی تبصره ( )4ماده ( )419قانون مالیاتهای مستقیم ،متن پیشنهادی
اتاق تهران به صورت زیر است:
اصالح ماده ( )42آئین نامه اجرایی تبصره ( )4ماده  419قانون مالیات های مستقیم:
«پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها ،انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع
آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن
سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با رعایت شرایط
ماده ( )41قانون حداکثر استفاده از توان داخل مصوب  4391/20/41مجاز و معاف از مالیات بر درآمد خواهد
بود».
پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی جهت برررسی موضوع سپاسگزاری میگردد.
محمدرضا نجفی منش

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید

رونوشت:
سرکار خانم فدایی ،معاونت محترم امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق تهران ،جهت استحضار.
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ﺟﻨﺎب آﻗﺎي زادﺑﻮم
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ،در راﺳـﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺪ  10ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺧﺼﻮ ص ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ از ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﺎق ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑـﺎزار ﭘﻮل و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان و
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫـﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﯽ ﺗـﻬﯿﻪ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷــﺪه اﺳـﺖ را ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﯾـﻞ ﺟﻬﺖ اﺳــﺘﺤﻀﺎر و
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﯾﻔﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر و رﺷﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
 (1ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺪي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛
 (2در ﻣﺎده  ،1اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي در ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ
و ﻣﻌﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي؛
 (3در ﻣﺎده ،2اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪار ﮔﺮدد؛
 (4در ﻣﺎده ،2اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزي ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ دﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و
ﺑﺮوات ﻏﯿﺮﺗﻌﻬـﺪي از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ دﯾﻦ اﺳـﻨﺎدي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛
 (5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده ،2درج ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺬف آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد؛
 (6در ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده  ،2ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﻫﺠﯿﻨﮓ ﺑﻪ  10درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛
 (7در ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده ،3اﺗـﺎق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،درج ﮔﺮدد؛
 (8در ردﯾﻒ ﻫـﺎي2،1و  6ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺎده  ،5ﺳـﻘﻒ ﻫـﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﺴـﯿﺎر ﻧـﺎﭼﯿﺰ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮده و ﻋﻤًﻼ در ﺻﻮرت
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/98/14261اﻟﻒ ت
1398/8/25

ﭘ ﺮ د ا ﺧﺖ  ،ﻧ ﯿ ﺰ ﺗ ﺄ ﺛ ﯿ ﺮ ﮔ ﺬ ا ر ي ﻣ ﺜ ﺒ ﺘﯽ ﻧ ﺨ ﻮ ا ﻫ ﺪ د ا ﺷﺖ ؛
 (9در ردﯾﻒ 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺎده ،5در ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزي ﻫﻢ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد؛
 (10در ردﯾﻒ  10 ،9، 8 ،7 ، 5 ، 4و 11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺎده ،5ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
 (11در ردﯾﻒ 12ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺎده ،5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ،ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿـﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮔ ﺮدد ؛
 ( 12اﺻﻼح ﻣﺎده 13ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ» ،ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬـﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮدﯾﻊ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﺻﻨﺪوق
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاري درﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ارزي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ«
 (13در ﺑﻨﺪ 15-2ﻣﺎده  ،14ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ اي ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﮔﻤﺮك ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛
 (14ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ﺻـﻨﺪوﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وارﯾﺰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد و ﺑﺎ وارﯾﺰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮ
ﺳﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺮدد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻮن دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد؛

ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺸﻘﯽ

روﻧﻮﺷﺖ:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻻﻫﻮﺗﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
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/89/44311ت الف
4389/8/33

جناب آقای حسین فالح جوشقانی
معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

با سالم،
احتراماً ،بازگشت به نامه شماره  111/66144مورخ  1960/10/16جنابعالی ،در خصوص ایجاد
زمینه مشارکت و بهرهداری حداکثری آن سازمان از توان بخش خصوصی و ذینفعان اکوسیستم
دیجیتالی کشور ،در روند پیادهسازی فناوریها و خدمات مورد نیاز این حوزه ،بدینوسیله ،جناب
آقای مهندس فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران ،و جناب آقای
دکتر داود ادیب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ،مشاوران و پیمانکاران
صنعت مخابرات ایران (مپتا) ،به نمایندگی از اتاق بازگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،به ترتیب
جهت عضویت در «کارگروه همکاریهای بین بخشی» و همچنین «کارگروه توسعه کسبوکار» کمیته
راهبری گذار به نسل پنجم شبکه ارتباطی کشور ذیل فعالیت آن سازمان ،جهت همکاری و مشارکت
در روند تصمیمگیریهای مرتبط در این حوزه ،معرفی میگردند .خواهشمند است دستور فرمایید،
اقدامات الزم در این خصوص به عمل آید.
پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی ،تشکر و قدردانی میگردد.
بهمن عشقی
رونوشت:
 جناب آقای مسعود خوانساری ،رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران؛ جهت استحضار.
 جناب آقای سید مجید صدری ،رئیس محترم کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران؛ جهت استحضار.
 جناب آقای فرزین فردیس ،نائب رئیس محترم کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران؛ جهت استحضار
 سرکار خانم فدایی ،معاون محترم امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق تهران؛ جهت آگاهی.
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/98/16699اﻟﻒ ت
1398/9/26

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭘﺎرﺳﺎ
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣـًﺎ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮدﯾﺎن
ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ،ﻧﻈﺮ آن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم را ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
 .1ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳـﺘﺤﻀﺎر دارﯾﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده )ﻣﺼﻮب  ،(1387در ﻣﻘـﺎم ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،از
اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﻮازﯾﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﺷﻨﺎﯾﯽ و
ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻮدﯾﺎن و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در زﻣﺮه ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد.
.2ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،از اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ
و آﺷﻨﺎﯾﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﻫﺎ و دﺷﻮاري ﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
اﻣﺮوز ،اﻣﺮ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻌﻀﺎ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ،ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ از ﺧﺴﺎرات و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ ،در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮔﺴﺘﺮش
اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼ ﺎدي ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮدﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده،
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري

روﻧﻮﺷﺖ:
 -1اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
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ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺎﻻري
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣًﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀـﺮﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺷـﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﺮان از رﺗﺒﻪ  173در ﮔﺰارش 2019
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ  178در ﮔﺰارش  ،2020ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ دراﯾﻦ ﺧﺼﻮص و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ،ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در رده
ﺑﻨﺪي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در راﺳـﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﺿﺮورت را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣـﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺷـﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻮزة ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﮔﺰارش  2020ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  13روز ﺑﺮاي اﯾﺮان درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن روش ﺑﺮ ﺧﻂ ﻧﻤﻮدن ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ 72ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ 3
روز اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺮددﻫﺎي ﺑﯽ ﻣﻮرد در واﺣـﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ :
 اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي وزارت اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺸﻘﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ -ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻫﻮﻣﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ
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ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ
وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺑﺎ ﺳﻼم،
اﺣﺘﺮاﻣًﺎ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰام رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿـﺪ ﺳـﻘﻒ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاي واردات ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت ﻫﺎي
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺛﺒﺖﺳﻔﺎرش ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ اﺳـﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎري ﮐﺸﻮر و ﺗﻨﮓﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،اﻟﺰام ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﻪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي را ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺰارﺷﺎت واﺻـﻠﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻘﻒ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺮاي واردات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﮐﺎذب ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  85درﺻـﺪ از واردات ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳـﻄﻪاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﻟﺰام ﺳﻘﻒ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاي واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد.
ﺗﻮﻓﯿﻖ روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ :اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر.
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کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان
اتاق بازر ن
گا� ،صنایع ،معادن وکشاورزی تهران

/82/71862ت الف
7982/71/4

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور

با سالم؛
احتراماً ،همانگونه که مستحضرید ،واردات رسمی فرآوردههای بهداشتی و آرایشی از تاریخ  3131/20/13و پیرو
نامه وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت به رییس کل محترم بانک مرکزی ،متوقف شد .طی بخشننامهای کنه در
تعارض آشکار با ماده  00قانون احکام دایمی برنامههای توسعه میباشد و همچنین به رغم موازین صنری قنانونی،
محمولههایی که پیش از تاریخ فوق ثبت سفارش شده و در مبادی گمرکی کشور در حال طنی تشنریفات قنانونی
بودند ،در تله مقررات خلق الساعه گرفتار و امکان ترخیص کاالهای مذکور سلب و این در حالی اسننت کنه ارزش
کاالی وارداتی در سال  3131بطور کامل به فروشنده خارجی پرداخت گردیده است.
در  1ماه اخیر ،علیرغم صدور بخشنامههای متعدد و بعضاً متعارض ،موضوع ترخیص کاالی یاد شده فراهم
نگردیده ،و این در حالی است که در خالل  02روز گذشته دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ،طی
مکاتباتی خطاب به گمرک جمهوری اسالمی ،فهرست کاالی وارداتی متوقف در گمرکات را به سازمان مذکور اعالم
نموده ولی هم چنان بدلیل عدم هماهنگی دستگاهی ،بین بانک مرکزی و وزارت اخیر ،امکان ترخیص فراهم
نگردیده است .در چنین شرایطی که با توجه به شرایط خاص نگهداری اقالم بهداشتی و آرایشی توقف کاالی
وارداتی در خالل ایام تابستان و هم چنین زمستان در پیش رو ،عمالً انهدام و زایل گردیدن سرمایه کشور و نیز
دارایی تجاری را بهمراه دارد که بصورت شفاف و رعایت موازین قانونی به امر تجارت مشغول میباشند ،و یقیناً
شرایطی ایجاد میشود که جهت پاسخگویی به تقاضا ،مسیر قاچاق ،روش جایگزین تامین نیاز بازار کشور گردد.
لذا با عنایت به اهمیت موضوع و پیگیری مکرر صاحبین کسب و کار از این اتاق ،دستور فرمایند عاجالً بررسی و
اقدام الزم جهت رفع مشکل معمول گردد.
پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری میگردد.
مسعود خوانساری
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اتاق بازر ن
 معادن وکشاورزی تهران، صنایع،�گا
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/98/18002اﻟﻒ ت
1398/10/17

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﺳﻼم،
اﺣﺘﺮاﻣًﺎ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﺎق ﻣﺎده  138ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻣﺎده  30ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ "اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ آورده ﻧﻘﺪي ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ،ﻃﺮح و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي را در
ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ،ﻣﻌﺎدل ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣـﺪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ و ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮد ،ﻣﻌﺎدل ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد" ،ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:
 .1از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  95/116595ﻣﻮرخ  1395/04/14ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ج.ا.ا ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﻬﺰارو دوﯾﺴﺖ و
ﺑﯿﺴـﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷـﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮرخ " ،1395/04/08ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻋﻘﻮد ﻏﯿﺮﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎ و
ﻣﺆﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ درج در ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳـﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎري و ﻣﺸﺘﺮي ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل  18درﺻـﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮاي
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻌﺎدل  15درﺻـﺪ و ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻌﺎدل  18درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ" ،ﻧﺮخ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﻧﺮخ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺎده  138ﻣﮑﺮر را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ اﻋﻼﻣﯽ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﭼﻪ ﻋﺪدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم دارد؛
 .2در ﻧﺺ ﺻـﺮﯾﺢ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮن ،ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻘﻮد
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ،ﻓﻠﺬا ﺑﺮاي اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﺎده ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،اﺻﻠﺢ اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرا را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد؛
 .3در ﺻﻮرت ﻋـﺪم اﺻﻼح ﻣﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﻤﯿﺰﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء رﺧﺪاد ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺻﻼح و ﻋﺒﺎرت »ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد « ﺑﻪ
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»ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد«ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﻮرا
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق اﺑﻼغ ﮔﺮدد.
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎري
روﻧﻮﺷﺖ:
ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭘﺎرﺳﺎ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺸﻘﯽ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺪاﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎ و ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
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جناب آقای دکتر عقیلی کرمانی

مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه

با سالم؛
احتراماً ،با عنایت به برگزاری نشست مشترک کمیسیونهای بازار پول و سرمایه ،تسهیل تجارت و
توسعه صادرات ،کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران با حضور
جنابعالی در تاریخ  ،1398/11/16پیشنهادات پنجگانه این اتاق به منظور توسعه همکاریهای مشترک
طرفین در زمینه رفع مسائل و مشکالت ناشی از نقل و انتقاالت مالی میان واردکنندگان و واردکنندگان
ایرانی با محوریت آن بانک به شرح ذیل ایفاد میگردد:
 .1بانک خاورمیانه ضمن گشایش حساب در شعب داخلی و خارجی خود برای صادرکنندگان و
واردکنندگان ایرانی ،زمینه نقل و انتقاالت مالی برای کاالهای کشاورزی ،دارو ،تجهیزات پزشکی و آن
دسته از اقالمی که مشمول تحریمهای اولیه و ثانویه نیستند را فراهم آورد؛
 .2واردکنندگان ایرانی معادل وجوه کاالی خریداری شده را ،در شعب داخلی بانک خاورمیانه تحویل داده
تا این بانک به واسطه شعب یا کارگزاران و یا صرافی بانک خاورمیانه ،مستقر در سایر کشورهای دنیا،
معادل ارزی کاالی خریداری شده را به فروشنده طرف قرارداد طبق ضوابط در کشور مقصد تحویل دهد؛
 .3زمینهای فراهم گردد تا صادرکننده ایرانی ضمن فروش کاالی خود در بازارهای صادراتی ،وجه دریافتی
را به حساب واسط در بانک خاورمیانه مونیخ یا سایر بانکها و کارگزاریهای طرف قرارداد آن بانک واریز
کرده و وجوه حاصله همچون یک حساب جاری ،در بانک محفوظ بماند تا در مراحل بعدی ،قابلیت
واگذاری به یک واردکننده ایرانی برای خرید کاالها و تجهیزات مورد نیاز کشور را طبق ضوابط داشته
باشد؛ به نحوی که بانک وجه مورد نیاز برای خرید واردکننده ایرانی را از محل این حساب جاری ،به
فروشنده خارجی پرداخت نماید؛
 .4زمینهای فراهم گردد تا ضمن واریز وجوه حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان ایرانی به حساب
بانک خاورمیانه یا شعب و کارگزاران آن در کشور مقصد ،چنانچه واردکنندهای برای استفاده از این ارز
وجود نداشت ،منابع ارزی حاصل از صادرات از سوی صادرکننده با نرخ توافقی به صرافیهای بانک
خاورمیانه واگذار و معادل ریالی آن در کشور دریافت گردد؛
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 .5ساز و کاری تعریف گردد تا در صورت معامله وجه حاصل از صادرات در صرافیهای بانک
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.
خواهشمند است پس از بررسی این پیشنهادات و تطبیق آنها با چارچوب ظرفیتهای قانونی آن
بانک محترم ،نظر پیشنهادی خود را به اتاق بازرگانی تهران اعالم نمایید.
پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی و همکاران محترمتان ،کمال تشکر و امتنان را دارد.
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

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
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ن
ساختارسازما� همکاران معاونت امورکمیسیونها وهیات نمایندگان
مریم فدایی
معاون امورکمیسیونها و هیات نمایندگان

صبا بیرانوند
مدیر برنامهریزی و پیگیری
امور کمیسیونها و هیات نمایندگان

پرنیا عابدی
رئیس گروه
کمیسیونهایتخصصی

مهدخت فدایی
کارشناس کمیسیونها و
هیاتنمایندگان

فاطمه دادزه
کارشناس پیگیری کمیسیونها و
هیاتنمایندگان

مرجانه صالحی
مسئول دفتر امورکمیسیونها و هیات نمایندگان
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