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مقدمه
    زندگ���ی ش���ورایی در ای���ران تجرب���ه نوینی 
است. هر چند تقریباً دو دهه طول كشید تا 
فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ك���ه اختصاص ب���ه تبیین ابع���اد و مختصات 
ان���زوا خ���ارج و در  از  زندگ���ی ش���ورایی دارد، 
فضای سیاس���ی ای���ران مجال ظه���ور یابد؛ اما 
متأثر از این فض���ا، برخی عرصه های كاربردی 
و حرفه ای دیگر نیز پیوس���تن به موج زندگی 
ش���ورایی را از اولویت ه���ای نخس���ت خود قرار 
دادن���د. حوزه نظام صنفی كش���ور ب���ه عنوان 
بزرگترین حوزه متشكل و سازماندهی شده 
كشور كه در قالب یك نظم سلسله مراتبی و 
درجه بندی شده از فرد صنفی، رسته صنفی، 
اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان و اتاق 
اصناف ایران، سامان یافته است نیز ضرورت 
تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش 

احساس كرد.
ای���ن احس���اس، ض���رورت در تدوی���ن قانون 
نظام صنفی مصوب 1382/12/24 و به عنوان 
یك���ی از آخرین و مهمترین مصوبات مجلس 
ششم شورای اسالمی، بازتاب یافت. در فصل 
پنجم قانون نظام صنفی راهكار جدیدی برای 
تقویت مبانی نظام صنفی اندیش���یده شد و 
آن تأس���یس اتاق اصناف ایران بود. این اتاق 
كه متش���كل از نمایندگان اصناف كشور و با 
ش���یوه خ���اص از خالل یك فراین���د انتخاباتی 
از می���ان نماین���دگان منتخ���ب اعض���اء هیأت 
رئیس���ه اتاق اصناف شهرس���تان های كش���ور 
برگزیده خواهد ش���د، با ه���دف كلی نهادینه 
كردن زندگی ش���ورایی در كالبد اصناف كشور 
تأس���یس گردیده  اس���ت. اتاق اصناف ایران، 
ب���ه عنوان یكی از كارآمدترین نهادهای مدنی 
كشور بوده كه قادر است بخش عمده ای از بار 

سنگین تصدی گری دولت را كاهش دهد.
اصناف کشور اجزای تشکیل دهنده بازرگانی 
داخلی و ایجاد امکان فعالیت در حوزه بازرگانی 
خارج���ی و امر مهم صادرات را دارا می باش���ند 
که وسعت فعالیت ها و پراکندگی جغرافیای 
آنها نیاز دارد که اتاق اصناف ایران به گونه ای 
طراحی ش���ود ک���ه بتواند پاس���خ گوی نیازهای 
گوناگ���ون اصن���اف در زمینه ه���ای اقتصادی و 
اجتماعی با توجه به اهداف  آن باشد؛ لذا در 
ابتدا به معرفی س���اختار و وظایف اصلی اتاق 

پرداخته می شود.
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ساختار اتاق اصناف ایران

ساختار�اتاق�اصناف�ایران�ایران�را�مي�توان�با�الهام�از�فصل�پنجم�قانون�نظام�صنفي�شامل�مواد��41تا��47و�آیين�نامه�هاي�اجرایي�آن�بویژه�»آیين�نامه�
اجرایي�وظایف�و�اختيارات�اتاق�اصناف�ایران«،�»آیين�نامه�اجرایي�منابع�مالي�اتاق�اصناف�ایران«�و�»آیين�نامه�اجرایي�نحوه�انتخابات�هيئت�رئيسه�

اتاق�اصناف�ایران«�توضيح�داد.
ارکان�اساسللي�اتاق�اصناف�ایران�عبارت�از�چهاررکن�زیر�اسللت:�اجالس عمومي�که�با�حضور�همه�اعضاء�با�ترکيب�خاص�تشللکيل�مي�شللود؛�
هیئت رییسه که�متشکل�از��7نفر�است،�سه�نفر�از�صنوف�توليدي-�خدمات�فني�،�سه�نفر�از�صنوف�توزیعي-�خدماتي�و�یک�نفر�از�صنوف�مطلع�و�
آگاه�و�متعهد�با�پيشنهاد�وزیر�صنعت،�معدن�و�تجارت�به�عنوان�نماینده�هيئت�عالي�نظارت.�رئیس اتاق�که�با�انتخاب�اعضای�هيئت�رئيسه�برگزیده�

شده�و�دبیرخانه اتاق�به�عنوان�رکن�اداري�آن�لحاظ�می�گردد.
با�توجه�به�جایگاه�مهم�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�به�خصوص�عضویت�در�هيأت�عالي�نظارت�بر�سازمان�هاي�صنفي،�اداره�جلسات�اجالس�عمومي�
اتاق�و�قرار�گرفتن�در�رأس�تشکيالت�اداري�اتاق،�انتخاب�ایشان�یکي�از�حساس�ترین�انتخابات�خواهد�بود.�ماده��44قانون�نظام�صنفي�اشعار�مي�دارد�
که�بعد�از�تعيين�هيات�ریيسه�اتاق�اصناف�ایران،�دبيرخانه�هيات�عالي�نظارت�موظف�است�ظرف��15روز�از�هيأت�رئيسه�منتخب�دعوت�به�عمل�
آورد�تا�در�جلسه�اي�نسبت�به�انتخابات�یک�نفر�به�عنوان�رئيس،�دو�نفر�به�عنوان�نایب�رئيس،�یک�نفر�به�عنوان�دبير�و�یک�نفر�نيز�به�عنوان�خزانه�دار�

از�بين�خود�اقدام�کنند.

�

������������شکل�1:�فلوچارت�تصميم�گيری�و�مدیریت�اصناف�کشور

هیات عالی نظارت
بر سازمان های صنفی

اتاق  اصناف ایران

اتاق های اصناف شهرستانها
)401(

دبیرخانه هیات عالی نظارت
 بر سازمان های صنفی

)وزارت صنعت، معدن و تجارت(

کمیسیون های نظارت شهرستان ها
اتحادیه های صنفی شهرستان ها)401(

)7360(
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میلیون 3
واحد صنفی

مجموعا�3�ًمیلیون�واحد�صنفی�
و� عنـــوان� در��3100 کـــه� داریـــم�
رسته�صنفی�مشغول�به�فعالیت�

هستند.

3100
رسته�صنفی

401
7360

اتاق اصناف

اتحادیه 

�49درصد�از�رسته�های�
بخـــش� در� صنفـــی�
توزیـــع� شـــبکه های�
مشـــغول�بـــه�فعالیـــت�

می�باشند.

�19درصد�از�رســـته های�
عنـــوان� بـــه� صنفـــی�
تولیـــدی� واحدهـــای�
متوســـط� و� کوچـــک�

مشغول�هستند.��

�17درصد�از�رسته�های�
صنفـــی�در�واحـــــدهای�
خدماتـــی� صنفـــی�
مشـــغول�بـــه�فعالیـــت�

هستند.

�15درصد�از�رسته�های�
صنفی�در�واحـــــدهای�
صنفی�خدمـــات�فنی�
مشـــغول�بـــه�فعالیت�

هستند.�

صنوف  تولیدی%19

صنوف خدماتی17 % 

صنوف  توزیعی%49

صنوف خدمات فنی15 % 
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وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران:

بر�اساس�ماده��45قانون�نظام�صنفی�وظایف�و�اختيارات�اتاق�اصناف�ایران�به�شرح�زیر�تعيين�شده�است:
1.�ابالغ�دستور�العمل�هاي�اجرایي�و�نظارتي�مصوب�هيأت�عالي�نظارت�به�اتاق�هاي�اصناف�شهرستان�ها؛

2.�ارائه�نظر�مشورتي�در�مورد�مسائل�صنفي�به�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت�و�سایر�دستگاه�هاي�اجرایي؛
3.�ساماندهي�امور�مرتبط�با�اصناف�و�مشارکت�در�تنظيم�بازار؛

4.�تنظيم�بودجه�سللاالنه�اتاق�و�ارائه�آن�تا�اول�بهمن�ماه�هر�سللال�به�دبيرخانه�هيأت�عالي�نظارت�جهت�رسلليدگي�و�تصویب�در�هيأت�
عالي�نظارت؛

5.�تنظيم�ترازنامه�مالي�ساالنه�و�ارائه�آن�تا�پایان�اردیبهشت�ماه�هر�سال�به�دبيرخانه�هيأت�عالي�نظارت�جهت�رسيدگي�و�تصویب�در�هيأت�
عالي�نظارت؛

6.�نظارت�بر�عملکرد�اتاق�هاي�اصناف�شهرستان�ها�و�مراکز�استان�ها�و�مدیریت�بازرسي�و�نظارت�آنها�بر�واحدهاي�صنفی؛
7.�سایر�امور�محوله�از�سوي�هيأت�عالي�نظارت�و�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت�در�راستاي�اختيارات�تفویضي�در�چارچوب�این�قانون.

هیأت رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران
با�برگزاری�انتخابات�اصناف�در�آذرماه�سال��1397دوره�هفتم�پارلمان�اصناف�شروع�به�فعاليت�نمود.�در�این�دوره�براساس�برگزاری�انتخابات�داخلی�

هيأت�رئيسه�اتاق�اصناف�به�شرح�زیر�مشخص�شدند:

شکل�3:�هيأت�رئيسه�دوره�هفتم�اتاق�اصناف�ایران
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ساختار سازمانی اتاق
برای�ایجاد�یک�ساختار�جدید�و�یا�اصالح�ساختار�موجود،�استفاده�بهينه�از�منابع�از�الزاماتی�است�که�می�بایست�مورد�توجه�یک�سازمان�قرار�
گيرد،�به�همين�منظور�در�نخستين�گام�الزم�است�منابع�موجود�شناسایی�شده�و�تنظيم�گردد�تا�بتوان�آنرا�تبدیل�به�الگویی�خاص�نمود،�این�الگو�
ساختار�یا�چارت�سازمانی�است�که�به�وضعيت�سازمان�برای�تحقق�اهداف�طراحی�شده�اشاره�می�کند.�اگرچه�شاکله�این�ساختار�می�بایست�از�
ثبات�و�تداوم�الزم�برخوردار�باشد،�ليکن�همانند�یک�موجود�زنده�الزم�است�در�گذر�زمان�با�اصالح�کاستيها�و�تقویت�نقاط�قوت�بهينه�گردد.�در�
ایجاد�چارت�ابعاد�ساختاری�همچون�پيچيدگی،�رسميت،�تمرکز،�تخصص�گرایی�و�ارتباطات�پرسنلی�و�نيز�ابعاد�محتوایی�مانند�استراتژی،�محيط،�
تکنولوژی،�دوره�عمر�سازمان،�فرهنگ�سازمانی�باید�لحاظ�گردد.�بنابراین�ساختار�سازمانی�صرفاً�رسم�یک�سری�از�پوزیشنهای�متصل�به�یکدیگر�
و�ایجاد�یک�نمودار�ایستا�نيست،�بلکه�ابزاری�برای�بيان�فرایند�رسيدن�به�اهداف�طراحی�شده�توسط�هر�سازمان�می�باشد.�عليرغم�اینکه�چارت�
سازمانی�اتاق�اصناف�ایران�در�سال��1393تصویب�و�ابالغ�شده�بود�ليکن�به�دليل�گسترش�فعاليتهای�صنفی،�اصالحات�در�چارت�اتاق�ضروری�
به�نظر�می�رسيد.�به�همين�منظور�با�در�نظر�گرفتن�مأموریت�اتاق�اصناف�ایران�و�بر�اساس�برنامه�استراتژیک�ميان�مدت�که�توسط�ریيس�اتاق�با�
همکاری�هسته�مطالعاتی�طراحی�و�به�هيات�ریيسه�ارائه�گردید،�چارت�سازمانی�این�اتاق�پس�از�نشستهای�متعدد�کارشناسی�تنظيم�و�توسط�

دبيرخانه�هيات�عالی�نظارت�تصویب�گردید.�ساختار�سازمانی�مصوب�هيات�عالی�نظارت�از�سال��1400به�صورت�زیر�می�باشد:

اطالعات پرسنلی کارکنان اتاق اصناف ایران
نيروی�انسانی�به�عنوان�مهمترین�ابزار�هر�سازمان�موجودیت�آنرا�رسميت�بخشيده�و�جایگاه�آنرا�تعریف�می�نماید.�تخصص،�دانش�و�تجربه�افرادی�
که�در�یک�سازمان�کار�می�کنند�مهمترین�ابزاری�که�می�تواند�آنرا�به�سمت�موفقيت�سوق�بدهد�یا�به�شکست�برساند.�عليرغم�وجود�بدنه�کارشناسی�با�
تجربه�در�اتاق�اصناف�ایران،�به�دليل�افزایش�اهميت�این�اتاق�در�سالهای�اخير�و�رشد�جایگاهی�آن�در�ميان�مجامع�و�نهادهای�تصميم�گير�و�نيز�اضافه�
شدن�موارد�متعدد�صنفی�همچون�ظهور�و�گسترش�کسب�و�کارهای�اینترنتی�و�زنجيره�ای،�تقویت�بدنه�کارشناسی�و�تحليلگر�آن�الزام�آور�شده�است.�
با�شناسایی�این�نياز�و�با�توجه�به�مأموریت�محول�شده�از�سوی�هيأت�ریيسه�و�ریيس�اتاق�اصناف�ایران�به�مدیریت�آموزش�و�پژوهش�اتاق،�فرآیند�
جذب�و�استخدام�سرمایه�انسانی�متخّصص�در�دستور�کار�قرار�گرفت�تا�با�تزریق�نيروهای�جدید�به�مجموعه�اتاق�اصناف�ایران،�دانش�این�عزیزان�در�
کنار�دانش�و�تجربه�کارشناسان�متخّصص�و�باسابقه�اتاق�قرار�گرفته،�اسباب�هم�افزایی�آنان�را�فراهم�سازد.�فراخوانی�جذب�و�استخدام�نيروی�انسانی�
متخّصص�اتاق�اصناف�ایران�بر�اساس�نياز�هر�معاونت�با�اطالع�رسانی�از�طریق�سایت�رسمی�اتاق�اصناف�ایران�و�مکاتبه�ای�با�دانشگاه�های�سطح�اول�
کشور�مانند�دانشگاه�های�»صنعتی�شریف«،�»تهران«،�»شهيدبهشتی�)ره(«،�»عالمه�طباطبایی�)ره(«،�»امام�صادق�)ع(«،�»الزهرا«،�»تربيت�مدرس«،�
»خواجه�نصيرالدین�طوسی«�و�»صنعتی�اميرکبير«�انجام�گردید.�تعداد���450رزومه�دریافت�و�اساس�جدول�امتيازدهی�تهيه�شده�مورد�ارزیابی�قرار�
گرفته�و��10درصد�برتر�رزومه�های�دریافتی�در�هر�رشته�)به�شرط�کفایت�حداقل�های�علمی�الزم(�به�مرحله�مصاحبه�حضوری�راه�یافتند.�در�نهایت،�

اتاق�اصناف�ایران�در�یک�نگاه

اجالس�اتاق

هيأت�رئيسه

رئيس

آمار�و�اطالعات

سياست�های�تجاری

امور�مجلسطرح�و�برنامه

امور�حقوقی

امور�تشکل�ها

امور�اتحادیه�های�کشوری

کسب�و�کارهای�نوین

امور�تعزیرات�و�مبارزه�
با�قاچاق

نظارت

امور�بازرسی

شبکه�و�زیر�ساخت

رصد�و�تحليل�بازار� فناوری�و�سامانه�ها اموراداری

معاونت�بازرسی�و�نظارت�معاونت�فناوری�و�اطالعاتامور�مالی

مرکز�آموزش�و�پژوهش

آموزش�و�پژوهش امور�مجامع،�شوراها،�کميسيونها�
و�کارگروه�های�اجرایی مشاورین دبيرکل حسابرسی�داخلی

روابط�عمومی���������
حوزه�ریاستو�امور�فرهنگی

معاونت�کسب�و�کار

صنوف�توليدی�و�خدمات�فنی

ارزیابی�عملکرد

امور�صادرات�و�نمایشگاهی

سياستهای�حمایتی�و�تسهيالت

صنوف�توزیعی�و�خدماتی

معاونت�حقوقی�و�امور�مجلس معاونت�اقتصادی�و�برنامه�ریزی
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اسامی�منتخبين،�جهت�اتخاذ�تصميمات�مقتضی،�به�ریاست�اتاق�اعالم�شد.�این�امر�یکی�از�مهمترین�اقدامات�هيات�ریيسه�دوره�هفتم�در�راستای�
تقویت�نگرش�علمی�در�یکی�از�مهم�ترین�تشکل�های�اقتصادی�کشور�بود�که�و�تاثيرات�درون�سازمانی�و�برون�سازمانی�آن�قابل�توجه�خواهد�بود.�در�

حال�حاضر�ترکيب�کارکنان�اتاق�اصناف�ایران�و�وضعيت�تحصيالت�و�تجربه�کاری�آنها�را�به�طور�اجمالی�می�توان�در�جداول�ذیل�خالصه�نمود:

محورهای اساسی اقدامات اتاق اصناف ایران در دوره هفتم
در�حالی�به�روزهای�پایانی�دوره�هفتم�پارلمان�اصناف�کشور�نزدیک�می�شویم�که�این�دوره�به�واقع�با�یکی�از�پر�مسأله�ترین�دوران�سياسی�و�اقتصادی�
کشور�همزمان�گردید.�بحران�هایی�نظير�وقوع�سيل�در�فروردین�سال��1398و�خسارات�سنگين�آن�در�بسياری�از�استان�های�کشور،�خروج�آمریکا�از�
برجام�و�افزایش�چشمگير�قيمت�ارز،�افزایش�قيمت�بنزین�و�تبعات�اقتصادی�ناشی�از�آن،�شيوع�بيماری�منحوس�کرونا�و�آسيب�بسيار�جدی�آن�بر�
اقتصاد�کشور�و�باالخص�به�واحدهای�صنفی،�درج�قيمت�توليد�کننده�و�تبعات�آن�برای�اصناف،�حذف�ارز�ترجيحی�و�تغيير�تسعير�ارز�و�در�پی�آن�
افزایش�چشمگير�قيمت�کاالهای�اساسی�از�جمله�مواردی�بودند�که�در�این�دوره�اقتصاد�خرد�کشور�و�به�تبع�آن�اتاق�اصناف�ایران�به�عنوان�متولی�

اصناف�با�آن�روبرو�گردید.
به�دليل�ارتباط�مستقيم�اتاق�اصناف�ایران�با�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت،�عالوه�بر�مشکالت�فوق�عواملی�همچون�تغييرات�پی�در�پی�وزرای�این�
وزارتخانه�و�تغيير�شش�وزیر�و�سرپرست�وزارتخانه�باالخص�در�دولت�دوازدهم،�پروسه�تغيير�دولت�و�روی�کار�آمدن�دولت�سيزدهم�و�نيز�تغييرات�
عمده�ساختار�سازمانی�وزارت�صمت�نيز�از�جمله�مسائل�تأثير�گذاری�بوده�اند�که�اتاق�اصناف�با�آن�روبرو�بوده�است.�عالوه�بر�این�در�ابتدای�این�دوره،�
مسایلی�همچون�تعدد�قوانين�و�مقررات�مرتبط�با�اصناف�و�عدم�هماهنگی�بين�دستگاههای�متعدد�و�تداخل�در�امور�یکدیگر،�عدم�حضور�قانونمند�
مسللئولين�تشکلهای�صنفی�در�تمامی�شللوراهای�ملی�و�دستگاههای�دولتی�در�تصميم�گيریها�باالخص�تدوین�برنامه�های�پيشين�توسعه�کشور،�
محدودیت�ها�و�عدم�پویایی�قوانين�و�دستورالعملهای�اجرایی�کار،�تأمين�اجتماعي�و�ماليات�به�اقتضای�شرایط�کشور�)رکود�تورمی�– تحریم�ها(�و�غيره�

نيز�از�سالها�قبل�پيش�روی�اصناف�بوده�و�موجب�عدم�دستيابی�آنها�به�اهداف�تعریف�شده�می�باشند.

با این حال این اتاق با در نظر گرفتن چند اصل اساسی تالش وافری برای حفظ وضع موجود و در عین حال اجرای یک روند توسعه ای داشته است:
1(�حفظ�بازار�و�تالش�برای�عدم�کمبود�کاالهای�مورد�نياز�جامعه�و�کمک�به�مدیریت�زنجيره�تامين�و�توزیع

2(�اقدامات�الزم�در�خصوص�تسهيل�محيط�کسب�و�کار
3(�حمایت�از�اصناف�آسيب�دیده�از�کرونا

4(�حضور�جدی�و�تأثيرگذار�در�نهادها�و�مجامع�تصميم�گيری�کشور
5(�حمایت�از�توليد�و�اشتغال

6(�حمایت�از�نوآوری�در�اصناف�و�رونق�کسب�و�کارهای�زنجيره�ای�و�اینترنتی�به�صورت�کنترل�شده�و�جلوگيری�از�نابودی�واحدهای�خرد

فراوانی درصد فراوانی

زن 53 45
مرد 65 55
کل 118 100

جدول�1:�فراوانی�کارکنان�اتاق�اصناف�ایران�به�تفکيک�جنسيت

فراوانی درصد فراوانی

زیر��30سال 4 3/4

30-�40سال 61 51/7

�40–��50سال 37 31/4

�50سال�و�باالتر 16 13/6

کل 118 100

جدول�2:�فراوانی�کارکنان�اتاق�اصناف�ایران�به�تفکيک�سن

فراوانی درصد فراوانی

5-�0سال 25 21/2
10-�5سال 35 39/7
15-�10سال 43 36/4
�15به�باال 15 12/7

کل 118 100

جدول�3:�فراوانی�کارکنان�اتاق�اصناف�ایران�به�تفکيک�سابقه�فعاليت

فراوانی درصد فراوانی

سيکل 6 5/1
دیپلم 18 15/3

فوق�دیپلم 9 7/6
ليسانس 51 43/2

فوق�ليسانس�و�باالتر 34 28/8
کل 118 100

جدول�4:�فراوانی�کارکنان�اتاق�اصناف�ایران�به�تفکيک�تحصيالت



در این گزارش به طور اجمالی گزارشی از اقدامات انجام شده در 
طی دوره هفتم از آذرماه 1397 تا خرداد 1401 تقدیم می شود.

سرفصل�های�گزارش:
در گ���زارش حاض���ر اه���م اقدام���ات ص���ورت 
پذیرفته در اتاق اصناف ایران طی س���ال های 
1397-1401  ب���ا س���رفصل ه���ای  ذی���ل تدوین 

گردیده است:

 سیاست ها و اقدامات حمایتی
 تنظیم بازار و نظارت بر واحدهای صنفی

 اقدام���ات در راس���تای اص���الح س���اختارها و
         تسهیل محیط کسب  وکار

 اقدامات در حوزه آمار اصناف
 اقدامات آموزشی و پژوهشی اتاق اصناف 

ایران
 اقدامات حقوقی، قوانین و مقررات

 اه���م اقدام���ات انجام ش���ده  در راس���تای 
ش���فاف س���ازی و انضباط بیش���تر حوزه مالی 

اتاق اصناف ایران
 زیرساخت های مبتنی بر فناوری اطالعات

 تشکل ها
 اطالع رسانی و تبلیغات
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�اقدامات�در�خصوص�بیمه،�مالیات�و�عوارض�مختلف:
 پيگيری�مستمر�اتاق�اصناف�ایران�در�خصوص�استمرار�معافيت�از�
پرداخت�حق�بيمه�سهم�کارفرمایان�رسته�های�صنفی�مشمول�معافيت�
که�با�گذشت�زمان�از�شموليت�معافيت�در�حال�خارج�شدن�بودند�که�

در�نهایت�موجب�استمرار�معافيت�کارگاه�های�مشمول�گردید؛
 رایزنی�هللای�الزم�و�پيگيللری�مسللتمر�از�وزیر�تعللاون�کار�و�رفاه�
اجتماعی،�رئيس�سازمان�تأمين�اجتماعی�و�دبيرخانه�کميته�حمایت�
از�کسب�وکار�در�خصوص�بازنگری�ميزان�سهم�کارگاه�های�مشمول�در�
شللاخص�های�اقتصادی،�ميزان�اشتغال�زایی�و�نقش�مشاغل�در�توليد�
ناخالص�داخلی�در�راسللتای�اسللتفاده�بهينه�از�اعتبارات�این�بخش�و�

روزآمد�نمودن�این�رسته�ها؛

 پيگيری�مسللتمر�اتاق�اصناف�ایران�در�خصوص�بخشنامه�شماره�
�140/3مللورخ��1399/07/19سللازمان�تأميللن�اجتماعی�با�مضمون�
"بنگاه�هللای�با�حداکثر��5نفر�کارگر�در�صورت�جابجایی�مکان،�صرفاً�با�
همان�نوع�فعاليت�و�با�همان�کارفرما�مشمول�معافيت�خواهند�بود" تا�

لغو�این�بخشنامه�با�رأی�دیوان�عدالت�اداری؛
 تدوین�و�ارائه�کليات�برنامه�های�اشتغال�اصناف�و�دستاوردهای�آن�به�
معاونت�توسعه�کارآفرینی�و�اشتغال�وزارت�تعاون،�کار�و�رفاه�اجتماعی؛

 تعيين�حقوق�و�دستمزد�کارگران�صنفی�بر�اساس�توافق�ميان�
کارفرما�و�کارگر�و�طبقه�بندی�مشاغل�بر�اساس�موقعيت�جغرافيایی�
و�نوع�شللغل�با�رعایت�تورم�و�شللرایط�اقتصادی�به�درخواست�اتاق�

اصناف�تهران؛

 یکی از مهم ترین وظایف اتاق اصناف ایران به عنوان متولی بیش از س���ه میلیون واحد صنفی پیگیری و انجام اقدامات الزم در 
خصوص امور مرتبط با موارد حقوقی، سیاست گذاری ها، مصوبات، حمایت های مالی و پولی و غیره بین اصناف و سایر وزارتخانه ها 
و ارگان ها می باش���د. این اقدامات در س���طوح مختلف اداری و با حضور مس���تمر و تأثیرگذار در جلس���ات و مجامع و نیز مکاتبات 
 و پیگی���ری ام���ور ت���ا حصول نتیجه ادام���ه دارد. در این خصوص می توان به برخی از اقدامات انجام ش���ده در قالب بخش های ذیل

 اشاره نمود:

سیاست ها 
و  اقدامات حماییت
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 تهيلله�و�تدوین�چالش�هللا�و�اولویت�های�اصالحللی�قانون�تأمين�
اجتماعی�در�حوزه�اصناف�و�ارائه�به�مجلس�شورای�اسالمی�به�منظور�

استفاده�در�تهيه�پيش�نویس�اصالحات�قانون�کار�و�تأمين�اجتماعی؛
 تهيلله�و�تدوین�ضوابط�داخلی�رسللته�های�توليللد�و�خدمات�در�
مشاغل�خانگی�با�استعالم�و�هماهنگی�با�اتحادیه�های�صنفی�مرتبط�
و�اعالم�به�معاونت�توسللعه�اشتغال�و�کارآفرینی�وزارت�تعاون�و�ستاد�
مشللاغل�خانگی�بنا�به�درخواست�ستاد�ساماندهی�مشاغل�خانگی�به�
منظور�تعيين�ضوابط�داخلی�مشاغل�خانگی�گروه�صنعت�و�خدمات�و�

بارگذاری�در�سامانه�مذکور؛
 حضور�مستمر�و�فعال�در�جلسات�مشترک�با�مجلس�شورای�اسالمی�
و�اتاق�بازرگانللی�در�رابطه�با�تدوین�و�تصویب�قانون�دائمی�ماليات�بر�
ارزش�افزوده�تا�سللال��1399که�در�نهایت�در�تاریخ��1400/3/2مورد�
تصویب�مجلس�شللورای�اسالمی�قرار�گرفت�و�از�تاریخ��1400/10/13

اجرایی�گردید؛
 حضور�فعال�در�مرکز�تنظيم�مقررات�که�منجر�به�آموزش�در�رابطه�
با�تنظيم�آئين�نامه�های�پایانه�فروشگاهی�و�سامانه�مؤدیان�و�عملياتی�

شدن�آن�گردید؛
 حضور�فعال�و�مؤثر�در�جلسات�معاونت�اقتصادی�وزارت�اقتصاد�و�
دارایی�در�سال�های��1397تا��1401جهت�بررسی�و�پيشنهاد�و�تدوین�

لوایح�و�مقررات:
    ماليات�بر�عایدی�سرمایه�که�بخشی�از�آن�مورد�تصویب�و�بخشی�

از�آن�در�حال�تدوین�است؛
    ماليللات�بر�جمللع�درآمد��P.I.Tدر�کميته�مللورد�تصویب�قرار�

گرفت؛
    ساماندهی�بر�معافيت�در�قانون�ماليات�ها�که�بعد�از�چندین�جلسه�

در�دولت�در�دست�بررسی�است.

اقدامات�در�خصوص�تسهیالت،�سرمایه�در�گردش�و�چک�
صیاد

 پيگيری�مستمر�برای�مشللمول�شدن�اصناف�توليدی�و�خدمات�
فنی�از�تسهيالت�نوسازی�و�بازسازی�وفق�مصوبه�هيئت�وزیران�و�اعالم�

به�معاون�اول�رئيس�جمهور؛
 پيگيری�در�خصوص�اجرای�ماده��15قانون�حداکثر�استفاده�از�توان�

توليدی�و�خدماتی�و�حمایت�از�کاالی�ایرانی؛
 تدوین�و�ارائه�بسللته�سياستی�حمایتی�برای�بنگاه�های�کوچک�و�

متوسط�)SME(؛
 پيگيری�و�درخواست�از�وزیر�صمت�و�رئيس�کل�بانک�مرکزی�در�
خصوص�احصای�سللهم�اصناف�برای�استفاده�از�تسهيالت�حمایت�از�
واحدهای�توليدی�صنفی�همانند�واحدهای�صنعتی�از�تسهيالت��500

هزار�ميليارد�ریالی؛
 اصالح�الزم�در�سللامانه�بهين�یاب�برای�ثبت�آمار�ميزان�توليد�در�

واحدهای�صنفی�توليدی؛
 معرفی�رسته�های�دارای�اولویت�برای�تسهيالت�بند�الف�تبصره��18

قانون�بودجه�1400؛
 رایزنی�در�خصوص�برخی�از�قوانين�بانکی�نظير�"طرح�اوراق�گام" 

و�یا�طرح�های�ارسالی�از�سوی�وزارت�صمت؛

 پيگيللری�مسللتمر�در�خصوص�" تأميللن�مالی�زنجيللره�ای" و�
بهره�مندی�صنوف�و�اشخاص�حقيقی�صنفی�همانند�اشخاص�حقوقی�

از�امکانات�آن؛
�اقدامات�در�خصوص�سامانه�چک�صياد

با�عنایت�به�اجرایی�شدن�قانون�جدید�چک�)سامانه�صياد(�و�نارضایتی�
برخی�از�کسب�و�کارها�و�مشاغل�از�ناکارآمدی�سامانه�مذکور،�پرسشنامه�
ميزان�رضایتمندی�و�کارایی�سامانه�مذکور�با�همکاری�فعالين�اقتصادی�
صنفی�تکميل�گردید�و�نتایج�آن�استخراج�و�برای�کميسيون�بازار�پول�
و�سرمایه�اتاق�بازرگانی�ایران�ارسال�شد.�در�همين�راستا�طی�مذاکرات�
و�مکاتبات�عدیده�مشکالت�اعالم�شده�از�طریق�صنوف�سراسر�کشور،�
برای�مراجع�مربوطه�انعکاس�داده�شد�و�نهایتاً�وفق�پاسخ�های�ارسالی�در�
خصوص�بخشنامه�اتاق�اصناف�توسط�اتاق�های�اصناف�سراسر�کشور،�
فهرست�اهم�مشکالت�و�معضالت�حادث�شده�بر�واحدهای�صنفی�طی�
زمان�اجرای�قانون�جدید�چک�احصاء�و�در�جلسه�ای�اختصاصی�برای�
معللاون�فناوری�های�بانک�مرکزی�تشللریح�گردیده�و�نيز�طی�نامه�ای�
برای�آن�معاونت�ارسال�شده�است.�رایزنی�ها�و�مکاتبات�انجام�شده�در�
خصوص�اعالم�آخرین�وضعيت�تغييرات�و�اصالحات�درخواستی�توسط�
بانک�مرکزی�همچنان�در�دسللت�بررسی�و�پيگيری�از�سوی�این�اتاق�

ادامه�دارد.

اقدامـــات�در�خصـــوص�یارانـــه�ســـوخت�راننـــدگان�از�ســـال�
1401-�1397

با�توجه�به�آزاد�سللازی�نرخ�سوخت�و�افزایش�ناگهانی�قيمت�آن�در�
کشور�جهت�جلوگيری�از�قاچاق�بنزین،�مشکالتی�برای�برخی�صنوف�

که�به�طور�مستقيم�امرار�معاش�آن�ها�از�طریق�حمل�و�نقل�و�استفاده�
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از�سللوخت�است،�پيش�آمد�که�می�توان�به�آژانس�های�تاکسی�تلفنی،�
تاکسی�های�اینترنتی�و�نيز�واحدهای�صنفی�سيار�مانند�وانت�بار�و�پيک�

موتوری�و�ماشين�آالت�سنگين�اشاره�نمود.
متأسفانه�در�این�فرایند�اختصاص�سهميه�سوخت�یارانه�ای�به�افرادی�
غير�از�رانندگان�انجام�می�شد�که�موجب�تضييع�حق�رانندگان�بود�و�
در�نتيجه�مورد�اعتراض�جدی�اتاق�اصناف�ایران�قرار�گرفت�و�مکاتبات�
متعددی�در�این�خصوص�انجام�شللد.�بنابراین�با�توجه�به�مشللکالت�
پيش�آمده،�بر�اسللاس�مصوبه�هيئت�وزیران�مقرر�گردید�که�در�سال�
�1400یارانه�سوخت�بر�اساس�ميزان�پيمایش�و�کارکرد�به�تاکسی�های�
تلفنی،�اینترنتی،�وانت�بارها�و�پيک�های�موتوری�تعلق�گيرد.�به�همين�
منظور�مقرر�شللد�که�برای�سللنجش�این�پيمایش�یک�سامانه�ایجاد�
شللده�تا�بر�اسللاس�اطالعات�و�داده�های�آن�یارانه�پرداخت�شللود.�در�
همين�راستا�اتاق�اصناف�ایران�با�نظرخواهی�از�اتاق�ها�و�اتحادیه�های�
سراسر�کشور�نسبت�به�معرفی�شرکت�های�موردنظرشان�اقدام�نمود�
تا�بتواند�شللرکت�های�توانمند�در�این�زمينه�با�محوریت�مرکز�اصناف�

شناسایی�نماید.
در�نتيجه�برگزاری�جلسات�متعدد�فنی��13شرکت�از�کارگروه�فنی�
مشترک�مرکز�اصناف�و�این�اتاق�تأیيدیه�ارائه�خدمت�رسانی�گرفته�اند�
که�ميزان�پيمایش�تاکسی�ها�از�طریق�این�شرکت�ها�به�سامانه��ایرانيان�
اصناف�اعالم�گردد�و�برای�مناطق�محرومی�که�شامل�زیرساخت�الزم�
برای�اعالم�بر�خط�پيمایش�را�ندارند،�در�سللامانه��ایرانيان�شللرایط�به�

صورت�اپراتوری�برای�آن�ها�فراهم�گردد.

مدیریـــت�بیمـــاری�کرونـــا�در�حـــوزه�اصنـــاف
در�طی�دو�سال�شيوع�بيماری�کرونا�اصناف�یکی�از�اقشاری�بود�که�
به�صورت�مستقيم�و�غيرمستقيم�از�شلليوع�این�بيماری�دچار�آسيب�
جدی�شللد.�شلليوع�بيماری�کرونللا�در�انتهای�سللال��1398منجر�به�
تعطيلی�بی�سللابقه�واحدهای�صنفی�در�نوروز��1399و�خسارات�مالی�
چشللمگير�به�واحدهای�صنفی�گردید.�به�دليل��مشکالت�بسيار�زیاد�
و�عدم�شللناخت�بيماری�در�روزهای�اول�شيوع�بيماری�کرونا�در�ایران�
و�سراسر�جهان�بسياری�از�واحدهای�صنفی�مجبور�به�تعطيلی�و�عدم�
فعاليت�شللدند.�با�توجه�به�اینکه�بسياری�از�نيازهای�جامعه�از�طریق�
واحدهای�صنفی�تأمين�می�گردید�و�برای�جلوگيری�از�بروز�مشکالت�
مضاعف�برای�مردم،�اتاق�اصناف�ایران�به�سرعت�اقدام�به�اولویت�بندی�
اصناف�در�رفع�نيازهای�مردم�نمود�و�با�پيگيری�های�مداوم�در�سللتاد�
ملی�کرونللا�واحدهای�صنفی�دارای�اولویت�بللاال�را�از�تعطيلی�معاف�
نموده�و�موجب�شد�تا�با�صحنه�های�هجوم�مردم�سایر�کشورها،�حتی�
کشورهای�پيشرفته،�به�فروشگاه�ها�جهت�تأمين�نيازهای�خود�مواجه�
نشویم.�در�حال�حاضر�نيز�با�عنایت�به�راه�اندازی�سامانه��ایران�من�و�به�
منظور�هوشمند�سازی�کنترل�شرایط�کشور�در�پاندمی�ها�و�جلوگيری�
از�تعطيلی�بی�هدف�واحدهای�صنفی،�اتاق�اصناف�ایران�همکاری�کاملی�
با�معاونت�علمی�و�فناوری�ریاست�جمهوری�به�عنوان�متولی�این�سامانه�
داشته�و�همچنين�نسبت�به�الزام�ثبت�نام�در�سامانه��ایران�من�و�اخذ�و�
نصب��QRcodeدر�واحدهای�صنفی�مکاتبات�و�پيگيری�های�متعدد�

را�به�عمل�آورده�است.
در ادامه اهم اقدامات انجام شده توسط اتاق اصناف ایران در جریان 

پاندمی کرونا و نتایج حاصله در ادامه ارائه می گردد:
��بسترسازی�جهت�حداکثر�بهره�وری�از�نظام�اطالع�رسانی�  

و�فرهنگ�سازی�عمومی
�تشکيل�کميته�تخصصی�مدیریت�بيماری�کرونا�متشکل�از�معاونين�
و�مدیران�اتاق�اصناف�ایران�و�تشکيل�دبيرخانه�مستقل�جهت�تحليل�
وضعيت�اصناف،�تدوین�برنامه�ها�به�منظور�هماهنگ�سللازی�و�ترغيب�
اصناف�و�افزایش�سطح�مشارکت�با�سياست�های�ابالغی�ستاد�ملی�کرونا�
و�اطالع�رسانی�گسترده�و�مؤثر�مصوبات�مربوطه�به�اتاق�ها�و�اتحادیه�ها�
و�کارفرمایان�صنفی�و�همچنين�کميته�های�متناظر�در�اتاق�های�اصناف�

سراسر�کشور
 تدوین�ده�ها�دستورالعمل�و�پروتکل�بهداشتی�به�تفکيک�رسته�های�
صنفی�با�محوریت�اتاق�اصناف�ایران�با�همکاری�وزارت�بهداشت،�درمان�

و�آموزش�پزشکی�و�ابالغ�به�اتحادیه�های�صنفی�سراسر�کشور
 اعللالم�دسللتورالعمل�و�پروتکل�های�ابالغی�سللتاد�ملی�مدیریت�
بيماری�کرونا،�قرارگاه،�کميته�های�تابعه�و�سایر�دستگاه�ها�و�سازمان�ها�
از�طرق�مختلف�و�استفاده�از�ظرفيت�شبکه�های�اطالع�رسانی�گسترده�

در�اصناف�کشور
 توليد�محتوا�و�اطالع�رسللانی�اخبللار�و�مصوبات�مرتبط�با�موضوع�
بيماری�کرونا�از�طریق�رسانه�ملی،�خبرگزاری�های�رسمی،�شبکه�های�

اجتماعی�و�وب�سایت�اتاق�اصناف�ایران
 انجللام�مصاحبه�هللای�خبللری�متعللدد�در�شللبکه�های�مختلف�

صداوسيمای�جمهوری�اسالمی�و�نيز�رسانه�های�مجازی�و�مکتوب
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کـه در نتیجه موجب تسـهیل برقراری ارتباط ارتباطات شـبکه 
اصناف در جهت اطالع رسانی و نیز اقناع صنوف به حفظ و ارتقا سطح 

مشارکت، همسو با سیاست های ابالغی می گردد.

��بسترســـازی�و�ایجـــاد�نظـــام�تعامـــالت�فی�مابیـــن�   
اتاق اصناف ایران�و�ســـایر�نهادها�و�دســـتگاه�های�نظارتی�با�

هدف�هم�افزایی�و�نظارت�بر�حسن�اجرای�مصوبات
رئـوس محورهـای بازرسـی و نظارت ملحـوظ نظر کـه در قالب 
گروه های مشترک به همراه نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و 

دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده، به شرح ذیل می باشد:
 تشدید�بازرسی�های�اتاق�ها�و�اتحادیه�های�صنفی�در�قالب�گروه�های�
مسللتقل�و�مشللترک�با�نمایندگان�نيروی�انتظامی،�سازمان�تعزیرات�
حکومتی،�وزارت�بهداشت،�درمان�و�آموزش�پزشکی�با�محوریت�رعایت�
پروتکل�های�بهداشللتی�)الزامات�سالمت�محيط�و�کار(،�اجرای�دقيق�
طرح�هوشللمند�مدیریت�بيماری�کرونا،�ممانعت�از�فعاليت�واحدهای�

صنفی�مشمول�عدم�فعاليت،�رعایت�ساعت�کاری�و�...
 ممانعت�از�فعاليت�واحدهای�صنفی�غيرمجاز�به�شرح�گروه�بندی�
مشاغل�طرح�جامع�هوشمند�مدیریت�بيماری�کرونا�مطابق�وضعيت�
شهرها�و�پيگيری�و�اعمال�قانون�و�پلمپ�واحدهای�صنفی�متخلف�و�

تشدید�مجازات�متخلفين
 ممانعت�از�برگزاری�حراج�های�فصلی�و�فروش�فوق�العاده�توسللط�
واحدهای�صنفی،�نمایشللگاه�های�عمومی�و�نمایشگاه�های�تخصصی�
همراه�با�فروش،�فعاليت�دست�فروشللی�و�بسللاط�گستری،�به�منظور�

جلوگيری�از�ازدحام�و�تجمع
 اسللتمرار�رعایت�دسللتورالعمل�ها�و�پروتکل�های�بهداشتی�اعم�از�
اسللتفاده�از�ماسللک�و�مواد�ضدعفونی�کننده�مناسب�و�رعایت�فاصله�

فيزیکی�بين�افراد�در�واحدهای�صنفی
 نظارت�مؤکد�بر�مندرجات�دستورالعمل�های�اصناف�خاص�مانند�

رستوران�ها�و�تاالرهای�پذیرایی.
 پيگيری�برای�واکسيناسلليون�واحدهای�صنفی�پر�ریسک�زودتر�

از�موعد.
 پيگيری�منتفی�شدن�تعطيالت�صنوف�ناشی�از�اجرای�طرح�جامع�
هوشمند�)رنگ�بندی�شهرها(�با�توجه�به�اجرای�طرح�سکوی�هوشمند�
بيمارهای�همه�گير�و�ابالغ�دستورالعمل�های�بازنگری�شده�پروتکل�های�
بهداشتی�مبارزه�با�بيماری�کووید�-�19برای�مراکز�اقامتی�و�تاالرهای�

پذیرایی�برای�ادامه�فعاليت�این�واحدهای�صنفی.
همکاری�با�ستاد�مدیریت�بيماری�کرونا�و�قرارگاه�عملياتی�تابعه�در�
کنترل�و�مبارزه�با�شيوع�هرچه�بيشتر�ویروس�و�در�نتيجه�جلوگيری�از�
تمدید�تعطيلی�و�محدودیت�های�بيشتر�وارده�بر�اصناف�در�طول�سال�
و�در�نهایت�ممانعت�از�تحميل�خسارت�و�ضررهای�اقتصادی�وسيع�تر،�
به�طوری�که�ميزان�رعایت�پروتکل�ها�در�واحدهای�صنفی�در�سراسللر�
کشللور�حدود��90درصد�بوده�است.�تشللدید�بازرسی،�فرهنگ�سازی�
رعایت�پروتکل�های�بهداشللتی�از�سوی�اتاق�ها�و�اتحادیه�ها�و�همراهی�
ویژه�واحدهای�صنفی�در�این�ایام�از�افتخارات�اصناف�و�تشللکل�ها�در�

ایفای�نقش�مسئوليت�اجتماعی�می�باشد.�در�مأموریت�خطير�همکاری�
منسجم�بازرسان�به�عنوان�بازوی�اجرایی�اتاق�های�اصناف�جهت�مقابله�
باسرایت�بيماری�کرونا�در�بين�کسبه�و�عموم�مردم�چند�تن�از�بازرسان�
در�انجام�امور�محوله�به�بيماری�کرونا�مبتال�و�متأسفانه�عده�ای�از�آن�ها�

فوت�نمودند.

��مدیریت�و�برنامه�ریزی�جهت�اســـتفاده�از�زمینه�های�  
همکاری�و�مشارکت�های�مردمی

 مشللارکت�در�شناسایی�و�خدمات�رسانی�و�تأمين�معيشت�اقشار�
کم�درآمد�و�بی�بضاعت�از�طریق�همکاری�با�سازمان�بسيج�اصناف�کشور�
در�قالب�کمک�های�مؤمنانه،�تأمين�نياز�به�اکسلليژن�مراکز�درمانی�و�

بيمارستان�ها�در�قالب�پویش�های�خيرین�با�عنوان�نذر�نفس.
 همکاری�در�توليد�ماسک�و�لباس�کادر�درمانی�توسط�واحدهای�

صنفی�توليدی

��ارائه�بسته�های�حمایتی�پیشنهادی�اتاق�اصناف�ایران  
 در�اردیبهشللت��1399واحدهای�صنفللی�عرضه�کننده��57گروه�
کاالیی�که�مورد�آسلليب�از�شلليوع�ویروس�کرونا�قللرار�گرفته�بودند�
مشخص�شللده�و�ميزان�خسللارت�های�وارده�به�آن�ها�احصا�گردید�و�
ازاین�بين�صنوف�مرتبط�با��25گللروه�کاالیی�معادل��683.288واحد�
صنفی�با�برآورد�اشللتغال��2.803.204نفر�که�آسلليب�جدی�دیده�و��
مشمول�دریافت�تسهيالت�بودند�را�به�بانک�ها�معرفی�شدند،�هر�چند�
به�دالیلی�مانند�عدم�تناسللب�ميزان�تسهيالت�با�خسارت�وارده،�باال�
بودن�نرخ�سللود�تسهيالت�و�شرایط�سخت�بوروکراسی�اداری�بانک�ها�
برای�اخذ�تسللهيالت�موجب�عدم�استقبال�از�دریافت�وام�توسط�این�

واحدها�گردید.
 در�آبان�سال��1399طبق�مصوبه�ستاد�کرونا�به�شماره��107432
تعدادی�از�مشاغل�به�صورت�رسمی�به�عنوان�رسته�های�آسيب�دیده�از�

کرونا�معرفی�شدند�که�مشاغل�صنفی�ذیل�نيز�از�آن�جمله�بودند:
آموزشگاه�های�صنفی،�مراکز�پذیرایی،�تاالرهای�پذیرایی،�رستوران�ها،�
چایخانه�ها،�قهوه�خانه�ها،�مراکز�تهيه�و�طبخ�غذا،�قنادی،�شيرینی�پزی،�
آبميوه�و�بستنی�فروشی،�آرایشللگاه�های�مردانه،�آرایشگاه�های�زنانه�و�
سللالن�های�زیبایی،�مراکز�فروش�انواع�پوشاک،�کيف،�کفش،�خرازی،�
خياطی،�مراکز�فروش�کادویی،�لوازم�آرایشی�و�بهداشتی،�اسباب�بازی،�
لوازم�التحریر،�مراکز�توزیع�صنایع�دستی،�مراکز�فروش�فرش�و�موکت،�
لوازم�خانگی،�پارچه،�پرده،�مبلمان�و�تزئينات�داخلی�ساختمان،�آتليه�و�

عکاسی،�مراکز�عرضه�گل�و�گياهان�زینتی�و�ماهيان�زینتی...
در�بين�رسللته�های�صنفی�زیرمجموعه�گروه�های�فوق،�اتاق�اصناف�
ایران�ضمن�برآورد�خسللارات�وارده�از�دوران�شلليوع�ویروس�کرونا�به�
واحدهای�صنفی�اعم�از�آسلليب�های�وارده�ناشللی�از�عدم�فروش�شب�
عيد،�ایام�خاص�مانند�شللب�یلدا،�تعطيلی�مدارس�و�دانشللگاه�ها�و�...�
و�هم�چنين�عللدم�بهره�مندی�از�تسللهيالت�دور�اول،�با�لحاظ�نمودن�
محدودیت�هللای�بودجه�ای�دولت،�طبق�گروه�های�اعالم�شللده�مصوبه�
سللتاد�ملی�مقابله�با�کرونا،�رسته�های�مزبور�را�به�سه�دسته�با�اولویت�
بيشترین�خسارت�)بيش�از��50درصد،�بين��50تا��30درصد�و�کمتر�از�
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�30درصد(�دسته�بندی�نمود.
به�منظور�جبران�بخشللی�از�خسللارات�وارده�به�اصناف،�اتاق�اصناف�
ایران�ضمن�بررسی�های�دقيق�و�کارشناسانه�و�برآورد�حدودی�خسارات�
وارده،�طی�دو�مرحله�بسللته�های�کامل�پيشنهادی�حمایتی�از�صنوف�
خسارت�دیده�را�به�معاونت�محترم�اقتصادی�ریاست�جمهوری،�ریاست�
محترم�کميته�امنيتی،�انتظامی�و�اجتماعی�ستاد�ملی�مدیریت�بيماری�
کرونا�و�وزیر�محترم�صنعت،�معدن�و�تجارت�در�دولت�های�دوازدهم�و�
سيزدهم�مشتمل�بر�محورهایی�شامل�ارائه�تسهيالت�بانکی�و�معافيت�
های�مالياتی�و�بيمه�ارائه�نموده�اسللت�که�تاکنون�بخش�هایی�از�این�
حمایت�ها�و�تسللهيالت�به�سرانجام�رسيده�و�در�خصوص�موارد�انجام�
نشده�نيز�کماکان�پيگيری�ها�درحال�انجام�است.�همچنين�پيرو�منویات�
مقام�معظم�رهبری�در�چهل�و�یکمين�جلسه�ستاد�ملی�بيماری�کرونا�
مبنی�بر�تشکيل�قرارگاه�عملياتی�ستاد�ملی�مبارزه�با�کرونا�در�کشور،�
اتاق�اصناف�ایران�به�عنوان�یکی�از�ارکان�کميته�های�امنيتی،�اجتماعی�
و�انتظامی�و�اقتصادی�سللتاد�در�این�قرارگاه�نيز�به�عنوان�عضو�اصلی�
معرفی�گردید.�بدیهی�اسللت�تعامالت�با�اتاق�ها�و�اتحادیه�های�صنفی،�
کسب�نظرات�مشورتی�و�تشللریک�مساعی�صورت�گرفته�در�حصول�

نتایج�درخور�توجه�نقش�بسزایی�داشته�است.
تاکنون�بخش�هایی�از�این�حمایت�ها�و�تسهيالت�کرونایی�به�تصویب�
رسلليده�و�بقيه�در�حال�پيگيری�می�باشللد.�ميزان�تسهيالت�دریافتی�
توسط�واحدهای�صنفی�بر�اساس�آمار�سامانه�کارا�تا�تاریخ��10خرداد�

�1404معادل��2133ميليارد�تومان�بوده�است.

مصوبات�ستاد�ملی�کرونا�در�راستای�حمایت�های�مالیاتی:
1(�موارد�مقرر�در�قانون�ماليات�های�مستقيم�و�قانون�ماليات�بر�ارزش�
افزوده�برای�اشخاص�حقيقی�که�آخرین�مهلت�زمانی�اعتراض�به�اوراق�
مالياتی�آنان�از�تاریخ��1400/1/15تا��1400/3/31باشللد�و�نيز�احکام�
اجرای�ماده�)238(�قانون�ماليات�های�مسللتقيم�و�مللاده�)29(�قانون�
ماليللات�بللر�ارزش�افزوده�برای�مدت�مذکور،�به�مللدت�دو�ماه�تمدید�
می�شود�و�آخرین�مهلت�زمانی�اعتراض�به�اوراق�مالياتی�آنان�از�تاریخ�
�1400/4/1تا��1400/6/31باشللد�و�نيز�احکام�اجللرای�ماده�»238«�
قانون�ماليات�های�مستقيم�و�ماده�»29«�قانون�ماليات�بر�ارزش�افزوده�

تا�پایان��1400/6/31تمدید�شد.
2(�حکم�مقرر�در�بند�)ع(�تبصره�)6(�قانون�بودجه�سال��1400کل�
کشللور�موضوع�تبصره�ماده�)100(�قانون�ماليات�های�مستقيم،�برای�

عملکرد�سال��1399به�ميزان�یک�و�نيم�برابر�افزایش�می�یابد.
3(�برای�مشللاغل�و�کسب�وکارهای�به�شدت�آسلليب�دیده�از�کرونا،�
بدهی�های�مالياتی�قطعی�شللده�ماليات�های�عملکللرد�و�ارزش�افزوده�
که�تاریخ�سررسلليد�پرداخت�آن�ها�تا�پایان�سللال��1399بوده�است�تا�
�1400/6/31بدون�محاسللبه�جریمه�دیرکرد�برای�مدت�مذکور�امهال�

می�گردد.
4(�برای�مشاغل�و�کسب�وکارهای�به�شدت�آسيب�دیده�از�کرونا،�کليه�

بخشی�از�اقدامات�اطالع�رسانی�اتاق�اصناف�ایران�در�خصوص�حمایتهای�مالياتی�از�مشاغل�آسيب�دیده�از�کرونا
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عمليللات�اجرایی�موضوع�فصل�نهم�از�بللاب�چهارم�قانون�ماليات�های�
مستقيم�)وصول�ماليات(�تا�تاریخ��1400/6/31موقوف�االجرا�می�شود.
5(�سازمان�امور�مالياتی�کشور�مجاز�است�تمام�یا�قسمتی�از�جرائم�
مقرر�در�قوانين�ماليات�های�مسللتقيم�و�ارزش�افللزوده�برای�مؤدیان�
مالياتی�را�مطابق�دستورالعملی�که�به�تائيد�وزیر�امور�اقتصادی�و�دارایی�

می�رسد،�در�سال��1400مورد�بخشودگی�قرار�دهد.
6(�بخشللودگی�جرائم�پرداخت�نشده�بدهی�ماليات�و�عوارض�قانون�
موسوم�به�تجميع�عوارض�برای�مؤدیان�مالياتی،�به�شرط�پرداخت�اصل�

ماليات�و�عوارض�تا�تاریخ��1400/6/31تمدید�می�شود.

مصوبات�ستاد�ملی�کرونا�در�راستای�حمایت�های�بانکی:
1(�برای�صاحبان�مشللاغل�و�کسب�وکارهای�به�شدت�آسيب�دیده�از�
کرونا�)به�غيراز�تسهيالت�قرض�الحسنه(�بازپرداخت�اقساط�تسهيالت�
دریافتی�که�موعد�پرداخت�آن�ها�در�چهار�ماهه�اول�سال��1400بوده�
و�در�این�بازه�زمانی�پرداخت�نشده�است،�منوط�به�آن�که�بدهی�آن�ها�
به�شللبکه�بانکی�تا�تاریخ��99/11/1در�طبقه�جاری�قرار�داشته�باشد،�
به�انتهای�دوره�تقسلليط�منتقل�می�شللود�تا�طی�چهار�قسط�پس�از�
آخرین�قسللط�وصول�گردد.�مشمولين�این�بند�تا�موعد�مقرر�برای�باز�
پرداخت�اقسللاط�دارای�سررسلليد�طی�چهار�ماهه�اول�سال�1400،�
مشمول�محدودیت�ها�و�ممنوعيت�های�بانکی�بر�اشخاص�دارای�بدهی�

غير�جاری�نمی�شوند.
2(�ممنوعيت�هللا�و�محدودیت�های�مقرر�در�ماده��5مکرر�الحاقی�به�
قانون�چک�)صرفاً�برای�اخذ�تسهيالت(�برای�چک�های�صادره�توسط�
صاحبان�مشاغل�و�کسللب�وکارهای�به�شدت�آسيب�دیده�از�کرونا�که�
تاریللخ�مندرج�در�چک�در�سلله�ماهه�اول�سللال��1400بوده�و�منجر�
به�برگشللت�چک�و�صدور�گواهی�نامه�عدم�پرداخت�حداکثر�تا�پایان�
تيرماه��1400گردد،�در�صورت�تسليم�تقاضا�از�سوی�صادرکننده�چک�
به�بانک�یا�موسسلله�اعتباری�محال�عليلله،�طی�یک�ماه�پس�از�تاریخ�

برگشت،�اعمال�نخواهد�شد.
3(�مصوبه�جلسلله��67ستاد�ملی�مدیریت�کرونا�مطابق�ذیل�اصالح�

گردید:
در�صورت�عدم�موجودی�کافی�اشللخاص�برای�چک�های�صادره،�با�
سررسلليد�اول�تا�بيستم�اردیبهشت�سال�1400،�بانک�ها�و�مؤسسات�
اعتباری�از�صدور�گواهينامه�عدم�پرداخت�و�برگشت�چک،�درصورتی�که�
حداکثر�تا��20خرداد�ماه�سللال�جاری�به�بانک�ارائه�شللوند،�اجتناب�
نماینللد.�محاکم�و�ضابطين�قضایی�نيز�از�صدور�اجرایيه�در�این�موارد،�
در�بازه�زمانی�مزبور�خودداری�کنند،�همچنين�چک�هایی�که�سررسيد�
آن�ها�اول�تا�بيسللتم�اردیبهشت�و�به�دليل�عدم�موجودی�کافی�منجر�
به�صدور�گواهينامه�عدم�پرداخت��شده�اند�نيز�تا��20خردادماه�مشمول�

ممنوعيت�ها�و�محدودیت�های�مقرر�در�قانون�چک�نخواهند�شد.
4(�مهلت�ثبت�نام�مشاغل�و�کسب�وکارهای�به�شدت�آسيب�دیده�از�
کرونا�متقاضی�اخذ�تسهيالت�کرونایی�تا�پایان�شهریور�ماه��1400و�با�
شرایط�دستورالعمل�ابالغ�شده�قبلی�توسط�کارگروه�اقتصادی�مقابله�با�

کرونا�تمدید�می�شود.
بانک�هللا�و�مؤسسللات�اعتبللاری�موظف�به�پرداخت�تسللهيالت�
کرونایی�اعم�از�تسللهيالت�جدید�یا�تسهيالت�مراحل�قبلی�تا�پایان�

آبان�ماه��1400هستند.
5(�مهلت�ثبت�نام�مشاغل�و�کسب�و�کارهای�به�شدت�آسيب�دیده�
ازکرونا�برای�دریافت�تسهيالت�مصوب�ستاد�ملی�کرونا�در�بخش�های�
گردشگری�)مصوبه�جلسلله��39مورخ�1399/7/12(�ورزش�و�جوانان�
)مصوبه��47مورخ�1399/9/15(،�فرهنگ�و�هنر�)مصوبه�جلسلله��48
مورخ�1399/9/22(�و�حمل�و�نقل�ریلی�و�هوایی�)مصوبه�جلسلله��37
مورخ�1399/6/29(�تا�پایان�شهریور��1400مطابق�همان�دستورالعمل�

و�شرایط�ابالغی�قبلی�تمدید�می�شود.
بانک�ها�و�مؤسسات�اعتباری�موظف�به�پرداخت�تسهيالت�کرونایی�اعم�
از�تسهيالت�جدید�یا�تسهيالت�مراحل�قبلی�تا�پایان�آبان��1400هستند.
6(به�دليل�استمرار�شرایط�ناشی�از�کرونا�و�اثرات�تعطيلی�های�وضع�
شده�برای�مشاغل�و�کسب�وکارها�و�اینکه�برخی�از�مشموالن�نتوانستند�
با�تسویه�نقدی�بدهی�خود�تا�پایان�شهریور�1400،�از�مزایای�تسهيل�
تسللویه�بدهی�بدهکاران�شبکه�بانکی�استفاده�کنند؛�لذا�مهلت�زمانی�
مندرج�در�مصوبلله��64مورخ��1400/1/21در�زمينه�قانون�تسللهيل�
تسللویه�بدهکاران�شبکه�بانکی�کشور،�برای�مشموالن�تا�پایان��1400

تمدید�گردید.

مصوبات�ستاد�ملی�کرونا�در�راستای�حمایت�های�بیمه�ای
1(��برای�مشاغل�و�کسب�وکارهای�به�شدت�آسيب�دیده�از�کرونا�حق�
بيمه�سهم�کارفرمایی�اردیبهشت�و�خرداد�ماه��1400به�مدت�دو�ماه�

امهال�می�شود.
2(�برای�مشللاغل�و�کسب�وکارهای�به�شدت�آسلليب�دیده�از�کرونا،�
شللمول�بند�)ث(�تبصره�)5(�قانون�بودجه�سللال��1400کل�کشللور،�
موکول�به�رعایت�شرط�حفظ�یا�افزایش�سطح�اشتغال�نيروی�انسانی�

نخواهد�بود.

بسته�های�حمایتی�در�خصوص�تاالرهای�پذیرایی
یکللی�از�صنوفی�که�در�جریان�شلليوع�ویروس�کرونللا�ضرر�و�زیان�
بسللياری�متحمل�شد�صنف�تاالرها�و�باغ�تاالر�بود.�با��17ماه�تعطيلی�
مطلق�خسارت�بيش�از�90%�را�متحمل�شده�و�در�شرایط�مالی�بسيار�
سللختی�قرارگرفته�بودند�و�صاحبان�ایللن�واحدهای�صنفی�نيز�هيچ�

کمکی�از�سوی�دولت�دریافت�نکرده�بودند.
در�همين�راسللتا�این�اتاق�عالوه�بر�پيگيری�امور�سللایر�رسللته�های�
صنفی�نسبت�به�طور�اختصاصی�نسبت�به�تهيه�و�تدوین�پروتکل�های�
بهداشتی�تکميلی�جهت�بازگشایی�تاالرهای�پذیرایی�به�وزارت�بهداشت�
نمود�که�به�دنبال�آن�صنف�تاالرها�و�باغ�تاالر�می�توانسللتند�بر�اساس�
رنگ�بندی�شهرها�به�فعاليت�خود�ادامه�دهند.�همچنين�با�پيگيری�های�
اتاق�شللرایط�دریافت�تسهيالت�تا�سللقف��450ميليون�تومان�بنا�به�
متراژ�تاالرها�برای�آن�ها�فراهم�گردید�که�با�دریافت�مشخصات�آن�ها�از�
طریق�سامانه��ایرانيان�اصناف�و�اعالم�به�سامانه�کارا�شرایط�آن�ها�برای�
معرفی�به�بانک�های�عامل�مورد�بررسللی�قرار�گرفت.�در�همين�زمينه�
در�خصوص�واحدهای�صنفی�آسلليب�دیده�که�به�هر�دليلی�از�دریافت�
تسهيالت�محروم�شده�اند�مکاتبات�زیادی�با�مقاماتی�همچون�معاون�
اقتصادی�رئيس�جمهور�و�وزیر�تعاون،�کار�و�امور�اجتماعی�انجام�شده�

و�پيگيری�ها�در�حال�انجام�می�باشد.
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�در�بخـــش�نظـــارت�و�رصـــد�اقدامـــات�زیـــر�صـــورت�گرفتـــه�
است:

 برخورد�با�تخلفات�صنفی�)گران�فروشی،�عدم�درج�قيمت،�احتکار�
و...(�و�با�توجه�به�تفویض�اختيار�صالحيت�های�قانونی�مغفول�شده�به�
بازرسللان�که�در�قالب�گشت�مشللترک�از�مراکز�عمده�نگهداری�کاال،�
سردخانه�ها�و�انبارها�باعث�جلوگيری�از�اخالل�در�نظم�اقتصادی�و�اخفاء�

و�امتناع�از�عرضه�کاال�در�شبکه�توزیع�شده�است.
�رسلليدگی�به�شکایات�در�کمترین�زمان�ممکن�و�ایجاد�جو�روانی�

آرام�برای�مشتریان�از�باب�حضور�مؤثر�و�مستمر�ناظران�در�بازار.
�نظارت�بر�تخصيص�سهميه�کاالهای�اساسی�و�برش�استانی�از�سوی�
وزارت�صمت�اعم�از�شللکر،�برنج،�روغن،�قند�و�شکر�و�گوشت�قرمز�به�

صنوف�توسط�واحدهای�بازرسی�و�نظارت�اتاق�اصناف�شهرستان�ها؛
�پيگيری�گزارش�های�واصله�از�واحد�های�بازرسی�و�نظارت�اتاق�های�
اصناف�کشور�در�خصوص�کمبود،�افزایش�،�احتکار�و�غيره�و�اطالع�رسانی�

به�مراجع�ذی�ربط؛
�اخذ�آمار�عملکرد�هفتگی،�ماهانه،�از�واحدهای�بازرسی�و�نظارت،�

 حفظ بازار و تالش برای عدم کمبود کاالهای مورد نیاز جامع؛ که از اساس���ی ترین اقدامات این اتاق بوده اس���ت. با نگاهی به 
شرایط اقتصادی تحمیل شده به کشور در نتیجه اعمال تحریم های بین المللی تمامی زنجیره های تأمین باألخص کاالهای اساسی 
و روزمره جامعه با مشکالت فراوانی روبرو شده و راهکارهای متعددی برای تأمین آن ها در نظر گرفته شد. این شرایط در سایر 
کشورها باألخص با شیوع کرونا نیز به وجود آمد که به وضوح کم توانی بسیاری از آن ها را در تنظیم نیازهای جامعه با هجوم افراد 
به فروشگاه ها مشخص گردید. حال آنکه در ایران با وجود مشکالت فوق الذکر هیچ گاه کمبود کاالیی مشاهده نشد. یکی از دالیل 
این امر شبکه گسترده و مویرگی اصناف است که در دورافتاده ترین نقاط کشور نیز کاالهای مورد نیاز مردم را تأمین می کنند. 
معاونت بازرسی اتاق اصناف ایران به عنوان بازوی نظارتی این اتاق بر نحوه عملکرد واحدهای صنفی در خصوص گران فروشی، 
احتکار، کم فروشی، رعایت بهداشت، صدور برگ خرید و غیره در سراسر کشور نظارت داشته و با همکاری و هماهنگی مستمر با 
سایر ارگان ها و نهادها مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات، اداره نظارت 
بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و دیگر ارگان ها در تنظیم بازار نقش مهمی را ایفا می کند. گزارش های بازرسی اتاق اصناف یکی 
از مراجع مهم قیمت گذاری و کنترل قیمت ها در ستاد تنظیم بازار کشور می باشد. ازجمله مهم ترین وظایف این معاونت می توان 

به موارد ذیل اشاره نمود:

تنظیـم بـــــازار 
و نظارت بر     واحدهای صنفی
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بررسی�آمار�عملکرد�استان�ها�نسبت�به�ماه�گذشته�و�به�تبع�آن�تهيه�
بولتن�آمار�عملکرد�واحدهای�بازرسی�نظارت�به�صورت�ماهانه�و�ارسال�
به�مراجع�ذی�صالح�)وزارتخانه�های�مرتبط�و�نهاد�ریاست�جمهوری(؛

�تدوین�و�ابالغ�دستورالعمل�های�نظارتی�ویژه�ایام�خاص�سال�اعم�از�
بازگشایی�مدارس،�شب�یلدا،�ایام�پایانی�سال�و�نوروز�و�...

�جمع�آوری،�پردازش�ذخيره�سازی�و�تجزیه�وتحليل�آماری�قيمت�
گروه�هللای�کاالیی�متنوع�و�کاالهای�اولویت�دار�طبق�مصوبات�تنظيم�
بللازار�و�پيش�بينی�در�خصوص�افزایللش�قيمت�ها�کاهش�کاال�در�بازار�
و�تهيه�گزارش�هفتگی�برای�حضور�در�جلسات�کارگروه�تنظيم�بازار،�

شورای�امنيت�ملی،�سازمان�بازرسی�کل�کشور،�وزارت�کشور�و...
�جمللع�آوری�اطالعات�آمللاری�در�خصوص�کاالهللای�اولویت�دار�
به�صورت�هفتگی�و�جمع�بندی�آن�به�صورت�هفتگی�و�ماهانه�و�ارسال�

به�مراجع�ذی�صالح؛
�تهيه�گزارش�های�موردی�در�مواقع�خاص�ازجمله�افزایش�قيمت�و�
یا�کمبود�برخی�از�اقالم�اساسی�)اخيراً�اخذ�و�جمع�بندی�گزارش�های�
روزانه�در�خصوص�قيمت�و�وضعيت�عرضه�گوشت�مرغ�و�تخم�مرغ�از�

سطح�کشور(؛
�تهيه�گزارش�مقایسه�ای�بانک�مرکزی،�واحد�بازرسی�اتاق�اصناف�
و�فروشللگاه�های�آنالین�و�مجازی�و�همچنين�راستی�آزمایی�با�صنوف�
برخی�از�استان�ها�و�برخی�از�فروشگاه�های�زنجيره�ای�از�نوسان�قيمت�

کاالها�به�صورت�هفتگی؛
�برگزاری�نشست�های�کارشناسی�با�رؤسا�و�کارشناسان�اتحادیه�های�
مرتبط�و�دریافت�اظهارنظرات�در�حوزه�رصد�و�پایش�بازار�و�چگونگی�

نظارت�بر�نرخ�مصوب�کاالهای�اساسی�و�ضروری�و�پرمصرف؛
�تهيه�جزوات�آموزشللی�مقررات�قانون�نظللام�صنفی�حکومتی�و�

تحليل�از�عناصر�متشکله�تخلفات�و�ارسال�به�اتاق�های�اصناف
�اطالع�رسللانی�به�اتاق�ها�و�اتحادیه�های�صنفی�در�برقراری�شناسه�
کاال�و�ثبت�در�سللامانه�جامع�تجارت�مربوط�به�لوازم�خانگی،�صوتی�و�
تصویری،�لوازم�یدکی،�الستيک�و�کاالهای�اساسی�)شامل�برنج�خارجی�،�
روغن�خام�و�نباتی�شکر�خام�و�سفيد،�چای�خارجی،�گوشت�قرمز�و�مرغ�
و�حبوبات،�ميوه،�مرکبات�و�کره(،�کاغذ،�صنایع�پایين�دست�پتروشيمی،�
تلفن�همراه�و�تبلت،�دخانيات،�محصوالت�آرایشی�و�بهداشتی�)الکل�و�
ضدعفونی�کننده،�پارچه�و�ماسک،�پوشک��نوزاد،�پودر�شوینده(،�مقاطع�
فلزی�)بيلت،�بلوم�و�اسلللب،�لوله�و�پروفيللل(�مقاطع�فوالدی،�صنایع�
چوبی،�مصالح�ساختمانی�)سيمان(،�مواد�غذایی�)شير�خشک�صنعتی(،�

نفت�گاز�و�پتروشيمی،�روغن�موتور�تصفيه�اول
�شرکت�مستمر�در�جلسات�مربوط�به�شناسه�کاال�و�شناسه�رهگيری�
در�ستاد�مبارزه�با�قاچاق�کاال�و�ارز�به�منظور�حمایت�از�حقوق�واحدهای�

صنفی�به�عنوان�آخرین�حلقه�از�زنجيره�تأمين
در�نتيجه�استفاده�از�روش�های�ساماندهی�مانند�شناسه�کاال�و�شناسه�
رهگيری�در�قالب�سامانه�جامع�تجارت،�نظام�توزیع�به�عنوان�آخرین�
حلقه�توزیع�سللامان�یافته�و�قاچاق�کاهش�می�یابد�که�این�امر�موجب�
رونق�توليدات�داخل�و�اشللتغال�زایی�در�کشور�خواهد�شد.�همچنين�

باعث�می�شود�تا�کاال�با�قيمت�و�کيفيت�مناسب�توزیع�گردد.
در جدول زیر خالصه ای از عملکرد معاونت نظارت و بازرسی اتاق 

اصناف ایران طی سال های 1397 تا 1400 آورده شده است:

خالصه�ای�از�عملکرد�معاونت�نظارت�و�بازرسی

در�ســـاماندهی�رویه�بازرســـی�و�امور�بازرسان�اقدامات�ذیل�
انجام�شده�است:

�تسهيم�و�ساماندهی�مصوبات�هيئت�رئيسه�اتاق�ایران�در�رابطه�با�
پرداخت�های�رفاهی�به�کار�بازرسللی�و�نظارت�جهت�تقویت�نيروهای�
بازرسللی�و�نظارت�به�سراسر�کشللور�و�ارائه�بيمه�تکميلی�برای�حدود�

�1500نفر�از�بازرسان�اتاق�های�سراسر�کشور�و�خانواده�هایشان
�متحدالشکل�نمودن�کارت�بازرسی�و�ساماندهی�صدور�آن�جهت�
جلوگيللری�از�هرگونه�احتمال�سللوء�اسللتفاده�از�کارت�ها�به�منظور�
جلوگيری�از�هرگونه�احتمال�سللوء�اسللتفاده�از�کارت�های�بازرسی�و�

نظارت�توسط�افراد�سودجو�)بازرس�نما(
�اقدامات�مشللترک�با�سایر�دسللتگاه�های�مرتبط�در�امر�بازرسی�و�
نظارت�ازجمله:�سللازمان�تعزیرات�حکومتی،�حمایللت،�اتحادیه�های�
صنفی،�جهاد�کشللاورزی،�بسيج�و�دانشللگاه�های�علوم�پزشکی�برای�
کاالهای�اساسللی�و�سالمت�محور�و�ملزومات�پزشللکی�و...�به�منظور�
افزایش�گستردگی�فعاليت�و�ترسيم�نگاه�عميق�تر�بازرسی�ها�در�رصد�
کاالهای�اساسی�و�ضروری�از�منظر�کمی�)احتکار،�کمبود�و...(�و�قيمتی�
)افزایش�قيمت(�در�بازار�و�راهکارهای�مقابله�با�آن�)شناسایی�مشکالت�

زنجيره�توزیع(
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 صحبت از اهمیت نقش تولید در اقتصادهای مهم جهان تکرار مکررات است و بر کسی پوشیده نیست که از تولید به عنوان 
قلب تپنده اقتصاد یاد می ش���ود. در ایران س���هم صنایع تولیدی از تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد اس���ت که بخش قابل 
توجهی از این صنایع در بخش اصناف قرار دارند به نحوی که صنوف تولیدی 20 درصد از بنگاه های صنفی و حدود 51% اشتغال 
بنگاه های تولیدی کشور را شامل می شوند. در واقع اصناف نقش بزرگ ترین بخش تولیدی کشور )واحدهای کوچک( از منظر تعداد 
را به عهده دارد. با عنایت به این امر که هزینه پایین راه اندازی صنوف تولیدی نسبت به واحدهای صنعتی موجب اقبال بیشتر 
جامعه به این نوع کسب وکار است، به گونه ای که از لحاظ تعداد، واحدهای فعال تولیدی صنفی در کشور بالغ بر ده برابر واحدهای 
صنعتی به صورت فعال و با بیشترین ظرفیت خود به فعالیت ادامه می دهند. این واحدها اگر دارای برنامه کالن اقتصادی بوده و 
موردتوجه مسئولین اقتصادی کشور قرار گیرند می توانند با سازمان دهی مناسب منشأ حرکت به سمت تولید کاالهای صادراتی 
باشند. عالوه بر تولید، در سایر رسته ها و فعالیت ها نیز واحدهای صنفی در بخش اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی نقش 
بسیار چشمگیری داشته و ضروری است در توسعه و پیشرفت آن ها اقدامات الزم از سوی دولت و نهادهای ذی ربط انجام گردد. 
اتاق اصناف ایران در راس���تای حمایت از اصناف با حضور در مجامع تصمیم گیر در س���طوح عالی و ارائه پیش���نهادات کارشناسی 
شده و نیز با پیگیری و مکاتبات مستمر در خصوص رفع ناهماهنگی ها و تداخل ناشی از سیاست ها و قوانین و مقررات  مختلف 

اقدامات الزم را انجام داده است:

اقدامات در     راستای اصالح ساختارها 
و تسهیل محیط کسب وکار
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�با�تشللکيل�سللتاد�تسللهيل�و�رفع�موانع�توليد�در�کشللور�اتاق�اصناف�ایران�در�سطح�ملی�و�
اتاق�های�اصناف�مراکز�استان�ها�در�سطح�کارگروه�های�متناظر�استانی،�به�صورت�مستمر�گزارش�
چالش�ها�و�پيشنهادات�رفع�موانع�توليد�را�احصاء�و�در�ستاد�مربوطه�طرح�و�پيگيری�می�نمایند.

�قوانين،�مقررات،�آیين�نامه�ها�و�دسللتورالعمل�های�مخل�کسللب�وکار�که�از�طریق�استعالم�از�
اتاق�های�اصناف�احصاء�شده،�جهت�بازنگری�به�متوليان�مربوطه�اعالم�می�گردد.

�مطابق�با�مأموریت�تعریف�شللده�بر�اسللاس�ماده��4قانون�بهبود�مستمر�محيط�کسب�وکار،�
اتاق�هللای�اصنللاف،�بازرگانی�و�تعاون�اقدام�به�برنامه�ریزی�برای�جمع�آوری�اطالعات�و�محاسللبه�
شللاخص�ملی�محيط�کسللب�وکار�ایران�بر�اساس��70مؤلفه�پيمایشی�و�آماری�کرده�که�مؤلفه�ها�
از�نتایج�اجرای�طرح�مطالعاتی�در�همين�خصوص�به�دسللت�آمده�و�در�نهایت�شاخص�های�ملی�
پایش�محيط�کسللب�وکار�ایران�به�تفکيک�ملی،�اسللتان،�بخش�های�عمده�و�رشللته�فعاليت�های�
اقتصادی�محاسللبه�شللده�اند.�در�همين�راستا�اتاق�اصناف�ایران�با�مشللارکت�اتاق�های�بازرگانی�
و�تعاون�از�پایيز��1395الی�تابسللتان��1400به�صورت�فصلی�طی��20نشللریه�به�محاسللبه�عدد�

شاخص�ملی�کسب�وکار�پرداخته�است.
�با�روی�کار�آمدن�دولت�جدید�به�منظور�آشنایی�هر�چه�بيشتر�با�اصناف�کل�کشور،�ظرفيت�و�
پتانسيل�آن�ها�و�همچنين�معرفی�چالش�های�پيش�رو،�گزارش�انتظارات�اصناف�از�رئيس�جمهور�

آینده�تهيه�و�در�اولين�دیدار�با�رئيس�جمهور�منتخب�مطرح�گردید.
�هرسللاله�با�اعالم�افزایش�نرخ�دستمزد�کارگران�به�صورت�دستوری�تبعات�مختلفی�ازجمله�
افزایش�نرخ�تورم�و�کاهش�اشللتغال�را�شاهد�هستيم.�در�همين�راستا�به�منظور�کاهش�بازخورد�
منفللی،�در�خصوص�طرح�های�مشللوقی�حمایت�از�توليد�در�جبران�افزایش�حداقل�دسللتمزد�و�
افزایللش�حقوق�گمرکی�که�به�تصویب�هيأت�وزیران�رسلليده�بود،�اتللاق�اصناف�ایران�اعالم�نظر�

نموده�است.
�به�منظور�تحقق�شللعار�سللال،�هرسللاله�عالوه�بر�ارائه�برنامه�های�اتاق�بر�آن�اسللاس،�بسته�
پيشللنهادی�وزارت�صمت،�بررسللی�و�نقطه�نظرات�پيشللنهادی�و�اصالحی�اتاق�به�آن�وزارتخانه�

اعالم�می�شود.
�پيشنهادات�اصالحی�و�پيگيری�در�خصوص�اجرای�قانون�حداکثر�استفاده�از�توان�توليدی�و�
خدماتی�کشور�و�حمایت�از�کاالی�ایرانی�به�مدیر�کل�معاونت�حقوقی�مجلس�اعالم�شده�است.

�پيشللنهاد�اصالحی�در�خصوص�آیين�نامه�اجرایی�بند�ت�تبصره��6ماده�واحده�قانون�بودجه�
سال��1399کل�کشور-�)اخذ�ماليات�از�واحد�مسکونی�و�خودرو(�ارائه�شد.

�پيشللنهاد�جهت�اصالح�دستورالعمل�اجرایی�کميته�مشللارکت�های�مردمی�ستاد�مبارزه�با�
قاچاق�کاال�و�ارز�به�این�ستاد�ارائه�گردید.

�پيشنهاد�اصالحی�آیين�نامه�اجرایی�قانون�حمایت�از�توسعه�و�ایجاد�اشتغال�پایدار�در�مناطق�
روستایی�و�عشایری�ارائه�شده�است.

�حضور�در�جلسللات�تدوین�آیين�نامه�اجرایی�ماده��4قانون�اسللتفاده�حداکثر�استفاده�از�توان�
توليد�داخلی�و�ارائه�پيشنهاد�مطابق�با�سياست�های�اتاق�صورت�گرفته�است.�همچنين�آیين�نامه�

اجرایی�مزبور�مصوب�گردیده�است.
�آیين�نامه�اجرایی�تشللکيل�کارگروه�های�تخصصی�شللورای�عالی�اشتغال�که�با�هدف�اجرای�
برنامه�های�اشللتغال�آفرینی�دولت�سلليزدهم�تهيه�و�به�تصویب�شورای�عالی�اشتغال�رسيده�بود�

بررسی�و�پيشنهاد�اصالح�آن�به�وزیر�تعاون�کار�و�رفاه�اجتماعی�ارسال�گردیده�است.
�تدوین�آیين�نامه�اجرایی�ماده��4قانون�استفاده�حداکثر�استفاده�از�توان�توليد�داخلی�و�ارائه�
پيشنهاد�مطابق�با�سياست�های�اتاق�صورت�گرفته�است.�همچنين�آیين�نامه�اجرایی�مزبور�مصوب�

گردیده�است.
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مذاکـــرات�و�توافقـــات�بـــا�مقامات�ارشـــد�دولتی�بـــه�منظور�
تثبیت�جایگاه�اصناف�و�احتســـاب�نقـــش�آن�ها�در�اقتصاد�

کشور
�توافق�با�مرکز�آمار�ایران�پيرامون�اختصاص�یک�سرفصل�مجزا�
برای�اصناف�در�حساب�های�ملی�با�همکاری�وزارت�صنعت،�معدن�
و�تجارت�)با�توجه�به�اینکه�سهم�بخش�اصناف�به�طور�پراکنده�در�
سرفصل�های�مختلف�مورد�ارزیابی�و�سنجش�قرار�می�گيرد�)مانند�
بازرگانی،�خدمات،�حمللل�و�نقل�و�...(�لذا�به�منظور�احصای�دقيق�
سهم�صنوف�در�اقتصاد�کالن�کشور،�انتظار�می�رود�مرکز�آمار�ایران�
در�حساب�های�ملی،�این�اطالعات�را�به�صورت�یکجا�و�تحت�عنوان�

اصناف،�تفکيک�و�گردآوری�نماید.(
�توافق�با�مرکز�آمار�ایران�در�راستای�آمارگيری�ساالنه�و�مستمر�
از�بخش�مشللخصی�از�اصناف�)در�تمام�حوزه�ها(�همانند�طرح�های�

ساالنه�اشتغال،�بهداشت�و�...
�برقراری�نشست�های�مشللترک�و�توافق�اوليه�با�بانک�مرکزی�
برای�اسللتفاده�از�ظرفيت�های�طرفين�با�هللدف�کاهش�هزینه�ها�و�
بهره�ور�تللر�و�تخصصی�تر�نمودن�کارهللا�و�همچنين�کاهش�موازی�

کاری�
)رصللد�اقالم�اساسللی�به�صللورت�روزانه�در�بانک�مرکللزی�و�اتاق�

اصناف�ایران�به�صورت�موازی�انجام�می�پذیرد(

 در بخش آمار اتاق اصناف ایران به صورت دوره ای وضعیت اصناف کشور از لحاظ تعداد و درصد واحدها به تفکیک نوع فعالیت و 
رسته های دارای بیشترین فراوانی در سطح کشور و هم چنین میزان تغییرات تعداد پروانه های کسب صادره و ابطالی مورد بررسی 

قرار گرفته است.

اقدامات 
در حوزه آمار اصناف
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اقدامات�انجام�شده�در�بخش�خصوصی�بین�سه�اتاق

 کمیته�آمارهای�بخش�خصوصی
اتللاق�اصنللاف�ایران�یک�نهاد�و�سللازمان�خصوصی�اسللت�که�بر�
اسللاس�قانون�ایجادشده�و�در�راسللتای�اجرای�وظایف�قانونی�خود�
به�فعاليللت�می�پردازد.�با�این�حال�به�دليللل�ماهيت�خصوصی�آن،�
در�زمره�دسللتگاه�های�اجرایی�کشور�و�به�تبع�آن�مشمول�مقررات�
حاکم�بر�نظام�آماری�کشللور�قرار�نمی�گيرد.�در�سال�های�اخير�و�با�
تصویب�قوانين�متعدد�ازجمله�قانون�اجرای�سياست�های�کلی�اصل�
�44قانون�اساسی،�قانون�برنامه�پنج�ساله�پنجم�توسعه�کشور،�قانون�
بهبود�مستمر�محيط�کسب�وکار�و�قانون�رفع�موانع�توليد�رقابت�پذیر�
و�ارتقای�نظام�مالی�کشور،�نقش�جدیدی�به�عهده�بخش�غيردولتی�
کشللور�و�به�ویژه�اتاق�های�سلله�گانه�)اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�
و�کشللاورزی�ایران،�اتاق�تعاون�و�اتاق�اصنللاف(�به�عنوان�بازوهای�
مشورتی�قوای�سه�گانه�)مقننه،�مجریه�و�قضائيه(�گذارده�شده�است.�
در�این�راسللتا�نمایندگان�این�اتاق�ها�در�بسياری�از�شوراهای�عالی،�
کميته�ها،�مجامع�و�کميسلليون�های�دولتی�عضویت�رسمی�داشته�
و�نسللبت�به�ارائه�نظرها�و�دفاع�از�مواضع�بخش�خصوصی�در�مورد�
مسائل�مهم�کشور�اقدام�می�کنند.�یکی�از�این�قوانين�مهم�که�رابطه�
بين�بخش�های�خصوصی�و�دولتی�کشور�را�بيش�ازپيش�به�یکدیگر�
نزدیک�می�کند،�قانون�بهبود�مسللتمر�محيط�کسب�وکار�است�که�
در�آن�وظایف�متعددی�برای�دسللتگاه�های�اجرایی�دولتی�و�اتاق�ها�
گذاشللته�شده�که�عملياتی�نمودن�مفاد�این�وظایف�منوط�به�ایجاد�
رابطه�منسللجم،�مستمر�و�سللاختاریافته�فی�مابين�این�نهادهاست.�
در�پاسللخ�به�این�نياز�مهم،�برای�نخسللتين�بار�در�کشللور،�شورای�
گفتگوی�دولت�و�بخش�خصوصی�ایجاد�شللد�که�دبيرخانه�آن�نيز�
در�اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�و�کشللاورزی�ایران�مسللتقر�است.�
برای�اجرایی�نمودن�ماده��6قانون�بهبود�مستمر�محيط�کسب�وکار،�
ارتباط�مستمر�و�هماهنگ�فی�مابين�ارکان�دولت�و�بخش�خصوصی�
کشللور�الزم�است�تا�ضمن�تعيين�نيازهای�آماری�فعاالن�اقتصادی�
و�سرمایه�گذاران�در�کشور�و�اعالم�آن�به�مرکز�آمار�ایران،�مقدمات�
تأمين�و�اطالع�رسانی�این�اطالعات�در�پایگاه�اطالعات�آماری�کشور�
)شللبکه�ملی�آمار(�توسللط�این�مرکز�را�نيز�فراهم�آورد.�با�تشکيل�
کميته�آمارهای�بخش�خصوصی�کشللور�و�ایجاد�ارتباط�ساختاری�
نظام�آماری�کشللور�با�دبيرخانه�شللورای�گفتگللوی�دولت�و�بخش�
خصوصی،�امکان�بهره�مندی�هرچه�بيشللتر�بخش�خصوصی�کشور�
از�توانمندی�های�موجود�در�ارکان�نظام�آماری�کشللور�فراهم�شده�
و�از�سوی�دیگر�فرایند�جمع�آوری،�توليد�و�انتشار�آمارهای�عمومی�
در�دستگاه�های�اجرایی�کشور�نيز�با�کمک�توانمندی�ها،�تجربيات�و�
همراهی�بيش�ازپيش�بخش�خصوصی�کشور،�تسهيل�خواهد�یافت.
در�همين�راستا�کميته�آمارهای�بخش�خصوصی�با�مشارکت�اتاق�
بازرگانی،�تعاون�و�اصناف�تشللکيل�و�نسبت�به�اجرایی�نمودن�ماده�
�6قانون�بهبود�مستمر�محيط�کسب�وکار،�جلسات�عدیده�ای�برگزار�

شد�که�برخی�از�نتایج�آن�در�زیر�بيان�می�گردد:
�تدوین�احکام�پيشللنهادی�برنامه��5ساله�آمار�کميته�آمارهای�

بخش�خصوصی�کشور
�تدوین�چارچوب�های�الزم�برای�طرح�شامخ�)شاخص�مدیران�خرید(
�احصللای�نيازمندی�های�آماری�اتاق�بلله�منظور�درج�در�برنامه�

ملی�آمار
�مشارکت�در�تدوین�برنامه�ملی�آمار

 طرح�شامخ
ازآنجاکلله�نهادهای�رسللمی�متولی�آمار�در�کشللور،�بسللياری�از�
شللاخص�های�مرتبللط�بللا�محيط�کسللب�وکار�و�وضعيللت�رونق�و�
رکود�در�بخش�های�مختلف�اقتصادی�را�به�موقع،�توليد�و�منتشللر�
نمی�کننللد،�اتاق�های�بخش�خصوصی�برآن�شللدند�تا�با�محاسللبه�
شللاخص�های�آماری�معتبر�و�مورد�اسللتناد�در�کشورهای�مختلف،�
�نسبت�به�رفع�خألهای�آماری�اقدام�نمایند.�شاخص�مدیران�خرید�
)شامخ-PMI(،�شاخص��مهمی�است�که�به�صورت�ماهانه،�اطالعات�
مورد�نياز�فعاالن�اقتصادی،�سرمایه�گذاران�و�همچنين�برنامه�ریزان�

کشور�در�مورد�وضعيت�رونق�و�رکود�را�بيان�می�کند.
این�شللاخص�از�طریق�جمللع�آوری�اطالعات�از�مدیران�مهم�ترین�
بنگاه�های�اقتصادی�)دارای�بيشللترین�ارزش�افزوده،�ميزان�توليد�و�
نيروی�انسللانی(،�توليد�شده�و�طی�آن�اطالعات�واقعی�و�نه�حدس�
یا�نظر�شللخصی،�در�مورد�وضعيت�متغيرهای�مهمی�از�قبيل�مقدار�
توليد،�سفارش�های�جدید،�سرعت�انجام�و�تحویل�سفارش،�موجودی�
مواد�اوليه�و�ميزان�اسللتخدام�شللرکت�در�ماه�مورد�نظر،�نسبت�به�
ماه�قبل�)بيشتر،�کمتر�یا�مانند(�دریافت�می�شود.�مؤسسات�جهانی�
معتبللر�نيز�این�شللاخص�را�با�همکاری�بيش�از��40کشللور�دنيا�به�

صورت�ماهانه�محاسبه�و�منتشر�می�کنند.
اتاق�اصناف�ایران�از�اردیبهشت�ماه�سال��1398به�صورت�ماهانه�
اقدام�به�تدوین�و�ارائه�گزارش�شللاخص�مدیران�خرید�بخش�خرده�

فروشی�می�نماید.
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�تدوین�منشور�حمایت�از�حقوق�مصرف کنندگان
�حمایللت�از�حقوق�مصرف�کنندگان�به�عنوان�یکللی�از�اولویت�های�
اصلی�اصناف�در�بحث�سللاماندهی�و�مدیریت�بازار�است.�زمانی�که�
از�حق�مصرف�کنندگان�بحث�می�شللود،�در�سللوی�مقابل،�تکليفی�
برعهده�فروشللندگان�و�توزیع�کننللدگان�خواهد�بود�که�عدم�توجه�
بلله�آن�می�تواند�ضمانت�اجراهللای�مهمی�را�بر�آنان�تحميل�نماید.�
در�همين�راستا،�پيرو�پژوهش�های�اقتصادی�به�عمل�آمده�از�سوی�
معاونللت�برنامه�ریزی�و�اقتصادی�اتاق�اصناف�ایران،�تحليل�حقوقی�
و�جامعی�از�سللوی�واحد�آموزش�و�پژوهش�به�انجام�رسلليد�و�متن�
نهایی�منشور�حمایت�از�حقوق�مصرف�کنندگان�آماده�انتشار�گردید.�
این�متن،�یک�پيوست�توجيهی�نيز�دارد�که�در�آن�مبانی�قانونی�و�
ضمانت�اجراهای�هر�یک�از�بندهای�منشللور�به�تفکيک�مورد�اشاره�
قرار�گرفته�اسللت.�انتشار�این�متن�از�سللوی�اتاق�اصناف�ایران،�از�

آنجللا�اهميت�دارد�که�واحدهای�صنفی�در�یک�حوزه�فروشللنده�یا�
توزیع�کننده�و�در�سللایر�حوزه�ها،�خود�نيز�مصرف�کننده�محسوب�

می�شوند.�
راه اندازی�کتابخانه�تخّصصی�واحد�آموزش�و�پژوهش

�با�ارائه�پيشللنهاد�راه�اندازی�»کتابخانه�تخّصصی�واحد�آموزش�و�
پژوهش«�و�مساعدت�هيئت�رئيسه�اتاق،�با�هدف�استفاده�از�منابع�و�
مراجع�معتبر�علمی�در�انجام�پژوهش�های�کاربردی�و�نيز�اسللتفاده�
امانللی�همللکاران�و�کارکنان�اتللاق�اصناف�ایران،�در�گام�نخسللت،�
کتابخانه�ایللن�واحد�به�تعداد�بيللش�از��500جلد�کتاب�تخّصصی�
در�زمينه�های�حوزه�اقتصاد،�رهبری�و�مدیریت�منابع�انسانی،�حوزه�
حقوق،�حوزه�توسعه�فردی�و�تقویت�مهارت�های�نرم،�تجهيز�گردید.�
ضمناً،�با�بهره�گيری�از�ظرفيت�»سللامانه�کتابداری«�و�ثبت�تمامی�
کتاب�های�تهيه�شده�در�این�سامانه،�امکان�گزارش�گيری�از�فرآیند�

 با توجه به اصالح ساختار سازمانی اتاق اصناف ایران و قرار گرفتن بخش پژوهش در کنار بخش آموزشی اتاق، تعامل و هم افزایی 
این دو حوزه س���بب ش���ده اس���ت تا بتوان اقدامات مؤثری را در زمینه افزایش توان تخّصصی کارکنان اتاق اصناف ایران به انجام 

رساند. برخی از مهم ترین این اقدامات و شرح مختصری از کیفیت تحقق آن به شرح ذیل است:

اقدامات آموزیش و 
پژوهیش اتاق اصناف ایران
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ثبت�و�امانت�دهی�کتاب�و�نحوه�عملکرد�هر�یک�از�کارکنان�در�این�
حوزه�مهيا�گردید.�کتاب�های�موصوف،�طيفی�از�موضوعات�ذیل�را�
پوشللش�داده�و�هر�یک�از�کارکنان�اتاق�و�نيز�گروه�های�پژوهشللی�

همکار�می�توانند�نسبت�به�استفاده�از�این�کتب�اقدام�نمایند.

برگزاری�کارگاه های�آموزش�ضمن�خدمت�کارکنان
با�ابالغ�»شيوه�نامه�نحوه�برگزاری�دوره�های�آموزش�ضمن�خدمت�
کارکنللان�اتاق�اصناف�ایللران«،�این�مهم�به�طور�ویژه�در�دسللتور�
کار�قللرار�گرفت.�بر�این�اسللاس،�ضمن�تدویللن�فرآیند�امتيازدهی�

به�شللرکت�کنندگان�در�این�دوره�های�آموزشللی�و�در�نظر�گرفتن�
مشللوق�های�الزم�برای�همکاران�در�اتاق�اصناف�ایران،�این�معيارها�
به�نحو�عمومی�انتشار�یافت�تا�شفافيت�و�دقت�در�انتخاب�کارکنان�
برتر�در�پایان�سللال�جاری�حاصل�شود.�بر�این�اساس،�آموزش�های�
ضمن�خدمت�کارکنان�با�محوریت�برگزاری�کارگاه�های�آموزشللی�
تعاملی�با�اسللتفاده�از�حداکثر�توان�داخلی�اتاق�اصناف�ایران،�ارائه�
خالصلله�گزارش�هللای�و�ارائه�خالصلله�کتاب�در�دسللتور�کار�قرار�

گرفت.
ایجاد�فضای�تولید�محتوای�آموزشی�و�برنامه های�ویدئویی

�بلله�منظور�مدیریت�زمان�و�کنتللرل�هزینه�های�مربوط�به�توليد�
محتوا،�فضای�توليد�محتوای�آموزشللی�و�ابزارهای�مورد�نياز�برای�
ایللن�منظور،�مهيا�گردید.�ایللن�امر�عالوه�بر�اینکلله�در�حوزه�ارائه�
آموزش�هللای�الزم�و�اجرای�برنامه�های�آموزشللی�بللرای�واحدها�و�
تشکل�های�صنفی�سراسر�کشللور�اهميت�دارد،�ابزار�قدرتمندی�را�
برای�آموزش�کارکنان�اتاق�فراهم�نموده�اسللت.�در�همين�راستا�و�
به�عنوان�مثال،�دوره�آموزشی�آشنایی�با�قانون�و�مقررات�مالياتی�به�
مدت�زمان�قریب�به��6سللاعت�و�دوره�آموزشللی�آشنایی�با�قانون�و�
مقررات�مبارزه�با�پول�شللویی�)با�توجه�به�الزامات�قانونی(�به�مدت�
قریب�به��2سللاعت�تهيلله�و�در�اختيار�همکاران�قللرار�گرفت.�این�
دوره�ها�به�زودی�در�اختيار�واحدهای�صنفی�سراسللر�کشور�نيز�قرار�

خواهند�گرفت.

راه اندازی�وب�سایت�واحد�آموزش�و�پژوهش�و�فضای�انتشار�
گزارش�های�کارشناسی

�تفاوت�کاربری�سللایت�رسمی�و�پایگاه�اطالع�رسانی�اتاق�اصناف�
ایران�و�سایتی�که�باید�بتواند�مطالب�و�مباحث�آموزشی�و�پژوهشی�
در�ایللن�حوزه�را�منعکس�نماید،�باعث�شللد�تللا�اقدامات�الزم�برای�

راه�اندازی�وب�سللایت�مسللتقلی�بللرای�این�واحد�اقدام�شللود�و�در�
�مدت�زمان�بسلليار�کوتاهی،�سللایت�رسللمی�این�واحد�به�نشللانی
��www.asnaflms.irراه�انللدازی�شللد.�ایللن�سللایت،�عالوه�بر�
کارکردهللا�و�اهللداف�متعددی�که�دنبللال�می�کند،�نقش�بسلليار�
مهمللی�را�در�تقویت�توان�کارشناسللی�همللکاران�و�کارکنان�اتاق�
خواهد�داشللت.�یکی�از�برنامه�های�اجرا�شده�در�این�خصوص،�ابالغ�
»شيوه�نامه�نحوه�انتشار�گزارش�های�کارشناسی«�بوده�است.�بر�این�
اساس،�به�منظور�شناسایی�توانمندی�های�کارشناسی�همکاران�در�
مجموعه،�مقرر�شللد�تا�گزارش�های�تهيه�شللده،�پس�از�طی�مراحل�
داوری�و�رعایت�ترتيبات�شللکلی�و�ماهوی،�قابليت�انتشللار�بر�روی�

سایت�آموزش�و�پژوهش�اتاق�اصناف�ایران�را�داشته�باشند.
�از�سللوی�دیگر،�یکی�از�مهم�ترین�کاربردهای�وب�سایت�مستقل�
واحد�آموزش�و�پژوهش،�ظرفيت�سللازی�برای�انجام�تکاليف�قانونی�
مقرر�در�دسللتورالعمل�چگونگی�برگزاری�دوره�های�آموزش�احکام�
تجارت�و�کسللب�وکار�و�نيللز�کمک�به�راه�اندازی�سللامانه�یکپارچه�
آموزش�های�پيش�نياز�صدور�پروانه�کسللب�اسللت.�ضرورتاً،�اتصال�
چنين�سللامانه�ای�باید�با�بسللتر�و�فضایی�آموزشللی�برقرار�باشد�تا�
بتواند�مخاطبين�و�جامعه�هللدف�خود�را�به�خوبی�راهنمایی�کرده،�

نسبت�به�ارائه�خدمات�اقدام�نماید.

راه اندازی�بانک�گزارش�های�اتاق�اصناف�ایران
�بللا�توجه�به�حجم�گسللترده�گزارش�های�واصللله�به�اتاق�اصناف�
ایران�و�نيز�گزارش�های�تهيه�شللده�از�سوی�کارشناسان�و�همکاران�
محترم،�ترتيبی�اتخاذ�شللد�تا�بانکی�از�گزارش�های�موجود�تهيه�و�
به�روش�های�مختلف،�امکان�جستجو�در�این�بانک�فراهم�گردد.�در�
حال�حاضر،�این�بانک�در�دسترس�تمامی�کارکنان�اتاق�قرار�داشته�
و�دائمللاً�با�دریافت�گزارش�های�و�تحليل�های�جدید،�به�روزرسللانی�
می�گردد.�این�بانک،�نقش�بسيار�مهمی�در�تقویت�توان�کارشناسی�
و�استفاده�از�منابع�علمی�و�یافته�های�ارائه�شده�از�سوی�دیگر�نهادها�
و�دسللتگاه�ها�خواهد�داشللت�و�به�تجميع�دانش�سللازمانی�کمک�

بسزایی�خواهد�کرد.

همـــکاری�بـــا�وزارت�آموزش�وپـــرورش�در�زمینـــه�راه انـــدازی�
رشته های�جدید�تحصیلی

�بدون�شک،�یکی�از�مهم�ترین�اقدامات�زیرساختی�به�منظور�تقویت�
صنوف�و�مشللاغل�صنفللی�در�آینده،�پيش�بينی�نيازهای�بللازار�کار�و�
واحدهای�صنفی�و�از�سوی�دیگر،�آموزش�پيشرفته�نيروی�کار�مورد�نياز�
در�این�حوزه�است.�در�همين�راستا،�تفاهمی�با�وزارت�آموزش�وپرورش�
انجام�شللد�و�با�توجه�به�نوع�فعاليت�و�نحوه�تعامل�و�برقراری�ارتباط،�
چهار�اتحادیه�برای�آغاز�گام�نخست�همکاری�ها�در�نظر�گرفته�شدند:�
اتحادیه�کشوری�کسب�وکارهای�مجازی،�اتحادیه�کشوری�فروشگاه�های�
زنجيره�ای،�اتحادیه�صنف�مشاورین�امالک�شهرستان�تهران�و�اتحادیه�

صنف�توليدکنندگان�و�فروشندگان�پوشاک�تهران.
�در�ایللن�همکاری�ها،�تمرکز�بر�روی�تعریف�رشللته�های�جدید�با�
محوریت�اسللتفاده�از�آموزش�های�مهارتی�و�سایر�آموزش�های�قابل�
ارائه�در�محيط�کار�واقعی،�در�کنار�آموزش�های�نظری�بوده�اسللت.�
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بدین�منظور،�شللاخه�کار�و�دانش�از�ميان�شللاخه�ها�و�رشللته�های�
تحصيلی�انتخللاب�و�در�این�خصوص�برنامه�ریزی�شللد.�در�همين�
راسللتا،�سلله�رشللته�کار�و�دانش�در�مقطع�متوسللطه،�بللا�عناوین�
»فروشللنده�فروشللگاهی«،�»سرپرستی�فروشللگاهی«�و�»خدمات�
ميللوه�و�تره�بار«�آماده�و�به�منظور�انجللام�مراحل�اداری�به�معاونت�
محتللرم�آمللوزش�و�پژوهش�وزارت�صنعت،�معللدن�و�تجارت�ارائه�
شد.�پيرو�مکاتبات�انجام�شده�با�وزارت�آموزش�وپرورش،�نهایتاً�یک�
رشته�تحصيلی�با�سه�استاندارد�شایستگی�»فروشنده�فروشگاهی«،�
»کارکنان�خدماتی«�و�»سرپرست�فروشگاهی«�به�تصویب�شورای�
عالی�آموزش�وپرورش�رسلليد.�بسياری�از�این�رشته�ها،�این�فرصت�
را�فراهم�خواهند�سللاخت�تا�فضای�فعاليت�صنفی�مهارت�محور�در�

جامعه�صنفی�کشور�تقویت�شود.

برگـــزاری�رویـــداد�انتخاب�تشـــکل�های�صنفی�برتـــر�در�حوزه�
پژوهش

�بنا�بللر�اهميت�امر�پژوهش،�هفته�ای�تحت�این�عنوان�نام�گذاری�
شده�است�و�فرصت�مناسللبی�را�به�دست�می�دهد�تا�سياست�های�
حوزه�پژوهش�ساماندهی�شده�و�تشکل�های�صنفی�برتر�در�این�حوزه�
به�ادامه�فعاليت�های�پژوهشی�خود�ترغيب�شوند.�بدین�منظور�و�در�
راستای�برگزاری�نخسللتين�دوره�ازاین�رویداد،�شيوه�نامه�ای�تدوین�
و�در�قالب�فراخوان�این�رویداد�به�تشللکل�های�صنفی�سراسر�کشور�
ابالغ�شد.�در�این�فراخوان،�شاخص�های�ارزیابی�و�امتيازات�مربوط�به�
هر�بخش�به�طور�دقيق�مشخص�شد.�در�نهایت�و�پس�از�امتيازدهی�
به�هر�تشکل�صنفی�شرکت�کننده،�فهرستی�از�اتحادیه�های�صنفی�
و�اتاق�های�اصناف�برتر�در�این�حوزه�ارائه�شللد�و�در�قالب�نشستی�
با�حضللور�قائم�مقام�محترم�وزیر�صنعت،�معللدن�و�تجارت�در�امور�
بازرگانی�از�برگزیدگان�تجليل�شد.�در�فرآیند�برگزاری�این�رویداد�
سعی�شد�تا�انتخاب�تشکل�های�صنفی�برتر�در�حوزه�پژوهش�از�یک�

فرآیند�مقطعی�و�گذرا،�به�فرآیندی�پویا�و�مستمر�تبدیل�شود.

تصویب�و�اجرای�طرح�های�پژوهشی
�با�اصالحات�به�عمل�آمده�در�نمودار�سازمانی�اتاق�اصناف�ایران،�
در�سال�1400،�واحد�پژوهش�نيز�به�واحد�آموزش�اتاق�اصناف�ایران�
اضافه�شد�تا�شاهد�هم�افزایی�این�دو�واحد�در�کنار�یکدیگر�باشيم.�
یقيناً،�یکی�از�کاستی�های�موجود�در�حوزه�نظام�صنفی�کشور،�عدم�
وجود�ادبيات�نظری�و�پژوهشی�کافی�و�انجام�مطالعاتی�گسترده�در�
حوزه�های�حساس�صنفی�در�کشور�بوده�است.�همين�نقيصه�باعث�
شللد�تا�رویکردهای�اجرایی�و�دقيق�جامعه�صنفی�کشور،�به�خوبی�
به�بخش�های�پژوهشللی�دسللتگاه�های�اجرایی�و�نهادهای�ذی�ربط�
منتقل�نشللود.�لذا�بللرای�ایجاد�زبان�و�فهم�مشللترک�ميان�جامعه�
صنفی�کشور،�طرح�هایی�به�شرح�ذیل�به�اساتيد�محترم�دانشگاه�ها�
واگذار�شللد�و�بر�این�نکته�تأکيد�شللد�تا�نتيجه�پژوهش�های�خود�
را�با�اسللتفاده�از�تجربيات�علمی�و�عملی�تشکل�های�صنفی�کشور�
درآميخته،�حاصل�کار�را�در�قالب�سياسللت�هایی�قابل�اجرا�به�اتاق�

اصناف�ایران�ارائه�دهند:
طرح پژوهشی نخست: »آسيب�شناسی�دخالت�دولت�در�امور�

اصناف�و�امکان�سللنجی�ارائه�چهارچوبی�مناسب«،�در�این�طرح�بنا�
است�تا�بررسی�شود�که�حضور�دولت�در�حوزه�اصناف�چگونه�بوده�
و�چلله�مزایا�و�معایبی�را�به�دنبال�داشللته�اسللت؟�بنابراین،�از�این�
رهگذر�آسيب�شناسللی�خواهد�شللد�که�آیا�ضروری�است�تا�ارتباط�
ميان�دولت�و�اصناف�به�گونه�ای�دیگر�تعریف�شللود�و�شاهد�ارتباط�
و�تعاملی�مثبت�و�سللازنده�ميللان�دولت�و�اصناف�باشلليم؟�یقيناً،�
نتيجه�این�پژوهش�که�با�انجام�مصاحبه�عميق�از�اشللخاص�کليدی�
و�شاخص�دولت�در�حوزه�اصناف�و�نيز�تعدادی�از�اشخاص�اثرگذار�
در�بدنه�تشللکل�های�صنفی�حاصل�خواهد�شد،�می�تواند�راهنمای�

بسيار�مهمی�برای�دولت�و�بخش�خصوصی�کشور�باشد.
طرح پژوهشی دوم:�»قيمت�گذاری�در�صنعت�خرده�فروشی«،�
در�این�طرح�بنا�اسللت�بر�موضوع�قيمت�گللذاری�به�عنوان�یکی�از�
مهم�ترین�و�حساس�ترین�مسللائل�حوزه�نظام�صنفی�کشور�تمرکز�
شود.�اینکه�سياست�های�قيمتی�مختلف�چه�اثراتی�بر�اقتصاد،�فضای�
کسب�وکار�و�سطح�عمومی�قيمت�ها�خواهد�داشت.�همچنين،�یکی�
از�مهم�ترین�دسللتاوردهای�این�پژوهش،�بررسی�اثرگذاری�هر�یک�
از�این�سياست�های�قيمتی�در�دیگر�کشورها�است؛�بنابراین،�حاصل�
این�پژوهش�نيز�می�تواند�راهنمای�بسيار�مهمی�برای�دولت�و�بخش�

خصوصی�جهت�سياست�گذاری�صحيح�در�این�حوزه�باشد.
طرح�پژوهشللی�سللوم:�»مبانی�تنظيم�بللازار�و�تحوالت�الگوهای�
خودتنظيمی�)مطالعه�تطبيقی(«،�در�این�طرح�بنا�است�ریشه�های�
شکل�گيری�یک�تفکر�بسيار�مهم�در�اقتصاد�و�تنظيم�بازار�به�بحث�
گذاشللته�شود.�اینکه�چرا�اساساً�تنظيم�بازار�)حداقل�بخشی�از�آن(�
در�بسياری�از�کشورها�و�ازجمله�جمهوری�اسالمی�ایران،�به�بخش�
خصوصی�و�خصوصاً�تشللکل�های�صنفی�واگذار�شللده�اسللت؟�این�
مطالعه�و�تعریف�پژوهشی�با�این�عنوان�نيز�به�دليل�تشکيک�برخی�
ارکان�در�تنظيم�گری�بخش�خصوصی�بوده�و�سللعی�خواهد�شد�تا�
جایگاه�تشکل�های�صنفی�در�دیگر�کشورها�به�بحث�گذاشته�شود.�
اینکلله�چگونه�بخش�خصوصی�می�تواند�به�عنوان�مشللاور�و�بازوی�
نظارتللی�و�اجرایللی�دولت�بللرای�کنترل�بازار�باشللد�و�این�کار�چه�
الزاماتی�داشللته،�چه�امکاناتی�باید�برای�تشللکل�های�صنفی�برای�

تحقق�این�امر�مهيا�شود.
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پیگیری�اصـــالح�رأی�هیئت�عمومی�دیوان�عدالت�اداری�در�
خصوص�محدودیت�بیش�از�دو�دوره�متوالی�و�یا�چهار�دوره�

متناوب
بر�اسللاس�تبصره��1ماده��22اصالحی�قانون�نظام�صنفی�مصوب�
سللال��1392اعضللای�هيئت�مدیره�اتحادیه�هللا�نمی�توانند�بيش�از�
دو�دوره�متوالللی�و�یا�چهار�دوره�متنللاوب�در�هيئت�مدیره�اتحادیه�
عضویت�داشته�باشللند.�برای�اعمال�این�حکم�قلانونی�تفسيرهای�
متعددی�مغایر�قانون�ارائه�گردید.�در�همين�راستا�با�ارجاع�موضوع�

در�جهللت�ابطال�بخشللنامه�مرکز�اصنللاف�و�بازرگانللان�به�منظور�
تفسللير�از�تبصره�مذکور،�هيئت�عمومی�دیوان�عدالت�اداری�با�این�
استدالل�که�»منطوق�و�مفهوم�حکم�ذیل�تبصره��1ماده��22قانون�
نظام�صنفی�این�اسللت�که�فارغ�از�اینکه�عضو�هيئت�مدیره�اتحادیه�
پيش�یا�پس�از�الزم�االجرا�شللدن�قانون�عضو�هيئت�مدیره�اتحادیه�
باشللد،�هر�زمللان�دو�دوره�متوالی�یا�چهللار�دوره�متناوب�عضویت�
در�هيئت�مدیللره�اتحادیه�را�دارا�باشللد�امللکان�عضویت�جدید�در�
هيئت�مدیره�را�ندارد«،�رأی�صادر�نمود�به�همين�دليل�در�راستای�

 یک���ی از مهم تری���ن اقدام���ات هیئت رئیس���ه دوره هفتم اتاق اصناف ایران، تعریف معاونت حقوقی در س���اختار س���ازمانی که تا 
پیش ازاین در قالب مدیریت فعالیت می کرد، بود. این امر به جهت اهمیت امور حقوقی اصناف و مغفول ماندن بسیاری از امور 
حقوقی مرتبط با اصناف و در نتیجه متضرر شدن آن ها انجام گردید. این معاونت با به خدمت گرفتن کارشناسان و مشاورین 
متخص���ص و خب���ره در زمین���ه قوانی���ن و مقررات صنفی اقدامات مهم���ی را در اصالح قوانین و مقررات مرتب���ط با اصناف و یا حل 

مشکالت حقوقی اصناف انجام داد که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اقدامات 
حقوقی ، قوانین و مقررات
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حفظ�افراد�دارای�سللابقه�در�جامعه�صنفی�و�اسللتفاده�از�تجربيات�
گرانبهای�آنها�که�طی�سللاليان�سال�کار�به�دست�آمده�است،�اتاق�
مبللادرت�به�مکاتبات�متعددی�با�مجلس�شللورای�اسللالمی،�اداره�
حقوقی�و�بررسی�قوانين�دیوان�عدالت�اداری�و�ریاست�محترم�قوه�
قضائيه�در�خصوص�بالاثر�نمودن�مفاد�دادنامه�هيئت�عمومی�دیوان�
نموده�و�از�طرفی�استفسللاریه�مجلس�در�خصوص�عطف�بما�سبق�

نشدن�ماده�یاد�شده�می�باشد.

اصالح�ساختار�مجوزها
با�توجه�به�قانون�تسللهيل�صدور�مجوزهای�کسب�وکار�و�همچنين�
قانللون�اصالح�مللواد��1و��7قانللون�اجرای�سياسللت�های�کلی�اصل�
�44قانللون�اساسللی،�اعضای�هيئت�مقررات�زدایللی�و�بهبود�محيط�
کسللب�وکار�در�راستای�تسللهيل�صدور�مجوزهای�کسب�وکار،�پروژه�
بلندمدتی�را�در�دسللتور�کار�قرار�داد�و�اعضای�هيئت�مذکور�با�توجه�
بلله�تصميمات�داخلی�مقرر�نمودند�کميته�تخصصی�هيئت�مقررات�
زدایی�تشللکيل�و�کليه�مجوزهای�کسب�وکار�در�ابتدا�در�این�کميته�
بررسللی�و�آناليز�گردد�سللپس�موضوع�در�جلسه�اصلی�هيئت�مورد�
بررسی�قرار�گيرد�به�همين�خاطر�از�بهمن�ماه��1400تا�خرداد��1401
بيش�از��30جلسه�کميته�تخصصی�در�راستای�موضوع�مبحوث�عنه�
برگزار�و�نمایندگان�اتاق�در�کليه�جلسات�حضور�فعال�داشته�و�نقطه�
نظرات�خود�را�ارائه�نموده�اسللت.�خروجی�این�جلسات�شفاف�سازی�
و�ساده�سازی�شناسنامه�کليه�مجوزهای�کسب�وکارها�بوده�به�صورت�
اینترنتی�بر�روی�سللامانه��G4Bبارگذاری�شللده�و�کليه�متقاضيان�
می�توانند�از�طریق�این�سامانه�اقدام�به�اخذ�مجوزهای�مربوطه�نمایند؛�
و�در�حال�حاضر�جلسات�کميته�تخصصی�با�تمرکز�بر�استعالمات�بين�

دستگاهی�مراجع�صدور�مجوز�کسب�وکار�پابرجاست.

اقدام�برای�حذف�الزام�واحدهای�صنفی�به�انعقاد�قرارداد�با�
دفاتر�خدمات�سالمت�جهت�خود�اظهاری�و�خودکنترلی

با�توجه�به�اعتراض�اتحادیه�ها�مبنی�بر�اینکه�دفاتر�خدمات�سالمت�
وزارت�بهداشت�در�راستای�خود�اظهاری�و�خودکنترلی�بهداشتی،�
واحدهای�صنفی�را�ملزم�به�انعقاد�قرارداد�و�اخذ�هزینه�های�هنگفت�
می�نماید�لذا�اتاق�اصناف�ایران�مبادرت�به�مکاتبات�متعدد�با�هيئت�
مقررات�زدایی�و�بهبود�محيط�کسب�وکار�نموده�و�موضوع�در�جلسه�
هيئت�مذکور�مطرح�و�به�موجب�پنجاه�و�پنجمين�جلسلله،�وزارت�
بهداشللت�مکلف�به�اصالح�ماده��24آیين�نامه�اجرایی�موضوع�ماده�
واحده�اصالح�ماده��13قانون�مواد�خوردنی،�آشللاميدنی�و�آرایشی�
بهداشللتی�با�این�مضمون�که�واحدهای صنفی به منظور انجام 
امـر خودکنترلی و خود اظهاری الزامـی به انعقاد قرارداد با 

دفاتر خدمات سالمت ندارند�گردیده�است.

اصالح�قانون�نظام�صنفی
با�توجه�به�اصالح�قانون�نظام�صنفی�در�سال��1392برخی�از�مواد�
قانون�مزبور�همچنان�کارایی�الزم�را�نداشللته�و�در�راستای�فرامين�
مقام�معظم�رهبری�در�زمينه�اصالح�و�پویا�نمودن�شللبکه�تأمين�تا�

توزیللع�و�حمایت�از�واحدهای�توليدی�ازجمله�بنگاه�های�کوچک�و�
متوسللط�و�همچنين�با�توجه�به�طرح�نمایندگان�مجلس�شللورای�
اسالمی،�الزاماتی�را�برای�تغيير�قانون�ایجاب�کرد�که�برخی�از�مواد�
مللن�جمله�اصالح�ماده��22قانون�و�تبصره�یک�آن،�ماده��23قانون�
و�همچنين�الحاق�چندین�ماده�و�بند�به�قانون�مزبور�در�دستور�کار�
قرار�گرفت.�این�طرح�همچنان�در�دست�بررسی�است�و�نمایندگان�
اتاق�در�جلسللات�مختلف�مرتبط�با�طرح�اصالح�قانون�نظام�صنفی�

مشارکت�های�الزم�را�دارند.

مکلف�نمودن�اپتومتریست�ها�جهت�فروش�عینک�طبی�به�
اخذ�پروانه�کسب

ازآنجایی�که�اپتومتریست�ها�در�کنار�فعاليت�تخصصی�خود�مبادرت�
به�فللروش�عينک�می�نمایند�و�طبق�مللاده��2قانون�نظام�صنفی�به�
فعاليت�صنفی�می�پردازند�و�با�توجه�به�انعکاس�این�موضوع�به�اتاق�
اصنللاف�ایران�و�طللی�مکاتبات�متعدد�با�هيئت�مقللررات�زدایی�در�
راسللتای�موضوع�مذکور،�مصوبه�ی�مبنی�بر�اینکه�اپتومتریسللت�ها�
مکلف�اند�برای�فروش�عينک�طبی�نسبت�به�اخذ�پروانه�کسب�صنفی�

از�اتحادیه�صنف�سازندگان�و�فروشندگان�عينک�اقدام�نمایند.

حل�مشکل�پروانه�کسب�آموزشگاه�های�رانندگی
با�توجه�به�مشکالتی�که�ماده��16آیين�نامه�اجرایی�آموزشگاه�های�
رانندگی�مصوب��1397که�مقرر�داشت:�»آن�دسته�از�آموزشگاه�هایی�
که�قبل�از�تصویب�این�آیين�نامه�پروانه�تأسلليس�اخذ�نموده�و�برای�
تمدیللد�پروانه،�واجد�شللرایط�مندرج�در�این�آیين�نامه�نمی�باشللند�
مکلف�اند�ظرف�سه�سال�پس�از�ابالغ�این�آیين�نامه،�ضوابط�موضوع�
این�آیين�نامه�را�کسللب�نمایند،�در�غير�ایللن�صورت�پروانه�فعاليت�
آموزشللگاه�از�سللوی�اتحادیه�لغو�خواهد�شللد.«�ایجاد�نموده�است�
موضوع�در�جلسلله�هيئت�مقررات�زدایی�و�بهبود�محيط�کسب�وکار�
مطرح�و�مقرر�گردید�عطف�بماسللبق�نمودن�چنيللن�ماده�ی�برای�
آموزشللگاه�های�رانندگللی�عالوه�بر�اینکه�خللالف�قوانين�و�مقررات�

می�باشد�بلکه�مخالف�حقوق�مکتسبه�افراد�است.
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تجمیع�نمودن�تمامی�حساب�ها
در�سللنوات�قبل�امور�مالی�اتاق�اصناف�ایران�به�صورت�جزیره�ای�
و�متشللکل�از��5واحد�مالللی�جداگانه�)پروژه�اتللاق�اصناف،�پروژه�
کميسلليون�تخصصللی�امالک،�پللروژه�کميسلليون�تخصصی�طال،�
پروژه�بازرسی،�پروژه�حساب�مشترک(�اداره�می�گردید�که�برخالف�
اسللتانداردهای�حسابداری�و�مغایر�با�قوانين�بيمه�ای�و�مالياتی�بود.�
لللذا�اتاق�اصناف�ایران�با�در�نظر�گرفتن�تمهيدات�الزم�و�اسللتقرار�
نرم�افزارهای�مالی�مناسللب�و�به�روز�نسللبت�به�تجميع�و�یکپارچه�
نمودن�عملکرد�مالی�اتاق�اصنللاف�ایران�مبادرت�نموده�و�اقدامات�
الزم�جهت�رعایت�اسللتانداردهای�حسللابداری�و�قوانين�بيمه�ای�و�

مالياتی�را�عملياتی�نمود.

دریافت�اظهارنظر�مقبول�و�مطلوب�در�حسابرسی
با�توجه�به�عدم�انجام��عمليات�حسابرسی�اسناد�مالی�در�سنوات�قبل��
در�دوره�جدید،�با�اهتمام�هيئت�رئيسه�مبنی�بر�شفافيت�کامل�امور�مالی�
و�با�توجه�به�تعيين�یکی�از�معتبرترین�مؤسسللات�حسابرسی�)دارای�

رتبه�یک(�توسللط�دبيرخانه�هيئت�عالی�نظارت،�در�سال�های�1397،�
�1399�،1398و��1400حسابرسی�از�تمامی�حساب�ها�و�سرفصل�های�
اتللاق�اصناف�ایران�صورت�پذیرفللت�و�تأیيدیه�مقبول�و�مطلوب�برای�
اجرای�عمليات�مالی�اتاق�اصناف�ایران�توسط�حسابرس�مستقل�صادر�

گردید.

دریافت�تأییدیه�مصوبات�بودجه�ها�و�ترازهای�مالی�از�هیئت�
عالی�نظارت�بعد�از�چهار�سال

با�پيگيری�های�به�عمل�آمده�توسللط�اتاق�اصناف�ایران،�بعد�از�چهار�
سللال�هيئت�عالی�نظارت�در�این�دوره�تشللکيل�گردیللد�و�بودجه�ها�و�
�ترازهللای�مالی�اتاق�اصناف�ایران�موفق�بلله�اخذ�مصوبه�و�تأیيدیه�های

�قانونی�گردید.

حل�وفصـــل�مشـــکالت�و�پرداخـــت�دیـــون�معـــوق�بیمـــه�ای�و�
مالیاتی

با�توجه�به�پرونده�های�مالياتی�و�جرائم�بيمه�ای�اتاق�اصناف�ایران��نزد�

 یکی از ضروری ترین نیازهای سازمان ها برای اداره صحیح امور خود و نقش آفرینی موفق در وظایف محوله و برنامه ریزی های آتی، 
آگاهی و اشرافیت کامل مدیران آن مجموعه از اوضاع و شرایط مالی آن سازمان می باشد. متأسفانه در بدو شروع مسئولیت، 
هیئت رئیس���ه در دوره هفت���م با مش���کالت عدیده ای از نابس���امانی ها و ای���رادات در امور مالی ازجمله ع���دم وجود مدیریت مالی 
یکپارچه، نبود صورت های مالی حسابرسی شده، مصوب نشدن بودجه ها و ترازهای مالی در سنوات قبل که عمدتا به دلیل عدم 
تشکیل جلسات هیئت عالی نظارت بود، مواجه گردید. بر همین اساس و جهت اصالح امور هیئت رئیسه از بدو شروع فعالیت 
خود نسبت به اصالح ساختار مالی، تعیین مدیر مالی توانمند، تقویت کارکنان امور مالی و انتخاب نیروهایی که عالوه بر داشتن 
مدارک دانشگاهی مرتبط از تجربه الزم نیز برخوردار بودند اهتمام گذارده شد که با توجه به این اصالحات بنیادین و اساسی برخی 

از پیشرفت ها و اهم اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل به استحضار می رسد:

اهم اقدامات انجام شـده  در    راسـتای شـفاف سـازی
تاق اصناف ایران  و انضباط بیشـر حوزه مالی ا
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سازمان�تأمين�اجتماعی�در�سنوات�قبل،�با�پيگيری�های�هيئت�رئيسه���
اقدامات�الزم�نسبت�به�رفع�جرائم�بيمه�ای�و�ارائه�الیحه�دفاعيه�و�بستن�

پرونده�های�مالياتی�انجام�گردید.

ارســـال�گزارش�های�مالیاتی�در�مواعد�قانونی�ازجمله�ارسال�
گزارش�ماده��169مالیاتی

بـودجـــــــه�مصوب�سالیانه
بللا�توجه�به�اینکه�نقش�بودجلله�در�هر�سللازمانی�دورنمای�اهداف�
کوتاه�مللدت�و�ميان�مدت�و�بلندمدت�را�تعييللن�می�نماید،�وبا�در�نظر�
گرفتن�کليلله�وظایف�و�تعهدات�قانونی�و�مأموریت�هایی�که�توسللط�
قانون�گذار�بر�عهده�اتاق�اصناف�ایران�گذاشللته�شده�است،�عمليات�و�
محاسبات�مالی�برنامه�ها�صورت�پذیرفت�که�این�اقدام�منتج�به�افزایش�
شفافيت�و�ساختار�سللازی�در�بودجه�های�پيشنهادی�ساالنه�و�واقعی�
نمودن�عملکرد�مالی�با�بودجه�های�مصوب�گردید�که�با�توجه�به�ارائه�
گزارش�های�دوره�ای�در�این�دوره�عدولی�از�بودجه�های�مصوب�صورت�

نپذیرفته�است.

اجرای�وظایف�قانونی�در�مواعد�مقرر
با�توجه�به�بند��4و��5ماده��45قانون�نظام�صنفی�در�رابطه�با�تنظيم�

و�ارائه�بودجه�ساالنه�اتاق�تا�اول�بهمن�ماه�هرسال�و�همچنين�تنظيم�
ترازنامه�مالی�سللاالنه�و�ارائه�آن�تا�پایان�اردیبهشت�ماه�هرسال،�برای�
اولين�بار�در�تاریخ�اتاق�اصناف�ایران�این�مهم�صورت�پذیرفت�و�تمامی�

تکاليف�قانونی�در�موعد�قانونی�مقرر�صورت�پذیرفت.

تأمین�بخشی�از�هزینه�های�پرسنلی�و�تجهیز�واحد�بازرسی�و�
نظارت�اتاق�اصناف�شهرستان�ها�از�محل�طرح�تسهیم

با�توجه�به�پيگيری�های�هيئت�رئيسلله�و�پيشرفت�مراحل�تکميلی�
طرح�تسللهيم�جهت�حمایللت�از�اصنللاف�و�ایجاد�شللفافيت�و�عدم�
دریافللت�وجللوه�اضافی�از�افللراد�و�همچنين�امللکان�رصد�و�پيگيری�
پروانه�هللای�صادره،�اتاق�اصناف�ایران�جهت�کمک�و�تأمين�بخشللی�
از�هزینه�های�پرسللنلی�و�تجهيز�واحد�بازرسللی�و�نظارت�اتاق�اصناف�
�شهرسللتان�ها�عالوه�بر�تبصره��7ماده��72از�مللورخ��1397/10/01تا�
مورخ���1400/12/29،�عليرغم�اینکه�در�سنوات�گذشته�هرگز�چنين�
کمک�مالی�به�اتاق�اصناف�شهرستان�ها�صورت�نمی�پذیرفت،�بيش�از�
40%�از�مبالغ�واریزی�هر�شهرسللتان�به�همان�اتاق�اصناف�شهرستان�
پرداخللت�گردید�که�مجموعاً�بيللش�از��27ميليارد�تومان�به�اتاق�های�
اصناف�در�سراسر�کشور�کمک�مالی�صورت�پذیرفت.�درصورتی�که�از�
محل�تبصره��7ماده��72)که�از�وظایف�قانونی�دولت�می�باشللد(�فقط�

مبلغ��6ميليارد�تومان�اختصاص�یافت.

139813991400سال

5582136مبلغ به میلیارد ریال
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افزایش�مبالغ�پرداختی�بابت�حق�الزحمه�و�حق�حضور�نمایندگان�و�اعضای�کمیسیون�های�
اتاق�اصناف�ایران

در�جهت�سهولت�رفت�وآمد�و�استفاده�از�هواپيما�و�اسکان�در�هتل�های�مناسب�جهت�رفاه�و�آسایش�
نماینللدگان�و�حضور�مؤثرتر�اعضا�در�اجالس�ها�و�کميسلليون�های�مربوطه�با�رعایللت�مقررات�مالی�در�
ردیف�های�بودجه�پيش�بينی�های�الزم�جهت�افزایش�و�پرداخت�حق�حضور�نمایندگان�صورت�پذیرفت�

که�این�امر�باعث�افزایش�رضایت�مندی�بيشتر�نمایندگان�گردید.�

بررسی�و�رسیدگی�و�حسابرسی�اتحادیه�های�کشوری
با�توجه�به�تکاليف�قانونی�اتاق�اصناف�ایران�در�خصوص�رسيدگی�به�عملکرد�اتحادیه�های�کشوری�و�
مغفول�ماندن�این�مهم�در�دوره�های�قبل،�با�اهتمام�هيأت��رئيسه�محترم�در�خصوص�انجام�تکاليف�قانونی،�
حسابرسی�از�از�هر��5اتحادیه�کشوری�بعمل�آمد�که�گزارش�تراز�های�مالی�سال��1399و�بودجه�پيشنهادی�

سال��1400آن�ها�برای�اولين�مرتبه�در�اجالسيه�اتاق�اصناف�ایران�جهت�تایيد�و�تصویب�ارائه�گردید�.�

تغییر�سیستم�نرم�افزار�مالی
با�توجه�به�بررسی�های�کارشناسی�و�نيازسنجی�های�جدید�ساختار�مالی�اتاق�اصناف،�اقدامات�الزم�جهت�

تغيير�نرم�افزار�مالی�و�اصالح�و�کاربردی�نمودن�کدینگ�حسابداری�صورت�پذیرفت.
افزایش�کنترل�های�داخلی�درون�سازمانی�و�اخذ�مجوزهای�الزم�از�ریاست�محترم�و�خزانه�

دار�محترم�در�کلیه�اسناد

پیگیـــری�الزم�و�تعامـــالت�بـــا�بانک�هـــا�جهـــت�ارائه�تســـهیالت�ارزان�قیمت�و�کـــم�بهره�به�
پرسنل
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در�نخسللتين�اقللدام�به�منظور�تبيين�چشللم�اندازها،�شناسللایی�
چالش�هللای�موجود�و�نيللز�راهکارهای�اجرایی�جهت�رسلليدن�به�
اهداف�مورد�نظر،�جلسللات�کارشناسللی�و�نشسللت�های�تخصصی�
متعددی�برگزار�شللد�که�در�همين�راسللتا�مأموریت�های�الزم�برای�
معاونت�فناوری�اطالعللات�اتاق�اصناف�ایران�به�ترتيب�زمان�انجام�

آن�ها�)از�ابتدا�تا�انتهای�دوره(�به�شرح�ذیل�تعریف�گردید.

اصالح�زیرساخت�سخت�افزاری�و�شبکه�داخلی�اتاق
اولين�مأموریت�و�شللاید�به�جرئت�بتللوان�گفت�یکی�از�مهم�ترین�
مأموریت�های�تعریف�شللده�برای�معاونت�فنللاوری�اطالعات،�رفع�

چالش�ها،�اشللکاالت�و�نواقص�شبکه�داخلی�اتاق�و�ایجاد�زیرساخت�
سللخت�افزاری�مناسب�به�منظور�استقرار�و�بهره�برداری�از�سامانه�ها�
و�سللرویس�های�قابل�ارائه�در�برنامه�های�آتی�اتاق�بوده�است�که�در�
این�راسللتا�اقدامات�متعددی�به�صورت�پروژه�محور�در�طول�مدت�
فعاليللت�معاونت�فناوری�اطالعات�در�دوره�هفتم�اتاق�انجام�شللده�

است.�در�ادامه�به�شرح�مختصری�از�هر�پروژه�خواهيم�پرداخت:

�نوسازی�و�ارتقاء�سیستمهای�کامپیوتری�اتاق
یکی�از�چالش�های�موجود�در�شللبکه�داخلی�اتاق،�قدیمی�شللدن�
بيش�از��70درصد�از�سيسللتم�های�کامپيوتللری�مورد�بهره�برداری�

 هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران از ابتدای آغاز به کار در دوره هفتم اتاق، با اتفاق نظر بر اهمیت ویژه و اولویت باالی حوزه فناوری 
اطالعات، بر انجام هرچه سریع تر اقدامات اصالحی و توسعه ای در این حوزه تأکید نموده و همواره حمایت ها و پشتیبانی خود را 

به منظور بهره برداری از ظرفیت های آن اعالم نمودند.

زیرساخت های
 مبتین بر فناوری اطالعات
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توسط�پرسللنل�اتاق�بود�که�این�موضوع�موجب�کندی�بيش�ازحد،�
کاهش�کارایی�سيستم�ها�و�افزایش�آسيب�پذیری�های�امنيتی�آن�ها�
شللده�بود.�بر�همين�اساس�در�اولين�اقدام،�برای�تمام�سيستم�های�
کامپيوتری�و�تجهيزات�جانبی�آن�ها�شناسللنامه�ایجاد�و�بر�اساس�
مشخصات�سخت�افزاری�نسللبت�به�تعویض�یا�ارتقای�سيستم�های�

موجود�اقدام�شد.

�کاهـــش�آســـیب�پذیری�و�ارتقاء�امنیت�سیســـتمهای�
کامپیوتری�اتاق

یکللی�دیگر�از�چالش�های�موجود�در�شللبکه�داخلی�اتاق�در�آغاز�
فعاليللت�معاونت�فناوری�اطالعات،�آلودگللی�بيش�از��90درصدی�
�،)Virus(سيستم�های�کامپيوتری�و�تجهيزات�شبکه�به�ویروس�ها�
تروجان�ها�)Trojan(�و�کرم�های�مخرب�)Worm(�به�دليل�عدم�
نصللب�و�به�روزرسللانی�نرم�افزار�آنتی�ویروس�بر�روی�سيسللتم�های�
متصل�به�شبکه�بود.�بر�همين�اساس،�نسبت�به�راه�اندازی�و�استقرار�
سللرور�آنتی�ویروس�و�نصب�و�به�روزرسللانی�نسخه�کاربری�آن�روی�

تمام�سيستم�ها�و�در�نتيجه�مدیریت�متمرکز�آن�ها�اقدام�گردید.

�اصالح�شبکه�ارتباطی�)کابلی�و�بیسیم(�در�شبکه�اتاق
�Switch(به�دليل�قدیمی�بودن�تجهيزات�سوئيچينگ�و�روتينگ�
and Router(�موجود�در�شللبکه�داخلی�اتاق�و�عدم�پشللتيبانی�
آن�ها�از�سللرعت�و�پهنای�باند�مناسللب،�این�موضوع�موجب�ایجاد�
گلوگاه�ارتباطی�در�تبادل�اطالعات�سيسللتم�ها�و�سرورهای�اتاق�و�
به�وجود�آمدن�محدودیت�های�ارتباطی�شده�بود.�بر�همين�اساس،�
در�گام�نخسللت�این�پروژه،�نواقص�موجود�در�شللبکه�کابلی�از�نظر�
تعللداد�نودهای�قابل�اتصال�برای�تمامی�سيسللتم�های�کامپيوتری�
اتاق�مرتفع�و�تمامی�اتصاالت�برچسللب�گذاری�شللده�و�شناسنامه�
آن�ها�ایجاد�شد.�در�گام�دوم�نيز،�تمامی�دستگاه�های�سوئيچ�و�روتر�
قدیمی�با�دسللتگاه�های�جدیدتر�باقابليت�پشللتيبانی�از�پهنای�باند�
باالتر�جایگزین�شده�و�تمامی�ارتباطات�فی�مابين�تجهيزات�بر�بستر�
فيبللر�نوری�قرار�گرفت.�با�ایللن�اقدامات�ضمن�رفع�محدودیت�ها�و�
اشکاالت�شللبکه�ارتباطی�اتاق،�به�دليل�تنظيم�مجدد�تجهيزات�و�
ایجاد�سياسللت�های�ارتباطی�جدید�ميان�سرورها�و�کامپيوترهای�
اتاق،�نقشه�شبکه�ترسيم�و�برای�اولين�بار�مستند�کاملی�از�زیرساخت�

شبکه�اتاق�به�همراه�اطالعات�کاربری�آن�ها�تهيه�گردید.

�راه�اندازی�اتاق�سرور�در�ساختمان�اتاق�اصناف�ایران
ازجمللله�چالش�های�موجللود�در�اتاق،�قدیمی�بودن�سللرورهای�
فيزیکی�مورد�بهره�برداری�در�شللبکه�داخلللی�و�عدم�وجود�فضای�
مناسب�به�منظور�توسللعه�و�افزایش�تعداد�تجهيزات�سخت�افزاری�
سللرویس�دهنده�و�استقرار�آن�ها�در�ساختمان�اتاق�بود.�لذا�با�توجه�
به�ریسللک�و�مخاطرات�باالی�بهره�برداری�از�سللرورهای�موجود�به�
منظور�استقرار�سرویس�های�پراهميت�و�سامانه�های�نرم�افزاری�مورد�
نياز،�در�اولين�گام�از�انجام�این�پروژه،�نسبت�به�خرید�چند�دستگاه�
سللرور�جدید�با�مشخصات�سللخت�افزاری�مناسب�اقدام�گردید�که�
این�عمل،�معاونت�فناوری�اطالعات�را�با�چالش�عدم�امکان�استقرار�

تجهيزات�جدید�در�فضای�فيزیکی�قبلی�که�نه�تنها�فضای�استقرار�
الزم�در�آن�وجود�نداشللت،�بلکه�هيچ�گونه�اسللتانداردی�نيز�در�آن�
رعایت�نشللده�بللود،�روبرو�کرد.�بر�همين�اسللاس،�با�رعایت�تمامی�
اسللتانداردهای�الزم�از�قبيل�ایجاد�دیوار�کاذب�سلله�الیه�از�جنس�
پشللم�سنگ،�پشم�شيشه�و�کناف�ضدآتش�و�ضد�رطوبت�با�الیه�ای�
از�رنگ�ضد�آتش،�ایجاد�سللقف�و�کف�کاذب�اسللتاندارد�به�همراه�
نصب�سينی�و�مسلليرهای�کابل�کشی�از�کف،�کابل�کشی�استاندارد�
برق�از�کنتور�ورودی�سه�فاز�تا�تابلو�برق�اتاق��UPS)خارج�از�اتاق�
سرور(�و�سپس�کابل�کشی�و�نصب�تابلو�برق�استاندارد�در�اتاق�سرور�
و�اختصللاص�دو�کانکتور�برق�اصلی�و�پشللتيبان�در�پای�هر�یک�از�
رک�ها،�نصب�و�اسللتقرار��5عدد�رک�استاندارد�و�استقرار�سرورها،�
ذخيره�سللازها�و�سایر�تجهيزات�شللبکه�در�آن�ها،�انجام�کابل�کشی�
اسللتاندارد�و�منظم�کابل�های�ارتباطی�شللبکه�ميان�تجهيزات�اتاق�
سللرور،�نصب�دوربين�های�امنيتی،�نصب�سيستم�کنترل�دسترسی�
به�اتاق�و�اتصال�آن�به�درب�ضد�سللرقت�و�ضد�آتش�ورودی،�نصب�
و�تنظيم�کولرهای�گازی�جهت�سللرمایش�اتاق،�روشنایی�مناسب�
در�سللقف�و�در�نهایت�راه�اندازی�سيستمهای�اعالن�و�اطفای�حریق�

استاندارد،�اتاق�سرور�جدید�ایجاد�و�به�بهره�برداری�رسيد.

اصالح�زیرساخت�نرم�افزاری�تحت�شبکه�داخلی�اتاق
هم�زمللان�با�انجام�هریللک�از�پروژه�های�تعریف�شللده�در�حوزه�
اصالح�زیرسللاخت�سخت�افزاری�و�شللبکه�داخلی�در�دوره�هفتم�
اتاق،�اقدامات�دیگری�مانند�راه�اندازی�سللرویس�ها�و�سللامانه�های�
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مختلف�اتاق،�در�دستور�کار�معاونت�فناوری�اطالعات�قرار�گرفت�
که�پروژه�ها�و�اقدامات�انجام�شللده�در�این�خصوص�به�شللرح�زیر�

می�باشد:
�مجازی�سازی�زیرساخت�سخت�افزاری�اتاق

به�منظور�باال�بردن�بهره�وری�و�استفاده�حداکثری�از�تمام�ظرفيت�
سللخت�افزارهای�موجللود�در�سللرورهای�فيزیکی�اتاق،�نسللبت�به�
مجازی�سللازی�و�راه�اندازی�ماشللين�های�مجازی�بر�روی�سرورهای�
فيزیکللی�قدیمی�و�جدیللد�اتاق،�اقدام�گردید�که�بر�این�اسللاس�با�
نصب،�به�روزرسانی�و�اعمال�تنظيمات�الزم�بر�روی�سيستم�عامل�هر�
یک�از�ماشللين�های�مجازی،�امکان�راه�اندازی�تمامی�سرویس�ها�و�
سامانه�های�مورد�نظر�فراهم�و�به�منظور�مدیریت�تمامی�هاست�ها�و�
ماشين�های�مجازی�موجود�و�اعمال�مدیریت�یکپارچه�و�متمرکز�بر�
روی�آن�ها،�سرور�مدیریت�متمرکز�زیرساخت�مجازی�نيز�راه�اندازی�

و�مورد�بهره�برداری�قرار�گرفت.

�راه�انـــدازی�ســـرویس�های�زیرســـاختی�تحت�شـــبکه�
داخلی�اتاق

از�دیگر�اقدامات�به�عمل�آمده�در�این�راسللتا،�می�توان�به�راه�اندازی�
سللرویس�های�زیرساختی�شللبکه�تحت�ماشللين�های�مجازی�اشاره�
نمود�که�بر�این�اسللاس�به�منظور�مدیریت�متمرکز�تمامی�تجهيزات�
�AC،�DNS،و�کاربران�متصل�به�شللبکه�با�راه�اندازی�سرویس�های�
�DHCP،�GPو�...�بللر�روی�ماشللين�های�مجللازی�و�اتصال�آن�ها�به�
یکدیگر،�مدیریت�دامنه�اتاق�)DC(�راه�اندازی�شللده�و�امکان�اعمال�
سياست�های�یکپارچه�و�واحد�برای�گروه�های�کاربری�و�سيستمهای�
کامپيوتری�مختلف�فراهم�گردید.�همچنين�با�راه�اندازی�سرویس�های�
تحت�شللبکه�دیگر�از�قبيل�فایل�سللرور�به�منظور�اشللتراک�گذاری�
فایل�هللا،�سللرور�چاپگللر�)Print Server(�به�منظللور�مدیریت�و�
اشتراک�گذاری�چاپگرهای�تحت�شللبکه،�سرور��WSUSبه�منظور�
به�روزرسانی�خودکار�سيستم�عامل�ها،�سرور��PRTGبه�منظور�کنترل�
سالمت�تجهيزات�شللبکه�و�نظارت�بر�عملکرد�آن�ها،�سرور�مدیریت�
کنترل�دوربين�های�مداربسته�و�کنترل�دسترسی�به�اتاق�سرور،�سرور�
مدیریت�آنتی�ویروس�تحت�شبکه،�سرور��Backupبه�منظور�مدیریت�
پشللتيبان�گيری�و�بازگردانی�داده�های�سامانه�و�ماشين�های�مجازی،�
سرور�صحت�سللنجی�فایل�های�پشتيبان�سللامانه�مکاتبات،�سامانه�
مالی�و�حسللابداری�اتاق،�سامانه�کنترل�تردد�و�حضوروغياب�پرسنل�
اتاق،�سللرور�پسللت�الکترونيکی�داخلی�اتاق،�سللرور�امنيت�تبادالت�
ميل�سرور�و�بسياری�سرویس�ها�و�سامانه�های�داخلی�دیگر،�بر�بستر�
زیرساخت�سخت�افزاری�اتاق�مستقر�گردیدند�و�بدین�ترتيب�مجموعه�

سرویس�های�داخلی�اتاق�بر�بستر�شبکه�داخلی�تکميل�گردید.

اصالح�پهنای�باند�اینترنتی�اتاق
بللا�توجه�به�چالش�پرداخت�هزینه�هللای�باال�و�در�عوض،�دریافت�
پهنای�باند�اینترنتی�پایين�از�خدمات�دهنده�اینترنت�طرف�قرارداد�
با�اتاق�در�اوایل�دوره�هفتم،�معاونت�فناوری�اطالعات�با�ایجاد�بستر�
فيبر�نوری�در�شللبکه�داخلی�اتاق�و�اتصال�آن�به�شبکه�فيبر�نوری�

مخابرات،�توانسللت�هزینه�های�اتصال�به�اینترنت�را�بشدت�کاهش�
داده�و�از�سللرویس�پهنای�باند�باالی�مخابرات�)FTTH(�بر�بستر�

فيبر�نوری�در�شبکه�داخلی�اتاق�استفاده�نماید.

راه�اندازی�زیرساخت�نرم�افزاری�اتاق�بر�بستر�اینترنت
ازجمله�اقدامات�مهم�و�زیرسللاختی�دیگری�که�در�حوزه�فناوری�
اطالعات�دوره�هفتم�اتاق�انجام�گردید،�راه�اندازی�سللامانه�های�اتاق�

بر�بستر�اینترنت�می�باشد�که�به�شرح�زیر�می�باشد:

�سامانه�مکاتبات�اداری�سراسری�اتاق�ها
یکی�از�چالش�های�اصلی�اتاق�اصناف�ایران�در�ابتدای�دوره�هفتم،�
هزینه�های�بسلليار�باالی�خرید�کاغذ،�کارتریج�پرینتر،�پاکت�نامه�و�
ارسللال�مکاتبات�از�طریق�پسللت�و�یا�فکس�به�سازمان�های�دولتی�
و�تشللکل�های�صنفی�در�سراسر�کشور�بوده�است.�به�همين�منظور�
پللس�از�برگزاری�جلسللات�متعدد�و�بررسللی�راهکارهای�مختلف،�
در�نهایت�سللامانه�مکاتبات�اداری�چارگون�خریداری�و�در�سللطح�
چارت�سللازمانی�اتاق�اصناف�ایران�راه�انللدازی�و�مورد�بهره�برداری�
قرار�گرفت.�سللپس�با�توجه�به�اسللتقرار�این�سامانه�بر�بستر�فضای�
ابری�و�تأمين�پهنای�باند�اینترنتی�مناسب،�دبيرخانه�ای�با�اختصاص�
یک�نام�کاربری�برای�هریک�از�اتاق�های�اصناف�کشللور�و�واحدهای�
بازرسی�و�نظارت�مراکز�استان�ها�و�شهرستان�های�تابعه�استان�تهران�
به�تدریج�طی�یک�سللال�ایجاد�و�ضمن�ارائه�آموزش�های�مستمر�به�
کاربران�سامانه،�امکان�ارسال�و�دریافت�الکترونيکی�تمامی�مکاتبات�
فی�مابين�اتاق�های�اصناف�سراسللر�کشور�بر�بستر�سامانه�مکاتبات�

اداری�اتاق�اصناف�ایران�فراهم�شد.

�سامانه�مکاتبات�اداری�بر�بستر�شبکه�دولت
منظور�تبادل�مکاتبات�با�سازمان�های�دولتی�و�سایر�مجموعه�های�
�)VPN(متصل�به�شبکه�دولت،�از�طریق�ایجاد�کانال�امن�ارتباطی�
بر�بسللتر�اینترنت،�ارتباط�الزم�ميان�شللبکه�داخلی�اتاق�و�شللبکه�
�MPLSدولت�ایجاد�و�با�توجه�به�پروتکل�های�امنيتی�تعریف�شده�
در�تبادل�مکاتبات�در�سللامانه�سلليماد�)سامانه�یکپارچه�مراسالت�
اطالعللات�الکترونيکی�دولللت(،�امکان�ارسللال�و�دریافت�مکاتبات�
عادی�با�شللبکه�دولت�فراهم�گردید.�همچنين�بر�اساس�شيوه�نامه�
امنيتی�و�مسللتندات�فنی�اعالم�شللده�از�سللوی�دبيرخانه�ریاست�
جمهوری،�شبکه�ای�ایزوله�و�مستقل�از�شبکه�داخلی�اتاق�با�اتصال�
مسللتقيم�به��MPLSبر�بسللتر�فيبر�نوری�مخابرات�ایجاد�و�امکان�
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تبادل�مکاتبات�محرمانه�فی�مابين�اتاق�و�دولت�با�انجام�فرآیندهای�
رمزگذاری�و�رمزگشایی�دوطرفه�در�سامانه�سماد�)سامانه�مکاتبات�

امن�دولت(�فراهم�گردید.

�سامانه�وب�کنفرانس�اتاق
پس�از�گذشت�تنها�دو�ماه�از�شروع�فعاليت�معاونت�فناوری�اطالعات�
در�دوره�هفتم�اتاق�و�هم�زمان�با�آغاز�نوروز�سال�1398،�وقوع�حوادث�
غيرمترقبه�ای�مانند�سيل�و�زلزله�که�به�تعداد�زیادی�از�واحدهای�صنفی�
در�استان�های�مختلف�کشور�آسيب�رسانده�بود،�سبب�شد�تا�راه�اندازی�
و�بهره�برداری�از�امکانات�برگزاری�جلسات�از�راه�دور�به�منظور�برقراری�
ارتباط�فوری�و�مکرر�با�مسللئوالن�و�روسللای�تشکل�های�صنفی�در�
استان�های�حادثه�دیده�در�دستور�کار�این�معاونت�قرار�گيرد.�بر�همين�
اسللاس�با�قيد�فوریت�اقدامات�الزم�در�خصوص�راه�اندازی�و�اسللتقرار�
سامانه�وب�کنفرانس�بر�بستر�اینترنت�به�عمل�آمد�و�جلسات�متعددی�
در�زمان�کمک�رسللانی�و�حمایت�از�واحدهای�صنفی�آسلليب�دیده�و�
پس�ازآن�جلسات�هيئت�رئيسه�اتاق�با�روسای�مراکز�استان�و�مدیران�
بازرسی�و�نظارت�از�طریق�همين�بستر�به�صورت�مجازی�برگزار�شد.�
این�امر�کمللک�نمود�تا�در�دوران�محدودیت�هللای�کرونایی�نيز�اتاق�
بتواند�اجالس�ها،�جلسات�اعضای�کميسيون�های�عمومی�و�تخصصی،�
نشست�های�تخصصی�با�حضور�نمایندگان�دولت،�آموزش�های�آنالین�

و�...�را�از�طریق�این�بستر�با�موفقيت�برگزار�کند.

)BPMS(سامانه�مدیریت�فرآیندهای�سازمانی���
به�جرئت�می�توان�یکللی�از�مهم�ترین�اقدامللات�فناوری�اطالعات�
در�دوره�هفتم�اتاق�را�تهيه،�اسللتقرار�و�راه�اندازی�سللامانه�مدیریت�
فرآیندهای�سازمانی�بر�بستر�زیرسللاخت�سخت�افزاری�موجود�در�
اتاق�دانست.�این�سامانه�تحت�وب،�به�صورت�کاماًل�بومی�و�از�طریق�
یکی�از�شللرکت�های�دانش�بنيان�در�کشور�توليد�شده�و�دارای�یکی�
از�بهترین�معماری�های�فنی�و�ارتباطی�در�ميان�سللایر�سامانه�های�
مشابه�داخلی�و�خارجی�در�کشور�می�باشد.�ابزارهای�فرم�ساز،�فرآیند�
سللاز�و�گزارش�سللاز�موجود�در�این�سللامانه�امکان�توليد�و�توسعه�
سيسللتم�های�نرم�افزاری�تحت�وب�از�طریق�نيروهای�آموزش�دیده�
در�معاونت�فناوری�اطالعات�اتاق،�با�امکان�اتصال�و�یکپارچه�سازی�

با�سایر�سامانه�های�درون�و�برون�سازمانی�را�فراهم�می�کنند.

�وب�سایت�اطالع�رسانی�اتاق
تغييللر�در�رویکرد�و�نگللرش�روابط�عمومی�و�واحللد�آموزش�در�
اطالع�رسللانی�و�ارائه�آموزش�به�شيوه�نوین�و�استفاده�حداکثری�از�
ابزارهای�اینترنتی�و�شللبکه�های�اجتماعی،�سللبب�شد�تا�نسبت�به�
تغيير�وب�سللایت�اطالع�رسانی�و�وب�سایت�آموزش�و�پژوهش�اتاق،�
به�شللکلی�که�از�طرحی�سللاده�و�نوین�به�همراه�ابزارهای�قدرتمند�
فراوان�برخوردار�باشللند،�اقدام�شده�و�هزینه�های�باالی�قبلی�آن�ها�
بلله�صفر�کاهش�یابللد.�همچنين�با�خرید�تجهيزات�سللخت�افزاری�
تخصصی�از�قبيل�کامپيوتر�مخصوص�امور�گرافيکی�و�تدوین�فيلم،�
دوربين�عکاسللی�و�تجهيزات�جانبی�دیگر،�امللکان�توليد�محتوای�
الکترونيکی�با�کيفيت�بسلليار�عالی،�برای�واحدهای�روابط�عمومی�
و�آموزش�و�پژوهش�اتاق�به�منظور�انتشللار�و�اطالع�رسانی�از�طریق�

شبکه�های�اجتماعی�مختلف�و�وب�سایت�فراهم�گردید.

اصالح�زیرســـاخت�ســـخت�افزاری�و�نرم�افزاری�کمیســـیون�
امـــالک�)کارگـــروه�اجرایی�امالک�و�مســـتغالت�اتـــاق�اصناف�

ایران(
یکللی�از�مأموریت�هللای�معاونت�فناوری�اطالعللات�اتاق�در�دوره�
هفتم،�اصالح�زیرسللاخت�سللخت�افزاری�و�نرم�افزاری�کميسلليون�
امالک�و�مستغالت�کشور�و�پشتيبانی�و�نگهداری�از�آن�ها�به�شرح�

خالصه�اقدامات�زیر�بوده�است:

�اصالح�زیرساخت�سخت�افزار�و�شبکه
در�این�پروژه،�تجهيزات�موجود�در�سللاختمان�کميسيون�امالک،�
بازبينللی�و�پس��از�انجام�تعميرات�الزم،�مجدداً�تنظيم�و�در�شللبکه�
داخلی�مستقر�گردیدند.�همچنين�یک�دستگاه�سرور�و�یک�دستگاه�
ذخيره�سللاز�تحت�شبکه�نيز�خریداری�و�به�تجهيزات�موجود�اضافه�
گردید.�به�منظور�تأمين�پهنای�باند�اینترنت�مورد�نياز�یک�دستگاه�
رادیو�ارتباطی�در�محل�ساختمان�کميسيون�نصب�و�از�این�طریق،�
پهنای�باند�اینترنت�مورد�نياز�بر�روی�شبکه�داخلی�فراهم�گردید.

�اصالح�زیرساخت�نرم�افزاری�و�امنیت
در�پروژه�دیگری،�سيستم�عامل�و�نرم�افزارهای�کاربردی�به�آخرین�
نسخه�تغيير�یافتند،�سياست�های�دسترسی�و�امنيتی�الزم�با�ایجاد�
شبکه�دامين�فراهم�گردید،�بستر�مجازی�سازی�بر�روی�زیرساخت�
سللخت�افزاری�ایجاد�و�سللپس�بر�روی�ماشين�های�مجازی�ساخته�
شده�سرورهای�الزم�به�منظور�ارائه�سرویس�ها�و�سامانه�هایی�نظير�
سللامانه�مکاتبات�اداری�سراسللری�فی�مابين�کميسلليون�امالک�و�
تمامی�اتحادیه�های�امالک�شهرسللتان�های�کشور،�سامانه�مدیریت�
امور��کاربران�سللامانه�ثبت�معامالت�امالک،�سيسللتم�امور��اداری�و�
حسابداری�کميسيون،�راه�اندازی�شدند.�همچنين�به�منظور�افزایش�
امنيت،�آنتی�ویروس�تحت�شبکه�و�فایروال�نرم�افزاری�بر�لبه�شبکه�

داخلی�و�اینترنت�به�بهره�برداری�رسيد.

تأمین�امنیت�و�حفاظت�از�زیرساخت�ها�و�داده�ها
معاونت�فناوری�اطالعات�اتاق�هم�زمان�با�انجام�هر�یک�از�پروژه�های�
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سللخت�افزاری�و�نرم�افللزاری�خود�که�پيش�تر�شللرح�اجمالی�آن�ها�
ارائه�شد،�همواره�نسللبت�به�تأمين�امنيت�در�خصوص�عدم�امکان�
دسترسللی�های�غير�مجاز،�جلوگيری�از�حمالت�سللایبری،�کاهش�
ریسللک�پذیری�بر�روی�تجهيزات�و�بسترها،�محافظت�حداکثری�از�
داده�هللا�و�امکان�نظارت�نرم�افللزاری�و�فيزیکی�به�منظور�مراقبت�از�

تجهيزات�نيز�اقدام�نموده�است.�این�اقدامات�عبارت�اند�از:

��پیاده�سازی�و�رعایت�پروتکل�های�امنیتی
بر�اسللاس�پروتکل�های�امنيتی�اعالم�شللده�از�سوی�اَفتا،�تمامی�
چک�ليست�های�امنيتی�بر�روی�تجهيزات�شبکه�ای�و�بستر�مجازی�
اتاق�و�کميسلليون�تنظيم�گردید�و�به�منظور�اتصال�شللبکه�داخلی�
اتاق�و�کميسيون�به�شبکه�جهانی�اینترنت،�از�فایروال�سخت�افزاری�
و�نرم�افزاری�با�پياده�سللازی�تمامی�قوانين�محدودکننده�دسترسی�
غيرمجللاز�و�جلوگيللری�کننللده�از�حمللالت�سللایبری�اسللتفاده�
شللد.�همچنين�در�هر�دو�شللبکه�اتاق�و�کميسلليون�امالک�نيز�از�
آنتی�ویروس�تحت�شللبکه�به�منظور�جلوگيری�از�ورود�و�گسترش�

�Virus،�Trojanو��Wormبلله�همللراه�محدودیت�دسترسللی�
غير�مجاز�بر�روی�کامپيوترها�و�سللرورهای�متصل�به�شبکه�داخلی�

استفاده�گردید.
 Backup And( پشـــتیبان� سیســـتم� راه�انـــدازی� �

)Restore
به�منظور�حفاظت�از�سللامانه�ها،�سرورها�و�داده�های�ذخيره�شده�
بر�روی�آن�ها،�نسللبت�به�راه�اندازی�نرم�افزار�تحت�شللبکه�مدیریت�
پشتيبانی�و�بازیابی�و�تهيه،�استقرار�و�تنظيم�یک�دستگاه�ذخيره�ساز�
قدرتمند�از�نوع�SAN،�دو�دسللتگاه�ذخيره�ساز�تحت�شبکه�از�نوع�
�NASو�یک�دستگاه�ذخيره�ساز�آفالین�از�نوع�Tape،�اقدام�گردید�
تا�از�این�طریق�امکان�پشتيبان�گيری�و�بازیابی�ماشين�های�مجازی،�
سللرویس�ها،�سللامانه�ها�و�داده�ها�و�راه�اندازی��HA)امکان�بازیابی�

کامل�زیرساخت�در�هنگام�وقوع�فاجعه(�فراهم�شود.

طراحی،�توسعه،�استقرار�و�پشتیبانی�سامانه�های�کشوری�
به�جرات�می�توان�گفت�که�انجام�تمامی�پروژه�های�زیرسللاختی�

در�حوزه�های�سخت�افزاری،�نرم�افزاری،�امنيتی،�نظارتی،�نگهداری�
و�پشللتيبانی�که�تا�به�اینجا�شللرح�آنها�داده�شللد،�مقدمه�ای�بود�
تا�رسللالت�اصلی�معاونت�فناوری�اطالعات�که�توسعه�سامانه�های�
کشللوری�به�منظور�مکانيزه�کردن�فرآیندهای�جاری�تشللکل�ها�و�
یکپارچه�سللازی�سللامانه�ها�می�باشد،�بر�بسللتری�امن�و�قدرتمند�

تحقق�یابد.

�سامانه�هوشمند�مدیریت�بازرسی�و�نظارت�اصناف
پس�از�اسللتقرار�و�راه�اندازی�موفق�سللامانه�مدیریت�فرآیندهای�
سللازمانی،�بر�اسللاس�ماموریتها�و�پروژه�های�دریافت�شده�از�هيات�
رئيسلله�در�آخرین�سللال�از�دوره�هفتم�اتاق،�توسللعه،�اسللتقرار�و�
پشتيبانی�سامانه�هوشمند�مدیریت�بازرسی�و�نظارت�اصناف�که�به�
اختصار�نام�مبنا�)حروف�ابتدایی�عبارات�مدیریت�بازرسی�و�نظارت�
اصناف(�برای�آن�انتخاب�گردید،�با�رویکرد�نوین�سازی�شيوه�های�
جمع�آوری�اطالعات�و�تسللهيل�در�فرآیندهای�اجرایی�در�دسللتور�
کار�قللرار�گرفت.�بر�همين�اسللاس،�پس�از�تجزیلله�و�تحليل�های�
انجام�شللده�از�محيطهای�عملياتی�و�مدیریتی�واحدهای�بازرسللی�
و�تهيه�مسللتند�شرح�نيازمندیهای�سللامانه،�نسبت�به�پياده�سازی�
سامانه�در�دو�نسخه�تحت�وب�)وب�اپليکيشن(�و�مخصوص�گوشی�
و�تبلت�)موبایل�اپليکيشللن(�اقدام�گردید.�امکانات�این�سللامانه�بر�
اسللاس�اهداف�آن�که�هوشمند�سازی�فرآیندهای�نظارتی�بر�بازار،�
ایجاد�رضایت�در�مردم�با�رسلليدگی�فوری�به�شکایات،�امکان�توليد�
آمللار�و�تحليلهای�هوشللمند�و�پيش�بينی�وضعيت�بللازار،�افزایش�
سللرعت�و�دقت�در�عملکرد�بازرسان،�کاهش�هزینه�ها�و�در�نهایت�
تبللادل�الکترونيکی�داده�ها�با�سللایر�سللازمانهای�صنفی�و�نظارتی�
کشللور�می�باشللد،�در�نظر�گرفته�شللده�و�بر�همين�اساس�قابليت�
ثبت�شللکایات�مردمی�از�طریق�بارکد�دوبعدی�نصب�شده�در�محل�
ورودی�واحللد�صنفی�یا�بارکد�موجود�بر�روی�پروانه�کسللب�امکان�
پذیر�می�باشللد.�همچنين�بازرسللان�می�توانند�در�هنگام�مراجعه�
به�واحد�صنفی�در�صورت�مشللاهده�تخلفات�صنفی،�با�اسللتفاده�از�
تبلت�یا�گوشللی�موبایل،�فرم�ثبت�تخلللف�را�پرنموده�تا�به�محض�
تایيد�مدیر�واحد�بازرسللی،�از�طریق�وب�سرویس�متصل�به�سامانه�
تعزیرات،�پرونده�تخلف�به�سازمان�تعزیرات�ارسال�شده�و�به�محض�
ثبت�احکام�صادره�توسط�قاضی،�نتيجه�آن�به�کارتابل�مدیر�بازرسی�
بازگردانده�شللود.�یکی�دیگر�از�قابليتهای�مهم�سللامانه�نيز،�امکان�
دریافت�الکترونيکی�شللکایات�مردمی�ثبت�شللده�در�سامانه�های�
�124سللازمان�حمایت�و��135تعزیرات�از�طریق�وب�سرویس�های�
برقرار�شللده�فی�مابين�سامانه�های�سه�سازمان�بوده�و�از�این�پس�
نتایج�رسلليدگی�به�شکایات�نيز�می�بایست�از�همين�طریق�ارسال�
گردد.�همچنين�با�ثبت�قيمت�کاالهای�اساسللی�توسللط�بازرسان�
در�هنللگام�انجام�ماموریت�های�بازرسللی،�آمار�و�گزارش�نوسللانات�
قيمللت�کاال�و�خدمللات�بصورت�لحظه�ای�از�طریق�سللامانه�امکان�
پذیر�خواهد�بود.�از�دیگر�امکانات�بيشللمار�سللامانه�نيز�می�توان�به�
مواردی�نظير�ثبت�نتایج�گشت�های�مشترک،�اطالع�رسانی�سریع�
و�به�موقع�به�مدیران،�ارائه�آموزش�تخصصی�به�بازرسللان�و�نظارت�
بر�عملکرد�آنها،�دریافت�گزارشات�و�آمار�جامع�و�لحظه�ای�و�امکان�
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تحليل�هوشللمند�داده�های�بازرسللی�در�پيش�بينی�وضعيت�بازار�از�طریق�ابزارهای�هوش�مصنوعی�نام�
برد.�این�سللامانه�در�حال�حاضر�بصورت�پایلوت�در�برخی�از�واحدهای�بازرسللی�و�نظارت�شهرستان�در�
حال�اجرای�آزمایشللی�بوده�و�به�محض�تکميل�نيازمندیها�و�موفقيت�در�آزمایشللها،�به�صورت�کشوری�

آماده�بهره�برداری�خواهد�بود.

�سامانه�جامع�آموزش�و�پژوهش�اصناف
پروژه�سامانه�جامع�آموزش�و�پژوهش�اصناف�که�به�اختصار�نام�سامان�)حروف�ابتدایی�عبارات�سامانه�
آمللوزش�مجللازی�اصناف،�و�حرف�پایانی�کلمه�ایران؛�سللامانه�آموزش�مجازی�اصنللاف�ایران(�برای�آن�
انتخللاب�گردید،�با�اهداف�واالیی�نظير�کاهللش�زمان�صدور�مجوز�با�کاهش�زمان�آموزش�های�پيش�نياز�
صللدور�پروانه�کسللب؛�کاهش�هزینه�های�مراکز�آمللوزش�اتاق�های�اصناف�با�حفللظ�مدیریت�اتاق�ها�در�
برنامه�ریزی�آموزشللی�مختّص�به�خود؛�توليد�و�انتشللار�محتوای�آموزشللی�هدفمند�به�تناسب�نقش�هر�
یک�از�واحدها�و�متوليان�و�مسللئولين�صنفی؛�امکان�آموزش�سللریع�اصناف�ظللرف�کمترین�زمان�و�با�
استفاده�از�محتوای�آموزشی�استاندارد؛�برقراری�عدالت�آموزشی�در�سطح�اصناف�و�دسترسی�یکسان�در�
سراسللر�کشور�به�محتوای�آموزشی،�از�طرف�هيات�رئيسه�دوره�هفتم�اتاق،�بصورت�مشترک�در�دستور�
کار�معاونت�فناوری�اطالعات�و�معاونت�آموزش�و�پژوهش�اتاق�قرار�گرفت.�بر�همين�اسللاس�با�توجه�به�
شرح�نيازمندیهای�سامانه،�یکی�از�قدرتمندترین�پلتفرم�های�مدیریت�محتوای�آموزشی�)LCMS(�که�با�
توجه�به�بهره�برداری�تعداد�زیادی�از�وزارتخانه�ها�و�سازمانهای�دولتی،�قادر�به�پاسخگویی�به�تعداد�باالی�
کاربران�در�اصناف�بوده�و�زیرساخت�آن�نيز�به�منظور�دسترسی�سریع�به�محتوای�آموزشی�ذخيره�شده�
از�طریق��CDNو�ذخيره�و�بازیابی�محتوا�با�فرمتهای�مختلف�از�طریق�VOD،�مناسللب�ارزیابی�شللده�
بود�انتخاب�و�مسللتقر�گردید�تا�از�این�طریق�محتواهای�آموزشی�ساخته�شده�توسط�معاونت�آموزش�و�
پژوهش�اتاق�از�طریق�پلتفرم�مذکور�بر�بستر�اینترنت،�برای�تمامی�تشکلها�و�فعالين�صنفی�و�مردم�قابل�

مدیریت�و�بهره�برداری�باشند.�

عضویت�در�کمیته�راهبری�سامانه��ایرانیان�اصناف
یکی�از�اقدامات�مؤثر�معاونت�فناوری�اطالعات�اتاق�در�دوره�هفتم،�عضویت�در�کميته�راهبری�سامانه��
ایرانيان�اصناف�بوده�اسللت.�بر�همين�اسللاس،�با�تشکيل�گروه�های�مجازی�متشکل�از�مسئوالن�فناوری�
اطالعات�و�مدیران�اجرایی�اتاق�ها�در�شبکه�های�اجتماعی،�تمامی�اشکاالت�دریافتی�از�آن�ها�در�خصوص�
سللامانه��ایرانيان�اصناف�در�جلسللات�کميته�راهبری�مطرح�و�از�پيمانکار�و�مسللئوالن�دبيرخانه�هيئت�
عالی�نظارت�پيگيری�شللده�است.�همچنين�در�خصوص�اشللکاالت�زیرساخت�سخت�افزاری،�زیرساخت�
نرم�افزاری�و�امنيت�سامانه��ایرانيان�اصناف�بررسی�و�مستندات�تخصصی�کاملی�در�خصوص�چالش�های�
موجود�به�همراه�راهکار�رفع�هریک�از�آن�ها�به�صورت�کتبی�به�دبيرخانه�هيئت�عالی�نظارت�ارائه�شد.�در�
خصوص�اصالح�زیرساخت�سخت�افزاری�و�امنيت�سامانه�نيز�نسبت�به�خرید�دو�دستگاه�سرور�پرقدرت�

به�همراه�دو�دستگاه�فایروال�و��WAFمناسب�اقدام�گردید.

پشتیبانی،�نگهداری�و�توسعه�زیرساخت�ها�با�پرورش�نیروی�انسانی
ازجمله�اقدامات�انجام�شللده�در�معاونت�فناوری�اطالعات�در�دوره�هفتم�اتاق،�ایجاد�فرصت�اشتغال�و�
کسللب�تجربه�برای�پرسنل�شاغل�در�بخش�های�دیگر�اتاق�بود�که�تحصيالت�دانشگاهی�آن�ها�در�سطح�
کاردانی�و�یا�کارشناسللی�در�یکی�از�رشللته�های�مرتبط�با�فناوری�اطالعات�بوده�ليکن�تاکنون�در�حوزه�
تحصيلی�خود�مشللغول�بکار�نبوده�اند.�ازاین�رو،�پس�از�شللروع�بکار�هریک�از�پرسنل�مذکور�در�معاونت�
فناوری�اطالعات،�اقدامات�مستمر�و�مؤثری�در�خصوص�آموزش�صفر�تا�صد�و�انتقال�تجربه�الزم�به�آن�ها�
در�هریک�از�حوزه�های�تخصصی�انجام�و�پس�از�توسعه�و�اصالح�هریک�از�زیرساخت�ها،�وظيفه�پشتيبانی�
و�نگهداری�فنی�از�زیرسللاخت�ها�به�سللرمایه�انسانی�پرورش�یافته�سپرده�شد.�بر�همين�اساس�در�طول�
فعاليت�معاونت�فناوری�اطالعات،�تاکنون�بيش�از�پنج�هزار�ساعت�خدمات�توسعه،�پشتيبانی،�نگهداری،�

رفع�اشکال�و�آموزش�کاربران�به�شرح�اقدامات�انجام�شده�در�این�گزارش�انجام�گردیده�است.
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کمیسیون�های�عمومی�اتاق�اصناف�ایران
با�عنایت�به�گسللتردگی�امور�صنفی�و�تنوع�بسلليار�زیادی�که�در�
امللور�مرتبط�با�اصناف�وجود�دارد،�نياز�اسللت�به�هرکدام�از�امور�با�
نگاه�و�رویکردی�تخصصی�تر�پرداخته�شللود،�ازاین�رو�هيئت�رئيسه�
دوره�هفتم�اتاق�اصناف�ایران�تأکيد�بسللياری�را�برای�شللکل�گيری�
کميسيون�های�عمومی�در�خصوص�موضوعات�مهم�اصناف�داشتند�
که�این�امر�منجر�به�شللکل�گيری�این�کميسلليون�ها�در�بخش�های�

ذیل�گردید:

1( کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران
2( کمیسیون برنامه وبودجه اتاق اصناف ایران
3( کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران

4(کمیسیون تشکل ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران
5(کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران

6( کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران

تشکیل�مجدد�جلسات�هیئت�عالی�نظارت
یکی�از�مشللکالتی�که�در�ابتدای�دوره�هفتم،�هيئت�رئيسلله�اتاق�
اصناف�با�آن�مواجه�بود�عدم�تشللکيل�جلسات�هيئت�عالی�نظارت�
به�عنوان�مهم�ترین�رکن�تصميم�گيری�نظام�صنفی�کشور�به�مدت�
بيش�از�چهار�سللال�بود،�زیرا�این�هيئت�که�عالوه�بر�حضور�شللش�
تن�از�وزرای�دولت�و�فرمانده�نيروی�انتظامی�کشور،�تمامی�اعضای�
هيئت�رئيسه�اتاق�اصناف�ایران�را�نيز�در�ترکيب�خود�دارد�و�جایگاه�
تصميم�سللازی�برای�بسللياری�از�تصميمات�مهم�و�کالن�اقتصادی�
باألخص�مسللائل�صنفی�کشللور�می�باشللد؛�بنابراین�عدم�تشکيل�
جلسللات�این�هيئت�موجب�تعليق�تعداد�زیادی�از�مشللکالت�قابل�
طللرح�در�این�هيئللت�گردیده�بود؛�اما�با�پيگيری�هللا�و�رایزنی�های�
انجام�گرفته�توسللط�اتاق�اصناف�ایران،�در�نهایت�برگزاری�جلسات�
این�هيئت�به�روال�سابق�بازگشت�و�اینک�این�جلسات�در�زمان�های�
تعيين�شللده�برگزارشللده�و�مصوبات�آن�به�اعضای�این�هيئت�ابالغ�

می�گردد.

تشکــل ها



I r a n   C h a m b e r  o f   G u i l d s

گـــــــــزارش�عملکرد
اتاق�اصناف�ایـــــران

 42 

1401 -1397

عضویت در مجامع تصمیم گیری عالی

متولی جلسات مجامع، شوراها و کارگروه هانام مجمع، شورا یا کارگروه ردیف

شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی1
وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی

شورای عالی آموزش و تربیت فنی،
 حرفه ای و مهارتی

شورای راهبردی بهبود2
اتاق بازرگانی ایران و محیط کسب و کار 

شورای گفتگوی دولت 3
اتاق بازرگانی ایرانو بخش خصوصی

شورای عالی هماهنگی4
شورای عالی هماهنگی کارگری و کارفرمایی تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی

شورای هماهنگی پاسداشت5
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی زبان فارسی

سازمان استانداردشورای عالی استاندارد6

هیات مقررات زدایی7
وزارت امور اقتصادی و دارایی  و بهبود محیط کسب و کار

ستاد ساماندهی 8
و حمایت از مشاغل خانگی

وزارت کار، رفاه 
و تامین اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارتستاد تسهیل و رفع موانع تولید9

10
ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم

 و کمیسیون تخصصی 
شورای عالی اشتغال

وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی

کمیسیون های تخصصی11
 هیات دولت

ریاست جمهوری-
دفتر هیات دولت

ریاست جمهوری-کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی12
معاونت اقتصادی

اتاق بازرگانی تهرانکمیسیون بهبود محیط کسب و کار13

سازمان ملی استانداردکمیسیون ماده 42قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد14

وزارت صنعت، معدن و تجارتکارگروه تنظیم بازار15

اتاق بازرگانی ایرانکارگروه تخصصی  کمیته حمایت از کسب و کار16

وزارت جهاد کشاورزیکارگروه ملی ساماندهی گندم،آرد و نان کشور17

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارزکارگروه فرهنگی و اجتماعی18

عضویت�در�مجامع�تصمیم�گیری�عالی
بللا�وجود�بيش�از�سلله�ميليللون�واحد�صنفللی،�ایجاد�حدود�
نلله�ميليللون�شللغل�مسللتقيم�و�تأثيرگللذاری�در�اقتصاد�خرد�
متأسللفانه�یکی�از�مشللکالتی�که�اتاق�اصناف�ایران�به�خصوص�
در�سال�های�گذشته�با�آن�روبرو�بود�عدم�حضور�مؤثر�مسئولين�

تشکل�های�صنفی�در�شللوراهای�ملی�و�تشکل�ها�و�کميته�های�
تصميم�سللاز�بوده�اسللت.�به�همين�سبب�طی�سللال�های�اخير�
اقللدام�برای�حضللور�فعللال�و�علضویت�در�مجامع،�شللوراها�و�
کارگروه�هللای�اصلی�کشللور�صورت�گرفت�کلله�در�جدول�زیر�

اسللامی�آن�ها�بيان�شللده�اسللت:

دوره�هفــــــــــــتم�هیـــــــــــات�رییسه
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عضویت در مجامع تصمیم گیری عالی

متولی جلسات مجامع، شوراها و کارگروه هانام مجمع، شورا یا کارگروه ردیف

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیکارگروه ساماندهی مد و لباس کشور19

اتاق بازرگانی ایرانکارگروه ساماندهی تشکلها )3اتاق(20

شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتیکارگروه تخصصی صالحیت حرفه ای21

شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتیکارگروه تخصصی نظارت و سنجش22

شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتیکارگروه تخصصی راهبردی و هماهنگی در سیاستگذاری23

 هیات عالی نظارت بر  نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع 24
وزارت جهاد کشاورزیطبیعی

سازمان حمایت از مصرف کنندگانانجمن حمایت از مصرف کنندگان25

ریاست جمهوریکارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا26

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارزکارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کاال در سطح عرضه27

28
کارگروه تبصره 1 ماده 16

)حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 
کاالهای ایرانی(

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

اتاق بازرگانی ایرانکمیته حمایت از کسب و کار29

سازمان توسعه تجارت ایرانکمیته اقدام ارزی30

کمیته طرح نظارت و کنترل توزیع سوخت در سامانه درخواست 31
شرکت ملی پخش  فرآورده های نفتی ایرانفراورده های نفتی 

دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفیکمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای و کسب وکار های مجازی32

کمیته های ماده 61رفع موانع تولید رقابت پذیری ستاد 33
ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدتسهیل)محیط زیست-منابع طبیعی-معادن-توسعه صادرات(

وزارت دادگستریکمیته اقدام مشترک تنظیم بازار34

سازمان توسعه تجارتشورای عالی صادرات غیر نفتی35

وزارت صنعت،معدن و تجارت- قائم مقام وزیر در امور بازرگانیکارگروه مدیریت بازار کاالهای واسطه ای و نهایی36
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عضویت در مجامع تصمیم گیری عالی

متولی جلسات مجامع، شوراها و کارگروه هانام مجمع، شورا یا کارگروه ردیف

سازمان تعزیرات حکومتیقرارگاه عملیاتی امور شعب ملی ویژه37

وزارت جهاد کشاورزی-  قائم مقام وزیر در قرارگاهکارگروه قرارگاه امنیت غذایی38
 امنیت غذایی

ریاست جمهوری ستاد ملی مقابله با کرونا39

وزارت کشورقرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا 40

کمیته اقتصادی ستاد ملی 41
ریاست جمهوری مدیریت بیماری کرونا

کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی42
وزارت کشور مدیریت بیماری کرونا

کمیته اطالع رسانی ستاد ملی43
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مدیریت بیماری کرونا

وزارت صنعت معدن و تجارت- معاون صنایع عمومیکارگروه مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی لوازم خانگی44

وزارت صنعت معدن و تجارت- معاون صنایع عمومیکارگروه مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی لوازم یدکی45

کارگروه تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 46
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز- معاون پیشگیری زنجیره آرد

وزارت صنعت معدن و تجارت- دفتر خدمات نگهداری و تعمیر کارگروه کنترل پروژه قطعات یدکی 47

کارگروه تخصصی شناسه کاال قطعات یدکی و مصرفی وسایل 48
وزارت صنعت معدن و تجارت- مدیر کل صنایع حمل و نقلنقلیه مصرفی

سازمان ملی استانداردکمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران49

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- معاونت امور فرهنگیکارگروه کاغذ کتاب معاونت امور فرهنگی50

کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کاال در سطح عرضه 51
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارزاقالم آرایشی بهداشتی و عطریات

کارگروه تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز گروه 52
کاالیی فلزات گرانبها 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز- معاون پیشگیری دبیر کارگروه 
مبارزه با پولشویی قاچاق ارز؛ فلزات گرانبهاء و سنگهای قیمتی 

دادستانی کل کشور- معاونت قضایی در پیگیری حقوق عامهکارگروه صیانت از حقوق مصرف کنندگان53
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گزارش�آماری�عملکرد�رسانه�ای�اتاق�اصناف�ایران
از�ابتللدای�مهر�ماه��1398تا�پایان�سللال�1400،�مجموعا�3805�ً
محتوا�در�سللایت،��9هزار�محتللوا�در�کانال،��672محتوا�در�صفحه�
اینسللتاگرام�و��33ویدئللو�در�صفحه�رسللمی�آپللارات�اتاق�اصناف�
ایران�بارگذاری�شده�اسللت�که�در�مجموع�به�حدود��13522عدد�

می�رسد.�

همچنين�حدود��9هزار�محتوا�شامل�خبر،�گزارش�عکس،�ویدئو،�
پادکسللت،�گيف،�طرح�و�اینفوگراف�در�کانال�رسللمی�اتاق�اصناف�
ایران�منتشللر�و�در�گروه�های�مرتبط�به�طور�آنی�و�دسللتی�بازنشر�

داده�شده�است.�
پيج�اینستاگرام�اتاق�اصناف�ایران�نيز�که�از�تاریخ��1398/4/1راه�
اندازی�شده�است�تا�امروز��672محتوا�به�اشتراک�گذاشته�است.��

 واحد روابط عمومی اتاق اصناف ایران در هفتمین دوره هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، با طراحی برنامه راهبردی در راستای 
انطباق وظایف با نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات، رشد فزاینده ای را در تعداد، کیفیت و تنوع محتوا ایجاد و به صورت عملکردی 
برنامه های منس���جم تری در س���ه س���طح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی کرده اس���ت. به طور کلی می توان عملکرد 
روابط عمومی اتاق را در بخش های ارتباطات، سمعی، بصری، برنامه ریزی، پژوهش، انتشارات و تبلیغات، امور فرهنگی و اجتماعی 

خالصه نمود.

اطالع رسـانی 
وتبلیغات

روابط عمومـی

ارتباطات
سمعی و برصی

امور فرهنگی و 
اجتماعی

برنامه ریزی،
اموراجرایی و 

پشتیبانی

پژوهش، 
انتشارات و 

تبلیغات

در ادامه به برخی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در هر یک از بخش ها اشاره خواهد شد.
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تعداد محتوا در رسانه های اتاق اصناف ایران

آپاراتاینستاگرامکانالسایت

3805951267285

مجموع:                      13522

%27
%67

%5 %1

تعداد محتوای رسانه ای

بیانیه، اطالعی����ه و پیام های 
228 مناسبتی:  

2000 طراحی گرافیک:  

گزارش تصویری )عکس(:  
94

خبر مسئولیت اجتماعی:  
13

اخبار سایت

اخبار باز نشریاخبار تولید
17132092

اخبار سایت
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سایر اخبار موضوعی سایت

فراوانی اخبار
 موضوعی سایت

اطالعیه، بیانیه
پیام مناسبتی،

تبریک، تسلیت 
و انتصابات

گزارش تصویری 
)عکس(

اتاق های 
شهرستان

 / ف گرا ینفو ا
طرح/پوستر

لیت  مسئو
اجتماعی

اخبار کرونا

22810821002021301902مجموع

خالصــــه اقدامـات واحد روابط عمومی اتاق اصناف ایران

ارتباطات

مصادیق و عناوینموضوعات
اقدامات زیر مجموعه

ارتباطات
 رسانه ای

اطالع رسانی

پوشش خبری روزانه جلسات، مراسمات، نشست های داخل و خارج سازمان با حضور هیئت 
رئیسه و سایر مسئوالن

انتشار تحلیلهای روزانه کارشناسان اقتصادی در موضوعات مختلف صنفی
ارسال عنوان پیامک خبری و اطالع رسانی به نمایندگان اتاق اصناف در سراسر کشور و رسانه های خبری

نصب اطالعیه های مهم سازمان در تابلو اعالنات اتاق
ایجاد شورای تبلیغات و اطالع رسانی اصناف ایران با هدف سیاستگذاری، رصد و پایش اخبار 

صنفی کشور با حضور مدیران روابط عمومی و ارتباطات اتاق های اصناف مراکز استان ها
ایجاد شبکه مدیران روابط عمومی اتاق های اصناف با هدف اطالع رسانی و رصد رسانه های استانی

رصد اخبار و بازنشر
انعکاس اخبار مهم روز اقتصادی در سایت و سایر شبکه های اجتماعی

بررسی اخبار بیش از 30 عنوان روزنامه و خبرگزاری در روز 

مصاحبه با هیئت رئیسه، سایر مسئوالن اتاق، رؤسای اتاق های سراسر کشور، و دیگر مسئوالن مصاحبه
کشوری حول موضوعات صنفی و اقتصادی

موج سازی رسانه ای با توجه به موضوعات مهم سیاسی و اقتصادی کشور مانند آزادسازی نرخ ارز، جریان سازی خبری
مرجعیت خبری در اطالع رسانی های کرونایی

تهیه و انتشار بیانیه در مناسبت ها و وقایع خاصانتشار بیانه

اطالع رسانی در تصمیمات اقتصادی دولت در قالب انتشار اطالعیه به مخاطبان صنفی در حوزه انتشار اطالعیه
های کرونا، امور مالیاتی، امور گمرگی، مصوبات وزرات صمت

ارتباطات 
اینترنتی

تغییر کنترل پنل سایت اتاق اصناف ایران با همکاری واحد IT، مدیرکل حوزه ریاست و آغاز کار با وب سایت
پرتال جدید از مرداد ماه 1398

نوین سازی

راه اندازی کتابخانه دیجیتال در سایت
یکپارچه سازی حضور روابط عمومی اتاق های اصناف کشور در سایت اتاق

ایجاد بخش های مختلف مجزا در سایت جهت اطالع رسانی موضوعات مهم روز مانند مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا، جشنواره فروش ویژه نوروزی

شبکه های اجتماعی اتاق

راه اندازی و مدیریت شبکه های اجتماعی تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و آپارت با نام اتاق و 
تقویت و افزایش بازدید و ممبر آن ها و ارتقای کیفیت مطالب منتشر شده در آن

انتشار تصاویر، ویدئوها و سایر طرح های گرافیکی در شبکه های اجتماعی

ارسال خبر از طریق این شبکه ها به هیئت رئیسه و سایر مسئوالن اتاق

ارتباطات 
کارمندی

مدیریت دیدارهای هیئت 
مدیریت دیدار نوروزی رئیس اتاق اصناف ایران با کارمندانرئیسه با بدنه کارکنان

- نصب اطالعیه های مهم سازمانمدیریت تابلوی اعالنات
- نصب پوسترهای  مناسبتی
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خالصــــه اقدامـات واحد روابط عمومی اتاق اصناف ایران

سمعی و بصری

مصادیق و عناوینموضوعات
اقدامات زیر مجموعه

مدیریت و 
تولید منابع 
دیداری و 
شنیداری

تجهیز بخش سمعی
 و بصری

تهیه ابزار و لوازم مناسب به عنوان زیرساخت اولیه و بستر الزم جهت برنامه های کارآمد و آرشیو 
حافظه صوتی و تصویری اتاق

تولید کلیپ تخصصی

کلیپ درگذشتگان صنفی 1400
کلیپ فروش ویژه نوروزی 1399

کلیپ ویژه شهادت سردار سلیمانی 1398
کلیپ ویدئو سیل سال 1398

رادیو اصناف
راه اندازی رادیو اصناف)اینترنتی( به عنوان رسانه شنیداری اتاق اصناف ایران برای اشتراک 

تازه ترین رویدادها، موضوعات و مطالبات صنفی. فایل های صوتی که محتوای این رادیو را دربرمی 
گیرند، در کانال اتاق اصناف ایران به سمع شنوندگان می رسد.

تهیه و تکمیل آرشیو عکس از مراسم ها، همایش ها، و نشست های اتاقمولتی مدیا
تهیه تصاویر جدید از نمایندگان اصناف، رؤسای مراکز استان ها

خالصــــه اقدامـات واحد روابط عمومی اتاق اصناف ایران

برنامه ریزی، اموراجرایی و پشتیبانی

مصادیق و عناوینموضوعات
اقدامات زیر مجموعه

و پشتیبانی پایش  افزار  نرم  راه اندازی 
رصد و تحلیل رسانه

با راه اندازی این سامانه امکان رصد و تحلیل رسانه هایی که همراهی بیشتر یا کمتری با اتاق دارند 
فراهم شده است واینکه چه میزان از مخاطبان کدام  اخبار را بیشتر دنبال کرده اند.

مکاتبات برون سازمانیمکاتبات
مکاتبه با رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور و دعوت برای برگزاری مراسمات مختلف و دریافت 
فجر،  مبارک  دهه  مقدس،  دفاع  هفته  بزرگداشت  )مانند  بهره برداری  جهت  اقدامات  گزارش 

بزرگداشت ارتحال امام و...(

برنامه ریزی و 
هماهنگی

سفرهای استانی هیئت 
برنامه ریزی و هماهنگی سفر رئیس اتاق اصناف ایران به استان  فارس و خراسان  رضویرئیسه

برنامه ریزی حضور مسئوالن 
اتاق در مراسمات

هماهنگی جهت حضور رئیس محترم اتاق در همایش
هماهنگی جهت شرکت هیئت رئیسه، دبیرکل، معاونان و مدیران اتاق در برنامه  های تلویزیونی

برنامه ریزی و هماهنگی برای ضبط مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی، خبرگزاری ها و مطبوعاتهماهنگی های ضبط برنامه

دعوت از رسانه ها جهت پوشش خبری اجالس های اتاق و مراسم روز ملی اصنافپوشش خبری مراسماتارتباط با رسانه

مدیریت 
گردهمایی  ها

مدیریت برگزاری روز ملی 
اصناف 

خالصــــه اقدامـات واحد روابط عمومی اتاق اصناف ایران 

امور فرهنگی و اجتماعی

مصادیق و عناوینموضوعات
اقدامات زیر مجموعه

امور مرتبط 
با برگزاری 

مراسم های 
ملی و مذهبی

مناسبت های مذهبی اعیاد 
و شهادت ها

برگزاری مراسم مذهبی مثل زیارت عاشورا، شهادت و والدت چهارده معصوم )علیهم السالم(، 
دهه مبارک فجر

نصب پوسترهای مناسبتینصب پوستر
حضور فعال در راهپیمایی ها 

حضور در مرقد مطهر امام در سالگرد ارتحال، راهپیمایی سردار سلیمانی، و مناسبت های خاصل

تزیین ساختمان در 
از جمله دهه فجر، ایام فاطمیه، محرم و صفر و دیگر مناسبت  هامناسبت های خاص

برگزاری مسابقات قرآنی هر ساله در ایام دهه مبارک فجربرگزاری مسابقات فرهنگی
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خالصــــه اقدامـات واحد روابط عمومی اتاق اصناف ایران

پژوهش، انتشارات و تبلیغات

مصادیق و عناوینموضوعات
اقدامات زیر مجموعه

مدیریت نشر 
و چاپ

تهیه بازتاب رسانه ای رویدادهای مهم اتاق و انعکاس اخبار صنفی در رسانه هابازتاب رسانه ای

تدوین بانک اطالعاتی 240 رابط خبری اتاق در استان هابانک های اطالعاتی

انتشار ویژه نامه

انتشار ویژه نامه: ویژه نامه روز ملی اصناف سال 99، ویژه نامه بازتاب رسانه ای روز ملی اصناف 
1400، ویژه نامه چهلمین سالگرد دفاع مقدس، ویژه نامه چهل و دومین سالگرد انقالب اسالمی، 

ویژه نامه نمایشگاه مدکس، این ویژه نامه ها به صورت چاپی و الکترونیکی در قالب پی دی اف در 
شبکه های اجتماعی انتشار یافته است.

طراحی و گرافیک

 طراحی پوستر/ طراحی لوگو نمایشگاهی به وسعت ایران
طراحی استند و بنرهای اجالس/ مناسبتی/ رویدادهای ملی- مذهبی/ پیام تبریک و تسلیت 

 چاپی و دیجیتال
 اینفوگرافی

 طراحی جلد و صفحه آرایی گزارشات، ویژه نامه ها، بروشور و ...
 طراحی و آماده سازی فضاهای محیطی همایش ها و رویدادها و مراسم

یونیفورم سازی و ایجاد و تاکید بر فضای بصری منسجم با توجه به هویت بصری سازمان در 
 تمامی امور

طراحی قالب رادیو اینترنتی ،فوتوتیتر و عکس–کپشن برای اخبار اقتصادی- صنفی و رسانه های 
 درون سازمانی و برون سازمانی

طراحی سربرگ رسانه  ای برای برخی پروژه ها 
 طراحی تابلوی مشخصات هیات رئیسه همه ادوار

 طراحی و آماده سازی بازتاب رسانه ای و گزارشات ماهانه رسانه ای
طراحی کارت ویزیت ، طراحی جلد cd و آماده سازی فایل ها برای چاپ

طراحی کارت های دعوت و تبریک
کارت تبریک و پیام های 

تبریک و تسلیت، انتصاب 
و تقدیر

تهیه و تنظیم پیام های تبریک و تسلیت و کارت تبریک به مناسبت های مختلف مانند عید نوروز

گزارش عملکرد

مبنای ارائه گزارش عملکرد، اتخاذ سیاست ها، تصمیمات و فعالیت های هیأت رئیسه، معاونان 
و مدیران بخش های مختلف سازمان است. این گزارش از ابتدای دوره هفتم هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران به همراه تصویر و گزارش اجمالی از فعالیت واحدهای مختلف اتاق در مراحل پایانی 

نگارش است.

تهیه و انتشار بانک اطالعات رسانه ای: فهرست جامعی از سایت های خبری، خبرگزاری ها و بانک اطالعات رسانه ای
پایگاه های خبری، روزنامه ها به همراه شماره تماس خبرنگاران مربوطه 

مســـتند�ســـازی�بازتـــاب�رســـانه�ای�اتـــاق�
اصناف�ایران�

فراوانی�بازتاب�اخبار�اتللاق�اصناف�ایران�و�در�
کل�موضوعات�مرتبط�با�جامعه�صنفی�در�رسانه�
ها�بيانگر�ميزان�توجه�هر�رسللانه�به�آن�موضوع�
و�نوع�تعامل�اتاق�با�رسللانه�ها�و�نيز�جهت�گيری�
برای�سياست�گذاری�مسللئوالن�اتاق�نسبت�به�

مسائل�تشکل�های�صنفی�است.
به�همين�منظور�روابللط�عمومی�اتاق�اصناف�
ایللران�از�آبان�ماه��17�،1399مجموعه�مجلد�را�
به�صورت�ماهانه�از�بازتاب�رسانه�ای�اتاق�اصناف�
ایران�به�جهت�مستندسازی�به�دو�صورت�چاپی�

و�الکترونيکی�منتشر�نموده�است.�
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تشکیل�شورای�اطالع�رسانی�و�تبلیغات�اصناف�کشور
جامعه�اصناف�کشللور�به�شللدت�نيازمند�درک�مشترک�از�مفاهيم�و�
وظایللف�روابط�عمومی�و�یکپارچگی�در�اتخاذ�سياسللت�ها�و�رویکردها�
در�سراسللر�کشور�است.�روابط�عمومی�اتاق�اصناف�ایران�در�این�سالها�
تالش�نموده�اسللت�با�آموزش�حضللوری�و�غيرحضوری�مجموعه�های�
مرتبط�استانداردهایی�را�برای�فعاليت�روابط�عمومی�های�سراسر�کشور�

و�معيارهای�سنجش�عملکرد�در�این�بخش�ارائه�کند.
ایجللاد�شللورای�تبليغات�و�اطللالع�رسللانی�اصناف�ایللران�با�هدف�
سياسللتگذاری،�رصد�و�پایش�اخبار�صنفی�کشللور�بللا�حضور�مدیران�
روابللط�عمومی�و�ارتباطات�اتاق�های�اصناف�مراکز�اسللتان�ها�و�ایجاد�
شللبکه�مدیران�روابط�عمومی�اتاق�های�اصناف�با�هدف�اطالع�رسللانی�
و�رصد�رسللانه�های�استانی�در�همين�راستا�موجب�ارتقا�سطح�کيفی�و�

یکپارچگی�و�هم�افزایی�روابط�عمومی�های�سراسر�کشور�شده�است.

فعال�سازی�و�تجهیز�سامانه�رصد�و�پایش�و�تحلیل�رسانه�ای
از�جمله�اقدامات�مهم�روابط�عمومی�راه�اندازی�سامانه�رصد�و�پایش�

صنفی�اسللت.�در�گذشللته�امکان�پایش�اخبار�توليد�شده�اتاق�وجود�
نداشللت�که�به�عنوان�مثال�چه�ميزان�اخبار�بازنشللر�شده�است،�چه�
ميزان�بازدید�شللده�و�کدام�اخبار�بيشتر�مورد�توجه�قرار�گرفته�است.�
با�راه�اندازی�سللامانه�رصد�و�پایش�و�تحليل�رسللانه�ای،�امکان�رصد�و�
تحليل�رسانه�هایی�که�همراهی�بيشتر�یا�کمتری�با�اتاق�دارند�فراهم�
شده�است�واینکه�چه�ميزان�از�مخاطبان�کدام�اخبار�را�بيشتر�دنبال�

کرده�اند

راه�اندازی�و�فعال�سازی�شبکه�های�مجازی�و�ارتباطی�)صفحات�
رسمی�آپارات�،�اینستاگرام�و�تلگرام(�اتاق�اصناف�ایران

�صفحه�اختصاصی�اینستاگرام�اتاق�اصناف�ایران�راه�اندازی�شده�و�
با�انتشار��672پست،���6400فالور�را�تا�کنون�جذب�کرده�است.

�ایجللاد�صفحه�اتاق�اصناف�ایران�در�آپارات�و�بارگذاری��85ویدئو�
و�پادکست�

�افزایش�ممبرهای�کانال��تلگرام�اتاق�اصناف�ایران�و�انتشار�غير�قابل�
شمارش�اخبار،�فيلم،�عکس،�اینفوگراف،�پادکست�و�...�دراین�رسانه�

تجیهز�سایت�اتاق�به�دو�بخش�کمیته�اطالع�رسانی
�اخبار�کرونا�و�جشنواره�فروش�ویژه�نوروزی

بخش�اطالع�رسللانی�اخبار�کرونا�شامل�بخشنامه�ستاد�کرونا�درباره�
فعاليت�یا�تعطيلی�واحدهای�صنفی،�اخبار�کرونا،�سللواالت�متداول�و�

پاسللخ�دهی�به�سواالت�و�فهرست�مشاغل�ضروری�و�مجاز�به�فعاليت�
در�گروه�یک�اسللت.�همچنين�بخش�جشللنواره�فروش�ویژه�نوروزی�
شللامل�بيش�از��80خبر�توليللدی�در�زمينه�این�جشللنواره،�طرح�و�

شيوه�نامه�اجرایی،�پوستر�و�تيزر�جشنواره�و�پادکست�است.
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انتشار�ویژه�نامه�های�تخصصی
� تهيه�ویژه�نامه�روز�ملی�اصناف �

�تهيه�ویژه�نامه�نقش�اصناف�و�بازاریان�در�پيروزی�انقالب�اسالمی
�تهيه�ویژه�نامه�نقش�اصناف�و�بازاریان�در�دفاع�مقدس

در�سللال��1399برای�اولين�بار،�سلله�ویژه�نامه�به�مناسبت�روز�ملی�
اصناف،�هفته�دفاع�مقدس�و�دهه�مبارک�فجر�از�سللوی�روابط�عمومی�
اتاق�اصناف�ایران�منتشر�گردید�که�به�بررسی�تخصصی�نقش�و�جایگاه�
ویژه�اصناف�کشور�در�سير�تاریخ�تحوالت�سياسی،�اقتصادی�و�اجتماعی�
کشور�پرداخته�است.��این�سه�ویژه�نامه�به�صورت�چاپی�و�الکترونيکی�در�

قالب�پی�دی�اف�در�شبکه�های�اجتماعی�انتشار�یافته�است.

ســـال�های درفاصلـــه� اصنــــــاف� ملــــــی� روز�  بزرگــــداشـــت�
 �98تا�1400

در�سللال�های�گذشته�به�علت�شلليوع�ویروس�کرونا�همایش�روز�ملی�
اصناف�برگزار�نگردید�با�این�حال�خأل�نبود�مراسم�با�عملکرد�روابط�عمومی�
اتاق�اصناف�ایران�با�طراحی�و�توليد�پوستر�و�تيزر�روز�ملی�اصناف،�طراحی�
و�تهيه�و�ارسللال�بسته�هدایا�به�اتاق�های�سراسر�کشور،�و�تهيه�و�انتشار�
ده�ها�فيلم�های�مصاحبه�درباره�روز�ملی�اصناف�با�هيأت�رئيسه�محترم�اتاق�
اصناف�ایران،�رؤسای�مراکز�استان،�وزیر�صمت،�وزیربهداشت،�وزیر�کشور،�
معاون�اقتصادی�رئيس�جمهور�و...�به�خوبی�جبران�و�در�فضای�مجازی�

)آپارات�اتاق�اصناف�ایران(�منتشر�گردیده�است.



مقدمه
اطالع رس���انی اقدام���ات اتاق اصن���اف ایران، 
و  اقدام���ات  و ضب���ط  ثب���ت  ویترین س���ازی، 
ب���ا  اخب���ار در مواجه���ه  ب���ه  مرجعیت س���ازی 
رس���انه های رس���می و غیر رس���می و گروه های 
تش���کیل ش���ده در فضای مجازی از مهمترین 
اقدامات اتاق اصناف ایران در دور هفتم بوده 
اس���ت. ب���ا درک این امر، پایگاه اطالع رس���انی 
ات���اق اصناف ایران از ابت���دای دوره هفتم، به 
عن���وان رس���انه اصل���ی این تش���کل تخصصی 
توانست مهم ترین اقدامات اتاق اصناف ایران 
را به اطالع عموم جامعه صنفی و غیر صنفی 
برساند. این اطالع رسانی خود به بخش های 
مختلفی از جمله نشست ها، اجالس، تنظیم 
ب���ازار و بازرس���ی، رویدادها و نمایش���گاه  های 
صنفی، برگزاری و حمایت از رویدادهای ملی- 
مذهبی و. .. تقس���یم  می ش���وند. در ادامه به 
برخی از این اقدامات که از سوی پایگاه اطالع 
رس���انی اتاق اصناف ایران اطالع رسانی شده 

است، خواهیم پرداخت.

  نشست های هیئت رئیسه
  اجالس  هیئت نمایندگان

  نشست های تخصصی
  اتحادیه های کشوری 

  تنظیم و نظارت بر بازار
  برگزاری و یا حمایت از رویدادهای صنفی

  اقدامات، نشس���ت ها و رویدادهای ملی-    
مذهبی

  دبیرخانه مشترک سه اتاق 
  کرونا
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اخبار ویژه

دیدار با رهبر معظم انقالب )مدظله(

�11بهمن�1400
مکان:�نهاد�ریاست�جمهوری

حاضران: رهبر معظم انقالب اسالمی ، رئیس اتاق اصناف ایران، جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن 
صنعتی، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی

رهبر�معظم�انقالب�در�این�نشست�به�ریز�مشکالت�فعاالن�اقتصادی�اشاره�کردند.�عدم�دخالت�دولت�
در�امور�بخش�خصوصی�و�به�جای�آن،�نظارت�بر�آن�ها�و�لزوم�تسللریع�در�اقدامات�حمایتی�بانک�
مرکزی�از�موارد�مؤکده�ایشان�بود.�مقام�معظم�رهبری�در�این�دیدار�به�شعارهای�انتخابی�سال�های�
اخير�با�محوریت�حمایت�از�توليد�و�نيز�اقدامات�محدود�کننده�واردات�اشللاره�کرده�و�فرمودند�که�
آنچه�مورد�تاکيد�ایشان�است،�انحصار�در�توليد�نيست�و�نباید�در�کيفيت�کاالهای�داخلی،�کوتاهی�
شود.�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�در�این�باره�گفت:�در�مجموع�فرمایشات�ایشان�در�صورت�اجرا�از�سوی�

مدیران�اجرایی�مثمر�ثمر�بوده�و�یاری�دهنده�بخش�خصوصی�خواهد�بود.

  دیدارها با رهبر معظم انقالب )مدظله(، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و حضور در صحن علنی مجلس را  می توان به عنوان 
اخبار ویژه در نظر گرفت.
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دیدار اعضای فراکسیون اصناف مجلس 
و اتاق اصناف ایران با رئیس قوه قضاییه

�30آبان�1400
مکان:�قوه�قضاییه

حاضران: رییس قوه قضاییه، س�عید ممبینی رییس و هیئت رئیس�ه اتاق اصناف ایران، اعضای 
فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی، قاسم نوده فراهانی رییس اتاق اصناف تهران

 در�این�نشست�بر�لزوم�فهم�مشترک�درباره�مسائل،�نقش�اصناف�در�ارتقای�کاال�های�ایرانی�و�
برند�سازی،�برخورد�قاطعانه�با�قاچاق�کاال�در�مرزها�و�ضرورت�همکاری�بيشتر�دستگاه�قضا�با�کسبه،�
رسيدگی�موردی�رئيس�دستگاه�قضا�به�برخی�احکام�مربوط�به�اصناف،�لزوم�تشکيل�پرونده�مدنی�
مانند�پرونده�کيفری�برای�رسيدگی�به�مشکالت�اصناف�و�همچنين�اختصاص�شعب�ویژه�در�دیوان�

عدالت�اداری�برای�رسيدگی�به�مشکالت�اصناف�و�کسب�وکارها�تأکيد�شد.�

زمان:��25اسفند�1398
مکان:�نهاد�ریاست�جمهوری

حضور رئیس اتاق اصناف ایران در نشست 
مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان 

تشکل های صنفی و اقتصادی

 

حاضران: حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، هیئت دولت، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف 
ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون، حس�ین س�الح ورزی نائ�ب رئیس اتاق بازرگانی، 
صنای�ع، معادن و کش�اورزی ایران، عبدالناص�ر همتی رئیس بانک مرکزی، حس�ین مدرس 

خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و …
 پرداختن�به�موضوع�شلليوع�ویروس�کرونا�تاثير�آن�بر�اقتصاد�و�کسب�وکارها.�ممبينی�در�
ایللن�باره�گفللت:�اتاق�اصناف�ایران�از�همان�ابتدا،�اصناف�را�با�ضرورت�توجه�بيشللتر�به�رعایت�
بهداشت�در�واحدهای�صنفی�آشنا�ساخت�و�پس��ازآن�با�تشکيل�کارگروه�های�فنی�و�کارشناسی�
صنوفی�که�تحت�تأثير�پدیده�کرونا�قرار�گرفته�اند�را�شناسایی�کرد�و�آن�ها�را�در�قالب�مشکالت�
احصا�شللده�اصناف�به�دولت�معرفی�کرد.�مشللکالت�اصناف�و�بخش�خصوصی�متأثر�از�پدیده�
کرونا�به�اطالع�سازمان�امور�مالياتی،�وزارت�تعاون،�کار�و�رفاه�اجتماعی�و�بانک�مرکزی�رسيده�
اسللت�و�دراین�باره�نامه�ای�با�امضای�سلله�اتاق�اصناف،�بازرگانی�و�تعللاون�به�عنوان�نمایندگان�
بخش�خصوصی�به�رئيس�جمهوری�تقدیم�شللد.�کميته�های�فنللی�در�حوزه�معاونت�اقتصادی�
رئيس�جمهوری�تشکيل�و�این�موارد�مورد�بررسی�قرار�گرفت.�در�نهایت�بخشی�از�آن�ها�در�این�

نشست�با�شخص�رئيس�جمهور�نهایی�شد.
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حضور رئیس اتاق اصناف در نشست 
علنی مجلس شورای اسالمی

زمان:��4آذر�98
مکان:�مجلس�شورای�اسالمی

 حاضران: سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران، نمایندگان مجلس
 در�نشست�علنی�مجلس�شورای�اسالمی،�افزایش�قيمت�کاالها�و�خدمات�پس�از�اجرای�طرح�
مدیریت�مصرف�سوخت�مورد�بررسی�قرار�گرفت.�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�در�صحن�علنی�مجلس�
با�اشللاره�به�ضرورت�اجرای�مکانيزم�قيمت�گللذاری�خدمات،�گفت:�درصورتی�که�دولت�به�تعهدات�
تأمين�سهميه�های�اعالم�شده�به�مشاغل�حوزه�حمل�ونقل�عمل�کند،�افزایش�قيمت�کاالها�کنترل�
شده�خواهد�بود.�حدود��400اتاق�اصناف�در�سطح�کشور�و�بازرسانی�که�در�حوزه�نظارت�بر�اصناف�
فعاليت�دارند،�از�آغاز�اجرای�این�طرح�بحث�اطالع�رسانی،�آموزش�و�پيگيری�مصوبات�ستاد�تنظيم�
بازار�را�در�دستور�کار�قرار�داده�اند�و�با�اجرای�طرح�بازرسی�و�عمليات�نظارت�بر�بازار�به�صورت�جدی�

در�حال�پيگيری�است.
رئيس�اتاق�اصناف�ایران�با�اشاره�به�اجتناب��ناپذیر�بودن�افزایش�قيمت�کاالها�پس�از�افزایش�قيمت�
بنزین�گفت:�در�حوزه�کاال،�به�چند�دليل�اساسی�می�توانيم�ادعا�کنيم�که�افزایش�قيمتی�نخواهيم�
داشت،�چراکه�کاالها�در�سطح�بازار�به�شکل�اشباع�شده�ای�وجود�داشته�و�تمامی�اتحادیه�ها�تالش�

کرده�اند�برای�اجرای�این�طرح�همکاری�بيشتری�داشته�باشند.
وی�تصریح�کرد:�افزایش�قيمت�خدمات�به�ویژه�در�حوزه�حمل�ونقل�یکی�از�دل�نگرانی�های�موجود�
در�جامعه�است،�اما�درصورتی�که�دولت�به�تعهدات�تأمين�سهميه�های�اعالم�شده�به�مشاغل�حوزه�
حمل�ونقل�عمل�کند،�افزایش�قيمت�کاالها�کنترل�شللده�خواهد�بود.�از�طرفی�در�صورت�افزایش�
قيمت�خدمات،�قيمت�گذاری�باید�با�مکانيزم�های�پيش�بينی�شده�منطقی�و�متناسب�با�افزایش�قيمت�

سوخت�باشد.
ممبينی�اظهار�کرد:�از�وزیر�صمت�درخواسللت�کردیم�که�برای�جلوگيری�از�تورم�انتظاری�ناشی�
از�افزایش�قيمت�بنزین�در�خدمات�حمل�ونقلی�باید�نرخ�گذاری�صورت�بگيرد،�بنابراین�انتظار�داریم�

مکانيزم�قيمت�گذاری�هر�چه�سریع�تر�انجام�شود.
رئيللس�اتاق�اصناف�ایران�با�بيان�اینکه�اصناف�به�عنوان�آخرین�حلقه�زنجير�همواره�در�مقابل�این�
پرسللش�قرار�دارند�که�چرا�قيمت�ها�همواره�تغيير�می�کند،�گفت:�اصناف�اعالم�آمادگی�کرده�اسللت�

درصورتی�که�تعهدات�تأمين�سهميه�ها�عملی�شود،�افزایش�قيمت�ها�در�حد�معقولی�باشد.
وی�تصریح�کرد:�در�حال�حاضر��400هزار�راننده�تاکسللی�تلفنی�در�سطح�کشور�مشغول�به�کار�
هسللتند�که�تا�این�لحظه�حتی�یک�ليتر�بنزین�آن�ها�تأمين�نشده�اسللت�و�آن�ها�در�طول��11روز�

گذشته�با�صرف�نظر�کردن�از�کارمزد�دفاتر�آژانس�ها،�قيمت�ها�را�کنترل�کرده�اند.
رئيس�اتاق�اصناف�ایران�با�بيان�اینکه�پرونده�هایی�در�خصوص�افزایش�قيمت�خدمات�وجود�داشته�
اسللت�که�به�سازمان�تعزیرات�ارجاع�داده�شده�اسللت،�بيان�کرد:�سهميه�سوخت�رانندگان�از�اهم�
موضوعاتی�است�که�بارها�در�جلسات�اعالم�شده�و�انتظار�داریم�وزیر�نفت�هم�همکاری�های�الزم�را�

داشته�باشد�تا�شاهد�تثبيت�قيمت�ها�باشيم.
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دومین حضور رئیس اتاق اصناف ایران 
در صحن مجلس

زمان:��18خرداد�1399
مکان:�صحن�مجلس�شورای�اسالمی

 حاضران: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسالمی
 در�این�نشست،�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�گفت:�امروز�شاهد�این�هستيم�که�تعداد�قابل�توجهی�
از�کارگران�برای�بيمه�بيکاری�ثبت�نام�کرده�اند�در�حالی�که�در�سال�جهش�توليد،�حفظ�اشتغال�و�

تحریک�تقاضا�برای�خروج�رکود�موجود�در�بازار�می�تواند�کمک�کننده�باشد.�
وی�در�خصوص�وضعيت�اقتصادی�بازار�در�شرایط�کرونا،�گفت:در�سال��98بازار�کشور�بيشترین�
نقش�را�در�ارائه�خدمات�در�آخرین�سطح�زنجيره�تامين�کاال�به�عهده�داشت�و�تجربيات�آزاردهنده�
ای�داشللتند�و�از�ابتدای�سللال��98سيل،�تحریم�ها،�افزایش�قيمت�بنزین�و�شرایط�رکود�تورمی�را�

تجربه�کرده�اند�و�در�انتهای�سال�نيز�با�موضوع�کرونا�مواجه�شده�اند.�
ممبينی�ادامه�داد:�عليرغم�همه�این�مشللکالت،�اصناف�توانستند�با�نقش�آفرینی�موثر�به�گذر�و�
عبور�از�این�شرایط�کمک�کنند.�اتاق�اصناف�ایران�نيز�از�ابتدای�وقوع�موضوع�کرونا�با�دو�رویکرد�در�
بخش�بهداشتی�و�به�عنوان�یک�مصونيت�اجتماعی�و�بعد�اقتصادی�مطالبی�را�در�دستورکار�به�عنوان�

استراتژی�های�تدوین�شده�خود�قرار�داد�و�آن�را�اجرا�کرد.
رئيس�اتاق�اصناف�ایران�افزود:�در�بخش�بهداشتی�از�ابتدای�کرونا�برابر�توصيه�هایی�که�بود�تمامی�
فعاليت�هایی�که�مستلزم�حضور�جمعيت�بود�و�به�هر�حال�منافعی�برای�واحدهای�صنفی�داشت�
متوقف�شد�و�عمال�با�شروع�فاصله�گذاری�اجتماعی،�اتاق�اصناف�ایران�در�کنار�خدمتگزاران�در�حوزه�
بهداشت،�رویکرد�تدوین�پروتکل�های�مورد�نياز�برای�فعاليت�واحدهای�تجاری�را�انجام�داد�و�این�
پروتکل�ها�به�بهترین�و�موثرترین�روش�های�ممکن�در�اختيار�اصناف�قرار�گرفت�و�اصناف�با�تمکين�
از�ضرورت�توقف�فعاليت�در�برخی�از�رشللته�ها�این�همکاری�و�همراهی�را�تا�به�امروز�با�مجموعه�

وزارت�کشور�داشته�است.
وی�اضافه�کرد:�این�تاثيرات�سبب�شد�ما�امروز�به�اذعان�همه�دست�اندرکاران،�اصناف�را�به�عنوان�
یکی�از�محورهای�رعایت�پروتکل�ها�شناسایی�کنيم�اما�از�بعد�اقتصادی�نيز�پيشنهاداتی�به�دولت�
با�توجه�به�نقش�اصناف�در�بعد�اشللتغال�تقدیم�شللد.�نوع�پيشنهادات�عمدتا�مبتنی�بر�حمایت�از�

کارفرمایان�برای�حفظ�اشتغال�و�جلوگيری�از�ترک�کار�نيروها�بود.



w w w . o t a g h a s n a f e i r a n . i r

گـــــــــزارش�عملکرد
اتاق�اصناف�ایـــــران

بخش�سوم

 57 

دوره�هفــــــــــــتم�هیـــــــــــات�رییسه

دیدار با رئیس پلیس نظارت بر اماکن 
عمومی نیروی انتظامی

زمان:��18مهر�1400
مکان:�پلیس�اماکن

حاضران: رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، سرهنگ علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر 
اماکن عمومی نیروی انتظامی 

 �رئيللس�اتاق�اصناف�ایران�در�این�دیدار�ضمن�تبریک�هفته�نيروی�انتظامی�گفت:�همکاری�
اصناف�و�پليس�اماکن�سابقه�ای�درخشان�دارد�و�این�تعامل�و�همکاری�در�ایامی�که�کشور�درگير�
بحران�بيماری�کرونا�بود�گسللترده�تر�شد�و�شللکل�تازه�ای�به�خود�گرفت.�پليس�اماکن�همان�طور�
کلله�انتظار�می�رفت�با�ورود�به�موضوع�حفاظت�از�سللالمت�جامعه�در�کنللار�اصناف�قرار�گرفت،در�
بازرسللی�های�انجام�شللده�از�واحدهای�صنفی،�برخورد�پليس�اماکن�بللا�صنوفی�که�پروتکل�های�
بهداشللتی�را�رعایت�نمی�کردند�توأم�با�حفظ�عزت�و�احترام�برای�آنان�بوده�و�این�موضوع�عالوه�بر�

تهران�در�تمامی�کشور�مصداق�دارد.

دیدار هیئت رئیس���ه اتاق اصن���اف ایران با 
اعضای شورای تخصصی بسیج اصناف

 

حاض�ران: س�عید ممبینی، رئیس اتاق اصن�اف ایران، جالل الدین محمد ش�کریه و غالمرضا 
حسن پور، رئیس بسیج اصناف کشور و اعضای شورای تخصصی بسیج اصناف ایران

 رئيس�و��هيئت�رئيسلله�اتاق�اصناف�ایران�با�اعضای�شللورای�تخصصی�بسلليج�اصناف�اتاق�
اصناف�ایران�با�حضور�رئيس�سللازمان�بسيج�اصناف�کشللور�دیدار�و�گفت�و�گو�کردند.�در�این�
نشسللت�به�تعامالت�متقابل�و�رضایت�بخش�بسيج�اصناف�کشللور�و�اتاق�اصناف�ایران�اشاره�و�
مقرر�شد�این�تعامالت�افزایش�یابد�تا�بدین�ترتيب�جایگاه�واحدهای�صنفی�در�مدیریت�فرهنگی�

جامعه�تقویت�شود.

زمان:�22مرداد�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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دولتینشست های هیئت رئیسه

برگزاری نشست اتاق های سه گانه 
اصناف، تعاون و بازرگانی با رئیس کل 

بانک مرکزی

زمان:��30دی�1398
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

حاضران: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، بهمن 
عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، حسین سالح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران و جمعی از اعضا، مدیران و کارشناسان سه اتاق و بانک مرکزی
 از�موضوعات�این�نشسللت��می�توان�به�محورهای�ذیل�اشللاره�کرد:�لزوم�رفع�تبعيض�بانک�ها�در�
ارائه�تسهيالت�به�اصناف�نسبت�به�صنایع،�تاکيد�بر�کمک�بانک�مرکزی�و�دیگر�بانک�ها�بر�افزایش�
اشللتغال�زایی�و�توليد�محصوالت�صنفی،�انتقاد�از�پلمب�واحدهای�صنفی�سللکه�فروش�به�موجب�

مصوبه�و�تصميم�بانک�مرکزی،�نياز�مبرم�واردکنندگان�گوشی�تلفن�همراه�در�تأمين�ارز�

 نشست های رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران را  می توان به نشست های دولتی، نشست های پارلمانی و نشست های 
صنفی تقسیم کرد. ایشان در ارتباط با اتاق های اصناف شهرستان ها و روسای اتحادیه ها گاها در قالب هم اندیشی، هیئت اندیشه 
ورز، دیدارهای صمیمی و سفرهای استانی نیز دیدار و گفت و گو داشتند. الزم به ذکر است که هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 

280 نشست هفتگی داشته اند که به علت تکثر باال، در این گزارش از پرداختن به آن ها صرف نظر  می کنیم.
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نشست رئیس سازمان امور مالیاتی با 
هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران

زمان:��13اسفند�1398
مکان:�سازمان�امور�مالیاتی

زمان:��4اردیبهشت�1399
مکان:�نهاد�ریاست�جمهوری

حاضران: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، ابراهیم درستی، عضو و نماینده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی

 بررسی�مشکالت�مالياتی�صنوف�باتوجه�به�شرایط�حاد�کرونایی�و�تعطيلی�واحدهای�صنفی،�
درخواست�اجرای�ماده��97و�نيز�توافق�نامه��با�سازمان�امور�مالياتی�درباره�ماليات�سال�98،�کاهش�
ضرایب�مالياتی�از�محورهای�این�نشسللت�بود،�اسللتمهال�زمان�پرداخت�اقسللاط�مالياتی�اصناف،�
بخشودگی�های�مالياتی�که�مهلت�آن�تا�پایان�اسفندماه�بوده�و�ماده��186درباره�صدور�پروانه�کسب�

از�دیگر�مطالبات�بود.

دیدار رئیس اتاق اصناف ایران
 با معاونت اقتصادی رئیس جمهوری

 

حاض�ران: محمد نهاوندی�ان، معاونت اقتصادی رئیس جمهوری، س�عید ممبینی، رئیس اتاق 
اصناف ایران

 در�این�دیدار،�شرایط�اقتصادی�کسب�وکارهای�کوچک�ناشی�از�بيماری�کرونا�و�صدمات�وارده�
از�سللوی�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�مطرح�و�انتظارات�صنوف�آسيب�دیده�از�حمایت�های�دولت�
نيز�پيشللنهاد�شد�.�موضوعاتی�همچون�ماليات،�بيمه،�تسهيالت�بانکی،�مشکل�تراکم�چک�های�
برگشللتی�و�تعهدات�بانکی�کسبه�از�سوی�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�به�عنوان�مشکالت�اصناف�
مطرح�و�پيشنهاد�هایی�به�معاونت�اقتصادی�رئيس�جمهوری�ارائه�شد.�نهاوندیان�ضمن�ابراز�درک�
شرایط�اصناف�آسيب�دیده�و�قدردانی�از�همکاری�و�همراهی�اصناف�کشور�در�اجرای�طرح�های�
مبارزه�با�کرونا�از�جمله�طرح�فاصله�گذاری�اجتماعی�در�مراحل�مختلف،�مراتب�پيشنهادی�اتاق�

اصناف�ایران�را�منطقی�دانست�و�دستور�تسریع�در�پيگيری�آن�را�نيز�صادر�کرد.
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برگزاری جلسه کارگروه رسیدگی به نحوه 
مذاکره و تعیین مالیات سال ۹۸ اصناف

زمان:��24خرداد�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

حاض�ران: رئیس اتاق اصناف ای�ران، نماینده سرپرس�ت وزارت صمت و مش�اوران، معاونان، 
کارشناسان و نمایندگان اتاق اصناف ایران

 بررسی�نحوه�مذاکره�و�تعيين�ماليات�سال�98اصناف

نشست رئیس اتاق اصناف ایران با مدیر 
موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

زمان:��25خرداد�1399
مکان:�موسسه�عالی�پژوهش�

تأمین�اجتماعی

حاضران: س�عید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، روزبه کردونی مدیر موسس�ه عالی پژوهش  
تأمین اجتماعی و هیئت امنا، معاونان ارشد این موسسه

 بررسی�نقش�همکاری�های�متقابل�در�حوزه�پژوهش�و�عملکرد�مطالعاتی�با�این�موسسه�در�جهت�
بهبود�تعامل�کارفرمایان�و�سازمان�تأمين�اجتماعی.�
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نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران با رئیس مرکز اصناف

زمان:��16آذر�1399

حاضران: هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس مرکز اصناف و دبیر هیئت عالی نظارت با حضور 
کارشناسان حقوقی طرفین

 رسيدگی�به�وضعيت�سامانه�امالک�و�ضرورت�اصالح�کيفيت�ثبت�و�پردازش�اطالعات�مندرج�
در�سامانه�رسيدگی�به�وضعيت�سامانه�امالک

حاضران: علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، سعید ممبینی رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و 
اتاق اصناف تهران، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان و رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان
 بررسللی�سللرفصل�های�همکاری�اتللاق�اصناف�ایللران�و�دولللت،�لزوم�اهميللت�دولت�به�
کسب�وکارهای�کوچک�و�تدوین�برنامه�حمایتی،�مشکالت�قانون�کار،�ماليات،�عوارض�شهرداری�
و�پسماند�و�مشکالت�و�ابهامات�حوزه�گردشگری،�اثربخشی�اصناف�در�جلوگيری�از�همه�گيری�
بيشتر�ویروس�کرونا،�دخالت�بخش�های�دولتی�در�بخش�های�گردشگری،�امالک،�حمل�ونقل�و�

کسب�وکارهای�مجازی�

نشست هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 
با وزیر صمت

زمان:��15مهر�1399
مکان:�وزارت�صنعت،�معدن،�تجارت
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برگزاری جلسه 176 هیئت رئیسه دوره 
هفتم اتاق اصناف ایران با معاون امور 

حقوقی و مجلس وزارت صمت قوه قضاییه

زمان:��22آذر�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

حاضران: هیئت رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران و معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صمت
 تنقيح�قوانين�مرتبط�متناسب�با�نوع�فعاليت�اصناف�در�چهار�گروه�توليدی،�توزیعی،�خدماتی�
و�خدمات�فنی�و�بررسی�روند�اصالح�قانون�نظام�صنفی�و�نحوه�پيگيری�تصویب�پيشنهادات�اتاق�
اصناف�ایران�که�از�طریق�نمایندگان�مجلس�شللورای�اسللالمی�در�قالب�طرح�وصول�شده�است�و�
مشارکت�و�بهره�گيری�بيشتر�از�نظرات�تخصصی�اصناف�در�مراجع�تصميم�گير�در�سطوح�عالی؛�مقرر�
شد�به�قيد�فوریت�کارگروه�تخصصی�مشترک�وزارت�صمت�و�اتاق�اصناف�ایران�به�جهت�پيگيری�

موضوعات�عنوان�شده�تشکيل�شود.

زمان:��29آذر�1399
مکان:�دبیرخانه�پیگیری�

بخش�هـــای� برعملکـــرد� نظـــارت� و�
مجمع�تشخیص�مصلحت�نظام

دیدار با دبیر مجمع تشخیص
 مصلحت نظام

 

حاضران: محس�ن رضایی دبیر مجمع تش�خیص مصلحت نظام، س�عید ممبینی رییس اتاق 
اصناف ایران، محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران

 ارائه�گزارش�اتاق�اصناف�ایران�در�خصوص�برنامه�ها�و�عملکرد�منطبق�با�ابالغيه�مقام�معظم�
رهبری�در�زمينه�گام�دوم�انقالب�در�نشسللت�با�دبير�مجمع�تشللخيص�مصلحت�نظام�احکام�
توسعه�ای�پيشنهادی�اتاق�اصناف�ایران�در�برنامه�هفتم�توسعه،�امکان�رایزنی�مجمع�تشخيص�با�

دولت�در�خصوص�افزایش�اختيارات�اصناف
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حاضران: س�عید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و علی اوسط هاشمی، رئیس سازمان فنی و 
حرفه ای کشور

 ایجاد�کارگروه�مشللترک�آموزش�اتاق�اصناف�ایران�و�سللازمان�فنی�و�حرفه�ای�کشللور�به�
منظور�آسيب�شناسی�نيازهای�آموزشی�اصناف�و�ظرفيت�های�آموزشی،�ایجاد�کارگروه�آموزش�
اتللاق�اصناف�ایران�و�سللازمان�فنی�و�حرفه�ای�کشللور�با�مشللارکت�روسللای�اتاق�های�اصناف�
شهرستان�ها،�ایجاد�مرکز�تربيت�مربی،�ایجاد�آموزشگاه�های�صنفی،�برگزاری�آزمون�های�ادواری�
برای�افراد�دارای�مهارتی�که�گواهی�مهارت�ندارند،�رتبه�بندی�خدمات،�رسللميت�بخشلليدن�به�

هویت�کارکنان�در�واحدهای�صنفی.

ایجاد کارگروه مشترک آموزش
اتاق اصناف ایران و سازمان فنی و 

حرفه ای کشور

زمان:��8دی�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

زمان:��7بهمن�1399
نشست مشترک رئیس اتاق اصناف ایران 
و معاون وزیر صمت، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعام���ل س���ازمان صنای���ع کوچ���ک و 

شهرک های صنعتی 

  

حاضران: س�عید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و علی رسولیان معاون وزیر صمت، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

 اجرای�هرچه�بهتر�تعهدات�و�تشللکيل�منظم�جلسات�شورای�عالی�راهبری�و�کارگروه�های�
اجرایی�توسللعه�بنگاه�های�خرد،�کوچک�و�متوسللط�با�حضور�نمایندگان�دستگاه�های�اجرایی�
ذی�ربط�باتوجه�به�تفام�نامه�3جانبه�منعقده�بين�سازمان�صنایع�کوچک�و�شهرک�های�صنعتی�
ایران،�معاونت�بازرگانی�داخلی�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت�و�اتاق�اصناف�ایران�و�هم�اندیشی�
در�خصللوص�فراهم�کردن�زمينه�هللای�الزم�برای�ایجاد�هم�افزایی�و�تدوین�برنامه�های�یکپارچه�
و�منسللجم�در�زمينه�توسعه�بنگاه�های�خرد،�کوچک�و�متوسط�ذیل�سياست�های�کلی�اقتصاد�

مقاومتی�و�برنامه�های�راهبردی�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت�و...�



I r a n   C h a m b e r  o f   G u i l d s

گـــــــــزارش�عملکرد
اتاق�اصناف�ایـــــران

 64 

1401 -1397 دوره�هفــــــــــــتم�هیـــــــــــات�رییسه

�24فروردین�1400
مکان:�وزارت�صمت

برگزاری یکصد و بیستمین جلسه 
هیئت عالی نظارت پس از ۴ سال

 

حاض�ران: محمدصادق مفتح قائم  مق�ام وزیر صمت در امور بازرگان�ی، عباس قبادی معاون 
بازرگانی داخلی وزارت صمت، هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و اعضای هیئت عالی نظارت

 رسيدگی�به�حساب�های�مالی�و�تراز��حساب�های�اتاق�اصناف�ایران�در�سال��97و��98وتعيين�
حسابرس�برای�سال�جاری�واینکه�کليه�اطالعات�سامانه�به�صورت�برخط�و�از�طریق�وب�سرویس�
به�وزارت�راه�انتقال�یابد،�ثانياً�موضوع�تعيين�نرخ�دسللتمزد�مشاوران�امالک�مطابق�با�پيشنهاد�
وزارت�راه�و�پس�از�انجام�کارشناسی�مربوطه�و�تصویب�هيئت�عالی،�به�عنوان�مبنای�تعيين�حق�
کميسلليون�مشاوران�امالک�قرار�گيرد،�تدوین�برنامه�راهبردی�هيئت�عالی�نظارت�در�خصوص�

اصناف�با�مشخص�نمودن�سياست�های�کالن�و�با�در�نظر�گرفتن�اسناد�و�قوانين�باالدستی

نشست مشترک رئیس و دبیر کل 
اتاق اصناف ایران با معاون اقتصادی 

رئیس جمهور

�6اردیبهشت�1400
مکان:�دفتر�معاون�اقتصادی

�رئیس�جمهور

حاضران: محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کارگروه اقتصادی ستاد ملی 
کرونا، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران

 پيگيری�و�تسریع�در�تصویب�بسته�های�حمایتی�پيشنهادی�از�اتاق�اصناف�ایران�و�مشکالت�و�
فشارهای�شدید�اقتصادی�وارده�بر�اصناف�به�دليل�تعطيلی�ها�و�همچنين�برخی�پيشنهاد�های�جدید�
اتاق�اصناف�ایران�و�تمدید�برخی�از�مصوبات�قبلی.�حسب�هماهنگی�به�عمل�آمده�با�رئيس�محترم�
جمهور�مقرر�شللد�بخش�دیگری�از�بسته�های�پيشنهادی�اتاق�اصناف�ایران�در�جلسه�بعدی�ستاد�

ملی�کرونا�مطرح�و�تصویب�شود.
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�8شهریور�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

نشست مشترک رئیس اتاق اصناف ایران 
و معاون وزیر صمت، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعام���ل س���ازمان صنای���ع کوچ���ک و 

شهرک های صنعتی 

  

حاضران: س�عید ممبینی رییس و محمود بنانژاد و ابراهیم درس�تی اعضای هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران و برخی از معاونان و مش�اوران اتاق اصناف ایران، علی رس�ولیان معاون وزیر و 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی
 بررسی�و�پيگيری�مشکالت�اصناف�و�شهرک�های�صنفی،�استقبال�از�فعاليت�اصناف�به�شکل�
ناحيه�صنفی�در�شهرک�های�صنعتی،�به�جای�ایجاد�شهرک�های�صنفی�به�دليل�کاهش�هزینه؛�
ابراز�اميدواری�نسبت�به�خوشه�سازی،�برندینگ،�هم�افزایی�و�افزایش�صادرات�به�عنوان�مزایای�

حضور�اصناف�در�نواحی�صنفی�

حاضران: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، سردار حسین سپهر، فرمانده قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، غالمرضا حسن پور رئیس سازمان بسیج 

اصناف کشور، محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران
 پيگيری�عدم�اجرایی�شللدن�مصوبات�حمایتی�ستاد�ملی�کرونا�از�اصناف؛�ممبينی�در�این�
نشسللت�گفت:�ارائه�تسللهيالت�با�سود��12درصد�نيز�از�مصوبات�ستاد�بود�که�قرار�بود�با�پروانه�
کسللب�یا�با�سللفته�ارائه�شللود�اما�بانک�ها�همکاری�نکردند.�تأمين�اجتماعی�نيز�نه�تنها�کمک�
نکللرد�بلکه�واحدهای�صنفی�را�بابت�تأخير�در�پرداخللت�حق�بيمه�جریمه�می�کند.�همچنين،�
اکثر�شللهرداری�های�کشللور�با�مجوز�شورای�شهر،�عوارض�را�بعضاً�تا�چند�برابر�افزایش�داده�اند.�
درحالی�که�بر�اسللاس�گزارش�های�بانک�مرکزی،�ميزان�چک�های�برگشللتی�در�طی�سال�های�
گذشته�حدود��8تا��12درصد�بوده،�این�ميزان�در�فروردین�و�اردیبهشت��99به�حدود��20درصد�
رسيد�و�عماًل��16هزار�ميليارد�تومان�چک�اصناف�برگشت�خورد.�در�آذر��99با�موج�سوم�کرونا�
و�تعطيلی�ها��22هزار�ميليارد�تومان�چک�اصناف�برگشت�خورد.�در�آن�دوره�دو�مصوبه�از�ستاد�

کرونا�داشتيم�که�حداقل�در�زمان�تعطيلی�اصناف،�چک�ها�را�برگشت�نزنند.

نشست هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 
با حضور فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد 

ملی مبارزه با کرونا

زمان:��3آبان�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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دیدار سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف 
ایران با محسن رضایی، معاون اقتصادی 

رئیس جمهور

زمان:��17آبان�1400

حاضران: محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران
 در�این�دیدار،�معاون�اقتصادی�رئيس�جمهور�بر�ضرورت�حمایت�از�اصناف�تأکيد�کرد�و�تهيه�

برنامه�جامع�نقش�اصناف�در�اقتصاد�ملی�را�از�اتاق�اصناف�ایران�توصيه�کرد.

زمان:��18آبان�1400
مکان:�وزارت�دادگستری

دیدار هیئت رئیس���ه اتاق اصن���اف ایران با 
وزیر دادگستری

 

حاض�ران: امین حس�ین رحیمی، وزیر دادگس�تری و معاونان این وزارتخانه، س�عید ممبینی 
رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران

 بررسللی�موانع�و�چالش�های�اصناف�پيرامون�موضوع�تنظيم�بازار�با�توجه�به�مأموریت�های�
مشللترک�اتاق�اصناف�ایران�و�تعزیرات�حکومتی؛�ضرورت�راه�اندازی�نرم�افزار�بازرسی�هوشمند�
و�ثبت�تخلفات�صنفی�در�محل�واحد�صنفی�با�همکاری�سللازمان�تعزیرات�حکومتی�و�وزارت�
صمت�به�موجب�رصد�اقدامات�بازرسان�و�گزارش�گيری�سریع�از�روند�بازرسی؛�تاکيد�در�اجرای�
تبصره��7ماده��72قانون�نظام�صنفی�و�پرداخت�سهم�یک�سومی�اصناف�از�درآمدهای�حاصل�
از�جرائم�صنفی�توسللط�دولت�به�موجب�حمایت�از�بازرسللان�اتحادیه�ها�و�اتاق�های�اصناف�که�
تخصصی�ترین�بازرسللان�به�لحاظ�شللناخت�از�کاال�و�خدمات�هستند؛�انتقاد�از�عدم�دسترسی�
تشللکل�های�صنفی�به�نتيجه�پرونده�های�متشکله�از�تخلفات�صنفی�از�مباحث�مطرح�شده�در�

این�نشست�بود.
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حاضران: رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات 
پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

 بررسی�آمادگی�اجرای�طرح�پایانه�فروشگاهی�و�سامانه�مؤدیان

نشست هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 
با رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه 

فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور

زمان:��25آبان�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

زمان:��30آبان�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

برگ���زاری نشس���ت مش���ترک ات���اق اصناف 
ایران، پلیس اماک���ن و مرکز امور اصناف و 

بازرگانان

  

حاضران: س�عید ممبینی رئیس و هیئت رئیس�ه اتاق اصناف ایران، س�رهنگ نوروزی رئیس 
پلی�س نظارت ب�ر اماکن عموم�ی ناجا و کامبی�ز معتمد وزی�ری رئیس مرکز ام�ور اصناف و 

بازرگانان و دبیر هیئت عالی نظارت
 بررسللی�مسللائل�مشللترک�فی�مابين،�اسللتعالم�رسللته�های�شغلی�و�مشللکالت�سامانه

�ایرانيان�اصناف
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حاضران: س�عید ممبینی رئیس و هیئت رئیس�ه اتاق اصناف ایران، داود منظور، رئیس و معاونان 
سازمان امور مالیاتی

 هدف�از�این�دیدار�آشللنایی�بيشللتر�با�سياسللت�های�مدیریتی�رئيس�جدید�سازمان�امور�
مالياتی�و�بازخوانی�دغدغه�ها�و�نگرانی�های�مالياتی�جامعه�اصناف�کشور�بود.�در�این�دیدار�نگرانی�
اصناف�از�رویکرد�جدید�دولت�نسللبت�به�دریافت�ماليللات،�تغييرات�در�قانون�ماليات�بر�ارزش�
افزوده،�قانون�پایانه�های�فروشللگاهی�و�سللامانه�مودیان،�عدم�وجود�زیرساخت�های�الزم�و�عدم�
آموزش�کافی�مطرح�شللد.�درخواست�افزایش�رقم�های�پيشنهاد�شده�در�آیين�نامه�اجرایی�ماده�
�95،�ضرایب�کاهنده�ماليات�بر�ارزش�افزوده�و�تمدید�مهلت�ماده��186در�خصوص�اسللتعالم�
مالياتی�در�زمان�صدور�پروانه�کسللب�مورد�تأکيد�مجدد�قرار�گرفت�و�از�سللازمان�امور�مالياتی�
خواسته�شد�با�سرعت�بيشتری�تصویب�و�اعالم�آن�از�ستاد�ملی�مبارزه�با�کرونا�را�دنبال�کنند.�
افزایش�ميزان�ارائه�اظهارنامه�های�مالياتی�از�سللوی�مؤدیان�صنفی�طی�سلله�سللال�گذشته�به�

واسطه�فرهنگ�سازی�های�اتاق�های�اصناف�و�اتحادیه�ها�نيز�تایيد�شد.�

دیدار هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران
با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

�20آذر�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

�22آذر�1400
مکان:�وزارت�صنعت�معدن�و�تجارت

حضور رئیس اتاق اصناف ایران
 در یک صد و بیست و دومین جلسه 

هیئت عالی نظارت
 حاضران: دکتر مفتح قائم  مقام وزیر در امور بازرگانی، صدیف بیک زاده سرپرست معاونت 
بازرگان�ی داخل�ی، کامبی�ز معتمد وزیری دبی�ر هیئت عالی نظ�ارت و رئیس مرک�ز اصناف و 
بازرگانان، س�عید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، 
س�رهنگ نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، غالمرضا حس�ن پور اش�کذری 

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور و سایر اعضای هیئت عالی نظارت
 دراین�نشسللت�به�مهمترین�موضوعات�روز�صنفی�از�جمللله�تاثير�بيماری�کرونا�بر�اصناف�

پرداخته�شد.



w w w . o t a g h a s n a f e i r a n . i r

گـــــــــزارش�عملکرد
اتاق�اصناف�ایـــــران

بخش�سوم

 69 

دوره�هفــــــــــــتم�هیـــــــــــات�رییسه

حاضران: سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، اعضای هیئت 
رئیسه اتاق اصناف ایران، روسای اتاق های اصناف مراکز استان  ها، معاونان وزارت صمت و عزت اهلل 

اکبری تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
 �برگزاری�نشسللت�هم�اندیشللی�وزیر�صنعت،�معدن�و�تجارت�با�اصناف�پيرامون�مهم�ترین�
مسللائل�صنفی،�آشللنایی�با�ساختار�جدید�وزارت�صمت�و�تاکيد�به�استفاده�از�تخصص�مدیران�
صنفی�در�تصميم�گيری�های�اقتصادی،�مشللکالت�ایجاد�شللده�برای�واحدهای�صنفی�به�علت�
مراجعه�بازرسان�متعدد�از�سللازمان�های�مختلف،�لزوم�دعوت�از�تمامی�اعضای�کميسيون�های�

نظارت�در�کميسيون�های�نظارت�بود.

نشست هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 
با رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه 

فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور

زمان:��25آبان�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

زمان:��22دی�1400
مـــکان:�معاونت�پیشـــگیری�از�وقوع�

جرم�قوه�قضاییه
نشست مش���ترک با معاون پیش���گیری از 

وقوع جرم قوه قضاییه

  

حاضران: رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
 در�ایللن�نشسللت�بر�لزوم�پرهيللز�از�اتخاذ�تصميمات�نادرسللت�برای�کسللب�و�کارها�به�
منظور�جلوگيری�از�وقوع�جرم�تاکيد�شللد.�تمایز�قائل�شللدن�سلله�قوه،�بيللن�گرانی�کاال�و�
خدمات�و�گران�فروشللی�آن�و�رفع�مشللکل�گرانی�از�مبداء�زنجيره�تامين�و�توليد،�از�جمله�
مباحللث�مطروحه�بود.�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�در�این�نشسللت�گفللت:�نباید�مغازه�داران�را�
متهم�و�عامل�گرانی�کنيم.�همچنين�بر�پتانسلليل�اتاق�هللا،�اتحادیه�ها�و�واحدهای�صنفی�بر�
فرهنگ�سللازی�اجتماعللی�و�رفع�دغدغه�های�قوه�قضایه�تاکيد�شللد.�لللزوم�آموزش�و�اطالع�
رسللانی�قوانين�به�منظور�جلوگيری�از�وقوع�جرم�های�ناخواسته�و�همکاری�در�تشکيل�مرکز�
داوری�اصناف�از�دیگر�مباحث�این�نشسللت�بود.�همچنين�لزوم�دعوت�از�اتاق�اصناف�ایران�

درکميته�رفع�مشکالت�کسب�و�کارها�در�دادگستری�یادآوری�شد.�
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برگزاری نشست هم اندیشی
 نمایندگان مجلس با هیئت رئیسه اتاق 

اصناف ایران

زمان:��26آذر�1398
مکان:�هتل�فردوسی�تهران

حاضران: هیئت رئیسه، مدیران، معاونان و مشاوران اتاق اصناف ایران و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی

 بررسی�مشکالت�حوزه�اصناف�در�جمع�نمایندگان�مجلس�و�طرح�اصالح�قانون�نظام�صنفی
در�این�نشست�که�عصر�روز�دوشنبه��26آذر��1398در�هتل�بزرگ�فردوسی�برگزار�شد،��30نماینده�
مجلس�شورای�اسالمی�به�بيان�مسائلی�پيرامون�اصالح�قانون�نظام�صنفی�پرداختند.�رئيس�اتاق�
اصناف�ایران�از�نمایندگان�مجلس�شورای�اسالمی�خواست�تا�در�زمان�باقی�مانده�از�فعاليت�این�دوره�
از�مجلس�و�پيش�از�پایان�سال،�اصالح�قانون�نظام�صنفی�را�در�صحن�علنی�مجلس�بررسی�کنند.�
شهباز�حسن�پور،�رئيس�فراکسيون�اصناف�مجلس�نيز�اعالم�کرد:�در�حال�حاضر�الیحه�اصالح�قانون�
نظام�صنفی�از�سوی�هيئت�رئيسه�مجلس�شورای�اسالمی�اعالم�وصول�شده�است�و�از�کميسيون�
اقتصادی�می�خواهيم�که�آن�را�در�دستور�کار�بگذارد.�نمایندگان�مجلس�شورای�اسالمی�حضور�یافته�
در�این�نشست�با�توجه�به�نگرانی�از�نداشتن�زمان�کافی�برای�اصالح�قانون�نظام�صنفی�به�موجب�
بررسی�الیحه�بودجه�و�دیگر�اولویت�های�رأی�آورده�در�صحن�علنی�از�جمله�قانون�ارزش�افزوده�بر�

ضرورت�حمایت�از�اصناف�به�عنوان�حاميان�هميشگی�دولت�و�حکومت�تأکيد�کردند.

پارلمانینشست ها

 هیات رئیس���ه اتاق اصناف ایران در راس���تای پیش���برد اهداف و مطالبات اصناف نشس���ت هایی در خصوص اصالح قانون نظام 
صنفی، رفع قوانین مزاحم کسب و کار برگزار کرده و یا در این نشست ها حضور به هم رساند. همراهی مستمر فراکسیون اصناف 
از مطالبات صنفی از نکات مثبت این دوره بود. انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان موجب شد تا برخی از توافقات حاصله در 
خصوص اصالح قانون نظام صنفی اجبارا از سرگرفته شود. در ادامه به برخی از اخبار منتشره از این همکاری ها اشاره  می شود: 
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حاضران: س�عید ممبینی رئی�س اتاق اصناف ایران، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیس�یون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و برخی از نمایندگان مجلس

 طرح�مشللکالت�و�دغدغه�های�جامعه�اصناف�کشللور؛�تصویب�قانللون�نظام�صنفی�و�رفع�
ایرادات�این�قانون؛�پور�ابراهيمی�در�این�نشست�گفت:�دولت�باید�از�تجربه�حاصل�شده�مدیران�
صنفی�اسللتفاده�کنند�نه�با�ایجاد�محدودیت�شللرایط�را�برای�حضللور�مدیران�با�تجربه�صنفی�
سخت�تر�کنند�یک�فرد�صنفی�با�چندین�سال�فعاليت�به�عنوان�معتمد�بازار�شناخته�می�شود�که�
نبایست�با�قوانين�غلط�از�ادامه�فعاليت�محروم�شوند�و�در�این�راستا�همراهی�مجلس�برای�رفع�

ایرادات�قانون�نظام�صنفی�ضروری�است.

برگزاری نشست هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران با رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی

زمان:��6مهر�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

حاضران: هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، اعضای هیئت رئیسه فراکسیون اصناف و چندی از اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی.

 اصالح�قانون�نظام�صنفی�در�قالب�طرح�در�دستور�کار�نمایندگان�مجلس�شورای�اسالمی�
قرار�گرفت؛�شهباز�حسن�پور،�رئيس�فراکسيون�اصناف�مجلس�در�این�نشست�گفت:�در�راستای�
پيگيری�مشکالت�و�مطالبات�اصناف�پيگير�هستيم�و�نسبت�به�برخی�از�اقدامات�دولت�نسبت�
به�مصوبات�سللتاد�ملی�کرونا�در�خصوص�اصناف�نيز�گالیه�داریم�و�حقوق�صنفی�در�برخی�از�

مصوبات�دیده�نشده�است.

برگزاری نشست اعضای هیئت رئیسه 
اتاق اصناف ایران با اعضای فراکسیون 

اصناف مجلس

زمان:��25آبان�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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زمان:��9دی�1399
مکان:�کمیسیون�اقتصادی�مجلس

ای���ران در  ات���اق اصن���اف  حض���ور رئی���س 
کمیس���یون اقتص���ادی مجل���س ش���ورای 

اسالمی  حاضران: رئیس اتاق اصناف ایران و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
  بررسی�اصالحيه�قانون�نظام�صنفی؛�ابراز�نگرانی�از�عدم�رغبت�کمی�برای�نامزدی�در�انتخابات�
اتحادیه�ها�و�اتاق�ها�و�به�حد�نصاب�نرسيدن�انتخابات�صنفی؛�پيشنهاد�کاهش�تعداد�هيئت�مدیره�

اتحادیه�ها�در�جمعيت�صنفی�زیر�هزار�نفر�به��3نفر�و�در�جمعيت�بيش�از�آن�به��5نفر.

حاضران: هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، اعضای هیئت رئیسه فراکسیون اصناف و چندی از اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی.

 بيان�مشکالت�اصناف�کشور�از�جمله�محدودیت�عضویت�هيئت�مدیره�اتحادیه�های�صنفی�
کشللور�که�موجب�نگرانی�حدود��400اتاق�اصناف�و�بيش�از��8هزار�اتحادیه�صنفی�در�سراسللر�
کشور�شللده�است.�در�این�دیدار�موضوعات�مرتبط�صنفی�و�انتظارات�جامعه�اصناف�از�مجلس�
شورای�اسالمی�مطرح�و�مورد�مذاکره�قرار�گرفت.�همچنين�نائب�رئيس�مجلس�شورای�اسالمی�
ضمن�تأکيد�بر�نقش�و�اهميت�جایگاه�اصناف�قول�همکاری�و�تسریع�رسيدگی�و�پيگيری�رفع�

محدودیت�دو�دوره�ای�انتخابات�صنفی�را�داد.

دیدار اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف 
ایران با نایب رئیس مجلس

زمان:��23فروردین�1400
مکان:�مجلس�شورای�اسالمی
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حاضران: نائب رئیس مجلس شورای اسالمی، هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران
 �دویست��و�سيزدهمين�نشست�هيئت�رئيسه�دوره�هفتم�اتاق�اصناف�ایران�با�حضور�عزت�اهلل�
اکبری�تاالر�پشللتی،�رئيس�کميسلليون�صنایع�و�معادن�و�شهباز�حسللن�پور�رئيس�فراکسيون�
اصناف�برگزار�شللد.�در�این�نشسللت�به�طرح�موضوعات�اصناف�و�ضللرورت�حمایت�مجلس�از�
مطالبات�اصناف�پرداخته�شللد.�این�نشست�در�اتاق�اصناف�ایران�و�به�دعوت�هيئت�رئيسه�اتاق�

اصناف�ایران�برگزار�شد.�

نشست با رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن و رئیس فراکسیون اصناف

�20تیر�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

زمان:��17آبان�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

نشس���ت با عضو هیئت رئیس���ه مجلس و 
اعضای کمیسیون قوانین و مقررات اتاق

  

حاضران: هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با حضور علی کریمی فیروزجائی عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی و اعضای کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران

 نشسللت��237هيئت�رئيسلله�اتاق�اصناف�ایران��با�حضور�علللی�کریمی�فيروزجائی�عضو�
هيئت�رئيسه�مجلس�شورای�اسالمی�و�اعضای�کميسيون�قوانين�و�مقررات�اتاق�اصناف�ایران�
برگزار�شللد.�اعضای�کميسلليون�قوانين�و�مقررات�اتاق�اصناف�ایران�در�این�نشسللت�حضور�

داشتند�و�به�طرح�نظرات�تخصصی�در�خصوص�اصالح�قانون�نظام�صنفی�پرداختند.
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برگزاری نشست هم اندیشی طرح 
تسهیم وجوه

زمان:��23مهر�1398
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

حاضران: محمود بنانژاد، عضو و خزانه دار اتاق اصناف ایران، خانم نجفی کارشناس مرکز اصناف 
و امور بازرگانان، نوریان مدیر مالی اتاق اصناف ایران و روسای اتاق های اصناف سراسر کشور به 

صورت وب کنفرانس
 در�این�نشسللت�مباحث�ذیل�مطرح�شد:�تاثير�طرح�تسهيم�وجوه�در�راستای�شفاف�سازی�و�
تأمين�منابع�مالی�اتاق�های�اصناف؛�بررسی�مشکالت�و�ابهامات�موجود�در�طرح�تسهيم،�مشکالت�
سللامانه؛�مشکالت�اتحادیه�ها�و�مسدود�شللدن�حساب�های�شبا�و�عدم�همکاری�بانک�های�عامل�و�
اشتباه�بودن�برخی�از�شماره�حساب�ها؛�دعوت�از�مدیران�اتاق�های�اصناف�سراسر�کشور�برای�همراهی�
در�رفع�اشکاالت�و�نيز�احصا�این�مشکالت�و�ارسال�نامه�به�اتاق�اصناف�ایران�در�خصوص�این�ایرادات؛�
در�آن�دوره،�طرح�تسهيم�وجوه�در�بخش�صدور�پروانه�های�کسب�فعال�بوده�و�هنوز�بخش�های�دیگر�

مانند�تمدید�و�… فعال�نشده�بود.

هیئت رئیسه/صنفینشست ها

 آنچه هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در نشست با دولت، مجلس و دیگر ارگان ها بیان کرده اند، برایند نظرات جامعه صنفی 
بوده است که از دل نشست های صنفی به دست آمده است. از مهمترین نشست های هیئت رئیسه، نشست هایی با موضوعات 
تخصصی بوده اس���ت که گاه با حضور نمایندگانی از اتحادیه ها و س���ازمان های ذی نفع برگزار ش���ده اس���ت. نشس���ت های "هم 
اندیشی روسای اتاق های اصناف مراکز استان "، "تعامالت استانی با روسا و نمایندگان اتاق های شهرستان" و "سفرهای استانی 

و نشست های هیئت اندیشه ورز" از موضوعات پر تکرار این نشست ها بوده اند. 
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زمان:��28بهمن�1399
مکان:�هتل�فردوسی�تهران

برگزاری نشست هم اندیشی امور اصناف 

  

حاضران: رئیس و هیئت رئیس�ه اتاق اصناف ایران و با حضور نمایندگان مجلس، محمدرضا 
پور ابراهیمی رئیس کمیس�یون اقتصادی مجلس، شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف 
مجلس، عفت ش�ریعتی عضو فراکس�یون اصناف مجلس و کامبیز معتمد وزیری، سرپرست 

مرکز اصناف و بازرگانان و روسای اتاق های اصناف مراکز استان
 هماهنگللی�برای�رعایت�پروتکل�های�بهداشللتی�در�اصناف؛�ضللرورت�همکاری�نمایندگان�

مجلس�در�اصالح�قانون�نظام�صنفی؛�
تصویب�کليات�قانون�نظام�صنفی�در�کميسيون�اقتصادی�مجلس؛�همکاری�کميسيون�اقتصادی�
مجلس�و�فراکسلليون�اصناف�مجلس�و�نيز�وزارت�صمت�در�اصالح�قانون�نظام�صنفی؛�بررسی�
خسارات�ناشی�از�تعطيلی�های�کرونایی�بازار؛�هماهنگی�برای�برگزاری�»نمایشگاهی�به�وسعت�

ایران«:�این�عناوین�از�محورهای�این�همایش�بود.�

حاضران: ابراهیم درس�تی نماین�ده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ات�اق اصناف ایران و عضو 
هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران و نماینده اصناف کشور در امور مالیاتی، محمدرضا جعفریان 
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، محمدباقر مجتبایی مشاور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف 
ایران، مسعود مصلحی مدیر کل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، حسین 
علیپ�ور معاون دادس�تان، غالمعلی مهدوی معاون مرکز اصن�اف وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

تعدادی از رئیسان اتحادیه ها و کارشناسان 
 رفع�مشکالت�ماده��186قانون�ماليات�های�مستقيم،�بررسی�مزایا�و�معایب�استعالم�بدهی�
مالياتی�متقاضيان�صدور�و�تمدید�پروانه�کسللب�از�طریق�سللامانه؛�در�این�نشست�مطرح�شد:�
پيش�تر�چنانچه�سازمان�امور�مالياتی�طی��15روز�پاسخ�استعالمات�اصناف�را�نمی�داد،�اتحادیه�
می�توانسللت�پروانه�کسللب�صادر�کند�اما�در�حال�حاضر�امکان�چنين�اقدامی�وجود�ندارد.�اتاق�
اصناف�ایران�از�سازمان�امور�مالياتی�خواست�تا�پایان�سال،�اجرای�این�قانون�از�طریق�سامانه�به�

تعویق�افتد�تا�زمانی�که�زیرساخت�های�این�سازمان�مهيا�شود.�

برگزاری نشست بررسی »رفع مشکالت 
ماده 1۸6 قانون مالیات های مستقیم«

زمان:��9دی�1398
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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حاضران: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، جالل الدین محمد شکریه و مجتبی صفایی 
نواب اتاق اصناف ایران، حسین طاهرمحمدی دبیر هیئت رئیسه، محمود بنانژاد خزانه دار اتاق اصناف 

ایران و محمدرضا صوفی مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران
 این�جلسه�هيئت�رئيسه�اتاق�اصناف�ایران�در�خصوص�بررسی�اصالح�آیين�نامه��اجرایی�مواد�
�12قانون�نظام�صنفی�با�موضوع�آیين�نامه�اجرایی�نحوه�صدور�و�تمدید�پروانه�کسللب�و�اصالح�
آیين�ناملله�اجرایی�تبصره�یک�ماده��31قانون�نظام�صنفی�بللا�موضوع�منابع�مالی�اتحادیه�های�

صنفی�در�محل�اتاق�اصناف�ایران�برگزار�شد.

برگزاری جلسه کمیته بررسی اصالح 
آیین نامه های اجرایی مواد 1۲ و ۳1 

ق.ن.ص

زمان:��17مرداد�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

زمان:��30مهر�1398
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

برگزاری نشس���ت بررسی نقش اصناف در 
ساماندهی مد و لباس

 حاضران: هوشیار فقیهی معاون برنامه ریزی اتاق اصناف ایران، محمد رضا صوفی مدیر امور 
حقوقی اتاق اصناف ایران، ابوالقاس�م ش�یرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران، میر اسماعیل 
صدیق رئیس اتحادیه پوشاک کرج، شهربانو امامی رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران، 
محمد قزی دبیر کمیس�یون پوش�اک، محمد حیدری جانش�ین رئیس بس�یج اصناف کشور، 
سرهنگ امین شمس، نماینده اماکن ناجا، محمد کریمی از بازرسی کل کشور و سلمان صرامی 

مدیر حوزه ریاست اتاق اصناف ایران
  گزارشی�از�اقدامات��6ماه�اخير�اتاق�اصناف�ایران�در�حوزه�حوزه�مد�و�لباس�از�جمله�صدور�
بخشنامه�ها�و�تذکراتی�به�استان�های�مختلف�در�این�نشست�ارائه�شد.�همچنين�انتظارات�نظارتی�
سازمان�بازرسی�کل�کشور�از�تشکل�های�صنفی�و�نقش�جامعه�و�نظام�فرهنگی�در�ایجاد�تقاضای�
یک�محصول،�خالء�قانونی�در�ماده�یک�قانون�سللاماندهی�مد�و�لباس�قانون�گذار�که�به�صراحت�
تشللکل�های�صنفی�را�به�عنوان�عضو�این�کميته�مشللخص�نکرده�و��3نفر�از�نمایندگان�صنوف�

ذی�ربط�)طراحان�و�توليدکنندگان(�را�مورد�اشاره�قرار�داده،�از�دیگر�مباحث�عنوان�شده�بود.
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حاضران: س�عید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و روسای اتحادیه های بنکداران مواد غذایی 
تهران و شیراز

 �پيش�تر�به�منظور�پيگيری�موضوعات�مطرح�شده�در�همایش�روسای�اتحادیه�های�بنکداران�
سراسر�کشور�که�در�شيراز�برگزار�شده�بود،�روسای�اتحادیه�عمده�فروشان�مواد�غذایی�تهران�و�
شيراز�به�نمایندگی�از�طرف�اتحادیه�های�سراسر�کشور�انتخاب�و�در�این�نشست�با�رئيس�اتاق�
اصناف�ایران�دیدار�و�گفت�وگو�کردند.�در�این�نشست�مقرر�شد،�کميسيون�تخصصی�بنکداران�
مللواد�غذایللی�در�اتاق�اصناف�ایران�تشللکيل�و�انتخابات�آن�برگزار�شللود.�دیگر�موارد�مهم�این�
نشست،�افزایش�سقف�تراکنش�های�بانکی�و�گروه�بندی�مالياتی�به�ميزان�چهار�برابر،�مشکالت�
با�اداره�بهداشت�و�شهرداری�ها،�ضریب�سود�عمده�فروشی�و�دفترچه�ضرایب�مالياتی�و�اجحاف�
صللورت�گرفته�به�اصناف،�لزوم�حضور�نماینده�ای�از�طرف�اصناف�در�موارد�قيمت�گذاری�کاالها�
مانند�انجمن�ها،�جریان�قانون�ماليات�بر�ارزش�افزوده�و�ضرورت�پيگيری�معافيت�برخی�از�کاالها�
از�جمله�قند�و�شللکر�و�برخی�از�کنسللرو�جات�مصرف�خانوار�بود�و�مقرر�شد�در�خصوص�موارد�

فوق�االشاره�گزارشی�به�صورت�مکتوب�تهيه�و�به�اتاق�اصناف�ایران�ارائه�شود.�

دیدار سعید ممبینی با رؤسای 
اتحادیه های عمده فروشان مواد غذایی

زمان:��1آبان�1398
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

زمان:��20آبان�98
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

برگزاری نخستین نشست کمیته مشورتی 
صنف تأسیسات ساختمان

  

حاض�ران: رئیس اتاق اصناف ایران، محمد باقر معتم�د، عبدالرحمن حمد، محمدرضا رهنما، 
سیاوش صالحی، احمد نوری و ابوالفضل باقریان از روسای اتحادیه های مرتبط

 در�نخسللتين�نشست�کميته�مشورتی�صنف�تأسيسات�سللاختمان،�احکام�اعضا�از�سوی�
رئيللس�اتللاق�اصناف�ایران�اهللدا�و�پس�از�آن،�مسللائل�و�موضوعات�حول�محللور�مجریان،�
گازرسللان�ها،�فروشندگان�و�خدمات�پس�از�فروش�بررسی�شد.�مقرر�شد�اعضای�این�کميته�
تا�جای�امکان�از�مشارکت�همه�فعاالن�این�صنف�استفاده�کنند.�در�مقابل�اتاق�اصناف�ایران�
نيز�در�هر�جلسه�ای�که�مربوط�به�این�حوزه�باشد�از�نظرات�اعضای�این�کميته�استفاده�کرده�

و�یا�در�صورت�امکان�آن�جلسه�با�حضور�نماینده�این�کميته�برگزار�می�شود.
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حاضران: رئیس اتاق اصناف ایران، ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران، سید 
قاسم گل گواهی، معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان، غالمعلی مهدوی، معاون مرکز امور اصناف و 
بازرگانان، پوریا محمدیان یزدی، مدیرکل دفتر حمل ونقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی 
ترافیک شهرهای کشور وزارت کشور، نمایندگانی دیگر از وزارت کشور و وزارت صمت و جمعی از 

روسای اتحادیه های حمل ونقل بار از سراسر کشور
 تشکيل�کميته�مشورتی�برای�حل�مشکل�سهميه�سوخت�حوزه�حمل�ونقل�مسافری،�بار�و�
آژانس�های�تلفنی،�وانت�بار�و�پيک�موتوری،�مشکالت�مربوط�به�ثبت�اطالعات�اصناف�در�سامانه،�
ضرورت�اطالع�رسانی�نتایج�نشست�حاضر�به�سایر�اتحادیه�های�مرتبط�و�اتاق�های�اصناف�سراسر�

کشورمطرح�شد.�

نشست هم اندیشی سهمیه بندی 
سوخت حوزه حمل ونقل مسافری، بار، 

آژانس های تلفنی و پیک موتوری

زمان:��17مرداد�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

زمان:��5آذر�1398
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

نشست رئیس اتاق اصناف ایران با فعاالن 
حوزه صنعت لوازم خانگی و خدمات پس از 

 حاض�ران: رئیس اتاق اصناف ایران، حبیب اله انصاری دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی فروش
ای�ران، س�ید مرتضی میری رئیس اتحادی�ه لوازم خانگی تهران، ص�ادق فیض آبادی رئیس 
اتحادیه الکترونیک و حفاظتی، فرجی مدیرعامل خدمات پس از فروش لوازم خانگی، مجتبی 

جوهریان مدیرکل سازمان حمایت و مدیران اتاق اصناف ایران
  این�جلسه�مشکل�گران�فروشی،�توليدکنندگان�این�صنعت�با�وجود�رکود�بازار�و�تأمين�مواد�
اوليه�و�سللرمایه�در�گردش�مورد�بحث�و�تبادل�نظر�قرار�گرفت.�ضرورت�خدمات�پس�از�فروش،�
افزایش�تمایل�به�تعميرات،�مشکالت�ثبت�سفارش�کاال�مثل�برخی�موتورهای�جاروبرقی�که�تداخل�
اسمی�دارند،�فرایند�طوالنی�تأمين�قطعات�و.�..�از�دیگر�مباحث�بود.�درج�قيمت�کاال�بر�روی�لوازم�

خانگی�نيز�از�سوی�سازمان�حمایت�مورد�تاکيد�قرار�گرفت.�
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حاضران: س�عید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت، حسین 
یوسفیان از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، غالمعلی مهدوی معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان، 
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، اعضای کمیته مشورتی تلفن همراه اتاق اصناف 
ایران، مدیران س�امانه همتا )س�تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز( و رئیس و هیئت مدیره انجمن وارد 

کنندگان تلفن همراه و لوازم جانبی 
 �هدف�از�برگزاری�این�نشسللت�بررسللی�وضعيت�تأمين�و�توزیع�تلفن�همراه�در�کشللور�و�
سللاماندهی�آن�و�نيز�رفع�مشللکل�قطع��30هزار�گوشی�تلفن�همراه�مسافری�بود.�از�زمان�آغاز�
به�کار�هيئت�رئيسه�دور��7اتاق�اصناف�ایران�مباحث�مربوط�به�گوشی�تلفن�همراه�از�موضوعات�
مهم�جهت�رسلليدگی�و�پيگيری�بوده�اسللت�و�با�برگزاری�جلسللات�و�اقدامات�انجام�شده؛�در�
مجموع�به�نتایج�خوبی�از�تصميمات�اخذ�شللده�و�مدیریت�موضوع�رسلليدیم.�هر�چند�در�این�
دوره�هنوز�شاهد�مشکالتی�در�بازار�در�خصوص�رجيستری�بودیم�اما�در�جلسات�بعدی�نيز�مورد�

توجه�قرار�گرفت.�

برگزاری نشست بررسی وضعیت تأمین 
و توزیع گوشی تلفن همراه در کشور

زمان:��2آذر�98
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

زمان:��26مرداد�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران�

جلس���ه کمیت���ه مش���ورتی بنک���داران مواد 
غذایی اتاق اصناف ایران

  

حاض�ران: س�عید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، مجتبی صفای�ی نائب رئیس اتاق اصناف 
ایران و تعدادی از روسای اتحادیه های بنکداری مواد غذایی

 از�جمله�گالیه�های�این�صنف�مربوط�به�اقدامات�شللرکت�های�فروشللگاه�های�زنجيره�ای�
در�خصللوص�قيمت�گذاری�روی�کاال�و�ایجاد�رقابتی�ناسللالم�در�عرصلله�تأمين�کاال�به�ویژه�
مواد�غذایی�بود.�عدم�همکاری�مشتریان�با�بنکداران�مواد�غذایی�در�اعالم�کد�ملی�و�شناسه�
صنفی�در�اجرای�ماده��169سللامانه�انبارها؛�دیگر�مشللکالت�سامانه�جامع�تجارت�و�سامانه�
انبارها�و�عدم�آموزش�و�آگاهی�کامل�کارشناسللان�سازمان�های�صمت�در�استان�ها�نسبت�به�
این�سللامانه�از�موارد�مطروحه�بود.�مقرر�شللد�به�منظور�تقویت�اقتصادی�فعاالن�این�صنف،�
نقش�و�جایگاه�این�اتحادیه�ها�به�عنوان�تجار�قدرتمند�در�حوزه�صنفی�هر�چه�بيشللتر�برای�
دولت�شللفاف�و�روشللن�شده�و�به�اطالع�آن�ها�برسد�تا�در�تأمين�کاالها�به�خصوص�کاالهای�

اساسی�و�توزیع�آن�از�طریق�شبکه�صنفی�تصميم�گيری�شود.�
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زمان:��31مرداد�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

دی���دار رئی���س ات���اق اصن���اف شهرس���تان 
سلماس با هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران

 

حاضران: رئیس، هیئت رئیسه و دبیر کل اتاق اصناف ایران و سجاد شاکر رئیس اتاق اصناف 
شهرستان سلماس

 رئيس�اتاق�اصناف�سلماس�بر�همکاری�واحدهای�صنفی�در�رعایت�پروتکل�های�بهداشتی�
کنترل�کرونا�تاکيد�کرد.�اقدامات�شبانه�روزی�این�اتاق،�طرح�های�حمایتی�از�اصناف�و�همچنين�
همکاری�با�شبکه�بهداشت�و�درمان�در�برخورد�با�واحدهای�صنفی�متخلف�بهداشتی�مورد�تاکيد�
قرار�گرفت.�شاکر�با�اشاره�به�مشکالت�اصناف�سلماس�از�عدم�تخصيص�اعتبار�تسهيالت�در�زمان�
شلليوع�بيماری�کرونا�و�موانع�واحدهای�صنفی�سلماس�را�مورد�بحث�و�بررسی�قرار�داد�و�افزود:�
تخفيف�های�بيمه�ای�و�بخشش�های�مالياتی�مشاغل�متأثر�از�آسيب�های�کرونا�را�خواستار�شد.�در�
ادامه�جلسلله�رئيس�و�اعضای�هيئت�رئيسه�اتاق�اصناف�ایران�در�خصوص�مسائل�و�موارد�مطرح�

شده�قول�همکاری�و�مساعدت�دادند.

برگزاری نشست کمیته مشورتی 
بنکداران مواد غذایی در اتاق 

اصناف ایران

زمان:��7مهر�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

حاضران: رئیس اتاق اصناف ایران، محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران تهران، ش�ادروان 
عبداهلل رزاق منش رئیس اتحادیه بنکداران شیراز، سید ابراهیم صحفی رئیس اتحادیه بنکداران 
قم، حسین عباسی رئیس اتحادیه بنکداران اراک، محسن ربیعی رئیس اتحادیه بنکداران کرمان و 

محمد کمال سورمند رئیس اتحادیه بنکداران اهواز
 دومين�نشسللت�کميته�مشللورتی�بنکداران�مواد�غذایی�اتاق�اصناف�ایران�با�سعيد�ممبينی�

دوشنبه�هفتم�مهر�برگزار�شد.
روسللای�اتحادیه�های�بنکداران�مواد�غذایی�اسللتان�ها�در�این�نشسللت�به�طرح�دغدغه،�موانع�و�
نگرانی�های�فعاالن�این�صنف�با�توجه�به�شرایط�موجود�و�موانع�پيش�رو�پرداخته�و�از�سازمان�امور�
مالياتی�درباره�عملکرد�مؤدیان�صنفی�به�ویژه�در�خصوص�قوانين�مربوط�به�تراکنش�های�مالی�انتقاد�
کرده�و�مقرر�شد�تا�در�جلسات�فنی�موضوعات�مطروحه�مورد�بررسی�قرارگرفته�و�راه�کارهای�الزم�

اندیشيده�شود.
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زمان:��24آذر�1399
مکان:�اتحادیه�صنف�تهیه�کنندگان�و�

فروشندگان�مواد�شیمیایی�تهران
نشس���ت با هیئت مدی���ره اتحادیه صنف 
تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی 

تهران

  

حاضران: س�عید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری عضو هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران، سید مهدی طاهری رئیس و اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف تهیه کنندگان 

و فروشندگان مواد شیمیایی تهران
 در�این�نشسللت�صميمانه،�در�پی�اضافه�شللدن�رسته�های�صنفی�اتحادیه�مواد�شيميایی�به�
مشللاغل�گروه�یک�در�اجرای�طرح�جامع�هوشمند�محدودیت�ها�اشاره�شد.�موانع�و�چالش�های�
ساماندهی�صنوف�در�قالب�شهرک�های�صنفی�و�ثبت�در�سامانه�تجارت،�محدودیت�ها�در�موضوع�
انبارداری،�تداخل�صنفی�با�برخی�رسللته�های�صنفللی�دیگر�اتحادیه�ها�و�همچنين�چالش�های�
اقتصادی،�رکود�و�نبود�رونق�در�این�مشللاغل�صنفی�که�سللبب�انصراف�پروانه�های�کسب�شده�

است�بررسی�شد.

حاضران: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، کامبیز معتمد وزیری سرپرست مرکز اصناف و 
بازرگانان وزارت صمت و نمایندگانی از اتحادیه های اتومبیل های کرایه شهرستان ها

 از�زمان�سللهميه�بندی�بنزین�با�روش�جدید�در�آبان�98،�مشللکالتی�برای�صنف�آژانس�و�
اتومبيل�هللای�کرایه�به�وجود�آمللد�و�اتاق�اصناف�ایران�در�این�مدت�تالش�زیادی�برای�دریافت�
ما�به�تفاوت�هزینه�سللوخت�رانندگان�فعال�در�آژانس�ها�انجام�داد.�اما�در�این�ایام،�وزارت�کشللور�
اعللالم�کللرده�بود�که�دیگللر�امکان�پرداخت�مابه�تفللاوت�به�صورت�قبل�وجود�نللدارد�و�باید�از�
سامانه�ای�که�به�صورت�پيمایشی�است،�استفاده�شود.�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�در�این�نشست�
بيان�کرد:��تالش��می�شللود�فرصت�مجددی�برای�آماده�سللازی�دفاتر�آژانس�ها�از�وزارت�کشور�و�
وزارت�نفت�گرفته�شود�اما�الزم�است�تا�دفاتر�آژانس�ها�و�رانندگان�تجهيزات�مورد�نياز�را�تأمين�
و�نسبت�به�استقرار�سامانه�پيمایشی�جهت�بررسی�ميزان�سوخت�مصرفی�اقدامات�الزمه�حاصل�

شود.

نشست رئیس اتاق اصناف ایران با 
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت 

صمت و نمایندگانی با اتحادیه های 
اتومبیل های کرایه شهرستان ها

زمان:��3دی�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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حاضران: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، کامبیز معتمد وزیری، سرپرست مرکز اصناف و 
بازرگانان وزارت صمت و روسای اتحادیه های دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی، آجیل 

و خشکبار و فروشندگان میوه و سبزی تهران
�مللرور�تجربيات�بازار�شللب�عيد�با�توجه�به�تجربه�اسللفند��98و�شلليوع�بيمللاری�کرونا�و�

برنامه�ریزی�برای�ساماندهی�بازار�اسفند�99
در�این�نشسللت�به�کاهش�تمایل�به�خرید�در�مصرف�کننده�اشللاره�و�به�اتحادیه�ها�پيشنهاد�
شد�تا�با�کاهش�حاشيه�سود�خود�به�جلوگيری�از�افزایش�قيمت�کاالهای�حوزه�مربوطه�کمک�
کنند.�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�به�پرسشللی�مبنی�بر�اقدامللات�این�اتاق�در�خصوص�طرح�های�
جایگزین�نمایشللگاه�های�بهاره�پاسللخ�داد:�نشسللتی�که�در�خصوص�برنامه�ریزی�ثبات�قيمت�
کاالهای�مصرفی�شللب�عيد�برگزار�شد،�به�طور�موازی�تمهيدی�برای�جایگزینی�نمایشگاه�های�

بهاره�و�نيز�پيشگيری�از�برگزاری�این�نمایشگاه�ها�است.�

نشست مشترک رئیس اتاق اصناف 
ایران، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان 

و روسای اتحادیه های قنادی، آجیل و 
خشکبار و فروشندگان میوه و سبزی تهران

زمان:��3دی�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

�28شهریور�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

نشست کمیته مشورتی نمایشگاه داران 
اتومبیل کش���ور با حضور سعید ممبینی، 

رئیس اتاق اصناف ایران

 حاضران: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و روسای اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، کرمانشاه، هرمزگان و یزد

  در�این�نشسللت�اعالم�شللد�با�پيگيری�های�صورت�گرفته�برابر�مقللررات�قانونی،�ازاین�پس�
برگ�سبز�خودرو�به�عنوان�سند�مالکيت�تلقی�می�شود�و�نقل�و�انتقال�خودرو�با�ثبت�مشخصات�
فروشنده،�خریدار�و�خودرو�در�ادارات�راهنمایی�و�رانندگی�بالمانع�بوده�و�ضرورتی�به�ثبت�در�دفاتر�
رسمی�نيست.�با�این�اقدام�هزینه�نقل�و�انتقاالت�کاهش�یافته�و�موجب�تسریع�در�روند�کار�و�حذف�
بوروکراسی�نيز�شده�است.�همچنين�از�دیگر�مسائل�نمایشگاه�داران�خودرو�فعال�شدن�سامانه�ثبت�

معامالت�خودرو�بود�که�اتاق�اصناف�ایران�از�پيگيری�رفع�این�مشکل�خبر�داد.
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حاضران: رسول جهانگیری عضو هیئت رئیسه و مسئول کارگروه اجرایی امالک و مستغالت اتاق 
اصناف ایران و روسای اتحادیه های امالک شهرستان های استان تهران

�در�این�نشسللت�که�برخی�از�مدیران�اتحادیه�های�امالک�حضور�داشللتند�رسول�جهانگيری�
عضو�هيئت�رئيسه�اتاق�اصناف�ایران�که�خود�رئيس�اتحادیه�مشاوران�امالک�اصفهان�است�گرد�
هم�آمدند.�هم�اندیشللی،�همفکری�و�راهبری�و�ارتقاء�صنف�مشللاوران�امالک،�بررسی�مشکالت�
پيش�آمده�در�زمينه�دریافت�کد�رهگيری�و�نظارت�بيشتر�اتحادیه�بر�عملکرد�اعضای�زیرمجموعه�
خللود�از�مهمترین�موضوعات�این�صنف�بود�که�در�آذر�ماه��1400مورد�تبادل�نظر�و�اشللتراک�

اطالعات�قرار�گرفت.�

برگزاری کارگروه اجرایی امالک و 
مستغالت اتاق اصناف ایران

زمان:��16آذر�1400
مـــکان:�ســـاختمان�کارگـــروه�اجرایی�

امالک�و�مستغالت

زمان:��21دی�1400
�مکان:�اتحادیه�آهن�و�فوالد�تهران

نشست تخصصی اتح����ادیه های
 آهن و فوالد 

  

حاضران: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران ، محمد آزاد پیشکسوت اصناف، حمیدرضا 
رستگار رئیس اتحادیه تهران روسای اتحادیه های آهن و فوالد مراکز استان ها

 حميدرضا�رسللتگار،�رئيس�اتحادیه�آهن�و�فوالد�تهران�که�مشللاور�مالياتی�اتاق�اصناف�
ایران�نيز�هسللت،�دی�ماه��1400از�تمامی�روسای�اتحادیه�های�آهن�و�فوالد�مراکز�استان�ها�
دعوت�کرد�تا�در�نشستی،�به�اشتراک�نظر�و�دیدگاه�رسند.�لذا�بررسی�مشکالت�صنف�آهن�
و�فوالد�و�لزوم�اسللتفاده�حداکثری�از�نظللرات�و�تخصص�های�مدیران�اتحادیه�ها�مورد�توافق�
جمع�قرار�گرفت.�ابتکار�تقدیر�از�محمد�آزاد�پيشکسللوت�صنف�آهن�و�فوالد�و�رئيس�اسبق�
شورای�اصناف�در�کنار�سعيد�ممبينی�رئيس�دور�هفتم�هيئت�رئيسه�اتاق�اصناف�ایران�مورد�

توجه�جامعه�صنفی�قرار�گرفت.�
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حاضران: سعید ممبینی و هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران
�این�دیدار�یک�روز�پس�از�دوازدهمين�اجالس�هيئت�نمایندگان�اتاق�اصناف�ایران�در�هتل�
فردوسی�تهران�برگزار�شد.�در�این�دیدار�صميمانه�هيئت�نمایندگان�اتاق�اصناف�ایران�و�سعيد�
ممبينی،�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�به�طرح�نظرات�در�خصوص�دغدغه�های�صنفی�و�مشللکالت�

ویژه�استان�ها�و�شهرستان�ها�پرداختند.�

دیدار صمیمانه رئیس اتاق با 
اعضای هیئت نمایندگان دور هفتم اتاق 

اصناف ایران

زمان:��27دی�1400
مکان:�هتل�فردوسی



w w w . o t a g h a s n a f e i r a n . i r

گـــــــــزارش�عملکرد
اتاق�اصناف�ایـــــران

بخش�سوم

 85 

دوره�هفــــــــــــتم�هیـــــــــــات�رییسه

زمان:��8آبان�1398
مکان:�شیراز�

سفر رئیس اتاق اصناف ایران به شیراز 

حاضران: س�ید محمود هاش�می، رئیس اتاق اصناف مرکز اس�تان فارس، سید علی امانت 
مشاورعالی رئیس اتاق اصناف ایران و جمعی از روسای اتحادیه های صنفی شیراز

  سعيد�ممبينی،�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�در�هشتمين�اجالس�اتاق�اصناف�مرکز�استان�فارس�
حضور�یافت.�در�این�نشست�روسای�اتحادیه�های�صنفی�شيراز�به�دغدغه�های�مهم�این�شهرستان�
پرداختند.�سعيد�ممبينی�همچنين�در�این�سفر�با�محمدهادی�ایمانيه�استاندار�فارس�دیدار�و�گفت�
و�کرد.�استاندار�فارس�در�این�دیدار،�تغيير�و�اصالح�برخی�قوانين�کار�در�حوزه�اصناف�را�ضروری�
دانست�و�گفت:�تحقق�این�مهم�راهکاری�مناسب�برای�کاهش�بيکاری�از�یک�سو�و�ایجاد�اشتغال�

از�سوی�دیگر�خواهد�بود.

�22و��23آبان�1398 
مکان:�مشهد�

نشست سراسری هیئت های اندیشه ورز 
فع���االن  و  بازاری���ان  اصن���اف،  بس���یج 

اقتصادی کشور

  

حاضران: س�عید ممبینی، رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، غالمرضا حسن پور رئیس 
بسیج اصناف کشور و دبیران هیئت های اندیشه ورز سراسر کشور

 در�نشسللت�رئيسللان�و�دبيران�هيئت�های�اندیشه�ورز�سراسر�کشور�در�راستای�بيانيه�گام�
دوم�انقللالب�در�بخللش�اقتصاد�بر�فرمایشللات�و�انتظارات�مقام�معظللم�رهبری�)مدظله(�در�
خصوص�اقتصاد�مقاومتی�تاکيد�شللد.�رئيس�اتاق�اصناف�کشور�در�نشست�تخصصی�تبيين�
روش�هللای�اجرای�تحقللق�بيانيه�گام�دوم�انقللالب،�نبود�نقدینگی،�کاهش�سللرمایه�فعاالن�
صنفی،�ناپایداری�قوانين�و�مقررات�و�بالتکليفی�و�سللر�درگمی�اصناف�در�تامين�مواد�اوليه�
را�از�جمله�مشللکالت�حوزه�اصناف�دانسللت�و�افزود:�ما�باید�با�تبعيت�از�فرامين�رهبر�معظم�
انقالب�برای�رفع�مشکالت�و�شکوفایی�هر�چه�بيشتر�حوزه�تجارت�و�رونق�کسب�و�کار�تالش�
کنيم.�در�این�نشست�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�و�رئيس�بسيج�اصناف�کشور�از�زحمات�رسول�
جهانگيری،�عضو�هيئت�رئيسه�اتاق�اصناف�ایران،�رئيس�اتاق�اصناف�اصفهان�و�رئيس�بسيج�
اصنللاف�اصفهان،�رئيس�اتاق�اصناف�و�رئيس�بسلليج�اصناف�یزد،�نائب�رئيس�اتاق�اصناف�و�
رئيس�بسلليج�قزوین،�رئيس�اتاق�اصناف�و�رئيس�بسلليج�اصناف�هرمزگان�و�رئيس�بسلليج�
اصناف�البرز�به�موجب�اقداماتی�در�بحث�اجرای�فقه�بازار�تقدیر�کردند.�همچنين�از�کاسللب�

نمونه�مشهد�نيز�تقدیر�به�عمل�آمد.
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حاضران: غالمرضا حسن پور، رئیس بسیج اصناف کشور، محمود بنانژاد، عضو هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد، ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت و عضو هیئت رئیسه 
اتاق اصناف ایران، رس�ول جهانگیری عضو هیئت رئیس�ه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف 

اصفهان و تعدادی از روسای سازمان های بسیج استان ها و روسای اتاق های اصناف
�یکی�از�محور�های�اصلی�این�همایش،�برنامه�هفتم�توسللعه�بود�که�لوایح�و�مواد�آن�توسللط�
مجمع�تشللخيص�مصلحت�نظام�در�حال�تدوین�اسللت.�در�این�راسللتا�سامانه�ای�به�اسم�سامانه�
»نجم«�ایجاد�شده�است�تا�گروه�های�مختلف�از�جمله�اتحادیه�ها�و�اتاق�های�اصناف�و�به�طور�کلی�
بخش�خصوصی�بتوانند�نظرات�و�ایده�ها�و�نيز�مسللائل�و�مواردی�که�حل�نشللده�است�را�در�این�
سللامانه�ثبت�کنند.�این�موارد�بررسی�و�دسته�بندی�شده�و�در�دستور�کار�مجمع�تشخيص�قرار�
می�گيرد.�این�همایش�با�توجه�به�مسئله�بيماری�کرونا،�محدودتر�از�سال�های�پيش�برگزار�شد.

نشست سراسری هیئت های اندیشه  
ورز بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن 

اقتصادی کشور

زمان:��2بهمن�1399
مکان:�مشهد

زمان:��24آذر�1400 
مکان:�تهران

نشست سراس���ری هیئت های اندیشه ورز 
بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن

 اقتصادی کشور 

 حاضران: حضور مجتبی صفایی نائب رئیس اتاق اصناف ایران ، محمود بنانژاد خزانه دار و 
عضو هیئت رئیسه، حسین طاهر محمدی دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و غالمرضا حسن 
پور رئیس س�ازمان بسیج اصناف کش�ور، در مش�هد مقدس و دبیران هیئت های اندیشه ورز 

سراسر کشور
  در�این�نشست�به�فعاليت�سه�ميليون�واحد�صنفی�در�سطح�ایران�اشاره�و�بيان�شد:�ظرفيت�
و�نقش�اصناف�کشورمان�در�قالب�برنامه�های�توسعه�مورد�توجه�قرار�نگرفته�است.�همچنين�گفته�
شللد:�می�بایست�اصناف�در�برنامه�هفتم�توسعه�کشللور�بيش�از�پيش�مورد�توجه�قرار�گيرند�لذا�
اميدواریم�برای�اجرای�برنامه�هفتم�توسعه�کشور�دولتی�جوان�و�حزب�اللهی�داشته�باشيم�تا�گام�
دوم�انقالب�و�برنامه�توسعه�پيگيری�شود.�همچنين�بحران�شيوع�ویروس�کرونا�تهدیدی�توصيف�
شد�که�تبدیل�به�فرصت�شده�است�و�همه�اصناف�و�بازاریان�از�روز�نخست�شيوع�ویروس�منحوس�

وارد�ميدان�مقابله�با�آن�شدند�و�با�دستگاههای�مسئول�و�مرتبط�با�این�بحران�همکاری�کردند.
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 هیئت نمایندگاناجالس

بیشتر اجالس های هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران در این دوره با حضور مقامات کشوری به منظور ارتباط مستقیم نمایندگان 
اتاق اصناف ایران در شهرستان های کشور با ایشان برگزار شد. با ظهور و بروز کرونا، برخی از این اجالس ها به موجب منع سفر 
و تجمعات به صورت ویدئو کنفرانس برگزار ش���د. انتخابات اعضای کمیس���یون ها و بررس���ی بودجه از مهمترین موضوعات این 

اجالس ها بود که در ادامه به برخی از اخبار منتشره در این خصوص اشاره  می شود: 

زمان:��11آذر
برگ���زاری پنجمی���ن اج���الس دور هفت���م 

هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران

  

حاض�ران: رئیس و هیئت رئیس�ه اتاق اصناف ایران، اعضای هیئ�ت نمایندگان دور هفتم اتاق 
اصناف ایران، امید علی پارس�ا رئیس س�ازمان امور مالیاتی کشور، پیمان زندی رئیس مرکز 

امور اصناف و بازرگانان و حسن پور رئیس بسیج اصناف کشور
 در�این�نشست�موارد�ذیل�مطرح�شد:�مشکالت�مالياتی�اصناف�توسط�رئيس�اتاق�اصناف�
ایران�و�نمایندگان�و�تاکيد�برعدالت�مالياتی�برای�اصناف،�تشکيل�کارگروه�مشترک�فی�مابين�
اتاق�اصناف�ایران�و�سازمان�امور�مالياتی�متشکل�از�نمایندگان�اصناف�و�نمایندگان�سازمان�
امور�مالياتی�جهت�بيان�مسللائل�و�احصاء�مشللکالت�مالياتی�در�حوزه�اصناف،�تالش�برای�
انتقال�نظرات�کارشناسللی�نمایندگان�در�خصللوص�موضوعات�مختلف�اقتصادی�و�رایزنی�با�
دفتر�اقتصادی�مقام�معظم�رهبری،�بيان�مشکالت�حوزه�بازرسی�اصناف،�تاکيد�بر�لزوم�توجه�
دولت�در�بحث�حمایت�از�توليد�و�ارائه�اختيارات�بيشتر�و�واگذاری�امور�به�بخش�خصوصی،�
تالش�هيئت�رئيسلله�اتاق�اصناف�ایران�برای�احصاء�راهکارهای�مناسب�در�راستای�شناسایی�
هرچلله�بهتر�صنوف�توليللدی�و�تقویت�کيفيت�و�تالش�برای�بهبللود�وضعيت�بازار�و�تامين�
نيازهای�مردم�در�حوزه�کاال�و�خدمات،�تشللکيل�و�شللروع�فعاليت�کميسيون�های�تخصصی�
اتاق�اصناف�ایران،�تاکيد�بر�تفاوت�گرانی�با�گرانفروشی،�مکاتبات�الزم�در�بحث�تأمين�کاال�با�
دولت�و�مجلس،�رایزنی�در�خصوص�تبصره��7ماده��72در�خصوص�تخصيص�بودجه�بازرسی�
و�نظارت،�تالش�برای�مدیریت�بازار�با�توجه�به�افزایش�قيمت�بنزین�با�برگزاری�جلسات�موثر�
و�منظم�با�اتحادیه�های�مربوطه�حوزه�حمل�ونقل�وانت�بارها�و�مؤسسات�کرایه�و�حمل�ونقل�و�

نانوایان�و�ميوه�و�تره�بار�برای�کنترل�و�جلوگيری�از�افزایش�قيمت.
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حاضران: هیئت رئیسه و اعضای هیئت نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران
 در�ششللمين�اجللالس�هيللات�نماینللدگان�دور�هفتم�اتللاق�اصناف�ایران�کلله�به�صورت�
ویدئو�کنفرانس�با�سللایر�نمایندگان�برگزار�شللد،�بودجه�سللال��1400به�تصویب�رسيد.�سعيد�
ممبينللی،�رئيللس�اتللاق�اصناف�ایران�در�این�نشسللت�پس�از�اسللتماع�نطق�پيش�از�دسللتور�
ناطقيللن�به�ارائه�گزارشللی�از�عملکرد�هيات�رئيسلله�پرداخت�و�اظهار�کرد:�به�موجب�شلليوع�
بيمللاری�کرونا�و�بللا�وجود�چندین�نوبت�مکاتبه�با�وزارت�بهداشللت�به�منظللور�دریافت�مجوز�
برای�برگزاری�اجالس�حضوری،�این�امر�ممکن�نشللد�و�با�اسللتفاده�از�ظرفيت�های�نرم�افرازی�
موجللود�و�تجربلله�برگللزاری�جلسللات�ویدئوکنفرانس�با�جمعيللت�کمتر،�برای�نخسللتين�بار�
�اجللالس�هيات�هيات�نمایندگان�اتاق�اصناف�ایران�به�صورت�ویدئو�کنفرانس�برگزار�می�شللود.
در�این�نشست�بر�مدیریت�شایسته�و�متفاوت�اتحادیه�ها�و�اتاق�های�اصناف�در�دوره�شيوع�کرونا�
تاکيد�و�گفته�شد:�سطح�مشارکت�واحدهای�صنفی،�اتحادیه�ها�و�اتاق�های�اصناف�در�همراهی�با�
نظام�بهداشت�و�سالمت�کشور�است�که�در�این�مدت،�در�همراهی�و�تعطيلی�برای�قطع�زنجيره�
انتقال�ویروس�و�نيز�در�ارائه�خدمات،�مدیریت�شایسته�و�متفاوتی�داشتند.�به�طوری�که��70درصد�
واحدهای�صنفی�به�موجب�مصوبات�سللتاد�ملی�مقابله�با�کرونا�تعطيل�شدند.�بنابراین�اصناف،�
باری�دیگر�برگ�زرینی�در�تاریخ�عملکرد�اصناف�ثبت�کردند�و�مجموعه�این�اقدامات�بارها�از�سوی�
مسئوالن�عالی�رتبه�کشور�در�جلساتی�که�با�ایشان�داریم�و�نيز�آنچه�گاها�در�رسانه�ها�منعکس�شده�
است�مورد�تاکيد�و�قدردانی�قرار�گرفته�است.�اما�الزم�است�تا�مسئوالن�و�برنامه�ریزان�توجه�بيشتری�
�به�ظرفيت�تشللکل��های�صنفی�داشته�باشند�و�از�امکانات�و�تجربيات�موجود�بهره�الزم�را�ببرند.
تعهد�بازرسللان�به�نظارت�و�بازرسللی�تا�پای�شللهادت�از�دیگر�موارد�مهم�ایللن�اجالس�بود�به�
طوری�که�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�با�اشللاره�به�بازرسللی�های�انجام�شده�از�بازار�نيز�تاکيد�کرد:�
در�حوزه�بازرسللی�با�وجود�همه�مشکالت�و�کمبود�منابع�مالی،�بازرسان�ما�نه�تنها�تنظيم�بازار�
را�در�راس�نظارت�قرار�دادند،�بلکه�در�حوزه�رعایت�پروتکل�ها�که�مرتبط�با�سالمت�جامعه�بود�
نيز�نظارت�جدی�داشللتند.�به�طوری�که�برخی�از�بازرسللان�ما�در�جریان�نظارت�بر�بازار�و�حين�
خدمت�مبتال�به�بيماری�کرونا�شده�و�تعدادی�از�این�عزیزان�نيز�شهيد�شدندممبينی�همچنين�
بللر�پيگيری�جدی�اتاق�اصناف�ایران�در�خصللوص�تبصره��7ماده��72قانون�نظام�صنفی�درباره�
سهم�یک�سومی�اصناف�از�درآمدهای�حاصله�از�جرائم�صنفی�نيز�تاکيد�کرده�و�افزود:�در�جریان�
کاسللتی�های�مالی�اتاق�های�اصناف�هستيم.�از�این�رو�با�پيگيری�های�انجام�شده�از�سوی�هيات�
رئيسه�اتاق�اصناف�ایران�موضوع�تبصره��7ماده��72در�دستور�کار�فراکسيون�اصناف�مجلس�قرار�
گرفته�است�و�جلساتی�هم�با�سازمان�مدیریت�و�وزارت�صمت�برگزار�شده�است�تا�بتوانيم�منابع�
مالی�را�جذب�کنيم.�در�دوره�هفتم�اتاق�اصناف�ایران�نيز�توانسته�ایم�مبالغی�به�اتاق�ها�بپردازیم�
و�اميدواریم�در�آینده�شرایط�بهتری�در�این�باره�ایجاد�شود.�در�پایان�این�نشست،�بودجه�سال�

�1400اتاق�اصناف�ایران�با�قرائت�اهم�موارد�به�رای�گذاشته�و�به�تصویب�رسيد.

برگزاری ششمین اجالس هیئت 
نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران 

)به صورت ویدیو کنفرانس(

زمان:��30دی�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران�
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زمان:��24اسفند�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

برگزاری هفتمین اجالس دوره هفتم هیئت 
نماین���دگان اتاق اصناف ای���ران )به صورت 

ویدیو کنفرانس(

  

حاضران: هیئت رئیسه و اعضای هیئت نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران
 در�این�اجالس�مطرح�شللد:�ارائه�گزارشللی�از�سللوی�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�از�شللرایط�و�
مشللکالت�جامعه�اصناف�کشللور�با�توجه�به�شيوع�و�گسترش�پاندمی�کرونا�و�تقدیر�از�عملکرد�
درخشان�اصناف�در�خدمتگزاری�به�مردم�و�از�خودگذشتگی�و�همراهی�با�نظام�سالمت�کشور�
و�انتقاد�از�ناکافی�بودن�و�تخصيص�ناقص�بسته�حمایتی�صنوف�در�این�شرایط؛�تاکيد�بر�لزوم�
بازنگری�برخی�حوزه�ها�در�فضای�مدیریتی�کسللب�وکار،�ارائه�گزارشللی�از�ممنوعيت�برگزاری�
نمایشللگاه�عرضه�مستقيم�کاال�و�برگزاری�جشنواره�فروش�فوق�العاده�کاال�در�کشور،�تأکيد�بر�
نقش�اصلی�اتاق�های�اصناف�و�اتحادیه�های�صنفی�در�تنظيم�بازار�پایان�سللال،�پيگيری�اصالح�
قانللون�نظام�صنفی�با�محوریت�محدودیللت�دو�دوره�ای�و�چهار�دوره�ای،�تاکيد�بر�تقویت�توان�
تشللکل�های�صنفی�با�استفاده�از�امکانات�مدرن�با�تأکيد�بر�فناوری�اطالعات�و�تمرکز�بر�حوزه�

بازرسی�و�نظارت�و�تعيين�تکليف�و�بهبود�وضعيت�بازرسان�اصناف.

حاضران: نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران
  نظر�به�حضور�ریاسللت�محترم�اتاق�اصناف�ایران�در�جلسلله�ای�که�به�قيد�فوریت�در�نهاد�
ریاسللت�جمهوری�برگزار�شللد،�مدیریت�این�اجالس�را�جالل�الدین�محمد�شکریه�نائب�رئيس�
اول�اتللاق�اصناف�ایران�بر�عهده�گرفت.�در�اجالس�گفته�شللد:�طی�ماه�گذشللته،�نگرانی�هایی�
مبنی�بر�واگذاری�بازرسللی�محصوالت�کشاورزی�به�وزارت�جهاد�کشاورزی�پيش�آمده�بود�که�
با�پيگيری�ها�و�رایزنی�هایی�که�توسللط�رئيس�و�هيئت�رئيسه�اتاق�اصناف�ایران�انجام�شد،�مقرر�
شللد�بازرسی�اصناف�همان�روال�سللابق�را�بپيماید�اما�این�بازرسی�ها�در�خصوص�کاالهای�مواد�
غذایی�به�جای�هماهنگی�با�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت�ازاین�پس�با�هماهنگی�وزارت�جهاد�
کشللاورزی�انجام�شللود.�به�عالوه�در�این�اجالس�از�مذاکره�با�با�معللاون�رئيس�جمهور�و�رئيس�
سازمان�برنامه��و�بودجه�در�خصوص�تبصره��7ماده��72خبر�داده�شد.�لغو�تصميم�سازمان�امور�

مالياتی�مبنی�بر�اخذ�ماليات�از�کارت�خوان�ها�نيز�در�این�نشست�اعالم�شد.

اجالس هیئت نمایندگان اتاق اصناف 
ایران در خصوص هماهنگی بازرسی و 

نظارت اتاق اصناف ایران با وزارت جهاد 
کشاورزی

زمان:��3دی�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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یازدهمین اجالس هفتمین دوره هیئت 
نمایندگان اتاق اصناف ایران 

زمان:�26دی�1400
مکان:�هتل�فردوسی

حاضران: سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، حجت االسالم 
سید علی خان محمدی معاون اجتماعی و مطالبه گری و سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، 
عباس تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هیئت 

رئیسه و نمایندگان اتاق اصناف ایران در استان ها
�در�یازدهمين�اجالس�هفتمين�دوره�هيئت�نمایندگان�اتاق�اصناف�ایران،�تاثير�بيماری�کرونا�
بر�اصناف�بررسللی�شد�و�به�مباحث�ذیل�پرداخته�شد:�تزریق�قطره�چکانی�برخی�لوازم�خانگی�
در�فروشللگاه�های�زنجيره�ای�خاص،�عدم�استقبال�اصناف�از�تسهيالت�کرونایی�دولت،�همکاری�
بازرسللان�اصناف�بر�کنترل�بازار�و�گرانی�و�رعایت�پروتکل�های�بهداشتی،�از�دست�دادن�برخی�
بازرسللان�صنفی�به�موجب�ابتال�به�بيماری�کرونا،�ضرورت�حضور�نماینده�اصناف�در�هيئت�های�

تجدید�و�همچنين�در�رسيدگی�به�پرونده�های�قاچاق،�در�سطح�عرضه�و�خرده�فروشی.�
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اجالس دوازدهم هیئت نمایندگان دور 
هفتم اتاق اصناف ایران

زمان:�26دی�1400
مکان:�هتل�فردوسی

حاضران: هیئت رئیسه ونمایندگان دورهفتم اتاق اصناف ایران
�درر�این�اجالس�که�چند�ساعت�پس�از�اجالس�یازدهم�برگزار�شد،�انتخابات�کميسيون�های�
عمومی�»برنامه�و�بودجه«�و�»بيمه�و�ماليات«�برگزار�و�اعضای�آن�ها�به�حد�نصاب�رسيدند.�دیدار�
صميمانه�اعضای�هيئت�نمایندگان�با�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�در�روز�بعد�نيز�از�فرصت�های�ایجاد�

شده�در�این�اجالس�بود�که�برای�نخستين�بار�اجرایی�شد.��
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تخصصینشست ها

دبیرکل، مدیران، معاونان و مشاوران اتاق اصناف ایران

اتاق اصناف ایران به موجب وظایف، تکالیف و مسئولیت های خود روزانه نشست های تخصصی متعددی را در طبقات مختلف 
ای���ن س���اختمان برگ���زار  می کند. در بخش ابتدایی این فصل به نشس���ت های صنفی هیئت رئیس���ه پرداختی���م؛ در این بخش به 
نشست های دبیر کل، مدیران، معاونان و مشاوران اتاق اصناف ایران که با هیئت نمایندگان، اتحادیه ها، سازمان ها و کارشناسان 
برگزار شده، اشاره  می کنیم. الزم به یادآوری است که تمامی نشست های تخصصی اتاق قابلیت رسانه ای شدن نداشته و آنچه 

در ادامه  می خوانیم تنها اخبار منتشره از این نشست ها توسط روابط عمومی اتاق اصناف ایران است. 

زمان:��25آذر�1398
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

برگزاری نشست ارتقای جایگاه دانش 
 حاضران: محمدباقر مجتبایی مشاور عالی امور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران، در اصناف

م�ژگان صنیعی مدیر آموزش و پژوهش اتاق اصناف ای�ران، حمید زمانی رئیس کارآفرینی و 
ارتباط با صنعت دانش�گاه فنی و حرفه ای، علی اژدرکش رئیس اتحادیه کفش های ماش�ینی 
تهران، مهدی طباطبایی مدیر آموزشگاه آسانسور )خانه مهارت( اتحادیه صنف تولیدکنندگان 

و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیک تهران 
  هدف�اصلی�از�این�نشست�برنامه�ریزی�جهت�ارتباط�بهينه�صنوف�با�دانشگاه�بود.�اتاق�اصناف�
ایران�در�تالش�اسللت�تا�شرایطی�را�فراهم�آورد�که�صنوفی�که�تشکل�های�آن�ها�انگيزه�بيشتری�
برای�ارتباط�با�دانشگاه�دارند�به�این�هدف�دست�یابند.�مشاور�عالی�امور�اقتصادی�و�برنامه�ریزی�اتاق�
اصناف�ایران�در�این�نشست�بيان�کرد:�نياز�است�تا�ارتباط�اصناف�و�دانشگاه�با�یکدیگر�افزایش�یابد.�
اصناف�نيازمند�ورود�افراد�ماهر�به�صنوف�مختلفی�است�و�در�این�ميان�برخی�از�صنوف�استقبال�

بيشتری�از�این��روند�داشته�اند.
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زمان:��26شهریور�1399
مکان:شورای�راهبردی�بهبودمحیط�

کسب�وکار
حض���ور مس���ئوالن ات���اق اصناف ای���ران در 
نشس���ت ش���ورای راهبردی بهب���ود محیط 

کسب وکار

  

حاضران: اعضای ش�ورای راهبردی بهبود محیط کس�ب وکار و نمایندگان سه اتاق بازرگانی، 
اصناف و تعاون

 بررسی�و�تاکيد�بر�لزوم�تدوین�الگوی�روند�کار�بنگاه�ها�برای�موج�جدید�کرونا،�با�توجه�به�آغاز�
مراحل�تدوین�برنامه�هفتم�توسعه�در�مجمع�تشخيص�مصلحت�نظام،�تاکيد�بر�تهيه�مجموعه�
رویکردهای�مورد�نظر�بخش�خصوصی�با�همکاری�سلله�اتللاق�بازرگانی،�اصناف�و�تعاون�از�اهم�
این�نشسللت�بود.�در�این�نشست�پيشنهاد�شد:�برای�مقابله�هدفمند�در�برابر�موج�جدید�شيوع�
ویروس�کرونا�و�جلوگيری�از�تعطيلی�های�بی�منطق،�برنامه�مشللترکی�به�کمک�سلله�اتاق�تهيه�
شده�و�با�بررسی�دقيق�تبعات�اقتصادی�این�مسئله،�الگویی�برای�تعطيلی�ها�و�روند�کار�بنگاه�ها�

ارائه�دهيم.�

حاضران: معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، معاون صنوف تولیدی و نمایشگاهی اتاق 
اصناف ایران، معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران، مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی 
و اقتصادی سازمان حمایت، رئیس انجمن کاغذ و مقوا، دبیر انجمن واردکنندگان الستیک و دبیر 

انجمن روغن نباتی
  در�این�نشست�که�با�دعوت�اتاق�اصناف�ایران�انجام�شد،�تالش�شد�تا�پيوند�مجددی�ميان�
اصناف،�انجمن�های�توليدی�و�سللازمان�حمایت�ایجاد�شود.�بررسی�وضعيت�کاال�از�حلقه�توليد�

تا�توزیع�الزمه�این�پيوند�مجدد�بود.

نشست هم اندیشی اتاق اصناف ایران با 
انجمن های تولیدی و سازمان حمایت

زمان:��24دی�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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حاضران: محمد باقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران، احس�ان س�قایی سرپرست معاونت 
برنامه ریزی و اقتصادی، اعضای کمیته مش�ورتی آژانس های تاکس�ی تلفنی اتاق اصناف ایران و 

نمایندگان وزارت صمت و وزارت کشور
�در�این�نشست�نحوه�جمع�آوری�اطالعات�رانندگان�صنفی�با�توجه�به�نواقصی�که�در�هنگام�
ثبت�از�سوی�مؤسسات�اتومبيل�کرایه�و�یا�اتحادیه�ها�در�سامانه�های�مربوطه�وجود�دارد�بررسی�
شد.�همچنين�با�بررسی�راه�کارهای�اصالح�آمار�و�اطالعات�و�شيوه�بهينه�تبادل�و�انتقال�اطالعات�
از�اتحادیه�هللای�صنفللی�ذی�ربط�به�سللامانه�های�مربوطه�در�وزارت�صمت�و�نيز�وزارت�کشللور،�
هماهنگی�الزم�با�دسللت�اندرکاران�ذی�ربط�به�عمل�آمد�تا�با�کمترین�اشکال،�امکان�بهره�مندی�
رانندگان�صنفی�اعم�از�رانندگان�تاکسللی�تلفنی،�وانت�بارها�و�موتورسيکلت�های�فعال�در�بخش�

اصناف�از�سهميه�سوخت،�تسریع�و�تسهيل�شود.

برگزاری نشست بررسی سهمیه سوخت 
رانندگان صنفی

زمان:��12اسفند�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

زمان:��1خرداد�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

نشس���ت بررس���ی فرصت ها و چالش های 
پیش رو توسعه صادرات صنفی

 حاض�ران: محمدباق�ر مجتبایی دبیرکل، مرتضی هاش�می مع�اون امور صن�وف تولیدی و 
نمایش�گاهی، احسان س�قایی معاون برنامه ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران، مهراد فالح 
رایزن بازرگانی ایران در کش�ور عمان، اکبرگداری رایزن بازرگانی ایران در کشور ارمنستان، 
مهدی بابایی رایزن بازرگانی ایران در کشور آذربایجان، ایرج زارعی رایزن بازرگانی ایران در 
کشور روسیه و به صورت آنالین عبداالمیر ربیهاوی رایزن بازرگانی ایران و عراق و نیزسرکار 
خانم حیدری کارش�ناس اداره رایزنان بازرگانی و امور نمایندگی ها س�ازمان توس�عه تجارت 

ایران
  کارشناسللان�حوزه�صادرات�اتاق�اصناف�ایران�در�ارتباط�نزدیک�با�رایزنان�بازرگانی�جهت�
تبادل�اطالعات�بازار�و�ظرفيت�های�صادراتی�قرار�گرفته�و�از�طرف�اتاق�اصناف�ایران�نيز�ظرفيت�های�
صادراتللی�صنللوف�و�افراد�صنفی�دارای�تجربه�و�یا�متقاضی�فعاليللت�در�حوزه�صادرات�و�تجارت�

بين�الملل�شناسایی�و�به�رایزنان�بازرگانی�ایران�معرفی�شد.
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زمان:��2خرداد�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

نشس���ت وب کنفراس نمایندگان فناوری 
اطالعات اتاق های اصناف

  

حاضران: جواد مظلومی، مدیر فناوری اطالعات اتاق اصناف ایران، مدیران اجرایی اتاق های 
اصناف مراکز اس�تان ها و شهرس�تان های اس�تان ته�ران و اعضای کمیته راهبری س�امانه 

ایرانیان اصناف به صورت حضوری و وب کنفرانس 
 �نشست�وب�کنفراس�نمایندگان�فناوری�اطالعات�اتاق�اصناف�ایران�و�مدیران�اجرایی�مراکز�
اسللتان�ها�و�شهرسللتان�های�استان�تهران�به�رفع�اشللکاالت�احتمالی�و�پاسخگویی�به�سؤاالت�

مرتبط�با�سامانه�ایرانيان�اصناف�و�ارائه�راهکارهای�مناسب�جهت�رفع�آن�اختصاص�یافت.

حاضران: احسان سقایی معاون برنامه ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران، هاشمی تیرآبادی رئیس 
اتحادیه آژانس های اتومبیل کرایه تهران به صورت حضوری؛ آقایان حقانی، محمودیان، اعتمادی و 
عارف بنی طرفی روسای اتحادیه آژانس های اتومبیل کرایه شیراز، مشهد، رشت و اهواز به صورت 

وب کنفرانس
  در�این�نشسللت،�سهميه�سوخت�تاکسی�های�تلفنی�و�سامانه�پيمایش�برای�تاکسی�های�
فاقد�تلفن�همراه�مورد�بررسللی�قرار�گرفت�و�راهکارهایی�برای�رفع�مشکل�این�دسته�از�فعاالن�

صنفی�پيشنهاد�شد.

نشست بررسی سهمیه سوخت 
تاکسی های تلفنی و سامانه پیمایش 

برای تاکسی های فاقد تلفن همراه

زمان:��10شهریور�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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زمان:��30شهریور�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

برگ���زاری نشس���ت بررس���ی ط���رح پایان���ه 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان

 

حاضران: محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران، کوروش محمدی رئیس اداره تنظیم 
و مق�ررات قان�ون پایانه فروش�گاهی و س�امانه مؤدی�ان، دکتر غریب مع�اون مرکز تنظیم و 
مقررات قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و محمدرضا جعفریان، حمیدرضا رستگار و 

عبدالحسین کولجی مشاوران مالیاتی اتاق اصناف ایران
 بررسی�مسائل�و�مشکالت�قانون�)طرح(�پایانه�های�فروشگاهی�و�سامانه�مؤدیان�هدف�اصلی�
این�نشسللت�بود.�در�این�نشسللت�گفته�شد:�این�قانون�از�ابتدای�سال��1400می�بایست�اجرایی�
می�شللد�که�به�دليل�فراهم�نبودن�زیرسللاخت�های�اجرایی�آن�که�بخشی�از�آن�باید�توسط�بانک�
مرکزی�و�شبکه�بانکی�فراهم�می�شد�و�همين�طور�شناسایی�کارت�خوان�ها�و�انتخاب�شرکت�های�
معتمد�و�مسللئله�آموزش،�اجرایی�نشد.�در�ادامه�این�نشسللت،�ضرورت�آموزش�استفاده�از�این�

سامانه�مورد�تاکيد�طرفين�قرار�گرفت.�

نشست مشاور مالیاتی اتاق اصناف 
 ایران با رئیس کل سازمان امور 

مالیاتی کشور

زمان:�4مهر�1400
مکان:�سازمان�امور�مالیاتی

حاضران: امید علی پارس�ا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حمیدرضا رستگارنژاد مشاور 
مالیاتی اتاق اصناف ایران

 پيگيری�جلسات�قبل�اتاق�اصناف�ایران�با�سازمان�امور�مالياتی�در�خصوص�نحوه�اجرا�و�رفع�
مشللکالت�و�اجرای�قانون�پایانه�فروشگاهی�از�موضوعات�مطرح�شده�بود.�همچنين�تعامل�هرچه�
بيشتر�اتاق�اصناف�ایران�و�سازمان�امور�مالياتی،�آموزش�گروه�های�صنفی،�نحوه�اجرایی�شدن�سامانه�

فروشگاهی�و�گروه�بندی�ها�مورد�تاکيد�قرار�گرفت.
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�7مهر�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

مش���کالت  رف���ع  و  بررس���ی  نشس���ت 
وس���ایل دوره ای  آزمون ه���ای   برگ���زاری 

 سنجش و توزین

  

حاضران: احس�ان س�قایی، معاون برنامه ری�زی و اقتصادی اتاق اصناف ایران، مس�لم بیات 
معاون ملی س�ازمان اس�تاندارد، احد محمدی رئیس مرکز اندازه شناسی سازمان استاندارد، 
اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران و مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و 
خش�کبار ته�ران، ابراهی�م محمدول�ی رئی�س اتحادیه ط�ال و جواه�ر ته�ران و نمایندگان 
اتحادیه ه�ای س�وپر مارکت داران، م�واد پروتئینی و اتحادیه گوش�ت گاوی و گوس�فندی و 

اتحادیه پرنده و ماهی
 دراین�نشسللت�ضمن�بررسللی�مشللکالت�و�ایرادات�وارده�بر�روش�اجرا،�مقرر�شد�سازمان�
اسللتاندارد�نسللبت�به�تهيه�دسللتورالعمل�و�شلليوه�نامه�روش�اجرای�آزمون�دوره�ای�با�رعایت�
مالحظات�مطروحه�در�جلسلله�اقدام�کند�تا�پس�از�بررسی�و�تائيد�توسط�اتاق�اصناف�ایران�به�
تمامی�اتحادیه�های�ذی�ربط�اطالع�رسانی�شود�و�همچنين�فهرست�شرکت�ها�و�آزمایشگاه�های�
مجاز�و�مورد�تائيد�سللازمان�جهت�آگاهی�و�اطالع�رسللانی�اتحادیه�های�صنفی�در�اختيار�اتاق�

اصناف�ایران�قرار�گيرد.

حاضران: محمدباقر مجتبایی دبیر کل، بهنام نیک منش معاون بازرسی و نظارت، احسان سقایی 
معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران و معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
تهران، مدیرکل محترم ش�رکت پش�تیبانی امور دام اس�تان تهران، رئیس اداره نظارت بر کاال و 
خدمات سازمان صمت، نماینده اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، مسئول اجرائیات بازرسی 
و نظارت استان تهران و روسای اتحادیه های خواروبارفروشان، فروشندگان لبنیات، سوپرمارکت و 

پروتئین و اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای
 �منظور�از�این�نشسللت�تأمين�بازار�مرغ�و�تخم�مرغ�با�قيد�فوریت�توسللط�وزارت�جهاد�و�
کشاورزی�و�شرکت�پشتيبانی�امور�دام�بود�و�در�این�راستا�و�برای�صيانت�از�حقوق�مصرف�کننده�

اتحادیه�های�مذکور�مکلف�شدند�در�امر�توزیع،�تشدید�نظارت�و�بازرسی�داشته�باشند.

نشست فوری هماهنگی در تأمین و 
توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ وارداتی

زمان:��18آبان�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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زمان:��14آذر�1400
مکان:�دانشگاه�الزهرا

حض���ور دبی���ر کل ات���اق اصن���اف ای���ران در 
هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه

 

حاض�ران: محم�د باق�ر مجتبایی دبیر کل ات�اق اصناف ایران، س�ید محمد کریم�ی دبیر کل 
س�ندیکای بیمه گران، مظفر علیخانی معاون اس�تان ها و تش�کل های اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، محمد خاغی دبیر کل کمیته ایرانی ICC،  هادی اویار حسین مدیر 
عامل بیمه پارس�یان و نماینده کانون بانک ها و مؤسس�ات اعتباری خصوصی، بهمن س�وری 
دبیر ش�ورای مشورتی ش�بکه فروش س�ندیکا و مجتبی آخوندی رئیس ش�ورای هماهنگی 

شرکت های بیمه
 در�»پنل�تخصصی�بيمه�و�نقش�تشللکل�ها�در�رونق�اقتصادی�آن«�دو�پيشللنهاد�»تشللکيل�
کميته�تشللکل�ها�با�حضور�سه�اتاق�اصناف،�بازرگانی�تعاون،�در�سندیکای�بيمه�گران�ایران�و�بيمه�
مرکزی«�و�»حضور�نمایندگان�سه�اتاق�بدون�حق�رأی�در�ارکان�اساسی�شورای�سياست�گذاری�و�
�برنامه�ریزی�صنعت�بيمه«�به�سندیکای�بيمه�گران�ایران�از�سوی�دبير�کل�اتاق�اصناف�ایران�ارائه�شد.
دبيللر�کل�اتللاق�اصنللاف�ایران�در�ایللن�پنل�تخصصی�به�تشللریح�موضوع�»نقش�تشللکل�ها�در�
افزایللش�ضریللب�نفوذ�بيمه�)تعاملللی�برای�رونق�کسللب�و�کارهللا(«�پرداخت�و�گفللت:�امروزه�
صنعت�بيمه�در�کشللورهای�پيشللرفته�در�تمام�شللئونات�زندگی�انسللان�ها�وارد�شللده�اسللت�تا�
جایللی�کلله�در�کسللب�و�کارها�و�حتی�در�حوزه�مسللایل�مختلللف�خانواده�و�اجتمللاع�نيز�بدون�
بيملله�حتللی�نمی�توان�یللک�گام�برداشللت.�در�شللرایط�فعلی،�بيملله�و�بانکللداری�از�ملزومات�
�اقتصللاد�مدرن�هسللتند�و�هرگونه�فعاليت�اقتصادی�بدون�پشللتوانه�این�دو�ناموفللق�خواهد�بود.�
در�این�نشسللت�مطرح�شد:�بيمه�به�عنوان�یک�مؤلفه�اقتصادی،�نقش�مهمی�در�اقتصاد�کشورها�
داشته�و�هرچه�سهم�صنعت�بيمه�در�توليد�ناخالص�داخلی�و�ضریب�نفوذ�آن�بيشتر�باشد�اقتصاد�آن�

کشور�پيشرفته�تر�خواهد�بود.
ارتباط�ميان�رونق�فعاليت�های�اقتصادی�و�رشد�صنعت�بيمه�دو�سویه�است،�به�این�معنا�که�هر�
چه�چرخ�های�اقتصادی�بيشتری�به�حرکت�درآیند�به�ناچار�برای�کاهش�ریسک�نياز�به�پشتوانه�

بيمه�ای�بيشتری�دارند.�
از�سوی�دیگر�هر�چه�خدمات�بيمه�گسترده�تر،�متنوع�تر�و�مطابق�با�نيازهای�حوزه�های�مختلف�
�اقتصادی�بيشتر�باشد�تمایل�به�استفاده�از�انواع�بيمه�ها�بيشتر�شده�و�رونق�اقتصادی�شکل�خواهد�گرفت.
دبير�کل�اتاق�اصناف�ایران�در�بخش�دیگری�از�سخنان�خود�به�نقش�و�اهميت�صنعت�بيمه�در�توسعه�
اقتصادی�پرداخت�و�»کاهش�ریسک�شروع�و�ادامه�فعاليتهای�اقتصادی«،�»تسهيل�و�رونق�فعاليت�های�
اقتصادی«،�»افزایش�تاب�آوری�بنگاهها�در�برابر�مشکالت�و�محيط�کسب�و�کار�به�ویژه�برای�بنگاه�های�
�کوچک�و�متوسط�«،�»افزایش�سرمایه�گذاری«و�»توسعه�رفاه�اجتماعی«�از�جمله�این�موارد�دانست.
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اتحادیه های کشوری
اتاق اصناف ایران در دوره هفتم، 5 اتحادیه کش���وری را در س���اختار خود داش���ت که ش���امل "اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای"،  
"اتحادیه کس���ب و کارهای مجازی"، "اتحادیه گازهای طبی و صنعتی" ، "اتحادیه س���وخت های جایگزین و CNG" و " اتحادیه 
آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته" هستند. این اتحادیه ها نشست های ویژه ای با حضور هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 

داشتند که در ادامه به برخی از آن ها که رسانه ای شده است اشاره می کنیم: 

زمان:��12آبان�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

برگ���زاری نشس���ت کمیت���ه ف���وق الع���اده 
مدیریت کرونا اتاق اصناف ایران

  

حاضران: س�عید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، حس�ین طاهرمحمدی دبیر هیات رییس�ه 
ات�اق اصناف ای�ران، محمدباقرمجتبایی دبیرکل ات�اق اصناف ایران، پی�کان کالنتری رئیس 

اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی
 در�این�نشسللت�که�در�اتاق�اصناف�ایران�برگزار�شللد،�پيکان�کالنتری�به�بيان�مشکالت�
فعللاالن�صنفی�حللوزه�توليد�و�توزیع�سلليلندرها�و�مخازن�اکسلليژن�پرداخللت�و�در�ادامه�
راهکارهای�حل�مشللکالت�و�بهينه�سللازی�عملکرد�صنف�را�که�پيش�تللر�در�اتحادیه�مورد�
کارشناسللی�قرار�گرفته�بود�به�هيات�رئيسلله�اتاق�اصناف�ایران�ارائه�کرد�تا�ایشللان�حمایت�
هللای�الزم�بللرای�اجرای�این�راهکارها�را�دنبال�کنند.�در�ادامه�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�قول�

همکاری�و�حمایت�داد.�
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حاضران: مجتبی صفایی نائب رئیس و سخنگوی هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و محمود بنانژاد 
عضو هیئت رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران، عباس ابریشمی، رئیس اتحادیه آسانسور، پله برقی 

و خدمات وابسته و دیگر اعضای هیات مدیره اتحادیه
��اتحادیه�کشوری�آسانسور�محل�جدید�این�اتحادیه�را�افتتاح�و�از�سامانه�شناسنامه�آسانسور�
رونمایی�کرد.�اتحادیه�کشوری�آسانسور�با�این�سامانه�ثبت�مشخصات�تمامی�آسانسورهایی�که�
در�سراسر�کشور�مورد�استفاده�قرار�می�گيرند�در�دستور�کار�خود�قرار�داد.�مزیت�این�سامانه�برای�

مصرف�کنندگان�اطمينان�از�استاندارد�بودن�آسانسور�مورد�استفاده�است.

رونمایی از سامانه شناسنامه آسانسور

زمان:��23دی�1398
مکان:�اتحادیه�کشوری�آسانسور

زمان:��22دی�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

نشست هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و 
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

 حاضران: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی نائب رئیس اتاق اصناف 
ایران، ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، محمدباقر 
مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران، منصور عالی  پور، رئیس و هیات مدیره اتحادیه کش�وری 

فروشگاه های زنجیره ای و جمعی از معاونان و مشاوران اتاق اصناف ایران
  یکی�از�مواردی�که�در�این�نشسللت�بر�آن�تاکيد�شللد،�وجوب�بهبود�پاسللخگویی�اتحادیه�
کشوری�فروشگاه�های�زنجيره�ای�به�متقاضيان�پروانه�کسب�و�اعمال�نظارت�بيشتر�بر�نحوه�صدور�
کارت�عضویت�در�خصوص�شعب�در�استان�های�مختلف�بود.�در�این�نشست�همچنين�بر�ضوابطی�
همچون�ضرورت�بازنگری�بر�متراژ�مصوب�برای�فروشگاه�های�زنجيره�ای�تاکيد�شد�تا�اگر�ایرادی�
وجود�دارد�اصالح�شود�و�نيز�با�واحدهای�متخلف�نيز�برخورد�صورت�بگيرد.�اقدامات�مشترک�اتاق�

اصناف�ایران�و�فروشگاه�های�زنجيره�ای�در�تحليل�بازار�نيز�مورد�تاکيد�قرار�گرفت.
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تنظیم و نظارت بر بازار
تنظی���م و نظ���ارت ب���ر بازار، به عنوان یکی از ماموریت های اصلی اتاق اصناف ایران در این دوره مورد تغییر و تحوالت قانونی قرار 
گرفت که از آن جمله می توان به تغییر برخی مس���ئولیت ها از وزارت صمت به وزارت جهاد کش���اورزی و ورود بس���یج اصناف به 
عنوان بازرس به این عرصه یاد کرد. هیات رئیس���ه اتاق اصناف ایران، مدیر بازرس���ی و دیگر کارشناس���ان در چهار س���ال گذش���ته 
در جلساتی با حضور رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونان وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی حضور یافتند و 
جلسات کارشناسی متعددی را با دعوت از روسای اتحادیه ها و اتاق های اصناف برگزار کردند. در ادامه به برخی از خبرهای پایگاه 

اطالع رسانی اتاق اصناف ایران در این باره اشاره می کنیم: 

زمان:��1دی�1400
مکان:�ریاست�جمهوری

حضور رئیس اتاق اصناف ایران در جلسه 
ستاد تنظیم بازار هیات دولت

  حاضران: رئیس جمهور، اعضای ستاد تنظیم بازار هیات دولت، رئیس اتاق اصناف ایران
 دراین�نشست�پيرامون�اقدامات�و�الزامات�تنظيم�بازار�صحبت�شد�و�بر�نقش�موثر�اصناف�
در�تحقق�طرح�های�تنظيم�بازار�و�لزوم�ادامه�همکاری�دولت�با�تشکل�های�صنفی�تاکيد�شد.�
رئيس�جمهور�ضمن�تاکيد�بر�جدیت�هر�چه�بيشتر�بر�ضرورت�نظارت�بر�بازار�و�قيمت�ها،�از�
اقدامات�انجام�شده�تقدیر�کرده�و�بر�توجه�و�تمرکز�ویژه�بر�کنترل�قيمت�کاالهای�اساسی�و�
کاالهای�مرتبط�با�تامين�جهزیه�تاکيد�کردند.�همچنين�ایشللان�به�ضرورت�توجه�به�موضوع�
قيمللت�گذاری�بر�خدمات�نيز�توجه�تاکيد�داشللتند.�رئيس�جمهللور�توصيه�کردند�از�نقش�
موثللر�اتحادیه�ها�و�اتاق�های�اصناف�در�کنترل�بللازار�بمنظور�جلوگيری�از�اجحاف�به�مصرف�
کنندگان�استفاده�شود.�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�نيز�در�این�نشست�از�رئيس�جمهور�خواست�
تللا�در�بازنگری�بر�ميزان�جرائم�صنفی،�حتما�نظرات�تخصصی�اصناف�مد�نظر�تصميم�گيران�

قرار�گيرد.�
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زمان:��20مهر�1398
حمای���ت مال���ی ات���اق اصن���اف ای���ران ب���ه 

واحدهای بازرسی سراسر کشور

 

 �با�وجود�موفقيت�اثر�بخش�واحدهای�بازرسللی�اتحادیه�ها�و�اتاق�های�اصناف�در�تنظيم،�
کنترل�و�ساماندهی�وضعيت�بازار�کشور،�تخصيص�اعتبارات�مصرح�در�تبصره��7ماده��72قانون�
توسط�دولت�اجرا�نشد.�با�این�اوصاف�هيئت�رئيسه�اتاق�اصناف�ایران�نمی�توانست�اتاق�های�اصناف�
و�واحدهای�بازرسللی�و�نظارت�آن�ها�را�در�این�شللرایط�تنها�گذاشته�و�به�خود�وانهد.�لذا�تصميم�
هيئت�رئيسلله�اتاق�بر�آن�شد�تا�در�راسللتای�اجرای�بند��9ماده��31قانون�نظام�صنفی،�از�محل�
درآمدهای�اتاق�اصناف�ایران�مبلغی�را�جهت�تجهيز�و�به�روزرسللانی�واحدهای�بازرسی�و�نظارت�
به�اتاق�های�اصناف�سراسر�کشور�اعطا�کنيم.�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�در�خصوص�نحوه�تقسيم�و�
مقدار�اعتبار�در�نظر�گرفته�شده�تصریح�کرد:�مبلغ�اعتبار�مذکور�جهت�بهره�برداری�در�واحدهای�
نظارت�و�بازرسللی�در�نظر�گرفته�شللد.�نحوه�تخصيص�ها�هم�بر�ميزان�و�تعداد�پروانه�های�کشور�
صادره�اسللتوار�شد.�البته�هيئت�رئيسلله�اتاق�اصناف�ایران�تصميم�داشت�اعتبارات�منظور�شده�
مبتنی�بر�تعداد�پرونده�های�تشللکيل�شللده�و�جرائم�آن�ها�در�هر�واحد�نظارت�و�بازرسی�صورت�
گيرد؛�اما�به�دليل�اینکه�به�پرونده��و�آراء�صادره�دسترسی�نداشتيم،�موفق�نشدیم�تا�اعتبارات�را�

به�این�شکل�اختصاص�دهيم.

حضور رئیس اتاق اصناف ایران در 
شصتمین نشست تنظیم بازار

زمان:��5آذر�1398
مکان:�ستاد�تنظیم�بازار

حاضران: محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، سعید ممبینی 
رئیس اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران، بهنام نیک منش معاون 

بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران
 در�این�نشست�بر�ادامه�رکود�بازار،�برگزاری�سلسله�نشست�هایی�با�اتحادیه�های�ذیربط�به�دليل�
افزایش�نرخ�بنزین�در�راستای�کنترل�قيمت�ها،�پيگيری�اختصاص�سهميه�بنزین�به�تاکسی�های�
تلفنی،�وانت�بارها،�پيک�موتوری�ها�و�..�تاکيد�شد.�ضمنا�با�اشاره�به�گزارش�های�رسيده�به�اتاق�اصناف�
ایران�مبنی�براینکه�برخی�از�بازرسان�با�سخت�گيری،�واحد�های�صنفی�را�ملزم�به�رعایت�نرخ�مصوب�

سال�های�گذشته�می�کنند،�این�کار�شرایط�آن�زمان�فاقد�اولویت�تشخيص�داده�شد.�
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زمان:��18آذر�1398
مکان:�ستاد�تنظیم�بازار

حضور رئیس اتاق اصناف ایران در نشست 
ستاد تنظیم بازار 

  

 �رئيللس�اتللاق�اصناف�ایران�در�این�نشسللت�بر�موارد�ذیل�تاکيد�کللرد:�عدم�کمبود�در�بازار�
لوازم�خانگی؛�نبود�نگرانی�در�خصوص�توليد�و�توزیع�لوازم�خانگی؛�همکاری�معمول�توليدکنندگان�
و�توزیع�کنندگان�لوازم�خانگی؛�دریافت�برخی�گزارش�های�مردمی�مبنی�برحذف�تخفيف�ها�در�
برخی�از�فروشگاه�های�لوازم�خانگی�که�این�تخلف�و�یا�گران�فروشی�محسوب�نمی�شود؛�دغدغه�
امروز�توليدکنندگان�لوازم�خانگی،�تأمين�نقدینگی�است�و�در�چنين�شرایطی،�ممکن�است�برخی�

از�آن�ها�از�ادامه�تخفيفی�که�در�ماه�های�گذشته�به�خرده�فروشان�می�دادند،�صرف�نظر�کنند.

حاضران: محمد رضا کالمی دبیر کارگروه تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، 
نمایندگان و مسئوالن دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان 

تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
 �در�این�نشسللت�گفته�شد:�20تيم�بازرسی�برای�برگزاری�گشت�مشترک�در�سطح�استان�
بللا�اولویت�کنترل�و�نظارت�بر�انبارها�و�مراکز�نگهداری�کاال�تشللکيل�و�فعال�شللوند.�همچنين�
کارگروه�های�استانی�شورای�هماهنگی�تشدید�کنترل�و�نظارت�بازار�در�سطح�کشور�فعال�شوند.�
ضمن�اینکه�دسللتگاه�های�عضو�شورای�هماهنگی�تشدید�کنترل�و�نظارت�بازار�به�سامانه�جامع�
تجارت،�سللامانه�جامع�انبارها�و�همچنين�سامانه�گمرک�دسترسللی�داشته�باشند�و�بتوانند�در�
خصوص�رصد�واردات�و�یا�توليد�کاال،�از�مبدأ�تا�مرحله�عرضه�را�کنترل�و�مورد�رصد�قرار�دهند�
که�این�دسترسللی�می�تواند�به�سرعت�باال�و�زمان�کوتاه�در�رسيدگی�به�موارد�و�کشف�احتکار�و�

امتناع�از�عرضه�هر�کاالیی�در�سطح�کشور�منجر�شود.

سومین نشست شورای هماهنگی 
تشدید کنترل و نظارت بازار

زمان:��24تیر�1399
مکان:�اتاق�اصناف�تهران
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حاضران:  هیات رییسه دور هفتم اتاق اصناف ایران، عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
سید جواد احمدی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیئت عالی نظارت، پیمان زندی رئیس 
مرکز امور اصناف و بازرگانان، غالمرضا حسن پور رئیس بسیج اصناف کشور، روسا و مدیران بازرسی 

و نظارت اتاق های اصناف مراکز استان ها
 �در�این�نشست�از�روسای�اتاق�های�اصناف�مراکز�استان�ها�و�مدیران�بازرسی�به�پاس�حمایت�

از�آرامش�بازار�و�جلوگيری�از�تخلف�ها،�برگزاری�پنل�تخصصی�بازرسی�و�نظارت�تقدیر�شد.�
رئيس�اتاق�اصناف�ایران�در�این�نشست�بر�موارد�ذیل�تاکيد�کرد:�استفاده�از�تجربيات�مدیران�
بازرسللی�و�نظارت�و�شنيدن�دغدغه�ها�و�مسللائل�حوزه�بازرسی�و�نظارت�در�عرصه�تنظيم�بازار�
کشور؛�تشدید�پيگيری�روند�اصالح�قانون�نظام�صنفی�و�جلسات�مستمر�با�کميسيون�اقتصادی�
و�نمایندگان�مجلس؛�پيگيری�از�مجلس�شللورای�اسللالمی�برای�رفع�مشکالت�ناشی�از�اجرای�
ماده�97برای�مودیان�صنفی�به�موجب�آرامش�و�ثبات�قيمت�ها�که�مورد�تاکيد�ستاد�تنظيم�بازار�

است؛�موازی�کاری�بازرسان�وزارت�صمت�با�بازرسی�اتاق�های�اصناف�و�لزوم�تفکيک�آن.�

سومین نشست تخصصی اتاق های 
اصناف مراکز استان ها و مدیران بازرسی

زمان:��6بهمن�1398
مکان:�هتل�فردوسی�تهران
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زمان:��14مرداد�1399
مکان:�اتاق�اصناف�شمیرانات

نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و 
نظارت بازار

  

حاضران: رئیس اتاق اصناف ایران، حسین طاهرمحمدی دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 
و رئیس اتاق اصناف شمیرنات، محمود بنانژاد عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس 
اتاق مش�هد، محمدرضاکالمی سرپرس�ت معاون بازرگانی داخلی وزارت؛ گلپور رئیس مرکز 
اصن�اف و ام�ور بازرگانان وزارت صم�ت؛ نوده فراهان�ی رئیس اتاق اصناف ته�ران، ابراهیم 

درستی نماینده سرپرست وزارت صمت در اتاق اصناف ایران 
 �برگزاری�جلسلله�با�محوریت�تشللدید�بازرسی�و�نظارت�در�کنترل�انبارها�و�مبارزه�با�احتکار�
و�امتناع�از�عرضه�بود.�حسين�طاهرمحمدی�به�عنوان�ميزبان�این�نشست�گفت:�دولت�هم�در�
تمامی�بزنگاه�های�اجتماعی�و�اقتصادی�و...�از�حمایت�کسبه�و�اصناف�بهره�مند�بوده�و�در�بسياری�
از�مواقع�دولت�بسللته�ها�و�برنامه�های�حمایتی�را�از�اصناف�داشللته�و�زمانی�که�تدوین�شده�و�به�
مرحله�اجرا�رسلليده�واقعاً�اثرگذاری�الزم�را�برای�بهبود�وضعيت�کسب�وکارها�نداشته�است.�لذا�
باید�زمانی�که�برای�سللازمانی�تصميمی�گرفته�می�شللود�عالی�ترین�نهاد�آن�سازمان�در�جلسه�
حضور�داشته�باشد�تا�بتوانند�دغدغه�های�جامعه�صنفی�را�به�گوش�مسئوالن�کشور�برسانند�و�بر�

اساس�اولویت�ها�تصميمات�اتخاذ�شود�که�در�سطح�اجرا�ملموس�و�قابل�استفاده�بهينه�باشد.

حاضران در جلسه: ابراهیم درستی عضو و نماینده سرپرست وزارت صمت در هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران، بهنام نیک منش سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، نمایندگان 
دادستانی، سازمان تعزیرات حکومتی، س�ازمان صمت تهران، روسای اتاق های  اصناف تهران و 

شهرری و برخی از روسای اتحادیه ها 
  هم�اندیشی�پيرامون�تأمين�و�توزیع�کاالی�اساسی�و�بررسی�شيوه�نامه�بازرسی�انبار�و�مراکز�

نگهداری�کاال�از�مهمترین�موضوعات�این�جلسه�بود.

برگزاری نشست هم اندیشی تأمین و 
توزیع کاالی اساسی و بازرسی انبار

زمان:��22مرداد�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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حاضران: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، حجت االسالم حسن درویشیان، رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان و بازرسان کل امور صمت و واحد های تابع قوه قضاییه 
�در�این�نشسللت�ضرورت�تأمين�منابع�و�اسللتفاده�از�ظرفيت�هللای�قانونی�و�اقدام�به�منظور�
استفاده�از�ظرفيت�تبصره��7ماده��72قانون�نظام�صنفی�یادآور�شد.�استفاده�از�ظرفيت�بازرسی�و�
نظارت�مردمی�بر�بازار�من�جمله�بسيج�پيشنهاد�شد.�همچنين�عملياتی�شدن��5سامانه�نظارتی�و�
توزیع�هزار�دستگاه�لب�تاپ�به�منظور�اقدامات�نظارتی�در�سطح�بازار�برای�تجهيز�بازرسان�سازمان�

حمایت�مورد�اشاره�قرار�گرفت.�

نشست مشترک سازمان بازرسی و 
دستگاه های متولی نظارت بر بازار

زمان:��17آبان�1399

زمان:��18اسفند�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

نشس���ت هماهنگی اج���رای ط���رح توزیع 
مویرگی کاالی اساسی در واحدهای صنفی 

 حاضران: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، غالمرضا حسن پور رئیس سازمان بسیج منتخب
اصناف کشور، ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران، سعید صارمی معاون 
مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت در ارتباط با روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها، روسای 

سازمان های صمت استان در سراسر کشور و روسای بسیج اصناف در استان ها
  یکی�از�موارد�مهم�این�نشسللت�منطقی�نبودن�مقصر�دانستن�نظام�توزیع�در�زمان�واردات�
ناکافی�نهاده�ها�بود.�ممبينی�با�اشاره�به�توزیع�کاالی�اساسی�در�راستای�تنظيم�بازار�توسط�برخی�
از�واحدهای�صنفی�بيان�کرد:�محدودیت�هایی�در�عرضه�برخی�از�کاالهای�اساسللی�وجود�دارد�و�
قطعاً�نمی�توان�به�تعداد�همه�اعضای�یک�صنف�کاال�در�اختيارشان�قرار�بگيرد�و�به�همين�دليل�
یکسری�پارامترها�مانند�داشتن�ترازوی�دیجيتال�و�استفاده�از�صندوق�پوز… برای�ارائه�فاکتور�و�
ثبت�تراکنش�ها�در�تعيين�واحدهای�منتخب�الزامی�است�و�توزیع�نيز�به�صورت�چرخشی�انجام�

می�گيرد.�در�این�نشست�استفاده�از�ظرفيت�بسيج�در�بازرسی�از�بازار�مقرر�شد.�
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زمان:��19اسفند�1399
مکان:�کمیسیون�اقتصادی�مجلس

نشس���ت کمیس���یون اقتص���ادی مجل���س 
شورای اسالمی

  

حاض�ران: س�عید ممبینی، رئیس ات�اق اصناف ای�ران، اعضای کمیس�یون اقتصادی مجلس 
ش�ورای اس�المی، وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی و نمایندگان اتاق های بازرگانی و تعاون
 �بر�اساس�تصميمات�اتخاذ�شده�در�استفاده�از�نيروهای�بسيج�و�مردمی�برای�کنترل�بازار�و�
مسائل�و�مشکالت�و�نگرانی�و�دغدغه�مقام�معظم�رهبری�در�بحث�گرانی�بازار�با�توجه�به�التهابات�
معمول�شب�عيد�و�در�پيش�بودن�ماه�مبارک�رمضان،�وزیر�صنعت،�معدن�و�معدن�در�این�جلسه�
قول�داد�کاالهایی�که�در�انبارها�وجود�دارد�خصوصاً�آنچه�در�اختيار�دولت�اسللت�با�سللرعت�در�
بازار�عرضه�کند�و�کاالهایی�که�در�گمرکات�موجودند�به�فوریت�ترخيص�شوند.�همچنين�مقرر�
شللد�با�توجه�به�دغدغه�رهبری�نشست�های�مشترک�با�حضور�معاونان�وزارت�صنعت،�معدن�و�
معدن،�اعضای�کميسلليون�اقتصادی�و�اتاق�ها�تا�رسلليدن�به�حصول�نتيجه�نهایی�ادامه�یابد�تا�

شاهد�کاهش�قيمت�ها�در�بازار�باشيم.

حاضران: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، معاون اول رئیس جمهور استحاق جهانگیری، 
مهندس رزم حسینی وزیر صمت، مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، خاوازی وزیر جهاد 

کشاورزی، آوایی وزیر دادگستری و سایر مقامات عضو کارگروه در وزارت صمت 
  موضوعات�مرتبط�با�تنظيم�بازار�شب�عيد�بررسی�شد.�همچنين�در�خصوص�طرح�جشنواره�
ملی�فروش�فوق�العاده�در�مورد�کاالهای�مرتبط�تا�پایان�سللال�شللامل�پوشللاک،�کيف�و�کفش،�
آجيل�و�شيرینی�و�طرح�واحدهای�منتخب�صنفی�)کاسب�امين(�جهت�عرضه�کاالهای�اساسی�
تبادل�نظر�شد.�در�ادامه�جلسه�جهانگيری�و�وزیر�صمت�از�همکاری�و�همراهی�هميشگی�اصناف�

در�برنامه�های�دولت�به�ویژه�تنظيم�بازار�تشکر�کردند.

حضور رئیس اتاق اصناف ایران در 
جلسه کارگروه تنظیم بازار دولت

زمان:��23اسفند�1399
مکان:�وزارت�صمت
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زمان:��20مهر�1398
حمایت مالی اتاق اصناف ایران از  واحدهای 

بازرسی سراسر کشور

 

حاض�ران: س�عید ممبینی رئیس ات�اق اصناف ایران، عب�اس تابش، رئیس س�ازمان حمایت 
مصرف کنن�دگان و تولیدکنندگان، قاس�م ن�وده فراهانی، رئی�س اتاق اصناف ته�ران و اعضای 

هیئت مدیره  اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای
�)FMCG(مصوبه�وزارت�صمت�مبنی�بر�درج�قيمت�توليد�بر�برخی�از�کاالهای�تند�مصرف�� 
و�تعداد�محدودی�از�لوازم�خانگی�بررسی�شد.�به�دستور�وزارت�صمت�از�این�روز�به�مدت��6ماه�و�
به�صورت�آزمایشی�توليدکنندگان�»آب�معدنی«،�»انواع�آب�ميوه«،�»نوشابه�گازدار«،�»ماءالشعير�
و�نوشلليدنی�مالت«�از�گروه�کاالهای�مصرفی�و�»غذاساز«،�»نوشيدنی�ساز«،�»چرخ�گوشت«�و�

»ماکروویو«�از�گروه�کاالهای�سرمایه�ای�وارد�مرحله�اول�این�طرح�شد.

نشست هیئت رئیسه و روسای اتاق های 
 اصناف مراکز استان با معاونان 

وزارت صمت 

زمان:��19مهر�1400
مکان:�وزارت�صنعت�معدن�و�تجارت

حاضران: رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و روسای اتاق های اصناف مراکز استانها، قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و دبیر هیئت 

عالی نظارت و رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان
 �بيان�برنامه�ها�و�اهداف�کلی�دولت�در�خصوص�تنظيم�بازار�محور�اصلی�این�نشسللت�بود.�با�
توجه�به�سياست�های�دولت�و�شخص�رئيس�جمهور�مبنی�بر�اولویت�تنظيم�بازار�و�کنترل�قيمت�ها�
پس�از�واکسيناسيون�عمومی،�در�این�نشست�برنامه�ها�و�اهداف�کلی�دولت�در�خصوص�تنظيم�بازار�

اعالم�شد�و�در�مقابل�نمایندگان�اصناف،�مشکالت�پيش�رو�را�بيان�کردند.
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برگزاری و یا حمایت از رویدادهای صنفی
یکی از راهکارهای ایجاد نش���اط به بازار و انگیزه بخش���ی به فعاالن صنفی، برگزاری رویدادهای صنفی از جمله نمایش���گاه های 
تخصصی اس���ت. در اس���فند 1399 و 1400 اتاق اصناف ایران با توجه به گالیه ها و نارضایتی های واحدهای صنفی و نیز مصرف 
کنندگان از برگزاری نمایش���گاه های بهاره طرح "نمایش���گاهی به وس���عت ایران" را با حمایت وزارت صمت برگزار کرد. نمایشگاه 
مدکس، نمایشگاه کفش و چرم و نمایشگاه چاپ نیز از نمایشگاه های صنفی بوده اند که مورد حمایت هیات رئیسه اتاق اصناف 
ایران قرار گرفته و در رسانه تخصصی این تشکل انعکاس یافته اند. همچنین برگزاری آیین تجلیل از تشکل های صنفی برتر در 

حوزه پژوهش از ابتکارات معاونت پژوهش و آموزش بود که اخبار آن را در ادامه مرور می کنید: 

زمان:��20آذر�1398
مکان:�محل�دائمی�نمایشـــگاه�های�

بین�المللی�تهران
ای���ران  نمایش���گاه بین الملل���ی پوش���اک 

)ایران مد(
  حاضران: مجتبی صفایی نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، محمود بنانژاد خزانه دار اتاق 
اصن�اف ایران، ابراهیم درس�تی نماینده وزیر صنعت، معدن و تج�ارت در اتاق اصناف ایران و 
عضو هیئت رئیس�ه این اتاق، پیمان زندی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، افس�انه محرابی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک، ابوالقاسم شیرازی 
رئیس اتحادیه پوش�اک تهران و الیاس حضرتی رئیس کمیس�یون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی و رییس سازمان بسیج اصناف کشور

حاضران: رئیس اتاق اصناف ایران و جمعی از فعاالن این صنف  
��بررسی�چالش�ها�و�ظرفيت�های�صنوف�ذی�ربط�و�وابسته�و�پيش�بينی�تشکيل�جلسه�ای�با�
روسای�اتحادیه�های�چاپخانه�داران،�کليشه�و�ليتوگرافان�و�صحافان�درخصوص�رفع�مشکالت�این�
صنوف؛�تاکيد�بر�این�که�بسللياری�از�کاالهای�با�کيفيت�به�علت�ضعف�در�بسته�بندی،�موفقيت�
باالیی�در�فروش�و�صادرات�ندارند؛�این�نمایشگاه�در�تبادالت�تجاری�و�نيز�تبادل�تجربيات�و�دانش�

اعضای�این�صنف�به�یکدیگر�مؤثر�بود.

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

زمان:��15دی�1399
مکان:�محل�دائمی�نمایشـــگاه�های�

بین�المللی
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زمان:��15بهمن�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

نخس���تین جش���نواره فروش ویژه ن���وروزی 
)نمایشگاهی به وسعت ایران(

 حاضران: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، رسول شجری رئیس 
اتحادیه کفاشان دست دوز تهران، علی اژدرکش رئیس اتحادیه کفش های 
ماشینی تهران، سید علی اصغر بهبهانی رئیس اتحادیه کشباف و جوراب 
تهران، حسین آقا کوچکی رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان 
تهران، مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خش�کبار تهران و س�ید 

محمود موسوی نائب رئیس اتحادیه سراجان تهران
  در�سللومين�نشسللت�بررسللی�برگللزاری�جشللنواره�فللروش�ویژه�
نوروزی"نمایشللگاهی�به�وسللعت�ایران" مطرح�شللد:�در�مقابل�ممنوعيت�
برگزاری�نمایشللگاه�های�عرضه�مسللتقيم�باید�خدماتی�به�مردم�بدهيم�تا�
نياز�آن�ها�با�قيمت�پایين�تامين�شللود.�به�این�ترتيب�به�دنبال�شکل�گيری�
نمایشللگاهی�به�وسعت�ایران�هستيم�و�از�اتحادیه�ها�نيز�می�خواهيم�ضمن�
مشارکت�در�جشللنواره�نظارت�خود�بر�واحدهای�صنفی�را�بيشتر�کنند�تا�
آرامش�بازار�حفظ�شود.�این�طرح�باید�از�جذابيت�باالیی�برای�فروشندگان�و�
همچنين�مشتریان�برخوردار�باشد�تا�این�جشنواره�در�سال�های�بعد�استمرار�
یابد.�روسای�اتحادیه�های�حاضر�در�این�جلسه�از�اقدامات�رئيس�اتاق�اصناف�
ایران�در�متقاعد�کردن�دولت�به�ممنوعيت�برگزاری�نمایشللگاه�های�عرضه�

مستقيم�تقدیر�کردند.��

زمان:��29بهمن�1399
مکان:�محل�نمایشـــگاه�بین�المللی�

تهران
هفتمین نمایشگاه بین المللی چرم، کیف و 

کفش و صنایع وابسته

  

حاضران: س�عید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، رس�ول ش�جری رئیس اتحادیه کفاشان 
دست دوز تهران، احمد گازرانی، رئیس اتحادیه کفاشان همدان، حمیدرضا قاضی زاده زاهدی 

نماینده اتاق اصناف ایران و جمعی دیگر از اعضای صنوف وابسته
 �این�نمایشگاه�به�صورت�تخصصی�هر�ساله�در�تهران�برگزار�می�شود�و�ميزبان�فعاالن�صنف�

چرم�و�کفش�از�سراسر�ایران�و�کشورهای�مطرح�در�این�صنعت�است.�
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حاضران: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و دیگر فعاالن 

صنف پوشاک   
  نخسللتين�نمایشللگاه�بين�المللی�و�تخصصی�زنجيره�ارزش�پوشاک�)طراحی،�مد،�لباس،�
چرم�و�صنایع�وابسته(�"تهران�مدکس" به�همت�اتحادیه�پوشاک�تهران�و�حمایت�اتاق�اصناف�
ایران�با�حضور�سللعيد�ممبينی،�رئيس�اتاق�اصناف�ایران��20مهر��1400آغاز�به�کار�کرد�و�به�
مدت��4روز�برپا�بود.�در�این�نمایشگاه�که�به�طور�تخصصی�برگزار�شد،�فعاالن�حوزه�پوشاک�از�

سراسر�کشور�حضور�یافته�و�حدود��100غرفه�ایجاد�شد.

نمایشگاه تهران مدکس

�20مهر�1400
مـــکان:�نمایشـــگاه�های�بین�المللـــی�

شهر�آفتاب

حاضران: محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، سعید ممبینی، رئیس اتاق 
اصناف ایران، هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، جالل الدین محمد شکریه نائب رئیس اتاق اصناف 
ایران، حس�ین طاهر محمدی دبیر هیات رئیس�ه اتاق اصناف ایران و تعدادی از روس�ای اتاق ها و 

اتحادیه های صنفی شهرستان ها و شکوهیان معاون آموزشی اتاق اصناف ایران  
��از�تشللکل�های�برتر�در�حوزه�پژوهش�صنفی�تقدیر�شللد.�به�ترتيب�مقام�اول،�اتاق�اصناف�
شهرسللتان�شميرانات�به�ریاست�حسين�طاهرمحمدی،�مقام�دوم�اتحادیه�صنف�توليدکنندگان�
و�فروشللندگان�پوشللاک�تهران�به�ریاست�ابوالقاسللم�شيرازی،�مقام�سللوم�به�اتحادیه�کشوری�
سللوخت�های�جایگزین�و�خدمات�وابسللته�به�ریاسللت�علی�محمودیان�و�از�چهار�تشللکل�برتر،�
اتاق�اصناف�مرکز�اسللتان�بوشللهر�به�ریاست�مصطفی�گراشللی،�اتحادیه�صنف�فناوران�رایانه�و�
شرکت�های�فنی�مشاوره�ای�شهرستان�بجنورد�به�ریاست�مهدی�اميدوار،�اتحادیه�صنف�سازندگان�
و�فروشندگان�عينک�تهران�به�ریاست�حميد�ثابت�قدم�و�اتحادیه�صنف�رایانه�و�ماشين�های�اداری�

شهر�شيراز�به�ریاست�مهرتاش�تقدیر�به�عمل�آمد.

برگزاری نخستین آیین تجلیل از 
تشکل های صنفی برتر در حوزه پژوهش

�28آذر�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران
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زمان:��28دی�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

دومی���ن جش���نواره ف���روش وی���ژه ن���وروزی 
)نمایشگاهی به وسعت ایران(

حاضران: س�عید ممبینی رئیس اتاق اصناف ای�ران، محمدباقر مجتبایی 
دبیرکل اتاق اصناف ایران، حس�ین طاهر محمدی دبیر هیئت رئیس�ه اتاق 
اصناف ایران، رس�ول ش�جری رئیس اتحادیه کفاش�ان دست دوز تهران، 
علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادان تهران، سید علی اصغر بهبهانی رئیس 
اتحادیه کش�باف و جوراب تهران، مصطفی احم�دی رئیس اتحادیه آجیل 
و خش�کبار تهران، اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران، س�ید 
محمود موسوی رئیس اتحادیه سراجان و حبیب طهماسبی رئیس اتحادیه 

خیاطان و نماینده اتحادیه پوشاک تهران در اتاق اصناف ایران
  در�این�نشست�گفته�شد:�به�موجب�بررسی�به�عمل�آمده�از�نمایشگاه�های�
تجمعی�همراه�با�فروش�)با�عناوینی�نظير�فروش�بهاره�یا�عرضه�مستقيم(�که�هر�
دو�گروه�واحدهای�توليدی�و�مصرف�کنندگان�شدیدا�به�آن�ها�اعالم�نارضایتی�
داشتند.�اتاق�اصناف�ایران�برای�دو�سال�متوالی�اقدام�به�برگزاری�نمایشگاهی�به�
وسعت�ایران�)فروش�ویژه�نوروزی(�کرد.�در�این�طرح�صنوف�مختلف�در�سراسر�

کشور�با�اعالم�به�اتحادیه�های�مربوطه�مشارکت�کردند.��

زمان:��2اسفند�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

برگزاری هشتمین دوره مسابقات قرآنی در 
اتاق اصناف ایران

  

حاضران: هیات رییسه اتاق اصناف ایران، مدیران، معاونان و کارکنان اتاق اصناف ایران
 �هشللتمين�دوره�از�مسللابقات�قرآنی�اتاق�اصناف�ایران�در�روزهای��19و��20بهمن��1400
به�مناسللبت�دهه�مبارک�فجر،�در�سه�رشللته�حفظ،�قرائت�و�مفاهيم�برگزار�شد.�در�پایان،�از�
سللوی�رئيس�و�هيات�رئيسلله�اتاق�اصناف�ایران،�تقدیری�از�برترین�های�این�مسابقه�قرآنی�به�

عمل�آمد.�
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حضور یا اجرای رویدادهای ملی- مذهبی 
اتاق اصناف ایران در این مدت در برگزاری یا حضور رویدادهای ملی- مذهبی از جمله تجدید میثاق با امام خمینی )ره(،22 بهمن، 
دف���اع مقدس، ایام محرم، پویش های همدلی و مس���ئولیت اجتماعی حضور موثر داش���ته اس���ت. اخبار مرب���وط به برخی از این 

رویدادها را در ادامه می خوانید:

زمان:��16دی�1398
مکان:�مسیر�راهپیمایی�مردمی

آیین وداع با س���ردار ش���هید حاج قاس���م 
سلیمانی 

حاضران: رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و کارکنان اتاق اصناف ایران
با�شهادت�سردار�شهيد�حاج�قاسم�سليمانی�و�همراهانش،�مراسم�پر�شکوهی�از�برای�وداع�با�پيکر�
شللریف�ایشللان�در�تهران�برگزار�شد.�در�این�مراسم�ملی،�حضور�هيئت�رئيسه�اتاق�اصناف�ایران�و�

کارکنان�با�برپایی�ایستگاه�صلواتی�همراه�بود.

زمان:��22دی�1398
مکان:�مسجد�امام�خمینی�)ره(

حضور هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در 
مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم 

با حضور: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، ابراهیم درستی، نماینده وزیر صنعت، معدن سلیمانی
و تجارت در اتاق اصناف ایران و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، غالمرضا حسن پور رئیس 

سازمان بسیج اصناف کشور و هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و اتحادیه های صنفی تهران 
مراسم�گراميداشت�سردار�سپهبد�شهيد�حاج�قاسم�سليمانی�و�شهدای�جبهه�مقاومت�در�مسجد�

امام�خمينی�)ره(�بازار�بزرگ�تهران�برگزار�شد.
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�16بهمن�1398
حرم�امام�خمینی�)ره(

مراسم تجدید میثاق با آرمان های بنیان گذار 
انقالب اسالمی

  

با حضور: هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و کارکنان 
 �اصناف،�تعاون�گران،�بازرگانان�و�صنعت�گران�با�آرمان�های�بنيانگذار�انقالب�اسالمی�در�حرم�

مطهر�امام�خمينی�)ره(�تجدید�ميثاق�کردند.�

حاضران: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، حجت االسالم والمسلمین غالمعلی نعیم آبادی 
رئیس بنیاد بین المللی احیاء فرهنگ خمس و ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه و نماینده وزیر صمت 
در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، مسعود امراللهی مسئول بسیج تخصصی اصناف ایران، خسرو 

ابراهیمی نیا، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، محمد توکلی رئیس هیئت امنای بازار تهران
  �در�این�نشسللت�حجت�االسللالم�و�المسلللمين�نعيم�آبادی�رئيس�بنياد�بين�المللی�احياء�
فرهنللگ�خمس�در�اصنللاف�گفت:�ارتباط�بازاریان�و�روحانيت�از�قدیم�مرسللوم�بوده�اسللت�و�
برگزاری�چنين�نشسللت�هایی�بين�این�دو�قشللر�پر�سللابقه�اسللت.�بازار�همواره�به�جز�در�بحث�
پرداخت�وجوهات�و�سهم�امام،�پشتوانه�بزرگ�حوزه�بوده�است.�هرچند�مدتی�است�که�پرداخت�
خمس�به�عنوان�یک�واجب�الهی�کمرنگ�شده�است�و�ازاین�رو�باید�به�همت�مردان�بزرگ�این�

قشر�پر�رنگ�شود.�

تشکیل کارگروه اصناف بنیاد بین المللی 
احیاء فرهنگ خمس

زمان:��20بهمن�1398
مکان:�بنیاد�بین�المللی�احیاء�فرهنگ�

خمس
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حاضران: سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران ، غالمرضا حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف 
کشور، ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران، معاون توسعه مشارکت های مردمی 

کمیته امداد امام خمینی )ره(
�افتتاح�همزمان��72مرکز�نيکوکاری�اصناف�و�بازاریان�سراسللر�کشور؛�در�پایان�این�مراسم،�
عالوه�بر�مرکز�نيکوکاری�شللهيد�داود�کنعانی،�سلله�مرکز�نيکوکاری�دیگر�در�تهران�به�نام�های�
مولی�الموحدیللن،�حضرت�سللکينه�)س(�و�ققنوس�راه�اندازی�و�احللکام�هيئت�مدیره�این�مراکز�

تقدیم�شد.

مراسم افتتاح 7۲ مرکز نیکوکاری اصناف 
و بازاریان سراسر کشور

زمان:��20اردیبهشت�1399
مکان:�مجتمع�تجاری�شبنم�تهران�و�

به�نام�شهید�داود�کنعانی

زمان:��10آبان�1400
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

نشس���ت رئی���س ات���اق اصن���اف ای���ران ب���ا 
 ش���ورای اصناف در س���تاد امر به معروف و

 نهی از منکر

  

حاضران: س�عید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، حجت االسالم والمسلمین خان محمدی 
معاون اجتماعی، مسعود امرالهی مدیر اجرائی بسیج تخصصی اتاق اصناف ایران 

 �"شورای�امر�به�معروف�و�نهی�از�منکر�در�اصناف�و�اتحادیه�ها"،�"رسيدگی�به�نابسامانی�های�
خرد�و�کالن�در�بازار��کنترل�گرانی�های�نا�متعارف" و�" برگزاری�سلسله�همایش�های�استانی�
اصناف�و�اتحادیه�ها�با�محوریت�ترویج�فرهنگ�کسب�و�کار�حالل�و�معرفی�و�تشویق�کسبه�و�

تجار�تراز�انقالب" از�محورهای�این�نشست�بود.
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حاضران: رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران،رئیس سازمان بسیج اصناف کشور
  بحللث�و�تبادل�نظللر�پيرامون�موضوعات�صنفی،�اهدای�لوح�تقدیر�ازغالمرضا�حسللن�پور�

رئيس�سازمان�بسيج�اصناف،�بازاریان�و�فعاالن�اقتصادی�کشور.

دیدار رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف 
ایران با رئیس سازمان بسیج اصناف 

کشور به مناسبت هفته بسیج

زمان:��7آذر�1400
مکان:�سازمان�بسیج�اصناف�کشور

زمان:��13اسفند�1400
مـــکان:�شـــورای�هماهنگی�تبلیغات�

اسالمی
تقدیر از روسای کمیته های تخصصی ستاد 

مرکزی دهه فجر 

  

حاضران: اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و روسای کمیته های تخصصی ستاد دهه 
فجر انقالب اسالمی

 �تجليل�نماینده�ولی�فقيه�و�رئيس�شورای�هماهنگی�تبليغات�اسالمی�از�روسای�کميته�های�
تخصصی�ستاد�دهه�فجر�انقالب�اسالمی�از�جمله�سعيد�ممبينی.
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نشست هم اندیشی »کارگروه تخصصی 
اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی ستاد 

برگزاری ایام هللا دهه فجر«

زمان:�11بهمن�1400
مکان:�هتل�فردوسی

حاضران: س�عید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ، محمدباقر 
مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران و روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها

�در�آسللتانه�چهل�و�سللومين�سالگرد�پيروزی�انقالب�اسللالمی�و�با�هدف�بزرگداشت�یاد�و�
خاطره�شهدای�اصناف�و�بازاریان�در�انقالب�اسالمی�و�تجدید�پيمان�با�آرمان�های�انقالب،�ذیل�
شورای�هماهنگی�تبليغات�اسالمی،�کميته�اصناف،�بازاریان�و�فعاالن�اقتصادی�به�مسئوليت�اتاق�
اصنللاف�ایران�و�با�عضویت�اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�و�کشللاورزی�ایران،�اتاق�تعاون�ایران،�
مرکز�اصناف�و�امور�بازرگانان،�بسيج�اصناف�کشور�و�جامعه�انجمن�های�اسالمی�اصناف�و�بازار�
تشکيل�شد�و�نشستی��با�حضور�روسای�اتاق�های�اصناف�مراکز�استان�ها�برگزار�و�ایشان�پيرامون�
بررسللی�موضوعات�»کارگروه�تخصصی�اصناف،�بازاریان�و�فعاالن�اقتصادی�ستاد�برگزاری�ایام�
اهلل�دهه�فجر«�و�»دومين�جشللنواره�فروش�فوق�العاده�نوروزی�)نمایشللگاهی�به�وسعت�ایران(«�

هم�اندیشی�کردند.��
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دبیرخانه و اقدامات مشترک سه اتاق
سه اتاق، اصناف، بازرگانی و تعاون ایران با تعامل و همکاری خوب در این دوره توانستند بر مدیریت کالن اقتصاد ایران تاثیر به 
سزایی به ویژه در دوره مدیریت کرونا و انتخابات های ریاست جمهوری و وزرای صمت بگذارند. چندی از اخبار با این محوریت را 

در ادامه می خوانیم:

زمان:��13اسفند�1398
نامه روس���ای س���ه اتاق به رئیس جمهور 

1۳۹۸

روسای سه تشکل اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق 
تعاون ایران در نامه ای به رئیس جمهور دولت سیزدهم با تشریح وضعیت موجود اقتصاد ایران 

در شرایط ورود ویروس کرونا به کشورمان، سه گروه درخواست را مطرح کردند.
الف(

1-�اسللتمهال�سررسيد�اقساط�تسللهيالت�از�بهمن�ماه��1398لغایت�حداقل�تا�پایان�شهریور�
�1399بدون�تعلق�جرائم�دیرکرد.

2-�تمدید�تسللهيالتی�که�سررسلليد�تسللویه�آن�ها�از�بهمن�ماه��1398لغایت�حداقل�شهریور�
�1399است.

3-�تأمين�سرمایه�در�گردش�با�شرایط�سهل�و�نرخ�حمایتی�جهت�واحدهای�توليدی�و�تجاری
4-�استمهال�حق�بيمه�سهم�کارفرما�از�بهمن�ماه��1398لغایت�حداقل�پایان�شهریور�ماه��1399

بدون�تعلق�جریمه
5-�استمهال�یا�تخفيف�مالياتی�جهت�عملکرد�سال�1398

6-�استمهال�حداقل�هشت�ماهه�تقسيط�پرداخت�بدهی�های�قبلی�به�سازمان�تأمين�اجتماعی�
و�سازمان�امور�مالياتی

7-�استمهال�پرداخت�ماليات�بر�ارزش�افزوده�متعلقه�از�بهمن�ماه��1398لغایت�حداقل�تا�پایان�
شهریور�ماه��1399و�نيز�استمهال�پرداخت�بدهی�معوقه�ماليات�بر�ارزش�افزوده�قبل�از�این�تاریخ�

به�مدت�هشت�ماه
8-�تأمين�منابع�و�تسهيالت�ارزان�برای�مردم�)مخاطبين�هدفمند(�جهت�تقویت�قدرت�خرید

9-�استمهال�وصول�هرگونه�عوارض�توسط�شهرداری�ها�حداقل�تا�پایان�شهریور�ماه�1399
ب(

در�جهت�رفع�مشللکل�انسداد�مرزها�و�جلوگيری�از�ورود�کاالهای�صادراتی�ایران�به�کشورهای�
دارای�اولویت�هدف�صادراتی،�هيئت�هایی�ویژه�متشکل�از�نمایندگان�وزارت�امور�خارجه،�وزارت�
صنعت،�معدن�و�تجارت،�وزارت�بهداشللت،�سازمان�ملی�استاندارد�و�اتاق�های�بازرگانی،�تعاون�و�

اصناف�به�کشورهای�موصوف�اعزام�شود.
ج(

به�منظور�تدوین�سياسللت�ها�و�برنامه�های�اجرایی�حمایتی�و�نيز�ارائه�گزارش�های�عملکرد�به�
حضرت�عالی،�کميته�ای�مشترک�مرکب�از�نمایندگان�جنابعالی�و�روسای�سه�اتاق�تشکيل�شود.
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حاضران: آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری، هیات 
رئیسه اتاق اصناف ایران، هیات رئیسه اتاق های بازرگانی و تعاون وفعاالن اقتصادی

  تشللریح�برنامه�های�کانددیدای�ریاسللت�جمهوری�در�جمه�اتاق�های�سلله�گانه�و�فعاالن�
اقتصادی؛�سللعيد�ممبينی�با�اشاره�به�اهميت�برنامه�اقتصادی�کاندیدهای�ریاست�جمهوری�در�
شرایط�کنونی�اقتصادی�کشور،�اظهار�کرد:�آنچه�فعاالن�بخش�اقتصادی�کشور�و�توليدکنندگان�
از�رئيس�جمهوری�آینده�کشللور�انتظار�دارند،�ارائه�یک�برنامه�شللفاف�اقتصادی�است.�وی�ادامه�
داد:�اصناف�راهکار�رفع�مشکالتی�که�به�آن�مبتال�است�را�دسته�بندی�کرده�و�ارائه�خواهد�داد�

تا�در�برنامه�اقتصادی�رئيس�جمهور�آینده�به�آن�توجه�شود.�

نشست انتخاباتی ابراهیم رئیسی، 
کاندیدای انتخابات دوره سیزدهم ریاست 

جمهوری با فعاالن حوزه اقتصادی

زمان:��5خرداد�1400
مکان:�اتاق�بازرگانی�ایران

حاضران، روس�ا و هیات رئیس�ه س�ه اتاق و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، محسن رضایی 
کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�با�بيان�اینکه�مدت�هاست�که�فعاالن�کسب�وکار�در�آرامش�نيستند،�
گفت:�از�زمانی�که�نرخ�ارز�افزایش�یافته،�کسب�وکارها�در�رویارویی�با�حوزه�اقتصاد�دچار�نگرانی�
شده�اند،�یک�اصل�کلی�برای�فعالين�اقتصادی�این�است�که�با�آرامش�خاطر�بتوانند�به�کسب�وکار�
خود�بپردازند�و�توليد�ثروت�کنند�و�ثروت�را�در�خدمت�توسللعه�سللرمایه�گذاری�و�اشتغال�قرار�
دهند�اما�مدت�هاسللت�که�فعاالن�کسب�وکار�آرامش�ندارند.�وی�خاطرنشان�کرد:�اميدواریم�اگر�
شما�به�عنوان�رئيس�جمهور�انتخاب�شدید�نقش�تشکل�های�اقتصادی�و�اتاق�های�اصناف�و�اتاق�
بازرگانی�و�تعاون�را�بيش�ازپيش�در�تصميم�گيری�ها�دخالت�دهيد�و�حمایت�بيشللتری�از�بخش�

خصوصی�شکل�بگيرد.

تشریح برنامه های محسن رضایی 
کاندیدای دور سیزدهم ریاست جمهوری

زمان:��11خرداد�1400
مکان�:�اتاق�بازرگانی�ایران
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زمان:��27اردیبهشت�1400
نامه رؤس���ای اتاق های بخش خصوصی 
ب���ه رئی���س مجلس ش���ورای اس���المی در 

مورد تسهیل کسب وکار

مکاتبه رؤس�ای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در مورد بهبود و تس�هیل شرایط صدور 
مجوزهای کس�ب وکار با رئیس مجلس ش�ورای اس�المی؛ در این نامه آمده است: اخیراً وزیر 
محترم امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی مجلس مورد سؤال برخی نمایندگان محترم 
در ارتباط با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم 
شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب وکار قرار گرفتند و بعد از توضیحات جناب 
وزیر نیز نمایندگان حاضر در صحن از پاس�خ های دریافتی قانع نش�دند که منجر به دریافت 

کارت زرد ایشان از مجلس شد.
در�این��ارتباط�با�عنایت�به�اینکه�اتاق�های�سلله�گانه�بازرگانی،�اصناف�و�تعاون�ایران�از�ابتدای�
ابالغ�قانون�فوق�و�تأسلليس�هيئت�مقررات�زدایی�و�تسللهيل�صدور�مجوزهای�کسللب�وکار�جزء�
اعضای�قانونی�این�هيئت�بوده�و�همواره�در�تدوین�برنامه�های�هيئت،�برگزاری�جلسات�کميته�های�
تخصصی�و�جلسات�اصلی�هيئت�مشارکت�فعال�داشته�اند،�ذکر�مطالب�زیر�در�ارتباط�با�عملکرد�

هيئت�مذکور�شایان�توجه�است:�
1-�موضوع�تسللهيل�و�بهبود�محيط�کسب�وکار�همواره�مورد�تأکيد�و�مطالبه�بخش�خصوصی�
و�تعاونللی�کشللور�بوده�و�دراین�ارتباط�نيز�قانون�گذار�اقللدام�به�پيش�بينی�مراجعين�نظير�هيئت�
مقررات�زدایی،�شللورای�گفت�وگوی�دولت�و�بخش�خصوصی،�سللتاد�تسهيل�و�رفع�موانع�توليد�
و�دیگر�کارگروه�های�ملی�و�اسللتانی�نموده�اسللت،�ليکن�مشللاهده�عملکرد�هر�کدام�از�نهادهای�
قانونی�فعال�در�بهبود�محيط�کسب�وکار�و�نظام�مجوزدهی�کشور�نظير�هيئت�مقررات�زدایی�نيز�
بيانگر�آن�است�که�هر�کدام�از�این�نهادها�توانسته�اند�به�صورت�نسبی�و�محدود�در�بهبود�محيط�
کسللب�وکار�ایفای�نقش�نمایند.�در�این�راستا�بررسللی�دقيق�و�کارشناسی�نظام�اداری�موجود�و�
پيچيدگی�ساختارهای�مجوزدهی�که�حاصل�چندین�دهه�مدیریت�اقتصاد�دولتی�و�دستوری�در�
کشور�است،�بيانگر�آن�است�که�تغيير�این�شرایط�به�منظور�بهبود�محيط�کسب�وکار�و�تسهيل�
نظام�مجوزدهی�به�منظور�ارتقاء�رتبه�کشور�در�ارزیابی�شاخص�سهولت�کسب�وکار�بانک�جهانی،�
با�ساده�سللازی�بيش�ازحد�موضوع�و�انتظار�اقدامات�چشمگير�صرفاً�با�ابالغ�یک�قانون�و�از�طریق�
یک�وزارتخانه�برای�مقابله�با�بيش�از�سلليصد�مرجع�صدور�مجوز�و�مقرره�گذار�در�کشللور�بسيار�
خوش�بينانه�و�دور�از�واقعيت�اسللت،�ضمن�آنکه�اصالح�و�بهبود�محيط�کسب�وکار�در�نگاه�کالن�
بسيار�فراتر�از�حيطه�وظایف�و�اختيارات�یک�نهاد�با�وزارتخانه�خاص�نظير�هيئت�مقررات�زدایی�
و�یا�وزارت�امور�اقتصادی�و�دارایی�اسللت�و�تمرکز�هيئت�مذکور�نيز�صرفاً�بر�روی�شناسللایی�و�
تسهيل�صدور�مجوزهای�کسب�وکار�است�که�به�عنوان�یک�جزء�از�اجزاء�گسترده�فضای�نامساعد�
کسللب�وکار�کشور�اسللت.�لذا�با�نگاهی�واقع�بينانه�و�مبتنی�بر�تجارب�عملياتی�گذشته�می�توان�
اذعان�نمود�که�اقدامات�و�انتظارات�اصولی�در�جهت�مقررات�زدایی�و�بهبود�محيط�کسللب�وکار�
کشور�به�همان�تناسب�نيازمند�جراحی�اساسی�در�نظام�قانون�گذاری،�رویه�های�وضع�مقررات�در�
دستگاه�های�اجرایی�و�تحول�در�ساختار�اداری�کشور�است�که�بدون�برنامه�ریزی�دقيق�و�در�بازه�

زمانی�ميان�مدت�و�در�صورت�عدم�همکاری�تمامی�ارکان�حاکميت�قابل�اجرا�نخواهد�بود.
2-�هرچند�که�اتاق�های�سلله�گانه�به�عنوان�نمایندگان�قانونی�بخش�خصوصی�و�تعاونی�کشور�
همواره�مطالبه�ارتقاء�سطح�عملکرد�مجامع�و�شوراهای�تصميم�سازی�و�تصميم�گيری�حاکميتی�
از�جمله�هيئت�مقررات�زدایی�و�تسللهيل�صدور�مجوزهای�کسللب�وکار�کشللور�بوده�و�هستند،�
ليکللن�مروری�منصفانلله�بر�عملکرد�این�هيئت�و�دبيرخانه�متبللوع�در�وزارت�اقتصاد،�به�ویژه�در�
دولت�دوازدهم�نشانگر�پيشرفت�چشمگير�هيئت�در�شاخص�های�عملکرد�کمی�و�کيفی�و�اخذ�
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دستاوردهای�ملموس�در�محيط�کسب�وکار�کشور�بوده�است،�اقداماتی�نظير�راه�اندازی�پنجره�واحد�
فيزیکی�شللروع�کسب�وکار�در�چند�استان�بزرگ�و�کاهش�زمان�ثبت�شرکت�و�شروع�کسب�وکار�
از��72روز�به��3روز�کاری،�فعال�شللدن�سامانه�ملی�مجوزهای�کسب�وکار�کشور�)G4B(�در�ثبت�
شناسللنامه�مجوزهای�کسب�وکار�در�آن،�رسيدگی�به�شکایات�متقاضيان�در�روند�صدور�مجوزها،�
رشد�دو�برابری�تعداد�برگزاری�جلسات�کميته�های�تخصصی�هيئت،�تسهيل�در�صدور�الکترونيکی�
برخی�مجوزهای�پرتکرار�و�فراگير�نظير�گواهی�عدم�سوءپيشينه،�گواهی�اخذ�کد�اقتصادی،�گواهی�
ثبت�نام�در�نظام�ماليات�بر�ارزش�افزوده�کاهش�چشمگير�زمان�استعالم�گواهی�ماده��186قانون�
ماليات�های�مستقيم�از�متوسط�یک�ماه�به�کمتر�از��4روز�برای��98درصد�متقاضيان�و�راه�اندازی�
دادگاه�تخصصی�رسلليدگی�به�دعاوی�تجاری�در�تهران،�تنها�بخشللی�از�اقدامات�و�دستاوردهای�
ملموس�هيئت�مذکور�در�چهار�سللال�اخير�بوده�اسللت�که�به�سللهم�خود�تأثير�قابل�توجهی�در�
افزایش�اميدواری�فعاالن�اقتصادی�به�استمرار�اجرای�ماده��7قانون�اجرای�سياست�های�کلی�اصل�
�44قانون�اساسی�و�نقش�آفرینی�این�هيئت�در�بهبود�فضای�کسب�وکار�و�نظام�مجوزدهی�کشور�

داشته�است.
3-�مادامی�که�موتور�توليد�مقررات�و�بخشللنامه�ها�و�مجوزهای�مخل�در�کشللور�از�طریق�بيش�از�
سيصد�نهاد�ملی�و�وزارتخانه�متوقف�نشود�و�مدیران�دستگاه�های�اجرایی�نسبت�به�تصميمات�هيئت�
مقررات�زدائی�تمکين�ننموده�و�مصوبات�هيئت�را�اجرا�ننمایند،�سرعت�تسهيل�قوانين�و�مقررات�و�
مجوزهللای�مخل�از�طریق�نهادهای�مرتبط�نظير�هيئت�مقررات�زدایی�با�محوریت�وزارت�اقتصاد،�
تکاپوی�رسيدگی�به�مقررات�و�مجوزهای�زائد�گذشته�و�مقابله�با�خلق�مقررات�و�مجوزهای�جدید�را�
نخواهند�داشت.�ليکن�خوشبختانه�قانون�اصالح�مواد�)1(�و�)7(�قانون�اجرای�سياست�های�کلی�اصل�
�44که�اخيراً�در�اسفند�ماه��1399ابالغ�شده�است،�حاوی�الزامات�هوشمندانه�ای�به�منظور�پيشگيری�
از�خلق�مجوزهای�جدید�توسط�دستگاه�های�اجرایی�در�قوای�سه�گانه�و�همچنين�افزایش�ضمانت�

اجرایی�مصوبات�هيئت�مقررات�زدایی�و�تسهيل�صدور�مجوزهای�کسب�وکار�است.
در�پایان�ضمن�تقدیر�از�دقت�نظر�نمایندگان�محترم�ملت�و�همچنين�مرکز�پژوهش�های�مجلس�
بابت�تهيه�گزارش�های�نظارتی�از�اجرای�قوانين�مؤثر�در�بهبود�فضای�کسب�و�کشور،�انتظار�می�رود�
با�ابالغ�قانون�اخير�فوق�الذکر�و�اجرای�دقيق�آن�توسط�دولت،�شاهد�کاهش�مقاومت�دستگاه�های�
مجوز�دهنده�و�همکاری�بيشللتر�دستگاه�های�اجرایی�کشللور�با�هيئت�مقررات�زدایی�باشيم،�لذا�
اميدواریم�با�تالش�بيشتر�مجموعه�اعضای�قانونی�این�هيئت�از�جمله�نمایندگان�مجلس�شورای�
اسللالمی�و�دستگاه�های�نظارتی�عضو،�در�کنار�اتاق�های�سه�گانه�و�وزارت�امور�اقتصادی�و�دارایی�
به�عنوان�دبيرخانه�هيئت،�انتظارات�قانون�گذار�و�همچنين�فعاالن�اقتصادی�کشور�از�تسهيل�ساختار�

مجوزدهی�کشور�بيش�ازپيش�برآورده�گردد.

زمان:�23آذر�1400
تشکیل کارگروه س���اماندهی تشکل های 

اقتصادی ملی کشور با همراهی سه اتاق

  تشکيل�کارگروه�ساماندهی�تشکل�های�اقتصادی�ملی�کشور�با�همراهی�اتاق�های�بازرگانی،�
اتاق�اصناف�ایران�و�اتاق�تعاون؛�

این�کارگروه�با�مشارکت�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت،�وزارت�کشور،�وزارت�کار،�تعاون�و�رفاه�
اجتماعی،�وزارت�جهاد�کشللاورزی،�وزارت�راه�و�شهرسللازی،�سازمان�ثبت�امالک�و�اسناد�کشور،�

کانون�عالی�انجمن�های�کارفرمایی�ایران�و�مرکز�آمار�ایران،�تشکيل�شد.�
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کرونـا

صدور بخشنامه اتاق اصناف ایران در 
رعایت پروتکل های بهداشتی هم زمان با 

شیوع ویروس کرونا در کشور

زمان:��15اسفند�98

در پی ش�یوع بیماری کرونا در کش�ور، رئیس اتاق اصناف ایران با صدور بخش�نامه ای نسبت به 
رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در واحدهای صنفی سراسر کشور هشدار داد

در�این�بخشنامه�آمده�است:
اصناف�همواره�در�خدمت�کشور�و�مردم�بوده�و�هستند.�تاریخ�این�مرزوبوم�نيز�گواهی�بر�این�مدعا�
است.�ازاین�رو�بر�خود�الزم�می�دانيم�تا�در�کنار�دیگر�آحاد�جامعه،�نسبت�به�رفع�مشکالت�موجود�در�
خصوص�ویروس�کرونا�حساسيت�الزم�را�به�خرج�دهيم.در�همين�راستا�نکات�الزم�االجرا�را�به�سمع�
و�نظر�کليه�فعاالن�صنفی�رسانده�و�انتظار�دارد�با�جدیت�تمام�مورد�توجه�فعاالن�صنفی�قرار�گيرد.

*�کليه�واحدهای�صنفی�در�سراسر�کشور�موظف�اند�که�در�محيط�کسب�وکار�از�وسایل�ضدعفونی�کننده�
جهت�استفاده�عموم�بهره�ببرند.

*�رعایت�بهداشللت�فردی�و�عمومی�مطابق�با�ضوابط�اعالمی�وزارت�بهداشللت،�درمان�و�آموزش�
پزشللکی�از�مبادی�رسللمی�این�وزارتخانه�ضروری�بوده�و�توجه�به�توصيه�های�مأمورین�و�بازرسين�

علوم�پزشکی�الزم�االجراست.
�*�بازرسی�و�نظارت�اتاق�های�اصناف�سراسر�کشور�به�ویژه�در�حوزه�عرضه�اقالم�بهداشتی�تشدید�
خواهد�شد.�لذا�هيچ�یک�از�عرضه�کنندگان�لوازم�بهداشتی�حق�ندارند�نسبت�به�افزایش�قيمت�اقالم�

ضروری�و�بهداشتی�اقدام�کنند
*�اتاق�اصناف�ایران،�سازمان�حمایت�و�تعزیرات�کشور�با�همکاری�کليه�اتاق�های�اصناف�کشور�و�اتحادیه�های�

صنفی�مرتبط�بر�تمامی�زنجيره�تأمين�و�توزیع�اقالم�بهداشتی�مربوطه�نظارت�دقيق�خواهد�داشت.
�*�اتاق�های�اصناف�و�اتحادیه�های�صنفی�موظف�اند�نسبت�به�تهيه�اقالم�بهداشتی�و�ضدعفونی�کننده�

جهت�استفاده�کارکنان�و�مراجعان�اقدام�کنند.
*�کارکنان�و�مدیران�تمامی�واحدهای�عرضه�کننده�اغذیه�و�آشللاميدنی�و�اقامتی�در�همه�رسته�ها�
موظف�اند�کارت�سللالمت�و�بهداشللت�معتبر�و�مطابق�با�ضوابط�وزارت�بهداشت،�درمان�و�آموزش�

پزشکی�کليه�کارکنان�را�در�محل�جهت�رؤیت�بازرسين�داشته�باشند.
*�اهتمام�نسبت�به�توصيه�های�بازرسان�وزارت�بهداشت،�درمان�و�آموزش�پزشکی�باید�در�دستور�
کار�کليه�واحدهای�صنفی�مرتبط�قرار�گيرد،�صنوف�مرتبط�با�خدمات�غذایی�و�آشاميدنی�با�باالترین�

سطح�حساسيت�نسبت�به�رعایت�نکات�بهداشتی�اهتمام�ورزند.
*�اتاق�اصناف�ایران�با�تشکيل�ستاد�بحران�مقابله�با�ویروس�کرونا،�اقدامات�الزم�در�حوزه�های�مرتبط�

را�در�اسرع�وقت�به�انجام�خواهد�رساند.
*�تمامی�شللهروندان�در�صورت�مشللاهده�هرگونه�تخلف�از�واحدهای�صنفی،�موضوع�را�از�طریق�

سامانه��124به�اطالع�مسئوالن�ذی�ربط�برسانند.

  کرونا از اسفند 1398 تا اردیبهشت ماه 1401 بر بازار تاثیر مستقیم گذاشت و بیشترین بخش از توان هیات رئیسه اتاق اصناف 
ایران، سایر اتاق ها و اتحادیه ها را گرفت. به همین سبب حجم بسیار باالیی از اخبار پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران به 
موضوع کرونا اختصاص یافت. در این گزارش عملکرد بیشتر مباحث کرونایی در بخش های پیش آورده شده است اما آنچه در 

ادامه می خوانید برخی از اهم اخبار کرونایی اصناف است: 
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�سعيد�ممبينی،�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�طی�تماس�تلفنی�با�مصطفی�ساالری�مدیرعامل�
سللازمان�تأمين�اجتماعی،�مهم�ترین�مطالبات�صنفی�از�این�سللازمان�را�پيگيری�کرد.�در�نتيجه�
این�تماس�مقرر�شد�حق�بيمه�سهم�کارفرما�دستکم�به�مدت�سه�ماه�استمهال�شده�و�حق�بيمه�
استمهال�شده�نيز�تا�پایان�سال�تقسيط�شود.�ساالری�اعالم�کرد�دستورالعمل�مذکور�برای�سراسر�
کشللور�صادر�شده�است.�همچنين�پيشنهاد�بخشللودگی�کامل�حق�بيمه�سهم�کارفرما�تا�پایان�
بحران�کرونا�از�سللوی�رئيس�اتاق�اصناف�ایران�مطرح�شد.�مقرر�شد�تا�این�پيشنهاد�در�جلسات�
آتی�طرفين�مورد�بررسللی�بيشللتر�قرار�گرفته�تا�به�تصویب�نهایی�برسللد.�از�دیگر�پيشنهادهای�
ممبينی�به�سللاالری�ارائه�یارانه�حمایتی�به�کارگران�واحدهای�صنفی�با�سللقف�پرداخت�نيمی�
از�حقوق�آن�ها�بود.�گفتنی�اسللت�این�پيشللنهاد�با�هدف�جلوگيری�از�تعدیل�نيروی�کار�در�ایام�

تعطيل�ارائه�شد.

پیگیری مطالبات صنفی از سازمان تأمین 
اجتماعی

زمان:��6فروردین�1399

  

حاضران: نمایندگان وزارت کشور، بهداشت، صمت و رئیس اتاق اصناف ایران
 �مقرر�شللد�تا��99/1/25طبق�اعالميه�قبلی�سللتاد�صرفاً�رسته�های�مندرج�در�ستون�مجاز�
فعاليت�داشللته�و�سایر�رسللته�ها�مجاز�به�فعاليت�نخواهند�بود.،�پيشنهاد�های�کارشناسی�اتاق�
اصنللاف�ایران�به�منظور�بازگشللایی�مرحله�به�مرحله�واحدهای�صنفی�ارائه�و�مقرر�شللد�مورد�
بررسللی�کارشناسی�وزارت�بهداشللت�قرار�گرفته�و�متعاقباً�به�دولت�پيشنهاد�شود.�مصوب�شد�
تمامی�اطالع�رسانی�ها�در�خصوص�احتمال�بازگشایی�واحدهای�صنفی�و�هرگونه�تصميم�گيری�

در�این�خصوص�صرفاً�از�طریق�اتاق�اصناف�ایران�به�اطالع�واحدهای�صنفی�برسد.



I r a n   C h a m b e r  o f   G u i l d s

گـــــــــزارش�عملکرد
اتاق�اصناف�ایـــــران

 124 

1401 -1397 دوره�هفــــــــــــتم�هیـــــــــــات�رییسه

زمان:��31فروردین�1399
پیگی���ری ات���اق اصن���اف ایران و بازگش���ایی 

پاساژها و بازارهای مسقف

  بر�اساس�اعالم�های�قبلی،�فعاليت�صنوف�کم�ریسک�در�اماکن�پر�ریسک�پاساژها�و�بازارهای�
مسقف�ممنوع�اعالم�شده�بود�اما�با�پيگيری�های�انجام�شده�از�سوی�سعيد�ممبينی،�رئيس�اتاق�
اصناف�ایران�و�با�شرح�وضعيت�اصناف�به�مسئوالن�تصميم�گيرنده،�رئيس�جمهوری�اعالم�کرد،�
فعاليت�صنوف�کم�ریسللک�در�پاسللاژها�و�بازارهای�مسللقف�از�فردا�)اول�اردیبهشت�1399(�از�

سرگرفته�می�شود.

زمان:��16آذر�1399
مکان:�اتاق�اصناف�ایران

تشکیل کارگروه تهیه بسته حمایتی صنوف 
آسیب دیده در اتاق اصناف ایران

  

حاضران: رئیس اتاق اصناف ایران، محمدباقرمجتبایی دبیرکل  ومدیران اتاق اصناف ایران
 �تشللکيل�کارگروه�تهيه�بسللته�حمایتی�صنوف�آسلليب�دیده�در�اتاق�اصناف�ایران؛�سعيد�
ممبينللی�در�این�باره�گفللت:�توافقات�جدید�دولت�و�اتاق�اصناف�ایران�در�راسللتای�حمایت�از�
صنوف�آسيب�دیده�از�کرونا�تدوین�و�به�زودی�مصوب�خواهد�شد.�به�دنبال�ارسال�نامه�روسای�
اتاق�های�اصناف،�بازرگانی�و�تعاون�به�دولت�و�همچنين�نامه�جداگانه�اتاق�اصناف�ایران�شامل�
بسته�پيشنهادی�حمایت�از�صنوف�آسيب�دیده�که�با�حمایت��186نماینده�مجلس�همراه�شده�
و�رئيس�جمهور�محترم�نيز�بر�آن�تأکيد�داشتند،�در�جلسات�سه�هفته�گذشته�کميته�اقتصادی�
و�امنيتی�سللتاد�ملی�کرونا�مقرر�شد�که�کارگروهی�با�حضور�معاون�پایش�ریاست�جمهوری�و�
اتاق�اصناف�ایران�تشکيل�شود.�لذا�با�قيد�فوریت�کارگروه�مورد�نظر�تشکيل�شده�و�چهارچوب�
و�پيش�نویس�مصوبات�شللامل�نوع�حمایت�ها�و�برخورداری�از�معافيت�ها�و�اسللتمهال�برخی�از�

هزینه�های�دولتی�آغاز�شد.�

  بر�اسللاس�مذاکرات�انجام�شللده�از�سللوی�اتاق�اصناف�ایران�با�وزارت�تعاون،�کار�و�رفاه�
اجتماعی�این�وزارتخانه�با�پرداخت�تسهيالت��12درصدی�به�بنگاه�های�به�شدت�آسيب�دیده�از�
شيوع�کرونا�موافقت�و�شيوه�نامه�ای�صادر�کرد.�این�شيوه�نامه�دوباره�با�پيگيری�های�اتاق�اصناف�

ایران�اصالح�شد.

مذاکرات اتاق اصناف ایران و موافقت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 

پرداخت تسهیالت 1۲ درصدی

زمان:��8خرداد�1399




