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 ندارد

 باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار می

 بسمه تعالی
 

 

 جناب آقای مهندس شریعتمداری

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

 

 با سالم و احترام
 

راهبران توسعه، همانگونه  «نخستین همایش ملی تشکل های اقتصادی»ضمن تقدیر و تشکر از حضور اثربخش جنابعالی در     

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مکلف  5که مستحضرید بر اساس ماده 

است فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعالم نماید و به استناد ماده سه قانون مذکور دستگاههای 

کلفند هنگام تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذیربط را اجرایی نیز م

 استعالم و مورد توجه قرار دهند.
 

به منظور ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی، زمینه های الزم توسط اتاق ایران ایجاد گردیده و اقدامات قابل     

 195یت، رشد و توسعه، ساماندهی و توانمندسازی تشکل ها صورت گرفته است، و در حال حاضر تعداد توجهی در خصوص تقو

 تشکل استانی در اتاق ایران به ثبت رسیده اند. 230تشکل ملی و باالدستی و بیش از 
 

بطور رسمی  www.iccima.irپس از تصویب قانون فوق االشاره، فهرست ملی تشکل ها در پورتال اتاق ایران به آدرس     

       قانون بهبود، فهرست ملی 5اعالم گردیده است و تغییرات تشکل ها بروز رسانی می گردد. از اینرو و در اجرای ماده 

، با حضور جنابعالی و مقامات محترم «نخستین همایش ملی تشکل های اقتصادی»تشکل های اقتصادی نیز بصورت رسمی در 

 تقدیم حضور می شود.« فهرست ملی تشکل های اقتصادی»رونمایی گردید که در قالب کتاب 
 

 3با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای اجرایی زیر مجموعه آن وزارت خانه محترم برابر ماده     

 لهای اقتصادی مندرج در این فهرست را استعالم و مورد توجه قرار دهند.قانون بهبود، نظرات و مشاوره تشک
 

 مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.  
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