
۱۴۰۱/۰۷/۲۵

۱۴/۶۴۷۵/ص

ندارد
تشخیص اصالت نامه 

باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به استحضار می رساند موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی از طرف دولت 
محترم، متولی تنظیم استراتژی توسعه صنعتی کشور با مشارکت نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط از جمله 
اتاق ایران شده است. بعد از آسیبشناسی های انجامشده توسط  این مؤسسه در خصوص اسناد قبلی موجود با حضور 

نمایندگان اتاق، در حال حاضر تعیین صنایع پیشران و رستههای اولویتدار، در دستور کار قرار گرفته است.

 در این راستا در گام اول، موسسه مذکور از طریق تجمیع نظرات نخبگان، اقدام به تعیین برخی مؤلفهها و شاخصهای 
تعیینکننده صنایع پیشران نموده است. با اینحال نظر به ضرورت تامل و تدقیق در شاخصهای احصاءشده، در گام 
دوم، مقرر شده است نمایندگان دستگاهها و بهویژه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی از طریق تکمیل یک پرسشنامه 
آنالین، درجه اهمیت مؤلفههای احصاءشده را تعیین نمایند. لذا لطفا دستور فرمایید اعضای محترم تشکل حداکثر تا 
تاریخ ۱۴۰۱/۸/۴ از طریق مراجعه به لینک /https://survey.porsline.ir/s/F2VZffC و تکمیل پرسشنامه 
بارگذاریشده، در این مرحله مهم از تنظیم استراتژی توسعه کشور، همکاری و مشارکت نمایند. بدیهی است مشارکت 

حداکثری فعالین بخش خصوصی به تنظیم شاخصهایی هرچه دقیقتر، کمک شایانی خواهد کرد.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

https://survey.porsline.ir/s/F2VZffC/


۱۴۰۱/۰۷/۲۵

۲۲/۱۰۰۷۳/د

ندارد

اتوماسیون داخلی

[فاقد ارزش برون سازمانی است]

باسمهتعالی

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

 جناب آقای زمانی
معاون محترم استانها و تشکلها

با سالم و احترام،
همانگونه که مستحضر هستید موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی از طرف دولت محترم، 
متولی تنظیم استراتژی توسعه صنعتی کشور با مشارکت نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط از جمله اتاق ایران 
شده است. بعد از آسیبشناسی های انجامشده توسط  این مؤسسه در خصوص اسناد قبلی موجود با حضور نمایندگان 

اتاق، در حال حاضر تعیین صنایع پیشران و رستههای اولویتدار، در دستور کار قرار گرفته است.

 در این راستا در گام اول، موسسه مذکور از طریق تجمیع نظرات نخبگان، اقدام به تعیین برخی مؤلفهها و شاخصهای 
تعیینکننده صنایع پیشران نموده است. با اینحال نظر به ضرورت تامل و تدقیق در شاخصهای احصاءشده، در گام 
دوم، مقرر شده است نمایندگان دستگاهها و بهویژه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی از طریق تکمیل یک پرسشنامه 
آنالین، درجه اهمیت مؤلفههای احصاءشده را تعیین نمایند. لذا لطفا دستور فرمایید اتاقهای استانی و تشکلهای عضو 
اتاق حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۴ از طریق مراجعه به لینک /https://survey.porsline.ir/s/F2VZffC و 
تکمیل پرسشنامه بارگذاریشده، در این مرحله مهم از تنظیم استراتژی توسعه کشور، همکاری و مشارکت نمایند. 
بدیهی است مشارکت حداکثری فعالین بخش خصوصی به تنظیم شاخصهایی هرچه دقیقتر، کمک شایانی خواهد 

کرد.

پیشاپیش از همکاری و همراهی جنابعالی، سپاسگزارم.

https://survey.porsline.ir/s/F2VZffC/


۱۴۰۱/۰۷/۲۵

۲۲/۱۰۰۷۳/د

ندارد

اتوماسیون داخلی

[فاقد ارزش برون سازمانی است]

باسمهتعالی
سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

جناب آقای چاغروند
معاون محترم کمیسیونها، مجامع و شوراها

با سالم و احترام،
همانگونه که مستحضر هستید موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی از طرف دولت محترم، 
متولی تنظیم استراتژی توسعه صنعتی کشور با مشارکت نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط از جمله اتاق ایران 
شده است. بعد از آسیبشناسی های انجامشده توسط  این مؤسسه در خصوص اسناد قبلی موجود با حضور نمایندگان 

اتاق، در حال حاضر تعیین صنایع پیشران و رستههای اولویتدار، در دستور کار قرار گرفته است. 

در این راستا در گام اول، موسسه مذکور از طریق تجمیع نظرات نخبگان، اقدام به تعیین برخی مؤلفهها و شاخصهای 
تعیینکننده صنایع پیشران نموده است. با اینحال نظر به ضرورت تامل و تدقیق در شاخصهای احصاءشده، در گام 
دوم، مقرر شده است نمایندگان دستگاهها و بهویژه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی از طریق تکمیل یک پرسشنامه 
آنالین، درجه اهمیت مؤلفههای احصاءشده را تعیین نمایند. لذا لطفا دستور فرمایید کمیسیونهای تخصصی عضو اتاق 
حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۴ از طریق مراجعه به لینک /https://survey.porsline.ir/s/F2VZffC و تکمیل 
پرسشنامه بارگذاریشده، در این مرحله مهم از تنظیم استراتژی توسعه کشور، همکاری و مشارکت نمایند. بدیهی است 

مشارکت حداکثری فعالین بخش خصوصی به تنظیم شاخصهایی هرچه دقیقتر، کمک شایانی خواهد کرد.

پیشاپیش از همکاری و همراهی جنابعالی، سپاسگزارم.

https://survey.porsline.ir/s/F2VZffC/

