
۱۴۰۱/۰۸/۱۱

۱۴/۷۰۸۸/ص

ندارد
تشخیص اصالت نامه 

باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛

احتراماً به استحضار می رساند هیئت رئیسه محترم اتاق ایران مصوبهای در تاریخ ١٤٠١/٨/١ به شرح 

ذیل ابالغ کردند:

با توجه به عملکرد چند ساله بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز و نارضایتی موجود بین فعالین 

اقتصادی و عدم کارایی سیاستهای فعلی مقرر گردید اتاق بازرگانی ایران ضمن بررسی مجدد درخواست 

اصالح سیاستهای موجود را به صورت کتبی به بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط منعکس 

نماید.خواهشمند است جهت اجرایی شدن مصوبه اخیر هیات رئیسه محترم، دستور فرمایید نظرات و پیشنهادات 

اعضای محترم تشکل با موضوع مصوبه فوق، حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٩/١ برای جمعبندی و تهیه بسته مذکور به 

این معاونت ارسال گردد.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



۱۴۰۱/۰۸/۱۰

۲۲/۱۰۹۸۸/د

ندارد

اتوماسیون داخلی

[فاقد ارزش برون سازمانی است]

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر چاغروند
معاون محترم کمیسیونها، مجامع و شوراها

با سالم و احترام؛

همانگونه که مستحضرید هیئت رئیسه محترم اتاق ایران مصوبهای در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به شرح ذیل ابالغ کردند:

"با توجه به عملکرد چند ساله بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز و نارضایتی موجود بین فعالین اقتصادی و عدم 
کارایی سیاستهای فعلی مقرر گردید اتاق ضمن بررسی مجدد درخواست اصالح سیاستهای موجود را به صورت کتبی 

به بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط منعکس نماید".

خواهشمند است جهت اجرایی شدن مصوبه اخیر هیات رئیسه محترم، دستور فرمایید نظرات و پیشنهادات کمیسیون
های تخصصی با موضوع مصوبه فوق، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ به منظور جمعبندی و تهیه بسته پیشنهادی اتاق، 

برای این مرکز، ارسال گردد.

       

رونوشت:

جناب آقای محمد قاسمی ششده رئیس محترم مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی
سرکار خانم شیما حاجی نوروزی مدیر پژوهش های اقتصادی 

سرکار خانم منیره  امیرخانلو معاون محترم پژوهشی مرکز پژوهش های اتاق 
سرکار خانم رویا عامری کارشناس محترم مرکز پژوهش های اتاق 

سرکار خانم الهه سلطانی نژاد کارشناس ارشد محترم مرکز پژوهش ها

تولید؛ دانشبنیان، اشتغال آفرین



۱۴۰۱/۰۸/۱۰

۲۲/۱۰۹۸۸/د

ندارد

اتوماسیون داخلی

[فاقد ارزش برون سازمانی است]

باسمه تعالی

جناب آقای زمانی
معاون محترم امور استانها و تشکلها

با سالم و احترام؛

همانگونه که مستحضرید هیئت رئیسه محترم اتاق ایران مصوبهای در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به شرح ذیل ابالغ کردند:

"با توجه به عملکرد چند ساله بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز و نارضایتی موجود بین فعالین اقتصادی و عدم 
کارایی سیاستهای فعلی مقرر گردید اتاق ضمن بررسی مجدد درخواست اصالح سیاستهای موجود را به صورت کتبی 

به بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط منعکس نماید".

خواهشمند است جهت اجرایی شدن مصوبه اخیر هیات رئیسه محترم، دستور فرمایید نظرات و پیشنهادات اتاقهای 
استانی و تشکلها با موضوع مصوبه فوق، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ برای این مرکز به منظور جمعبندی و تهیه بسته 

مذکور  ارسال گردد.

       

رونوشت:

محل درج اتوماتیک گیرندگان رونوشت نامه

تولید؛ دانشبنیان، اشتغال آفرین


