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  طرحدرباره 

اصالح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی " 

 "ایران

 بررسی کلیات .1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اتاق پژوهشمرکز 

 ایران 

 

معادن و  های اتاق بازرگانی، صنایع،مرکز پژوهش

 کشاورزی ایران

 1399 بهمن

های استانها، تشکل های این گزارش حاصل جمع بندی نظرات کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، اتاق 

مشاورین علمی اتاق ایران است که به جهت رعایت اختصار نام  های اتاق و، مرکز پژوهشعضو اتاق

 آنها در گزارش های تفصیلی ذکر خواهد شد.
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 چکیده

به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است. مجلسنفر از نمایندگان  55 با امضاء "اصالح قانون اتاق بازرگانی "طرح .1
های نتیجه گیری شده است که اتاق بدلیل عدم وجود نظارت ،مشکل 11مقدمه توجیهی این طرح ضمن تصریح در 

بررسی رود. یژه تولیدکنندگان کشور به شمار نمیوبه، نماینده خوبی برای فعاالن بخش خصوصی و وابسته یرغشایسته 
دهد که راهکارهای پیشنهادی مانند تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیر دولتی، حکومتی کردن مواد پیشنهادی طرح نشان می

ماهیت صنفی و مدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یند انتخابات در عمل تار شورای نظارت و سیاسی کردن فرآساخ
بسیاری از مشکالت نام برده شده در مقدمه طرح را می توان از  شایسته ذکر است که کشاورزی ایران را از بین می برد.

 رفع کرد. اتاق بازرگانی طریق اصالح آئین نامه ها و رویه های داخلی 

موجب می شود مطابق با ماده  ،"موسسه عمومی غیردولتی"وسسه غیرانتفاعی به تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک م. 2
حد و حصر نهادهای یبشود که به معنای اجازه مداخله  "دستگاه اجرایی"قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک  5

 اتاق دیگر یک نهاد صنفیبدین ترتیب  حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
استدالل طراحان درباره تبدیل اتاق ایران به موسسه عمومی اگر نخواهد بود.  ،که از بخش خصوصی نمایندگی می کند

اصناف و غیره  نظام مهندسی، نهادهای مشابه مانند کانون وکال، سازمان نظام پزشکی و شود باید کلیهته غیردولتی پذیرف
 ارتقاء قانون" نمودن قانونگذار در قانون دائمیاین در حالی است که  را تبدیل به موسسات عمومی غیرانتفاعی کرد.

های از حیث مطابقت با سیاست که پس از تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام "فساد با مقابله و اداری نظام سالمت
ا به رئیس محترم جمهور ابالغ جهت اجر 13/11/1399مجلس شورای اسالمی در تاریخ توسط ریاست محترم  کلی نظام

 . هستند "موسسه خصوصی حرفه ای"اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران شده، 

 نظارت آن جای به و است شده کمرنگ بسیار اتاق نمایندگان نقش بازرگانی اتاق نظارت شورایعالی جدید ترکیب در .3
 قضاییه، قوه معاون محاسبات، دیوان صمت، وزیر منصوبین از ترکیبی با مرکزی نظارت یئته ایجاد طریق از انتخابات بر

شده است که می تواند جایگاه اتاق را در  کشور به شدت حکومتی کل بازرسی سازمان معاون و اطالعات وزارت معاون
 المللی به شدت تضعیف نماید. نظام بین

نماینده کسب و کارها  قطعاًهای محلی و ملی عضو این نهاد باید سازمان"، 1المللیقانون اتاق بازرگانی بین بر اساس. 4
ای اعضای خود بوده و برای مقاصد غیر سیاسی تشکیل شده باشند. ساختار پیشنهادی در تضاد آشکار با و منافع حرفه

 این قانون است.
سازی آن به تر کردن فرایند انتخاب هیات نمایندگان اتاق از طریق همسانسمت پیچیدهطرح کنونی با حرکت به. 5

، جز افزایش اعتراضات و تضادهای میان و طرح موضوعاتی مانند اکثریت و اقلیت و غیره، نوعی انتخابات حزبی و سیاسی
 اعضاء، دستاورد دیگری دربر نخواهد داشت.

های بازرگانی در دنیا بیش از پیش در ید این نکته است که اتاقمؤیافته و در حال توسعه توسعهتجارب کشورهای  .6
حال کمرنگ کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمک های دولتی، همراه با ارائه خدمات موثر به 
منظور جذب حداکثری اعضاء و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند. این درحالیست که طرح پیشنهادی در خالف 

 جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است.
پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت سال قدمت دارد.  130اتاق ایران با اسامی مختلف بیش از . 7

دون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی های دقیق سال سابقه فعالیت می تواند ب 130نهادی با قدمت بیش از 

                                                 
1 ICC Constitution (June 2017) 
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علمی درباره فرصت ها و چالش های ساختار فعلی و بررسی های تطبیقی با سایر کشورها  به گونه ای تغییر کند که در 
 بندهای فوق به ان اشاره شد؟

 

 

 بنام خدا

 مقدمه

 تقدیم شدهمجلس شورای اسالمی  بهنفر از نمایندگان مجلس  55با امضای  "اصالح قانون اتاق بازرگانی "طرح

در مقدمه توجیهی این طرح تصریح شده است که اتاق با وجود ابعاد وسیع و درآمدهای سرشار، بدلیل عدم است. 

تولیدکنندگان کشور به  یژهوبه، نماینده خوبی برای فعاالن بخش خصوصی و وابسته یرغهای شایسته وجود نظارت

ا را دلیل اصلی هعملکرد اتاق را احصا و این چالش مشکل منتسب به 11طرح  کنندگانیهتهرود. در ادامه شمار نمی

  این قانون با قانون اتاق بازرگانی عنوان نمودند. تهیه طرح جایگزین

اتاق  "شده است که  بیان طرح(  یهیپاراگراف سوم مقدمه توج ی)ابتدادر ابتدا طرح  یهیر مقدمه توججالب آنکه د

. سپس در چند سط بعد ادعا  "شده است یلدر کشور تبد یقدرتمند بخش خصوص یاز نهاد ها یکیبه  یبازرگان

 یژهو به و یفعاالن بخش خصوص یبرا یخوب یندهرا نما یتوان اتاق بازرگان یآنچه مسلم است نم " شده است:

 یفعاالن بخش خصوص یبرا یخوب یندهاگر به زعم امضا کنندگان طرح ، اتاق نما. "کشور دانست یدکنندگانتول

اگر هم  . عالوه بر اینشده است؟ یلدر کشور تبد یپس چگونه به نهاد قدرتمند بخش خصوص یستن یانبوده و 

داشته   یتاتاق صالح ینفعانو ذاتاق هستند که بعنوان صاحبان  یو اعضا یبخش خصوص االنفع ینباشد، ا ینچن

در  یتیحاکم ی. دخالت نهاد هایرخ یاآن ها بوده است  یبرا یخوب یندهاتاق نما یادهند که آ یصتشخ توانند یو م

 یشانا یو حرفه ا فیدر مورد تشکل صن یبخش خصوص یفعاالن اقتصاد یصاراده و حق تشخ یامر نقض و نف ینا

 .است

آنکه همگام با  یجابهطرح پیشنهادی بدون توجه به دالیل توجیهی که در مقدمه خود ذکر کرده است، به هر حال 

 آن بخش تبعبه و بازرگانی اتاق جایگاه توسعه، حال در و یافتهتوسعه اقتصاد روز دنیا و الگوبرداری از کشورهای

یک دستگاه  بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی بهبه دنبال تبدیل اتاق در نهایت شگفتی  ،دهد بهبود را خصوصی

 .استرنگ کردن هر چه بیشتر نقش دولت در بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور  پراجرایی زیر نظر سه قوه  و 

 به توجه با نیست شکی و گذردمی سال 50 از بیش کشور موجود در قوانین از برخی باید در نظر داشت که از عمر

قوانین  تغییر و اصالح در زدگیشتاب و عجله اما یابد،این قوانین نیز ضرورت می یروزرسانبه نیازها، و شرایط تغییر

-تواند آسیبشده و دستاوردی به همراه نخواهد داشت و می منتج کارشناسانه غیر رفتار و قانونی گردعقب به بیشتر

ال انتقادهایی که به برخی کارکردهای اتاق وجود شایسته ذکر است که در قب های جدی نیز به همراه داشته باشد.

تواند بینی شده در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران میدارد، فرایندهای پیش

 مدنظرهای مرتبط توسط هیئت نمایندگان و شورای عالی نظارت عمده ایرادهای نامهفعال شود و با اصالح آئین

 طراحان محترم رفع شود.
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 سؤال شود که سبب زیرپیشنهادی اشاره می طرح کلیتبه  جدی واردبه برخی از اشکاالت این گزارش کوتاه در 

 است.رفتن منطق و اصول آن شده 

اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم گری، "که  اندنمودهدر مقدمه توجیهی طرح، نمایندگان اذعان  (1

اگر نمایندگان اقرار دارند که اتاق بازرگانی  "گری است.که دارای اختیارات تنظیم گیردیمقرار  ییهاتشکلدر زمره 

 :باشنداقتصادی و بازرگانی است باید طبعاً به الزامات ساختاری و هنجاری آن نیز متعهد  گریمتنظیک نهاد 

آنها  یو هدف اصل شوندیم یجادا یبازرگان یا یاحرفه هاییتفعال ینهدر زم معموالًخود انتظام  یهاسازمان .1-1

 ین، برخالف ایشنهادیپ طرحاست.  یگذارقانوناز جمله نهاد  یگرد یقوا یهانظارتکاهش نقش مداخله دولت و 

 و ساختار در دولت و حاکمیت نقش افزایش که موجب است ترتیباتی بر مشتمل طرح زیرا ،کندیممنطق حرکت 

 .است ایران بازرگانی اتاق مدیریت

 یعالیشورا یو اعضا یبترک ییرتغ با گیرییمتصم یعضو آن برا یهابنگاهاعضا و  یداوطلبانه و اراد مشارکت . 2-1

در صورت تصویب  ودچار اشکال است  در آن یتو پر رنگ کردن نقش حاکم انتخابات یمرکز یئتهنظارت و 

 یهابنگاهفوق را به اعضا و  ینهادها هاییمشخطو  هایمتصمکه بتوان  رسدیمبه نظر  یدبعساختار پیشنهادی، 

 عضو آن نسبت داد. 

) استتغییر اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی  ،به این طرح وارد یکی دیگر از اشکاالت ( 2

موسسه عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است  "قانون مدیریت خدمات کشوری، 3مطابق ماده . (2ماده 

درصد بودجه ساالنه آن از  50که دارای استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس ایجاد شده یا بشود و بیش از 

 "دارد. وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارعهدهمحل منابع غیردولتی است و 

 در همین زمینه ذکر چند نکته ضرورت دارد:

 تحت نهادی قانون موجب به 1365در سال  بار اولین برای گذاردهد که قانوننشان میبررسی روند تقنینی . 1-2

 تعیین واحده جهت ماده شکل با قوانینی 13۸1 تا 13۷3 سال و از تأسیس را یردولتیغ عمومی موسسه عنوان

است. با وجودیکه قانون اتاق در سال  رسیده اسالمی شورای مجلس تصویب به یردولتیغ عمومیمؤسسات  فهرست

لیکن  است، داشته وجود ایران قوانین و حقوق در غیردولتی عمومی تصویب شده و نهادی به نام موسسه 1369

 شخصیت بودن دارا و اتاق بودن غیرانتفاعی بر صراحت به امر این به کامل و وقوف آگاهی و علم باگذار قانون

 نمودن دائمی قانون واحده ماده در اخیرترین ویرایش قانونی نیز در است. کرده یدتأک آن مالی استقالل و حقوقی

 است: شده اصالح زیر شرح به این قانون (ب)بند  "فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاء قانون"

 که هستند اجرایی یهادستگاه از غیر حقوقی اشخاص عمومی، خدمات دارعهده یاحرفه خصوصی مؤسسات "

که  ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، یهااتاق نظیر باشند،می امر عمومی چند یا یک دارعهده قانون طبق

 ".اتاق است حقوقی ماهیت ارتباط با در نمایانگر نظر صریح قانونگذار

توسط ریاست محترم مجلس شورای اسالمی جهت اجرا به رئیس  13/11/1399تاریخ قانونگذار در قانونی که در لذا 

 "موسسه خصوصی حرفه ای"محترم جمهور ابالغ شده است اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران 

 هستند.
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ها، بنیاد از: شهرداری اندعبارتنگاه کنیم نهادهای موجود در آن فهرست نهادهای عمومی غیردولتی اگر به  . 2-2

خرداد،  15، کمیته امداد امام )ره(، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد احمرهاللمستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی، 

سازمان تبلیغات اسالمی، بنیاد شهید انقالب اسالمی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان تأمین اجتماعی، 

های جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه، کتابخانه حضرت آیت .ا.ا، موسسههای ورزش آماتوری جفدراسیون

های خاص، سازمان اله مرعشی نجفی )قم(، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، جهاد دانشگاهی، بنیاد بیماری

 های بدنی.ی ج.ا.ا، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، صندوق تأمین خسارتآموزدانش

مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهادی دریافت که  یروشنبهتوان نگاهی به فهرست فوق میبا 

های فوق منابع عمومی است و منابع مالی دستگاهتمام یا بخشی از . های مزبور ندارندهیچ سنخیتی با دستگاه

هستند. لذا تبدیل کردن اتاق زارتخانه ها وجمهور یا یسرئ مقام معظم رهبری ،جملگی به صورت مستقیم زیر نظر 

ره نهادهای عمومی دربابه نهاد عمومی غیردولتی با توجه به تعریف مشخص قانون مدیریت خدمات کشوری 

به معنای اجازه مداخله  تغییر شخصیت حقوقی اتاق ایران به موسسه عمومی غیر دولتی، فوقغیردولتی و فهرست 

 دهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. حد و حصر نهایب

ها، مؤسسات در کنار وزارتخانهقانون خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی  5طبق ماده . 3-2

مجلس شورای اسالمی و دولت از طریق مصوبات خود، ، دستگاه اجرایی نامیده شده اند. های دولتیدولتی و شرکت

در چنین هستند.  "های اجراییدستگاه"به صورت دائمی در حال تعیین و تغییر وظایف، اختیارات و مسئولیت برای 

دانست که خواسته های بخش خصوصی را نمایندگی می کند؟ و  صورتی آیا اتاق ایران را می توان نهادی صنفی 

  ؟استانتظام خود آیا نهادی 

 ، این است که:های یک موسسه عمومی غیردولتی مؤلفهین ترمهم. 4-2

  گردد، یم عمومیوظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد و موجب رفع نیازها و انتظارات  دارعهده 

 قسمتی از بودجه آن توسط دولت یا منابع عمومی تامین می شود یا از محل منابع عمومی کمک دریافت         

 می کنند.

اتاق بازرگانی با عنایت به قانون تشکیل آن اوال( از اعضا و فعاالن بخش صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش 

است و ثانیا( هیچ بخشی از منابع مالی آن از محل  "ماهیتی صنفی و مدنی"دارای خصوصی تشکیل شده است و 

قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  20بر اساس بند )ب( ماده  همنابع عمومی تامین نمی شود. شایسته ذکر است ک

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سه در هزار مالیات درآمد مشمول  64و کشاورزی ایران و به موجب ماده 

آمد اتاق از این در اوالًشود. بنابراین یمیماً به حساب اتاق ایران واریز مستقی بازرگانی، هاکارتمالیات دارندگان 

بلکه فقط از دارندگان کارت بازرگانی اخذ  شودینماز همه مؤدیان مالیاتی نیز دریافت  یاً. ثانمحل، مالیات نیست

 آید. ینملذا، درآمدهای اتاق، منابع عمومی به حساب . گرددیم

ی عمومی غیردولتی تبدیل نماییم، باید اموسسهچنانچه قرار باشد اتاق بازرگانی را بنا به استدالل طراحان محترم به 

ها را نیز به موسسه عمومی غیردولتی تبدیل نماییم و به عنوان مثال کانون وکال، نظام پزشکی، یهاتحادکلیه اصناف و 

 نظام پرستاری، نظام روانشناسی، نظام مهندسی هم به موسسه عمومی غیردولتی تبدیل شود.
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فقط  یکن، لداندیمخود را مشاور سه قوه  یاتاق بازرگانگفته شده است که  یهیاز مقدمه توج یگریدر قسمت د (3

این  .شودیبر آن نم ینظارت یچه ییهدو قوه مقننه و قضا یحضور دارند و از سو یعیبه طور وس یهقوه مجر یندگاننما

 استدال نیز محل اشکال است:

 یقوا یکشور برا یدر مورد مسائل اقتصاد یتاق بازرگانقانون ا 5در بند ب ماده  یاتاق بازرگان ینقش مشورت .1-3

 خود قائل شده باشد. یبرا یکه اتاق بازرگان یستن یتیو صالحشده است  یینگذار تعقانون یگانه از سوسه

 یو معنادار یرابطه منطق ،یداشتن نقش مشورتکه  دهدنشان می یمخودتنظ ینهادها یستأس ینقوان یبررس .2-3

در  یمخودتنظ ینهادها یننقش ا یزاندارد م یتندارد، بلکه آنچه اهم ییهقوه قضا یامجلس و  یندگانبا حضور نما

مجلس  یندگانحضور نما تواندینهاد مستقل خود سامان است که م یکآنان به عنوان  یاعضا یو صنف یاامور حرفه

 ینهادها یناز ا یمجلس در برخ یندگاننما ینکهمضافاً ا. یدنما یهرا توج یصورت ناظر و بدون حق رأهم بهآن

 .یسازمان نظام مهندس یاو  یدادگستر یمانند کانون وکال حضور ندارند یزصورت ناظر نبه یحت یاحرفه یا یصنف

های یتفعالی کنترلی و نظارتی بخش دولتی و حاکمیتی صالحیت نظارت بر هاسامانه از سوی دیگر آیا  .3-3

قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور صالحیت نظارت بر حسن جریان  1۷4اتاق بازرگانی را دارند؟ مطابق اصل 

، اتاق بازرگانی دستگاه اداری نیستی اداری را داراست و از آنجا که هادستگاهامور و اجرای صحیح قوانین در 

-گر حسابگر و تنظیمایگاه قانونی دیوان محاسبات نیز کنترلج های اتاق بازرگانی را نداردیتفعالصالحیت ورود به 

به رغم این موضوع، هرگاه پرسشی در چارچوب  های دولتی است که ارتباطی به اتاق ندارد.های دولتی در سازمان

به آن پاسخ  وظایف و اختیارات و کارکردهای اتاق بازرگانی توسط نهادهای فوق مطرح شده است، اتاق بازرگانی

 داده است.

شدن  یاسیسقرار داده است،  یرطرح را تحت تأث یتکه تمام یندگانوارد به طرح نما یو اساس یاز اشکاالت جد یکی (4

 یو ساختارها هایتگانه در کارکردها و صالحسه یمداخله دولت و قوا یزانم یشو افزا بازرگانی اتاقساختار 

  در همین رابطه ذکر چند نکته ضروری است: .(15و  11و  ۸مواد ) است یاتاق بازرگان گیرییمتصم

 ینظام، قانون اجرا یکل هاییاستمقرر در س هاییمشبا اهداف و خط یانه،جومداخله پیشنهادی ساختار .1-4 

مداخله دولت و حکومت در بر عدم یساله توسعه مبنپنج یهاو برنامه یقانون اساس 44اصل  یکل هاییاستس

 این قرار دارد. یو کاهش نقش دولت و حکومت در اقتصاد در تعارض اساس یاقتصاد یریتمد یاقتصاد، واگذار

 :کرد مشاهده زیر موارد در توانیم را طرح درونی تناقض

 آن جای به و است شده کمرنگ بسیار اتاق نمایندگان نقش بازرگانی اتاق نظارت شورایعالی جدید ترکیب در -

 .است گردیده تقویت حکومتی مقامات ترکیب

 یرأ حق بدون و ناظر بصورت مقننه قوه از خارج هاییسیونکم و شوراها در نمایندگان مجلس حضور معموالً -

 هستند یرأ حق دارای نظارت شورایعالی در مجلس منتخب نمایندگان و است نشده رعایت طرح این در که است

 .است نامعلوم آن دلیل که
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ها استان یهااتاق نمایندگان آن جای به و شده حذف نمایندگان یئته درها شهرستان یهااتاق نمایندگانحضور -

 .است داده افزایش راها اتاق انتخابات و نمایندگان یئته شدن سیاسی شبهه که داشت خواهند حضور

 .ندارد منطقی توجیه نمایندگان یئته در( کارشناس 12)جمعاً  قضاییه قوه یسرئ و وزرا کارشناسان حضور -

 محاسبات، دیوان صمت، وزیر منصوبین از ترکیبی با مرکزی نظارت یئته ایجاد طریق از انتخابات بر نظارت -

 شده است. کشور به شدت حکومتی کل بازرسی سازمان معاون و اطالعات وزارت معاون قضاییه، قوه معاون

بر آن حضور نمایندگان دولتی بطور مستقیم در هیئت نمایندگان و هیئت نظارت بر انتخابات از نگاه عالوه . 2-4

فشارهای  کاهش راههایی برای . در فضای تحریمی که کشور به دنبال یافتن به مصلحت نیست المللی نیزبین

جایگاه اتاق را در  تواندمیکومتی یک شورای حارکان آن به تغییر ساختار اتاق و نزدیک کردن آن المللی است بین

  المللی به شدت تضعیف نماید.نظام بین

نماینده کسب و  قطعاًهای محلی و ملی عضو این نهاد باید سازمان" ،المللیبازرگانی بین قانون اتاقبر اساس . 3-4

تغییر ساختار اتاق در تضاد  .سیاسی تشکیل شده باشندغیر ای اعضای خود بوده و برای مقاصد کارها و منافع حرفه

 آشکار با این قانون است.

با هدف ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم تغییر سازوکار انتخابات اتاق الذکر باید به موارد فوق. 4-4

وکار بر اکثریت متفرق را هم اضافه کرد که از جمله ابهامات طرح پیشنهادی است. ذکر این نکته ضروری است که ساز

شماری است که نگارندگان طرح نباید ناظر بر انتخابات اتاق در حال حاضر با وجود سادگی محل اعتراضات و شکایات بی

سازی آن به نوعی تر کردن فرایند از طریق همسانحرکت به سمت پیچیدهاطالع باشند. تغییر این روند و از آن بی

تغییر و تضادهای میان اعضاء، دستاورد دیگری دربر نخواهد داشت. انتخابات حزبی و سیاسی، جز افزایش اعتراضات 

های بازرگانی صرفاً اقتصادی، دفاع از منافع الذکر، در حالی است که اساساً رویکرد اتاقسازوکار انتخابات به شیوه فوق

یت ندارد و فضای تعامل ها عمومبندی در اتاقوکار است، اصوالً جناحفعاالن آن بخش و اثربخشی در بهبود فضای کسب

بسیار کوتاه و محدود به ایام انتخابات است مضاف  های انتخابات اتاقصنفی و همکاری برقرار است. در واقع، عمر لیست

زمان در چند لیست، حضور داشته باشند. همچنین اعضای اتاق، بنگاه اقتصادی طور همبر اینکه برخی افراد ممکن است به

باشند تا منافع و مصالح خود و تشکل مربوطه را تشخیص داده ها و درك الزم میتجارب و توانایی هستند هر یک دارای

شود شایسته است و طبق آن اقدام نمایند. تغییر در شیوه انتخابات مطابق پیشنهاد طرح، چنانچه مناسب تشخیص داده می

دی و حزب بندی معنا و مفهوم داشته و در صورت بناز نهادهای سیاسی مانند مجلس و دولت آغاز شود که در آن گروه

 توان را به سایر نهادها تسری داد.موفقیت این مکانیسم را می

 

های بازرگانی در دنیا بیش از پیش در این نکته است که اتاق یدمؤو در حال توسعه  یافتهتوسعهتجارب کشورهای  (5

به  موثرهمراه با ارائه خدمات  ،دولتیحذف کمک های ه دولت و حرکت به سمت حال کمرنگ کردن وابستگی خود ب

طرح پیشنهادی در خالف این درحالیست که . منظور جذب حداکثری اعضاء و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند

این است.  عملکرد مناسب این نهادو به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم  در دنیا ومیمجهت این رویکرد ع

در هماهنگی با برخی از دالیل توجیهی ذکرشده در مقدمه خود مبنی بر بهبود نقش اتاق به عنوان نماینده طرح حتی 
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های اقتصادی نه بنگاهافزایش نقش حاکمیت در اتاق، با فعاالن بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان، نیست، چراکه 

 ای نیز برای عضویت در اتاق نخواهند داشت.انگیزه تنها در خانه خود تبدیل به مهمان خواهند شد، بلکه

به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق « وکالی تجار»مجلس  1263سال  (6

های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه تمامی فعالیت

این نهاد مدرن اقتصادی توسط حاج محمد حسین امین الضرب بنیان  نی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.بازرگا

اتاق تجارت » مهرماه همین سال، این نهاد به 16داد. در نیز با همین نام به کار ادامه می 1305گذاری شد و تا سال 

اسفندماه سال  به تصویب رسمی مجلس رسید. 1343سال انون اتاق صنایع و معادن در اولن ق .تغییر نام داد« تهران

اتاق بازرگانی،  های بیشتر باهم ادغام شوند.تصمیم گرفته شد تا دو اتاق به دلیل جلوگیری از موازی کاری 134۸

 داد و نقش موثری نیزصنایع، معادن و کشاورزی تهران تا روزهای ابتدایی انقالب با همین روال به کار خود ادامه می

 ای داشت.در فرآیندهای تصویب و اجرای قوانین و حتی تدوین برنامه های توسعه

، اتاق ایران نیز به عنوان نهادی مطرح شد که نیاز به تغییرات گسترده در هیات حاکمه آن اسالمی با پیروزی انقالب

ه( اداره امور اتاق ایران را در هیاتی به فرمان حضرت امام )ر ،بالفاصله پس از پیروزی انقالب 135۷وجود داشت. سال 

دست گرفتند. این هیات عبارت بودند از: حاج آقا طرخانی ، آقای مهندس سید علینقی خاموشی، آقای اسداهلل 

در اولین  عسگراوالدی ، آقای میرمحمد صادقی، آقای میرفندرسکی، آقای محمد علی نوید و آقای ابوالفضل احمدی.

کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، سید علی نقی خاموشی به سمت ریاست اتاق انتخاباتی که پس از ماموریت 

 . این سمت را برعهده داشت 13۸6تا سال  که ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد

سال سابقه فعالیت می تواند  130پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی با قدمت بیش از 

نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی های دقیق علمی درباره فرصت ها و چالش های ساختار فعلی و بدون 

شایسته ذکر است ؟ ر بندهای فوق به ان اشاره شدورها  به گونه ای تغییر کند که دبررسی های تطبیقی با سایر کش

مرکز را ارزیابی نقاط قوت و ضعف کارکردها که اتاق ایران با تاسیس مرکز پژوهشها، اولین و مهمترین ماموریت این 

و ساختارهای موجود اتاق بازرگانی و یافتن بدیل هایی برای عضویت فراگیر صاحبان کسب و کار، تغیر تدریجی منابع 

درآمدی و جایگزین کردن  آنها با روش های کسب درآمد از طریق ارائه خدمات موثر و مفید به اعضا و ارتقای 

ارائه شود و مبانی علمی  1399امید است نتیجه این بررسی ها تا قبل از پایان سال ضا قرار داده است. پاسخگویی به اع

 برای تغییرات الزم  در قانون اتاق را فراهم کند.

کلیات طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و شود پیشنهاد میبا این توضیحات، 

  .محترم رد شودتوسط نمایندگان کشاورزی ایران 


