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 پيشگفتار
هاي بازرگاني    مندان بر فلسفه وجودي و سير تحول اتاق         ضرورت آگاهي عالقه   هدف از تدوين اين گزارش    

، تحـول و       بخش اول به پيدايش    . گزارش در دو بخش مرتبط با هم تدوين شده است         .  است  در جهان و ايران   
مطالب اين بخش بـر گرفتـه از بررسـي          . پردازد  پيشرفته غرب مي  هاي بازرگاني در كشورهاي       ساختار اتاق 

 .اند تهيه كرده» انكتاد« و (ITC)، مركز تجارت جهاني  ها پيش اي است كه سال جانبه همه
، قوانين و مقررات مربـوط،       ايران دوم گزارشي كوتاه از تاريخچه تشكيل و تحول اتاق بازرگاني         بخش  

 از  تـر   بيشگيري هرچه    بهره براي   ييها  پيشنهادهمراه با ارائه    ،    آن هاي  فضعو  جايگاه اتاق در اقتصاد ملي      
توانـد    ميبي ترديد تشكلي كه .  كشـور استييتر كـارفرمـا اقتصـادي و به بيـان روشنـ اين تشكل صنفي  

تـر شـدن انـدام دولـت         ي شغلي جديد و كمك بـه كوچـك        ها   ايجاد فرصت  ،  ترين عامل توسعه اقتصادي   مؤثر
اندركاران تهيه وتـدوين قـوانين مربـوط و           براي دست  اي  ه اميد است اين گزارش دست ماي      به هر حال   .باشد

 . آن باشدوظايفي سنجيده درباره اتاق و ها  نظراظهارايجاد امكان براي 
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  مقدمه
در جهـان و    ي بازرگـاني    ها   در زمينه اتاق    هامع و همه جانب   مطالعات ج مبني بر    كه در دست داريد،      يگزارش
 .تهيـه شـده اسـت   »  و انكتـاد )ITC(ي جهانمركز تجارت «  پيش توسطها كه سالاست  از گزارشي     هبرگرفت
 : اند عنوان كردهاين گونه را  آنتهيه  هدف از ، كنندگان تهيه

ي هـا   ي گونـاگون مربـوط بـه اتـاق        هـا   نظـام به پيشرفت بايد بتواننـد       ي رو ها  ي بازرگاني كشور  ها  اتاق
ي هـا   اتـاق . آگـاهي يابنـد   هـا     اي آن    پايـه  را مقايسه كننـد و از اصـول       ) اساساً اروپاي غربي  (بازرگاني غرب   

را الزم   مشخص خود نتـايج      يتبايد با استفاده از اين بررسي بتوانند با توجه به وضعيت و موقع            بازرگاني  
هـا   توان آن     مي به ندرت     و استي معين   ها   مستلزم پيش شرط   ها   اين نظام  گيري از  بهرهزيرا  . به دست آورند  

 .دهد  مي ارائه ها  براي كمك به اصالح اتاقييها پيشنهاد اين بررسي ، رو از اين .منتقل كردرا عيناً 
كيـد دارد و    أ ت هـا    نواحي مورد عمل آن    ياقتصاددر توسعه   ي بازرگاني   ها  بر نقش اتاق  حاضر  گزارش   

 .داند  مياهميت يكسان داراي ساخت محلي را  روابط بازرگاني خارجي و زيرتوسعه 
 يها  دهاي و ن  الملل  بين براي سياست بازرگاني     ويژه  به،  ها  تجارت فعاليتي است كه براي دولت     به  تشويق  

بـه وجـود   را سـاخت تجـاري    ي زيرالملل بيني بازرگاني   ها   و سازمان  مؤسسات بازرگاني، مانند    -تخصصي
ي بازرگاني با توجه به تمـاس مسـتقيم خـود بـا جامعـه بازرگـاني و آگـاهي از                ها  با اين حال اتاق   . وردآ  مي
يـك اتـاق بازرگـاني در سـطح         . در تشويق تجارت ايفا كنند       ميتوانند نقش مه    ميي واقعي اين جامعه،     ها  نياز

ي هـا   تواند به تـالش     ميه دولت،   محلي، با ارائه خدمات گوناگون به جامعه بازرگاني، و به عنوان مشاور ويژ            
 .مشترك دولت و بخش خصوصي براي توسعه اقتصاد كمك كند

ي بازرگاني در اجراي نقش حمايتي و مبتني بر همكاري خود بايد در دو مورد فوق، به نحـوي                   ها   اتاق
 و  هـا   سـاختار، هـدف   در ايـن گـزارش      سـت كـه     ها  برجسته كردن اين پيش شـرط     به منظور   .  عمل كنند  اكار

مـورد  خـارجي    و به ويژه تشـويق تجـارت         ،  دشو  ميي بـازرگاني غرب مرور   ها  ترين اتـاق  ي مجرب ها  روش
 .دگير  ميتاكيد قرار 
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  ي پيشرفته غربها ي بازرگاني در كشورها وجوه مشترك اتاق -١-١

  تاريخچه-١-١-١
 تاريخچـه طـوالني ايـن       .ي بازرگاني و صنايع وجود دارد     ها  ي صنعتي غرب اتاق   ها  كشورتمامي  امروزه در   

 .گـردد   برمـي  ميالدي   ١٥٩٩سال   احتماالً به  ،اند  ونيزي وجود داشته   از پيدايش بازرگاني دريايي     كه قبل  ها  اتاق
 در شــهر) Chamber of Commerce(» اتــاق بازرگــاني«اصــطالح بــراي نخســتين بــار  درآن زمــان

هـاي   اتـاق  ١٧٠١-٢  سـال  سـلطنتي يهـا  در آن زمـان در پـي صـدور فرمـان    . به كار گرفتـه شـد    »مارسي«
 .از انقالب فرانسه، در تمام اروپاي غربي گسترش يافتو پس در سرتاسر فرانسه بر پا شد بازرگاني 

 تـا اواسـط سـده    ها هرچند اين اتاق. ، مشورت با دولت در مسائل اقتصادي بود      ها   نقش اصلي اين اتاق   
با . تأسيس شده بود  ي اروپايي   ها  كشور  ميريباً در تما   اما تق  ،   و مناطق وجود نداشت    ها  نوزدهم در همه شهر   

 اما همه جا با آداب و ، ي همسايه اثر گذاشتها آنكه نمونه اتاق فرانسه در دوره ناپلئون بر شماري از كشور
ي بازرگاني غرب از لحاظ سـاختار       ها  به همين دليل است كه امروزه اتاق      . رسوم ملي محل تطبيق داده شده     

 تأسيسگيرد كه در      ميي اصلي نيز از آنجا سرچشمه       ها  تفاوت. ي بسيار دارند  ها  يكديگر تفاوت و عملكرد با    
 ييي اروپـا  هـا    كشـور  تـر   بـيش در  .  يا قـانون عمـومي      از قانون خصوصي پيروي شده باشد      ها  و اداره اتاق  

تند و  هسـ   عمـومي   ي تحـت قـانون      مؤسسـات ي بازرگـاني    هـا   اتـاق : سـت  ا حكمفرمـا   عمومي  پيروي از قانون    
يي كـه  هـا  در جزاير بريتانيـا و كشـور  . ي اقتصادي ناحيه اجباري استها  براي تمام واحد  ها  عضويت در آن  

 از قـانون خصوصـي پيـروي     اسـكانديناوي ي  هـا    سنت بريتانيايي هسـتند، وهمچنـين در كشـور         تأثيرتحت  
گـاني بـه همكـاري در يـك          اتاق بازرگاني تمايل و نياز جامعـه بازر        تأسيسين عامل براي    تر  مهمشود و     مي

ي بسـيار وجـود     هـا    تفـاوت  هـا    و هدف  ها  ي اصلي، از لحاظ ساختار    ها  در هر يك از گروه بندي     . منطقه است 
ين ايـن   تر  مهم. خورد    ميي مشتركي به چشم     ها  ي بازرگاني غرب ويژگي   ها  ، در تمام اتاق   با وجود اين  دارد،  
داخـل   داربودن نماينـدگي فعـاالن اقتصـادي در    عهدهي بازرگاني در ها  صالحيت و شايستگي اتاق    ها  ويژگي

 .است ها ن آ ناحيه مورد عمل
 
   بستر اقتصادي-١-١-٢

كـه مبتنـي بـر ابتكـار فـردي         مـي  نظ؛اقتصادي قـرار دارنـد     مي بازرگاني در اروپاي غربي تحت نظ   هاي  اتاق
رهبران بازرگاني  طبيعتاً   .كارآفرين خصوصي و استعداد او در نوآوري و رقابت در چارچوب قانوني است            

در وهلـه اول بايدمسـائل      ايـن رهبـران     . ناگزيرند در مسائل مشترك، تحت اين نظم با يكديگر همكاري كننـد           
تر انجام  اين كـار از طـريق يك سـازمان مشترك آسانو بديهي است كه     اصلي و مستقيم خود را حـل كنند        

 در تمام مسائل اقتصادي، به ويژه در گسترش اقتصاد داخلي           بايدرهبران بازرگاني    ،  افزون بر اين  . گيرد  مي
 . با مقامات دولتي مشورت كنندالملل بينو تجارت 
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 ها  هدف-١-١-٣
ند، بـه   هستي بازرگاني نماينده منافع مشترك يك گروه بين بخشي از رهبران بازرگاني             ها   اتاق كه  ايننظربه  

 و  هـا   آشـكارا بـا انجمـن       ي بازرگاني   ها  پس اتاق . هده دارند  ع ربطور كلي نمايندگي منافع اقتصاد ملي را نيز         
يـا يـك   ) مـديريت اراضـي  و مانند فـوالد، سـاختمان، بيمـه    ( كه هر يك نماينده يك بخش      اي  هي حرف ها  تشكل

هسـتند و بـا     ) هـا   فروشـنده و  ، نماينـدگان فـروش      هـا   دار ، مغازه ها  فروش مانند عمده (فعاليت ويژه اقتصادي    
 ي اقتصــاد را گـرد     هـا   بخـش   ميي بــازرگاني، تمــا    هـا   اتـاق . فرق دارند وه در ارتباطند،    مسائل ويژه يك گر   

 .دهند  مي را زير چتر خود قرار ها اتحاديهتمامي كنند و   مي دفاع ها آورند و از منـافع مشترك آن  مي
 :كنند  ميي بازرگاني سه هدف اصلي را دنبال ها به طور كلي اتاق

 و ارائه خدمات مورد نيـاز جامعـه بازرگـاني           ها  دنهابه برپايي   » خوديار «يها نخست به عنوان سازمان    -
 .كنند  مياقدام 

خـدمات كارشناسـي، انجـام      عرضـه   دوم، به عنوان نماينده اقتصاد منطقه در برابر مقامات رسمي، بـه              -
  ؛زنند  مي دست ها پيشنهادارائه  و ها بررسي

 .كنند  ميي را تشويق الملل بين تجارت ،سوم -
از مطرح كردن منافع    كه  شود    ميي اقتصادي سبب    ها  بخش   مي در دفاع از منافع مشترك تما      ها  هدف اتاق 

 ،  ي گوناگون را در نظر داشـته باشـند        ها   و واحد  ها  بخش   مي بايد با ديدي كلي تما     ها  اتاق. دنويژه چشم بپوش  
 اقتصاد به طور متـوازن در مسـير منـافع    بايد مصالحه كند، بلكه بايد باعث شودفقط به اين معنا كه اتاق نه    

خـواه خصوصـي، نقـش        و  عمـومي   ي بازرگاني، خواه پيـرو قـانون        ها  به اين دليل اتاق   . توسعه يابد   عمومي  
 .كنند مي منـافع اقتصـادي متفـاوت را به نفع همه سازگـار ها آن. كنند  ميايفـا  ها در حكـومت   ميمه
 
  ساختار سازماني-١-١-٤

ي ها  هر چند واحد  . شوند  ميي خصوصي تشكيل    ها  از واحد كلي  به طور   ي غرب   ها  ي بازرگاني كشور  ها  اتاق
 ولي بايد به شيوه رقابتي در چارچوب اقتصاد         ،   مستثني نيستند  ها  بخش دولتي در غرب از عضويت در اتاق       

يي در هـا  ين واحـد چنـ به عنوان مثال   . بر بخش خصوصي نباشند   به دنبال تسلط    مبتني بر بازار عمل كنند و       
ي هـا   ي غربـي اتـاق    هـا   به اين دليل، نظـام    . زامبورگ وجود دارند  كبخش دولتي در آلمان غربي، فرانسه و لو       

 .نداقابل تطبيق هاي مختلط نيز  با اقتصادبازرگاني 
بازرگـاني ، بانكـداري، بيمـه، حمـل و      (ها بخش  ميي بازرگاني آن است كه تما ها  نخستين ضرورت اتاق  

 راه اطمينـان    هـا ايـن تن  . از نظر اندازه و وضعيت حقوقي در برگيرند        ي گوناگون را  ها  و واحد ) اتنقل و خدم  
به همين دليل از    . تواند درمحدوده خودش نماينده واقعي اقتصاد باشد        مياست كه يك اتاق بازرگاني       بخشي

 »صـنعت  اق بازرگـاني و اتـ  «گسترده بهدر سطحي  ها  در تمام كشور»اتاق بازرگاني«بيستم، نام   آغاز سده 
 .تبديل شده است

ي هـا   به طور كلي، امروزه اتاق    .  بودن ساختار آن است    اي  هدومين ويژگي اساسي اتاق بازرگاني، منطق     
. كنند  مي تأميني مهم اقتصادي يك كشور وجود دارند و نياز سرتاسر كشور را             ها  شهر  ميبازرگاني در تما  



 
_____________________________________________________________________٩ 

 

 

فقـط  زيـرا  : الزم اسـت اي  اين ساختار منطقه ،  اتاق و اعضاي آنبراي تضمين و تشويق تماس مستقيم ميان   
همچنـين وجـود اتـاق      . دهـد بروز  ي الزم را    ها  تواند ابتكار   مياست كه يك اتاق     مشخص  در يك محيط دقيقاً     

 ممكن اسـت بـه آسـاني        ها   اين ويژگي  . به طور كامل در نظر گرفته شود       اي  هي منطق ها  شود ويژگي   ميباعث  
اتـاق   «كـه اصـطالح   شـد   اما بايد متذكر    . ي بزرگ و كشوري قرار گيرد     ها  ديگر سازمان   ديدگاهتحت الشعاع   

، دفتـر   ) در فرانسه و آلمان فـدرال     (ي خاصي از حمايت قانوني برخوردار است        ها  در كشور فقط   »بازرگاني
ي ايـن مفهـوم بـه       ي بازرگاني اقدامات قانوني معيني را بـراي جلـوگيري از كـاربرد نابجـا              ها  ي اتاق الملل  بين

 . كرده استپيشنهاد ها دولت
 
  استقالل-١-١-٥

 اي  هاين نكتــ  . ي خود دست يابد كه از دولت مستقل باشد        ها  تواند به هدف    مييك اتاق بازرگاني در صورتي      
 از سياست يا سازمان يئاتاق نبايد جز. شود  ميكيد أي بر آن تالملل بيناست كه اغلب در جلسـات دفتر اتـاق        

اتـاق  . باشـد داشـته  عقايد و منافع جامعه بازرگـاني    طرح  ري دولت باشد، بلكه بايد استقالل الزم را براي          ادا
 . تصميم بگيرددي منطقه زير پوشش خوها  نيازتأميني خود در زمينه ها بايد بتواند در مورد اولويت

ـ                    جامعـه   .ل كنـد  مقصود از استقالل اين است كه دولت نبايد نفوذي نابجـا بـر سـازمان اتـاق تحمي
. را انتخاب كندآن و اركان ديگر   عمومي نمايندگان خود را در اتاق و به ويژه در مجمع       بتواند  بازرگاني بايد   

 .دن و نماينده ساختار اقتصادي منطقه باشااين اركان بايد مورد اعتماد كامل اعض
نتخـاب شـده بايـد بـر اسـتخدام       اركـان ا  .د اتاق بايد در انتخاب كاركنان خـود آزاد باشـ          ،  افزون بر اين  

 .شده استاجرا درستي ه يشان بها تصميمكه شوند كاركنان نظارت اجرايي داشته باشند تا مطمئن 
توانـد بـه      مـي يـك اتـاق در صـورتي        . استقالل مالي براي اتاق ضرورت مطلـق دارد         آن كه   سخن آخر 

 بايد حداقل داراي آن اندازه استقالل ها قاتا. ي خود دست يابد كه وجوه كافي در اختيار داشته باشد       ها  هدف
 . را تنظيم كننددمالي باشند كه بودجه خو

 
 كارايي -١-١-٦

 :ي بازرگاني در غرب به چند عامل بستگي داردها  اتاقكارايي
 .ساختار سازماني،  ٭ يكم

ي نـو،   هـا   در اقتصـاد  . هـا    همكاري نزديك ميان رهبران بازرگاني عضو و كاركنان تمـام وقـت اتـاق              ،دوم٭  
انبـوه   در بخش بازرگاني خارجي، رهبران بازرگاني به كمك كاركنان تمـام وقـت نيـاز دارنـد تـا از                      ويژه  به

 .كنند گيري تصميمآن  بر اساسعظيم اطالعات موجود استفاده و 
بايـد تعليمـات و     هـا      يعنـي آن   ،  دباشـ وجـود خـود رهبـران بازرگـاني         بايـد    هـا    اتـاق  كـارايي  عامل   ،سوم ٭

 .ددهن ارائه ها ي مختلف به اتاقها ي خود را از طريق ارگانها ييراهنما
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 و منافع ويژه جامعه  ها  نيازتا  نيز مجراي مطمئن و معتبري است          مي و كاركنان دائ   اهمكاري ميان اعض    
بدين ترتيب، اتاق قـادر خواهـد شـد از وضـعيت اقتصـادي منطقـه و ميـزان                   . بازرگاني به اطالع اتاق برسد    

 .به دست آورددرك كاملي  گيري تصميم براي كمك به مقامات دولتي در دو صالحيت خوتوانايي 
. آيـــد   مـي  است كـه در يـك سـازمان پويـا بـه دسـت                اي  هاين پيوند ميان جامعه بازرگاني و اتاق نتيج       

ق را آورد، تحول در كار اتا  مي اقتصــادي كه پيوسته مســائل و وظـايف جديـدي را پـديـد غير وضعيت مت
 نسـبت بـه     ،  كـارايي توانـد بـه سـرعت و بـا            مـي  بوروكراتيـك    غيـر   يـك سـازمان     فقـط   . سازد  مي آور  الزام

 . اقتصادي واكنش نشان دهدغير ي ناشي از اوضاع و احوال متها ضرورت
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 عمومي ي بازرگاني پيرو قوانين خصوصي و ها  اتاق-١-٢
يي كه بر ها و آنعمومي  قوانين بر اساسيي كه ها  آن:دشون  ميدو دسته اصلي تقسيم     به  ي بازرگاني   ها  اتاق

ي هـا  ي سـازماني مشـابه و هـدف   هـا  سـاختار نيز هـر دو دسـته     .انـد   تأسـيس شـده       پايه قـوانين خصوصـي    
 امـا از    .دهنـد   مـي بسيـاري از امـور را با روش يكسـان انجـام           و   دارند ) كمك به توسعه اقتصـادي   (مشترك

 و دسترسـي بـه منـابع مـالي و           هـا   ي منطقه تحت پوشش آن    ها  ارند، زيرا نياز   با هم تفاوت د    ها  لحاظ اولويت 
 .كنند با هم فرق مي ها كاركنان آن

 
   در برابر مسئوالنها  جايگاه مشورتي اتاق-١-٢-١

مسـائل  از  و محلـي     اي  هي ملي، منطقـ   ها  ي بازرگاني غرب آگاه كردن حكومت     ها  ي اصلي اتاق  ها  يكي از هدف  
 هاييپيشـنهاد  اقتصادي و انجام مطالعات و ارائه        هاي  سياستو اتخاذ   هي در اقدامات    د اقتصادي و مشورت  

ي بازرگاني قبل از همـه بـا مسـائل اقتصـادي ناحيـه خودشـان                ها  اتاق. كند  است كه به رشداقتصادي كمك      
و ي حمـل ونقـل      ها   سيستم ،  ، ايجاد نواحي صنعتي    ريزي شهري  سروكار دارند و در مسائلي همچون برنامه      

 بـراي  هـا  كشـور تمـامي  ي بازرگـاني در  هـا  اتـاق . كننـد   مـي  با مقامات محلي همكاري  ها  اداره بندر  ساخت و 
ريـزي توسـعه، ارتباطـات، اداره اقتصـاد و            در مورد مسائل برنامـه     اي  هدهي به مقامات دولت منطق     مشورت

 دارد و اي هي بـازرگاني منطقـ ها ـاقبراي مثـال، فـرانسه ات. اند  به وجود آورده اي  هي ويژ ها  بندي ه، گروه غير
پشتيباني از منافع مشـترك     اش     ي بازرگاني است كه وظيفه    ها   اتاق  هآلمان غربي براي هر ايالت داراي اتحادي      

 .ي بازرگاني يك منطقه در برابر دولت استها اتاق
 همكاري ميـان    شود،  مي گرفته   ها   تمام تصميمات اصلي سياست اقتصادي در پايتخت       كه  اينبا توجه به    

تواننـد    مـي ي بازرگاني ها در اين سطح است كه اتاق. داردي بازرگاني در سطح ملي اهميت به سزايي        ها  اتاق
 مســائل    حـوزه   دولتـي، در   هـاي   هو وزارتخانـ  مجلـس   در برابـر    هـا     از طريق اتاق مـادر يـا مجموعـه اتـاق          
 دارد از طريـق     تـأثير ي  المللـ   بـين بازرگـاني   ي بازرگاني و به ويژه      ها  قانونگذاري و اداري كه بر تمـام بخش      

 .موضع مشترك اختيار كنند
ي بازگـاني بـا     هـا   يي كه اتـاق   ها  دركشور. گيرد  صورت مي ي گوناگوني   ها  همكاري در سطح ملي از راه     

ي اقتصـادي  هـا  يگيـر  تصميمند پيش از   هست  اغلب ملزم  ها  شوند، دولت   مي تأسيس  عمومي  پيروي از قوانين    
اين الزام در فرانسـه و لوكزامبـورگ وجـود دارد و درآلمـان غربـي در                 .  مشورت كنند  ها  اتاقخاص، با اين    

دارد  پيشـنهاد حق ارائه   مجلس  اتاق لوكزامبورگ در برابر     . بسياري از قوانين و مقررات گنجانده شده است       
 .كند  مياستفاده اين حق و غالباً از 

كنند، بـه خصـوص       ميي مهم اقتصادي درگير ن    ها  استي بازرگاني خود را با سي     ها  بايد دانست كه اتاق   
براي رسيدگي بـه ايـن    ) ي اجتماعي و اقتصادي   ها  شورا (اي  هي مشورتي ويژ  ها  هيأت،  ها  كه در برخي كشور   

 .اند  به وجود آمدهها سياست
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 ي اقتصاديها ارائه خدمات به بنگاه -١-٢-٢
  دهي رساني و مشورت اطالع -

ي هـا   ، ارائـه خـدمات بـه واحـد        » خوديـار  «يهـا   ي بازرگاني، به عنوان ابـزار     ها دومين هدف اصلي همه اتاق    
نسـبت بـه    هـا،     اين فعاليـت  اند،    شده تأسيسيي كه تحت قانون خصوصي      ها  براي اتاق . بازرگاني منطقه است  

 :  اطالعات كلي در موارد زير استتأمينين وظيفه اتاق تر مهم. ي ديگر اولويت داردها فعاليت
مـره   ي روز ها  كه بر فعاليت    ميي مه ها  ـادي، قوانين جديد داخلـي و خـارجي و مـوضـوع       وضعيت اقتص 

جلسـاتي بـراي    گـزاري   تحـوالت جـاري و بر     رساني درباره      ويژه براي آگاهي   هاي  هخبرنام انتشار. اندمؤثر
 .اديدار و آگاهي از نظر اعض

 بـا خـدمات تخصصـي تكميـل          خـود را   اي  هي بازرگاني اغلب اطالعـات كلـي و خـدمات مشـاور           ها  اتاق
هـاي    كمبـود كند كه هدفش تعيـين        ميتري پيـدا     جنبه تخصصي  ها  كنند، و گاه اين خدمات به تفكيك بخش         مي

 اي هي ويـژ هـا   دفتـر هـا   براي اين گونه فعاليـت ها برخي اتاق. استها  آندن  و برطرف كر يك بنگاه اقتصادي    
بسـياري   مستلزم استخدام شـمار      ها  فرانسه و ايتاليا، اين فعاليت     در آلمان غربي،     ،  براي مثال . اند ايجاد كرده 

گيرنـد كـه      ميي توليدي كوچك و متوسطي قرار       ها   در دسترس بنگاه   ويژه  به اينان   .كاركنان متخصص است  
بـه كمـك نيـاز داشـته        فنـاوري   ممكن است در موارد اقتصادي، مالياتي و حقوقي از جمله كاربرد و انتقـال               

 .باشند
 تأسـيس : انـد  داشـته ي در مـوارد زيـر       هـاي   هي بازرگاني آلمان غربي توصي    ها  سال گذشته اتاق  در چند   

بـه  ي گوناگون دستيابي    ها   در مورد راه   ها  ي اقتصادي، كمك به مديران آينده و مشورت دادن به آن          ها  بنگاه
قتصـادي جديـد و     ي ا هـا   بنگـاه بـه   كه يك اقتصاد سـالم      كند    را ايجاد مي  چنين فعاليتي اين باور     . دولتكمك  

 .نياز داردي بزرگ، متوسط و كوچك ها تعادل ميان شركت
. انـد  ي ويژه مذكور تا حد ادارات خدماتي مسـتقل گسـترش يافتـه            ها  ي صنعتي، دفتر  ها  در برخي كشور  

خـدمات ايـن    .  وجود دارد  فناوري گوناگون، از جمله براي انتقال       هاي  هخدمات مستقلي براي فعاليت در زمين     
ي كوچـك و    هـا   ي ويژه، قبل از هـر چيـز در اختيـار شـركت            ها  خدماتي مستقل، مانند خدمات دفتر     هاي  هادار

 را هـا  ي ايـن شـركت  هـا  با وصـول تقاضا، نماينـدگان خـدماتي فعاليـت      در اين موارد    . گيرد  ميمتوسط قرار   
 .دهند  مي ارائه ها ي براي بهبود كار آنهاي هكنند و توصي  ميمطـالعه 
ترتيب هاي آموزشي مديريت      برنامه ها   و مديران اجرايي آن    ها  ساي شركت ؤني براي ر  ي بازرگا ها  اتاق

 .است مدارس تخصصي تأسيس آموزشي و هاي ه مشتمل بر دورها اين برنامه. دهند  مي
 وجود دارند كه در اصل براي خدمت به اقتصاد منطقه خاصـي ايجـاد               ييها  دهااضافه بر خدمات فوق، ن    

 »ي تعـاون  هـا   اتـاق «تر از همـه       برجسته ها  درميان آن . دهند  ميحيه بزرگتري را پوشش     اند ولي اغلب نا    شده
 »ي بازيافـت هـا  اتـاق  «وكنند  هاي توليدي را تشويق مي  همكاري ميان واحد   و   ها  است كه از طريق اعالن نياز     

تشـكيل  مـواد   ايـن   ي بـه كـار برنـده        هـا   ي توليد كننده مواد بازيـافتني و واحـد        ها  براي گرد آوردن واحد   كه  
 ، بـا مطلـع نگـه       ي بازرگاني در مورد استفاده از مواد بازيـافتني        ها  در جامعه اقتصادي اروپا، اتاق    . شوند  مي

 .ي اعضاي خود، با يكديگر همكاري دارندها داشتن يكديگر از ذخاير و نياز
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 يالملل بينبازرگاني  -
ي بازرگـاني   هـا   تمـام اتـاق   . اسـت خـارجي   ي بازرگاني گسترش بازرگـاني      ها  ين وظيفه روزمره اتاق   تر  مهم

 صادر كننـد و     مبدأي توليدي كه در بازرگاني خارجي فعاليت دارند گواهينامه          ها  درغرب مجازند براي واحد   
ي بـه   المللـ   بـين بـازي را در بازرگـاني         درصـددند كاغـذ    هـا   اين اتاق .  را گواهي نمايند   ها  مدارك بازرگاني آن  

 در پـي اسـتفاده از       هـا    اتـاق  تر  بيشاكنون  . اند  و تا حدودي هم موفق شده      ترين حد برسانند   ين و ساده  تر  كم
 .هستندتجارت الكترونيكي 

. كنـد     هـاي بازرگـاني آن را هماهنـگ مـي           المللي اتاق   آ كه دفتر بين   .ت.تحت سيستم آ  ي بازرگاني   ها  اتاق
 هـاي   ه و نمونـ   كـه ويـژه معافيـت موقـت تجهيـزات تخصصـي صـادراتي             كنند    صادر مي را   آ.ت. آ هاي  تكار

نيـز  ي بازرگاني در برابـر مسـئوالن گمركـي       ها  اتاق. ي نمايشگاهي از عوارض واردات است     ها  دار كاال  قيمت
ي بازرگاني دولتـي دارنـد نيـز عضـو ايـن            ها   كه سازمان  ها  برخي كشور . كنند  ميايفا  نقش تضمين كننده را     

 .سيستم هستند
. دهنـد   مـي يشــان يــاري     ها  گـاني را در بــازپرداخت وام      ي بازر هـا   ي بـازرگاني، غــالباً واحـد     ها  اتـاق

 استفاده كنند، حتي در مـواردي كـه   همذاكرو توانند از اتاق به عنوان محل تبادل نظر   مي مند عالقهي ها  طرف
ي ايجـاد  المللـ  بين اي  شبكه ،  ها  ي اتاق الملل  بيناتاق هيچگونه قدرت قانوني در مورد اختالف نداشته باشد دفتر           

 .كند  مي را تضمين ها ي بازرگاني آن سوي مرزها ه است كه همكاري ميان اتاقكرد
انـد و نيـاز بـه داوري دارنـد،      ي بازرگاني با ارائه مشاوره به اعضايي كـه دچـار اخـتالف شـده           ها  اتاق

.  كمـك كننـد    ها   داوري و چگونگي انتخاب داوران به طرف       هاي  هتوانند در مورد چگونگي انعقاد موافقتنام       مي
اند تـا بـه       كرده تأسيسي داوري ويژه خود را      )ها  مؤسسهيا   (ها  ديوان) مبورگها   براي مثال  ( ها  برخي اتاق 

صدور  مياتاق بايد از مقررات قانوني و ديگر مقررات رس.  اختالفات را حل و فصل كنندكاراييسرعت و با 
ي المللـ  بـين ه دادگاه داوري اتـاق بازرگـاني        توانند ب   ميي، طرفين اختالف    الملل  بيندر سطح   . احكام آگاه باشد  

 .رجوع كنند
ي بازرگاني در بازرگاني خارجي ها ، اما وظيفه اصلي اتاق  دارندي مورد اشاره اهميت     ها  هر چند فعاليت  

 بلكـه   ،  مقـررات داخلـي   فقـط   چرا كه نه    .  اطالعات و ارائه مشاوره است كه فعاليتي مهم و دشوار است           تأمين
ي ها   بنگاه تأسيسگمركات، مبادله پولي، بازرگاني خارجي،      هاي    عرصه بازرگاني در    مقررات شركاي اصلي  

. گيـرد   مـي  را نيـز در بـر        ها  ي اقتصادي و قانوني آن    ها  اصلي نظام هاي    ويژگياقتصادي، مقررات رواديد، و     
ي را كه سـعي     يها  ه و صادركنند  ها  كننده ي بازرگاني بايد اطالعاتي همچون نام و نشان وارد        ها  همچنين، اتاق 

 .كنندتهيه در گسترش بازرگاني خود دارند 
 جـامع   هـاي   هي بازرگاني به كاركنان ماهر و كتابخان      ها   ، اتاق  اي  هبراي ارائه خدمات اطالعاتي و مشاور     

در وين، اتـاق اقتصـادي فـدرال اتـريش يـك            . ي شده است  ا  رايانهاغلب  ي صنعتي   ها  نياز دارند كه در كشور    
ي بازرگـاني بـا همكـاري    هـا   ايتاليـا اتـاق  (Padua) در پـادوآي    و  كرده اسـت   أسيستمركز اطالع رساني    

ي هـا   ي بازرگـاني هلنـد دربـاره تمـام واحـد          ها  اتاق. كنند  مي مركز اطالع رساني را اداره        يك ي محلي ها  بانك
در  ،هـا   اتـاق . كننـد   مـي نگهـداري   اطالعات مشروحي   اقتصادي كه در فهرست ثبت بازرگاني ملي قرار دارند          
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 اي هي منطقـ ها اداره و اغلب اتاقاين قبيل مراكز را  ها  اسپانيا و ساير كشور    ،  ي آلمان غربي، فرانسه   ها  كشور
 .كنند  مي تأمينرا از نظر اطالعات 

ي اقتصـادي كوچـك و متوسـط خـدمات          هـا   ي بازرگـاني در فرانسـه و آلمـان غربـي بـه بنگـاه              ها  اتاق
در اتريش، . ي جديد كمك كنندها بازارها براي گشايش  به آنتا دهند  يم، به ويژه صادراتي، ارائه    اي  همشاور

. ددهن ميي ميزبان ارائه    ها  ي مربوط را در كشور    ها  نمايندگان بازرگاني اتاق اقتصاد فدرال، اطالعات و كمك       
ترش  اين مـوارد اساسـاً بـراي گسـ         كه  اين ولي نظر به     ،  دهند  ميي مشترك نيز همين خدمات را انجام        ها  اتاق

 .كنيم  ميبحث نها  از آنشود، در اين بررسي   ميتجارت ميان دو كشور انجام 
ي هـا   آيند، اتاق   مي تجـاري ابـزاري براي گستـرش تجارت به شمــار         هاي  ه نمايشگا كه  اينتوجه به    بــا

ي بازرگاني بعد   ها  اتاق. دهند  مي مشترك تشكيل    هاي  هكنند و غرف    مي را پخش    ها  بازرگاني اطالعات اين بازار   
ي بازرگاني  ها  اتاق. دهند  ميي مهم مورد نظر ترتيب      ها  به بازار هايي    سفراز اتمام نمايشگاه، براي بازرگانان      

 . نياز دارندها دهندگان نمايشگاه ي ديگر و سازمانها با اتاق   ميي دائها به تماسفوق ي ها براي انجام فعاليت
 
 عمومي  روابط -١-٢-٣

هـدف از چنـين ارتباطـاتي، پخـش         . ارتبـاط دارنـد   بازرگاني غرب با مطبوعات و صدا و سيما         ي  ها  همه اتاق 
 . در مورد بعضي مسائل و تفهيم مشكالت بخش بازرگاني به مردم استها موضع اتاقاعالم اطالعات، 
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  ي بازرگانيها ي اتاقها  و هدفها سازمانتفاوت -١-٣
 .ي بازرگاني ارائه خواهد شدها اقي اتها در اين بخش تفاوت در سازمان و هدف

 
  ي بازرگاني پيرو قانون خصوصيها  اتاق -١-٣-١

 .اند  اين اساس ايجاد شده و براند  ي زير پيرو قانون خصوصيها ي بازرگاني در كشورها اتاق
ك، دانمـار : ي اسـكانديناوي هـا  انگلستان، اياالت متحده آمريكا، كانادا، ايرلند، اسـتراليا، زالنـدنو، كشـور         

 . سي بلژيك و سو:ي اروپاي غربيها نروژ، سوئد و فنالند، و كشور
 :در زير ارائه خواهد شداين كشورها خصوصيات مشترك 

 وضعيت قانوني و عضويت  -
انتفاعي هستند كه عضـويت  غيري  ها   يا انجمن  ها  شوند، سازمان   مي تأسيسيي كه با قانون خصوصي      ها  اتاق

اعضاي .  قرار دارند  ها   در فهرست دفتر ثبت بازرگاني يا در دفتر ثبت انجمن          معموالً.  اختياري است  ها  در آن 
ي هـا   آزاد كـه فعاليـت   هـاي   ه وحرفـ  هـا   وران وشاغالن پيشه   ي بازرگاني ازجمله پيشه   ها  بخش  مي از تما  ها  آن

. شوند  ميتشكيل  ) مانند وكال، حسابداران، متخصصان ماليات، مشاوران مديريت        ( دهند    مياقتصادي انجام   
 .پذيرند  ميس از بخش كشاورزي هم عضو يي بازرگاني در بلژيك و سوها برخي اتاق

 ي اقتصـادي يـك منطقـه را در        هـا   بنگـاه    م عضويت در اتاق اختيـاري اسـت، معمـوالً تمـا           كه  ايننظر به   
تـاق ويـژه نخواهـد       لزوماً يك ا   اي  همنطق داند، هر   مين  مي آن را الزا   تأسيسگيرد، وازآنجا كه قانون هم        ميبرن

ي بازرگاني بينجامد كـه ظرفيـت كـافي بـراي           ها  تواند به پيدايش شماري از اتاق       مياين سيستم عمالً    . داشت
 .ي خود را به مسائل محلي محدود سازندها شمرده را ندارند و بايد زمينه فعاليت ي برها فعاليت  ميانجام تما

  درآمد  -
شوند تـا حـد زيـادي از حـق عضـويت اعضـا                مي تأسيسون خصوصي   ي بازرگاني كه با قان    ها  درآمد اتاق 

 :شود ي مبه همين سبب در مواقعي اتاق در كسب درآمد با دشواري روبه رو. شود  مي تأمين
ين حجم فعاليت مربوط به خدماتي است كه در برابر پرداخت وجه            تر  بيش،  ها  بنابراين در اين گونه اتاق    

 .شود  ميبه اعضا ارائه 
 ف اصلي وظاي -

ي و المللـ  بـين  بـر خـدمات بازرگـاني        ها  ي پيرو قانون خصوصي، اين گونه اتاق      ها  به دليل ماهيت درآمد اتاق    
 .كيد دارندأگسترش صادرات ت

چرا كه دولت معموالً اجباري بـه        ،  داردي  تر  كم براي مقامات دولتي غالباً اهميت       اي  هي مشاور ها   فعاليت
 هـا  پيشـنهاد  هنگـام ارائـه   ها   گذاري آن  تأثير و   كارايي. نون خصوصي ندارد  ي مبتني بر قا   ها  مشاوره با اتاق  

و چندوچون نماينـدگي اعضـا از بخـش      به قدرت استدالل ، شهرت    هاي مبتني بر قانون عمومي        بيش از اتاق  
 .بازرگاني بستگي دارد
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   عمومي ي بازرگاني پيرو قانون ها  اتاق -١-٣-٢
د و عضـويت در  كنـ   ميدولت بر مبناي قوانين ملي برپا  را  ي بازرگاني   ها  اق، ات عمومي  در قلمرو نظام قانون     

 :شود  ميي زير بررسي ها ي آن در بندها ي اين نظام و برتريها برخي ويژگي.  اجباري استها آن
 عضويت اجباري -

 اهميـت   د،كنـ   مـي ي اقتصـادي را نـاگزير از عضـو شـدن در اتـاق بازرگـاني                 ها  اين امر كه قانون، همه بنگاه     
ي بازرگاني، يعني صنعت، بازرگاني، بانكداري، بيمه، حمل ونقل ها بخش  ميچرا كه ورود تما ، دارد  هالعاد فوق

ي توليدي و اقتصادي دولتي نيز در اتـاق         ها   كلي، بنگاه  اي  ه قاعد بر اساس  .كند  ميو خدمات ديگر را تضمين      
كننـد، اگـر چـه ماهيـت دقيـق        مـي خصوصي عمل ي ها كه به صورت شركت  ميعضويت دارند، به ويژه هنگا  

ي ها وران نيز عضو اتاق    پيشه ي اتريش، ايتاليا و هلند،    ها  دركشـور. عضويتشـان ممكن است متفـاوت بـاشد    
يي تخصصـي   هـا    در انجمن  ها  شوند، در صورتي كه در آلمان غربي و لوكزامبورگ آن           ميبازرگاني شمرده   

 بخش كشاورزي را نيـز     ،  ي بازرگاني ها  در ايتاليا، اتاق  . ند عضويت دارند  شو  مي تأسيس  عمومي  كه با قانون    
 .در بر دارند

انجامـد كـه     مـي بنـابراين ، امتيـاز عضويت اجبـاري در ايـن واقعيت نهفتـه است كه بـه ايجــاد اتاقــي            
ي ها  پيشنهادو  ت  نظراي به   ديازاين ويژگي اهميت و اعتبار      . شود  مينماينده واقعي جامعه بازرگاني شمرده      

ي صـنعت از جملـه      هـا   بخشد و بازتاب سياست مشتركي است كه پس از مشـورت بـا تمـام بخـش                  مياتاق  
 .متفاوت به دست آمده است ي قانونيها  گوناگون و وضعيتهاي هي اقتصادي با اندازها بنگاه

در ي منطقـه    ي اقتصـاد  هـا    نزديكـي بـا بنگـاه      ويـژه   بـه و  ، عضويت اجباري ضامن تماس      اينافزون بر   
ي اقتصـادي كوچـك و      هـا   بنگـاه . شود  مياست كه منجر به كسب تخصص و بهبود خدمات          هاي روزانه     كار

 .متوسط اين تخصص را در اختيار دارند
  حق عضويت ثابت -

ايـن حـق عضـويت،    . كنـد   مـي عضويت اجباري، هر بنگاه اقتصادي را ملزم به پرداخت حق عضويت به اتاق           
 La Taxeايــن ماليــات در فرانســه (ز ماليــات بــر منــافع بنگــاه اقتصــادي اســت اغلــب درصــد معينــي ا

Profesionnelle        و در اتريش و آلمان غربي Gewebesteuer   را اين درصد سـاالنه     ). شود  مي ناميده
ي بازرگاني تصويب   ها  مسئول اتاق  د و بايد از طرف وزارتخانه     كن ميي مالي خود تعيين     ها  بر طبق نياز  اتاق  
خـود را    ي بازرگاني هزينه  ها  اتاق  در هلند،   . اتاق باشد  كل مبلغ دريافتي بايد پاسخگوي بودجه ساالنه      . شود

 .كنند  مي تأميني تحت مديريت اتاق ها شده در فهرست شركت ي ثبتها آوري شده از شركت از وجوه جمع
در فرانسـه و ايتاليـا،   . ارنـد دولت تا حد زيـادي تفـاوت د     مداخلهزمينه   در   ويژه  به   از جنبه مالي،   ها  اتاق
 و دولت تصويب    پيشنهاد ها  كه اتاق را  ، وجوهي   ها  در برخي كشور  . دكنبايد دولت تصويب    را   ها  اتاق بودجه

ي آلمـان  هـا  در كشـور . دهنـد  مـي  هـا  و به اتـاق كنند  ميآوري   جمعاي همسئوالن مالياتي ملي يا منطق  كند،  مي
آوري  ات بودجـه خـود و جمـع       ييـ ي بازرگاني در مورد تعيين جز     ها  اق لوكزامبورگ و هلند، ات     غربي، اتريش، 

 .مستقيم حق عضويت از اعضا آزادي عمل كامل دارند 
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 نيازي  ها   اتاق كه  اين ،   نخست :ي بازرگاني است  ها  عضويت اجباري از چند نظر ضامن استقالل اتاق       
 هـا    اتـاق  ،دوم. د قـرار دهنـد    ي خـو  هـا    جلب اعضاي جديد را محور فعاليـت       ،  ندارند براي افزايش درآمد   

بگيرند و ديگـر از كنـاره گيـري           عمومي  توانند، پس از مشورت داخلي كافي، تصميماتي براي منافع            مي
. ترسـي نخواهنـد داشـت     ) و در نتيجه از دست دادن درآمـد       (ي اقتصادي مخالف اين تصميمات      ها  بنگاه
ي مـالي دولـت را از       ها  ا كه نياز به كمك     عضويت اجباري و تضمين شده به وسيله قانون، از آنج          ،سوم
 مالي تضمين شـده،     تأمين ،  سرانجامو   .شود  مي موجب تقويت استقالل اتاق در برابر دولت         ،  برد  ميبين  

دهد تا كاركنان متخصص و تمام وقت، بـه تعـداد كـافي اسـتخدام كننـد و خـدمات                      مي اجازه   ها  به اتاق 
 مـالي مطمـئن و      تـأمين ي بازرگـاني از     هـا   برخورداري اتـاق  . دهندارائه   الزم را    اي  هاطالعاتي و مشاور  

 .ي اقتصاديها به سود همه بنگاهاست كاركنان متخصص واقعيتي 
 بي نياز خواهد شـد      ها   آن تأمينشود، چون از      ميمند   بهره ها  در مقابل، دولت نيز از بهبود خدمات اتاق       

بـه همـين    . كنـد تكيه   به بخش خصوصي     دتصادي خو ي اق ها  در زمينه كمك به انجام برخي هدف      تواند    ميو  
ي جديدي براي   ها   مالي كافي برخوردارند، بتوانند هدف     تأمينيي كه از    ها   به نفع همگان است كه اتاق      ترتيب  

امنيت مالي  . ابتكارات جديدي را براي پيشبرد توسعه اقتصاد ارائه دهند        با همكاري دولت    خود تعيين كنند و     
 .ي آزمايشي را به عهده بگيرندها طرحها  آنتا شود  يمباعث  اغلب ها اتاق

  ي بازرگانيها  در درون اتاقها  انتخاب سازمان-
 بـه طـور     ،  ي اقتصادي منطقـه   ها   شامل تمام بنگاه    ،عمومي  شود مجمع     مياز آنجا كه عضويت اجباري سبب       

بـدين  . آيند  ميبه صورت اعضاي اتاق در       كنند كه بعداً    مي نمايندگاني انتخاب    ها   نباشد، اين بنگاه   كارامدكلي  
 .شوند  مي اعضاي اتاق محسوب  تر،  به مفهوم وسيعها ترتيب بنگاه

قانون و يا با توجه به قوانين اتاق با هدف اطمينان از عضويت مبتني بر نمايندگي  انتخابات يا به وسيله
ي مهـم و تمـام      هـا    تمـام بخـش     مبـورگ، فرانسه و لوكزا    اتريش،  ي آلمان غربي،  ها  در كشور . شود  ميتنظيم  
بايـد در   )  نيسـتند  هـا   يي كـه در فهرسـت ثبـت شـركت         هـا   از جملـه آن   (ي اقتصادي كوچك و بـزرگ       ها  بنگاه

ي اقتصـادي كوچـك و متوسـط در عضـويت           ها  در هلند، سهم بنگاه   . ي اتاق نماينده داشته باشند    ها  سازمان
ي داخلـي   گيـر   رأي ي آلمـان غربـي و فرانسـه از طريـق          هـا   اتـاق    مياعضاي دائ . كند  ميتعيين  قانون  اتاق را   

از شـركت     بـا ايـن كـار،     . كننـد   مـي  را احـراز     اي  ه وضعيت مشـاور   كنند كه بعداً    مياعضاي ديگري را انتخاب     
 .شود  ميتر منطقه در اتاق اطمينان حاصل  بازرگانان برجسته و با تجربه

 هـا    و در برخـي كشـور      رئيسـه   هيـأت  و   رئـيس ارد   اختيار د  به طور قانوني  اعضاي اتاق     عمومي  مجمع  
 .دبير كل را انتخاب كند) آلمان غربي، لوكزامبورگ و هلند(
   نظارت دولت-

ي هـا  ، نظارت دولـت بـر اتـاق   عمومي قانون  طبيعي عضويت اجباري يا تعيين حق عضويت به وسيله     نتيجه
ايـن نظـارت، اسـتقالل    . گيـرد   مـي نجـام  بازرگاني است، كه به طور كلي از طريق وزارت اقتصاد يا صـنعت ا     

حصـول  غالبـاً   اگر چنين محدوديتي وجود داشته باشـد، هـدف از آن            . دكن  ميي بازرگاني را محدود ن    ها  اتاق
تعيـين   نـاظر بـر   از جملـه مقـررات  ) عمومي قوانين ( نسبت به مقررات كلي قانوني ها  اطمينان از احترام اتاق   
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 دارنـد، از  اي عـاده ال فـوق ي بازرگاني در غـرب اعتبـار   ها  اتاقكه اينر به   نظ. است واقعي   هاي  هبودجه و هزين  
 . به عنوان مشاوران شايسته مورد قبول هستندشان  يها طرف دولت
. دگيـر   مـي حق ويژه نظارت خود را به كار ناظر وزارتخانه شود  مطرح ميكه شكايتي عليه اتاق     هنگامي

بـراي مثـال   . قض كرده ممكن است بـراي آن دسـتورالعملي صـادر كنـد        قانون را ن   اگر دريابد كه اتاق واقعاً    
 را بررسي كند يا تخلف از قوانين داخلـي          مبدأ ناظر ممكن است خودداري اتاق از ارائه گواهينامه        وزارتخانه

 .انتخابات را مورد تحقيق قرار دهد
 
  ي بازرگانيها  سود اقتصادي واگذاري وظايف به اتاق-١-٣-٣

  برخي وظايف اقتصادي را كـه معمـوالً  ها آن  شود تا  سبب ميعمومي ي بازرگاني پيرو قانون  اه  ويژگي اتاق 
 و جامعـه بازرگـاني      هـا   ي نزديكي كـه ميـان اتـاق       ها  پيوند. انجام دهند به طور مستقل    دولت است   در اختيار   

ع و با حـداقل تشـريفات        و سري  مؤثر به شكلي    ويژه  بهدهد تا اين وظايف را        مي امكان   ها  وجود دارد، به اتاق   
ي خود در چـارچوب     گير  تصميم براي   ها  اتاقآزادي  اين كار مستلزم    . كم انجام دهند   اداري و اغلب با هزينه    

 .گيرندبكنترل قرار مورد عمومي بيش از حد از طرف مقامات الزم نيست و است قانوني 
 :ي بازرگاني به طور كلي عبارتند ازها ي اصلي اتاقها فعاليت

 ي ثبت بازرگانيها دفترره ادا -
 از  اصـوالً هـا  كننـد و هزينـه آن       مـي ي ثبت بازرگـاني را اداره       ها  ي بازرگاني و صنعت، دفتر    ها  در هلند، اتاق  

ي ثبـت شـده بازرگـاني از سيسـتم      ها  بندي واحد  براي طبقه . شود  مي تأمينوجوه مطالبه شده براي اين كار       
 .شود  مياستفاده اي  رايانه

در .  دارنـد  اي  هي ثبت بازرگاني تكاليف ويژ    ها  زرگاني در آلمان غربي و ايتاليا در مورد دفتر        ي با ها  اتاق
در مورد  اند    ها موظف   آني شهرستان را بر عهده دارند       ها  تقاضاي ثبت از دادگاه     وظيفه ها  آلمان غربي، اتاق  

 را كه قانون تجويز ها  نشريات شركتها در ايتـاليا، اتـاق.  ارائه كنندها ثبت اقدام و توصيه الزم را به دادگـاه
 ).ي ساالنهها مانند حساب(كنند   ميكرده ثبت 

 اي ه حرفهاي  آموزشاندازي راه -
صـنعت، بازرگـاني و     هاي    عرصهي بازرگاني در    ها  ي آلمان غربي، اتريش و لوكزامبورگ، اتاق      ها  در كشور 

 شـامل آمـوزش   هـا  اين فعاليـت . كند  را تنظيم مي   ها   كه قانون آن   دهند  ميانجام  هاي آموزشي     فعاليت ها  پيشه
 فنـي   هـاي   هي توليدي مشخص، همراه بـا آمـوزش نظـري در دانشـكد            ها  عملي از طريق كارآموزي در واحد     

 ، تأييـد ي كسب و كار را ها واحدو  شرايط مربيان    ،   كارآموزي را ثبت   هاي  هي بازرگاني اين دور   ها  اتاق. است
كارآموزي امتحان   دهند و در پايان دوره      ميدر اين زمينه مشاوره ارائه      ها    نآ .كنند  مي بر آموزش نظارت     و

 .كنند  ميبرگزار 
 در آلمان كمك بسيار كـرده       ويژه  بهداشتن سطح بيكاري جوانان       به پايين نگه   اي  هاين نوع آموزش حرف   

. دانـ   ردهكـ    تشـويق    يآموز  كار هاي  هي اقتصادي را به ايجاد دور     ها  بنگاهبا موفقيت   ي بازرگاني   ها  اتاق. است
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 و مسئوالن اجرايـي     ها  روساي شركت به   شده اند    تأسيس  عمومي  يي كه با قانون     ها   تمام اتاق  ،  افزون بر اين  
 .دهند  ميارائه تر  آموزش پيشرفته

ايـن مراكـز مـديران      .  به همين منظور برپا شده است      اي  هدر آلمان، اسپانيا، فرانسه و ايتاليا، مراكز ويژ       
تجـارت  زمينـه   چـون مـديراني كـه در        . دهنـد   ميياني را كه براي رشد اقتصاد اهميت دارند آموزش          سطح م 

آمـوزي    زبانهاي هي بازرگاني دورها زباني نياز دارند، بسياري از اتاقهاي  كنند به مهارت كار ميي  الملل  بين
 فهرستي از مترجمان    ها   اتاق تر  بيش .كنند  ميگواهي     ميدهند و نتايج را از طريق امتحانات رس         مينيز ترتيب   

 . در اختيار دارند، ها  از جمله در دادگاه، را براي استفاده
 ها زير ساخت  اداره -

حجـم عظـيم      و اي  هي منطقـ  هـا    در توسـعه زيـرســاخت     ها  آنفعاليت  ي بازرگاني   ها  ي اتاق ها  يكي از ويژگي  
، بسـياري از    هـا    تمـام فرودگـاه     تقريبـاً  ها  اين اتاق . دكنن  ميسرمـايه ثـابتي است كه بـراي اين منظـور اداره         

 .كنند  مي را اداره ها  و برخي هتلها  مراكز پر رفت و آمد جاده گردي،جهاني ماهيگيري، تسهيالت ها بندر
 مشترك را سازماندهي و هاي هبرخي پروژ) ي آلمان و ايتالياها مانند اتاق(  عمومي ي پيرو قانون ها اتاق

 اقتصـادي،   هـاي   ه يا مـوز   ها  پردازي، مراكز آزمايش مواد، آرشيو     نند، از جمله مراكز خودكار داده     ك  مياداره  
 . محدود است غالباًها  در اين پروژهها  مشاركت مالي خود اتاق.ات بندريتأسيس يا ها ي كاال، سيلوها انبار 

ت خــود را در  درصــد درآمــد حاصــل از حــق عضــوي٧٥ي بازرگــاني مجبورنــد هــا در اســپانيا، اتــاق
 ارتبـاطي،   هاي  ه و جاد  ها  از اين رو در ساختن بندر     . كار برند ه  ي كه به نفع جامعه بازرگاني است ب       هاي  هپروژ

 .ه شركت دارندغير مراكز آموزشي و 
  انتصاب متخصصان -

ايـن  . اقتصـادي و فنـي را دارنـد       هاي    عرصهي بازرگاني در آلمان حق انتصاب متخصصان در تمام          ها  اتاق
 مـورد  هـا  دهند ولـي قبـل از منصـوب شـدن، تخصـص و صـالحيت آن                ميصصان به حرفه خود ادامه      متخ

توانند با   مي، جامعه بازرگاني و برخي اوقات عموم مردم در موارد گوناگون ها دادگاه. گيرد  ميبررسي قرار  
شماري    مي اسا تند ،ي بازرگاني فنالند و سوئد كه مبتني بر قانون خصوصي هسها اتاق.  مشورت كنندها آن

 .اند از متخصصان را به همين منظور ثبت كرده
 ها برخي حرفهبه اعطاي پروانه كار  -

 ايـن اجـازه بـر       .نياز اسـت     ميرس  به اجازه  ها   براي اشتغال به كار در برخي حرفه       ها  از كشور بسياري  در  
ن اجـازه تـا حـد بسـيار زيـادي بـه             در ايتاليا و آلمان اختيار اعطاي اي      . شود  مياساس تخصص محرز داده     

كننـد كـه      مـي ي بازرگـاني گـواهي      ها  براي مثال در كشور آلمان اتاق     . ي بازرگاني تفويض شده است    ها  اتاق
با ي مورد نظر را     ها  كنند آزمايش   ميپرخطر حمل    ي سنگين ديگري كه محموله    ها   تانكر يا كاميون   هاي  هرانند

 .اند موفقيت گذرانده
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 خصصيارائه نظر ت -
شود تا در مورد برخـي    مياند خواسته   شدهتأسيس  عمومي ي بازرگاني كه بر اساس قانون      ها  اغلب از اتاق  

 ايـن نظرخـواهي،     هاي  هيكي از نمون  .  نظر خود را ارائه دهند     ها   و دادگاه  ها   دولت  مورد بحثِ  مسائل اقتصاديِ 
 .ي بازرگاني واگذار شده استها ق آن در غرب به اتا  بازرگاني است كه تعيينهاي هدر مورد روي

  ي مبادلهها  بازار داير كردن-
 هنـوز هـم مسـئول     هـا   امـروزه، اتـاق   . كنند  مي و كاال داير     سهامي بازرگاني در غرب بازار      ها  سرانجام، اتاق 

در ). براي مثال، در آلمان و ايتاليـا      (د  نم حق نظارت مشخص دار    هاي كاال هستند و در مورد بازار س       ها  بازار
م را انتخاب و داوران را براي       هااعضاي بازار س    روژ، اتاق اسلو، كه اتاقي مبتني بر قانون خصوصي است،         ن

 .كند  ميم نامزد هاديوان داوري بازار س
 
 هاي ديگر هاي بازرگاني با نهادها و تشكل تعامل اتاق -١-٣-٤

، ها   برخي اختيارات اقتصادي به آن     اند به سبب تفويض     شده تأسيس   عمومي  ي بازرگاني كه با قانون      ها  اتاق
 حـق   افـزون بـر ايـن،   .  دارندي مبتني بر قانون خصوصيها تري نسبت به اتاق زمينه عملكرد بسيار گسترده   

امكانات مشخصي    توانند    ها مي   و آن بخشد    امنيت مالي مي   ،  عموميي پيرو قانون    ها  عضويت اجباري، به اتاق   
 .ارائه دهند ابه اعضرا 
 
  ي بازرگانيها مساعي ميان اتاق تشريك -

ن بـه ايـ   . كند هماهنگ مي ملي   در سطح را  ي بازرگاني   ها  تشريك مساعي اتاق   ،  يك سازمان مركزي  در غرب،   
شـمرده    عمـومي   يي برآمده از قـانون      ها  دهاي مركزي در ايتاليا، فرانسه، اتريش و اسپانيا ن        ها  دليل، سازمان 

. كننـد   مـي ي مبتني بر قانون خصوصي عمل    ها  دها به صورت ن   ها  ماني ديگر، اين ساز   ها  در كشور . شوند  مي
 ها كنند بلكه از منافع تمام اعضاي خود كه اتاق نمايندگي آن         مي را هماهنگ    ها  كار اتاق فقط   نه   ها  اين سازمان 

نـد، بـراي   ي همكاري دارالملل بين در سطح ها افزون بر اين، اين سازمان. كنند  ميرا در برابر دولت دارد دفاع    
ي ها  راه حلپيشنهاداطالعات و دانش فني و   از طريق مبادلهها اتاقبرخي كشورهاي ديگر نمونه در اروپا و 

 .كنند  ميي را تشويق و تسهيل الملل بينمشترك براي مسائل مشترك، تجارت 
فقط توانند    مي ن ها  ست كه اتاق   ا  ناشي ازآن  اي  هبين منطق   و اي  همنطق  اين تشريك مساعي درسطوح ملي،      

بـه دليـل وابسـتگي متقابـل      . خود را در نظـر داشـته باشـند        تحت مسئوليت   تشويق و پيشبرد اقتصاد ناحيه      
بـه نفـع     را دارند و در سطح باالتري        شان  ي اقتصادي كه نمايندگي   ها   بايد به نفع بنگاه    ها  ي اتاق جهاناقتصاد  

 .همكاري كننداقتصاد ملي، 
 
   اقتصـاديـ صنفي يها تشريك مسـاعي با تشكـل -

 بـه  هـا   اتـاق .كننـد   مـي  اقتصادي تشريك مساعي ـي صنفي  ها ي بازرگاني با تشكلها ، اتاقها در تمام كشور
ي صـنفي بـه مسـائل مشـخص بخشـي رسـيدگي        ها  و بين بخشي و تشكل      عمومي  مسائل مربوط به ماهيت     
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ي هـا   ي صـادراتي و وارداتـي كـه بـا بـازار           اهـ   ي بازرگاني با تشـكل    ها  ي، اتاق الملل  بيندر بازرگاني   . كنند  مي
 .همكاري دارندمشخصي داد و ستد دارند، 

 
   همكاري با دولت -

 تماس و ارتباط خوبي بـا  دي بازرگاني باي ها  اتاق است كه     ايندارد  زيادي  اهميت  آن  در پايان آنچه توجه به      
 نماينده  ها  ي و توليدي خواهد بود كه اتاق      ي اقتصاد ها   زيرا اين امر به سود بنگاه      ،  مقامات دولتي برقرار كنند   

ه  را نه بـ ها با وجود اين، ضرورت دارد اتاق.  كه به طور كلي به سود كل اقتصاد است         واقعيتي. هستند ها  آن
 در  ،   هم براي دولت و هم براي جامعـه بازرگـاني          ،  عنوان بخشي از دولت، بلكه به صورت مشاوراني مستقل        

 .عهده بگيرنده ي مستقل را بها توانند نقش ميانجي  مي ها الت است كه، اتاق در اين ح.نظر داشته باشيم
 از طــريق    هـا   ي غربي دولت  ها  شود در بسياري از كشور      ميي بازرگاني موجب    ها  استقالل واقعي اتاق  

 هـا  ي از آنپيشـنهاد  هـاي  هدر تنظيم قـوانين و مشــاوره در مـورد پـروژ    مشاركت ي ملي براي    ها  سـازمان
 هـاي   هي مستقيم شخصي با وزرا و كميتـ       ها  تماسو هم   به صورت مكاتبه    هم   اي  هچنين مشاور . ننددعوت ك 

و در  شـود     ميآشكار    عمومي   جامعه بازرگاني براي مقامات      هايبدين ترتيب، نظر  . شود  ميانجام  بازرگاني  
 .ي خود دخالت دهندگير تصميما را در هتوانند اين نظر  مياين صورت 

 تـأثير  را تحـت     هـا   ي خود، دولـت   هاپيشنهاد خود به نفع اقتصاد و با ارائه         هاي با ابتكار  ها همچنين اتاق 
ي بازرگاني بر دولت تا حد زيادي بـه همكـاري           ها  گذاري اتاق تأثير آشكار است كه     البته كامالً . دهند  ميقرار  

دادن  در انجـام     هـا   ي آن ، صالحيت ايـن كاركنـان و توانـايي مـال          ها  ي بازرگاني و كاركنان اتاق    ها  ميان واحد 
 .خدمات گوناگون بستگي دارد
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  مقدمه
 و تحول اتاق بازرگاني     تأسيسست كه در زمينه چگونگي       ا  اي حاصل مطالعه و بررسي همه جانبه     اين گفتار   

 جايگاه نهايتو در قوت  ، قوانين و مقررات ضعف و  تحول، تأسيستاريخچه  شامل  و صنايع ومعادن ايران     
 .در توسعه اقتصاد ملي به عمل آمده است و چكيده آن در چند بخش ارائه خواهد شدآن 

گيـري و     بـه رونـد شـكل     ان  منـد   عالقـه  شدنروشن است كه آنچه خواهد آمد گفتاري كوتاه براي آشنا         
 نظر بـر    چه  چنان،    بنابراين. در اقتصاد ملي است   آن  اه   جايگ نهايتايران و در    بازرگاني   سازمان اتاق    تحول  
گيـري از تجــارب بازرگانــان،        بهـره بـا   اين امر بايـد      درباره تهيه يا اصالح قانون اتاق باشد،         گيري  تصميم

يـاري گـرفتن از تجـارب       و بـا    پـر سـابقه كشـور       ) معدن(صنعتگران و دست اندركاران صنايع استخراجي       
 .انجام شودي الملل بين

 
  تأسيستاريخچه  -٢-١
 تشكيل نخستين شوراي بازرگاني -٢-١-١

 ١٢٥٠( هجـري قمـري      ١٢٨٨دوست دوران قاجار در سـال        كاردان و ميهن  مردميرزا حسين خان سپهساالر     
 ابتـدا وزيـر عدليـه و سـپس صـدر            وي  . الدين شاه از استانبول فراخوانده شد      بنا به دستور ناصر   ) شمسي

 پيش  ها  از سال . بود ها  هل وزارتخان ي و تشك  ا وزر هيأت اساسي او سامان دادن به       يها  يكي از كار  . اعظم شد 
 در دست شخص شاه ها  اما عمالً سررشته همه كار،  را به عنوان وزير برگزيده بوداي ه، ناصرالدين شاه عد

وزارت تجارت  ها  وزارتخانه تشكيل داد كه يكي از آن٩سپهساالر .  را داشتنديي نقش عامل اجراابود و وزر
 .اعظم پاسخگو بود هر وزارتخانه در كار خود آزاد و در برابر صدر. و زراعت بود

او را  كـه   بازرگانـان   . س وزارت تجـارت قـرار گرفـت       أالدولـه در ر    ب نصير ها  ده سال بعد ميرزا عبدالو    
، تحـت رهبـري     دانستند  ميي خود   ها   بسياري از گرفتاري   أي اقتصادي و منش   ها  عامل بسياري از نابساماني   

 خواسـتار  ، براي تمركز نيـروي خـويش و پيشـبرد ايـن هـدف           . حاج امين الضرب، در صدد عزل او برآمدند       
هـدف از تشـكيل ايـن شـورا         .  شدند كه فقط بازرگانان در آن عضويت داشته باشند         يي شورا تأسيساجازه  

رزه با فسـاد اداري و نظـارت        حمايت از منافع صنفي در برابر رقابت خارجيان و مبا         : چنين عنوان شده بود   
 بانـك ملـي، احـداث       تأسـيس  حتي بـه     پيشنهاددر اين   . در امور بازرگاني ملي و حل و فصل دعاوي تجاري         

سـان   ي صـادراتي اشـاره شـده بـود و بـدين     ها  براي نظارت بر كيفيت كاالييها ا و ايجاد سازمان  ه  هكارخان
. ي صادراتي نيز مورد توجه قرار گرفته بـود        ها  د كاال صنايع و خدمات وابسته به بازرگاني و امور استاندار        

الدين شاه كه اين شورا را بي ضرر و حتي نافع تشخيص داده بود با آن روي موافقت نشان داد و در              ناصر
ي بـزرگ   هـا    را در تهـران و شـهر       ها  فرمان تشكيل اين شورا   )  شمسي ١٢٦٢( هجري قمري    ١٣٠١ شوال   ١٢

.  آورنـد  به دست در امور صنفي خود آزادي عمل       دست كم    بودند از اين پس      بازرگانان اميدوار . صادر كرد 
 محله، خود را قدرت مطلقه      ان و حتي نايب   ايك از وزر   اما ترديد نيست كه در آن عصر استبداد كه شاه و هر           

 هـا   ايـن شـورا    ،  به اين دليل   .داد پا را از گليم خود فراتر نهد         ميدانستند كسي به بخش خصوصي اجازه ن        مي
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 كـه از     نيـز  رو شدند و حكـام واليـات      ه  مدت زيادي دوام نياوردند و با مقاومت مقامات وزارت تجارت روب          
كردند، با شوراي بازرگـاني منطقـه تحـت           ميطريق وضع عوارض سنگين بر تجار درآمدي هنگفت تحصيل          

مثبتي در تجارت و صنعت ار آث أتوانستند منش  مي كه ها نتيجه اين شورا  در  . نفوذ خود به مخالفت برخاستند    
ليكن اين مقاومت دستگاه دولت در برابر بخش خصوصي و تجار كه در آن              .  شكست خوردند  ،دكشور شون 

اً نهايتتقويت كند   از نظر مالي     مخالفين حكومت مطلقه را      ندتوانست  ميو  بودند   قابل مالحظه    ييزمان نيز نيرو  
 در رديف مخالفين حكومت مطلقه قرار گرفتنـد         از مانند علم  ضرر حكومت مطلقه تمام شد و عمالً تجار ني        ه  ب

 .و از هر فرصتي براي ضربه زدن به حكومت استفاده كردند
از مشخصات  .  داشته است  ها  بازار در ايران همواره نقشي عمده و گاه كليدي در زندگي روزمره دولت            

 ،  بـازار : ي اسـت كـه مركـب اسـت از         داشتن يك مجموعه مركز   ) ديگر  اسالمي    ي  ها  و شهر ( ي ايران   ها  شهر
حفـظ    اسـالمي   ي  ها   اين بافت هنوز هم در شهر      . صنعتي و خدماتي   مؤسسات كاروانسرا و معدودي     ،  مسجد

 .شده است
 :دهد  مي يكديگر پيوند ه بازاريان را ب، در كشور ما سه عامل اصلي

 .عامل بسيار قوي مذهب -
 .نظرتبادل  گردآمدن زير يك سقف و داشتن فرصت كافي براي  -
 .شغليجدي  نزديك بودن و الزم و ملزوم بودن مشاغل با يكديگر ، ضمن وجود رقابت  -

رابطه فوق سبب شده كه بازاريان با يكديگر و با جامعه روحانيت رابطه تنگاتنگي داشته باشند و حتي                   
يك نوع تربيت مكتبـي      در حكم    ها  تر در ساعات بيكاري نظر علما را بين خود به بحث بگذارند كه براي جوان             

از طرف ديگر جامعه بازاريان كـه بـه داشـتن ايمـان معـروف هسـتند بـا پرداخـت                     . شود  ميمذهبي تلقي   و  
 ـ مذهبي و سياسي  هاي هوحانيت را در پيشبرد برنامري اضافي، ها ت شرعيه و در موارد لزوم كمكها وجو

 بـا جامعـه روحانيـت    هـا  د، عمالً رابطـه آن رسانند و چون اغلب اهل مسجد هستن       ميمذهبي ياري رسانده و     
 .كنند  مي مانند يك پيكر واحد عمل ها در موارد حساس، همه آندر نتيجه . بسيار نزديك است

 
  قضيه تحريم تنباكو -٢-١-٢

 تنبـاكو بـه     ز با واگذاري امتيـا    ت مخالف مسأله مذهبي،   ماي برجسته ترين نمونه بارز همكاري بازاريان و عل       
كوتـاهي پـس از     مـدت    يعنـي    ) شمسي ١٢٣٢(  هجري قمري    ١٢٧٠ر سال   هاليسي بود كه از ب    يك شركت انگ  

 .شوراي تجارت بروز كردتشكيل شكست 
شـاه  گـوش   الدولـه، ناخوشـنودي خـود را از واگـذاري ايـن امتيـاز بـه                  بازرگانان به ميانجيگري امـين    

از ايـن امـر    از آن سود بـرده بودنـد،   السلطان و شخص شاه ، كه خود قرارداد را بسته و       اما امين رساندند،    
 قيـام كردنـد و بـه مراجـع تقليـد متوسـل شـدند و ميـرزاي                   ها  بازرگانان از تبريز و ديگر شهر     . طفره رفتند 

كه امتياز و   ميتا هنگارا تحريم استعمال تنباكو   فتواي  زيست نخستين كسي بود كه        ميشيرازي كه در نجف     
 سـاعت در تمام كشور مـردم قليـان و چپـق و دخانيـات را     ٢٤ از تر كمدر. صادر كردست   ا قرار داد پابرجا  

تـا بعـد از لغـو امتيـاز          شود ناصرالدين شاه نيز شخصاً تحريم را محتـرم شـمرد و             ميگفته  . ندشتكنار گذا 
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كمپاني انگليسي كه ميرزاي شيرازي حكم رفع تحريم را صادر كرد، از كشيدن هر نوع دخانيات خـودداري                   
خـود بـه   حـق   را بـراي احقـاق   هـا   و آنتـر   نزديكعي بود كه اين رويداد بازرگانان را به يكديگر          طبي. ورزيد

 پانصد هـزار تومـان از بانـك      كه  اين. ( تر ساخت  صورت جمعي و با استعانت از قدرت علماي مذهبي، راسخ         
رضه خـارجي   شاهي قرض گرفتند و تاوان شركت انگليسي را دولت از اين راه پرداخت كرد و سنگ بناي ق                 

 .) نيستجا اينست جداگانه كه جاي بحث آن در ا اي مسألهو واگذاري امتيازات بعدي فراهم شد 
 
  تخريب ساختمان نوساز بانك روس -٢-١-٣

بــانك  . مـردم ســاكت ننشسـتند   هـم  مظفرالدين شـاه بـاز رسيدن سلطنت به الدين شاه و  پس از قتل ناصر 
 قصـد داشـت سـاختمان       د شـده بـو    تأسـيس )  بانك انگليس در ايـران       (روس كه به رقـابت بـا بانك شاهي        

علمـا و بازرگانـان     . اري شـد   خريـد  اي  هبـراي ايـن كـار قبرسـتان متروكـ         . بزرگي در مركـز شـهر بنـا كنـد         
توان   ميابراز كردند و مراجع بزرگ فتوي دادند كه گورستان مسلمانان را ن            از اين كار     ناخوشنودي خود را  

نتيجـه آن كـه پـس از يـك مجلـس            . گذار كرد، هر چند سند خريد هم تنظيم كـرده باشـند           خريد و به كفار وا    
خواني كه در آن آقا شـيخ محمـود واعـظ بـه منبـر رفـت، دوبـاره داسـتان گورسـتان مسـلمانان و                           روضه

حـاال كـه    : شنوندگان گفـت  بسيار   ساختمان بانك روس مطرح شد و سرانجام واعظ در ميان گريه و شيون            
از منبـر پـايين    كنند خوب است براي آخرين بار سري به قبر خويشان خود بـزنيم و     مي خراب   گورستان را 

حدود دويسـت نفـر   . مردم هم به دنبال او راه افتادند . آمد و پيشاپيش مردم به طرف گورستان حركت كرد      
 از اي هعد. ار گذاشتندعمله و بنا كه درحال كار بودند با ديدن انبوه جمعيت و با توجه به سوابق امر پا به فر      

 تخريب بناي در حال ساخت بانـك را آغـاز كردنـد و    دسته جمعيلي نيز به جمعيت خشمگين پيوستند و  ها  ا
 هزار تومـان خسـارت    ٢٠گويند مظفرالدين شاه دستور داد       مي. را با خاك يكسان ساختند     در اندك مدتي آن   

روزي ديگـري بـراي مـردم، جامعـه بازرگــانان و            ايـن پيـ   . بانك را بپردازند و مزاحم علما و مردم نشـوند         
 .روحـانيان و عاملي مهم در افزايش همبستگي ملي بود

 
  چوب زدن بازرگانان -٢-١-٤

علت جنـگ   ه   ب ها  پس از ماجراي بانك روس و سپري شدن ماه رمضان، در تهران و شهرستان             اندك زماني   
. افـزايش يافـت   قيمت قنـد     )دش  مي تأمينز روسيه    ا ها  كه در آن روز   ( دبين روس و ژاپن و كاهش واردات قن       

الدوله حكمران تهران بازرگانان قند را احضار كرد و به پاي چنـد نفـر چـوب زد كـه چـرا قنـد را گـران                           عال
سـه مسـجد در تهـران و        كـه    بازرگاني خوشنام بود     ،    شم قندي ها   از جمله اين بازرگانان حاج سيد      .اند كرده
؟ اي ه از او پرسيد چرا قيمت قند را گران كردغير  الدوله با ت عال. و وقف كرده بود   ي ديگري نيز ساخته     ها  بنا

الدولـه  عال.  بـاال رفتـه اسـت      هـا   ام ، به علت جنگ واردات كاهش يافته و قيمت          من قند را گران نكرده    : او گفت 
 ١٠٠لـيكن   . دهـم   مـي من نوشـته ن   : شم گفت ها  سيد. بايد نوشته بدهيد و قند را به قيمت سابق بفروشيد         : گفت

الدولـه دسـتور داد او    عال. پردازم  ميكنم و ديگر هم به داد و ستد ن  ميصندوق قند خودم را به شما پيشكش   
شم رانيـز بـه   ها  زدند و به اين هم اكتفا نكرد، فرزند سيدها و يكنفر ديگر را به فلك بستند و چوب به پاي آن        
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 را هـا   ن و به بـازار درز كـرد و بازرگانـان برآشـفته ، مغـازه                از چند لحظه خبر به بيرو      تر  كمدر  . فلك بست 
همين ماجرا سـبب رفـتن علمـا و بازرگانـان و گروهـي از               .  تعطيل شد  ها  هم مغازه روز بعد   تعطيل كردند و    

 .شددر تهران آشوب و بروز و تحصن در آن جا مردم به حضرت عبدالعظيم 
 كـه تحصـن ادامـه داشـت انـدك           يد و ظرف يك ماه    كنندگان را به عهده گرفتن     بازرگانان هزينه تحصن  

.  قـرار گرفـت    ها   آن هاي  ه عدالتخانه نيز جزو خواست    تأسيسكنندگان افزوده شد و      جرتهااندك برخواست م  
 سـلطنتي و دولتـي و       هـاي   ه علما برخاست و سرانجام با ارسـال كالسـك         ييباالخره مظفرالدين شاه به دلجو    

 احترام به تهران و يك راست به حضور شاه آوردنـد            ايان و مردم را ب     رجال و درباريان، بازار    هاي  هكالسك
 خواست مردم بازهم اوج گرفت و       ها  بعد(و وعده تشكيل عدالتخانه داد      كرد   يي دلجو ها  و شاه شخصاً از آن    

 ).منجر شد مشروطه در نهايت به
  كه قبـل   -اني عامه مردم  در هر صورت تمام اين وقايع مهم تاريخي با كمك علما و بازاريان و با پشتيب               

 هـا  و بـه آن كـرد   صورت گرفت و طبعاً اتحاد بين جامعه بازرگانـان را تقويـت   ـآمدند    مياز آن به حساب ن
 .ي بزرگ ملي را به تحقق برسانندها توانند خواست  مينشان داد كه در پرتو اتحاد و اتفاق 

 انتخابات جنبه صنفي داشـت و گروهـي         ، دانيم كه در مجالس اول و دوم بعد از استقرار مشروطيت            مي
روز راه يافتند كه زمينه را بـراي اصـالحات بعـدي فـراهم         بازرگانان خوشنام به مجلس شوراي ملي آن      از  

 .ساختند
با اين سابقه بسيار كوتاه و نقشي كه جامعه بازرگـاني كشـور در مسـائل ملـي ايفـا كـرد اينـك بهتـر                          

 .گاني وصنايع ومعادن ايران پي ببريمتوانيم به سوابق تشكيل اتاق بازر  مي
 
  تشكيل اولين اتاق تجارت -٢-١-٥

 رياست اين . شمسي اولين اتاق تجارت ايران در وزارت بازرگاني در تهران تشكيل شد١٣٠٥ مهرماه ١٦در  
ب حـاج ميـرزا ابوطالـ     : از  نمايندگان اتاق مذكورعبارت بودند    هيأت. دار بود  ني عهده هااتاق را حاج امين اصف    

 . و آقا شيخ حسين حريري،  آقا ميرزا علي محلوجي، ) فقيه التجار( ميرزاعبدالحسين نيكپور، هاسالمي
 تـا   ١٣٠٥شـود و از       مـي  اتاق بازرگاني ايـران محسـوب        رئيسني اولين   هابه اين ترتيب حاج امين اصف     

لضرب واگـذار شـد   ا  اين سمت را داشت و پس از او اين سمت به حاج حسين مهدوي معروف به امين               ١٣١١
 .به رياست اتاق برگزيده شد)  شمسي١٣٣٥ تا ١٣١٣از (و سپس عبدالحسين نيكپور )  شمسي١٣١٢(

ي هـا   ي مهـم اتـاق و رويـداد       هـا    رويـداد  اي  ه اين تاريخ را دنبال كنيم ضـروري اسـت پـار           كه  اينقبل از   
 گذاشـته   تـأثير ر اين دوره    داقتصادي و بازرگاني كشور را كه در كار بازرگانان و صاحبان صنايع كشور              

 .مرور كنيم
 
  قانون انحصار تجارت خارجي -٢-١-٦

.  دولت با وضع قانون خاصي انحصار و نظارت بر تجارت خارجي كشور را در دست گرفت                ١٣١٠در سال   
دولت به  . ها تالش كردند تا اين قانون را لغو كنند          آناين امر خشم و نگراني و بدگماني تجار را برانگيخت و            
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 را در سـازمان  هـا   اين اتـاق  ياي بازرگاني موجود را به حال تعليق درآورد و سعي كرد اعض           ها  تالفي، اتاق 
 .بخشيده بود، متمركز سازددائمي قانوني   جديدي كه ايجاد كرده بود و به آن اعتبار 

 بـزرگ   يها   اتاق جديد را در شهر     ٣٦ تأسيس مجلس   ١٣٠٩يك سال قبل از اين واقعه، يعني در مهرماه          
 .بودكرده  نفر تعيين ١٥ تا ٦شهر ، بين آن  بسته به اهميت تجاري ها تعداد نمايندگان آنو تصويب 

 تقليل داد   ١٦ را به    ها   دولت شماره اتاق   ١٣١٤، در   ها  سال، و رفع حالت تعليق از اتاق       پنجگذشت  پس از   
افراد مـورد نظـر خـود را در هـر         ميتجار اسا شد كه   مقرر  .  شدت بخشيد  ها  و نظارت خود را بر فعاليت آن      

 رئيسه هيأت را براي فعاليت در  اتاق تعيين كنند و به وزارت بازرگاني بفرستند و دولت از آن ميان يك سوم  
. اً در دسـت دولـت بـود       نهايتـ  و   اي  ه دو مرحلـ   ها   نمايندگان اتاق  هيأتبه اين ترتيب انتخاب     . اتاق انتخاب كند  

 شـركت كننـد و در ايـن         هـا   ي اتـاق  هـا   يگيـر   تصميمتوانستند در جلسات و       ميوزير بازرگاني يا نماينده او      
 .صورت رياست جلسه با وزير يا نماينده او بود

داد كـه هـدف آن      تشـكيل   ي كشور   ها   اداره كل تجارت مجمعي با شركت نمايندگان اتاق        ١٣١٢در سال   
ن امر يكسال پس از آن روي داد كه اي. سياست دولت و جلب همكاري آنان بود    زمينه  كمك به بازرگانان در     

 كه در اثـر قـانون انحصـار تجـارت خـارجي در          اي  ه براي جلوگيري از شديدتر شدن وقف      ،  مجلس ناچار شد  
كشور پديد آمده بود، به دولت اجازه دهد حق خود را در انحصار تجارت خـارجي بـراي بعضـي اقـالم بـه                 

 هيـأت .  آمـد وجـود   بـه بنـدي در تجـارت خـارجي     بخش خصوصي واگذار كند و از همين جا يكنوع سـهميه      
 بالبته معايـ  . اعطاي جواز واردات مداخله نمايند     توانستند در تعيين سهميه تجار و       مينمايندگان اتاق تهران    

ين اثر آن اين بود كه بسياري از بازرگانان شهرسـتاني بـراي             تر  كم. دهي بر كسي پوشيده نيست     اين امتياز 
ايـن  . ، امري عادي شـده بـود   تر  بيش براي گرفتن سهميه      زني  چانه  و جرت كردند هامگرفتن سهميه به تهران     

شـاهد  هـم   را امـروز      در تهران متمركز شود كه اثرات سوء آن        تر  بيشامر سبب شد كه امور تجاري هرچه        
 .هستيم

، آنـان كـه بـا صـاحب منصـبان دولتـي ارتبـاطي        فضـايي  است كـه در چنـين   تاهيذكر اين نكته از بدي   
كامالً سالم و صالح      افرادي   زيرا كه حتي اگر تقسيم كنندگان سهميه         ،  برند  مي يتر  بيش ه دارند، بهر  تر  يكنزد

 يي نارضـا  بنـدي   سـهميه صـورت نظـام      به هر . اطاعت كنند از دستورات مقامات دولتي     مجبورند   گاه   ،  باشند
 . بين بازرگانان متوسط بازار ايجاد كرداي هگسترد

 
  ٢٠گاني بعد از شهريور اتاق بازر -٢-١-٧

دوستي و همكاري ايران و آلمـان و وجـود جاسوسـان فرضـي              (آن  پس از   ي  ها  ي دوم و رويداد   جهانجنگ  
بـه اتحـاد جمـاهير        مينه متفقين براي تصرف ايران و رساندن نيـرو و تجهيـزات نظـا             هاآلمان در ايران كه ب    
 شمسي كه از سـوم شـهريور        ١٣٢٠ سال   رويداد.  سقوط رضا شاه را به همراه داشت       )شوروي سابق بود  

دار كشور محسوب  شاه جديد خاتمه يافت، از جمله تحوالت دامنهبا جانشيني  شهريور ماه ٢٥ماه آغاز و تا 
كـه از  ـ كه ايـن حـوادث، بـه بسـياري از بازاريـان       است اين شود  ميبحث مربوط اين اما آنچه به . شود  مي

 قـدرت  عبخشـيد تـا بـا اسـتفاده از خلـ       نيرو ـ تهران محروم شده بودندي دولت به نمايندگان اتاق ها امتياز
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اين گروه  .  آن اتاق وارد عمل شوند     رئيس نمايندگان اتاق تهران و عبدالحسين نيكپور        هيأتمركزي، بر ضد    
عهده داشتند، خواستار تعطيـل     ه  رضا خرازي و حاج شيخ احمد سيگاري ب         را محمد  ها  مخالف كه رهبري آن   

 پيشـنهاد خواستند دولت از دخالت در امور تجارت خودداري كند و براي ايـن منظـور                  مي ها  آن. دبازار شدن 
 شد كه قانون جديدي بـه نـام       آن   ها  نتيجه اين تالش  . كردند انتخاب نمايندگان اتاق در يك مرحله انجام شود        

 اتاق تـن در  رئيسيابت در نتيجه يك مصالحه، خرازي به ن. به تصويب رسيد  » قانون تشكيل اتاق بازرگاني   «
 نمايندگان اتاق را با قدرتي كم و بـيش  هيأتداد و شخص نيكپور همچنان در مقام رياست اتاق باقي ماند و  

كـرد، تبلـور قـدرت بخـش          مـي از بازاريـان    واقعـاً   نيكپور با حمايتي كه علي الظاهر يـا         . موازي، اداره كردند  
 ، ار، يعني اتحاديه بازرگانان و اتحاديه اصناف بـازار شد و در دو انجمن سياسي باز  ميخصوصي محسوب  

اما درعمل اين هر دو فعاليـت نيـز بخشـي از فعاليـت او در اتـاق بازرگـاني           . شد  ميگرداننده امور محسوب    
 تشكيل شده بود، سـرانجام در سـال         ١٣٢٢ست كه اتحاديه بازرگانان، كه در        ا دليل اين ادعا اين   . بودتهران  
اتحاديه اصناف تهران نيز عمالً يك سازمان سياسي بود كـه بـراي             ( زرگاني تهران پيوست     به اتاق با   ١٣٢٨

 .)مقابله با نفوذ حزب توده دربين بازاريان به وجود آمده بود
در كشـور شـكل و      ) اپوزيسـيون (شويم كه قـدرت سياسـي مخـالف           مي نزديك   ييها  به تدريج به سال   

ي مخالف دولت در كشور وجود داشت كه هر دو در حـد خـود        دو قدرت سياس   ها  در اين سال  . قدرت گرفت 
متـدين بودنـد، هرگـز نتوانسـت نفـوذ            مـي نيرومند بودند، يكي حزب توده بود كه در بين بازاريـان، كـه مرد             

 هـا   آن شـدت دربرابـر اقـدامات     ه  خاصه كـه اتحاديـه اصـناف بـازار نيـز بـ            .  آورد به دست درخور توجهي   
رهبـري سياسـي دكتـر      تحـت   دوم بازاريـان متوسـط      ) اپوزيسيون(ت مخالف   قدر .داد  ميالعمل نشان    عكس

اين دو رجـل    همراهي  شد و     مي كاشاني پشتيباني     به شدت از سوي آيت اهللا      ها  محمد مصدق بود كه آن روز     
 . مذهبي مصدق را به نخست وزيري كشور رساندو سياسي ، ملي

 اتـاق تهـران از      رئيسـه   هيـأت زرگـان و عضـو      نـام با   ه، ب معدودي افراد  كه  اينبه هر صورت مصدق از      
كردند، به مخالفت     ميمناسبات خود با مقامات دولتي استفاده كرده و جواز واردات را عمالً بين خود تقسيم                

 .بخشيدنظيري  موقعيت استثنايي كمهمين امر به او درميان بازاريان و برخاست و اعتراض 
ري امتياز قماش، به گروهي از تجار با نفوذ، اعتراض و دهم مصدق به واگذاچهاربراي مثال در مجلس 

 اتاق نيز از عملكرد دولت جانبداري و حمايت كرد و در ايـن ميـان                رئيسه  هيأت.  انتفاد كرد  يياز وزارت دارا  
 زمينه ايجاد جبهـه ملـي       ١٣٢٨در نتيجه در سال     . الحال به جانبداري از مصدق برخاستند      بازرگانان متوسط 

كه يكي از شعبات آن     شد   كمونيست فراهم    غير  الحال و روشنفكران و دانشجويان       ان متوسط با كمك بازاري  
 اتاق و عناصر فاسـد در       رئيسه  هيأتبا نيكپور و    ها    اين. وران تهران بود   جامعه بازرگانان و اصناف و پيشه     

 .داشتندوقفه  بي اي هوزارت بازرگاني وقت مبارز
 كابينـه مصـدق پـذيرفت انتخابـات دوره          )١٣٣٠ل سال   يدر اوا (م اتاق   چهار در پايان دوره     ،  با اين همه  

يكسال بعد، مصدق با استفاده از اختيـارات تـام خـود از مجلـس ، اليحـه قـانوني                    . بعدي اتاق را برگزار كند    
 هـاي   ه نفر تهيـه كـرد و بـه ايـن ترتيـب نماينـدگان اتحاديـ                ٣٠ نفر به    ١٥افزايش نمايندگان اتاق تهران را از       

 وزارت اقتصـاد نيـز بـه عضـويت      و ي حمل و نقل ، بيمه ، بانك ملـي         ها  وران، صنايع ، شركت    ف، پيشه اصنا
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 صـورت گرفـت     ١٣٣٢ مـرداد    ٢٨پس از سقوط دكتر مصدق كه طي كودتاي         .  نمايندگان اتاق درآمدند   هيأت
 نماينـدگان   أتهيـ .  قـانوني اعـالم كـرد      غيـر   وران را    كابينه جديد زاهدي، انجمن بازرگانان، اصناف و پيشه       

 . انتخاب شد١٣٣٢ اتحاديه در آذر ماه
گروه .  مجلس قانون جديدي تصويب كرد و بالفاصله انتخابات اتاق تهران برگزار شد            ١٣٣٣ماه   در دي 

به اين ترتيب اتاق بـه صـورت سـازمان مسـتقل            .  اتاق تثبيت كرد   مديره  هيأتمجدداً نفوذ خود را در         ميقدي
 فعال داشت، اما پـس از بركنـاري زاهـدي از    يه در تنظيم سياست اتاق نقش     ككرد      عمل مي بخش خصوصي   

 رئـيس  نيكپـور   ١٣٣٥ماه   در اسفند .  با اتاق انجاميد   ييي نظام به رويارو   ها   سياست ١٣٣٤نخست وزيري در    
 . كنار رفت، سكته قلبي درگذشتبر اثر كه سال بعد ،  وقت اتاق به نفع متحد خود ابوالحسن صادقي

 
   اعتباري دانشگاهمؤسسهياست وكيلي و تشكيل ر -٢-١-٨

 دو  ١٣٤٣سـال   او تـا    .  علي وكيلي از بازرگانان تبريز به رياست اتاق بازرگاني تهران رسيد           ١٣٣٦ در سال   
 كـرد كـه بــه دانشجــويان         تأسـيس  اعتباري دانشگاه را     مؤسسهوي  . دوره رياست اتاق را به عهده داشت      

 .داد  مي وام شرافتي ثيقه ماليمستعد بي بضـاعت بدون درخواست و
 
  معادن تشكيل اتاق صنايع و -٢-١-٩

زمزمـه تشـكيل اتـاق        فقط اتاق بازرگاني در كشور فعاليت داشت، امـا از مـدتي پـيش از آن،                ١٣٤١ تا سال   
ي بود و گروهي نيز بـه       گير  شكلرسيد، خاصه آنكه صنايع جديدي درحال         ميصنايع و معادن نيز به گوش       

 .ري از معادن، متمايل شده بودندبردا بهره
 پيش نويس طرح اتاق صنايع و معادن ايران تقديم مجلس شد، امـا سـناتور نيكپـور كـه           ١٣٣٦در سال   

 ١٣٤٠در سال   . دانست، با آن به مخالفت برخاست       ميتشكيل اين اتاق را عامل تضعيف كننده اتاق بازرگاني          
 .رار دادند تا نسبت به تشكيل اتاق صنايع ومعادن اقدام كند      دولت را زير فشار ق     ،  تعدادي از صاحبان صنايع   

 اتـاق صـنايع   ١٣٤١مـاه    آوردند و باالخره در آبـان     وجود   بهابتدا اتحاديه صاحبان صنايع را      ،    به اين ترتيب  
هزينه . داران كشور تشكيل شد ان و معدندار كارخانه تن از ٣٠سسي مركب از ؤ مهيأتومعادن با عضويت 

ايـن  كـه   بود   درصد درآمد مشمول ماليات بازرگانان       ٥/١ سه پنجم از     تأسيسع و معادن در بدو      اتاق صناي 
گرفت و جالـب آنكـه تعـداد كثيـري از       مي تعلق ها ي بازرگاني به اين اتاق ها   به موجب قانون اتاق    قبالًدرصد  

 .بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن عضويت هر دو اتاق را داشتند
قانون تشكيل اتاق صـنايع و معـادن در         .  پرداخت  نهاماه نشريه دو يك   معادن به انتشار      اتاق صنايع و  

 . به تصويب مجلس رسيد و از همين تاريخ اتاق صنايع ومعادن تشكيل شد١٣٤٣
ي بازرگاني نيز كه هر سـال در        ها  ي ساالنه اتاق  ها   روابط دو اتاق خوب و دوستانه بود و در كنفرانس         

يافتنـد و اغلـب از سـخنرانان          مـي شد صاحبان صنايع ومعادن نيـز حضـور           مي تشكيل   ها  يكي از شهرستان  
 .بودند
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  معادن ايران تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و -٢-١-١٠
 از ادغام دو اتـاق بازرگـاني و اتـاق صـنايع و              ١٣٤٨اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اسفند سال           

 سـهم اتـاق از درآمـد مشـمول ماليـات بازرگانـان و               ،  اً بـا ادغـام دو اتـاق       ضـمن .  آمد وجود  بهمعادن ايران   
 . در هزار افزايش يافت٥/٣ در هزار به ٥/١برداران معادن از  بهرهو  صاحبان صنايع

 شـعبه ديگـر بـه       ٢٠ نفـر و در      ٧٠٧٠ در آغاز دوره دوم، مجموع اعضاي اتاق ايران، شعبه تهـران بـه              
بيني شده بود     نفر پيش  ٧٢ نمايندگان اتاق ايران     هيأت يا تعداد اعض  ها  ام اتاق در قانون ادغ  .  نفر رسيد  ١٨٢٥

ي هـا    اتحاديـه سـنديكا    ٢٥ نفـر نماينـده      ١٧ و   ،  هـا    نفر نماينـده سـاير اتـاق       ٢٠ ،   نفر نماينده اتاق تهران    ٣٥كه  
 .توليدكنندگان و صادركنندگان و وارد كنندگان وابسته به اتاق بودند

شد، دولـت    آغاز   به پيروزي انقالب    و بعد اعتصابات منجر    ها    ميزماني كه ابتدا ناآرا   ، تا   ها   در اين سال  
 هـاي   ه اتاق نيز در همه زمينـ      .با وجود رشد سريع بخش خصوصي، بر امور اتاق ايران اشراف كامل داشت            

 .داد نظر مشورتي ميدولت به اقتصادي، بازرگاني، صنعتي، معدني و حتي كشاورزي 
قابـل توجـه بـه بخـش خصوصـي داده شـده بـود و در جامعـه گـروه                       مي عمراني سـه   هاي  ه در برنام 

خورد   مي زيرا نه فقط اشتغال كامل وجود داشت بلكه اشتغال زايد نيز به چشم               ،  متوسطي در حال رشد بود    
نيروي كار خارجي در كشور مشغول فعاليـت بودنـد          ميليون  حدود يك و نيم     عالوه بر نيروي كار داخلي      و  

ي هـا   بسـياري از واحـد    . ه اشاره كرد  غير   و   يي سريالنكا ـ يانندگان فيليپين رتوان به خدمه و       ميز جمله   اكه  
ي هـا   افزايش سـريع درآمـد دولـت از نفـت در سـال            . كردند  ميكار  ) شيفت(توليدي در دو يا حتي سه نوبت        

عاملي براي ايجاد    ه همين امر  ناگفته نماند ك  .  به دولت امكان هر نوع دست و دلبازي داده بود          ١٩٧٤ و   ١٩٧٣
 .فساد اداري و بي بند و باري شد

 
  اتاق پس از انقالب -٢-١-١١

 يهـا  نه فقـط در آخـرين روز     كه   سريع انجام پذيرفت سبب شد       اي  ه كشور كه به گون    ييدگرگوني نظام اجرا  
 صــاحبان صنــايع،     داران، ي انبـوهي از سـرمــايه     هـا   رژيم گذشته، بلكه تا مدتي پس از انقـالب نيـز گـروه          

سـين و يـا   يبرداران معادن، مقامات اداري و حتي بسياري از مردم عـادي در سـطح تكن            بهرهان،  دار  كارخانه
ي توليـدي   هـا    و واحـد   هـا   ين كارخانـه  تـر   بـيش . برونـد و به خارج    كنند  كارمند عادي دولت ، كشور را ترك        

ي هـا   دهـا  و ن  هـا   ، دولـت و سـازمان     ها  بانك مقروض بودند، تحت پوشش      ها  كه به بانك   ها  مصادره شد و آن   
.  نماينـدگان اتــاق در آمدنـد   هيأت به عضـويت ها برخاسته از انقالب قرار گرفتند و تعدادي از نمايندگان آن      

اداره امور اتاق را در دست      هيأتي   به فرمان رهبر انقالب      ،   بالفـاصلـه پس از پيـروزي انقالب     ١٣٥٧سال  در  
  اسـداهللا  ،   مهنــدس علينقـي سيــد خـامــوشي        ،  حــاج آقـا طرخـاني     : ت بودند ازآقايان   عبار هيأتاين  . گرفتند

در اولين انتخابـاتي كـه      . محمد علي نويد و ابوالفضل احمدي      ،  ميرفندرسكي،     ميرمحمدصادقي ،  عسگراوالدي
 نقي خاموشي به سمت رياسـت اتـاق       ي كميته منتخب امام در اتاق، صورت گرفت مهندس عل         مأموريتپس از   

 اتـاق بـه عنـوان    يا دوره انتخابـات ادواري بـا راي اعضـ        چهارايران و رياست اتاق تهران انتخاب شد ودر         
 .ي تهران و ايران انتخاب شدها  اتاقرئيس
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 آن به وزيران بازرگـاني و صـنايع   بر اساس شوراي انقالب قانوني را تصويب كرد كه ١٣٥٩ در سال  
 نمايندگان را انتخاب كنند و نصف به عـالوه  هيأتفر از اعضاي ي يك ن هاو معادن اختيار داده شد نصف من      

 .يك نفر نيز از طريق انتخاب مستقيم از طرف بخش خصوصي انتخاب شوند
قانون جديد اتاق بازرگـاني و صـنايع و معـادن           اسالمي   مجلس شوراي    ١٣٦٩ اسفند ماه    ١٥ در تاريخ   

 بـه تصـويب شـوراي       ١٣٧٠ فـروردين مـاه      ٦تـاريخ    تبصره تصويب كرد كه در       ١٩ ماده و    ٣٢ايران را در    
كارعملي نشد  د، اين   كر  ميبايد وزارت بـازرگاني تنظيم     را   اين قانون    يي اجرا نامه  آييننگهبان رسيد، با آنكه     
  كه مجاز بود به فعاليـت      يي اتاق بازرگاني تا جا    ،  با وجود اين  .  معلق ماند  ها   زمينه اي  هو اجراي قانون در پار    

با تغيير وزير بازرگاني، اليحه اصـالح       .  خود را انتخاب كرد    رئيسه  هيأت نمايندگان و    هيأتو  داد  خود ادامه   
 به تصويب رسيد كه مـتن آن        ١٣٧٣آذر ماه   معادن در پانزدهم     ي بازرگاني وصنايع و   ها  قانون تشكيل اتاق  

 .مالحظه خواهد شدبخش اين ادامه در 
انقالب و جو  ازپس بعد از انقالب با توجه به شور و هيجان ي ها   بايد يادآور شد كه در سال      جا  اين در  

ي ويژه دولـت وقـت در ايـن زمينـه، بـه             ها  گيري  و جهت  ها  فعاليت حاكم بر جامعه مبني بر دولتي كردن همه       
ويژه حمايت دولت از اقتصاد متمركز دولتي، اتاق بازرگاني با تالش نمايندگان منتخب رهبـري توانسـت بـا                   

 بخش خصوصي را حفظ كند و رفته رفته به مقامات دولتي            يتاري موجوديت خود و موقع    سعي و گاه فداك   
اقتصـاد آزاد و      در گرو داشتن بخـش خصوصـي قـوي و نظـام            اي  هو جامعه بقبوالند كه پيشرفت هر جامع      

 اتاق بـا تهيـه برنامـه اول و دوم و سـوم              .استي دولتي   ها  دادن نقش رهبري و ارشاد و نظارت به سازمان        
عه اقتصادي يك دم از دفاع از بخش خصوصي و اقتصاد آزاد باز نماند و در همه موارد و گاه بيش از                      توس

دولت و مجلس را در رو طرفداران اقتصاد متمركز دولتي   خود به عنوان مشاوري صديق و نه دنبالهوظايف
 .استكرده  يهمراه  وييارتوسعه اقتصادي متعادل كشور 
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  ي اتاقها اكم بر فعاليتو مقررات ح قوانين -٢-٢
دهد كه ذهنيـت      مي در پي خواهد آمد نشان       ها  ي اتاق كه اهم آن    ها   و مقررات حاكم بر فعاليت     قوانينبررسي  

 ناشي از نظام اقتصاد متمركز دولتي جاري در كشور ، حاكم بر تهيه و تدوين قوانين و مقررات مورد اشاره      
غيـر   و در هـر حـال        ،  فهم است و هم عكس آن تعجـب برانگيـز         كه در چنين شرايطي هم قابل       واقعيتي  . است
 .ممكن

 و اصـالحات سـال      ١٣٦٩با مرور قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصـوب سـال                
شود كه به طور كلي و اصولي اتاق بازرگـاني و صـنايع و                مي و ساير مقررات حاكم بر اتاق مالحظه         ١٣٧٣

ي گيـر   شكلكه از   (ل گوناگون مانند نوپا بودن بخش خصوصي        يقبل از انقالب به دال    معادن ايران از آغاز و      
ي سـريع بخـش خصوصـي و        گيـر   شـكل ي وقت براي كمـك بـه        ها  گذشت، دولت   ميآن مدت كوتاهي بيش ن    

رفتـه رفتـه    ) كردنـد   مـي دخالـت   تشكيل يا تقويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن گاهي حتي در امور اتاق               
حاكميت اقتصاد متمركـز دولتـي بـر    دليل ي بعد از انقالب به ها سالاما .  استآوردهبه دست   ل  قدرتي مستق 

عمل آمد، ساختار و سازمان آن بـر        ه   كه براي حفظ اتاق ب     ييها   با همه تالش   ،  شئون اقتصادي كشور  تمامي  
ي مـورد پيـروي   و خصوصـ   عمومي ي دوگانه ها طبق قانوني كه تهيه و به تصويب رسيد از هيچ يك از الگو     

 .كند مي پيروي نجهاني ها ي بازرگاني ديگر كشورها اتاق
 : اجرايي آن به شرح زير است نامه هاي مصوب و آيين قانون

 بـا اصـالحات     ١٣٦٩ايران مصـوب سـال        اسالمي  قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري          . ١
 .١٣٧٣سال 

بر اتـاق بازرگـاني و صـنايع و معـادن جمهـوري       نحوه اداره جلسات شوراي عالي نظارت     نامه  آيين . ٢
 .١/٧/١٣٧٤ايران مصوب   اسالمي 

ايـران مصـوب      اسالمي  ي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري        ها   نحوه عضويت در اتاق    نامه  آيين  . ٣
١/٧/١٣٧٤. 

 .٢٣/٨/١٣٧٨ي مشترك بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب ها  تشكيل اتاقنامه آيين  . ٤
 . خودداري خواهد شدها  از ذكر آنجا ايني ديگر كه در ها العمل ردستوو برخي 

 
مصوب پانزدهم  ايران  اسالمي  قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري  -٢-٢-١

 ١٣٧٣ با اصالحات پانزدهم آذرماه ١٣٦٩اسفند ماه 
 و ابادل افكـار و بيـان آر     كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، ت           به منظور  -١ماده  

عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني به موجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق           
 .شود  مي تأسيسايران   اسالمي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري 

 كـه داراي    انتفاعي اسـت  غير   اي  مؤسسهايران    اسالمي   اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري         -٢ماده  
 .استشخصيت حقوقي و استقالل مالي 
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 »اتـاق ايـران   «ايـران كـه در ايـن قـانون            اسالمي   مركز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري          -٣ماده  
 .استشود، در تهران   ميناميده 

  حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است و اتاق-٤ماده 
 داراي شخصيت حقوقي بـوده و در امـور اداري و مـالي خـود بـر اسـاس مقـررات                      ها  شهرستان

 .باشند  ميمربوطه مستقل 
 .است عضو ٥٠ منوط به داشتن حداقل ها  اتاق در شهرستانتأسيس -١تبصره 
ا  آن ب  وظايف  داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح         ها   تهران مانند ساير شهرستان    -٢تبصره  

 . يكسان استها بقيه اتاق
 اتـاق   رئيسـه   هيأت منوط به تصويب     ها   نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرستان          -٣تبصره  

 .ايران است
 

 وظايف و اختيارات
   ازعبارت است وظايف و اختيارات اتاق ايران -٥ماده 
عادن و كشاورزي در اجـراي قـوانين         ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و م           )الف

 .مربوطه و مقررات جاري مملكتي
 ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و ماننـد آن بـه                     )ب

 .گانه قواي سه
ه  به منظور اجراي قـوانين و مقـررات مربـوط بـ            ربط    ذيي اجرايي و ساير مراجع      ها   همكاري با دستگاه   )ج

 .اتاق
 بـر اسـاس     هـا    مشـترك بـا آن     هـاي   هي مشـترك و كميتـ     هـا    و تشكيل اتـاق    ها   ارتباط با اتاق ساير كشور     )د

 .ايران  اسالمي ي كلي نظام جمهوري ها سياست
ي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي بـا كسـب مجـوز از وزارت بازرگـاني و                  ها   تشكيل نمايشگاه  ) هـ

ي بازرگـاني، صـنعتي، معـدني و كشـاورزي          ها  ي مربوط به فعاليت   ها   و كنفرانس  ها  شركت در سمينار  
 .ايران  اسالمي ي نظام جمهوري ها اتاق در چارچوب سياست

ي صـادراتي ايـران در خـارج از كشـور و تشـويق و كمـك بـه                   هـا    كوشش در راه شناسايي بـازار كـاال        )و
 .ي بازرگاني داخلي و خارجيها  مربوطه جهت شركت در نمايشگاهمؤسسات

ي صادراتي كه داراي مزيت ها اري داخلي در امور توليدي باالخص توليد كاالگذ سرمايه تشويق و ترغيب )ز
 .نسبي باشند

 و سـاير متقاضـيان      ا تالش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعض              )ح
 تهيه و به تصـويب  ييتگاه قضا كه توسط دساي هاز طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنام     

 .خواهد رسيد  اسالمي مجلس شوراي 
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 .ي اتاقها  و فعاليتوظايف انجام به منظور ايجاد و اداره مركز آمار و اطالعات اقتصادي )ط
 . اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگانينامه آيين صدور كارت عضويت طبق )ي
ي بازرگاني، صـنعتي،    ها  ي توليدي در زمينه فعاليت    ها  ارداتي و سنديكا   صادراتي و و   هاي  ه تشكيل اتحادي  )ك

 .معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط
 مختلف بازرگاني، صنعتي، معـدني و خـدماتي متناسـب بـا             هاي  ه كاربردي در رشت   هاي  ه دائر كردن دور   )ل

 .احتياجات كشور
 بـا همـاهنگي   اسـت عهـده اتـاق ايـران       ه  ي بـ  الملل بين اسنادي كه طبق مقررات      تأييد تهيه، صدور، تفريغ و      )م

 .وزارت بازرگاني
 .ي دوست با هماهنگي وزارتين بازرگاني و امور خارجهها ي مشترك با كشورها  تشكيل اتاق)ن

 اركان اتاق ايران
 : ازعبارت است اركان اتاق ايران -٦ماده 
 ، عالي نظارت  شوراي)الف
 ،  نمايندگانهيأت )ب
 ، رئيسه هيأت )ج

 : ازعبارت است ها  اركان اتاق شهرستان-٧ماده 
 ،  نمايندگانهيأت )الف
 ، رئيسه هيأت )ب

 :شود  مي شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل -٨ماده 
 استاندارد و   مؤسسه رئيس، صنايع، معادن و فلزات كشاورزي،       يي بازرگاني، امور اقتصادي و دارا     ي وزار
 . اتاق ايرانرئيس  و دو نايبرئيس

 .استرياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني 
 : ازعبارت است وظايف شوراي عالي نظارت -٩ماده 
 و تعيـين حـدود آن بـه      هـا    مربوط به نحوه عضويت در هـر يـك از اتـاق            نامه  آيين بررسي و تصويب     )الف

 .رئيسه هيأت پيشنهاد
 در قالـب  هـا   و نظـارت عـالي بـر اجـراي صـحيح آن     ها اقي كلي اتها  سياست گذاري و تعيين خط مشي )ب

 .قوانين و مقررات مربوطه
 .ها  در خصوص كيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها ات و شكايات اتاقپيشنهاد رسيدگي به )ج
 .١٠ طبق ماده ها  انحالل اتاق)د
 به انجام وظايف خود نبـوده بـا   يي كه قادر  ها   ماه براي اتاق   ٣ موقت حداكثر به مدت      رئيسه  هيأت تعيين   )هـ

 .اعالم تاريخ انتخابات جديد
 . استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران)و
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نحوه تشكيل جلسات و رسميت . دهد  مي شوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه       -١تبصره  
 .رسد  ميد كه به تصويب شوراي عالي نظارت  خواهد بواي نامه آيين طي ها يافتن آن

 به  رئيسه  هيأت پيشنهاد خواهد بود كه به      اي  نامه  آيين موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس         -٢تبصره  
 .تصويب شوراي عالي نظارت خواهد رسيد

 منحـل    به داليل ذيل با اعالم شوراي عالي نظارت به صورت موقت يـا دائـم تعطيـل و يـا                    ها   اتاق -١٠ماده  
 :شوند  مي

 . از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق -١
 . در كانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاقا عدم شركت اعض -٢
 مصوب سيزدهم » استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسهقانون اصالح قوانين و مقررات « به موجب   .١

اتـاق ايـران عضـويت خواهـد         عالي نظارت بـر     استاندارد نيز در شوراي    مؤسسه رئيس ١٣٧٦خرداد ماه   
 .داشت
 نفـر بـه انتصـاب آن شـورا          ٣ي مركـب از     هيـأت  با اعالم انحالل از طـرف شـوراي عـالي نظـارت              -تبصره

رسد مطابق قوانين جاري انحـالل        مي كه به تصويب شورا      اي  نامه  آيين تا بر اساس      شود مشخص
 . نسبت به مايملك و تعهدات مالي اتاق مذكور عمل نمايندها شركت

 

  نمايندگانهيأت
 : نمايندگان اتاق ايرانهيأت -١١ماده 

 و هــا ي سراســر كشــور و نماينــدگان اتحاديــههــا  نماينــدگان اتــاق ايــران از منتخبــين اتــاقهيــأت
 .شود  ميي وابسته به اتاق تشكيل ها سنديكا

    ه اتـاق ايـران      سال انتخـاب و بـ      چهار نمايندگان اتاق مربوطه براي مدت       هيأت در اولين جلسه،     -١تبصره  
 .شوند  ميمعرفي 

 عضـو  ١٥٠ عضو داشته باشد يـك نفـر نماينـده و اتـاق كـه بـيش از         ١٥٠ از   تر  كم هر اتاقي كه     -٢تبصره  
 . عضو يك نفر نماينده خواهد داشت١٠٠داشته باشد براي هر 

 .شود  مي از هر اتحاديه و سنديكاي وابسته به اتاق ايران يك نفر انتخاب و معرفي -٣تبصره 
 . نمايندگان اتاق ايران افتخاري استهيأت عضويت در -٤تبصره 

 سـال انتخـاب     ٤ كـه بـه ترتيـب ذيـل بـراي مـدت              اسـت  نفر   ٦٠ نمايندگان اتاق تهران     هيأت تعداد   -١٢ماده  
 :شوند  مي

 نفـر از    ٢ نفـر از وزارت صـنايع و         ٨ نفـر از وزارت بازرگـاني،        ١٠ نفر به انتصاب وزارء با تركيب        ٢٠
 نفـر از    ١٦ نفر از بخـش بازرگانـان،        ٢٠ اتاق تهران با تركيب      يا نفر از بين اعض    ٤٠. ت معادن و فلزات   وزار

 . نفر از بخش معدن٤بخش صنعتگران و 
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 نفـر از  ٦ نفر از بخش بازرگـاني،  ٦ كه است نفر ١٥ ها  نمايندگان اتاق ساير شهرستان  هيأت تعداد   -١٣ماده  
 .شوند  مي سال انتخاب ٤ مربوطه براي مدت  نفر از بخش معدن اتاق٣بخش صنعت و 

ي ديگـر انتخـاب   هـا   از داوطلبان موجود بخش      در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش،         -تبصره
 .شوند  مي

 . عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود-١٤ماده 
شود و انتخابات سراسر كشور ظرف مـدت يـك            ميدر يك روز انجام      ها   انتخابات هر يك از اتاق     -١٥ماده  

 .پذيرد  ميماه پايان 
 نماينـدگان دوره بعـد را    هيـأت  اتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پايـان هـر دوره انتخابـات                 -١تبصره  

 .برگزار كند
نظارت بر انتخابات مركب    ، يك انجمن    ها   براي انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان        -٢تبصره  

 نفر نمايندگان اتاق ايران به  ٤از يك نفر نماينده از وزارت بازرگاني به معرفي وزير بازرگاني و             
 .گردد  مي اتاق تشكيل رئيسمعرفي 

 از سه نفر نباشد متشكل از يك نفر تر كمي را كه هيأت ها اين انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستان
بازرگاني و مابقي از اعضاي خوشنام اتاق بازرگاني شهرستان مربوطه انتخاب خواهد كـرد   نماينده وزارت   

آگهي در يكي از جرايد كثيراالنتشار تاريخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرايط               و انجمن مذكور به وسيله    
 .ي مربوطه خواهد رسانيدها انتخابات را به اطالع اعضاي اتاق

 : ازعبارت است نمايندگان اتاق ايران هيأتت  وظايف و اختيارا-١٦ماده 
 .رئيسه هيأت انتخاب اعضاي )الف
 . بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه)ب
ي اتـاق و اتخـاذ      هـا    و سـاير واحـد     هـا   ات كميسـيون  پيشنهاد نظر نسبت به گزارشات و       اظهار بررسي و    )ج

 . در محدوده اختيارات محولهها تصميم نسبت به آن
 . از بين خودها انتخاب اعضاي آن نيز و ي مشورتي به تعداد مورد نيازها يل كميسيون تشك)د
ه  اجرايي اين قانون به شوراي عالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداكثر ب            هاي  نامه  آيين پيشنهاد تهيه و    – هـ

 ٢بصـره    بـا رعايـت ت     نامـه   آيـين  اصالحات بعدي    پيشنهادمدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران و نيز           
 )١. (١٥ماده 

 رئيسه هيأت
 كـه در اولـين جلسـه        است نفر   ٥ ها   نفر و هر كدام از شهرستان      ٧ اتاق ايران    رئيسه  هيأت يا اعض -١٧ماده  

 .شوند  مي سال انتخاب ٤ نمايندگان براي مدت هيأت
 اتاق  رئيسوطه،   مرب هاي  نامه  آيين اتاق بر اساس قوانين و مقررات و         يي اداره امور اجرا   به منظور  -١٨ماده  

، زير رئيسه هيأتنمايد، كه پس از تصويب   مي پيشنهاد رئيسه هيأتيك نفر را به عنوان دبيركل به 
 . انجام وظيفه نمايدرئيسنظر 
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 . خواهد بودرئيسه هيأت و تصويب رئيس پيشنهاد تعويض دبير كل به -تبصره
ايـران    اسـالمي  و صنايع و معـادن جمهـوري    قانون اصالح موادي از قانون اتاق بازرگاني   ١٠  طبق ماده  -١

 .د استي زا»١٥  ماده٢با رعايت تبصره «  قانون حذف گرديده و لذا عبارت١٥ ماده١٥/٩/١٣٧٣مصوب 
 : ازعبارت است اتاق ايران رئيسه هيأت وظايف و اختيارات -١٩ماده 
 . نمايندگانهيأت اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و )الف
 نمايندگان و شـوراي     هيأتي اتاق و گزارش آن به       ها  ات و گزارشات كميسيون   پيشنهاد دتأيي بررسي و    )ب

 .عالي نظارت حسب مورد
ي و تعيـين حـدود كـار و     المللـ   بـين داخلـي يـا       مي انتخاب نمايندگان اتـاق بـراي شـركت در مجـامع رسـ             )ج

 . مربوطههاي ه و هزينها ي آنها فعاليت
 هيـأت  آن به    پيشنهادگردد و     ميدجه ساليانه كه از طرف دبيركل تهيه         بودجه و تفريغ بو    تأييد بررسي و    )د

 .نمايندگان جهت تصويب
 :استشرح ذيل ه  بها  اتاق شهرستانرئيسه هيأت وظايف و اختيارات -٢٠ماده 
 . نمايندگان و شوراي عالي نظارتهيأت اجراي مصوبات )الف
 . نمايندگانهيأتآن به   ارائه وها ات و گزارشات كميسيونپيشنهاد تأييد بررسي و )ب
 .داخلي   مي براي شركت در مجامع رسها  انتخاب نمايندگان اتاق شهرستان)ج
 . نمايندگان جهت تصويبهيأت آن به پيشنهاد بررسي گزارش بودجه و تفريغ بودجه ساليانه و )د

 : خواهد شدتأميني زير ها  درآمد اتاق ايران از محل-٢١ماده 
 نماينـدگان اتـاق     هيـأت  و به تصويب     رئيسه  هيأت پيشنهاد كه به    اي  نامه  آيينالنه طبق    حق عضويت سا   )الف

 .خواهد رسيد
اسـالمي  ي بازرگاني و صنايع و معـادن جمهـوري     ها   اتاق هاي  ه هزين تأمين از محل اجراي قانون نحوه       )ب

 .اسالمي ايران مصوب يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي   
رسـد بـه     مـي  نماينـدگان  هيـأت  به تصـويب  رئيسه هيأت پيشنهاد درآمد اتاق طبق ضوابطي كه به    -٢٢ماده  

 .مصرف خواهد رسيد
ا اتاق بازرگاني و صـنايع و معـادن         ي در كليه قوانين و مقرراتي كه ذكري از اتاق بازرگاني تهران             -٢٣ماده  

 .ايران شده باشد، اتاق ايران جانشين آن خواهد بود
 اجرايي اين قانون در سطح كشور و نيز ضوابط و مقررات كلي ناظر بـر وظـايف و                   هاي  نامه  آيين -٢٤اده  م

 نمايندگان اتاق ايران و تصميماتي كه به اين ترتيـب تصـويب           هيأت يا   ها  اختيارات اتاق شهرستان  
 .است االجرا الزم و ساير اركان رئيسه هيأتشود، براي   مي

منقول، تعهدات و ديون اتاق بازرگـاني و صـنايع و معـادن بـه               غير  ، اموال منقول و     اه   كليه دارايي  -٢٥ماده  
 .اتاق ايران منتقل خواهد شد
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 بر اسـاس ايـن قـانون    ها  از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و انتخابات جديد اتاق          -٢٦ماده  
 .انجام خواهد پذيرفت

 

 مصوب ايران  اسالمي  بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري يها  اتاقهاي ه هزينتأمينقانون نحوه 
 ١٣٧٢ آبان ماه ١١ 

اسـالمي  ي بازرگاني و صنايع و معادن جمهـوري  ها  ضروري اتاق هاي  ه هزين تأمين به منظور  -ماده واحده 
ي مقـرر معـادل سـه در هـزار          ها  ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عالوه بر وصول ماليات             

ي بازرگـاني و صـنايع و معـادن      هـا   عنوان سهم اتـاق   ه  آمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني را ب       در
صـد وجـوه واريـزي       در همه ساله معادل صد   . كشور واريز نمايد    عمومي  ايران وصول و به حساب درآمد       

ي هـا  ختيـار اتـاق  شـود در ا   مـي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور       
حكم اين ماده نسبت به عملكرد سال مالي منتهي بـه اسـفند             . بازرگاني و صنايع و معادن قرار خواهد گرفت       

 . به بعد جاري خواهد شد١٣٧١ماه 
مـاه يكهـزار و      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سـه شـنبه مـورخ يـازدهم آبـان                   

 شـوراي نگهبـان     تأييـد  بـه    ١٩/٨/١٣٧٢تصـويب و در تـاريخ         المي  اسسيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي        
 .رسيده است

 

 نحوه اداره و تشكيل جلسات شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني و نامه آيين -٢-٢-٢
  شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران١/٧/١٣٧٤مصوب  ايران  اسالمي صنايع ومعادن جمهوري 

در » ايـران   اسـالمي   اتـاق بازرگـاني وصـنايع و معـادن جمهـوري             بـر شوراي عالي نظارت    «اولين اجالس   
ايـران    اسـالمي    قـانون اتـاق بازرگـاني وصـنايع ومعـادن جمهـوري              ٩ ماده   ١ به استناد تبصره     ١/٧/١٣٧٤

، در راسـتاي  اسـالمي   مجلـس شـوراي   ١٥/٩/١٣٧٣ و اصـالحيه قـانوني مصـوب    ١٣٦٩مصوب اسفند ماه    
ــراي مــ    ــات اج ــراهم آوردن موجب ــات و     ٩اده ف ــزاري جلس ــهيل در برگ ــين تس ــذكور و همچن ــانون م  ق

 : نحوه اداره و تشكيل جلسات را به شرح زير تصويب نمودنامه آيين، ها يگير تصميم
 .دهد  ميشوراي عالي نظارت حداقل سالي دوبار تشكيل جلسه  -١ماده 
 .استرياست جلسات شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني  -٢ماده 
توانند قائم مقام يا يكي از معاونان خود را براي شركت در   ميوزراي عضو شوراي عالي نظارت  -٣ماده

 . شوراي عالي معرفي نمايندرئيسجلسات شوراي عالي انتخاب و به صورت كتبي به 
 و اداره دبيرخانه شوراي عالي نظارت را است اتاق ايران به عنوان دبير شوراي عالي نظارت رئيس -٤ماده

 .عهده خواهد داشتبر 
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اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مستقر خواهد شد و جلسات شوراي عالي  دبيرخانه در -١تبصره 
 .گردد  مي شوراي عالي تشكيل رئيسنظارت در دفتر 

 :دار وظايف زير است  دبيرخانه شوراي عالي نظارت عهده-٢تبصره
 . در زمينه وظايف شوراي عالي نظارتها ادپيشنه و ها  دريافت و بررسي و ارزيابي طرح)الف
 آن به رياست ارائهبندي و تنظيم برنامه كار و  ي واصله و زمانها پيشنهاد و ها  تعيين اولويت طرح)ب

 .شوراي عالي نظارت
 . هماهنگي و تنظيم جلسات و برگزاري منظم و مرتب جلسات)پ
 از طريق ا امضراياعضاي شورا ب تهيه صورتجلسات شوراي عالي نظارت و ارسال آن براي )ت

 .رياست شورا
ي مربوط، به رياست شوراي عالي ها  مرتب گزارشارائه پيگيري اجراي مصوبات و تنظيم و )ث

 .نظارت
 .تواند تغييرات الزم را در دستور جلسه اعمال و تعيين اولويت نمايد  مي شوراي عالي نظارت رئيس )ج
 شوراي عالي با ذكر دستور جلسه ، ساعت و تاريخ رئيس دعوت  جلسات شوراي عالي نظارت، با-٥ ماده

 .شود  ميآن تشكيل و حداقل يك هفته قبل از تشكيل به اطالع اعضا رسانيده 
 . تشكيل خواهد شدا جلسات شوراي عالي نظارت با حداقل شش نفر از اعض-٦ماده
 آرا راي آن دسته كه متضمن جلسه نافذ بوده و در صورت تساوي  درا مصوبات با اكثريت آر-٧ماده 

 . شورا باشد معتبر خواهد بودرئيسراي 
 شوراي عالي نظارت از طريق دبير شورا جهت اجرا رئيس يامصوبات شوراي عالي پس از امض -٨ماده

 .ابالغ خواهد شد
به تقاضاي   بنااستعـاده شوراي عـالي نظـارت كه متضمن دستور و تاريخ آن ال فوقجلسـات  -٩ماده

 شوراي عالي نظارت رئيس تأييدكه به (  اتاق رئيس شوراي عالي نظارت و يا با تقاضاي سرئي
 .گردد  مي ظرف مدت يك ماه تشكيل او يا حداقل با تقاضاي كتبي سه نفر از اعض) رسيده باشد

 . بند به تصويب رسيد٦ تبصره و ٢ماده و ١٠ شامل نامه آييناين  -١٠ماده 
 
اسـالمي  ي بازرگاني و صنايع و معـادن جمهـوري          ها  ضويت در اتاق   نحوه ع  نامه  آيين -٢-٢-٣

  شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران١/٧/١٣٧٤صوب  مايران  
ايـران    اسالمي   قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري          ٩ ماده   ٢در اجراي مفاد بند الف و تبصره        

 آن، شوراي عالي نظارت بر اتاق       ١٣٧٣ آذرماه    و اطالعيه مصوب پانزدهم    ١٣٦٩مصوب پانزدهم اسفند ماه     
ي بازرگاني و صنايع و معادن و موارد تعليق يا لغو عضويت را به شرح زير ها ايران نحوه عضويت در اتاق

 . تصويب نمود١/٧/١٣٧٤در جلسه مورخ 
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  شرايط عضويت -١ماده 
 و خـدمات وابسـته بـه ايـن نـوع            اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در ايران به امور بازرگاني، صنعتي، معـدني            

ي بازرگـاني و صـنايع و معـادن         ها  توانند با رعايت شرايط زير به عضويت اتاق         مي اشتغال دارند،    ها  فعاليت
 .درآيند

 
  اشخاص حقيقي ١-١
 . سال شمسي٢٣ داشتن حداقل  ١-١-١
 . داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان مشمول ١-١-٢
نامـه محـل     برداري، پروانه كسب، سـند مالكيـت، اجـاره         بهره و   تأسيس مداركي از قبيل مجوز      ارائه  ١-١-٣

ه مـدرك   ئـ  معدني و خدمات وابسته، يـا ارا        كسب به عنوان دليل اشتغال به امور بازرگاني، صنعتي،        
 . مزبورهاي هتحصيلي دانشگاهي در زمين

متقاضي توسط دو تن از دارنـدگان كـارت عضـويت اتـاق يـا       مالي ،  تجربي،  صالحيت اخالقي تأييد  ١-١-٤
 .ربط  ذي نمايندگان اتاق هيأت يا دو نفر از اعضتأييدكارت بازرگاني با سه سال سابقه يا 

 .نامه آيين ٢ تعهدنامه موضوع ماده يا امض ١-١-٥
 . گواهي نداشتن سوء پيشينه ١-١-٦
 . گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط ١-١-٧
 . داشتن محل كار با ارائه مدارك مثبته و ارائه تغييرات بعدي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ١-١-٨
 . جديد٦ × ٤دو قطعه عكس تمام رخ   ١-١-٩

 . تصوير شناسنامه ١-١-١٠
 .پرداخت حق عضويت  ١-١-١١

 
 اشخاص حقوقي  ١-٢
ليت اتاق به امور اقتصادي اشتغال دارند،        كارت عضويت اشخاص حقوقي كه در زمينه موضوع فعا          ١-٢-١

 . صادر خواهد شدمديره هيأت رئيسبنا به درخواست متقاضي به نام مديرعامل يا 
 باشـد و تعهدنامـه      ١-١-٦ و   ٢/١/١،  ١/١/١ي  هـا   ز شـرايط منـدرج در بنـد       كـارت بايـد حـاي      گيرنده    ١-٢-٢

 . نمايدامض را به نمايندگي از سوي شخص حقوقي انامه آيين ٢موضوع ماده 
 . گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط ١-٢-٣
 . گيرنده كارت٦ × ٤ دو قطعه عكس تمام رخ  ١-٢-٤
 . تصوير شناسنامه گيرنده كارت ١-٢-٥
 . و آخرين تغييرات به شرح اعالن مندرج در روزنامه رسميتأسيستصوير مدرك   ١-٢-٦
 . پرداخت حق عضويت ١-٢-٧
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تواننـد بـراي مـدير شـعبه مربـوط            مي داراي شعب هستند،     ها  وقي كه در شهرستان    اشخاص حق  -١تبصره  
 .درخواست عضويت در اتاق شهرستان را بنمايند

 . الزم استمديره هيأت رئيسعامل يا  همان شرايطي باشد كه براي عضويت مدير  ميمدير شعبه نيز بايد حا
ز قانوني براي فعاليت اقتصادي در ايران داشته و          اتباع خارجي اعم از حقيقي يا حقوقي كه مجو         -٢تبصره  

ز شرايط عضويت در اتاق باشند، به جاي تصوير شناسنامه گيرنده كارت، تصوير گذرنامه              يحا
 .او را ضميمه ساير مدارك خواهند نمود

  تعهدنامه -٢ماده 
ايران   اسالمي وري ي بازرگاني و صنايع و معادن جمه   ها  كليه متقاضيان عضويت يا تجديد عضويت در اتاق       

 :موظفند تعهدنامه زير را امضا نمايند
 

 ايران  اسالمي جمهوري  ي بازرگاني و صنايع و معادنها تعهدنامه عضويت در اتاق
  متقاضـي عضـويت در اتـاق بازرگـاني و صـنايع و معـادن شهرسـتان                ) شخص حقيقي يا حقوقي   ( نباينجا

 .نمايم  ميبدينوسيله اعالم و تعهد 
گيـري از   بهـره اخالقي و اجتماعي و مـالي الزم بـراي اسـتفاده سـالم از كـارت عضـويت و            شايستگي   . ١

 .خدمات اتاق و همكاري با آن را دارا هستم
ي بازرگاني، توليدي و خدماتي همواره خداوند متعال را نـاظر بـر اعمـال خـود     ها در اشتغال به فعاليت   . ٢

اري را در عمليات و معامالت خود نموده و         دانسته و رعايت امانت و اخالق حسنه و عرف و شئون تج           
 . و رعايت قوانين مقرر پايبند خواهم بودها  و قراردادها به پيمان

 كليـه اختالفـاتي كـه در جريـان يـا بـر اثـر عمليـات يـا          آميـز  در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت        . ٣
 . كوشش را خواهم نمودنهايتنب به وجود آيد، جا اينمعامالت تجاري 

جي كشور لطمه بزنـد و اعتبـار جمهـوري          رعل يا ترك فعلي كه به امنيت اقتصادي داخلي يا خا          از هر ف   . ٤
 .دار نمايد پرهيز خواهم نمود ايران را خدشه  اسالمي 

 .كار خواهم بسته مساعي خود را براي تقويت جايگاه اتاق و مشاركت در بهبود و پيشبرد امور آن ب . ٥
ايران حـق     اسالمي  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري        در صورت تخلف از مفاد اين تعهدنامه،         . ٦

نب از خدماتي را كه توسـط اتـاق         جا  ايني در مورد تعليق يا لغو عضويت يا محروم نمودن           گير  تصميم
 .پذيرم  ميي آن را ها شود خواهد داشت و پيامد  ميارائه 

  و مهراامض
 

  تعداد و مدت اعتبار كارت عضويت -٣ماده 
تواند بيش از يك كارت عضويت داشته باشد، مگـر در مـواردي كـه             مي شخص حقيقي يا حقوقي ن      هيچ  ٣-١

شخص حقيقي عالوه بر دريافت كارت عضويت براي خود به عنوان نماينده يك شخصيت حقوقي نيـز   
 .به عضويت اتاق درآيد
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ضـاعف كـارت    گردد، ت   مي ماده يك براي شعبات اشخاص حقوقي صادر         ١يي كه طبق تبصره     ها  كارت
 .شود  ميتلقي ن

 شرايط عضويت، قابـل تمديـد خواهـد    اب  مدت اعتبار كارت عضويت يكسال است كه با تقاضاي عضو         ٣-٢
 .بود

 
  تعليق و لغو عضويت -٤ماده 

بسـته بـه     ي بازرگاني و صنايع و معادن با وقوع شرايط زير         ها  عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاق      
 .گردد  ميآيد و يا لغو   ميمورد به حال تعليق در 

ي بازرگـاني و  ها تصميمات مراجع قضايي به تعليق يا لغو عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاق           . ١
 .صنايع و معادن

 .سلب يكي از شرايط عضويت  . ٢
 . و ارتكاب تخلفات مغاير شئونات و اخالق تجارينامه آيين ٢نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده   . ٣

 نامـه  آيـين  ايـن  ٥ فوق با كميسيون موضـوع مـاده      ٣ و   ٢ اتخاذ تصميم در موارد      رسيدگي و  -١تبصره
 .خواهد بود

صنايع و معادن موظفند كه تصميمات موضوع بند يك را اجـرا و مراتـب                ي بازرگاني ها   اتاق -٢ تبصره
 .را به اتاق ايران اعالم نمايند

 
  كميسيون -٥ماده 

ي بازرگاني و صـنايع و معـادن در زمينـه           ها   اتاق ا كه عليه اعض    و شكاياتي  ٤بيني شده در ماده      موارد پيش 
شكني، رقابت مكارانه، نقض عرف و آداب داد و ستد و پايمـالي              ارتكاب تزوير و دسيسه در معامالت، پيمان      

 .گيرد  مي به شرح آتي مورد رسيدگي قرار اي هگردد، در كميسيون ويژ  مياخالق تجاري مطرح 
نفره داوري متشـكل از داوران منتخـب طـرفين            سه هيأت نخست در يك     اط به اعض  تخلفات و شكايات مربو   

گيـرد و در    مـي حل و فصـل قـرار   مورد  اتاق مربوط مورد رسيدگي و رئيسه هيأتاختالف و داور منصوب  
 داوري و يا بي نتيجه ماندن رسيدگي داوري، پرونده يا هيأتصورت عدم موافقت طرفين اختالف با تشكيل     

 .گردد  ميبراي رسيدگي به كميسيون ارسال شكايت 
 
   تركيب كميسيون  ٥-١

 اتـاق   رئيسـه   هيـأت به انتخـاب    ) رئيس از نواب    ترجيحاً( اتاق ايران    رئيسه  هيأت ياكميسيون از دو نفر اعض    
 اتاق شهرسـتان مربـوط، و سرپرسـت امـور حقـوقي      رئيسه هيأت ياايران، دبيركل اتاق ايران، يكي از اعض    

 .شود  مي تشكيل اتاق ايران
 كميسـيون بـراي يـك دوره        رئـيس  و نايـب     رئـيس كميسيون در نخستين جلسه خود نسبت به تعيـين          

 .تمديد اين دوره بالمانع است. ماهه اقدام خواهد نمود تصدي شش
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  تصميمات  ٥-٢
ام توانـد بـه تناسـب تخلـف انجـ           مي عضو متهم به ارتكاب تخلف تبرئه نگردد، تصميمات كميسيون           چه  چنان

 .شده شامل اخطار و توبيخ كتبي، محروميت از تمام يا برخي از خدمات اتاق، تعليق يا لغو عضويت باشد
 عضو خاطي كارت بازرگاني داشته باشد، نسبت به ابطـال كـارت وي              چه  چنانبا لغو عضويت در اتاق      

 .د به آگاهي وزارت بازرگاني خواهد رسيتأييداقدام الزم به عمل آمده و مراتب جهت 
تواند از موجبـات      مي عضو خاطي در جهت جبران خسارات زيان ديده و كسب رضايت او              مؤثرتالش  

 .لغو يا تخفيف تصميمات كميسيون باشد
 
   آيين رسيدگي  ٥-٣

دبير كل اتاق ايران گزارش وقوع تخلف و يا شكايات رسيده را كه از طريق اتاق شهرستان مربـوط بـه وي                      
 تالش چه چنان. آيد  مي اختالف بر آميز  در صدد حل و فصل مسالمتنمايد و بدواً  ميگردد، بررسي   مياعالم 

او در مدت معقول بي نتيجه بماند، پرونده تخلف يا شكايت را تشكيل و موضوع را جهت رسـيدگي و اتخـاذ         
 .رساند  ميتصميم به اطالع كميسيون 

نمايـد و آن    مـي يمات كميسيون را تحرير    سرپرست امور حقوقي اتاق صورتجلسه مذاكرات و تصم         ٥-٣-١
 بر اساس مفـاد صورتجلسـه، مـتن ماشـين شـده      اًمتعاقب. رساند  مي حاضران در جلسه  ارا به امض  

 .رسد  مي دبير كل اتاق ااقدام به امض گردد و جهت ابالغ  ميتصميم تهيه 
بـه وجـود    تصميم   اعتبار هر    به هر حال  . گردد  مي كميسيون اتخاذ    يا اعض ا تصميمات با اكثريت آر     ٥-٣-٢

 اتاق ايران كه در كميسـيون عضـويت دارد، منـوط خواهـد              رئيسه  هيأت ياراي حداقل يكي از اعض    
 .بود

 . ديگر نيستيا حق راي عضو كميسيون، قابل تفويض به اعض ٥-٣-٣
 . استاالجرا الزمتصميمات كميسيون قطعي و   ٥-٣-٤
لف و همچنين شاكي و شـهود و مطلعـين بـراي حضـور در               كميسيون از عضو متهم به ارتكاب تخ        ٥-٣-٥

 هـر يـك از      چـه   چنـان . كنـد   مـي اخذ توضـيح دعـوت      و   رات آنان هاجلسه رسيدگي جهت استماع اظ    
 بـر  اتوانـد لـدي االقتضـ     مياصحاب دعوي يا شهود و مطلعين به هر دليل حضور نيابند، كميسيون   

 .ي نمايدگير تصميمپايه مدارك و داليل موجود 
 
   دبيرخانه و تشكيل جلسات ٥-٤

 رئـيس دبيرخانه كميسيون در محل امور حقوقي اتاق ايران مستقر است و جلسات رسيدگي بنـا بـه دعـوت              
 .گردد  ميكميسيون و يا دبير كل تشكيل 
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 ٢٣/٨/١٣٧٨مصوب  ي مشترك بازرگاني و صنايع و معادنها  تشكيل اتاقنامه آيين -٢-٢-٤
 ق ايرانشوراي عالي نظارت بر اتا

ايــران، مصــوب   اســالمي  قــانون اتــاق بازرگــاني و صــنايع و معــادن جمهــوري ٥ مــاده »ن«در اجــرا بنــد 
 خود، ٢٣/٨/١٣٧٨، شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران در جلسه مورخ ١٥/٩/١٣٧٣ با اصالحيه ١٥/١٢/١٣٦٩

 . تصويب نمودي مشترك بازرگاني و صنايع و معادن را به شرح زيرها  تشكيل اتاقنامه آيين
ي اقتصادي ايراني و خـارجي تشـكيل        ها  ي مشترك براي تشويق و توسعه روابط و مبادالت عامل         ها  اتاق . ١

 .ي اقتصادي دو كشور كمك نمايندها د و تقويت همكاريشو به نحوي عمل خواهند كرد كه به ر شوند  مي
 اقتصـادي فيمـابين ايـران و        كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي كه در ارتبـاط بـا مبـادالت                . ٢

 .ي مشترك درآيندها توانند به عضويت اتاق  ميكشور خارجي خاص فعاليت داشته و دارند 
ي بازرگـاني و صـنايع و معـادن ايـران           هـا    به عضويت يكي از اتاق     اعضاي ايراني اتاق مشترك بايد قبالً      . ٣

 . معتبر باشدها پذيرفته شده و عضويت آن
ه اتاق ايران هستند، اما در قبال اعمال و تعهدات خود داراي مسئوليت حقـوقي             ي مشترك وابسته ب   ها  اتاق . ٤

 .باشند  ميو مالي مستقل 
 ايران و   اسالمي  يي كه در تحقق اهداف اتاق مشترك و پيشرفت مناسبات اقتصادي جمهوري             ها  شخصيت . ٥

ارزنـده گردنـد، بـا       خـدمات    اعاده انجام داده و يا ممكن اسـت در آينـده منشـ            ال  فوقمقابل خدمات   كشور  
 .توانند به عضويت يا رياست افتخاري اتاق مشترك پذيرفته شوند  مي مديره هيأتتصويب 

 تشكيل  پيشنهاد. توانند از اتاق ايران درخواست چنين امري را بنمايند          ميمتقاضيان تشكيل اتاق مشترك،      . ٦
تصويب، اقدام به تشـكيل آن      در صورت     و شود  مي اتاق ايران مطرح     رئيسه  هيأتاتاق مشترك در جلسه     

 نماينـدگان   هيـأت  يـا    رئيسـه   هيأت تقاضايي براي تشكيل اتاق مشترك نشده باشد، اما          چه  چنان. گردد  مي
در . د اقدام به تشكيل اتاق مشـترك خواهـد نمـو          اتاق ايران وجود آن را ضروري بدانند، اتاق ايران راساً         

شد تشكيل اين اتاق منوط به تشكيل آن در كشور  كشور مقابل داراي سيستم اتاق مشترك باصورتي كه
 . اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مجري خواهد بودرئيسه هيأتمقابل است در موارد خاص نظر 

 بـر اسـاس     هـا    مشـترك بـا آن     هـاي   هي مشـترك و كميتـ     هـا    و تشكيل اتـاق    ها  ارتباط با اتاق ساير كشور     . ٧
ران و با هماهنگي وزارتين بازرگاني و امـور خارجـه خواهـد             اي  اسالمي  ي كلي نظام جمهوري     ها  سياست

 .بود
 اتاق ايران براي تشكيل اتاق مشترك، امور حقوقي اتاق بازرگـاني و             رئيسه  هيأتبا اعالم موافقت اصولي      . ٨

 تهيه و با همكاري     نامه  آيينصنايع و معادن ايران اساسنامه اتاق مشترك را بر اساس نمونه پيوست اين              
موسسـين و انتخـاب     عمـومي   اتـاق ايـران اقـدام بـه تشـكيل مجمـع           رئيس اتاق، تحت نظر     لمللا  بينامور  
 . و ثبت مصوبات اتاق مشترك خواهد نمودمديره هيأت

توانـد از ميـان آنـان         مـي  مديره  هيأتبوده و   ) اعم از حقيقي يا حقوقي    (تعداد موسسين حداقل ده شخص       . ٩
 .ق مشترك پس از ثبت اتاق شروع خواهد شدپذيرش متقاضيان عضويت در اتا. انتخاب شود
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توانند در داخل يـا       مي اتاق ايران    تأييدي مشتـرك در تهـران خـواهد بود و عنداللزوم با          ها  مركـز اتـاق  . ١٠
 . شعبه يا نمايندگاني نمايندتأسيسخارج كشور اقدام به 

 .ن خواهد بود اتاق ايراتأييدتصويب و اصالح اساسنامه يا انحالل اتاق مشترك، منوط به  . ١١
 و الملـل  بـين نمايندگان امور . شوند  مياتاق مشترك با اطالع و نظارت اتاق ايران تشكيل      عمومي  مجامع   . ١٢

امور حقوقي اتاق ايران در كليه اين مجامع به عنوان ناظر حضور خواهند داشت و گـزارش تصـميمات         
 . اتاق ايران خواهند رساندرئيساتخاذ شده را به اطالع 

شود كه نظارت     ميي مشترك تشكيل    ها   اتاق ايران، واحدي تحت عنوان دبيرخانه اتاق       الملل  بيندر امور    . ١٣
و معرفـي     عمـومي    در ارتباط با تشكيل مجامع       ها  ي مشترك و ايجاد هماهنگي بين آن      ها  بر عملكرد اتاق  

 ٦ي  هـا  دبيرخانه موظف اسـت گـزارش     .  را برعهده خواهد داشت    ها  نماينده براي حضور در گردهمايي    
 را تهيه و جهت بررسي و اتخاذ تصميم ها  و مشكالت آنها  و پيشرفتها ماهه در خصوص فعاليت اتاق

 . اتاق ايران تقديم نمايدرئيسه هيأتبه 
 عملكرد اتاق مشترك به تشخيص اتاق ايران خالف اهداف و مواد اساسنامه باشـد و تـذكرات                  چه  چنان . ١٤

مربـوط اعـم از عـادي يـا       عمـومي   مجمـع  شود، اتاق ايران راسـاً  واقع نمؤثر مديره هيأتاتاق ايران به    
 .العاده را براي اصالح خط مشي اتاق يا انحالل آن دعوت خواهد كرد فوق

تغييراتي كه اساسنامه   . ي مشترك مطابق اساسنامه نمونه زير تهيه خواهد شد        ها  اساسنامه اتاق  
 باشد كه مواد اصـلي      اي  هگون كند، نبايد به  ي مشترك ممكن است حسب ضرورت پيدا        ها  هر يك از اتاق   

 .تشخيص اين امر با اتاق ايران خواهد بود. اساسنامه نمونه را نقض نمايد
 
 هاي مشترك اتاقاساسنامه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و  -٢-٢-٥

  كليات:بخش اول
 ايـن اساسـنامه اتـاق مشـترك ناميـده            كه از اين پـس در      ...معادن ايران و      اتاق بازرگاني و صنايع    -١ماده  

 بـراي توسـعه روابـط بازرگـاني و          انتفاعي كه صـرفاً   غير  تجاري و   غير   است   اي  مؤسسهشود    مي
 . يافته استتأسيس ...صنعتي بين ايران و 

  با توجه به ماده پنج قانون اتـاق بازرگـاني و صـنايع             ...اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و           ١-١
كـه از ايـن پـس در ايـن              با اصالحات بعدي   ١٥/١٢/١٣٦٩ايران مصوب     اسالمي    هوري  معادن جم 

شود، وابسته به اتاق ايران اسـت معهـذا در قبـال اعمـال خـود                  مياساسنامه اتاق مشترك خوانده     
 .استداراي مسئوليت حقوقي و مالي مستقل 

 آن به زبان فارسي و عنداللزوم به        اتاق مشترك داراي تابعيت ايراني است و مكاتبات و محاورات           ١-٢
 . خواهد بود...انگليسي و يا 

 پـس از كسـب موافقـت اتـاق ايـران            مـديره   هيـأت و  واقع است     مركز اتاق مشترك در ايران، تهران،      -٢ماده  
 .اختيار تغيير مركز اتاق را دارد
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 .مدت فعاليت اتاق مشترك از تاريخ تشكيل نامحدود است  ٢-١ 
تواند شعب و يـا       مي اتاق ايران    تأييدو    عمومي  رك بر حسب ضرورت و با تصويب مجمع          اتاق مشت  -٣ماده  

 . كندتأسيس. ...يي در ايران و در كشور ها نمايندگي
. ... به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايـران و     ... اتاق مشترك داراي مهري به زبان فارسي و          -٤ماده  

 .است
 

  اهداف و وظايف:بخش دوم
بيني شده در ماده يك اين اساسنامه، اتـاق مشـترك بـه امـور زيـر مبـادرت                در اجراي اهداف پيش    -٥ماده  

 :ورزد  مي
 در  ...ي صـاحبان صـنايع و بازرگانـان ايرانـي و            هـا    كوشش در جهت گسترش ارتباط و تحقق ديدگاه         ٥-١

 .زمينه تجارت، صنعت، خدمات، كشاورزي، معدن و ساير امور مربوطه
ي صنعتي و بازرگاني ها اريگذ سرمايه الزم براي هاي هطالعه و بررسي به منظور فراهم آوردن زمين  م  ٥-٢

 .و معدني و كشاورزي در دو كشور
 صـنعتي و    - بازرگاني مسائل جمع آوري و ارزيابي اطالعات آماري و ساير مطالب سودمند در مورد               ٥-٣

ــ   و همكــاري بــا ...ار متقاضــيان ايرانــي و اقتصــادي دو كشــور و قــرار دادن ايــن اطالعــات در اختي
 بـه منظـور تشـويق و توسـعه روابـط اقتصـادي بـين دو                 ... و مقامات صالحيتدار ايران و       ها  سازمان
 .كشور

 .كشوري نمايندگي و اقتصادي بين دو ها هيأت گسترش مبادله  ٥-٤
حـاوي قـوانين و مقـررات       . ..ن ايـران و     ي انتشار بولتن اطالعاتي در زمينه توسعه روابط اقتصـادي بـ            ٥-٥

 .افزار اقتصادي دو كشور و ساير مطالب مورد عالقه مشترك و انتشار مجله و كتاب و جزوات و نرم
ي مشابه در چارچوب قوانين مربوط و كمك ها  و ساير فعاليتها  مشاركت در برپايي و اداره نمايشگاه ٥-٦

 و  ها   به شركت در نمايشگاه    مند  عالقه ... و    و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني      ها  ، سازمان مؤسساتبه  
 .شود  ميي ثالث برگزار ها يا كشور... ي كه در ايران و الملل بيني مكاره ها بازار

 . در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين دو كشورها  و همايشها ، گردهماييها  تشكيل و اداره سخنراني ٥-٧
 .ابه در كشوري مشها  همكاري و تشريك مساعي با اتاق ٥-٨
از ...  كوشش در جهت حل اختالفات ناشي از روابط اقتصادي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و                   ٥-٩

 تشويق طرفين اخـتالف بـه رفـع اختالفـات از طريـق مركـز                 طريق مصالحه و در صورت عدم توفيق،      
 .داوري اتاق ايران

مه و بـا همكـاري نزديـك بـا مقامـات رسـمي،               بـا رعايـت مقـررات ايـن اساسـنا          ز اداره امور اتاق ني     ٥-١٠
 ... . ايراني و مؤسسات و ها سازمان

 . مربوط باشدها  انجام ساير اقداماتي كه براي نيل به اهداف فوق ضروري است يا به آن ٥-١١
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  عضويت:بخش سوم
 نامه  آيينابط  كه مفاد اين اساسنامه را بپذيرند، با رعايت ضو        ... اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و        -٦ماده  

 بـه   اعضـاي ايرانـي اتـاق مشـترك بايـد قـبالً           . توانند به عضويت اتاق مشترك درآينـد        ميمربوطه  
 .ي بازرگاني و صنايع و معادن ايران پذيرفته شده باشندها عضويت يكي از اتاق

قـيم  واجد شرايط عضويت در اتـاق مشـترك كـه در ايـران م             ...  اشخاص حقيقي و يا حقوقي ايراني يا          ٦-١
 ايـران مسـتقر در   ...  از اتاق كه اينمشروط به . مقيم بنمايندغير توانند درخواست عضويت    مينيستند  
نامـه اخـذ و      معرفي... ي بازرگاني   ها  ا در صورت عدم دسترسي به اين اتاق از يكي از اتاق           ي ... كشور  

 .ارائه نمايند
 واگـذار   كتبـاً   عمـومي   حق راي خود را در مجـامع        توانند    ميمقيم داراي حق راي بوده و        غير   اعضاي   ٦-٢

 .نمايند
و اعضـاي افتخـاري تشـكيل       ) ٦به شـرح منـدرج در مـاده         ( اعضاي اتاق مشترك را اعضاي عادي        -٧ماده  

 .دهند  مي
 اي  هعـاد ال  فوق خدمات   ...يي كه در تحقق اهداف اتاق و پيشرفت مناسبات اقتصادي ايران و             ها   شخصيت ٧-١

 در اين مورد باشـند، بـه عضـويت افتخـاري        اي  ه خدمات ارزند  اتوانند در آينده منش     ميا  انجام داده و ي   
 .شوند  مياتاق دعوت 

 بـه عضـويت     مـديره   هيـأت  و بـا تصـويب       مـديره   هيأت يكي از اعضاي     پيشنهاد اعضاي افتخاري بنا به      ٧-٢
 مشـورتي دارنـد و از       ر نظـر  هـا ظاعضاي افتخاري داراي حق راي نيستند، اما حـق ا         . شوند  ميپذيرفته  

 .باشند  ميپرداخت حق عضويت معاف 
 كليه اعضاي عادي داراي حقوق و وظايف يكسان هسـتند و حـق عضـويت سـاالنه خـود را يكجـا                       -٨ماده  

 .كنند  ميپرداخت 
تواننـد    مـي يـك راي دارنـد و در صـورت لـزوم              عمـومي    هر يك از اعضاي عادي در كليه مجـامع           -٩ماده  

نماينـده  . عهـده دار شـوند      عمـومي   ي در مجمع    گير  رأيص را براي مشاركت در      نمايندگي يك شخ  
 رئـيس نامـه معتبـر خـود را بـه          معرفـي   عمـومي   مكلف است قبل از رسـميت يـافتن جلسـه مجمـع             

 . تسليم نمايد تا حق حضور در جلسه را بيابدمديره هيأت
 مـديره   هيـأت  كـه بـه تصـويب        اي  هنامـ   آيـين ات شرايط قبول عضويت در اتاق مشترك طـي          يي جز -١٠ماده  

 .شود  ميرسد اعالم   مي
 جز در صورت كناره گيري از عضويت اتاق مشترك كه بايد طي نامه كتبي حداقل يك ماه قبـل از    -١١ماده  

پايان سال جاري به دبيرخانه اتاق واصل گردد، هر عضو موظف به پرداخت حق عضويت سـال                 
 .استبعد 

عالوه بر لزوم پرداخت حق عضويت ساالنه متضمن قبـول كليـه مقـررات               عضويت اتاق مشترك     -١٢ماده  
 . مربوطه استهاي نامه آييناين اساسنامه و 

 : خاتمه دهدها  به علل زير به عضويت آناتواند در ارتباط با اعض  مي مديره هيأت -١٣ماده 
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اخطار كتبي اتـاق در ايـن        امتناع از عدم پرداخت حق عضويت در موعد مقرر و عدم توجه به دو بار                  ١٣-١
 . روز٣٠زمينه به فاصله 

 .فوت شخص حقيقي يا انحالل شخص حقوقي عضو اتاق ١٣-٢
 و ناديـده گـرفتن مصـالح و         مديره  هيأتو    عمومي   عدم رعايت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع          ١٣-٣

 . در اين موردمديره هيأتشئون اتاق و عدم توجه به تذكرات 
 .استيت مجوزي براي استرداد حق عضويت پرداخت شده  خاتمه عضو ١٣-٤
كنـد و نظـر       مـي  با اتاق رسيدگي     ااعض  اتاق ايران عنداللزوم به اختالفات فيمابين متقاضيان عضويت         ١٣-٥

 . خواهد بوداالجرا الزمآن براي طرفين 
 

  اركان:مچهاربخش 
 : اركان اتاق عبارتند از-١٤ماده 

 ، عمومي مجمع  -
 ، مديره هيأت -
 ،بازرسان -

 
 عمومي  مجامع :بخش پنجم

 .عاده تشكيل شودال فوقاتاق مشترك ممكن است به صورت عادي يا   عمومي  مجمع -١٥ماده 
ماه پس از پايـان سـال مـالي و در           چهارعادي ساالنه حداقل سالي يك بار ظرف مدت           عمومي   مجمع    ١٥-١

 .شود  ميعاده تشكيل ال فوقصورت لزوم به طور 
، دستور جلسـه و محـل و تـاريخ و سـاعت تشـكيل               عمومي   روز قبل از تشكيل هر مجمع        ١٥اقل   حد  ١٥-٢

 بوسيله پست سفارشي و يا دورنويس به اطالع اعضاي اتاق برسـد و مراتـب                جلسه مجمع بايد كتباً   
شـود    مـي ي اتـاق در آن منتشـر       ها   و آگهي  ها  طي همين زمان در روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيه       

 . آگهي شودچاپ و
عادي با حضور حداقل نصف به عالوه يك مجموع اعضاي دارنده حـق راي رسـميت                  عمومي   مجمع    ١٥-٣

 از نصف به عالوه يك مجمـوع اعضـاي دارنـده حـق راي               تر  كم در جلسه اول     ايابد اگر عده اعض     مي
دعوت مجدد با هر     روز بعد با     ١٥  عمومي  باشند و بالنتيجه جلسه مذكور حائز اكثريت نگردد، مجمع          
دعــوت دوم نيــاز بــه آگهــي در روزنامــه . تعــداد عضــو كــه حضــور يابنــد رســميت خواهــد داشــت

 .كثيراالنتشار نخواهد داشت
عادي اتاق مشترك با اكثريت نسبي آراي دارنده حق راي حاضر معتبـر و                عمومي   تصميمات مجامع     ١٥-٤

 .نافذ است
 رسميت خواهـد داشـت كـه حـداقل دو سـوم مجمـوع اعضـاي         عاده در صورتي  ال  فوق  عمومي   مجمع    ١٥-٥

دارنده حق راي اتاق در مجمع حضور داشته باشند و تصميمات آن در صورتي معتبر خواهـد بـود                   
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 در جلسه اول چه چنان. كه الاقل به تصويب دو سوم اعضاي دارنده حق راي حاضر در جلسه برسد
عاده با دعوت مجدد، بـا      ال  فوق  عمومي  ود، مجمع   عاده حد نصاب الزم حاصل نش     ال  فوق  عمومي  مجمع  

 حاضـر در جلسـه      يو تصميمات آن با راي دو سـوم اعضـا          حضور هر تعداد از اعضا تشكيل شده      
 .معتبر خواهد بود

  عادي  عمومي وظايف مجمع  -١٦ماده 
ر سـال   ي اتـاق مشـترك د     ها   و گزارش بازرس درباره فعاليت     مديره  هيأت استماع و بررسي گزارش       ١٦-١

 .مالي قبل و بررسي ترازنامه و تصويب آن
 .ي و تصويب آنپيشنهاد بررسي بودجه ساالنه  ١٦-٢
 .مديره هيأت انتخاب اعضاي  ١٦-٣
 .البدل علي انتخاب بازرس اصلي و بازرسي  ١٦-٤
 . اتاقهاي ه و اطالعيها  تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي ١٦-٥
عمومي اره خط مشي آينده اتاق مشترك و موارد ديگري كه در صالحيت مجمع               بحث و بررسي درب     ١٦-٦

 .عادي است  
 عادهال فوق  عمومي وظايف مجمع  -١٧ماده 

  اصالح و تغيير اساسنامه ١٧-١
 . تصفيههيأتاتخاذ تصميم نسبت به انحالل اتاق مشترك و انتخاب  ١٧-٢

 بنا به تصـميم آن  مديره هيأتتوان به وسيله   مي هر موقع عاده را درال فوقعادي و     عمومي   مجامع   -١٨ماده  
 يا به درخواست حداقل يك سوم اعضاي دارنده حق راي اتاق مشترك يا به درخواسـت يـا                   هيأت

 اتاق ايران يا بازرس طبق ضوابط اين اساسنامه تشـكيل           رئيس اساسنامه به دعوت     ٣٩وفق ماده   
 .داد

عاده اتاق حضور خواهـد يافـت و   ال فوقعادي و   عمومي  ايران در مجامع      نماينده يا نمايندگان اتاق    -١٩ماده  
 .بدون حق راي عنداللزوم نظرات مشورتي خود را مطرح خواهد كرد

 و دو نـاظر كـه از ميـان اعضـاي حاضـر در               رئيس مركب از يك     اي  رئيسه  هيأترا    عمومي   مجمع   -٢٠ماده  
توانـد عضـو اتـاق مشـترك نباشـد            مينشي كه   يك م . مجمع انتخاب خواهند شد اداره خواهد كرد      

 . و خود خواهد رساندرئيسه هيأتصورت مذاكرات و تصميمات را تنظيم و به امضاي 
   نيـاز بـه ثبـت داشـته باشـد،     چه چنان اتاق، مديره هيأتو تصميمات   عمومي  ثبت مصوبات مجامع  -٢١ماده  

 .توسط اتاق ايران انجام خواهد شد
 

 همدير هيأت :بخش ششم
 تـا  ٥ مركب از مديره هيأت. گردد  ميعادي براي دو سال انتخاب   عمومي  توسط مجمع  مديره  هيأت -٢٢ماده  

عمـومي    مجمـع     عالوه بر اعضاي اصـلي،    . گردند  مي اتاق انتخاب    يا عضو است كه از بين اعض      ٩
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تخـاب مجـدد    ان.  انتخـاب و معـين خواهـد كـرد         مـديره   هيأت البدل  عليدو نفر را به عنوان اعضاي         
 . بالمانع استمديره هيأتاعضاي 

ي بازرگـاني   هـا    بايد داراي اطالعات و تجربه كافي در زمينه مبادالت و همكاري           مديره  هيأت اعضاي   -٢٢-١
 .باشند... ايران و 

قـوانين بازرگـاني      يا خارج آن يك مشاور حقوقي مسلط به زبان انگليسـي           ا از بين اعض   مديره  هيأت -٢٢-٢
 .هد داشتدو كشور خوا

 به استثناي اموري كه به موجب مفاد صريح اين اساسنامه و يا طبق قانون در صـالحيت مجـامع                    -٢٣ماده  
 كليه اختيارات الزم را جهت اداره امور اتاق با حق تفويض آن به يك يـا  مديره هيأتاست   عمومي  

ي اختيارات و صالحيت     دارا بوده و در انجام وظايف زير نيز دارا         مديره  هيأتچند نفر از اعضاي     
 .استخاص 

 .مديره هيأت رئيس و دو نفر به عنوان نايب مديره هيأت رئيس انتخاب يك نفر به عنوان  ٢٣-١
 .مديره هيأت از بين اعضاي دار خزانه انتخاب يك نفر  ٢٣-٢
 . تعيين دبير اتاق مشترك ٢٣-٣
 .ا، با رعايت مفاد اساسنامه قبول اعضاي جديد اتاق مشترك و خاتمه دادن به عضويت اعض ٢٣-٤
 .عمومي ي اتاق مشترك و تسليم آن به مجامع ها  تهيه گزارش درباره فعاليت ٢٣-٥
 . دبيرپيشنهادحقوق آنان طبق  ف وي تعيين اعضاي دبيرخانه و وظا ٢٣-٦
اتــاق همــراه گــزارش   عمــومي  آن بــه مجمــع پيشــنهاد و بــرآورد بودجــه ســاليانه و ترازنامــه تهيــه  ٢٣-٧

 .سابرسي بازرس كه بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع در دسترس اعضاي اتاق قرار گيردح
ي مورد احتياج اتاق مشترك و انتخاب اعضاي هر يك و تعيين وظـايف اختيـارات                ها   تعيين كميسيون   ٢٣-٨

 .هر كميسيون و انتخاب مشاوران برحسب ضرورت
 قضـايي، دفـاع و پاسـخگويي بـه          صـالح   ذيي در مراجـع      طرح هرگونه دعوي اعم از حقوق و كيفـر          ٢٣-٩

هرگونه دعوي عليه اتاق مشترك در كليه مراحل رسيدگي و با اختيار تام مستقالً يا از طريق انتخاب                  
 ٦٣ و   ٦٢وكيل و يا وكالي دادگستري با حق تفويض تمام و يا قسمتي از اختيارات مطروحه درمواد                 

نتخـب و عنـداللزوم عـزل وكـالي موصـوف و ارجـاع امـور                قانون آيين دادرسي مدني به وكـالي م       
 .حكميت به اتاق ايران

 و عنداللزوم اخـذ تسـهيالت   ها  و ثابت در بانكانداز پس افتتاح هر نوع حساب بانكي اعم از جاري و            ٢٣-١٠
 .ها بانكي و عقدقرارداد

 .ي بالعوض ها  دريافت اعتبار و قبول كمك ٢٣-١١
 .عضويت ساالنه تعيين و تصويب حق  ٢٣-١٢
 برسـد مگـر در      مـديره   هيـأت  رئـيس  صادره از طرف اتاق مشترك بايـد بـه امضـاي             هاي  ه كليه نام   ٢٣-١٣

 . يا دبير تفويض نموده باشدمديره هيأتمواردي كه حق امضاي خود را به يكي ديگر از اعضاي 
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 قـادر بـه     چه  چناننمايند يا    استعفا و يا فوت      مديره  هيأتدر صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاي           -٢٤ماده  
 تعيـين و    مـديره   هيـأت البـدل در      از ميـان اعضـاي علـي       ها  د، جانشين آن  نانجام وظايف خود نباش   

 .شود  مي انجام رئيسه هيأتانتخاب مجدد 
 .شود  مي تشكيل مديره هيأت رئيس حداقل يك بار در ماه طبق دعوت كتبي مديره هيأتجلسات  -٢٥ماده 
 ا با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهـد داشـت و تصـميمات بـا اكثريـت آر             مديره  تهيأجلسات   -٢٦ماده  

 را دارد، مـديره  هيـأت  رئـيس  نظر طرفي كـه راي       ادر صورت تساوي آر   . شود  ميحاضران اتخاذ   
 .مالك عمل قرار خواهد گرفت

 نگهداري و اداره شود و وظيفه او نظارت بر  ميدار اتاق مشترك براي مدت دو سال انتخاب  خزانه -٢٧ماده 
 و امـور مـالي اتـاق و سرپرسـتي كليـه عمليـات حسـابداري خواهـد بـود كـه از طـرف            ها  دارايي
شود طرح    ميدار در تاريخي كه هر سال تعيين         خزانه.  در اين مورد اقدام خواهد نمود      مديره  هيأت

فواصـلي كـه    كنـد و در       مـي  تسـليم    مـديره   هيـأت ي سال بعـد را تهيـه و بـه           پيشنهاداوليه بودجه   
 قرار خواهـد  مديره  هيأتنمايد گزارشي از وضع مالي اتاق تهيه و در اختيار             مي تعيين   مديره  هيأت
 .داد

 
  بازرسان:بخش هفتم

به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به          عادي ساالنه براي هر سال مالي يك نفر را          عمومي  مجمع   -٢٨ماده  
بازرس اتـاق گـزارش خـود را در رابطـه بـا اقـدامات و             . يدنما  ميالبدل انتخاب    عنوان بازرس علي  

عمليات مالي اتاق مشترك، حـداكثر سـي روز بعـد از پايـان سـال مـالي جهـت طـرح و تصـويب                         
 .كند  مي تسليم مديره هيأتعادي ساالنه به    عمومي درمجمع 

 
 ها نامه آيين :بخش هشتم

ي ها ه توسط كميسيونغير ور مالي، اداري، انتخابات و  اتاق مشترك در ارتباط با ام      هاي  نامه  آيين -٢٩ماده  
در . باشـند   مـي  قابـل اجـرا     مـديره   هيأتشوند و پس از تصويب        مي پيشنهاداتاق مشترك تنظيم و     
 راساً اقـدام بـه ايـن امـر          مديره  هيأتي مربوط به هر دليل تشكيل نيابند،        ها  صورتي كه كميسيون  

 .خواهد نمود
 

 هاصالح اساسنام: بخش نهم
كنـد و پـس از اخــذ موافقـت            ميي مربوط به اصالح اساسنامه را بررسي        ها  پيشنهاد مديره  هيأت -٣٠ماده  

 .نمايد  ميعـاده، مطـرح ال فوق  عمومي ي در مجمع گير تصميماتـاق ايـران، جهت 
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  دبيرخانه:بخش دهم
 است و سرپرستي آن     مديره  أتهيدار امور اداري و مجري مصوبات        دبيرخانه اتاق مشترك عهده    -٣١ماده  

بايـد   دبيـر . آيـد   مـي كليه مكاتبات اتاق مشترك از طريق دبيرخانه به عمـل           . را دبير بر عهده دارد    
االمكان داراي تحصيالت دانشگاهي بوده و ضمن تسلط بر زبان انگليسي از تجربه و سـابقه                 حتي

و به طور موظف انجام وظيفـه  دبير به صورت تمام وقت  . كافي در زمينه مديرت برخوردار باشد     
 اهداف و حفظ منافع اعضـاي اتـاق         تأميندر جهت    كند و مكلف است مساعي خود را منحصراً         مي

 تعيـين  مـديره   هيـأت  و تصـويب     رئـيس  پيشـنهاد حقوق و مزاياي وي بـه       . مشترك معطوف نمايد  
 .نمايد  مي همچنين شرح وظايف دبير را تعيين و به ايشان ابالغ مديره هيأت. گردد  مي

 :كند  مي دبير در موارد زير اقدام -٣٢ماده 
 . مديره هيأتاساس مصوبات   تشكيل دبيرخانه و اداره امور آن بر ٣٢-١
 .مديره هيأت تأييد استخدام و اخراج كاركنان دبيرخانه با  ٣٢-٢
 . و تهيه صورتجلسات مربوطهمديره هيأت انجام وظيفه به عنوان دبير در جلسه  ٣٢-٣
 .مديره هيأتي الزم براي ها  تهيه گزارش ٣٢-٤
 

  منابع مالي:بخش يازدهم
 .كند  مي تأمين خود را از منابع زير هاي ه اتاق مشترك براي انجام وظايف مربوطه هزين-٣٣ماده 

 . حق عضويت ساالنه اعضاي عادي حقيقي و حقوقي ٣٣-١
 .ي بالعوضها  دريافت اعتبار و قبول كمك ٣٣-٢
 .دارد  ميه بابت ارائه خدمات دريافت  وجوهي ك ٣٣-٣
 معادن ايران ي اتاق بازرگاني و صنايع وها  كمك ٣٣-٤
 

  و اسنادها  بررسي حساب: بخش دوازدهم
 سال مالي اتاق مشترك يك دوره دوازده ماهه است كه اول فـروردين هـر سـال شـروع و پايـان                -٣٤ماده  

مـالي از تـاريخ تشـكيل اتـاق شـروع و در پايـان        اولين سال   . يابد  مياسفند ماه همان سال خاتمه      
 .پذيرد  مياسفند همان سال خاتمه 

ي اتاق مشترك در صورتي معتبر است كه توسط         ها  ، اسناد مالي و تعهدآور و قرارداد      ها   كليه چك  -٣٥ماده  
 شده باشد و به مهر اتاق مشترك نيـز          ادار امض   و خزانه  مديره  هيأت رئيس يا يكي از نواب      رئيس
 .ور گرددممه

 
  خاتمه فعاليت و انحالل:بخش سيزدهم

يابد و    ميعاده و موافقت اتاق ايران خاتمه       ال  فوق   عمومي  به تصميم مجمع      فعاليت اتاق مشترك بنا    -٣٦ماده  
 .گردد  ميانحالل آن اعالم 
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 مـديره   هيـأت  ي مركب از دو عضـو     هيأتعاده  ال  فوق   عمومي   با اتخاذ تصميم درباره انحالل، مجمع        -٣٧ماده  
 خواهد داد كه به تصـفيه       مأموريتاتاق مشترك و يك عضو ناظر از اتاق ايران انتخاب و به آنان              

هرگونه مازاد دارايي كه ممكن است پس از تصفيه ديون و مطالبـات             . امور اتاق مشترك بپردازند   
 .باقي بماند، در اختيار اتاق ايران قرار خواهد گرفت

 
  متفرقه:دهمچهاربخش 

ين اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد، ايـن امـر توسـط اتـاق ايـران                 س برخي از مفاد ا    چه  چنان -٣٨ده  ما
 .پذيرد و نظر اتاق ايران الزم االتباع است  ميصورت 

 عملكرد اتاق مشترك به تشخيص اتاق ايران خـالف اهـداف و مـواد اساسـنامه باشـد و                    چه  چنان -٣٩ماده  
مربوط اعم     عمومي  مجمع  از  ثر واقع نشود، اتاق ايران راساً       ؤ م مديره  هيأتتذكرات اتاق ايران به     

 .ا انحالل آن دعوت خواهد كرديعاده براي اصالح خط مشي اتاق ال فوقيا    عمومي از 
مفاد اين اساسنامه از تاريخ تصويب شوراي عالي نظارت بر اتـاق بازرگـاني و صـنايع ومعـادن                   

اند مكلفند ظرف مدت شش ماه با        ي مشترك كه قبالً تشكيل گرديده     ها االجرا بوده واتاق   الزمايران  
معادن ايـران اساسـنامه قبلـي را بـا ايـن اساسـنامه        نظر واحد حقوقي اتاق بازرگاني و صنايع و       
 .تطبيق داده و موارد مربوطه را اصالح نمايند
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 نتيجه گيري
تواند در كوچك كردن اندام   مي ومعادن ايران  بر اين باور درست باشيم كه اتاق بازرگاني و صنايعچه چنان

 اي  توسعه اقتصـادي كشـور جايگـاه ويـژه    نهايت و در  ،كلمهمعناي واقعي   به  دولت ، ايجاد بخش خصوصي      
ي اتـاق  هـا  غاز شرح قانون و مقـررات حـاكم بـر فعاليـت          باشد بايد توجه داشت كه همانگونه كه در آ        داشته  

طور كلي قانون و مقررات مورد اشاره        ه ساختار و ب   ،  شاره شد، سازمان  بازرگاني و صنايع و معادن ايران ا      
اول عنوان شـد  بخش  كه در جهانرايج در    عمومي ي دوگانه پيرو قوانين خصوصي و    ها  با هيچ يك از الگو    

 كـه بـارآور   اسـت الگويي ويژه و برآمـده از درون اقتصـاد متمركـز دولتـي      موجود  الگوي  . همخواني ندارد 
 .ي بسيار استها كاستي

كه به فكر امري از امور دولت باشيد، به فكر خود  پيش از آن «اين اندرز حكيمانه كهبه مصداق بنابراين 
 به فكـر خـود اقتصـاد و بـه           دكه به فكر امري از امور اقتصاد ملي باشيم باي           ما هم پيش از آن     »دولت باشيد 

باشـيم كـه    ناپـذير      انكـار  واقعيتاين  بايد پذيراي    دست كم . دنبال تغيير نظام حاكم بر اقتصاد كشور باشيم         
ي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با توجه به ذهنيتي كه در              ها   حاكم بر فعاليت   هاي  هنام نييقانون و آ  

و در راسـتاي     سـنجيده    اي  ه بـه گونـ    د جو حاكم بر جامعه، بايـ      ويژه  به بوده است،    مؤثر ها  تهيه و تدوين آن   
 :بازنگري اساسي و اصالح قرار گيردمورد خطوط زير 

و    عمـومي   ي دوگانـه    هـا   يـك از الگـو     مشخص شود اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران پيـرو كـدام             -
ي هـا  نيست آيا بـه دور از سـازمان و سـاختار اتـاق          ها  آن از   يك  هيچ پيرو   صورتي كه  در   .استخصوصي  
 پاسخ مثبت باشد اين الگو كـدام        چه  چنانيي ويژه است و      داراي الگو     ها  در سـاير كشـور  موجود  بازرگاني  

 است؟
 دولت از طريق شورايعالي نظارت بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايـران بـه نقـش                   آميز   نقش دخالت  -

 .ي جاري دولت تبديل شودها نظارت كننده و نگهبان قانون اتاق و سياست
 نمايندگان مطلقاً منع شـود و  هيأتجمله نصب نماينده در دولت از دخالت در امور داخلي اتاق ايران و از     -

ي هـا    شـركت  اسـت ي اقتصـادي    هـا    دولتي و سخنگوي كليه بنگاه     غير  سسه قانوني   ؤ م هااز آنجا كه اتاق تن    
 البتـه بـه عنـوان شـركت و نـه            ؛ در اتاق مشاركت داشته باشـند      ها  توانند همانند ساير شركت     ميدولتي نيز   

 .دولت
 .دشوي توليدي اعم از توليد كاال يا خدمات ها برگيرنده كليه تشكلاتاق ايران در  -

 ماننـد شـوراي     گيـري   تصميماتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي در كنار دولت در كليه مجامع              
، شورايعالي جلب   ها  اقتصاد، شورايعالي كار، شورايعالي اشتغال، شورايعالي پول و اعتبار، شورايعالي بانك          

 شورايعــالي بــرنامه ريـزي و        ،   خارجي، شورايعالي بورس، شورايعـالي منـاطق آزاد تجـاري       ايه  هسرماي
 هـا  نـامه ـنيي بديهي است در اين صورت كل آ.نقش فعــال و تعيين كننده داشته بـاشد   ... و كشور  مياستخدا

 .دنبر اين اساس اصالح شوبايد ي مربوط نيز ها العمل دستورو 
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 نيا عضو محترم جهانبخش محبي: متقاضي       هاي اقتصادي             بررسي:نام دفتر
  مجلس شوراي اسالميدي      كميسيون اقتصا              دكتر امير هوشنگ اميني: تهيه و تدوين
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 مجيدپور مسعود صوفي: ساير همكاران
 

 : ها  ي كليدي و معادل انگليسي آنها  واژه
 (Chamber of Commerce)اتاق بازرگاني 

 
 :منابع و مأخذ تهيه گزارش

 . اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايرانهاي قررات حاكم بر فعاليتقوانين و م. ١  
 .هاي مشترك اساسنامه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق. ٢
 .هاي مربوط به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نامه آيين. ٣

 
 




