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 مقدمه

تغيير در هر قانوني بايد مستند به گزارشي باشد که نقاط ضعف قانون موجود  و داليل تغييرات پيشنهادي را به طور روشن 

حاضر پيش نويس پيشنهادي اتاق فاقد اين گزارش است و تنها بايد به حدس و گمان در مورد  بيان کرده باشد.  در حال

ديدگاه طراحان پيش نويس اکتفا کرد. لذا پيشنهاد مي شود مستندات پيش نويس قانون تهيه و در اختيار صاحبنظران و 

 ذينفعان قرار گيرد. اين مستندات بايد دربر گيرنده گزارشات زير باشد:

 شناخت نقاط ضعف قانون موجود-الف

 داليل توجيهي هريک از مواد تغيير يافته -ب

 مقايسه ساختار اتاق ايران با ساير کشورها -ج

 بررسي مواد پيش نويس قانون نشان مي دهد که تغييرات پيشنهادي براي تحقق چهار هدف اصلي طراحي شده اند: 

 استقالل بيشتر از دولت -1

 افزايش تعداد اعضاي اتاق -2

 افزايش درآمد اتاق -3

 حضور اتاق در استان هاي کشور -4

 استقالل بيشتر از دولت-1

نويس،  که يکي از سه رکن اتاق ايران در قانون کنوني است در پيش شوراي عالي نظارتبراي تحقق هدف نخست رکن 

گاني، امور اقتصادي و وزراء بازر پيشنهاد حذف آن داده شده است. اعضاي شوراي عالي نظارت در حال حاضر عبارتند از:

 دارائي ، صنايع ومعادن ، کشاورزي، رئيس موسسه استاندارد و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران

از نظر امکان پذير بودن به نظر ميرسد استقالل اتاق از دولت در شرايط کنوني دست نيافتني باشد. در شرايط فعلي استقالل 

گيرد. در اين مورد احتجاج بيشتر زايد است و  با توجه به اين که پيش  يق قرار نمينهادهايي مانند تشکلها چندان مورد تشو

نيز طرح ديگري براي اصالح قانون اتاق در دست بررسي مجلس در نويس فوق بايد در مجلس تصويب شود و از آنجا که 

 ، به احتمال زياد حذف اين رکن به تصويب مجلس نخواهد رسيد. است

ويب مجلس خواهد رسيد وضعيت را بدتر مي سازد زيرا در اين پيش نويس وضعيت در عمل آنچه به تص

انحصاري اتاق ايران از طريق  عضويت الزامي فراگير تر تقويت شده است. در اين حالت آنچه به تصويب 

مجلس خواهد رسيد  فضاي رقابت را محدود تر  و حاکميت دولت بر تشکلهاي کارفرمايي ايران را تشديد 
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فراگير شدن عضويت اجباري اتاق براي همه تشکلها و صاحبان فعاليت هاي بزرگ بدون تحقق  د کرد.خواه

زيرا همه تشکل  هدف نخست يعني استقالل از دولت ضربه اي جدي بر جامعه صاحبان کسب و کار خواهد بود.

د. تشکل هاي مختلف که در حال ها به عضويت اتاق درآمده اند اما اتاق همچنان در زير سيطره دولت باقي خواهد مان

حاضر به دلخواه به عضويت اتاق در مي آيند و اتاق ايران مجبور  به ارائه خدمات مناسب براي جذب آنها و اخذ حق 

عضويت است، عضو الزامي اتاق شده  و بدون  توجه  به ميزان رضايتمندي از عملکرد اتاق  مجبور به پرداخت حق عضويت 

 هستند.

احان پيش نويس دو هدف را به طور توامان دنبال مي کردند: استقالل از دولت و رقابت بيشتر در بهتر بود طر

تاق ايران. در توضيح هدف دوم يعني رقابت بايد به دو الگوي اتاق اتشکلهاي کارفرمايي و انحصارزدايي از 

 هاي بازرگاني در جهان توجه کرد: 

الگوي اروپاي  -الگوي اروپاي قاره اي و الگوي انگلوساکسون وجود دارد:در دنيا  دو الگوي متفاوت اتاق بازرگاني  

قاره اي  در کشورهاي اروپايي به جز انگلستان و الگوي دوم در انگلستان و آمريکا وجود دارد. ساير کشورها ترکيبي از اين 

در الگوي اروپاي قاره اي عضويت  در دو را انتخاب کرده اند. تفاوت هاي مهمي بين اين دو الگو وجود دارد  به طور مثال 

اتاق الزامي است و اختيارات قانوني به اتاق تفويض مي شود اما در الگوي دوم عضويت شرکتها اختياري و اتاق از اختيارات 

 قانوني خاصي برخوردار نمي باشد.

ا با اين تفاوت که از زمان رضا شاه در ايران از ابتداي شکل گيري اتاق بازرگاني  الگوي اروپاي قاره اي انتخاب گرديد ام

قانون حاضر سعي کرده است الگوي اروپاي قاره اي تقريبا به سيطره دولت درآمد و از کارکردهاي اصلي خود بازماند. 

را حفظ کند اما آن را از سيطره دولت بيرون آورد. اين التقاط نه با الگوي اروپاي قاره اي سازگار است و نه 

 اجازه اين آزادي عمل را خواهد داد. نظام سياسي ايران

از همين رو در ابتدا گفته شد يکي از مستندات اين پيش نويس بايد تجارب جهاني مي بود. استقالل از دولت بمعناي تغيير 

در الگو است و بدون مطالعات بين المللي و تجارب گذشته اتاق و حتي الگوهاي بومي مانند اتاق اصناف ايران براحتي نمي 

 وان در مورد آن نظر داد. ت

 بايد به اين سوال پاسخ داد که  :

 الگوي اروپاي قاره اي -1

 الگوي انگلوساکسون -2

 الگوي اصناف ايران -3
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 و يا شکل ديگري بايد به عنوان الگو انتخاب شود. 

 افزايش تعداد اعضاي اتاق -2

 چنين آمده است: 4براي تحقق اين هدف در ماده 

 فصل سوم: عضويت

 باشند خاص مذکور در ذيل عضو اتاق استان مربوط مياش -4ماده 

 کليه شرکتها و موسسات غير تجاري به استثناي شرکتهاي تعاوني -1

 کليه شعب و نمايندگيهاي خارجي در ايران -2

 کليه اشخاص حقوقي که به کار بازرگاني خارجي اشتغال دارند  -3

 هاي اقتصادي فراگير و ملي کليه تشکلهاي اقتصادي و تشکل -4

. به نيز از جمله وظايف اتاق آمده است: تعيين کلي کسبه جزء و تمييز کاسب جزء از تاجر و روز آمد کردن 3ماده 23د در بن

از تجار بزرگ که به امر تجارت داخلي  ينظر مي رسد هدف از اين بند افزايش اعضاي اتاق باشد. در وضعيت کنوني بسيار

  را به عضويت اتاق در بياورد. هابند اتاق مي تواند آن مشغول هستند عضو اتاق نيستند و با تصويب اين

استراتژي افزايش تعداد اعضاي اتاق از طريق فوق نادرست است. عضويت اجباري درآمد ثابتي را براي اتاق 

بوجود آورده است. اين درآمد به دليل انحصاري بودن اتاق در ايران است و طراحان پيش نويس سعي کرده 

را تقويت و تشديد کنند. راه صحيح افزايش تعداد اعضاي اتاق و افزايش درآمد بهبود  اند انحصار فوق 

خدمات به اعضاي اتاق و عضويت داوطلبانه اعضاست. اگر در شرايط کنوني عضويت داوطلبانه هدفي آرماني 

صاري بايد به است حداقل نبايد دايره عضويت اجباري را فراختر نمود. اتاق ايران به جاي تکيه بر قدرت انح

سوي مشتري گرايي حرکت کرده و آنچنان خدماتي ارائه دهد که افراد و تشکلهايي که عضو آن نيستند با 

 اشتياق به اتاق بپيوندند.

 افزايش درآمد اتاق -3

 عالوه بر افزايش اعضا پيشنهاد شده است درآمد اتاق از راه زير افزايش يابد:

 هاي قانوني ها قبل از کسر معافيت اي اتاقسه در هزار درآمد مشمول ماليات اعض
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در قانون قيد قبل از کسر معافيت هاي مالياتي وجود ندارد. اين قيد به معناي آن است که همه درآمد شرکت ها مشمول سه 

دنبال در هزار خواهد بود. نقد هدف دوم در اينجا نيز صادق است. بهتر است اتاق ايران بجاي ايجاد الزاماتي از اين قبيل ب

 کسب درآمد از طريق مشتري گرايي و ارايه خدمت به اعضا باشد.

 حضور اتاق  در استان ها -4

 يکي از تغييرات عمده پيشنهاد شده انتقال محوريت اتاق هاي استان به جاي اتاق هاي شهرستان است.

 مورد آن آمده است به طور مثال: در قانون کنوني اتاق شهرستان  از جايگاه ويژه اي بر خوردار است و مواد مختلفي در

حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات کشوري است و اتاق شهرستانها  -4ماده 

 داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مي باشد .

 . عضو مي باشد 05ه داشتن حداقل تاسيس اتاق شهرستانها منوط ب -1تبصره 

تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف آن با بقيه اتاق ها يکسان  -2تبصره 

 . است

اما  در اين پيش نويس اتاق استان محور اصلي است و در شهرستان بنابر تشخيص اتاق استان شعبه 

توجيه اين تغيير اين است که در عمل به جز چند شهر مانند آبادان و خرمشهر و کاشان احتماال تشکيل مي گردد. 

داراي اتاق هستند و بنابر اين بايد در قانون اتاق استان را جايگزين اتاق شهرستان ساخت. اما مي  تنها مراکز استانها 

مرکز استان مي   داراي اتاق مي باشد اتاق توان اين مشکل را اينگونه حل نمود که در استانهايي که تنها مرکز استان

شعبه اتاق را تاسيس کند. اما به لحاظ قانوني بايد وضعيت کنوني را حفظ کرد و قانونا اتاق  تواند در شهرستانهاي تابعه، 

شهرها و  با توجه به رشد  قانون بايد سالهاي آينده را پيش بيني کند  استان را جايگزين اتاق شهرستان نساخت. 

مطلوب و مفيد  اقتصاد کشور انتظار مي رود شهر هاي بيشتري داراي اتاق بازرگاني شوند. اين تغيير به داليل زير 

 :نخواهد بود

صاحبان صنايع  و تجار در سطح شهرستان  داراي پيوند مشخص هستند اما  در سطح استان ارتباط محدودي با  -1

را تقويت مي کند و نقطه تشکيل اتاق ها را در جايي قرار داده است   يکديگر دارند. ساختار قانون فعلي پيوندهاي شهري

که هويت اجتماعي از قبل وجود داشته است به عبارت ديگر تشکل رسمي با هويت اجتماعي انطباق دارد اما اتاق استان  

 ارند.و اتاق ايران  هر دو نهادهايي هستند که اعضاي آن انسجام  و هويت  قوي و مستمر غير رسمي ند

صاحبان صنايع و تجار  در سطح شهرستان با دستگاههاي دولتي مانند سازمان تامين اجتماعي، سازمان امور  -2

مالياتي، اداره کار.... سر و کار دارند. استان  در برخي از امور مانند بانک قدرت بيشتري از شهرستان  دارد و صاحبان 
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حذف محوريت شهرستان به معناي اقتدار کمتر  اتاق در سطح شهرستان صنايع و تجار مجبور به مراوده با آنها هستند. 

 است.

ساختار قانون فعلي دمکراتيک تر است زيرا نهادها را از پايين به باال طراحي کرده است. تشکيل اتاق شهرستان  به  -3

است هيئت رييسه صورت يک شعبه وجوه غير دمکراتيک را تقويت مي کرد زيرا همه شهرستانها را تابع سليقه  و خو

پيشنهاد مي شود براي تحقق هدف مقبول حضور اتاق ها در سطح استان ها و همچنين استان مي سازد. 

در قانون شوراهاي شهر در هر استان شورايي  حفظ استقالل شهرستان همچون شوراهاي استان عمل شود.

توان همچون شوراهاي شهر عمل نمود. به  متشکل از نمايندگان شوراهاي شهرستان تشکيل مي شود. در اينجا نيز مي

 کمک نمودار زير مي توان تفاوت اين دو الگو را نشان داد.
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 وضعيت موجود -1نمودار 

 

 

 نويس بيني شده در پيش وضعيت پيش -2نمودار 

 

 ها توجه شود *به جهت فلش
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 شود: نهادهايي جهت اصالح ارائه مينويس بررسي و پيش در ادامه مفاد پيش

مصوب شوراي روسا اتاق ايران نويس  تن پيشم رديف

22/4/1332 

 اظهارنظر

به منظور تحقق اهداف و انجام وظائف و  -1ماده  1
هاي بازرگاني و  اختيارات مقرر در اين قانون، اتاق

صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران که سازماني 
غير دولتي و غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي 

 گردد. ، تشکيل ميباشند مستقل مي
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 تعاريف: –فصل اول 

در اين قانون اصطالحات زير به جاي  -2ماده 
 رود: عبارات مشروح بکار مي

  اتاق ايران : اتاق بازرگاني و صنايع و
 اقامتگاه آن درمعادن جمهوري اسالمي ايران که 

 باشد. شهر تهران مي

 اتاق بازرگاني و صنايع و اتاق استان :
اساس تقسيمات کشوري و به موجب معادن که بر 

تشکيل  هر استانفصل ششم اين قانون در مرکز 
 گردد. مي

  اتاق مشترك: شخصيت حقوقي که با
عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي 

که در ارتباط با مبادالت اقتصادي بين ايران و 
کشور خارجي فعاليت دارند و به موجب اين قانون و 

نمايندگان اتاق ايران تاسيس  ضوابط مصوب هيئت
 شود. مي

 ها: مجموعه اتاق بازرگاني و صنايع و  اتاق
 با محوريت اتاق ايرانمعادن کشور 

 

 هاي آبادان،  هاي ويژه: اتاق شهرستان اتاق
 خرمشهر و کاشان

  شوراي مشترك: ساختار معين در اتاق
ايران که با عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «حوريت اتاق ايرانبا م»حذف عبارت 
 

 اند؟ چرا اين شهرستانها استثنا شده 

  بهتر است قاعده اي گذاشته شود که هر شهري که داراي
 آن قاعده باشد بتواند اتاق مستقل داشته باشد

 بايد شرايط ويژه بودن در اين قسمت توضيح داده شود 
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مصوب شوراي روسا اتاق ايران نويس  تن پيشم رديف

22/4/1332 

 اظهارنظر

ارتباط با مبادالت اقتصادي  ايراني و خارجي که در
بين ايران و کشور خارجي که فاقد اتاق مشترك 

باشد، فعاليت دارند و به موجب اين قانون و  مي
ضوابط مصوب هيئت نمايندگان اتاق ايران تاسيس 

 شود. مي

 هاي اقتصادي،  هاي اقتصادي: بخش بخش
 صنعت، معدن، کشاورزي، بازرگاني و خدمات

 اين قانون شخصي  فعال اقتصادي: از نظر
هاي اقتصادي به توليد کاال و  است که در بخش
 خدمات اشتغال دارد.

 هاي  تشکل اقتصادي: کليه تشکل
، «خانه»، «انجمن»کارفرمايي که تحت عناوين 

، «کنفدراسيون»، «کانون»، «فدراسيون« »سنديکا»
، «نظام»، «موسسه»، «مرکز»، «مجمع»، «گروه»
ر آن به منظور حفظ ، و نظاي«شورا»، «اتحاديه»

حقوق و منافع مشروع و قانوني و ساماندهي فعاليت 
و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء به موجب قانون و 

يا بصورت داوطلبانه به وسيله مديران، صاحبان 
صنايع و معادن، ، کشاورزي بازرگانان و ارائه 

دهندگان خدمات و نيز دارندگان کسب يا پيشه يا 
ها يا ساير مراجع قانوني به  تاقحرفه و تجارت نزد ا

 شوند ثبت رسيده يا تاسيس مي

 هاي اقتصادي فراگير و ملي  تشکل
هاي اقتصادي که متشکل از چند تشکل  تشکل

اقتصادي ديگر و يا بنا به ويژگي خاص در سطح 
 نمايند و عضو اتاق ايران مي باشند. ملي فعاليت مي

  قوه قاهره: رويدادهاي غير قابل پيش بيني
خارج از اختيار که قدرت اجراي تعهدات قراردادي  و

را سلب نموده و يا موجب معافيت جبران خسارات 

 
 
 
 
 
 

 .بعد از کلمه کاال، محصول نيز بيايد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

مصوب شوراي روسا اتاق ايران نويس  تن پيشم رديف

22/4/1332 

 اظهارنظر

 وارده گردد.

  کارت بازرگاني: کارت شناسايي فعاالن
 اقتصادي که به بازرگاني خارجي اشتغال دارند 

  کارت عضويت: کارت شناسايي کليه
 ها  اعضاي اتاق

 ها: وظايف و اختيارات اتاق فصل دوم: اهداف، 

 اتاق ها عبارتند از:  -3ماده 

کمک به ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و  -1
 رفع موانع کسب و کار

تالش براي محور قرار گرفتن توليد در  -2
 اقتصاد ملي و تشويق صادرات

سازي تفکر اقتصادي  کمک به بالنده -3
ت و عدالت جامعه و اشاعه فرهنگ توليد ثرو

 اجتماعي

ايفاي نقش و جايگاه اجتماعي فعاالن  -4
 اقتصادي و استيفاي حقوق ايشان

کمک به متشکل کردن فعاالن و  -5
 تشکلهاي اقتصادي

 

 : وظايف و اختيارات اتاقها:4ماده  3
 وظايف و اختيارات اتاقها عبارتند از:

تالش براي تامين منافع اعضا و تمرکز و  -1
آراء و عقايد ايشان و تسهيل هدايت افکار و بيان 

روابط بين فعاالن اقتصادي با يکديگر و با 
ها و نهادهاي دولتي و عمومي و فعاالن  سازمان

 اقتصادي خارجي

ساماندهي مرجعيت اطالعات و ارائه مشاوره در  -2
 المللي بخشهاي مختلف اقتصاد ملي و بين

پيگيري منافع جمعي، صنفي و فردي اعضا با  -3
اي سطح اقتصاد ملي و افزايش هدف ارتق
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مصوب شوراي روسا اتاق ايران نويس  تن پيشم رديف

22/4/1332 

 اظهارنظر

هاي  تاثيرگذاري حضور فعاالن اقتصادي در عرصه
 اقتصادي

تالش در جهت توسعه فرهنگ مشارکت و  -4
افزايي و افزايش همکاري  ايجاد هماهنگي و هم

 اعضاء با يکديگر

کمک و ترغيب ارکان مختلف حکومت به بهبود -0
فضاي اقتصادي در جهت توسعه بخش خصوصي و 

 از کارآفريني حمايت

کمک به ارتقاي سطح دانش و توانايي  -6
 هاي اقتصادي کشور مديران بنگاه

گذاري داخلي و  تشويق و ترغيب سرمايه -7
نيز گسترش مشارکت عامه مردم در و خارجي 

هاي  فعاليتهاي اقتصادي و جذب سرمايه
 خارجي

ها در توسعه  آفريني اتاق گسترش نقش -8
 به کشورهاي اقتصادي دو و چند جان همکاري

ترويج فرهنگ توسعه اقتصادي با تاکيد بر  -9
توسعه صادرات و گردشگري و نيز گسترش 

 رساني اقتصادي اطالع

صدور کارت بازرگاني و عضويت توسط  -11
 اتاق محل اصلي فعاليت

ايفاي نقش مرجع در تشکل يافتن   -11
فعاالن اقتصادي کشور و تهيه جدول ملي 

تشکلهاي اقتصادي و کمک به تشکيل 
اي مورد نياز و ادغام تشکلهاي تشکله

 اقتصادي همپوشان

جمع آوري و ساماندهي نظرات بخش  -12
خصوصي اقتصاد کشور به منظور ارائه مشورت 

قواي سه گانه کشور و مشارکت در فرآيند به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و »عبارت « ارجيهاي خ جذب سرمايه»بعد از عبارت
 نيز اضافه شود.« سرمايه ايرانيان خارج از کشور
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مصوب شوراي روسا اتاق ايران نويس  تن پيشم رديف

22/4/1332 

 اظهارنظر

گيريهاي اقتصادي  سازي و تصميم تصميم
 ارکان حکومت

بررسي و اظهارنظر راجع به لوايح،  -13
هاي  ها و بخشنامه هنام ها، آيين نامه تصويب

مرتبط با امور اقتصادي و همکاري با تمامي 
هاي مجلس شوراي اسالمي و نيز  کميسيون

ها، شوراها و ستادهاي  ها، هيئت کليه کميسيون
گيري دولت. در اين خصوص کليه  تصميم

ها و  مراجع اجرايي اعم از دولت، وزارتخانه
موسسات دولتي و  موسسات عمومي غير 

رداريها، نهادهاي مالي و بانکي دولتي و شه
موظف به لحاظ کردن نظرات اتاق ايران در 

ها و  ها، بخشنامه نامه مصوبات و آيين
باشند در غير اينصورت اتاق  ها مي دستورالعمل

موضوع را جهت اتخاذ تصميم به شوراي 
هماهنگي بهبود فضاي کسب و کار منعکس و 
 شوراي هماهنگي بهبود فضاي کسب و کار نيز

موظف است در نخستين جلسه نسبت به 
 موضوع اظهارنظر و ارائه طريق نمايد.

 جمع آوري و ساماندهي و ارائه  -14
گزارشهاي ادواري براي ارکان مختلف حکومت 

 سطح ملياز وضعيت کسب و کار در 

تشکيل  شوراها و اتاقهاي مشترك و  -15
 انحالل آنها

تعيين کلي کسبه جزء و تمييز کاسب جزء  -16
 روز آمد کردن آناز تاجر و 

تدوين و روزآمد کردن منشور ملي اخالق  -17
 کسب و کار

اعالم وضعيت فوق العاده در نتيجه قوه  -18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شوراي عالي هماهنگي بهبود محيط کسب و کار حداکثر در 
رديف ساير شوراهاست ونمي تواند مصوبات آنها را اصالح 

 کند.
 
 
 
 
 
 
 
 

مالك عضويت بازرگاني خارجي، فعاليت صنعتي و معدني 
ي خواهد کسبه جز را از تجار تفکيک کند. است. چرا اتاق م

به نظر مي رسد هدف اين است که تجار عمده عضو اتاق 
شوند. اين به نوعي دخالت اتاق در امور صنفي است و دخالت 

)اين بند حذف شود اتاق درامور صنفي به صالح اتاق نيست. 
 بهتر است(
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مصوب شوراي روسا اتاق ايران نويس  تن پيشم رديف

22/4/1332 

 اظهارنظر

قاهره به صورت محلي، منطقه اي و در سطح 
 ملي

تهيه، صدور و تاييد اسنادي که طبق  -19
 باشد المللي به عهده اتاق ايران مي مقررات بين

تاسيس و اداره مراکز تجاري و دفاتر  -21
توسط ت اقتصادي در خارج از کشور خدما

اتاقها با نظارت اتاق ايران و در چارچوب 
سياستهاي مصوب هيات نمايندگان اتاق ايران 

 سازمان توسعه تجارت ايران هماهنگيبا و 

تالش در جهت بررسي و حل اختالف در  -21
 نمورد مسائل اقتصادي اعضا و ساير متقاضيا

ي دادرس آيين سوي اتاقها در چارچوب از 
 اختصاصي مرکز داوري اتاق ايران

تشکيل کميسيون انضباطي جهت  -22
رسيدگي به تخلفات اعضاء مطابق با آيين نامه 
مصوب کارگروه مرکب از يک نفر نماينده قوه 
قضاييه يک نفر نماينده از سازمان توسعه 
تجارت ايران و يک نفر نماينده از سوي اتاق 

 ايران

دي در هاي آموزشي کاربر دائر کردن دوره -23
هاي مختلف اقتصادي و صنعتي و  رشته

خدماتي کوتاه مدت، بلند مدت و نيز در سطوح 
عالي و تکميلي و انتشار نشريات چاپي و 

اندازي تارنماها و بانکهاي  الکترونيکي و راه
ها و  اطالعاتي اقتصادي و برگزاري همايش

 سمينارهاي تخصصي

هاي تخصصي بازرگاني  برگزاري نمايشگاه -24
ي در داخل و خارج از کشور با صنعت _

هماهنگي سازمان توسعه تجارت ايران و هيئت 

 
مي  اين اختيار به سرعت به بسط سازماني منجر مي شود و

 تواند هزينه هاي اتاق را به شدت افزايش دهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابعاد اين امر چيست چرا که يک امر حقوقي است؟
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مصوب شوراي روسا اتاق ايران نويس  تن پيشم رديف

22/4/1332 

 اظهارنظر

 رييسه اتاق ايران

نمايندگي در استيفاي حقوق اعضا يا  -25
هاي دولتي و  فعاالن اقتصادي در دستگاه

موسسات عمومي غير دولتي و مراجع شبه 
هيئت  مصوبقضايي بر اساس ضوابط 

 نمايندگان اتاق ايران

تجاري و اقتصادي به هاي  اعزام هيئت -26
هاي  خارج از کشور و نيز ميزباني از هيئت

 خارجي با هماهنگي هيئت رييسه اتاق ايران

هاي  وري در اتاق استان صدور کارت پيله -27
مرزي کشور بر اساس آيينءنامه اجرايي به 
 پيشنهاد اتاق ايران و تصويب وزير بازرگاني

 ماده فوق در صالحيت 11تا  11بندهاي  -1تبصره 
باشد، هيئت رييسه اتاق ايران  اتاق ايران مي

تواند حسب صالحديد برخي از وظائف و  مي
هاي استان و  اختيارات خود را با حفظ نظارت به اتاق

هاي اقتصادي فراگير و ملي  هاي ويژه و تشکل اتاق
 تفويض نمايد.

 فصل سوم: عضويت 4

عضو حسب مورد اشخاص مذکور در ذيل  -0ماده 
 يا اتاق ويژه مربوط ميباشد.اتاق استان 

 غير تجاريانتفاعي کليه شرکتها و موسسات  -1
 کليه شعب و نمايندگيهاي خارجي در ايران -2

بازرگاني  فعاليتکه به  حقيقيکليه اشخاص  -3
 خارجي اشتغال دارند 

 کليه تشکلهاي اقتصادي -4

عالوه بر اشخاص ياد شده که الزاماً  -2تبصره 
باشند، کليه فعاالن اقتصادي ايراني  ها مي عضو اتاق

ادي در و نيز اتباع خارجي که داراي فعاليت اقتص

شود ميل و رغبت و آزادي اعضا  عضويت اجباري باعث مي
هاي فعالي نخواهيم داشت و همه  مخدوش شود و لذا اتاق

رفع تکليف خواهد شد و آنگاه سازمانهاي  چيز براي
غيررسمي فعال خواهند شد حال آنکه هدف از تشکيل اتاقها 
وجود تريبون بخش خصوصي در کنار دولت است که خود 

ها و بازتابهاي عملياتي و قانوني  بتواند نقش واقعي و خواسته
 را آنچه هست با دولت و حکومت تعامل کند.

شود اتاق بدون  شکلها موجب ميالزامي شدن عضويت ساير ت
مشتري مداري اعضاي خود را افزايش دهد. بايد اتاق آنچنان 
موثر و جذاب باشد که تشکلها با رغبت به عضويت آن 

 .درآيند

 3قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار  0بر اساس ماده 
 وظيفه بر عهده اتاقها گذاشته شده است:
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22/4/1332 

 اظهارنظر

باشند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه  ايران مي
توانند  حاکم بر فعاليت اقتصادي اتباع خارجي مي

حسب مورد عضو اتاق استان يا اتاق ويژه مربوط 
 باشند.

اي اقتصادي را تهيه و اتاقها مکلفند فهرست ملي تشکله -1
 تغييرات آن را اعالم نمايند. 

در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي که فاقد تشکل فعال  -2
ثبت  مي باشند، اتاقها موظفند براي ساماندهي، ايجاد و
 تشکلهاي اقتصادي فعال زمينه هاي الزم را ايجاد کنند 

ه در فعاليتهايي که تشکلهاي موازي وجود دارد، زمين و -3
ادغام، شبکه سازي، يکپارچه سازي و انسجام تشکلهاي 

 .موازي را فراهم نمايند
 در مورد عضويت الزامي تشکلها تکليفي نيامده است.

هريک از فعاالن اقتصادي، عضو اتاق  -6ماده  5
استان يا اتاق ويژه، مرکز فعاليت اصلي خود 

قانون،  اين باشد. مرکز اصلي فعاليت از نظر مي
باشد. عضويت  ره امور مالياتي شخص ميمحل ادا
ها و نيز  ها، ملي و تمامي اعضاي اتاق در اتاق
ها، عضو اتاق ايران محسوب  هاي عضو اتاق تشکل

کارت بازرگاني از  باشند. و داراي کارت عضويت مي
اتاقي اخذ ميشود که کارت عضويت شخص را صادر 

 کرده است.

کت يا محل در اين امر ممکن است محل ثبت حقوقي شر
 هاي قابل بررسي باشد. استقرار دفتر مرکزي نيز از گزينه

هاي ثبتي، معامالتي و  تمامي فعاليت -7ماده  6
 1تجاري و غير تجاري اعضاي مشمول بندهاي 

فوق، مستلزم داشتن کارت عضويت  4از ماده  4الي 
 باشد.  مي

 اين ماده موانع کسب ،با توجه به نظام اداري -پيشنهاد حذف
 و کار در ايران را افزايش ميدهد. 

 است. 0ماده  4الي  1در اين ماده منظور بندهاي 

شوراي هماهنگي بهبود فضاي  -فصل چهارم 7
 کسب و کار:

به منظور کمک به ايجاد فضاي تعامل  -1ماده 
سازنده بخش خصوصي با ارکان حکومت در مسايل 
اقتصادي و ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع 

انع کسب و کار، شوراي هماهنگي بهبود فضاي مو
با   9کسب و کار مرکب از اشخاص مذکور در ماده 

شرح وظايفي که در پي خواهد آمد، تشکيل 

 پشنهاد حذف. فصل چهارم هيچ ارتباطي با قانون اتاق ندارد.
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 اظهارنظر

 گردد:  مي

ترکيب اعضاي شوراي هماهنگي بهبود  -9ماده  8
 فضاي کسب و کار:

اني امور اقتصادي و دارايي، وزراي بازرگ -1
 صنايع و معادن و جهاد کشاورزي

يکي از معاونين قوه قضائيه به انتخاب  -2
 رييس قوه قضائيه

 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام -3
روساي کميسيون هاي اقتصاد، صنايع و  -4

معادن، کشاورزي و برنامه و بودجه مجلس شوراي 
 اسالمي ايران )به عنوان ناظر(

کزي جمهوري رييس کل بانک مر -0
 اسالمي ايران

 اعضاي هيئت رييسه اتاق ايران -6

هاي عضو اتاق  نفر از روساي کميسيون 3 -7
 ها يا اتاقهاي ويژهنفر از روساي اتاق استان 0و  ايران

به انتخاب هيئت نمايندگان اتاق ايران براي مدت 
يکسال. انتخاب مجدد افراد مذکوردر اين بند 

 بالمانع است.

 
 
 

ام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنعت اصالح با توجه به ادغ
 شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين عبارت حذف شود. چرا که روساي کميسيونها  اتاق در 
نيستند در شورا فقط اعضاي  استانهاارکان اتاق ايران يا 
بايستي حضور داشته باشند که  استانهاارکان اتاق ايران يا 
نها فقط با کميسيو .شوند ها انتخاب مي توسط کل اعضا اتاق

نامه  کنند و در آئين تعداد معدودي رئيس را انتخاب مي
توانند عزل شوند در صورتيکه در ا  کميسيونها همزمان مي

 شوند. ينجا براي مدت يکسال انتخاب مي

وزير بازرگاني رييس و رييس اتاق ايران  -15 ماده 3
باشند، در غياب رييس اداره جلسه با  دبير شورا مي

 شد. با مي دبير

 منظور از دبير چه کسي است؟

 وظايف و اختيارات شورا: -11ماده  12

بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص  -1
ها و پيشنهادات اتاق ايران، به منظور تسهيل  طرح

 در فعاليت اقتصادي بخش خصوصي

بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص مفاد  -2
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 اظهارنظر

ها و  نامه طرح ها، لوايح، مصوبات، آيين
هاي  ره که در تناقض با سياستهاي صاد نامه بخش

و رفع  منطقي کردن اندازه دولتکلي کشور داير بر 
موانع کسب و کار باشد و ارايه طريق جهت اصالح 

 آنها

استماع گزارش اتاق ايران راجع به پايش  -3
 ها و قوانين فرادستي و پيگيري اجراي سياست

هاي اقتصادي اتاق ايران  استماع گزارش -4
ه و ارکان حکومت ارايه که بصورت ادواري تهي

گردد و اتخاذ تصميم در خصوص موضوعات  مي
 پيشنهادي

بررسي پيشنهادهاي واصله در خصوص  -0
 اصالح و بهبود فضاي کسب و کار

هاي کارآيي و اثربخشي  تعيين شاخص -6
 گيري آن سهولت کسب و کار و اندازه

 
بحث منطقي کردن اندازه دولت، ارتباط مستقيمي با اين 

و اتاق بازرگاني ندارد و موجب حساسيت و مقاومت در  قانون
 گردد. بدنه و حتي مجلس مي

به منظور انجام امور کارشناسي و اجرايي  -12ماده  11
اي شوراي هماهنگي بهبود  هاي دبيرخانه و فعاليت

فضاي کسب و کار، مرکز ملي بهبود فضاي کسب 
و غير تجاري اي غير دولتي  و کار در قالب موسسه

ه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ک
زير نظر رييس اتاق ايران تهران به ثبت مي رسد 

مرکز از سوي اتاق   اساسنامه گردد.  تشکيل مي
کار گروهي متشکل از ايران تهيه و به تصويب 

امور وزراي بازرگاني، صنايع معادن نمايندگان 
 رسد. اتاق ايران  مي رئيس اقتصادي و دارايي و

داير نمودن شوراي هماهنگي بهبود فضاي کسب و کار و 
مرکز بهبود فضاي کسب و کار نوعي موازي کاري است که 

 بخش خصوصي بايد از آن پرهيز کند. 

تشکيالت شورا و فرآيند انجام کار و  -13ماده  12
چگونگي اجرايي شدن تصميمات شورا مطابق با 

اق ايران و اي خواهد بود که به پيشنهاد ات نامه آيين
ماه از تاريخ ابالغ اين قانون به تصويب  يکظرف 

 يکماه به سه افزايش يابد.
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 شورا خواهد رسيد.

 اتاق ايران: -فصل پنجم 13

 ارکان اتاق ايران عبارتند از: -14ماده 

 هيئت نمايندگان -1

 هيئت رييسه -2

بازرگاني ، امور  که مرکب از وزاري شوراي عالي نظارت
صنايع ومعادن ، کشاورزي، رئيس  اقتصادي و دارائي ،

بود در  موسسه استاندارد و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران
ه اتاق بازرگاني در اين اين ماده حذف شده است. از آنجا ک

در هزار درآمد مالياتي اعضا و  3قانون از وجوه دولتي مانند 
جايگاه قانوني برخوردار است نظارت دولت الزامي به نظر مي 

رسد نوع نظارت و حضور دولت و نحوه انحالل اتاق بايد  
 اصالح شود. 

هيئت نمايندگان اتاق ايران مرکب از  -10ماده  14
نفر اعضاي هيئت  45باشد که  عضو مي 235

نفر از بين  105 ،نمايندگان اتاق استان تهران
 6هاي ويژه،  هاي استان و اتاق نمايندگان ساير اتاق

هاي بازرگاني، صنايع و  نفر از معاونين وزارتخانه
معادن، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه 
و ترابري، کار و امور اجتماعي و نيز روساي 

هاي گمرك، امور مالياتي، محيط زيست و  زمانسا
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، رييس شوراي 

هاي اقتصادي  شکلنفر از بين ت 22اصناف کشور 
نفر به عنوان  4ملي و فراگير عضو اتاق ايران، 

نفر به  3هاي مشترك و  نماينده شوراها و اتاق
هاي فعاالن اقتصادي  انتخاب شوراها و تشکل

راني خارج از کشور انتخاب و به هيئت رييسه اتاق اي
 .گردند ايران معرفي مي

: چنانچه به هنگام تشکيل هيئت 3تبصره 
نمايندگان در يک دوره تعداد نمايندگان تشکلهاي 

نفر و نيز  25اقتصادي ملي و فراگير کمتر از 
هاي فعاالن اقتصادي  نمايندگان شوراها و تشکل

نفر باشد مابقي از  3ر از ايران خارج از کشور کمت
هاي ويژه  ها و اتاق طريق نمايندگان اتاق استان

 در قانون فعلي چنين آمده است:
عضو داشته باشد يک نفر نماينده  105هر اتاقي که کمتر از 

عضو  155عضو داشته باشد براي هر 105يش ازکه ب و اتاقي
 يک نفر نماينده خواهد داشت .

در قانون فعلي ضابطه خيلي روشن است . در پيش نويس 
پيشنهادي تعداد از هر استان نامشخص است و تعيين آن به 
گونه اي که در تبصره آمده است نادرست است.  ترکيب 

در قانون هيات نمايندگي  امري بسيار مهم است و بايد 
 مشخص شود.

 
 
 

انتخاب اين سه نفر به چه ضرورت است؟ آيا براي ايرانيان 
اي در  نامه خارج از کشور تشکلي به ثبت رسيده است؟ آيين

 اين زمينه وجود دارد؟
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 گردد. اضافه مي
: تعيين تعداد نمايندگان هر اتاق استان و 4تبصره 

اتاق ويژه براي هر دوره چهار ساله هيئت نمايندگان 
ها و  اتاق ايران، متناسب با تعداد اعضاي اتاق استان

هاي  ت اعضاي اتاقاتاق ويژه و نيز نسبت مشارک
باشد، در هر  مزبور در انتخابات هيئت نمايندگان مي

حال از هر استان و اتاق ويژه حداقل يک نماينده 
بايد در هيئت نمايندگان اتاق ايران حضور داشته 

 باشد.

وظائف و اختيارات هيئت نمايندگان اتاق  -16ماده 15
 ايران:

ها سياستها و ضوابط عمومي  تعيين راهبرد -1
 اتاقها

نتخاب هفت نفر عضو از بين هيئت ا -2
به عنوان هيئت رئيسه اتاق  نمايندگان اتاق ايران

چهار نفر نائب مشتمل بر يک نفر رييس و ايران 
دار و يک نفر منشي براي  و يک نفر خزانه رييس

 يک دوره چهار ساله

انتخاب سه نفر افراد واجد صالحيت،  -3
جهت عضويت در هيئت مديره مرکز داوري اتاق 

قانون اساسنامه مرکز داوري  0ان موضوع ماده اير
مجلس شوراي  14/11/1315اتاق ايران مصوب 

 اسالمي

رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به  -4
 ها هاي هيئت رئيسه و کميسيون گزارش

هاي مورد نياز براي اتاق  تشکيل کميسيون -0
و  انتخاب اعضاي آنها، از بين اعضاي هيئت 

 نمايندگان اتاق

اظهار نظر پيرامون  بحث و بررسي و -6

 
 
 
 
 
 
 نائب رئيس کافي است. 2
 
 
 
 
 
 
 
 

با توجه به حذف رکن نظارتي بايد رکني براي نظارت بر 
عملکرد هيات رييسه اتاق و تهيه صورت هاي مالي جهت 

 گزارش به هيات رييسه مشخص شود.
و قرائت گزارش حسابرس در »بعد از پايان جمله عبارت 

 اضافه شود.« نامه و  حسابها و ترازهازمينه تراز
شود.  بودجه در برنامه هيات نمايندگان بررسي و تصويب مي

 بنابراين از اختيارات هيات رئيسه خارج است.
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 مسايل اقتصادي

وظائف و اختيارات هيئت رييسه  -17ماده  16
 ايران: اتاق

درباره موضوعاتي که به موجب اين قانون اخذ 
حيت هيئت تصميم و اقدام درباره آنها در صال

نمايندگان اتاق ميباشد هيئت رئيسه اتاق ايران 
داراي کليه اختيارات الزم براي اداره امور اتاق 

 ميباشد از جمله:

پيشنهاد ضوابط اجرايي اين قانون به  -1
 هيات نمايندگان اتاق ايران 

دار  پيشنهادي خزانهتلفيقي بررسي بودجه  -2
 گانو گزارش تفريغ آن جهت ارايه به هيئت نمايند

 اجراي مصوبات هيئت نمايندگان  -3

هاي  هاي مالي و يادداشت تصويب صورت -4
توضيحي همراه آن و نيز گزارش فعاليت دبيرکل در 

 حسابرس  سال مالي مزبور، پس از استماع گزارش
 

 

با  دبيرکلتعيين يک نفر به عنوان  -0
جهت اداره امور اجرايي اتاق  اتاق پيشنهاد رييس

وي نيز به همين ترتيب عزل تحت نظر رييس اتاق 
 خواهد بود.

تعيين يک موسسه حسابرسي جهت  -6
 رسيدگي به حسابهاي اتاق با پيشنهعاد رئيس اتاق

تعيين نمايندگان اتاق براي شرکت در  -7
 مجامع و مراجع مختلف با پيشنهاد رييس اتاق

ايجاد ساختارهاي معين از قبيل شوراها و  -1
ب هاي مورد نياز جهت مشورت و تقري کار گروه

 هاي نخبگان و فعاالن اقتصادي ديدگاه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون کنوني آمده است: 22ماده در 

درآمد اتاق طبق ضوابطي که به پيشنهاد هيات رئيسه به تصويب هيات  
 نمايندگان ميرسد به مصرف خواهد رسيد .

در پيش نويس پيشنهادي اين مسئله مبهم است. به نظر 
ه هيات رييسه انتقال رسد اين اختيار از هيات نمايندگان ب مي

يافته است. هيات نمايندگان در حکم مجلس و هيات ريسه 
در حکم قوه مجريه است. تصويب بودجه بايد در اختيار هيات 

 نمايندگان باشد.
 
 

 منظور از دبيرکل چه کسي است؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلمه تصويب اضافه « ها و پرداخت هزينه»قبل از عبارت 
 شود.
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و ها به خارج از کشور  تصويب اعزام هيئت -9
 هاي مربوطه پرداخت هزينه

امور ذيل مطابق با ضوابط پيشنهادي  -0تبصره 
هيئت رئيسه اتاق ايران و تصويب هيئت نمايندگان 

گيري شعب و  اتاق ايران صورت مي گيرد شکل
ها تاسيس و  دفاتر اتاق هاي استان در شهرستان

انحالل اتاقها و شوراهاي مشترك تاسيس يا 
انحالل شوراها و تشکلهاي فعاالن اقتصادي ايران 
خارج از کشور، صدور کارت عضويت و کارت 
بازرگاني، تاسيس و جمع آوري مراکز تجاري و 
دفاتر خدمات اقتصادي  در خارج از کشور راه 

يندگي اندازي مراکز حل اختالف در ساير اتاقها نما
اعضاي مراجع مختلف، نحوه تشکيل و اداره 
جلسات هيئت نمايندگان اتاقها، چگونگي تنظيم 
بودجه هاي متحدالشکل براي تهيه بودجه تلفيقي 
اتاقها و چگونگي برگزاري انتخابات و نيز معرفي 
نمايندگان به هيئت نمايندگان اتاق ايران، تعيين 

تعيين فراگير و ملي بودن تشکلهاي اقتصادي و 
 تعرفه حق عضويت و خدمات

هيئت و از اعضاي هيئت رييسه هيچيک  -11ماده  17
د نتوان ويژه نميهاي نمايندگان اتاق استانها و اتاق

هم زمان در ارکان اتاق استان يا اتاق ويژه ديگر 
 عضويت داشته باشد.

 

 فصل ششم: اتاق استان: 18

بر اساس قانون تقسيمات کشوري، در  _19ماده 
گردد هر  تشکيل مي« اتاق استان»مرکز هر استان 

استان بر اساس اهميت و تعداد داوطلبين اتاق 
تواند در شهرستان مربوط، نسبت به  عضويت مي

اقدام نمايد ايجاد شعبه يا دفتر از ايجاد شعبه يا دفتر 

در قانون هر شهرستان داراي يک اتاق است. پيشنهاد  
شود در هر شهرستان اتاق ها همچنان فعاليت داشته و در  مي

مرکز استان نمايندگان آنها تجميع شده و اتاق استان را 
تشکيل دهند. صاحبان صنايع بيش از آن که با مرکز استان 
درگير باشند با مسئولين شهرستان و تهران سروکار دارند. در 
پيش نويس با تاسيس شعبه در شهرستان سعي شده است 
اين مشکل حل شود. اما تاسيس شعبه با اتاق شهرستان 
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سوي اتاق استان در شهرستان هايي که اتاق ويژه 
 وجود دادر ممنوع ميباشد.

هاي ويژه در شهرستان مربوط،  اتاق _6تبصره 
باشند و از  ميدر رات اتاق استان داراي همان اختيا

 باشند. حيث ارکان همانند اتاق استان مي
هاي ويژه در  هاي استان و اتاق اتاق _7تبصره 

چارچوب اين قانون و ضوابط مصوب هيئت 
نمايندگان اتاق ايران، داراي استقالل مالي، اداري و 

ها  تمامي اتاقتلفيقي باشند ليکن بودجه  اجرايي مي
ريغ آن به تصويب هيئت نمايندگان و گزارش تف

 رسد. اتاق ايران مي

بسيار متفاوت است. شعبه تقسيم بندي اداري است و رييس 
اتاق استان مي توان فردي را به رياست شعبه منصوب کند 

 اقد مشروعيت الزم باشد. که ف

 ارکان اتاق استان: -25ماده 13

 هيئت نمايندگان -1

 هيئت رييسه -2

 

 10هيئت نمايندگان اتاق استان داراي  -21ماده  22
نفر از بخش خدمات و  6نفر عضو مرکب از 

نفر از بخش  2نفر از بخش صنعت  0بازرگاني 
که به ترتيب مقرر نفر از بخش کشاورزي  2معدن 

انتهابات اين قانون و ضوابط مربوط براي در فصل 
سال انتخاب خواهند شد. در اتاق استان  4مدت 

نفر  45تهران که هيئت نمايندگان آن حداکثر 
نفر  17ميباشند نمايندگان بخش خدمات و بازرگاني 

نفر بخش  6نفر بخش معدن  12در بخش صنعت 
نفر ميباشند در صورت عدم پذيرفته  0کشاورزي 

بخش از داوطلبان بخشهاي ديگر  شده در هر
 انتخاب ميشوند.

 

در نخستين جلسه هيئت نمايندگان اتاق  -22ماده  21
استان و اتاق ويژه بر اساس تعداد تعيين شده هيئت 
نظارت بر انتخابات نمايندگان اتاق استان و ويژه در 
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هيئت نمايندگان اتاق ايران انتخاب و کتباً به هيئت 
 عرفي خواهند شد. رييسه اتاق ايران م

ها  از بين اعضاي هيئت نمايندگان اتاق -23ماده  22
پنج نفر به عنوان اعضاي هيئت رييسه اتاق استان 

نفر به  دوبر يک نفر به عنوان رييس و  مجتمع
دار، يک نفر  عنوان نائب رييس، يک نفرخزانه

 شوند. منشي، براي مدت چهار سال انتخاب مي

 

ناي مواردي که به موجب اين به استث -24ماده  23
قانون و قوانين و مقررات ديگر در صالحيت اتاق 

باشد، شرح وظايف و اختيارات هيئت  ايران مي
نمايندگان و هيئت رييسه اتاق استان و اتاق ويژه، 
حسب مورد تهيه و تصويب بودجه و تفريق آن 

ماده  1الي  3و  16ماده  6الي  4در بندهاي مذکور 
 مي باشد. اين قانون 17

 

هاي مشترك و  شوراها و اتاق _فصل هفتم 24
 هاي اقتصادي: تشکل

به منظور تشويق و توسعه روابط فعاالن  -20ماده 
اقتصادي ايراني و خارجي و رشد و تقويت همکاري 
اقتصادي ايران با ديگر کشورها، با نظر و موافقت 
هيئت رييسه اتاق ايران، حسب مورد شورا يا اتاق 

ا کشورهاي غير متخاصم با هماهنگي مشترك ب
 .ارجه و بازرگاني تاسيس خواهد شدوزارتين خ

 

هاي اقتصادي حسب مورد  کليه تشکل -26ماده  25
عضو اتاق استان و اتاق ويژه محل اقامتگاه خود 
هستند. تشکلهاي اقتصادي فراگير و ملي، شوراها و 

هاي فعاالن اقتصادي ايراني خارج از کشور و  تشکل
هاي مشترك عضو اتاق ايران  ز شوراها و اتاقني

هاي اقتصادي  باشند نظارت بر عملکرد تشکل مي
هاي ويژه به عهده اتاق  هاي استان و اتاق عضو اتاق
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مصوب شوراي روسا اتاق ايران نويس  تن پيشم رديف

22/4/1332 

 اظهارنظر

هاي اقتصادي و فراگير و  مربوط و نظارت بر تشکل
 باشد. ملي به عهده اتاق ايران مي

به منظور تشويق و توسعه فعاليت  -27ماده  26
ادي فعاالن اقتصادي ايراني در خارج از کشور اقتص

هاي  با فعاالن اقتصادي ايراني و جذب سرمايه
ايشان به داخل کشور، اتاق ايران در چارچوب 
ضوابط مصوب هيئت نمايندگان اتاق ايران با 

هاي مشترك و نيز مراکز  همکاري شوراها و اتاق
تجاري و دفاتر خدمات اقتصادي خارج از کشور 

ن فعاالن ت نسبت به متشکل کردموظف اس
در محدوده يک  و تشکل شورا   اقتصادي و تشکيل

 اقدام نمايد.کشور يا منطقه خواصت جغرافيايي 

 

 فصل هشتم: انتخابات: 27

اتاق ايران مکلف است شصت روز قبل از  -21ماده 
 پايان دوره چهار ساله هيئت نمايندگان، با هماهنگي

هاي ويژه، نسبت  و اتاق هيات رئيسه اتاقهاي استان
 به برگزاري انتخابات دوره بعد، اقدام نمايد.

 
 
 
 

 در همين ماده رکن صالحيتدار تعريف شود.

و اتاق هاي ويژه ها  انتخابات اتاق استان -29ماده  28
زير نظر هيئت نظارت بر انتخابات به ترتيب 

 گردد. برگزار مي و اتاق ويژه هاي استان اتاق

 

هيئت نظارت مرکب ازيک نفر نماينده از  -35ماده  23
سوي سازمان بازرگاني استان يا شهرستان مربوط، 
يک نفر نماينده از سوي اتاق ايران، يک نفر نماينده 
از سوي هيئت رييسه اتاق استان يا اتاق ويژه 

باشد. اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات نبايد  مي
تاق داوطلب عضويت در هيئت نمايندگان دوره بعد ا

هاي ويژه باشند. نظارت بر انتخاب  ها يا اتاق استان
هاي مشترك، نمايندگان  نماينده شوراها و اتاق

جهت عضويت هاي اقتصادي ملي و فراگير  تشکل
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مصوب شوراي روسا اتاق ايران نويس  تن پيشم رديف

22/4/1332 

 اظهارنظر

به عهده اتاق ايران در هيات نمايندگان اتاق ايران 
هاي  ب نماينده تشکلباباشد و نظارت بر انتخا مي

مايندگان جهت عضويت در هيات ناقتصادي 
، تحت نظر اتاق اتاقهاي استان و ويژه حسب مورد

 گيرد. اتاق ويژه مربوط صورت مي واستان 

انتخابات طي يک روز با نظر هيئت  -31ماده  32
نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد چنانچه بنا به 
عللي که از سوي هيئت رييسه اتاق ايران موجه 

ي انتخابات در شود، امکان برگزار تشخيص داده مي
و يا روز ياد شده در استان يا شهرستان اتاق ويژه 

نباشد، حسب صالحديد هيئت تشکلهاي اقتصادي 
رييسه اتاق ايران، در روز ديگري انتخابات برگزار 

انتخابات بايد حداکثر تا يک  سالخواهد شد، در هر 
 ماه قبل از پايان دوره چهار ساله برگزار گردد.

 

 ابع و مقررات مالي:فصل نهم: من 31

ها به طرق زير  منابع مالي و درآمدي اتاق -32ماده 
 شود: تامين مي

قانون الحاق موادي به  64درآمد موضوع ماده  .1
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

 10/51/1314مصوب 

 هاي داوطلبانه دريافت کمک .2

 اخذ تسهيالت از موسسات مالي، پولي و اعتباري .3

که به موجب قانون حاصل مي ساير درآمدها  .4
 نمايد

: اتاق يران برابر آيين نامه که به 1تبصره 
تصويب هيئت نمايندگان اتاق ايران مي رسد از 
محل درآمدهاي خود به اتاق ها کمک خواهد 

 کرد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع مالي و درآمدي اتاقها به طرق زير  -33ماده  32
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مصوب شوراي روسا اتاق ايران نويس  تن پيشم رديف

22/4/1332 

 اظهارنظر

 تامين ميشود:
 حق عضويت -1
 ارائه خدمات و سرمايه گذاري وجوه ناشي از -2
 دريافت کمکهاي داوطلبانه -3
 اخذ تسهيالت از موسسات مالي پولي و اعتباري -4
 کمکهاي اتاق ايران -0

 فصل دهم: ساير مقررات: 33
اجرايي شدن فصل سوم اين قانون   -34ماده 

مطابق با آيين نامه اي است که ظرف مدت يک 
توسط اتاق ايران ماه از تاريخ تصويب اين قانون 

ماه از تاريخ تصويب  3تهيه و حداکثر ظرف مدت 
اين قانون به تصويب کارگروهي مرکب از وزراي 
بازگاني، صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، 
جهاد کشاورزي معاون اول رئيس قوه قضاييه و 
رئيس اتاق ايران مي رسد آيين نامه مزبور بايد 

هاي دولتي و عمومي  متضمن همکاري کليه دستگا
غير دولتي جهت تحقق عضويت مشمولين بندهاي 

 اين قانون باشد. 0ماده  4از  1

 

در اجراي ماده فوق، هيئت رئيسه اتاق  -30ماده  
ايران مکلف است با رعايت مفاد اين قانون و 
ضوابط مصوب هيئت نمايندگان حداکثر ظرف مدت 

در ماده يک سال از تاريخ تصويب آيين نامه مذکور 
 فوق نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.

به اين منظور اعضاي کنوني هيئت نمايندگان اتاقها 
تا تعيين جديد اعضاي هيئت نميندگان به عهده دار 

 مسئوليت هاي خود ميباشند.

 

االجرا شدن اين قانون کليه  از تاريخ الزم -36ماده  34
 گردد االثر مي قوانين مغاير ملغي

گزارشهاي مالي و حسابرسي از طريق »انتهاي عبارت،  در
اضافه شود چرا « هيات رئيسه به هيات نمايندگان ارائه شود

که بودجه در برنامه هيات نمايندگان بررسي و تصويب 
 شود. بنابراين از اختيارات هيات رئيسه خارج است. مي
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 پيوست:

 ي ايرانقانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالم

 1373با اصالحات پانزدهم آذرماه  1369مصوب پانزدهم اسفند ماه 

بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور ، تبادل افکار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي ، معدني ،  -1ماده  

 و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران تاسيس مي شود .کشاورزي و بازرگاني بموجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني 

اتاق بارگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران موسسه اي غير انتفاعي است که داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي مي  -2ماده 

 باشد .

 ون )) اتاق ايران (( ناميده ميشود ، در تهران مي باشد .جمهوري اسالمي ايران که در اين قان  مرکز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن -3ماده 

حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات کشوري است و اتاق شهرستانها داراي شخصيت حقوقي  -4ماده 

 بوده و در امور اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مي باشد .
 عضو مي باشد . 05س اتاق شهرستانها منوط به داشتن حداقل تاسي -1تبصره 

 تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف آن با بقيه اتاق ها يکسان است . -2تبصره 

 اق ايران است .نحوه و ميزان کمک مالي اتاق ايران به اتاق شهرستانها منوط به تصويب هيات رئيسه ات -3تبصره 

 «وظايف و اختيارات » 

 وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارتست از : -5ماده  

 ايجاد هماهنگي و همکاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و کشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملکتي . –الف 

 عم از بازرگاني ، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه .ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي کشور ا -ب
 همکاري با دستگاههاي اجرائي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق -چ

 م جمهوري اسالمي ايران .ارتباط با اتاق ساير کشور ها و تشکيل اتاقهاي مشترك و کميته هاي مشترك با آنها بر اساس سياستهاي کلي نظا-د

تشکيل نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با کسب مجوز از وزارت بازرگاني و شرکت در سمينار ها و کنفرانسها ي مربوط  -ه
 به فعاليت هاي بازرگاني ، صنعتي ، معدني و کشاورزي اتاق در چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسالمي ايران .

راه شناسايي بازار کاالهاي صادراتي ايران در خارج از کشور و تشويق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در  کوشش در -و
 نمايشگاههاي بازرگاني داخلي و خارجي .

 تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي باالخص توليد کاالهاي صادراتي که داري مزيت نسبي باشند . -ز
ت بررسي و حکميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و ساير متقاضيان از طريق تشکيل مرکز داوري اتاق ايران تالش در جه -ح

 طبق اساسنامه اي که توسط دستگاه قضائي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد .
 يف و فعاليتهاي اتاق .ايجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادي بمنظور انجام وظا -ط
 صدور کارت عضويت طبق آئين نامه اتاق ايران جهت تکميل مدارك صدور کارت بازرگاني . -ي
تشکيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سنديکاهاي توليدي در زمينه فعاليتهاي بازرگاني ، صنعتي ، معدني و خدماتي طبق مقررات -ك

 مربوط .
 بردي در رشته هاي مختلف بازرگاني ، صنعتي ، معدني و خدماتي متناسب با احتياجات کشور .دائرکردن دوره هاي کار -ل
 تهيه ، صدور ، تفريغ و تاييد اسنادي که طبق مقررات بين المللي بعهده اتاق ايران مي باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني .-م
 بازرگاني و امور خارجه .  تشکيل اتاقهاي مشترك با کشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين-ن
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 «ارکان اتاق ايران »  

 ارکان اتاق ايران عبارتست از :-6ماده  

 شوراي عالي نظارت –الف 
 هيات نمايندگان –ب 
 هيات رئيسه -ج

 ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از : -7ماده 

 هيات نمايندگان -الف
 هيات رئيسه -ب

 ز اشخاص زير تشکيل ميشود :شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران ا -8ماده 

ت وزراء بازرگاني ، امور اقتصادي و دارائي ، صنايع ومعادن ، کشاورزي، رئيس موسسه استاندارد و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران . رياس
 شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني مي باشد . 

 وظايف شوراي عالي نظارت عبارتست از :-3ماده 

 تصويب آئين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يک از اتاقها و تعيين حدود آن به پبشنهاد هيات رئيسه . بررسي و –الف   
 سياست گذاري و تعيين خط مشي هاي کلي اتاق ها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه -ب
 ت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها .رسيدگي به پيشنهادات و شکايات اتاقها در خصوص کيفي -ج
 . 15انحالل اتاقها طبق ماده  -د
 ماه براي اتاقهايي که قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعالم تاريخ انتخابات جديد. 3تعيين هيات رئيسه موقت حداکثر به مدت  -ه
 يران .استعماع گزارش عملکرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ا-و

شوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشکيل جلسه ميدهد و نحوه تشکيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آئين نامه اي خواهد  -1تبصره 
 بود که به تصويب شوراي عالي نظارت ميرسد .

شوراي عالي نظارت خواهد   يسه به تصويبموارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد هيات رئ -2تبصره 
 رسيد .

 اتاقها به داليل ذيل با اعالم شورايعالي نظارت به صورت موقت يا دائم تعطيل و يا منحل مي شوند : -12ماده 

 از دست دادن حّد نصاب اعضاي اتاق -1
 عدم شرکت اعضاء در کانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاق -2

الل از طرف شورايعالي نظارت هياتي مرکب از سه نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئين نامه اي که به با اعالم انح –تبصره 
 تصويب شورا ميرسد مطابق قوانين جاري انحالل شرکتها نسبت به مايملک و تعهدات مالي اتاق مذکور عمل نمايند .

 «هيات نمايندگان »  

 ن :هيات نمايندگان اتاق ايرا -11ماده 

 هيات نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاي سراسر کشور و نمايندگان اتحاديه ها و سنديکاهاي وابسته به اتاق تشکيل ميشود .
 در اولين جلسه ، هيات نمايندگان اتاق مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ايران معرفي ميشوند . -1تبصره 
عضو يک نفر  155عضو داشته باشد براي هر 105عضو داشته باشد يک نفر نماينده و اتاقي که بيش از 105ر از هر اتاقي که کمت -2تبصره 

 نماينده خواهد داشت .
 از هر اتحاديه و سنديکاي وابسته به اتاق ايران يک نفر انتخاب و معرفي ميشود . -3تبصره 
 ت .عضويت در هيات نمايندگان اتاق ايران افتخاري اس -4تبصره 
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 سال انتخاب ميشوند : 4نفر مي باشد که به ترتيب ذيل براي  65تعداد هيات نمايندگان اتاق تهران -12ماده 

نفر از بين اعضاء اتاق  45نفر از وزارت صنايع و معادن،  2نفر از وزارت صنايع و  1نفر از وزارت بازرگاني ،  15نفر به انتصاب وزراء با ترکيب  25
 نفر از بخش معدن . 4نفر از بخش صنعتگران و  16نفر از بخش بازرگاني ،  25تهران با ترکيب 

نفر از بخش  3نفر از بخش صنعت و  6نفر از بخش بازرگاني ،  6نفر ميباشد که  10تعداد هيات نمايندگان اتاق ساير شهر ستانها  -13ماده 

 سال انتخاب ميشوند . 4معدن اتاق مربوطه براي مدت 
 عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش ، از داوطلبان موجود در بخشهاي ديگر انتخاب مي شوند . در صورت –تبصره 

 عضويت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود . -14ماده 

 ماه پايان مي پذيرد . 1انتخابات هر يک از اتاقها در يک روز انجام ميشود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت  -15ماده 

 اتاق ايران مکلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات هيات نمايندگان دوره بعد را برگزار کند . -1تبصره 
گاني براي انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستانها ، يک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از يک نفر نماينده از وزارت بازر -2تبصره 

نفر نمايندگان اتاق ايران به معرفي رئيس اتاق تشکيل ميگردد .اين انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستانها  4به معرفي وزير بازرگاني و 
وطه انتخاب هياتي را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از يک نفر نماينده وزارت بازرگاني و مابقي از اعضاي خوشنام اتاق بازرگاني شهرستان مرب

اطالع خواهد کرد و انجمن مذکور به وسيله آگهي در يکي از جرايد کثير االنتشار تاريخ شروع انتخابات و خاتمه آن را و شرايط انتخابات را به 
 اعضاي اتاقهاي مربوطه خواهد رسانيد .

 وظايف و اختيارات هيات نمايندگان اتاق ايران عبارتست از : -16ماده 

 عضاي هيات رئيسه .انتخاب ا -الف
 بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه . -ب
بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات کميسبونها و ساير واحد هاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها محدود ه اختيارات  -ج

 محوله .
 ي آنها از بين خود .تشکيل کميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضا-د
 تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي اجرايي اين قانون به شوراي عالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکيل اتاق ايران و-ه

 .10ماده  2نيز پيشنهاد اصالحات بعدي آئين نامه با رعايت تبصره 

 «هيات رئيسه »  

سال  4نفر ميباشد که در اولين جلسه هيات نمايندگان براي مدت  0نفر و هر کدام از شهرستانها  7ايران  اعضاء هيات رئيسه اتاق -17ماده  

 انتخاب ميشوند .

بمنظور اداره امور اجرائي اتاق بر اساس قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مربوطه ، رئيس اتاق يکنفر را بعنوان دبير کل به هيات  -18ماده 

 مي نمايد ، که پس از تصويب هيات رئيسه ، زير نظر رئيس انجام وظيفه نمايد.رئيسه پيشنهاد 
 تعويض دبير کل به پيشنهاد رئيس و تصويب هيات رئيسه خواهد بود .–تبصره 

 وظايف و اختيارات هيات رئيسه اتاق ايران عبارتست از : -13ماده 

 اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيات نمايندگان . –الف 
 بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات کميسيونهاي اتاق و گزارش آن به هيات نمايندگان و شوراي عالي نظارت حسب مورد -ب
 .انتخاب نمايندگان اتاق براي شرکت در مجامع رسمي داخلي يا بين المللي و تعيين حدود کار و فعاليتهاي آنها و هزينه هاي مربوطه -ج
 نفريغ بودجه ساليانه که از طرف دبير کل تهيه ميگردد و پيشنهاد آن به هيات نمايندگان جهت تصويب . بررسي و تاييد بودجه و -د

 وظايف و اختيارات هيات رئيسه اتاق شهرستانها بشرح زير مي باشد : -22ماده 

 اجراي مصوبات هيات نمايندگان و شوراي عالي نظارت -الف
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 يسونها و ارائه آن به هيات نمايندگان .بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات کم -ب
 انتخاب نمايندگان اتاق شهرستانها براي شرکت در مجامع رسمي داخلي . -ج
 و تفريغ بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به هيات نمايندگان جهت تصويب .  بررسي گزارش بودجه -د

 در آمد اتاق ايران از محل هاي زير تامين ميشود . -21ماده 

 عضويت ساالنه طبق آئين نامه اي که به پيشنهاد هيات رئيسه و به تصويب هيات نمايندگان اتاق خواهد رسيد . حق –الف 
از محل اجراي قانون نحوه تامين هزينه هاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران مصوب يازدهم آبان ماه يکهزار  -ب

 اسالمي . و سي صد و هفتاد و دو مجلس شوراي

 در آمد اتاق طبق ضوابطي که به پيشنهاد هيات رئيسه به تصويب هيات نمايندگان ميرسد به مصرف خواهد رسيد . -22ماده 

در کليه قوانين و مقرراتي که ذکري از اتاق بازرگاني تهران يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شده باشد ، اتاق ايران جانشين  -23ماده 

 اهد بود .آن خو

آئين نامه هاي اجرائي اين قانون در سطح کشور و نيز ضوابط و مقررات کلي ناظر بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستانها يه هيات  -24ماده 

 نمايندگان اتاق ايران و تصميماتي که به اين ترتيب تصويب ميشود ، براي هيات رئيسه و ساير ارکان الزم االجرا مي باشد .

 کليه دارائيها ، اموال منقول و غير منقول ، تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به اتاق ايران منتقل خواهد شد . -25ماده 

 از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين مغاير لغو و انتخابات جديد اتاقها بر اساس اين قانون انجام خواهد پذيرفت .-26ماده 
 


