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ویژه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي

اتاقی که خانه همه ماست!
مهندس محسن خلیلی رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در رابطه با دهمین دوره انتـخـابـات هـیـات        
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي بر اساس نزدیک به پنج دهه همکاري با اتاق مـطـالـب و      

پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه نمودند.

پیشرفت و توسعه این سرزمین و سعادت و            
سرافرازي این مردم ، اصل اصیل و جانمایه هر           

بایست بر  حرکتی است که هر عاشق ایران می        
اساس آن رفتار نماید  و کردار و گفتار خود را            
با این اصل تطبیق دهد و همساز نماید. ضرورت         
این انطباق و همسازي براي افرادي که نقشی           

اجتماعی را بر عهده دارند ، دو چندان است.  
دانم چه  عمري از این خدمتگزار گذشته و نمی        

میزان فرصت و زمان  برایم باقی است تا نوکري          
این ملک و ملت را نمایم. اما این را به قطع و              

دانم که اگر نیت و خواسته ما در جهت          یقین می 
تداوم حیات ملی و بقاي این سرزمین باشد ،            

ها و مشقات گذر    موفق خواهیم شد و از سختی      
خواهیم نمود.  

گونه ،  غرض از این مقدمه و چند کالم نصیحت        
ورود به بحث رویداد فرخنده و میمون انتخابات         

هاي بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي        اتاق
است که مقرر است در روزهاي آتی برگزار            
شود. انتخاباتی که نمایانگر میزان تعهد فعاالن         
این حوزه به  مفاهیم اساسی فوق و همت و              
تالشی است که قرار است  این مجموعه منحصر         

فرد اقتصادي ،  از رشد و بلوغ خود به نمایش            به
تک این افراد را به این      ؛  اینکه آنچه  تک     گذارد

کشاند ،  عزت و سربلندي       رقابت ارزشمند می  
هاي فردي و   میهن  است و اختالفات و تفاوت       

شود.  این   گروهی در امتداد این اصل معنا می        
همان اصلی است که شاید عامل دوام و بقا اتاق          
بازرگانی در حدود یک قرن و نیم دوران حیاتش         

هاي بوده است. از مجلس وکالي تجار تا اتاق         
بازرگانی امروز ،  راهی طوالنی طی شده است و          

مشعل  فراز و فرود بسیار ، آنچه اما همچنان این           
را فروزان و این چراغ را روشن نگاه داشته است ، حب            

وطن بوده است  و منافع ملی و الغیر. 
جهان جدید و به قول معروف دهکده جهانی           

هاي ارتباطی و اجتماعی نیز     تنیده شده در شبکه   
حد و حصرش      علیرغم قوت و قدرت بی        

مفهوم و معنا   »منافع ملی «همچنان در قالب     
یابد. تاکیدم از آن روست که اگر قرار است           می

انتخابات آتی اتاق و اتاق برآمده از این              
انتخابات ، نهادي موفق و خانه همه فعاالن            
بخش خصوصی باشد باید ترجمان خیر عمومی       

ها و  ها و رفاقت  و منافع ملی باشد و دوستی       
ها در قالب دوري و نزدیکی      اختالفات و تفاوت  

با این اصل معنا شود.  
در این میان تجربه حدود هفت دهه تجربه            

گرایی به این خدمتگزار آموخته است        تشکل  
ها و  ها می بایست سرلوحه برنامه    تقویت تشکل 

هاي اتاق باشد و چه شایسته است این         فعالیت
نهاد با توجه به توانمندي مالی و تشکیالتی و           

هاي کارشناسی خود نسبت به ارتقاي ظرفیت       
هاي اقتصادي طبق  الگویی مشخص ،         تشکل

توان هاي کم تالش هر چه بیشتري نماید. تشکل     
ترین و دچار نارسایی مالی و کارشناسی بزرگ       

ها و عنوان مادر تشکل  ها  به  نقطه ضعف اتاق  
مان می   طورکلی بخش خصوصی  میهن        به

باشند.
عنوان اساس و مبناي اتاق     تحقق خیر عمومی به   

، اما الزامات دیگري هم دارد که از          مطلوب
توان به موارد زیر اشاره کرد :  جمله می

-هاي آتی آن می   انتخابات این نهاد و فعالیت    -
بایست بر اساس امکان مشارکت همه واجدین        
شرایط در این انتخابات و حضور منتخبین آتی         

ها باشد .گیريها و تصمیمسازيدر  تصمیم
اتاق می بایست ضمن آنکه   مشاور سه قوه             -

االمکان است اما استقالل راي خود را حتی          
کننده منافع اعضا   حفظ نماید و سخنگو و تامین     

و سایر فعاالن اقتصادي در پرتو منافع ملی باشد. 
قوانین و مقررات حاکم بر این نهاد محترم و         -

ها و اقدامات آن باشد     مبناي ساماندهی فعالیت  
و نه خداي ناخواسته سالیق فردي و گروهی .          
این البته به معناي ایجاد ساختار و روابط             

ترین نهاد بخش خصوصی    دیوانساالرانه در مهم  
ترین معضالت فعاالن     نیست که از مهم       

اقتصادي وجود این مشکل بزرگ در             
هاي دولتی است.سازمان

جریان آزاد اطالعات و شفافیت مبنا و اساس        -
هر حرکت در این نهاد باشد تا امکان  فهم بهتر           

ها  فراهم شود. مسائل و نقد و اصالح آگاهانه آن
مسووالن اتاق اعم از برگزارکنندگان رویداد       -

انتخابات تا  منتخبین آتی در مسند رییس و            
عضو هیات نمایندگان ، پاسخگوي اقدامات         

تک افراد و اعضا باشند و در جهت        خود به تک  
ایجاد ابزار الزم براي این ارتباط دو طرفه            

بکوشند. 
مند به  برخورد با فعاالن اقتصادي عالقه       -

ها  توسط نهادهاي ذیربط       همکاري در اتاق   
مبتنی بر عدالت و انصاف باشد و افراد به             

شان سنجیده و امکان     واسطه میزان شایستگی   
مراتب نهاد معظم   شان  در سلسله   حضور و ترقی

بخش خصوصی فراهم شود. رعایت این اصل        
سبب خواهد شد که اتاقی  کارآمد و بالتبع            

پذیر داشته باشیم .مسوولیت
ارتقاي توان کارشناسی اتاق و آموزش          -

مستمر کارکنان مورد توجه ویژه قرار گیرد. چرا      
که به باور این خدمتگزار این توان کارشناسی         

تواند دولت را براي جدي گرفتن       است که می  
ها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر          خواست

هاي یکدیگر فراهم نماید.طرفین از دیدگاه
به گمان این سالخورده عاشق این مردم و            
سرزمین ، جامعه ایران و بخش خصوصی آن          

-گیري و درس  شایستگی آن را دارد که با  بهره   
ها و با توجه به      قوت-هاآموزي از ضعف   

ها  امکان توسعه و پیشرفت       فرصت-تهدیدها
میهن عزیزمان را بیش  از گذشته فراهم نماید. 
-یادمان باشد که نهادهاي هر کشوري تعیین        

کننده موفقیت و شکست آن کشورند و با لطف         
پروردگار متعال و همت اعضا و حمایت            
دولتمردان ، امید است که اتاق بازرگانی و            
صنایع و معادن و کشاورزي با سرمشق             
قراردادن  اصول اقتصاد آزاد و رقابتی  نهادي          
پرافتخار در مسیر ساختن ایرانی نوین باشد.          

انشا...
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فهرست داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران

نام اتاق کد داوطلبی شرکتنام خانوادگینامردیف
بخش صنعت

مدیر عامل گروهبستانچیمهدي 1
تهران529صنعتی بستان چی

باباحاجیمهدي2
مدیر عامل 

شرکت رزیتان
تهران567

خسروخاوررامین 3
مدیر عامل 

شرکت پدم پارسیان کیش
تهران576

مدیر عامل شرکتدیده ورمحمدحسن 4
تهران582ارکان گاز

مدیر عامل شرکت صدیقمرسل 5
تهران614پارس شیر

مدیر عامل شرکت عالئی جوردهیعلیمردان 6
تهران624صنعتی شوفاژکار

مدیر عامل شرکت نقیبعلی7
تهران686بهداشتی دکترعبیدي

مدیر عامل شرکت گنجینقیامیررضا 8
تهران685شیمیایی رازي

ویژه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي
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فهرست داوطلبان عضو انجمن مدیران صنایع در دهمین دوره انتخابات
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نام اتاق کد داوطلبی شرکتنام خانوادگینامردیف

بازرگانیبخش 

عضو هیات مدیره آرگونعباس 1
تهران145گذاري سپهشرکت سرمایه

مدیر عامل شرکتتاجیکسعید 2
تهران187بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

جوانمرديشهاب 3
مدیرعامل هلدینگ فناوري 

اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 
آریان (فناپ)

تهران194

بخش معدن   

هیات مدیرهرییس بهرامنمحمدرضا 1
تهران818شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر

بخش کشاورزي

مدیر عامل شرکت عبدالهسیدمظفر 1
تهران927کشت و صنعت روژین تاك

مدیر عامل شرکت نوريمهرداد 2
تهران949تک ماکارون

ویژه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي
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اندیشی و همفکري در     اي به منظور هم    جلسه
خصوص چگونگی حمایت حداکثري از اعضاي       
داوطلب انجمن در انتخابات هیات نمایندگان اتاق  
تهران تشکیل گردید و اعضاي حاضر با توجه به          
خوشنامی انجمن مدیران صنایع در محیط صنعتی       
و همچنین در میان فعاالن تولید، این حضور و           
حمایت را مغتنم شمردند و در این جلسه شرکت          
نمودند. در این نشست آقاي مهندس سلیمی عضو    
هیات مدیره انجمن اظهار کردند: اعضاي محترم        
با بیان اینکه در مواقعی مانند برگزاري انتخابات          

تري در انجمن دارند    برخی از اعضا حضور فعال    
ابراز امیدواري کردند تا در طول سال نیز این امر           

همیشگی باشد.  
باید در تالش باشیم تا تعداد اعضاي بیشتري از           

ظرفیت استفاده کنیم. به این منظور ستادي در          
شود تا از اعضا حمایت کنیم.      انجمن تشکیل می  

در این جلسه برخی از اعضا اعتقاد داشتند تا            
انجمن لیست جداگانه ارائه نکند و با سایر             

هاي همفکران خود ائتالف کند و از برخی گروه        
موجود حمایت نماید. اما این مورد به این دلیل          

اند که تعداد اعضاي انجمن که داوطلب شده         
زیاد است و امکان حضور کلیه افراد در یک            

توانیم با این موضوع     لیست وجود ندارد، نمی    
مواجه شویم و به همین دلیل فقط بحث کمک و          

-حمایت انجمن مطرح است. از طرفی هم نمی        
توانیم لیست مستقل دهیم چرا که تعداد آنقدر          

زیاد نیست تا لیست کامل منتشر کنیم.

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي خیابان نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، طبقات سوم و چهارم264میرعماد، شماره 
88825385و 88304070هاي: تلفن

88839641فاکس: 

قانون اتاق بازرگانی، صنایع    13در اجراي ماده    
و اصالح موادي از     1369و معادن مصوب     

، دهمین  1373آذر ماه   15قانون مزبور مصوب    
هاي دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق        

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي سراسر         
شود. برگزار می 1401کشور، اسفندماه سال     

ها به موجب قانون تاسیس به نمایندگی از         اتاق
ها و بخش خصوصی در مراجع گوناگون       تشکل
گیري حضور دارند از     سازي و تصمیم  تصمیم

ربط مجلس شوراي    هاي ذي جمله کمیسیون 
ربط هاي ذي هاي وزارتخانه اسالمی، کمیسیون 

ووگوي بخش خصوصی و دولت    شوراي گفت 
گانه محسوب  نیز بازوي مشورتی قواي سه       

شوند. از اینرو حضور اثرگذار نمایندگان        می
ها هاي نمایندگان اتاق  بخش خصوصی در هیات   

تواند در انعکاس مسائل و مشکالت و اتخاذ        می
هاي مربوط مؤثر باشد و مشارکت در         حلراه

انتخابات نقش و جایگاه آن را تقویت نموده و          
در اجرایی شدن بهتر قوانین و نیل به اهداف            

توسعه کشور تاثیرگذار باشد.  
انجمن مدیران صنایع به عنوان یکی از              

ترین تشکل هاي فراگیر صنعتی با هدف        بزرگ
45کمک به توسعه صنعتی کشور در نزدیک به         

سال فعالیت خود در اتاق حضور مؤثر داشته و          
با انجام کارهاي کارشناسی و ارائه مستندات          
مربوط به اصالح قوانین و مقررات و               

هاي بازرگانی ،بیانیه انجمن مدیران صنایع در ارتباط با انتخابات اتاق
صنایع، معادن و کشاورزي 

وکار همکاري  سازوکارهاي بهبود فضاي کسب   
هاي سراسر کشور داشته است     تنگاتنگی با اتاق  

هاي بخش  و بر این باور است که تشکل           
هاي خصوصی با مشارکت و حضور در اتاق        

توانند کمک  افزایی می بازرگانی و از طریق هم     
بسیار مؤثري در توسعه اقتصاد کشور و بهبود          

جایگاه بخش خصوصی ایفا نمایند.

نفر از نمایندگان انجمن     46در حال حاضر     
مدیران صنایع در اتاق هاي سراسر کشور            
حضور دارند. از اینرو انجمن مدیران صنایع با          

هاي سراسر  تاکید مجدد بر همکاري با اتاق        
کشور در حل مشکالت بخش خصوصی و           
توسعه صنعت کشور حضور پرثمرتر خواهد         

هاي داشت. برگزاري دوره دهم انتخابات هیات      
هاي سراسر کشور فرصت       نمایندگان اتاق  

مغتنمی است براي اعضاي توانمند و پرشمار          
انجمن که ضمن داوطلبی براي شرکت در            
انتخابات هیات نمایندگان و نیز اعمال راي به          
عزیزان عضو این وظیفه بسیار مهم را ایفا             

نمایند.

لذا انجمن مدیران صنایع از اعضا خود دعوت          
نماید با حضور و مشارکت حداکثري در این        می

انتخابات از اعضاي داوطلب شرکت در             
انتخابات هیات نماینده دوره دهم اتاق بازرگانی       

عمل آوردند.حمایت و پشتیبانی حداکثري را به

حضور انجمن مدیران صنایع 
در هیات نمایندگان

هاي سراسر کشور اتاق
انجمن مدیران صنایع به عنوان یک تشکل           
فراگیر در تعامل و همکاري با اتاق تهران در           

هاي مختلف توانسته است با مشارکت         دوره
طوري فعال اعضاي محترم موفق عمل نماید به       

نفر از مدیران عضو     46که در حال حاضر       
هاي سراسر   انجمن مدیران صنایع در اتاق        

کشور حضور دارند.
انجمن مدیران صنایع مفتخر است با مشارکت        
باالي اعضاي انجمن در انتخابات دهم، سهم         

هاي اعضاي خود در هیات نمایندگان اتاق         
.سراسر کشور را افزایش دهد

تشکیل ستاد انتخاباتی در انجمن
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انجمن به هیات نمایندگان راه پیدا کنند تا در           
سال فعالیت این افراد بتوانیم با اتاق         4طول  

تهران تعامل بیشتري داشته باشیم و با ارتباط از         
طریق اعضاي خود  حضور موثري در              

هاي اتاق تهران داشته باشیم  و از این         کمیسیون

وعده ما 
1401بیست اسفند ماه 

محل دائمی 38سالن 
المللی هاي بیننمایشگاه

جمهوري اسالمی ایران


