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  تشكيل مجلس تجارت

در اواسط قرن سيردهم هجري شمسي، نماينده فعال هيات تجار تهران، جاج محمدحسن امين الضرب بود كه 
توانست با حمايت جمعي از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدين شاه را براي تشكيل مجلس وكالي تجار ايران جلب 

مجلس . اساسنامه اين مجلس را تاييد كرد) شمسي 1262(هجري قمري  1301شوال سال  12كند و شاه هم در 
هم مي گفتند، دستگاهي بود اقتصادي، با صالحيت حقوقي » مجلس تجارت«وكالي تجار ايران كه به اختصار آن را 

و شخصيت سياسي اين مجلس مقام تنظيم كننده برنامه هاي پيشرفت اقتصادي و توسعه بازرگاني خارجي بود و از 
يت محكمه تجارت را به عهده داشت، و باالخره مجلسي بود مركب از نمايندگان منتخب تجار نظر قضايي مسوول

ايران با هدف سياسي، رويهمرفته، جلوه تازه اي بود از حركت اجتماعي طبقه تجار در اوضاع تاريخي زمانه، 
  .اساسنامه اين مجلس در شش فصل حاوي نكات زير تنظيم شده بود

ر ثبت امالك و اسناد، ايجاد بانك كوچك ايراني و توسعه تدريجي آن، حفظ منافع تجار امنيت مالي، تاسيس دفت
داخلي در برابر بازرگانان خارجي و تاسيس صنايع و منسوجات جديد در رقابت با محصوالت فرنگي، افزايش 

پيكار با رواج  امتعه ايران،» بازار كاربه«صادرات ايران و جلوگكيري از تقلب در محصوالت صادراتي، ايجاد 
كاالهاي بي مصرف فرنگي و پيشنهاد ترك استعمال امتعه و اجناس خارجي و سرانجام تكاليف و اختيارات خاص 
مجلس وكالي تجار مجلس وكالي تجار ايران در آغاز مركب بود از مجلس مركزي پايتخت و مجالس واليات، 

بازرگاني، كانون فعاليت تجار بود، مجلس منعقد مي  هم چنين، در برخي از شهرها و بندرها هم كه به سبب اهيمت
شد نكته شايان توجه اين كه در چند شهر كشورهاي خارجي مانند بغداد، اسالمبول و بادكوبه هم كه مركز اجتماع 

البته اين مجلس هم مخالفاني داشت و جبهه مخالف . مجلس هاي جداگانه اي تاسيس يافتند. بازرگانان ايراني بودند
آنان را بسته بود؛ و سوم گروه دالالني » حجره تجارت«ورشكسته بودن كه مجلس تجارت، طبق قانون جديد  تجار

بودند كه از نظام مجلس تجارت و نظارت سختي كه بر فعاليت آنان داشت، ناراضي بودند سرانجام، مخالفت اين 
ت مركزي را در تنگناي سياسي قرار عوامل و مقاومت مقامات وزارت تجارت و كارشكني هاي حكام واليات، دول

  .داد و لذا شاه فرمان خود را لغو كرد و براساس حكم صادره براي حكام واليات مجلس وكالي تجار تعطيل شد

  تشكيل اولين اتاق تجارت
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شمسي، اولين اتاق تجارت ايران در وزارت بازرگاني در تهران تشكيل شد و در سال  1305مهر ماه سال  16در 
به موجب ماده اول اين قانون، تاسيس اتاق . ماده به تصويب رسيد 35فصل و  5نون اتاق هاي تجارت در قا 1309

هاي تجار در مراكز تجاري مهم مملكتي، بر حسب تقاضاي تجار محل و پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و با تاسيس 
ارت اقتصاد ملي و با تصويب اتاق تجارت در مرازك تجاري مهم مملكتي بر حسب تقاضاي محل و پيشنهاد وز

نفر تعيين شده  15تا  6در ماه دوم نيز عده اعضاي اتاق تجارت بر حسب اهميت هر محل، از . دولت، واقع مي شود
دولت با وضع قانون خاص،  1310در سال . وزارت اقتصاد ملي مامور اجراي اين قانون بود 35صمناً طبق ماده . بود

اين امر خشم و نگراني تجار را برانگيخت و براي لغو اين قانون . در دست گرفتانحصار تجارت خارحي كشور را 
البته دولت پس از پنج . تعليق درآورددولت هم به تالفي اتاق هاي بازرگاني موجود را به حالت . به تالش پرداختند

ا اعمال تغييراتي در قانون عمالً ب د ولبل دااتاق تق 16اتاق هاي تجارت را به  سال حالت تعليق را لغو كرد، ولي تعداد
در نقاطي كه دولت مقتضي بداند، اتاق تجارت تشكيل مثالً مقرر شد . شدت بخشيدرا نظارت خود را بر فعاليت آنها 

شود، يا عوارضي به نام اتاق تجارت از شركت ها و تجار اصناف و دالل و حق العمل كار گرفته مي شود، معادل 
  .كه به عنوان ماليا ت بر شركت ها و تجارت به دولت مي پردازنداست با صدي يك مالياتي 

  قانون تشكيل اتاق بازرگاني

به » قانون تشكيل اتاق بازرگاني«شمسي، با تالش جمعي از بازاريان، قانون جديدي به نام  1320پس از شهريور سال 
تصويب رسيد و به تدريج، دو انجمن سياسي بازار، يعني اتحاديه بازرگانان و اتحاديه اصناف، به اتاق بازرگاني 

مقرر شد كه پس از تصويب اين  29عمل آمد و طبق ماده  تهران پيوستند لذا در قوانين اتاق تجارت اصالحاتي به
قانون، اتاق هاي بازرگاني كنوني منحل و اتاق هاي بازرگاني جديد مطابق اين قانون تشكيل خواهد شد و در ماده 

نيز وزارت بازرگاني و پيشه و هنر به عنوان مامر اجراي اين قانون معرفي شدند، صنايع، شركت هاي حمل و نقل،  30
هيات نمايندگان اتاق درآمدند ماده يك اين قانون، هدف از تاسيس بيمه، بانك ملي، وزارت اقتصاد نيز به عضويت 

اتاق بازرگاني را اصالح و بهبود امور اقتصادي و تمركز و هدايت افكار بازرگانان و ايجاد بسط روابط بازرگاني 
نزديك بين جامعه بازرگانان و اصناف بازرگانان و بنگاه كشور ايران با ساير كشورها و هم چنين، ايجاد هماهنگي 

اما . هاي اقتصادي و همكاري نزديك موسسات بازرگاني و اقتصادي كشور با وزارت اقتصاد ملي ذكر كرده است
كابينه جديد دولت، انجمن، بازرگانان، اصناف و پيشه وران را غيرقانوني  1322مرداد سال  28پس از كودتاي 
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. مجلس اليحه قانوني جديد را تصويب كرد و بالفاصله انتخاب اتاق تهران برگزار شد 1333دي ماه  شناخت و در
قانون جديد اضافه شده بود كه دفتر امور اتاق هاي بازرگاني از طرف وزارت اقتصاد ملي در تهران تاسيس  3در ماده 

به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، معين  خواهد شد و سازمان و وظايف اين دفتر نيز به موجب آيين نامه اي كه
  .مي شود

  تشكيل اتاق صنايع و معادن

پيش نويس طرح تاسيس اتاق صنايع و معادن تقديم مجلس شد، ولي مجلس با آن مخالفت كرد تا  1336در سال 
يع و معادن در اساسنامه اتاق صنا 1341اين كه در اثر تالش هاي بعدي اتحاديه صاحبان صنايع، و در آبان ماه سال 

به اين ترتيب بيان شده است به منظور كمك به توسعه و  1ماده به تصويب رسيد و هدف از تشكيل آن در ماده  22
پيشرفت امور صنايع و تشويق بهره برداري از معادن و بهبود محصوالت صنعتي و معدني داخلي و ترويج و شناساندن 

ظريات صاحبان صنايع و معادن و ايجاد همكاري آنان با يكديگر و آنها در داخل و خارج كشور و هماهنگ كردن ن
 3ضمناً برحسب مواد . تسهيل و تنظيم ارتباط بين صاحبان صنايع و معادن، اتاق صنايع و معادن ايران تاسيس مي شود

كثيري از جالب اين كه تعداد  ،سال تعيين شده بود 3نفر و براي مدت  30اين قانون تعداد نمايندگان اتاق  4و 
اصالحاتي در  1243ناگفته نماند كه در سال  .بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن عضويت هر دو اتاق را داشتند

  .كاملتر شد 1341قانون اتاق صنايع و معادن بعمل آمد و بعضي از مواد آن نسبت به سال 

  تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

براساس ماده واحده مصوب مجلس شوراي ملي، اتاق بازرگاني و اتاق صنايع و معادن در و  1348در اسفند سال 
 1349يكديگر ادغام شدند و در نتيجه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به وجود آمد و آيين نامه اجرايي آن در سال 

  :و معادن عبارتست از  مطابق اين آيين نامه اهم اهداف و وظايف اتاق بازرگاني و صنايع. به تصويب رسيد

 ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن -

همكاري با دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت يا تحت نظارت آن و شهرداري ها در مورد  -
اظهار نظر مشورتي و تهيه لوايح و ساير مقرراتي كه با امور بازرگاني و صنايع و معادن ارتباط دارد از طريق 

 انجام مطالعات الزم براي پيشرفت و توسعه امور بازرگاني و صنعتي و معدني كشور
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كوشش در رفع اختالفات و دعاوي بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و اخياناً مصرف كنندگان و هم  -
 چنين قبول حكميت و كارشناسي

  اتاق در بعد از انقالب اسالمي

هياتي مركب از آقايان حاج طرخاني، ) ره(پيروزي انقالب اسالمي به فرمان امام خميني  پس از 1357در سال 
سيدعلينقي خاموشي، اسداهللا عسگراوالدي، عالالدين ميرمحمدصادقي، ميرفندرسكي، محمدعلي نويد و ابوالفضل 

وشي به عنوان رياست اتاق احمدي، اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در اولين انتخابات، آقاي سيدعلينقي خام
سپس به وزيران بازرگاني و صنايع و معادن اختيار داده شد كه نصف منهاي . ايران و رياست اتاق تهران برگزيده شد

يك نفر از اعضاي هيات نمايندگان را انتخاب كننده و نصف به عالوه يك نفر از طرف بخش خصوصي انتخاب 
  .شوند

در ششمين دوره انتخابات سراسري  1386اي خاموشي در اتاق ايران در سال پس از يك دوره طوالني رياست آق
اتاق ايران، آقاي دكتر محمد نهاونديان به رياست اتاق ايران برگزيده شد، دوره ايشان آغاز تحوالت ساختاري در 

. نموداتاق ايران محسوب مي شود و اتاق به سمت كادرسازي، برنامه محوري و شفافيت با خرد جمعي حركت 
ارتقاء جايگاه استان ها و سهم آن ها در سياست گذاري اتاق ايران در قالب فراهم شدن زمينه حضور در هيات 
رئيسه، ساماندهي تشكل ها و تاسيس كميسيون هاي بيشتر تخصصي با تنوع موضوعات، شروع اقداماتي بود كه در 

  .ان دنبال گرديدبا انتخاب مجدد ايشان به رياست اتاق اير 89دوره هفتم سال 

  اضافه شدن كشاورزي به حوزه فعاليت اتاق ايران

در طي اين دوره اتاق مهم ترين دست آورد خود را با همكاري نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در قالب قانون 
  .بهبود مستمر فضاي كسب و كار به ثبت رساند

وظايف ناشي از قانون تاسيس خود و بند دال ماده اين قانون اتاق ايران موظف است  1براساس تبصره ماده همچنين 
قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب، صنايع غذايي و منابع طبيعي  44قانون اجراي سياست هاي اجرايي اصل  91

  .را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد
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ارتقاء  تغيير كرد وق ايران انتخابات رياست جمهوري ايران و برگزيده شدن دكتر روحاني رويكرد دولت به اتابا 
با انتقال آقاي دكتر محمد نهاونديان به ستاد . جايگاه بخش خصوصي در صدر برنامه هاي دولت يازدهم قرار گرفت

مهندس غالمحسين شافعي كه در دو دوره . كه در راستاي همين نگاه صورت گرفت 92دولت در نيمه اول سال 
  .به رياست اتاق ايران برگزيده شد 92آذرماه نايب رئيسي اتاق را به عهده داشت در 

شدن سياست هاي محوري دوره ششم و هفتم هيات نمايندگان و  ايشان، عالوه بر دنبالرياست ونيم  در دوره يكسال
 5+1دولتمردان در عرصه مذاكرات با  فعاليتديپلماسي اقتصادي براي همراهي با يك دوره از هيات رئيسه، اتاق به 

، هيات هاي اقتصادي متعددي از كشورهاي اروپايي، آسيايي، آفريقايي و آمريكاي در اين دوره. ردورود پيدا ك
قابل توجهي نيز از بازرگانان و كارآفرينان ايراني براي مان اتاق ايران بودند و در مقابل هيات هاي اقتصادي هالتين مي

  .گسيل شدندتجاري ارتقاي مناسبات اقتصادي و سياسي به كشورهاي دوست و طرف هاي 

و به بر انزواي سياسي و اقتصاد ايران بود خط بطالني عالوه بر كمك به دور زدن تحريم ها اين تعامالت بين المللي 
در ادامه اين راه و با پايان . و افزايش قدرت چانه زني ايران گرديدشدن راه مذاكرات  تربه موجب هموار ،سهم خود

آقاي مهندس  1394خردادماه  24در هشتمين دوره انتخابات اتاق ايران در دوره هفتم هيات نمايندگان اتاق ايران و 
به رياست اتاق ايران برگزيده شد  كه قبالً نايب رئيس اتاق ايران بود با رأي قاطع اكثريت هيات نمايندگان پور جالل

 .گردد آغازز حركت رو به جلوي اتاق ايران تا فصل جديدي ا


