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 بنام خدا

 نمایندگان فهیم وفکور مجلس شورای اسالمی 

 باسالم وتهیات 

کاه باه  یروان ایشانساتوبرمااپ ده انارچم مبارزه باا مااساد را برافرا اتپهمانگونه که مستحضرید مقام عظمای والیت ورهبری  با همتی افزون  

 تاسی از ایشان این مهم را تمکین کنیم .

ر جریان کلیه دح ه وبه وضونون اتاق بازرگانی ایران  که تماما از معمرین وپیشکسوت های  اتاق بازرگانی بوددر این راستا کارگروه اصالح قا

بناا باه انی دانساته واتااقات وجریات جاری اتاق میبا یم یکی از گلوگاههای مهم  وسیاه چاله های ژرف فساد اقتصادی کشوررا اتاق بازرگا

کتار جناا  ققاای د حور و ضدفساد را تهیه واز طریق تنی چند از نمایندگان محترم مجلس با محوریتدالئل زیر طرحی  ااف ساز ، نظارت م

 جعارقادری نماینده والیتمدار مردم  ریف  یراز وزرقان به  قن مجلس  محترم  تقدیم دا ته ایم  .

 با د :زدهم توجه به موارد ذیل میبی مجلس یااصلی ترین دالئل کارگروه واساسی ترین درخواست ها از  ما نمایندگان انقال

 به چه دلیل قانون اتاق نیاز به اصالح دارد؟

جوه وبروست و وضایش رسازو کارهای موجود در قانون فعلی بهیچوجه اداره کننده اتاقی که با حجم فزاینده ای از مطالبات اع

 زیادی هم از قنها گرفته و درست هزینه نکرده است، نیست.

، اتاق مشترک ،  کرسی ، منصب 200وبیش از  یتینهاد حاکم 70از  شیدر ب تیعضو علیرغم تاق بازرگانیامروز  اهدیم که ا

 یدر موارد یارد و حتموقت حضور د یهاتهیتا کم بارپول و اعت یاز  ورا انجمن تخصصی وتشکل های صنای وابسته  وحاکمیتی

 ام نداده ویش انجی در حل مشکالت جمعی و حتی موردی اعضاهیچ اقدام جدّدارد. زین یپول و اعتبار( حق رأ ی)همچون  ورا

 یمختلا یژهیانات وو امک اراتیاختواین گستره وسیع اقتصادی کشورکه  یتیحاکم ینهادها نیحضور اتاق در اوصرفا   نمی دهد

ق اتامی های ه نورچشحلقخاصی از   یاعضا یبرا یرانت اطالعات جادینهادها ا نیدر ا تیعضو ریتأث نیرا به همراه دارد. اول

 است. یبازرگان

به استناد ماده   یدارندگان کارت بازرگان اتیسه درهزار درقمدمشمول مال منابع درامدی اتاق بازرگانی عبارتنداز  الزم به ذکراست

و   1384 دولت مصو  یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 64وماده  1372مصو  در سال  یها نهیهز نیواحده قانون نحوه تام

طبق قانونی که درسال  1389مصو   عهساله پنجم توس 5قانون  77درهزار رقم فروش کاال وخدمات اعضا را به استناد ماده  کی

توسعه مقرر  د در کنار رقم سه درهزارمالیات ، مبلغ چهار درهزار سود  مبرای اتاق بازرگانی ونهایتا در قانون برنامه  ش 68

که این مبلغ عظیم وحجیم بدون هرگونه نظارت وکنترلی وتماما جز اختیارات دلحاظ  وپرداختی اعضا  فروش بنگاهها به عنوان

یندگان محترم قضاوت بارمائید با درقمد صدها میلیارد تومانی در سال چه ماسده ادولت ومنصوبین دولتی هزینه میگردد و ما نم

 هائی قابل انجام میبا د .
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ول ی مشمول وصول قبل از تخفیف های خاص را در نظر بگیریم اعداد ومبالغ دریافتی محیر القحیرت آور آنکه  اگر درآمد ها

 10از  شیبباشند ( به  یعضو اتاق بازرگان دیبرتر کشور) که قاعدتا با یشرکت صادرات 5صادرات  زانیبه عنوان مثال فقط ممیشود 

رآمد دار رقم فروش کاال و خدمات گرفته شود و از سه در هزار درهز کیاعضا فقط رقم  نی. حال اگر از ارسدیدالر م اردیلیم

 .شودیکشور م یدالر سهم اتاق بازرگان ونیلیم 10 /8از  شیب یقمآنها صرف نظر شود! ر اتیمشمول مال

نون فعلی خود قاتاثر از اق که مدیدن یک وزیر پرمشغله دولت راحت تر از دیدار با رئیس اتاق ایران است ،لذا این اتدردقور تر قنکه 

بازنشسته  ر د اکثرابعلت حضور بیش از پنجاه معاون ومدیر  غیرچابک و مهمتر از همه، چتد الیه ،  است،به  دّت بروکرات،

 غیر پاسخگو و غیر  ااف است.دولتی 

ادهای گوئی به نهخی،پاساین اتاق یاد گرفته که با البیگری قوی متاثر از دا تن صندلی مدیرانش در نهادهای دولتی و غیردولت

 مسئول را هم مسکوت بگذارد.

راکه ن مانده ،چول مصوعلیرغم مسئولیّت اساسی اش در صدورکارتهای موسوم به اجاره ای، از هرگونه پاسخگوئی به نهادهای مسئ

 در رابطه با مسئولین دولتی،کار را با البیگری مسکوت گذا ته است.

قن را  مل ناظر برکه عوا کنیم؛قانون اتاقی که مدیرانش ماحصل انتخاباتی هستند ضافها از این اتاق و قانون فعلی اش یک نکته 

ه سش ندارندو نه هایخود ان برمی گزینند و  ورایعالی نظارتش هم کمترین نظارتی بر عملکرد قن بخصوص در بخش درقمد و هزی

ر م در اختیاان وجه هان اند و صدها میلیارد تومعضو قن هم بر خالف اصل تعارض منافع،رئیس و نوا  رئیس اتاق ایر7عضو از 

س ونش به مجلح قاندارد،باید حتماً مورد بازنگری قرار گیرد.حجم گسترده ی البیگری اتاق در همین چند وقتی که طرح اصال

ه بینی  د یشپالحیه محترم داده  ده،برای توقف کار،نشان از نگرانی مدیرانش از اتااقات نظارتی خوبی دارد که در طرح اص

 است.

  اقدام ه هم در باست.هرچاتاق باید همچنان دربسته بماند چون باز  دن با  نظارت موثر در قن به سود مدیران سابق و الحقش نی

 ست.به تدوین قانون جدید توسط خود اتاقی ها گاته می  ود صرفاً به جهت خریدن وقت و عدم انجام تغییر ا

یست که معلوم ن وجلسی اعم از اصولگرا و اصالح طلب در ارائه طرح اصالحی ترسیده است ،اتاق از همه نوع م1391از سال 

ستدالل که ایز با این کنون ناکدام مجلس امن و ایمن باید بر سرکار بیاید که اتاق ایران او را مناسب تصویب قانون خود بداند.هم 

رح طکردن  یت تالش را برای از دستور بررسی خارجچون احتمال با  طبع بودن قانون مصو  مجلس جاری ضعیف است،نها

 اصالحی نمایندگان محترم مردم در مجلس به کار بسته اند.

تاکنون دو اقدام درونی اتاق ایران برای اصالح قانون به دلیل ترس از حضور موثر نمایندگان مردم در اصالح قانون اتاق ،متوقف و 

یندگان محترم مردم در مجلس  ورای اسالمی انتظار داریم که این فقره را که با کو ش مُهر بایگانی راکد خورده است. لذا از نما

 خود مجلس انجام  ده را متوقف نارمایند.
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بی راوانی درالفچه تغییرات مهمی در قانون اتاق بازرگانی داده  ده که مدیران ار د  از قن احساس خطر کرده و سعی 

 برای توقف قن دارند؟

اد  اتباه،یک نهااتاق ،موسسه حقاوقی غیرانتاااعی تعریاف  اده اسات و بردا ات مادیران اتااق بازرگاانی از قن باه ادر قانون فعلی، -1

 ی قن نیستاطالق عنوان غیرانتااعی بر اتاق،بیان کننده ماهیت حقوقخصوصی مانند یک  رکت سهامی خاص است؛ حال قن که 

اسنامه کمیتاه اماداد اماام اساسنامه بنیاد مستضعاان و در مقدمه ی قانون اسقانون  4کما این که همین عنوان غیرانتااعی را در ماده 

 و در ماده یک از قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر ایران و تعداد زیادی نهاد عمومی غیردولتی می بینیم.

رده را کاجاوه تحصایل وبایساتی  قید واژه غیرانتااعی تنها مبیّن قن است که سازمان واجد این عنوان،اجازه پرداخت سود را ندارد و

 ق است.ن ماهیت اتاخرج فعالیتهای سازمان کند و اتااقاً ذکر قن در قانون فعلی اتاق بازرگانی قرینه ی محکمی بر خصوصی نبود

 ال قن کاه عناوان یاکقانون فعلی استااده از خصوصای باودن مای کنناد حا 2متاساانه مدیران اتاق از قید عنوان غیرانتااعی در ماده 

  رکت خصوصی بهیچ عنوان قابل اطالق به اتاق بازرگانی نیست.

مر بدیهی که عنوان یک ا صرفنظر از هر تعریف یا استنباطی باید جایگاه اتاق را در تعاریف متقن حقوقی جستجو کنیم؛اوّل این که به

وق او را ذیال حقاکه  اخصاه هاای اتااق،قانون فعلی اتاق هم ذکر  ده،اتاق  خصیتی حقوقی دارد. سوال این است 2البته در ماده 

 خصوصی قرار می دهد یا ذیل حقوق عمومی؟

 اتاق  خصی حقوقی در حقوق خصوصی است یا  خصی حقوقی در حقوق عمومی؟

ه یا مالکاان دارائای هاایش ا اخاص خااص نیستند) ارکت ساهامی خااص صاحبان سرمای-اتاق به موجب قانون خاص تاسیس  ده

کنتارل  وتحات مادیریت  -ظت از حقوق و منافع  خصی نداردومی است و کسب سود و درقمد و حاادارای ماموریت عم-نیست(

 وفق قانون مصو  مجلس  نابع مالی اتاق بازرگانیم-ند خص خصوصی نیست و مدیرانش را یک مجمع خصوصی تعیین نمی کن

 است.عاف از مالیات بر عملکرد م-تعریف  ده است)بسیار فراتر و بیشتر از حق عضویت(

 قیا دارنده یک چنین مشخصاتی را باید ذیل حقوق خصوصی تعریف کرد یا حقوق عمومی؟

قائال باه ایان  قانون مادیریت خادمات کشوریسات ولای چاون مادیران اتااق 3ماهیّت اتاق درانطباق کامل با تعریف مندرج در ماده 

 :ا نمی پذیردران به چند دلیل مشخص ،این تعریف تعریف نیستند الجرم نیاز به تاکید در طرح اصالحیه وجود دا ت.اتاق ایر

ر ی از قنهاا دالف(مشمول نظارتهای دوره ای سازمان بازرسی کل کشور می  ود  (منع به کارگیری بازنشستگان که تعاداد زیااد

 اتاق مشغول به کارند ج(منع بکارگیری  اغلین در دیگر سازمانها چ(منع گرداخت حقوقهای نجومی.

نتظار است که برای امورد باال،مایل نیست که نهاد عمومی غیردولتی با د و از مجلس انقالبی 4اتاق بدلیل عدم تمایل به انجام 

 قانونمند کردن اتاق،بر تعریف نهادعمومی غیردولتی بودن اتاق صحّه بگذارد.
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دولات  راتاق باه تساخی، "نهاد عمومی غیردولتی"طالق بعضی از عوامل اتاق ایران برای ترساندن اعضای اتاق عنوان می کنند که با ا

 در می قید در حالی که خود عنوان به رو نی موید غیردولتی بودن نهاد یا سازمان مورد خطا  است.

انون محاسابات قا 5نکته ی دیگری که در ایجاد  بهه به کار می برند قن است که اطالق نهااد عماومی غیردولتای باه موجاب مااده 

ه با حال قن کمجلس  ورای اسالمی است  19/04/1373نون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصو  عمومی و قا

 قانون مدیریت خدمات کشوری،اصوالً لزوم تصویب فهرست منتای است . 127و نیز  3تصویب ماده 

اساتان را  نی قائل  ده و به زعم خود اانتاق ایران علیرغم این که بعضی از اتاقهای  هرستانهایش برای خود ان ماموریت استاا-2

ود در طارح سااختار موجا نمایندگی کرده و حتی بعضاً تابلوی سر در خود را هم به استانی تغییار داده اناد،ظاهراً باا تجدیاد و تغییار

 اصالحیه که اتاق را در سه سطح ملّی،استانی و  هرستانی دیده ،مشکل دارد.

 ایان بارخالف  ته و حتی هم اکنون با تشکیل اتاقهای  هرستانی جدیاد مخالاات مای کناد ومتاساانه اتاق ایران در سالهای گذ

 وظایف و ماموریتهایش در پذیرش عضویت فراگیر است.

قلیل اصاالً در انطبااق  هزار عضو در سراسر کشور دارد و این تعداد50اتاق بازرگانی با همه ی کیا و بیائی که دارد،امروز حداکثر 

 موریت ها و ثروت هایش نیست.با وظایف و ما

قیاا سااختار  اتاق هیچ اقدام موثری در عضوگیری از کشاورزان انجام نداده حال قن که عنوان کشااورزی را هام یادک مای کشاد.

 محدود و بسته فعلی منطبق با فی المثل یک میلیون عضویست که اتاق باید به قن برسد؟

اده ق بازرگاانی تهاران اسات،تعریف اقامتگااه قاانونی اعضاای اتااق منطباق باا ماری که اختصاصاً محل چالش اتااتغییر مهم دیگ-3

سایاری از بقانون مدنی است.نمایندگان محترم غیر تهرانی مجلاس  اورای اساالمی باه ایان نکتاه توجاه دا اته با اند کاه  1002

ا از رگاانی  اان رر تهران،کاارت بازواحدهای تولیدی بزرگ و متوسط مستقر در  هر و استان قنها به صرف وقوع دفتر مرکزیشان د

و نیاز انهارگاانی  هرساتجاه اتاقهاای بازاتاق بازرگانی تهران گرفته اند در حالی که معضالت بیمه ای و مالیاتی و کارگری قنها متو

 نمایندگان محترم قن حوزه هاست. 

ن با د ازرگانی تهرامتعلق به اتاق بالی قن ن واحدهای تولیدی و مزایای عظیم وحجیم مقیا این عدالت است که کارت بازرگانی ای

 و معضالتش متعلق به اتاق بازرگانی و نهادهای دولتی  هرستانها؟

تی اسات  در مکنونااتوجه نمایندگان محترم را به این نکته مهم جلب می کنیم که ریشه مخالات با طرح اصالحی قانون اتاق،عمومااً

 اصل قید.تا مقصود،ح ،الجرم باید جور دیگری بیان  ده و حتی وارونه جلوه داده  ودکه چون بیان قنها برای مخالاین سودی ندارد

اقتصااد و دارائای و رئایس ساازمان اساتاندارد و -کشاورزی-اتاق بازرگانی ایران را  ورایعالی نظارتی با ترکیب وزرای صمت-4

کنند ولی عمالً نظارتی وجود ندارد و با حضور سه عضو رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران به عنوان عالی ترین رکن قن باید نظارت 
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جلساه دارند،بیشاتر 4هیات رئیسه اتاق ایران،امکاان نظاارتی هام وجاود نادارد چاون در یاک جماع محادودی کاه ساالی حاداکثر 

رت بر رفتاار و نظا قانونگذار در زمان تدوین قانون اتاق بازرگانی ،  ای کاش فضا،دورهمی دوستانه است تا نظارت واقعی و موثر.

 ،همپایه نظارت قانونی بر اتاقهای اصناف کشور و استانها ،مذکور در قانون نظام صنای بود.را عملکرد اتاق 

ا نظارت سر قن است ت طرح اصالح قانون اتاق برضرورت تغییر سازمان و سامانه ی نظارت بر اتاق و فوریت قن انکار ناپذیر است و 

 کاربردی کند؛چیزی که تا به امروز نبوده است.بر اتاق را واقعی ،ملموس و 

ضاائیه در قو نیاز قاوه  با قن که قانون فعلی اتاق،قن نهاد را مشاور سه قوه معرفی می کند،عمالً نشانی از نماینادگان محتارم مجلاس

 ر قن است.ه داتاق وجود ندارد.از جمله تغییرات در ساختار  ورایعالی نظارت بر اتاق،مشارکت دو قوه ی مقننه و قضائی

 هد قورد.ت به عمل خوارا برای گریز از نظارخودقطعاً اتاقی که تا به امروز فعال مایشاء بوده و فارغ از نظارت موثر،تمام سعی 

قهااای متاساااانه هیاتهااای نظااارت باار انتخابااات اتاااق هاام وفااق قااانون جاااری عمااالً منصااو  رئاایس اتاااق ایااران و روسااای اتا

ی ماین نظارتهااهره لیست انتخاباتی روسای اتاقها برنده ی انتخابات اتاق بازرگانی هستند،ماحصل این که هموا هرستانهاست.

 مملو از تعارض منافع است.

تاقهاا خاارج و طره روساای اطرح اصالح قانون اتاق،این سازوکار پر از ایراد را هم تغییر داده و نظارت بر انتخابات اتاقهاا را از سای

 .یکی از دالیل خشم اتاق ایران و ایضاً  هرستانها هم همین تغییر است.کامالً مستقل نموده است

 .اتاق ایران باید بپذیرد که دوران اداره اتاق به  یوه تیولداری سپری  ده است و باید طرحی نو در انداخت

ه فعااالن کاا به گوناه ایسات ز دیگر نکات مثبت طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی،تغییر  رایط کاندیداتوری در انتخابات اتاقها-5

م از جرم درکی هاواقعی اقتصادی با احراز  رایط درست و دقیق داوطلب  وند نه کسانی که فعالیت اقتصادی و صنای ندا ته و ال

 مشکالت و معضالت فضای کسب و کار ندارند.

 جاره ای هم ای فله ای و که  ائبه ی رای ها به همین قیاس  رایط رای دهندگان در انتخابات اتاق بازرگانی به گونه ای تغییر یافته

 به صار برسد.

و تشاتت  ی باه انحارافامتاساانه در سالهای اخیر انتخابات بسیاری از اتاقهای  هرستانها متاثر از حضور کارتهاای اجااره ای فلّاه 

می بینناد  خطرخود رادر تغییر مهّم کهز این دو کشیده  د و ضروری بود که این وضعیت نابهنجار خاتمه یابد.قطعاً جریانات متاثر ا

 باید مقاومت کنند و در این چند وقت هم از هر کو شی فروگذار نکرده اند.

 ،عضویت  اغلین در دستگاههای دولتی در اتاق را ممنوع کرده است.تقدیمیطرح دربه جهت جلوگیری از تعارض منافع،-6

،هم درهیات نمایندگان اتاق تهاران و هام اتااق ایاران عضاویت دارناد.طرح وفق قانون فعلی اتاق ، بیست نماینده دولت همزمان -7

نار هم نماینده قوه قضاائیه اناد و بادلیل  5نار از قنها نماینده دولت و 7نار کاهش داده که 12نار را به  20اصالح قانون اتاق، این 
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ان نیز پایان داد.اصوالً اگر نمایندگان دولت بایساتی مغایرت وضع موجود با اصل تعارض منافع، به حضور این نمایندگان در اتاق تهر

کارکردی ملّی دا ته با ند،حضور قنها در اتاق بازرگانی تهران باه عناوان یاک اتااق  هرساتان،جز  اائبه ی البای هاای کارگشاای 

حضور پایاان داده  اود تهران به عنوان یک اتاق  هرستان بدنبال ندا ت و ضروری بود که به قن  خصی و یک حق ممتازه برای اتاق 

 و طرح اصالح قانون اتاق ،این مورد را هم اصالح کرد.

ید زرگانی مقاق باهرچند دالئل متعدد ومکرر وحجت های غالب دیگری وجوددار ته که ما را بر تهیه اصالح قانون  ات

جود باعث وکه هایی را تعارضورا با این تنگناها بیشتر ق ناسازیم اگر  ما بزرگواران ما براین باوریم که کرد ویقینا 

 نی بعنوانازرگاب ده و ئونات بازرگانان وتجار دارنده کارت  ایجاد  رائطی دور از یک پایگاه اقتصادی مهم کشور

ر مورد د قالبی اهداف قن مجلس اناستقالل قنها را خد ه دار و با  صاحبان اصلی اتاق های بازرگانی را مخدوش و

 ر و اصالحبا تغیی استدعا کنیموعارض میبا د را با  اافیت تمام به استحضارتان رسانده در ت های بخش خصوصیتشکل

راهم ازرگانی فبتاق ابه   ایستگان و سرقمدان کارقزموده بخش خصوصیقانون اتاق بازرگانی ایران ،  رائط را برای ورود

ا ت راه خواهددرا بهم  بازرگانی جایگاه اتاق باال بردن، افزایش دانستگی، چاالکی، کارقمدی بانمائید وحمایت کنید تا 

حیاء اقنان را  اجتماعی ئونات هیئت نمایندگان را ارتقاء واعتباراعتبار و باعث خواهید  د که جایگاههای اتاقها را و

 بخشید  ی خواهیداتاق ها رااز این وضع فالکت باری که گریبانگیر قن  ده است نجات داده ورهائ ببخشید و ارزش و

 من اهلل توفیق و
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