
قانونگذار از ايجاد نق�ش براي اتاق هاي 
بازرگان�ي و حض�ور آنها در بس�ياري از 
جلس�ات تصميم گيري و سياستگذاري 
بخ�ش عمومي بي ش�ك هدف�ي مبني 
ب�ر مردم�ي ك�ردن اقتص�اد و تفويض 
اختي�ارات بخ�ش دول�ت در تنظي�م 
بازاره�ا و فعاليت ه�اي اقتص�ادي ب�ه 
بخش خصوص�ي واقع�ي دارد. ح�ال با 
گذش�ت دهها س�ال از وج�ود اتاق هاي 
بازرگاني در عرصه اقتصاد ايران، شاهد 
تقويت برخ�ي از اعضاي ات�اق بازرگاني 
هس�تيم و نه تقويت اتاق هاي بازرگاني 
و بخ�ش خصوص�ي واقعي، از اي�ن رو به 
نظر مي رس�د با وجود تمامي اختيارات 
قانون�ي و حمايت مال�ي و معنوني انجام 
گرفته از اتاق هاي بازرگاني هدف مد نظر 
قانونگذار محقق نشده و اين بخش دچار 
انحرافات بنيادين و اساسي شده است. 
آلترناتي��و بخش دولت��ي و اقتص��اد تك 
محصولي مبتني بر نف��ت ايران كه عموم 
كارشناسان معتقدند اين روش اقتصاد داري 
هزينه بااليي براي انجام فعاليت و كار روي 
دس��ت مردم و كش��ور مي گذارد ، بخش 
خصوصي، تعاون��ي و تقوي��ت توليد ملي 
داراي مزيت مطلق و نس��بي مردم محور و 
صادرات غير نفتي كاال به ش��مار مي رود، 
از اين رو در قوانين موضوعه اقتصاد ايران 
از قانون اساس��ي گرفته تا سياس��ت هاي 
كلي اصل 44، قانون شوراي پول و اعتبار، 
ش��وراي اقتصاد، ش��وراي عال��ي بورس 
اوراق بهادار، س��ازمان حماي��ت از حقوق 
مصرف كننده و توليد كننده، شوراي عالي 
كار، هيئت ه��اي داوري و هيئ��ت داوري 
مرتبط ب��ا خصوصي س��ازي و همه و همه 
جايگاهي براي حضور نمايندگاني از اتاق 
بازرگاني لحاظ شده اس��ت. بدين ترتيب 
از منظر محي��ط حقوقي قانونگ��ذار براي 
حضور بخش خصوص��ي در تصميم گيري 
و سياستگذاري اقتصاد و فعاليت اقتصادي 

چيزي كم نگذاشته است.

  تعريف ش�اخص  س�نجش عملکرد 
اعضا و دارن�دگان كارت های بازرگانی 

دريافتی از اتاق های بازرگانی 
حال با گذشت س��ال ها از فعاليت اتاق هاي 
بازرگاني نمي توان منكر ش��د ك��ه برخي از 
اعض��اي اتاق ه��اي بازرگاني رش��د زيادي 
كرده اند، اما مجموع��ه بخش خصوصي در 
اقتصاد ايران ك��ه در واقع از طريق اتاق هاي 
بازرگاني، تش��كل ها، اتحاديه ها، ش��ورا ها، 
اتاق هاي مش��ترك ايران و س��اير كشورها 
نمايندگي مي شود، حرف چنداني در اقتصاد 
براي گفتن ندارد و اقتص��اد ايران همچنان 
دولتي و عمومي به ش��مار مي آيد. حال كه 
نفت ايران مورد تحريم ناعادالنه قرار گرفته به 
واقع محل پرسش است كه اعضاي اتاق هاي 
بازرگاني و دارندگان كارت ه��اي بازرگاني 
اعم از اش��خاص حقيق��ي و حقوقي چگونه 
عملكردي در حوزه ص��ادرات و واردات، ارز، 
ماليات، اخذ تسهيالت بانكي، سازمان تأمين 
اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي و بيمه و 

اشتغال، توليد، توزيع كاال و... دارند. 
  گردش دهها ميليارد دالری صادرات 

و واردات
اقتصاد ايران ساالنه حدود 40 تا 50 ميليارد 
دالر ص��ادرات كاال و از س��وي ديگ��ر، در 
حدود 50 ميلي��ارد دالر ه��م واردات دارد؛ 
در عين حال صادرات نفت ني��ز بين 25 تا 
35 ميليارد دالر و حجم قاچاق كاال و ارز بين 
15 تا 25 ميليارد دالر در نوسان بوده است، 
همين آمار و ارقام نش��ان مي دهد كه حوزه 
ص��ادرات و واردات بازار داغ��ي دارد و حال 
آنكه دارن��ده كارت بازرگاني كه با اتاق هاي 
بازرگاني مرتبط اس��ت، تنها مي تواند اقدام 
به صادرات و واردات كند. از اين رو اتاق هاي 
بازرگاني ايران و استان ها محلي هستند كه 
رد پاي بس��ياري از بزرگان اقتصاد را اعم از 
دولت، بخش تعاوني، نهادها، ش��ركت هاي 
مادرتخصصي، هلدينگ ها و... را مي توان در 
اين اتاق ها ديد و عملكرد آنها در تورم بسيار 
اثر دارد؛ چراكه يك اتحاد بين صادركنندگان 

مواد پتروشيمي، فوالدي، معدني، كشاورزي 
و... مي تواند تكانه شديد ارزي به بازار ايران و 

هزينه واردات را نيز جهش دهد. 
  اگ�ر بخش خصوصی قوی داش�تيم 

تحريم ها ناكارآمد می شد
تحريم هاي ناعادالنه امريكا عليه ايران، دولت 
و به نوعي ش��به دولت را هدف گرفته است، 
حال اگر امروز اقتصاد ايران اقتصاد مردمي 
و بخش خصوصي واقعي داش��ت، بي شك 
كار براي تحريم اقتصاد ايران بسيار سخت 
و پيچيده بود. اكنون زمان آن رسيده است 
كارنامه عملكرد اتاق بازرگاني ايران، تهران 
و ساير استان ها از س��وي مراكز پژوهشي و 
نظارتي مورد بررسي قرار گيرد؛ به ويژه آنكه 
با وجود تمام حمايت ه��اي مالي و معنوي 
صورت گرفت��ه از اتاق ه��اي بازرگاني امروز 
همچنان اقتصاد در سيطره دولت است و كار 
به جايي رسيده اس��ت كه عده اي اتاق هاي 
بازرگاني را حل شده در دولت و ابزار دست 

نهادها به شمار مي آورند. 
  شفاف سازی عملکرد اعضا و اتاق های 

بازرگانی 
اتاق هاي بازرگاني اعم از ايران، تهران و ساير 

استان ها مجموعه هايي هس��تند كه افكار 
عمومي چيز زيادي از آنه��ا نمي داند و اين 
بخش از اقتصاد ايران نيز دچار عارضه عدم 
شفافيت شده و عالوه بر آن وابستگي بخش 
خصوصي به دولت يا شبه دولت عمالً كاركرد 
اتاق هاي بازرگان��ي را در اقتص��اد ايران به 
انحراف برده است، اكنون زمان آن رسيده تا 
هزينه و فايده اتاق هاي بازرگاني براي اقتصاد 
ايران حسابداري شود تا مشخص شود به رغم 
تمام حمايت هاي مالي و معنوني كه از اتاق ها 
شده است، چرا اقتصاد ايران امروز داراي يك 

بخش خصوصي قدرتمند نيست. 
  توجه قانونگذار به اتاق های بازرگانی

قانونگ��ذار در بس��ياري از قواني��ن و 
تصميم گيري هاي اقتصادي جايگاهي را براي 
بخش خصوصي در قالب اتاق هاي بازرگاني 
ايران و ساير اس��تان ها در نظر گرفته است، 
به طوري كه در ش��وراي عالي پول و اعتبار، 
ب��ورس اوراق بهادار، هيئت ح��ل اختالف، 
سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و... 
نمايندگان بخش خصوصي حض��ور دارند. 
عالوه بر اين دهها سال است كه براي تقويت 
بخش خصوصي تس��هيالت و حمايت هاي 

مادي و معنوي صورت گرفته اس��ت، از اين 
رو ب��ا توجه ب��ه اينكه ص��ادرات نفت تحت 
محدوديت قرار گرفته است. زمان آن رسيده 
است حوزه عملكرد صادرات غيرنفتی اعم از 
پتروشيمی، فوالد، سنگ آهن و موادغذايی 
و... و واردات كاال و عرض��ه ارزهای خارجی 
شفاف شود.  با آنكه سوخت حركت اقتصاد 
ايران را ساليان سال اس��ت كه سرمايه اي با 
نام نفت تهيه مي كند و مركز تصميم گيري 
نيز در بخش دولت اس��ت، ام��روز بايد ديد 
اتاق وكالي تجار قديم و اتاق هاي بازرگاني 
استان ها و در كل ايران با وجود آنكه به دليل 
حضور در ش��ورا هاي مهمي چون ش��وراي 
اقتصاد، ش��وراي پول و اعتبار، شوراي عالي 
بورس اوراق بهادار، سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنن��ده و توليد كننده، هيئت داوري 
سازمان خصوصي س��ازي و... حضور دارند و 
حداقل اين حضور دستيابي به اطالعات ناب 
و شايد رانتي باشد، چرا نتوانسته اند اقتصاد 
ايران را مردمي كنند و آنقدر به بخش دولت 
وابس��ته و نزديك ش��ده اند كه بدون تعارف 
ع��ده اي از تحليلگران اقتص��ادي اتاق هاي 
بازرگاني را ش��عبه اي از دولت ب��راي انجام 
برخي از فعاليت ها در حوزه بين المللي واردات 
و صادرات و فعاليت هاي توليدي و توزيعي و 
صنفي در استان هاي مختلف كشور مي دانند 
كه گاهي در حوزه سياست نيز حامي بخش 
مديريت دولت ه��ا يا آلترناتي��و دولت ها در 

سال هاي پاياني اتمام دولت ها هستند. 
  حضور نمايندگان دولت و شبه دولت 

در اتاق ها
با گذشت دهها سال از فعاليت اتاق بازرگاني 
ايران، تهران و ساير استان ها زمان آن رسيده 
اس��ت نگاهي به كارنامه، عملكرد، جايگاه و 
محيط حقوقي اتاق هاي بازرگاني در اقتصاد 
دولتي و نفتي ايران بيندازي��م؛ البته اغلب 
اعضاي اتاق بازرگاني منتقدان اقتصاد دولتي 
و نفتي ايران به شمار مي آيند، اما انتقاداتي 
پيرامون اين بخش وجود دارد مبني بر اينكه 
اتاق هاي بازرگاني اتصاالتي به دولت ها دارند 

و گاهي گفته مي شود رشد نجومي برخي از 
اعضاي اتاق بازرگاني به دليل آن اس��ت كه 
بخش هاي پر منابع خصولت��ي را مديريت 
مي كنند. از اين رو ش��ايد بت��وان اتاق هاي 
بازرگان��ي را به بخش ه��اي واقعاً خصوصي 
و بخش ش��به خصوصي تقسيم بندي كرد.  
برخي از اعضاي اتاق بازرگاني ريشه در تاريخ 
اقتصاد ايران دارند، با همه ناماليمتي هايي 
كه متوج��ه فضاي كس��ب و كار مي ش��ود 
باالجبار به فعاليت خود براي حفظ اشتغال، 
توليد، برند و... ادامه مي دهند. از سوي ديگر 
بخش هاي ش��به خصوصي كه به يكباره به 
واسطه دستيابي به امكانات مالي و غيرمالي 
در اتاق هاي بازرگاني ظهور يافتند، رانت هاي 
اطالعاتي و ارتباطاتي آنها موجب شده است 
در راس��تاي سياس��ت هاي دولتي و بخش 
عمومي حركت كنند و اين بخش ها به نوعي 
مكمل بخش دولتي هستند. به طور نمونه 
با نگاهي به اعضاي اتاق ه��اي بازرگاني كه 
به واس��طه هماهنگي با بانك ه��اي دولتي 
توانس��ته اند از صندوق توس��عه ملي منابع 
دريافت كنند، به وضوح نشان داده مي شود 
كه اتاق هاي بازرگاني به بخش خصوصي و 

شبه خصوصي تقسيم بندي شده اند. 
البته از كارت هاي بازرگاني يكبار مصرفي كه 
هزاران ميليارد توم��ان بدهي مالياتي دارند 
نيز نبايد عبور كرد. در نهايت بايد ديد چرا به 
رغم بها دادن قانونگذار به اتاق های بازرگانی 
اقتصاد ايران به سمت مردمی شدن حركت  
نكرده است و گويی اتاق های بازرگانی بخشی 
از دولت و شبه دولت هستند كه امور صادرات 
و واردات  را انج��ام می دهن��د. از اين رو اين 
حوزه نياز به آسيب شناسی كارشناسانه دارد. 
چراكه بايد نيروی كار كشور از قالب كارگر ، 
كارمند، بيكار و بازنشس��ته خارج شده و در 
حوزه  كارآفرينی و فعاليت اقتصادی حضوری 
فراتر از قرار دادهای كارگ��ری، كارمندی، 
پيمانی و... داش��ته باش��د تا عقب ماندگی 
اقتصادی ب��رای رقابت ب��ا خارجی ها با كار 

شبانه  روزی جبران شود.

فصل بررسی عملکرد اتاق  بازرگانی ايران، تهران و استان ها فرارسيد

اتاق هاي بازرگاني مانع مردمي شدن اقتصاد شده اند! 
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تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

49545تامين سرمايه اميد
23121سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

50844قطعات اتومبيل ايران 
6342302جام دارو

7436354كاشي وسراميك حافظ 
12125577فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

7378351بورس كاالي ايران
3302157فوالدكاوه جنوب كيش

5562264قندنيشابور
2423115داروسازي روزدارو
495332347پتروشيمي فناوران

3110147تكنوتار
146869قطعات اتومبيل ايران 

2203103سايپاشيشه 
4102190كيميدارو

4305195ريخته گري تراكتورسازي ايران 
212496دارويي لقمان 

2768125مهندسي نصيرماشين 
2673120سيمان هگمتان 

4069182معدني وصنعتي چادرملو
3315147صنعتي آما

11124490پاكسان 
4656205نيروترانس 

4484196ايران تاير
144563ليزينگايرانيان

22276967فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
201187لبنيات كالبر

3372144گروه صنعتي بارز
288941226فرآوري موادمعدني ايران 

173573تامين سرمايه اميد
88037دارويي لقمان 

17180686پارس خزر
5098201افست 

3475137مارگارين 
166565فيبرايران 

4362166كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
141853سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

300051115پارس سرام 
246789بانك ملت

7323259معدني وصنعتي گلگهر
4630162آبسال 

5503192بورساوراقبهادارتهران
4782160كويرتاير

182459لبنيات پاك 
7187228داروسازي فارابي 

78024سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
3378103گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5345161توليدمواداوليه داروپخش 
4861146توسعه معدني وصنعتي صبانور

12591374داروپخش )هلدينگ 
3872115سبحاندارو

130138سيمان دورود
140641سيمان شمال 

4288125آلومينيوم ايران 
3705108گسترش نفت وگازپارسيان

198557نيرومحركه 
8176234گروه صنعتي بوتان 

82423سرمايه گذاري سايپا
114732سايپا

182849بيمه ما
33855904پتروشيمي پارس

187650الكتريك خودروشرق 
332584ملي صنايع مس ايران  

399696سيمان كرمان 
217852سايپاآذين 

12903307پتروشيمي پرديس
4510105س.صنايع شيميايي ايران

22852516معدني دماوند
6707150معادن منگنزايران 
10407225خوراك دام پارس 

391282شيمي داروئي داروپخش 
309764موتورسازان تراكتورسازي ايران 

247951سرمايه گذاري ملي ايران 
9334189گلتاش 
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ارزش افزوده تجارت 100 تا 150 ميليارد دالری صادرات و واردات رسمی و غيررسمی كجا می رود؟


