




وش توسط دارندگان کارت بازرگانی ار فر داخت یک در هز    حذف پر

ایند تجارت خارجی کشور    حذف تدریجی کارت بازرگانی از فر

ل مالیات توسط دارندگان کارت بازرگانی ار سود مشمو داخت سه در هز    حذف تدریجی پر

دن عضویــت بنگاههــای بخــش خصوصــی در اتــاق، بــه نحویکــه اتــاق از طریــق حــق عضویــت  اگیــر کــر    تغییــر قانــون اتــاق بازرگانــی و فر

د ا بدســت آور ای بودجــه خــود ر داختــی اعضــا منابــع الزم بــر پر

داشــتن فشــار آن از دوش تولیدکننــدگان، صادرکنندگان  وده بــا نــگاه رفع مشــکالت موجود و بر ش افــز    پــی گیــری اصــالح قانــون مالیــات بــر ارز

ان و پیمانکار

های  مان و کاهــش فشــار مــا در ایــن ســاز ایــش نقــش کارفر ات مربوطــه، در جهــت افز    پــی گیــری اصــالح قانــون بیمــه تأمیــن اجتماعــی و مقــرر

مایــان مان بــر کارفر ایــن ســاز

اینــد امــور گمرکــی و کاهــش  ــه فر ای کاهــش موانــع موجــود، ســرعت بخشــیدن ب ــه آن بــر    پــی گیــری اصــالح قانــون امورگمرکــی و آئیــن نام

ــه موجــود ــه واســطه قانــون و آئیــن نام ــه صاحــب کاال ب تــب ب ــه هــای متر هزین

ه به بنگاههای کوچک و متوسط و اشخاص حقیقی عضو اتاق ائه خدمات مشاور ای ار ان بر ه حقوقی در اتاق تهر    ایجاد واحد مشاور

اگیــر بــه همــه اعضــای اتــاق در خصــوص فرصتهــای تجــاری،  ســانی فر اه انــدازی ســامانه ارتبــاط مســتمر بــا اعضــای اتــاق، بــه نحویکــه اطــالع ر    ر

د شــمند بــه لحظــه انجــام پذیــر امــی و ســایر اطالعــات ارز ودی و اعز هیاتهــای ور

ه و توانمند سازی اعضای جوان و جدید اتاق اه اندازی خدمات مشاور    ر

ائــه خدمــات  وده ار ش افــز ای اعضــا، بــه نحویکــه ارز ه بــر دادهــای جمعــی بــا تخفیــف ویــژ ار دن هزینــه اعضــای اتــاق از طریــق عقــد قر    کــم کــر

دد.  داختــی ایشــان بــه اتــاق بیشــتر گــر مســتقیم اتــاق بــه اعضــا، از مبالــغ پر

ایــش ضریــب حمایــت از اعضــای  ای افز ه و توانمنــد در هیأتهــای حــل اختــالف مالیاتــی و بیمــه تأمیــن اجتماعــی بــر اد خبــر     اســتفاده از افــر

اتــاق در ایــن هیأتهــا

انتر به اعضای خود ائه خدمات بهتر و ارز ای ار ان بر ای سهیم شدن اتاق در نمایشگاه بین المللی تهر     تالش بر

ان  سیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهر     ر

ائه خدمات رفاهی و تفریحی اه اندازی باشگاه اعضای اتاق به قصد تقویت ارتباط بین اعضاء، ضمن ار     ر

ون بخش خصوصی دن توانمندیهای اعضا و تقویت همکاری در     شبکه سازی تجاری بین اعضای اتاق در جهت پیوند ز

ــل  د مخ ــه اعضــا و همچنیــن پــی گیــری اصــالح مــوار ســانی ســریع آنهــا ب ای اطــالع ر ات بــر اه انــدازی واحــد پایــش بخشــنامه هــا و مقــرر     ر

کســب و کار

دن ســطح آگاهــی اعضــا در  ای اصــالح آنهــا، بــاال بــر ا و تــالش بــر ویــه هــای فســادز ات و ر     مقابلــه بــا فســاد اداری از طریــق شناســایی مقــرر

ــایع    د ش ــری مــوار ــی گی ــاد و پ ــا فس ــه ب خصــوص نحــوه مواجه

افیــک، آســیبهای  ان، ماننــد آلودگــی هــوا، تر ای کاهــش آســیبها و اختــالالت مهــم شــهر تهــر ان بــر مانهای ذیربــط شــهر تهــر     همــکاری بــا ســاز

اجتماعــی و امثالهــم

ای بنگاههای کوچک و متوسط     پی گیری اصالح نظام تأمین مالی کشور در جهت کاهش شکاف تأمین مالی بر

ای  ایــش ســهولت کســب و کار بــر ش جهانــی انجــام کســب و کار )Doing Business( بــا هــدف افز ار ان در گــز ای بهبــود رتبــه ایــر     تــالش بــر

مایه گــذاری خارجــی در کشــور ایــش جذابیــت ســر فعــاالن اقتصــادی کشــور و افز

ایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور ای اصالح مسیر خصوصی سازی و افز     تالش بر

ایند محوری ج ساختن آن از فر ای حل مشکالت و مسائل مهم فعاالن اقتصادی و خار ای گفتگو بر     استفاده از ظرفیت شور

د عدم توجه و تمکین به این قانون  شگری موار ار ای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و پایش و گز     مطالبه جدی اجر

ویکردهای ائتالف برای فردا یده اهداف و ر گز



ز باشیم امیدوار و خردور
اقتصــاد ایــران دوران جدیــدی را پیــش روی خــود مــی بینــد. ایامــی کــه ضــرورت و بــاور قلبــی بــه تغییــر شــرایط اقتصــادی کشــور آن را رقــم زده اســت.  

بــر همیــن اســاس »فرصتــی« تاریخــی نیــز در پیشــگاه بخــش خصوصــی ایــران قــرار گرفتــه تــا همزمــان هــم جایــگاه واقعــی خــود در فضــای اقتصــاد 

ایــران را پیــدا  و تثبیــت کنــد و هــم اینکــه زمینــه هایــی را بــرای بهبــود شــرایط کلــی اقتصــاد کشــور مهیــا ســازد.

دولــت بــه ایــن بــاور رســیده اســت کــه بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور، خــروج از رکــود اقتصــادی، دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی پیــش بینــی 

شــده در برنامــه هــای توســعه ای، کاهــش نــرخ بیــکاری بــه عــدد تــک رقمــی، کنتــرل تــورم و مهــار نقدینگــی ســرگردان بــه همراهــی و یــاری بخــش 

خصوصــی بیــش از هــر زمــان دیگــری نیــاز دارد. بخــش خصوصــی نیــز کــه بویــژه در ســالهای اخیــر شــرایط ســختی را پشــت سرگذاشــته  اعتقــاد 

دارد کــه اکنــون زمــان بازیابــی تــوان از دســت رفتــه فــرا رســیده و بایــد بــا همــت و غیــرت صاحبــان واقعــی و حرفــه ای کســب و کار بــه تــاش بــرای 

اعتــای کشــور ادامــه دهــد.  امــروز کــه دولــت قصــد دارد میــزان اثــر و حضــور  بخــش خصوصــی در تصمیــم ســازی هــای سرنوشــت ســاز کشــور را 

افزایــش دهــد ، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی  نیــز  بایــد بــا بهــره گیــری از نظریــات کارشناســی، خردمندانــه و حرفــه ای صاحبــان 

کســب و کار بــه مشــاوری قــوی، اثرگــذار و پیــش برنــده بــرای دولــت بــدل شــود و اکنــون زمــان آن اســت کــه بــا اتــکاء بــه موقعیــت بــزرگ تاریخــی پیــش 

ــه عنــوان تشــکلی کــه محــل اجمــاع خــرد جمعــی بخــش خصوصــی اســت بایــد  ــاق ب ــگاه کنیــم . در عیــن حــال ات ــه ن ــه آینــده امیدواران رویمــان ب

پتانســیل جمــع آوری انــواع آراء و اعتقــادات متفــاوت و موثــر اقتصــادی را در خــود ایجــاد کنــد ، بــه نحــوی کــه  بتوانــد در صــدر تصمیــم گیــری هــا در 

کنــار قــوه مجرییــه، قــوه مقننــه و قــوه قضاییــه بنشــیند.. و مســولیت امــروز ماســت کــه اتــاق را قــوی تــر، پویاتــر و خردمندتــر از تمامــی دوره هــای 

تاریخــی بــه مشــاوری واقعــی و صــادق بــرای قــوه مجریــه و البتــه مدافعــی ســختگیر و قــوی بــرای بخــش خصوصــی بــدل کنیــم.

 امــروز فرصــت تاریخــی بــرای بخــش خصوصــی اســت. بیایــد همگــی باهــم و بــا احتــرام بــه تفــاوت دیــدگاه هــا ، بــا مشــارکت جمعــی در انتخابــات 

اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران، ایــن تشــکل موثــر را پــر از  ایــده هــای خاقانــه و امیدبخــش بــرای آینــده اقتصــاد کشــور و بخش 

خصوصــی ســازیم.

مسعود خوانساری

سوابق و فعالیتها :
ا   رئیس  ان    مدیرعامل شرکت آکام تجارت صدر ان   رئیس کمیسیون حمل و نقل و گمرک اتاق تهر ان و ایر   عضو هیأت نمایندگان اتاق تهر

س  ه شرکتهای سیمان خاش ، فار مایه گذاری آتی سامان   عضو هیأت مدیر ه  شرکت لیزینگ اقتصاد نوین   مؤسس و مدیرعامل شرکت سر هیأت مدیر
مان تامین اجتماعی در دولت  اهداری در دولت اصالحات   مشاور ریاست ساز مان حمل و نقل و ر اه و رئیس ساز ارت ر ون   معاون وز ستان ، کار و خوز

ارت کشاورزی از سال 1359 لغایت 1368 سازندگی   معاون وز

  لیسانس مهندسی کشاورزی       
نامه ریزی و سیستم   فوق لیسانس بر



پدرام سلطانی

ان      شکی از دانشگاه تهر ای حرفه ای پز   دکتر
  MBA  از دانشگاه منچستر انگلستان

اتاق، سکوی جهانی شدن بخش خصوصی
ایــران  تنهاتریــن اقتصــاد بــزرگ دنیاســت. نــه بــه ســازمان جهانــی تجــارت پیوســته ایــم و نــه در پیمانهــای اقتصــادی و تجــاری موثــری عضــو 

هســتیم. چنــد موافقتنامــه دو جانبــه تجــارت ترجیحــی بــا کشــورهای دور و نزدیــک بســته ایــم کــه بــه دلیــل نداشــتن اســتراتژی مشــخصی بــرای 

حرکــت در مســیر جهانــی شــدن، بیشــتر نمادیــن هســتند. ایــران از حیــث نســبت تجــارت خارجــی )منهــای نفــت( بــه تولیــد ناخالــص داخلــی جــزو 

20 کشــور آخــر دنیاســت. تیرگــی روابــط دیپلماتیــک و فزونــی تحریــم هــای اقتصــادی هــم در چنــد ســال گذشــته موجــب شــد کــه مســیر تعامــل 

بخــش خصوصــی ایــران بــا ســایر کشــورها باریــک تــر و پیچیــده تــر شــود. همــه ایــن کاســتی هــا باعــث شــده کــه بخــش خصوصــی مــا هنــوز تمریــن 

درســتی در پیوســتن بــه اقتصــاد جهانــی نداشــته باشــد. 

امــا روی دیگــر ایــن ســکه، فرصتهــای انباشــته ی پیونــد مــا بــا جامعــه جهانــی اســت. کاهــش ارتباطــات در چنــد ســال اخیــر موجــب بوجــود آمــدن 

عطشــی در دنیــا بــرای تعامــل بــا ایــران و بهــره گیــری از فرصتهــای فــراوان ســرمایه گــذاری در کشــور مــا شــده اســت. امــا بخــش خصوصــی مــا بــه 

دلیــل محرومیــت از مهــارت هــای تعامــل بــا همتایــان خــود در دنیــا، بــرای ســهم یابــی در فرصهــای پیــش رو آمــاده نشــده اســت.  یکــی از مأموریتهــای 

اصلــی اتاقهــای بازرگانــی زمینــه ســازی و تســهیل ارتبــاط و تعامــل اعضــای خــود بــا فعــاالن اقتصــادی ســایر کشــورها اســت. امــا اتــاق مــا نیــز بــرای 

ایفــای ایــن مأموریــت ظرفیــت ســازی و برنامــه ریــزی الزم را نکــرده اســت. »ائتــاف بــرای فــردا« بــا درک ایــن ضرورت و فهــم این فرصت، بنــا دارد نقش 

پیشــگامی و تســهیل گــری اتــاق در حرکــت بخــش خصوصــی و اقتصــاد کشــور بســوی تعامــل بــا اقتصــاد جهانــی را بازیابــی کنــد. ما معتقدیــم اتاق 

مــی توانــد بســیار موثرتــر و مبتکرتــر از آنچــه کــه تاکنــون بــوده اســت، در ایــن خصــوص بــه ایفــای نقــش بپــردازد. هیــچ  نهــادی همســان اتــاق در ایــن 

ظرفیــت نیســت و هیــچ زمانــی بیشــتر از ســالهای پیــش رو ایــن ظرفیــت مــورد نیــاز نبــوده اســت. همــکاری صحیــح و حرفــه ای بــا اقتصــاد جهانــی 

مــی توانــد زمینــه ســاز دوره جدیــدی از رشــد در اقتصــاد کشــور باشــد، امــا اینبــار بــا راهبــری و پیشــگامی بخــش خصوصــی. 

سوابق و فعالیتها :
ه و دبیرکل اتحادیه  سال    عضو هیأت مدیر وه شرکتهای پر ه گر ان     رئیس هیات مدیر   نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایر

ان    عضو هیأت  ان    عضو مؤسس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایر وشیمی ایر ده های نفت، گاز و پتر اور صادرکنندگان فر
ان     عضو هیأت  مانهای بین المللی اتاق ایر ان    رئیس کمیسیون WTO و ساز ده های نفتی ایر اور ات فر ه  و مدیرعامل صندوق توسعه صادر مدیر

ان     عضو کمیسیون تجدیدنظر گمرکی ان و ایر نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهر



رگ در سایه گام های هوشمندانه میسر است پیشرفت های بز
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم...

اعــام نامــزدی در هــر انتخاباتــی، بــرای ایرانیانــی کــه در خــود ظرفیــت و توانمنــدی بهســازی امــور را میبیننــد، یــک تکلیف ملی اســت. آشــکار اســت 

اگــر ثبــت نــام بــرای انتخابــات، بــا دلیــل و برنامــه متقــن و مناســب همــراه نباشــد، نمیتوانــد گــره از مشــکلی بگشــاید و رهــآورد آن تنهــا بــه فرصــت 

ســوزی محــدود مــی شــود. از ایــن رو اســت کــه مــن آمــده ام بــا هــدف بــه تصویرکشــیدن جایــگاه واقعــی بخــش خصوصــی؛ چنانکــه بــا رای بازرگانان و 

تولیدگرانــی کــه دغدغــه تجــارت ســالم دارنــد، بتوانــم واجــد حضــور در هیــات نماینــدگان اتــاق شــوم وســهمی در معرفــی توانمنــدی هــای کارآفرینــان 

در عرصــه هــای مختلــف داشــته باشــم.

اقتصــاد کشــور مــا، اکنــون نیازمنــد قوانیــن و بســتر اجرایــی مناســبی اســت کــه بــا تکیــه بــر آن، تولیــد داخلــی مــورد حمایــت قــرار گیــرد و حقــوق 

معنــوی از دســت رفتــه در حــوزه برندهــای ملــی، بــاز ســتانده شــود. امــروز اگــر در برخــی حــوزه هــا شــاهد آن هســتیم کــه تولیــد داخــل بــه ســطح 

پایینــی از ظرفیــت اســمی خــود رســیده و یــا اینکــه بازارهــای صادراتــی در برخــی بخشــها بــه دســت رقیبــان افتــاده، در عــوض بــا خــرد جمعــی و 

اتخــاذ تدابیــر مناســب کــه در پنــاه و »اتــکال بــه خداونــد و اتــکا بــه دانــش نخبــگان و تجربــه خبــرگان« روی مــی دهــد، میتــوان بــه روی دادن اتفاقــات 

بــزرگ امیــد داشــت کــه مــا مــردان و زنــان بزرگــی در کشــور داریــم بــرای رقــم زدن بهتریــن سرنوشــت. در ایــن مســیر، بــه عنــوان یــک ایرانــی بــر خــود 

فــرض میدانــم کــه اکنــون موقــع آن اســت تــا همــه اســتعدادها و ظرفیــت هایــی کــه توانســته ام بــا یــاری خــدا و در ســایه آرامــش موجــود بــه آنهــا دســت 

یابــم، بــرای اعتــا و ســربلندی کشــور قهرمــان پــرور خــود بــه کار گیــرم.

ــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  ــه ات ــا رای و انتخــاب آگاهانــه فعــاالن اقتصــادی را ب اســفندماه امســال و در آخریــن روزهــای ســال در کنــار هــم و ب

کشــاورزی خواهیــم فرســتاد تــا در آغــاز نیمــه دوم ســالهای چشــم انــداز 20 ســاله، پیشــرفت هــای بــزرگ در ســایه گام هــای هوشــمندانه مقــدور و 

میســور باشــد.

ی مهدی جهانگیر

سوابق و فعالیتها :
ه هلدینگ مجتمع فوالد صنعت بناب    رئیس هیأت  دشگری     رئیس هیأت مدیر دشگری     مؤسس و بنیان گذار بانک گر وه مالی گر   رئیس گر

ان )سهامی عام( دشگری  ایر هنگی و گر اث فر مایه گذاری میر ه شرکت سر ه هلدینگ صنایع و معادن ماهان    مؤسس و رئیس هیأت مدیر مدیر
ه هلدینگ  س کیمیا    رئیس هیأت مدیر ه هلدینگ ساختمانی  پار دشگری    رئیس هیأت مدیر ه هلدینگ اقتصادی نگین گر   رئیس هیأت مدیر

اد    رئیس هیأت مؤسس  دی کار شی علمی کاربر ان و یونان    رئیس هیأت امنا مرکز آموز ژی الوان     رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایر نفت و گاز و انر
تر سال 1393  آفرین بر بنیاد نیکو کاری یاس فاطمه النبی )س(     کار

  فوق لیسانس مدیریت  بازرگانی
شته اقتصاد بین الملل         دانشجوی سال آخر  PHD  ر



اتاق باید منشأ تحوالت کلیدی و ثمر بخش برای بخش خصوصی باشد
همــه کســانی کــه دل در گــرو  ایــران و اقتصــاد ایــران دارنــد بــه خوبــی مــی داننــد دســتیابی بــه موفقیــت تنهــا بــا اتــکاء بــه خــرد جمعــی میســر اســت. 

ــا توجــه بــه تمــام ویژگــی هــای جامعــه ایرانــی، اتــاق بــه عنــوان یکــی از  آنهایــی کــه اقتصــاد ایــران را مــی شناســند، بــه خوبــی درک کــرده انــد کــه ب

معــدود تشــکل هــای بخــش خصوصــی بــه شــمار مــی آیــد کــه بیــش از یــک قــرن از عمــرش مــی گــذرد و همچنــان اســتوار باقــی مانــده اســت. همیــن 

ایســتادگی در مقابــل تندبــاد حــوادث و تــداوم راه بــا وجــود مشــکات فــراوان نشــان مــی دهــد کــه تشــکلی ماننــد اتــاق ریشــه در ذهــن و بــاور جامعــه 

اقتصــادی ایــران دارد. امــا امــروز نیازهــا تغییــر کــرده اســت، خواســته هــا عــوض شــده و از همــه مهمتــر اینکــه فرصــت هــا انــدک اســت. همــه مــا بــه 

خوبــی مشــکات اقتصــاد کشــورمان و رنــج هایــی کــه بــر بدنــه واقعــی، مولــد و حرفــه ای بخــش خصوصــی رفتــه اســت را مــی دانیــم. امــروز زمــان 

زیــادی بــرای تغییــر نداریــم، از فرصــت هــای انــدک بایــد نهایــت اســتفاده را ببریــم و همگــی بــا وحــدت، همراهــی، هــم فکــری و بلندنظــری بــه 

ســمت ســاختن بیشــتر  اقتصــاد ایــران حرکــت کنیــم. اقتصــاد ایــران محــل کســب و کار و زندگــی ماســت و اتــاق نیــز خانــه همگــی اعضــای بخــش 

خصوصــی زحمــت کــش و رنــج دیــده ایــران بــه شــمار مــی آیــد. اتــاق در ســاختار اقتصــاد ایــران نهــادی مســتحکم و قــوی اســت کــه امــروز نقــش هــای 

بیشــتری نیــز بــردوش مــی کشــد. 

پارلمــان بخــش خصوصــی ماننــد تمامــی ســال هــای گذشــته بایــد منشــاء آغــاز تحــوالت کلیــدی و ثمــر بخــش بــرای بخــش خصوصــی واقعی باشــد. 

امــروز اقتصــاد ایــران نیازمنــد اتاقــی اســت کــه برآمــده از دل آرای اهــل فــن باشــد. بنابرایــن بــر مــا واجــب اســت کــه امــروز نــه تنهــا بــه منافــع بخــش 

خصوصــی بلکــه بــه مصلحــت ایــران فکــر کنیــم. امــروز بایــد خانــه را اســتوار و پویــا ســازیم.

سید حامد واحدی

شد مدیریت  شناسی ار   کار

سوابق و فعالیتها :
د کننده نهاده های دامی و  ه شرکت بین المللی تجارت الوند )وار   باغدار و تولید کننده واریته های اصالح شده سیب درختی    رئیس هیأت مدیر
ون      و صنعت گامر ه مجتمع پتر ه و آمونیاک(    رئیس هیأت مدیر دگان ) اور ه شرکت کود شیمیائی لر وغن خام(    سهامدار و عضو هیأت مدیر ر

ان ان و ایر ژی(    عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهر وشیمی و انر ان )هلدینگ نفت، گاز، پتر مایه گذاری ایر ه شرکت سر عضو هیأت مدیر
ان و یونان ای بازرگانی ایر ان    نایب رئیس شور ژی اتاق تهر   رئیس کمیسیون انر



بخش خصوصی توانمند، توسعه اقتصادی را رقم می زند
گشــایش درهــای ارتبــاط بــا جهــان، کــه بســیار محتمــل اســت، آمیــزش بیشــتر اقتصــاد کشــور بــا اقتصــاد جهانــی را در پــی خواهــد داشــت. جریــان 

کار و ســرمایه از خــارج بــه داخــل و بالعکــس ، تحوالتــی را رقــم خواهــد زد کــه بایــد مدیریــت شــود و ایــن تحــوالت، دگرگونــی هایــی را در رابطــه دولــت 

بــا ملــت در حــوزه اقتصــاد مــی طلبــد کــه بایــد بــه آن اندیشــید. نگاهــی هرچنــد کوتــاه بــه صحنــه جهــان پــس از جنــگ دوم جهانــی، بــرای درك بهتــر 

ضــرورت ایــن مدیریــت بــه مــا کمــك خواهــد کــرد: واکنــش و تحــول اقتصــاد اروپــای پــس از جنــگ، در قیــاس بــا رفتــار اقتصــاد ســایر کشــورها، بویــژه 

امریــکای التیــن، در جریــان جــذب ســرمایه هــا و کاربــرد آنهــا در اقتصــاد ملــی کشــورها.  آنچــه در ایــن میــان بیــش از همــه چیــز درس آمــوز اســت 

تفــاوت تحــوالت ایــن دو حــوزه اســت کــه دو چهــره متفــاوت از دو اقتصــاد را بــه نمایــش مــی گــذارد، یکــی در اوج شــکوفایی و دیگــری در قعــر دره فقــر، 

بــا وجــود جــذب ســرمایه هــای کان. شــکوفایی یــا فقــر در ایــن دوصحنــه، محصــول دو جریــان مهــم اســت: یکــی ســاختار اقتصــادی کشــور یعنــی 

جایــگاه هــای دولــت و بخــش خصوصــی و نقــش و رابطــه آنهــا بــا هــم و دیگــری ســطح توســعه یافتگــی انســانی، فنــی و ســازمانی جامعــه.

بــه هرحــال اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن ایــران، مــی توانــد بــه منزلــه موتــور قدرتمنــدی از بخــش خصوصــی در راســتای تحقــق ایــن دو منظــور، 

موثرتــر از پیــش عمــل کنــد:

- بهبود ساختار اقتصادی کشور و نقش و جایگاه درست دولت و مردم در اقتصاد 

- توسعه انسانی، فنی و سازمانی در جریان کار و سرمایه کشور

اتــاق بــا حمایــت متقابــل تشــکل هــا، پیشــبرد هــر دو جریــان را رهبــری خواهــد کــرد، دو جریانــی کــه تفاهــم و همــکاری بخــش خصوصــی را بــا ارکان 

حکومتــی ) مجلــس و دولــت ( طلــب مــی کنــد، جریــان هــا و تحوالتــی کــه طــی آن هــا از یــك طــرف بتدریــج دولــت از  بــار ســنگین تصــدی گــری دســت 

بکشــد و در عــوض وظایــف مدیریتــی خــود را بــا نیرومنــدی انجــام دهــد و  از طــرف دیگــر اســتعدادهای کــم نظیــر ایرانــی در شــرکت هــا و موسســات 

ــا اقتصــاد  بخــش خصوصــی بــه خاقیــت روز افــزون مشــغول باشــند و توســعه انســانی، فنــی و ســازمانی جامعــه، قابلیــت آمیــزش مناســب ب

جهانــی را فراهــم آورد.در چنیــن حالتــی اســت کــه بــردار فــرار مغزهــا معکــوس مــی گــردد و اســتعدادهای خــاق، ایــران را بــرای کار و توســعه خویــش 

ســرزمین مهربانــی و نعمــت خواهنــد یافــت.

محمد رضا انصاری

سوابق و فعالیتها :
ای اسالمی در سال 1392 تر کشور به انتخاب مجلس شور ان در سال 1388    مهندس بر هنگستان علوم ایر   مهندس برجسته کشور به انتخاب فر

ه تشکل های مهندسی  ه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی   عضو هیات مدیر ه شرکت کیسون   رییس هیات مدیر   رییس هیات مدیر
ائه دهنده بیش از 100 مقاله  ان و پاریس   ار انس های برلین، لندن، لوز ان در کنفر انی هایی از جانب بخش خصوصی ایر و فنی مختلف   انجام سخنر
ای 8 سال، صادر کننده  ج از کشور     مقام هفتم جهان در انبوه سازی مسکن در سال 2013، صادر کننده نمونه کشور بر ان و خار علمی و مهندسی در ایر

های جهان ای 2 سال، مقام 118 پیمانکاری بین المللی در جهان    حضور و فعالیت در 12 کشور جهان و اخذ جوایز متعدد در کشور ممتاز کشور بر

ان ان از دانشگاه تهر شد عمر شناسی ار غ التحصیل کار   فار



اتاق تاثیر گذار
اگــر قبــول کنیــم کــه چگونگــی اقتصــاد امــروز کشــور در نتیجــه برآینــد تعامــات عوامــل تاثیرگــذار متعــدد داخلــی، خارجــی، فرهنگــی، اجتماعــی 

و ... اســت و نحــوه تعامــل یــا تعــارض و عمــل بازیگــران مختلــف بــا اهــداف گوناگــون در آن نقــش دارنــد و اگــر قبــول کنیــم آنچــه امــروز در اقتصــاد 

داریــم آنــی نیســت کــه بایــد داشــته باشــیم یعنــی بــا توجــه بــه ظرفیتهــای اقتصادی،منابــع مختلــف )نیــروی انســانی، منابــع طبیعــی، موقعیــت 

ژئوپلیتیکــی، ژئواکونومیکــی، ظرفیــت تاریخــی و تحلیــل رونــد در حــوزه هــای بینشــی و مدیریــت و ســاماندهی( ماحظــه می شــود کــه بهره مندی 

مــا از اقتصــاد بایــد بــه مراتــب بهتــر از وضعیــت موجــود باشــد.

در ایــن زمینــه اتاقهــای بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کشــور امــروزه بــا توجــه بــه ظرفیــت قانونــی، ظرفیــت اجتماعــی و ظرفیــت حرفــه ای 

انتظــار و اعتمــاد نســبی ایجــاد شــده از نظــر قــوای ســه گانــه حکومــت، فعالیــن اقتصــادی و مــردم، منزلــت و موقعیــت مناســبی هســتند کــه مــی 

تواننــد در ســاماندهی، نظــارت و هدایــت برنامــه ریــزی هــای اقتصــادی کشــور نقــش جــدی داشــته باشــند و همچنیــن اتاقهــا میتواننــد در حــوزه 

پشــتیبانی هــای اطاعاتــی و حــل مشــکات اجرایــی فعالیــن اقتصــادی و توســعه روابــط بیــن الملــل تاثیرگــذار باشــند.

بایــد توجــه داشــت کــه اتــاق، عضــو محــور اســت یعنــی ســرمایه اصلــی اتاقهــای بازرگانــی، نماینــدگان و منتخبیــن آنهــا هســتند لــذا کاندیــد اتــاق 

بایــد ضمــن داشــتن نــگاه جامــع  و ملــی بــه اقتصــاد و اعتقــاد بــه کار تیمــی ، از نظــر بینــش و دانــش و تجربــه اقتصــادی و مدیریــت در یکــی از 

حوزه هــای اقتصــادی صاحــب نظــر و صاحــب تجربــه و مراعــات کننــده اخــاق باشــد.

 ضمنــا" اتــاق مطلــوب اتاقــی اســت کــه بتوانــد ظرفیــت و تــوان حضــور موثــر و بــه روز در صحنه هــای مختلــف اقتصــادی اعــم از داخلــی )دولــت، 

مجلــس و قــوه قضائیــه( و امــور بیــن المللــی را داشــته و مــورد اعتمــاد فعــاالن و نخبــگان و صاحــب نظــران باشــد وبتوانــد ضمن شــناخت مشــکات 

و چالــش و فرصــت و تهدیــدات اقتصــادی بــا پشــتیبانی اطاعاتــی، حقوقــی و قانونــی و پیگیریهــای الزم بــرای حــل مشــکات فعــاالن اقتصــادی 

تــاش موثــری داشــته باشــد. ایــن اتــاق بایــد بســتر و شــرایط الزم بــرای تعامــل و اســتفاده از دیدگاههــای مختلــف را فراهــم آورد و بتوانــد زمینــه 

توانمنــدی و حضــور تاثیرگــذار تشــکلها در امــور اقتصــادی را مهیــا ســازد .

ل اسحاق یحیی آ

سوابق و فعالیتها :
مان صنایع دفاع   وزیر بازرگانی  ارت صنایع و ساز ارت بازرگانی،وز ارت بازرگانی   معاون وز ه مرکز منسوجات وز   مدیرعامل و رئیس هیأت مدیر

مان صنایع ،هلدینگ سیاحی و تفریحی بنیاد، هلدینگ  ان ،ساز مان عمر ان ،ساز ه سیمان تهر   قائم مقام بنیاد مستضعفان   رئیس هیأت مدیر
ان   رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،  ان    معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایر آور امداد   رئیس انجمن علمی بازرگانی ایر معدن فر

ان معادن و کشاورزی تهر

  لیسانس مدیریت بازرگانی، فوق لیسانس مدیریت صنعتی     
اتژیک   دکتری مدیریت استر



دست در دست هم دهیم به مهر  میهن خویش را کنیم آباد
ایــن روزهــا بحــث انتخابــات اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی نقــل محافــل خصوصــی و دولتــی اســت و انصافــا هــم امــر مهمــی اســت که 

4 ســال آینــده ســکان پارلمــان بخــش خصوصــی چگونــه راهبــرد میشــود. تجربــه نشــان داده کــه صداقــت در قــول و عمــل و ایجــاد فضــای دوســتی 

و امانتــداری تعهــد بــه قولهــا و انجــام تعهــدات در محیــط تجــارت باعــث رونــق کســب و کار و برکــت در تجــارت میشــود. یکــی از وظایــف اتــاق ایجــاد 

محیــط ســالم اقتصــادی بــرای جــذب و رشــد و تعالــی نیروهــای جــوان اســت کــه پشــتوانه فــردای کشــور خواهنــد بــود. ایجــاد محیــط جــذاب بــرای 

ســرمایه گــذاری و آرامــش در محیــط کســب و کار از مهمتریــن عوامــل بــرای فعالیــت اقتصــادی اســت. چــه خــوب اســت کــه قــوه قضائیــه محتــرم 

بــه اســتناد مــاده 28 قانــون اتــاق کــه میگویــد دادگاههــا میتواننــد از همــکاری اتــاق در محاکــم اســتفاده کننــد بــا تشــکیل هیــات منصفــه اقتصــادی 

ــری از  ــث جلوگی ــا باع ــده ه ــا و پرون ــوع قرارداده ــا در موض ــات اعض ــری از تجربی ــره گی ــا به ــا ب ــود ت ــکیل ش ــاص تش ــادی خ ــای اقتص ــرای دادگاهه ب

شــایعه پراکنــی و در نهایــت باعــث جلوگیــری از دلســردی و تشــویق محافــل اقتصــادی شــود. اتــاق بــه عنــوان عضــو شــورای پــول و اعتبــار بایــد در 

تقویــت بانکهــا و بــورس بــه عنــوان موتــور محــرک تولیــد کمــک کنــد. رســالت امــروز اتــاق همدلــی و همفکــری و جــذب همــه نیروهــای اقتصــادی و 

فعــاالن عرصــه کار و تولیــد و خدمــات، ایجــاد محافــل اندیشــه، جــذب و آمــوزش نیروهــای جــوان بــرای رقابــت در صحنــه بیــن الملــل همــکاری بــا 

دانشــگاه هــا بــرای اســتفاده از دســتاوردهای علمــی و تجــاری ســازی محصــوالت علمــی کشــور، کمــک بــه تولیــد داخــل و توســعه اقتصــادی مقاومتــی 

اســت. ایجــاد فضــای سیســتم محــور بــه جــای فــرد محــور باعــث خاقیــت و ظهــور توانمندیهــای جدیــد میگــردد. امــروزه همــه بخشــهای اقتصــادی 

قســمتی از سیســتمهای سیاســی بیــن المللــی را خــود همــراه و درگیــر کــرده اســت. چــه کســانی توانمندیهــا و تخصصهــا و اختراعــات و مهارتهــا را 

بــا دنیــا تقســیم کــرده انــد، بازرگانهــا، صنعتگــران و کشــاورزان کــه توانســته انــد حلقــه آمــوزش و تحقیقــات و علــوم توســعه ای جهــان را گســترش 

دهنــد. آرزو دارم اتــاق بازرگانــی ایــران بتوانــد حرکــت رو بــه جلــو بــا شناســایی ابــزار توســعه در ایــن حرکــت جمعــی کمــک کنــد، آرزوی توفیــق بــرای 

همــه همــکاران چــه در گــروه همفکــر و ســایر ائتافهــا را دارم و امیــدوارم افــراد شایســته انتخــاب گردنــد.

با آرزوی رسیدن به شوکت ملی برای ایران و گسترده شدن رفاه و عدالت در سراسر کره زمین

محمد امیر زاده

سوابق و فعالیتها :
اتی از تاسیس تاکنون به مدت 36سال و فعال  اهسازی، سد سازی، ساختمانی، معدنی، نفتی و مخابر ه های ر   مدیرعامل شرکت دیداس، فعال در حوز
اه آهن، رتبه یک آب و موضوعات مربوطه مانند سد سازی، کانال، خط انتقال آب، نفت،  ودگاه، ر اه، فر ای رتبه یک ساختمان، ر در بخش خصوصی    دار

ه    صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی کشور    عضو  ه انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، 3 دور گاز و اسکله سازی   عضو هیأت مدیر
انی در 5 کشور  ه های عمر وژ ه    سابقه کار در پر ه سندیکای شرکتهای ساختمانی، 2 دور ان و قطر    عضو هیأت مدیر ه انجمن دوستی ایر هیأت مدیر

ایر وس و الجز منستان، بالر ات، ار اقستان، امار قز

  مهندسی civil از دانشگاه I. I .T دهلی هندوستان 



به نام آنکه آغاز و پایان از اوست 
در عصــر حاضــر بــا گســترش دانــش بشــری تحــوالت شــگرف در زمینــه هــای علمــی، فنــی و مدیریتــی پدیــدار شــد، تغییــرات ماهــوی در نگــرش بــه 

جایــگاه هــای فــردی و ســازمانی در پــی آن ایجــاد شــده، تــاش بــرای ارتقــاء و تعامــل انســان تعالــی خــواه بــه جســتجوی زمینــه هــای تــازه ای در عرصــه 

هــای کســب و کار و احــراز شایســتگی و ورود بــه حیطــه هــای جدیــد فعالیــت جمعــی بــر مبنــای ســوابق حرفــه ای ، تخصصــی بــه آرامــی شــکل 

گرفتــه اســت. توانایــی هــای ویــژه ای کــه از گــرد آمــدن ایــن گــروه واز برآینــد فکــری ناشــی از علــم، تجربــه و همگرایــی آنــان بــه منصــه ظهــور رســیده 

میتوانــد اتاقــی را شــکل دهــد کــه متضمــن شــکوفایی و توســعه پایــدار اقتصــادی باشــد. پــس از حــدود ســی ســال تجربــه فعــال در صنایــع مختلــف 

بویــژه احــداث و تولیــد و باورهــای عمیــق، اعتقــاد بــه ایــن مســئله دارم کــه موانــع تحقــق بخشــی بــه کار آفرینــی در چرخــه اقتصــاد کشــور از مســیر 

تعامــل ســازنده بیــن اتــاق و ارکان حاکمیتــی بــا رویکــرد ایجــاد و افزایــش ســرمایه اجتماعــی بــه نتیجــه میرســد. ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد آحــاد 

کار آفرینــان و بازیگــران اقتصــادی بــه نــگاه حاکمیــت اصلــی تریــن عنصــر در رفــع فقــر و توســعه عدالــت اجتماعــی اســت. ســرمایه اجتماعــی اصلــی 

تریــن و کلیــدی تریــن شــاخص مشــارکت عمومــی و اثــر بخــش فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی در اتــاق واقعــی اســت. اتــاق بایــد پرچمــدار احــراز 

شایســتگی جهانــی شــدن و کانــون تفکــر بــرای افزایــش ســرمایه اجتماعــی و ایجــاد پیونــدی مبــارک بیــن مولفــه هــای توســعه پایــدار کشــور باشــد. 

آنچــه امــروز بــر صنایــع زیــر بنایــی کشــور باالخــص ســیمان رفتــه اســت نشــان از آن اســت کــه توســعه برنامــه ریــزی شــده وســیعی برابــر ســند چشــم 

انــداز بــه مقصــد رســیده کــه همــگام بــا آن زیــر ســاختهای مرتبــط رشــد نکــرده اســت. دولــت ســهم خــود را از تغییــرات سیاســتهای پولــی، اقتصادی و 

محیطــی تحمیــل شــده بــر کشــور را عمدتــًا بــر دوش صنعــت نهــاده امــا توســعه تولیــد و مــازاد محصــول نیــز هنــوز موجبــات رهــا کــردن تصــدی گــری 

را در ســازمانهای دولتــی ذیربــط ایجــاد نکــرده. حــال دقــت داشــته باشــیم آحــاد صنعــت بیــن آنچــه میگوییــم و آنچــه عمــل مــی کنیــم فقــط بــه دومی 

توجــه دارنــد لــذا کاهــش اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی در صنعــت مانــع توســعه هــای پایــدار آتــی در ســایر صنایــع کشــور خواهــد شــد.

بــاز گردانــی ایــن مســیر کاهــش اعتمــاد بــرای دولــت ســهل نخواهــد بــود امــا بــا تکیــه بــر ارکان بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی بویــژه اتــاق و بــه 

دور از هــر گونــه بخشــی نگــری و نــگاه سیاســی بــا رویکــرد فرهنــگ حمایتــی در کنــار اصــل رقابــت پذیــری قــادر بــه توســعه کار آفرینــی در حــوزه هــای 

نویــن و بهبــود تصمیــم گیــری بخشــهای مختلــف بشــرط بــاور واقعــی و تکیــه بــر توانایــی هــای بخــش خصوصــی خواهیــم بــود.

سید محمد اتابک

ان از دانشگاه میشیگان امریکا شد مهندسی عمر شناسی ار   کار

سوابق و فعالیتها :
ه انجمن  ه      رئیس هیأت مدیر ه ، مدیرعامل و عضو هیأت مدیر   سابقه فعالیت در16 شرکت بزرگ داخلی و بین المللی به عنوان  رئیس هیأت مدیر

ه شرکت  ان کشور  بمدت 3 سال    رئیس هیأت  مدیر ه انجمن انبوه ساز مایان صنعت سیمان  کشور   از مؤسسین و عضو هیأت مدیر صنفی کارفر
ای اسالمی    عضو  ارت صنایع و مجلس شور ای مشورتی وز ه شرکت اکباتان   عضو شور ان    مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیر سیمان تهر

ش صنایع  ه شرکت  هلدینگ گستر سازی    مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیر ارت مسکن و  شهر دی مرکز تحقیقات ساختمان وز اهبر کمیته فنی ر
س معدنی کاوه  پار



یخی فعاالن بخش خصوصی فرصت تار
انتخــاب آگاهانــه و حضــور حماســی مــردم در 24 خــرداد ۹2، منجــر بــه روی کارآمــدن دولــت تدبیــر و امیــد بــا مشــی اعتــدال شــد. خواســته هــای 

ــان و  ــا جهانی ــی ب ــه سیاس ــاح رابط ــی اص ــه اول ــود ک ــی ب ــاد داخل ــی و اقتص ــن الملل ــط بی ــی و رواب ــت خارج ــه سیاس ــران در زمین ــان ای ــت قهرم مل

تنشــزدایی بــا ســایر کشــورها و دولتهــا، حــل و فصــل عزتمندانــه مســائل هســته ای و اثبــات صلــح آمیــز بــودن فعالیــت هــای کشــورمان در ایــن 

زمینــه و تاکیــد بــر فتــوای رهبــر معظــم انقــاب را بــه دنبــال داشــت و دومــی ثبــات در سیاســتگذاریها و تصمیمــات دولــت در اقتصــاد و پرهیــز 

از تصمیمــات غیرکارشناســی و شــتابزده، ایجــاد ثبــات و آرامــش در بــازار ارز و جلوگیــری از نوســانات شــدید نــرخ آن، کنتــرل تــورم، توقــف رشــد 

منفــی و بازگشــت رونــق بــه اقتصــاد، مخصوصــا تاکیــد بــر تقویــت بخــش خصوصــی و اعتمــاد بــه ایــن بخــش )انتخــاب رئیــس پارلمــان بخــش 

ــاه روی کار آمــدن ایــن  دولــت بســیاری از شــاخص هــای  خصوصــی بــه عنــوان رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور( را جلــوه ویــژه ای داد. در مــدت کوت

اقتصــادی بهبــود پیــدا کــرده اســت. حضــور مدیــران ارشــد بــا ســابقه همــکاری در بخــش خصوصــی و عاقــه و اشــتیاق آنــان بــه اســتفاده از همــه 

ظرفیــت هــای معطــل مانــده بخــش خصوصــی، رابطــه بســیار صمیمانــه و نزدیــک بــا کارآفرینــان و تشــکل هــای صنعتــی مرتبــط، جایــگاه اتــاق 

بازرگانــی، صنایع،معــادن و کشــاورزی ایــران را در ســطوح تصمیــم ســازی و مشــارکت در تصمیــم گیریهــای کان اقتصــادی بازســازی و حضــور 

رئیــس جمهــور و مواضــع ایشــان در جلســات توســعه ســرمایه گــذاری اســتان هــا کــه بعضــا در محــل اتــاق برگــزار میشــود و بــه همــراه بــردن رئیــس 

و اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی در ســفرهای خارجــی دکتــر روحانــی، نویــد بخــش توجــه  بــه جایــگاه رفیــع بــرای پارلمــان آینــده بخــش 

خصوصــی اســت، کــه در نــگاه دولــت وجــود دارد. 

در ایــن میــان، انتخابــات اتــاق در اســفندماه ســال جــاری آزمــون بزرگــی پیــش روی فعــاالن، کارآفرینــان، صنعتگــران و بازرگانــان بــه ویــژه اعضــای 

اتــاق بازرگانــی در سراســر کشــور اســت تــا بــا مشــارکت فعــال و حضــور گســترده در انتخابــات، بهترینهــا را بــه نمایندگــی خــود انتخــاب و پارلمانــی 

شایســته بــه عنــوان مشــاور ســه قــوه شــکل دهنــد و ازایــن فرصــت طایــی تاریــخ پرفــراز و نشــیب اقتصــاد ایــران حداکثــر بهــره بــرداری را کننــد. 

از ســوی دیگــر، رشــد، شــکوفایی و بالندگــی را بــه اقتصادمــان برگرداننــد و در کنــار دولــت اعتــدال از عهــده مســوولیتها و انتظــارات مــردم بزرگــوار 

کشــورمان کــه شایســته بهترینهــا هســتند برآینــد. بــه امیــد آن روز پــای صندوقهــای رای در انتخابــات اتاقهــای بازرگانــی کشــور حضــور یابیــم.

محسن بهرامی ارض اقدس

سوابق و فعالیتها :
ان    عضو هیأت نمایندگان  ات ایر   معاون وزیر بازرگانی ، مشاور وزیر نفت و  مشاور وزیر بازرگانی دولت اصالحات    قائم مقام مرکز توسعه صادر

ه مرکز داوری اتاق بازرگانی،  وزنامه حیات نو اقتصادی    عضو هیأت مدیر ل ر ه    مدیر مسئو ان در چهار دور ان و ایر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهر
ه و مدیرعامل  ان   عضو هیأت مدیر مان نظام مهندسی استان تهر ان    عضو ساز مایه گذاری شهر تهر ان    مشاور سر صنایع، معادن و کشاورزی ایر

مایه گذاری مهر پاسارگاد ه شرکت سر ا    عضو هیأت مدیر ه شرکت حمل و نقل بین المللی بارکلز شرکت سپیدان گستر تک   عضو هیأت مدیر
ان ه شرکت نوسازی و ساختمان تهر   عضو هیأت مدیر

ان از دانشگاه پلی تکنیک    فوق لیسانس مهندسی عمر
ش مدیریت دولتی   فوق لیسانس مدیریت از مرکز آموز

ای مدیریت   دکتر



می خواهیم در اتاق چه کنیم؟
 در اینجا می خواهیم به فعاالن اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی بگوییم که قصد داریم پس از موفقیت در انتخابات، در اتاق چه کنیم. 

ــه و غیرقابــل دفاعــی در قبــال تصمیمــات اقتصــادی دولــت دهــم داشــته اســت. ایــن مدیریــت نتوانســته  ــاق رفتــار محافظــه کاران 1( مدیریــت ات

صــدای  واقعــی بخــش خصوصــی باشــد. امیدواریــم کــه بــا حضــور در اتــاق بتوانیــم بــا انتخــاب مدیــران شایســته و شــجاع و پیگیــر اتــاق را در طــرح 

مطالبــات بخــش خصوصــی و پیگیــری آنهــا فعــال کنیــم .

2( بــا تصویــب هزینــه 0/001 فــروش و 0/003 ســود بــرای اخــذ کارت بازرگانــی هزینــه ســنگینی متوجــه فعالیــن بخــش خصوصــی شــده اســت. مــا 

خواســتار لغــو ایــن قوانیــن هســتیم . مــا میخواهیــم وارد اتــاق شــویم تــا شــرایط را بــرای واردات و صــادرات بــدون نیــاز بــه کارت بازرگانــی مهیــا کنیــم. 

مــا میخواهیــم اتــاق بازرگانــی بــا دربرگرفتــن بیشــترین فعالیــن اقتصــادی، کمتریــن هزینــه را بــرای آنهــا دربــر داشــته باشــد و ایــن هزینــه  )کــه 

متناســب بــا گــردش مالــی آنهــا خواهــد بــود( در شــکل حــق عضویــت معقــول و متناســب بــا هزینــه هــای اتــاق و تشــکل هــا باشــد.

3( دموکراســی درونــی، دوری از رئیــس محــوری و شــخص محــوری، توجــه ویــژه بــه کمیســیونها و تشــکل هــا، توجــه بــه توانمندســازی اعضــاء، 

فراهــم کــردن شــرایط بــرای بهبــود مــراودات بازرگانــی خارجــی بــرای اعضــاء، فراهــم کــردن شــرایط بــرای ســرمایه گــذاری خارجــی، تبدیــل اتــاق بــه 

اتاقــی در ســطح بیــن المللــی، جــزء اهــداف مــا بــرای تغییــرات در اتــاق اســت.

4( مــا دل نگرانیهایــی را نیــز در ارتبــاط بــا سیاســت هــای اقتصــادی دولــت داریــم. نبــود برنامــه روشــن بــرای تــک نرخــی کــردن ارز، نبــود برنامــه 

روشــن در قبــال یارانــه هــا، نبــود برنامــه روشــن در مــورد میــزان رشــد نقدینگــی، نبــود برنامــه روشــن در قبــال تغییــرات نــرخ انــرژی، نبــود اراده 

کافــی بــرای مشــورت بــا تشــکل هــای ذیربــط در تصمیمــات اقتصــادی )براســاس قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب وکار(، دریافــت مالیــات هــای 

غیرمنصفانــه از فعالیــن شناســنامه دار و نگرفتــن مالیــات از برخــی فعالیــن بــزرگ و همچنیــن اقتصــاد زیرزمینــی، از مهمتریــن دل نگرانــی هــای 

مــا اســت. مــا  مــی خواهیــم تیمــی را وارد اتــاق کنیــم کــه دل نگرانــی هــای مــا را بــه گــوش مســئولین برســاند و آنهــا را پیگیــری کنــد.

اتــاق نیــاز دارد کــه پوســت بیانــدازد. اتــاق بــه خــون تــازه نیــاز دارد . فعالیــن اقتصــادی بایســتی بتواننــد در فضــای اقتصــاد آزاد و رقابــت منصفانــه 

نفس بکشــند.

مهدی پور قاضی 

سوابق و فعالیتها :
ای مشورتی وزیر صنعت، معدن، تجارت    عضو هیأت مؤسس خانه صنعت و  ان    عضو شور ان و ایر   عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهر

ه انجمن ملی ه آن    عضو هیأت مؤسس انجمن ملی صنایع پالستیک و عضو هیأت مدیر ه عضویت در هیأت مدیر ان و دو دور معدن استان تهر
ه انجمن ملی صنایع پالستیک ه انجمن    عضو هیأت مدیر ه عضویت در هیأت مدیر   عضو هیأت مؤسس انجمن صنایع همگن پالستیک و چند دور

ه صنعت پالستیک  ان جشنوار ان    رئیس هیأت داور افن گاز تهر ه شرکت فر س    رئیس هیأت مدیر ومند پلیمر پار مدیر عامل شرکت مهندسی نیر
ه در 8 دور

ان          مهندسی مکانیک از دانشگاه تهر
ه های متعدد مدیریتی  اندن دور   گذر



هنگی وم توجه به صنایع  متوسط، کوچک و صنایع فر اتاق فردا و لز
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی خانــه همــه فعــاالن اقتصــادی اســت. عملکــرد اتــاق بایــد آنچنــان 

باشــد کــه تمامــی کنشــگران در حــوزه هــای گوناگــون اقتصــاد کشــور آن را ملجــأ و پناهــگاه خــود بداننــد و بــرای حــل مســائل  و رفــع موانــع در 

مســیر کســب و کاِر خــود بــه اتــاق مراجعــه کننــد. یکــی از مــواردی کــه در ایــن میــان و بــرای نیــِل بــه ایــن هــدِف بنیادیــن بســیار مفیــد و مؤثــر 

اســت و می بایســت مــورد عنایــِت ویــژه قــرار بگیــرد توجــه خــاص بــه تمامــی حــوزه هــای اقتصــادی کشــور مــن جملــه صنایــع متوســط و کوچــک و 

صنایــع فرهنگــی، امــا دارای  ارزش افــزوده اســت. توجــه بــه مشــکات ایــن صنایــع در سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی هــای اتــاق و تــاش بــرای بهبــود 

وضعیــت آنهــا بویــژه در شــرایطی کــه صنایــِع کان در تیــررس تحریــم هــا قــرار گرفتــه انــد، عــاوه بــر اینکــه تــداوم حرکــت و گــردش چــرخ اقتصــاد 

ــاق و ارتقــاء و توســعه جایــگاه بخــش خصوصــی در تصمیــم ســازی هــای اقتصــادی مــی  ــواِن ات ــی را ممکــن و ِمیســور می ســازد، بــه افزایــش ت
ّ

مل

ــی داشــته باشــد، تمامــی وجــوه و حــوزه هــای اقتصــادی 
ّ
انجامــد.  بنابرایــن اتــاق مطلــوب اتاقــی اســت کــه رویکــردی جامــع بــه صنعــت و اقتصــاد مل

کشــور را ببینــد، بشناســد و در محاســبات خــود در نظــر بگیــرد و بدیــن ترتیــب از ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی بــه تمامــی بهــره ببــرد. داشــتن 

ــی بدیــن معناســت کــه نماینــدگان هــر بخــش بــا همگرایــی، همراهــی و هماهنگــِی فکــری و عملــی در مجامــع و تشــّکل 
ّ
رویکــرد جامــع بــه اقتصــاد مل

هــا بــه بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار در حــوزه هــای تجــارت، صنعــت و معــدن و کشــاورزی همــت گمارنــد. 

  ائتــاف بــرای فــردا نیــز در نظــر دارد بــرای رســیدن بــه اتاقــی بهتــر و کارآمــد تــر بــا بــذل توّجــه خــاص بــه ایــن ُمهــم، تمامــی حــوزه هــای اقتصــادی 

ــورزد.  ــه رفــع مشــکات صنایــع متوســط و کوچــک و صنایــع فرهنگــی نیــز اهتمــام ب ــر صنایــع باالدســتی و بــزرگ ب را نمایندگــی کنــد و عــاوه ب

صنایعــی هماننــد فــرش دســتباف، چــرم و ســاالمبور، صنایــع دســتی ، پوشــاک و نســاجی، نشر،گردشــگری وغیــره، کــه بــا کمتریــن میــزان ســرمایه 

گــذاری دولتــی افــزون بــر بــازده و ارزآوری در عرصــه اقتصــادی، نقشــی مهــم و حیاتــی در اشــتغالزایی و ثبــات اجتماعــی ایفــا مــی کننــد.

ی سید رضی حاجی آقا میر

سوابق و فعالیتها :
ای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ه شرکت تولیدی کوچ   عضو شور ات قالی   رئیس هیأت مدیر ه شرکت صادر   مدیر عامل و رئیس هیأت مدیر

ان   نو آوری در شیوه  ات ایر اسیون صادر ه کنفدر ان   عضو هیأت مدیر ش دستباف ایر نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فر
ش دستباف  احی فر انی و نوآوری در طر ش دستباف، نو آوری در شیوه های بافت قالی دستباف ایر ای الیاف پشم در تولید فر زی طبیعی )گیاهی( بر رنگر
ش های دستباف  شرقی )BSOT( در آلمان و چند کشور دیگر  شناسان گلیم و فر اسیون کار ه در فدر ان    کار شناس خبر در سبک های مختلف اصیل ایر

دشگری و صنایع دستی هنگی، گر اث فر مان میر های سنتی ساز شناس مرکز هنر وپائی   کار ار

مینه هنر        وهشگر در ز   پژ
ش و عکاس اح فر ش دستباف، طر شناس فر   کار



محسن خلیلی عراقی

سوابق و فعالیتها :
ار فرصت  اهبری شرکت های صنعتی و تولیدی با 30 هز ه و مدیرعامل شرکت بوتان )از 1332 تاکنون(    مشارکت در تأسیس و ر   رئیس هیأت مدیر

ه(    عضو  ه    مؤسس انجمن صنایع لوازم خانگی )رئیس هیأت مدیر مایع و رئیس هیأت مدیر شغلی    مؤسس سندیکای توزیع کنندگان گاز
ان و  ان    پایه گذاری اتاق ایر ه    رئیس کمیسیون صنعت اتاق صنایع و معادن کشاورزی تهر ان صنایع و رئیس هیأت مدیر مؤسس انجمن مدیر

ات CNG و سوخت های جایگزین ه انجمن سازندگان تجهیز بلژیك و رئیس هیأت )تاکنون(   رئیس هیأت مدیر

ان ومکانیك از دانشکده فنی دانشگاه تهر   فوق لیسانس مهندس الکتر

پویایی و پایایی 
» نهادســازی« امــری اســت بــس توانفرســا و دشــوار. خــون دلهــا بایــد خــورد و رنجهــا بایــد بــرد. »اتــاق« نهــادی اســت اصیــل و حاصــل »از خــود 

گذشــتگی هــا«. نهــادی کــه جوانــه هــای آن در عصــر مشــروطیت و شــکل گیــری مفهــوم »دولت-ملــت« در مهینمــان ، شــکوفتن گرفــت. برمــا پــس 

وظیفــه اســت آبیــاری و نگاهبانــی ایــن درخــت و هرچــه تناورتــر کــردن آن. ایــن مهــم اینگونــه حاصــل مــی شــود کــه »خــرد جمعــی« هــر چــه بیشــتر در 

اتــاق حاکــم باشــد. فضایــی کــه در آن تمامــی اعضــا بتواننــد دیدگاههــای خــود را در چارچــوب مصالــح ملــی و رســالت و اصــول اخاقــی طــرح نماینــد. 

دیگــر آنکــه »تشــکلها« در اتــاق کــه مــادر تشکلهاســت هــر چــه بیشــتر قــدر بیننــد و بــر صــدر نشــینند. »ارتقــای تــوان کارشناســی« ضــرورت انــکار 

ناپذیــر دیگــر اســت چــرا کــه اتــاق مشــاور ســه قــوه و فکــر و زبــان بخــش خصوصــی اســت. اتــاق بایــد همچنیــن در »خدمــت اعضــا« باشــد و از طریــق 

بهبــود فرآیندهــای اجرایــی و تقویــت ارتباطــات و ارائــه اطاعــات اعضــا را در کســب و کارشــان یــاری رســان باشــد. »قانونمــداری« و »قانونمنــدی« 

ضرورتــی دیگــر بــرای شــکوفایی بیشــتر اتــاق اســت. فراهــم آوردن حضــور و فعالیــت هــر چــه بیشــتر »نیروهــای جــوان و خــوش فکــر و بــه خصــوص 

زنــان کارآفریــن« در کنــار افــراد باتجربــه پویایــی اتــاق را افــزون مــی ســازد. اتــاق در رابطــه بــا دولــت، مســتقل امــا همــکار و همــراه باشــد و البتــه نهــادی 

باشــد »غیرسیاســی«.

تحقــق هــر چــه بهتــر چنیــن اهدافــی نیازمنــد افــرادی مســئولیت پذیــر و قائــل بــه کار گروهــی و نیــز ترجیــح دهنــده منافــع جمعــی بــر منفعــت فردی 

و نــوآور و خــاق اســت. 

بــه بــاور ایــن خدمتگــذار دو اقــدام مهــم اتــاق در ایــن دوره فعالیــت عبارتســت از : تدویــن »اســتراتژی توســعه صنعتــی«  بعنــوان »نقشــه راه« تــا 

ــاق ، عملیاتــی شــدن  »رقابــت پذیــری« اقتصــادی میهنمــان کــه مبنــای آن فعالیــت بنگاههــای اقتصــادی ســت فراهــم شــود. اقــدام مهــم دیگــر ات

»قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار« اســت. 

آخــر آنکــه توســعه یــک »اتفــاق« نیســت ، حاصــل فکــر اســت و عمــل ؛ توســعه »ســاختن« اســت. »ســاختنی« کــه در فضــای اقتصــاد آزاد و رقابتــی و 

نهادهــای بــاز و فراگیــر امــکان پذیــر اســت. »اتــاق« نهادیســت اصیــل کــه میتوانــد مظهــر و عینیــت بخــش چنیــن ضرورتــی باشــد.



زه با انحصار طلبی  مبار
هــدف بنیانــی و اساســی اینجانــب، مشــتمل اســت بــر خدمــت بــه بخــش خصوصــی و اقتصــاد کشــور از طریــق مبــارزه بــا انحصــار طلبــی، رانــت و 

رانــت خــواری در اتــاق، اقتصــاد و بــازار بــا بهــره گیــری از امکانــات و ظرفیتهــای اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی .

هدف اساسی مذکور قابل طرح در سه حوزه سیاست گذاری، همکاری و مشارکت و فعالیت است:

الــف( خــط مشــی هایــی کــه بــا هــدف ارتقــا و بهبــود جایــگاه و موقعیــت اجتماعــی، خدماتــی و قابلیتهــا و توانمنــدی هــای اتــاق در پاســخگویی بــه 

خواســته هــا توقعــات منطبــق بــا قوانیــن و مقــررات بخــش خصوصــی و تامیــن انتظــارات قــوای ســه گانــه اعــم از قــوه مجریــه، قــوه مقننــه و قــوه 

قضاییــه، در ارتبــاط بــا نیازهــای بخــش خصوصــی، اقتصــاد و بــازار، تهیــه و تدویــن و بــه اجــرا گــزارده مــی شــود. سیاســت گــذاری و یــا مشــارکت در 

طراحــی، اجــرا یــا مدیریــت نظــام هــای کنتــرل و نظــارت هدفمنــد عملکردهــا و ارزیابــی نتایــج بــه منظــور بهبــود و ارتقــا فعالیــت هــا و جلوگیــری از 

نتایــج نامطلــوب، انحرافــی و خســارت بــار از دیگــر اهــداف در ایــن پهنــه از فعالیتهــا اســت.

ب( مجموعــه تاشــهایی کــه بــا هــدف بهبــود و توســعه ســاختار و قابلیــت هــا و توانمندی هــای ســازمانی و مدیریتــی اتــاق صــورت خواهنــد گرفــت. 

ســاختار جدیــد بایســتی امــکان جریــان آســان و موثــر اطاعــات را بیــن دوایــر و بخــش هــا و کارکنــان و گــروه هــای کار در ســطوح مختلــف و نیــز بیــن 

اتــاق و قــوای ســه گانــه و اتــاق و اعضــا و ســایر مخاطبــان و مرتبطــان فراهــم آورد. 

ج( مجموعــه فعالیتهایــی کــه بــا هــدف متنــوع ســازی و توســعه بســته هــای خدماتــی و ارتقــا کارایــی و اثــر بخشــی خدمــات اتــاق در حــل هرچــه بهتــر 

و ســریعتر مســایل و مرتفــع ســاختن نیازهــای اعضــا و همفکــری و مشــورت بــا قــوای ســه گانــه بــه عمــل مــی آیــد. بــرای اجــرای ایــن ماموریــت مهــم 

اتــاق بایســتی لزومــا از ســطح قابلیتهــای تخصصــی و مهارتــی برخــوردار باشــد و پیوســته بــه کار مطالعــات اســنادی و میدانــی بپــردازد. ماحصــل 

فعالیــت هــای اتــاق در ایــن قســمت در قالــب بســته هــای خدماتــی مهندســی شــده قابــل ارایــه بــه اعضــا و مخاطبــان در درون قــوای ســه گانــه اســت. 

علیرضا خائف

سوابق و فعالیتها :
ان و فعالیت در صنعت کشاورزی و کشت وصنعت پنبه   هیأت علمی دانشکده  وفیل ایر   سابقه خانوادگی به عنوان بنیان گذار صنعت لوله و پر

تو فدك و  ه شرکت کشت و صنعت پر اد اسالمی   رئیس هیأت مدیر شکی دانشگاه آز شکی دانشگاه شهیدبهشتی و دانشکده دندانپز دندانپز
وه صنعتی دژ ) دژپایپ  ه شرکت های گر س   عضو هیأت مدیر اپار ه شرکت ساپر وفیل دژکیان   مؤسس و رئیس هیأت مدیر کارخانجات لوله و پر
وین سلماس و .... (   حضور فعال در صنعت فوالد و پلیمر دابین، سپند دژ ساوه ، کشت و صنعت آر ان فر ایبد، کاالآور ان تجارت ر صنعت ، نوآور

  لیسانس بیولوژی و شیمی از دانشگاه ُاِرگان امریکا 
وتز و فوق  شکی از دانشگاه تافتس امریکا ، تخصص پر ای دندانپز   دکتر

شکی ویرجینیا امریکا تخصص ایمپلنت از کالج پز



سود تسهیالت بانکی کمر بخش خصوصی را می شکند
دولــت یازدهــم یکــی از اولویت هــای کاری خــود را ارتقــای نظــام ســامت کشــور اعــام و در همیــن راســتا طــرح تحــول نظــام ســامت را اجــرا کــرد. 

دولــت میتوانــد بــه کمــک تــوان بخــش خصوصــی طــی برنامــه زمانبنــدی شــده شــاخص های نظــام ســامت را در کشــور افزایــش دهــد. در همیــن 

ــت،  ــعه صنع ــکار توس ــد و راه ــوده ان ــم ب ــل ه ــواره مکم ــامت هم ــش س ــت در بخ ــوزه واردات و صنع ــه دو ح ــت ک ــر آن اس ــب ب ــاد اینجان ــال اعتق ح

محدودســازی و ممنــوع ســازی واردات نیســت. طبــق مــاده 103 قانــون برنامــه پنجــم توســعه نیــز دولــت نمیتوانــد روی واردات کاال محدودیت هــای 

غیرتعرفــه ای اعمــال کنــد. راهــکار همپوشــانی و هــم افزایــی واردات و صنعــت در حــوزه ســامت، اصــاح نظــام قیمتگــذاری و شــفاف ســازی اســت 

تــا در نهایــت تــوان ایــن دو بخــش صــرف بهبــود شــاخص های ســامت جامعــه شــود. ضــرورت دارد در راســتای اجــرای مــاده 2 قانــون بهبــود مســتمر 

محیــط کســب وکار نظــر کتبــی تشــکل هــای ســامت در تدویــن و اصــاح مقــررات و آیین نامه هــای مربوطــه اخــذ شــود.  برایــن اســاس اخــذ کرســی 

در نهادهــای تصمیــم گیــر نظــام ســامت از اهــداف اینجانــب در صــورت انتخــاب شــدن بــه عنــوان عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران اســت. از 

ســوی دیگــر پیگیــری تامیــن بودجــه کافــی از ســوی دولــت بــرای مراکــز تحــت پوشــش خــود و ســازمان غــذا و دارو جهــت پرداخــت مطالبــات معــوق 

و جــاری بخــش خصوصــی از مراکــز یــاد شــده نیــز بایــد در اولویــت قــرار بگیــرد، چــرا کــه هماکنــون بــه دلیــل تاخیــر در پرداخــت مطالبــات بخــش 

خصوصــی هزینه هــای مالــی اجــرای سیاســتهای دولــت عمدتــا بــر دوش بخــش خصوصــی اســت.  در واقــع نــه تنهــا در بخــش ســامت، بلکــه در 

بســیاری از حوزه هــای اقتصــادی دولــت هزینه هــای مالــی خــود را بــر دوش نحیــف بخــش خصوصــی از طریــق تاخیــر در پرداخــت بدهی هــای خــود 

بــه ایــن بخــش میانــدازد. ایــن در حالــی اســت کــه نرخهــای ســنگین ســود تســهیات بانکــی کمــر بخــش خصوصــی را می شــکند. تســریع در رونــد 

ثبــت، واردات و ترخیــص دارو و تجهیــزات پزشــکی از طریــق برونســپاری امــور غیرحاکمیتــی بــه تشــکل های تخصصــی از دیگــر مــواردی اســت کــه 

پیگیــری آن ضــرورت دارد. بهتــر اســت فعــاالن اقتصــادی تمرکزشــان روی نقــاط قوتشــان باشــد و از نقــاط قــوت ســایر فعــاالن بــرای پوشــش نقــاط 

ضعــف خــود اســتفاده کننــد. دولــت نیــز بهتــر اســت بــه جــای دخالــت در امــور اقتصــادی فعــاالن بــا ابزارهایــی ماننــد یارانــه ســود تســهیات بانکــی و 

معافیت هــای مالیاتــی فعالیتهــای اقتصــادی را بــه ســمتی کــه در نهایــت بــرای کشــور ایجــاد ارزش افــزوده می کنــد، ســوق دهــد.

یاحی ناصر  ر

سوابق و فعالیتها :
ه هولدینگ بهفار  و و رئیس هیأت مدیر ه شرکت بهستان دار دکنندگان دارو    رئیس هیأت مدیر ه اتحادیه وار   رئیس هیأت مدیر

ویی شامل کمپانی بیوتست  آلمان و  ه شرکت بیودارو اولین شرکت مشترک دار ا    مؤسس، سهامدار و عضو هیأت مدیر مان آر مدیرعامل شرکت در
و پالسما، آرین پالسما، دایا آرین    سهامدار و  وه زرتاک، پالسما گستر، دار دا، گر ه شرکتهای ور مان تامین اجتماعی    سهامدار و عضو هیأت مدیر ساز
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Preis 2013  از سوی اتاق بازرگانی اطریش     مؤسس شرکت Exapharma کانادا، اولین شرکت جمع آوری کننده پالسما در کشور کانادا

شته حقوق ان در ر غ التحصیل از دانشگاه ملی ایر   فار



زی و صنایع غذایی در اتاق  تالش برای تعیین جایگاه واقعی کشاور
امــروز کــه صنایــع غذایــی کشــور بــا بیــش از یــازده هــزار واحــد تولیــدی، صنعتــی و بازرگانــی و قریــب بــه 36 تشــکل اقتصادی، بــا اتحــاد و یکپارچگی 

بــی ســابقه، بــدون اخــذ سوبســیدهای کان، ســهم ارزشــی باالیــی در بازارهــای جهانــی دارد،  وقــت آن اســت تــا بخــش کشــاورزی بعنــوان یکــی از ارکان 

ــاال دســتی و مــراودات تجــاری ســطوح خــرد و کان اقتصــادی بازتعریــف نمــوده و نقشــی  ــاق جایــگاه شایســتۀ خــود را در مناســبات ب ــه ات چهارگان

موثــر در پارلمــان بخــش خصوصــی ایفــا نمایــد:  1( تــاش بــرای افزایــش تعــداد اقــام خوراکــی و آشــامیدنی مشــمول معافیــت از مالیــات بــر ارزش 

افــزوده هماننــد کشــورهای توســعه یافتــه. 2( تــاش در جهــت اجــرای صحیــح زنجیــره معافیتهــای مالیاتــی ارزش افــزوده صنایــع تبدیلــی و اجــرای 

کارشناســانه قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بصــورت هــم زمــان در اصنــاف و صنایــع بــه منظــور حــذف فشــار مضاعــف بــر تولیــد کننــده. 3( تعامــل 

و همفکــری بــا وزارت بهداشــت در جهــت تدویــن قانــون جامــع غــذای کشــور. 4( تــاش در جهــت پیــاده ســازی راهکارهــای اجرایــی بــرای افزایــش بهــره 

وری.  ۵( اســتفاده از ظرفیتهــا و اختیــارات پارلمــان بخــش خصوصــی و تــاش بــرای ایجــاد ســاختار حمایتــی از تولیــدات صــادرات محــور و تــاش 

بــرای تخصیــص یارانــه هــای شــرکت در نمایشــگاههای خارجــی و جوایــز صادراتــی از طریــق وضــع قوانیــن در مجلــس . 6( تــاش بــرای ارتقــاء جایــگاه 

تشــکل هــا در تصمیــم گیــری هــای دســتگاه هــای اجرایــی مطابــق مــاده ٣ قانــون بهبــود فضــای کســب و کار. ۷( تــاش بــرای اجــرای کامــل مــاده ٧٧ 

برنامــه پنجــم و تخصیــص منابــع در نظــر گرفتــه شــده بــا هــدف توانمنــد ســازی تشــکل هــا. 8( تــاش بــرای حــل مشــکات بازرگانــان حــوزه غــذا در 

زمینــه انتقــال پــول و کاهــش هزینــه هــای آن. ۹( تدویــن برنامــۀ اســتراتژیک صنایع تبدیلی و غذایی . 10( ایجاد ســاختاری قدرتمند برای کمیســیون 

تخصصــی کشــاورزی اتــاق و توانمنــد ســاختن آن از طریــق همــکاری بــا مشــاورین . 11( پیگیــری اجــرای قوانیــن موثــر و مفیــد بخــش خصوصــی در 

برنامــه پنجــم کــه تــا بــه حــال اجرایــی نشــده )نظیرمــواد 110 و 102( و تــاش بــرای اجــرای صحیــح  قوانینــی کــه در حــال حاضــر بــدون در نظــر گرفتــن 

مواضــع  صنایــع در حــال اجراســت  )نطیــر مــاده ٣٧( و اصــاح آنهــا در برنامــه ششــم.  12( تــاش در جهــت اولویــت دهــی بــه صنایــع غذایــی در فرآینــد 

هــای تامیــن ســرمایه در گــردش بنــگاه هــا. 13( ارتقــای نقــش پررنــگ فعــاالن اقتصــادی صنعــت غــذا در هیئــت هــای اعزامــی تجــاری.

رگران کاوه ز

سوابق و فعالیتها :
آسیا   رئیس هیأت  ه صنایع غذایی و تجارت سنگ آهن و سنگ گچ   مدیرعامل شرکت زرباختر ان   فعال در حوز   عضو نظام مهندسی معدن تهر
ه و دبیرکل  ه شرکت توسعه آتی تیوا   مدیرعامل اسبق شرکت زرنان سبوس    عضو هیأت مدیر وارید   رئیس هیأت مدیر ه شرکت پاک تاب مر مدیر

وسیه ان و ر ه هفتم   عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایر ان در دور ان   عضو هیأت نمایندگان اتاق ایر کانون انجمنهای صنایع غذایی ایر
نامه ریزی وزیر  ان   مشاور معاون بر ای مشورتی تشکلهای اتاق ایر اکی و آشامیدنی وزیر بهداشت   عضو شور عضو کمیته فنی قانونی مواد خور

ان ه اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان نان ایر صنعت و معدن و تجارت   مؤسس و عضو هیأت مدیر

  لیسانس مهندسی معدن 
ایی   فوق لیسانس مدیریت اجر



اتاقی برای آینده اقتصاد ایران  
اتــاق بازرگانــی صنایــع ومعــادن و کشــاورزی ایــران بعنــوان بهتریــن مشــاور ســه قــوه مجریــه، مقننــه و قضائیــه  مــی بایســت در اتــاق فــردا نقــش 

آفرینــی بیشــتری داشــته باشــد و همچنیــن اتــاق فــردا بعنــوان انســجام دهنــده تشــکل هــای بخــش خصوصــی کشــور و نزدیــک کننــده اهــداف و 

یکســان کننــده سیاســت هــای کان تشــکل هــا در بخــش هــای بازرگانــی صنعــت معــدن و کشــاورزی و همچنیــن بعنــوان تدوینگــر قانــون بهبــود 

مســتمر محیــط کســب و کار در اجرائــی شــدن تمــام مــواد ایــن قانــون بــا همــکاری ارگانهــا و ســازمان هــای دیگــر تــاش داشــته باشــد.

 اتــاق بــه عنــوان مدافــع حقــوق بخــش خصوصــی واقعــی کشــور شــناخته مــی شــود. برهمیــن اســاس در دوره هــای حســاس و سرنوشــت ســاز، اتــاق 

بایــد بــه عنــوان مدافعــی سرســخت و شــجاع، بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه خواســته هــای بخــش خصوصــی از ســوی تصمیــم ســازان اقتصــاد کشــور 

مــورد توجــه قــرار گیــرد. البتــه امــروز در اقتصــاد ایــران همــه مــی داننــد کــه بــرای رهایــی از فضــای آمیختــه بــه رکــود اقتصــادی، نهــادی ماننــد اتــاق و 

بخــش خصوصــی تــا چــه انــدازه مــی تواننــد موثــر و مفیــد باشــند. برهمیــن اســاس ســاختن بخــش خصوصــی واقعــی و توانمنــد بــدون حضــور اتــاق 

بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی قــوی ممکــن نیســت و همچنیــن دولــت نیــز بــدون اتــکاء بــه هــردو اینهــا موفــق نخواهــد شــد، اهــداف عالیــه 

خــود را بــه ثمــر برســاند. در چنیــن شــرایطی فعــاالن بخــش خصوصــی بایــد بــا حضــوری یکپارچــه در انتخابــات صنفــی و تاثیرگــذار اتــاق رای بــه 

تشــکیل اتاقــی قــوی و مــردم نهــاد دهنــد. 

در ضمــن اتــاق فــردا بــا در نظــر گرفتــن نقــش کلیــدی اتــاق ایــران در ایجــاد اتــاق هــای مشــترک در زمینــه هــای صــادرات انتقــال تکنولــوژی و صــدور 

قابلیــت هــای فنــی و مهندســی متخصصــان و شــرکت هــای ایرانــی ظرفیــت بســیار باالئــی دارد کــه تاکنــون از آن بصــورت بهینــه اســتفاده نشــده 

اســت و ایــن اهــداف مهــم بدســت نمــی آیــد جــز اینکــه نمایندگانــی مدیــر،  مدبــر،  آگاه بــه مســائل روز اعــم از اقتصــادی ،  سیاســی، بازرگانــی، صنعتــی 

و شــجاع بــدون در نظــر گرفتــن گرایش هــای سیاســی انتخــاب کنیــم . 

هره وندی محمد رضا ز

سوابق و فعالیتها :
وش انواع آسانسور و پله برقی و  مینه های بازرگانی قطعات آسانسور و فر ان   فعالیت در ز   نایب رئیس سندیکای  صنایع آسانسور و پله برقی ایر
ارت صنعت، معدن ، تجارت ،  ان و اتاق های استان های مختلف، وز ان   همکاری با اتاق ایر وه تشکل های اتاق ایر فعالیت های ساختمانی   عضو کار گر

ه شرکت آسانسور الماس نگین  داری ها    مدیرعامل شرکت آسانسور الماس نگین سبالن    رئیس هیأت مدیر د و شهر مان ملی استاندار ساز
ان ان    نماینده انحصاری شرکت SSL چین در ایر نماینده انحصاری شرکت بوخر سوئیس در ایر

ان  شته  مهندسی عمر غ التحصیل  ر   فار



دالیل حضور مجدد من در اتاق چیست؟
در حــال حاضــر کــه بخــش خصوصــی بــا مشــکات متعــددی مواجــه  اســت، وظیفــه و حــس مســئولیت پذیــری مــا ایجــاب مــی کنــد  بــه منظــور ایجــاد 

و گســترش اشــتغال هــر چــه بیشــتر و تــاش  در رفــع موانــع تولیــد و ســرمایه گــذاری در امــر جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی یــا  ایرانیــان عاقمنــد خــارج 

کشــور و ارتباطــات بیــن المللــی  هــر چــه در تــوان داریــم بــرای مــردم ایــن مــرز و بــوم بــه  عنــوان مســئولیت هــای اجتماعــی، فــردی و شــرکتی ایفــای 

 وظیفــه کنیــم. 

اتــاق هــای کشــور  کــه بــه موجــب قانــون ایجــاد شــده انــد و بــه عنــوان مشــاور  قــوای ســه گانــه کشــور و در واقــع پارلمــان بخــش خصوصــی  فعالیــت مــی 

کننــد جایــگاه مناســبی بــرای حضــور  کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی و بخــش خصوصــی اســت کــه از  طریــق حضــور در آن می توانند به حل مســائل 

و مشــکات  اقتصــادی کشــور کمــک کند. 

اینجانــب ضمــن اینکــه همــواره در ۷ دوره گذشــته عضــو  هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران و دوره هایــی هــم عضــو  هیــات رئیســه اتــاق ایــران و در 30 ســال 

گذشــته عضــو هیــات  مدیــره انجمــن مدیــران صنایــع و چندیــن ســال رئیــس انجمــن  ســرمایه گذاریهــای مشــترک ایرانــی و خارجــی و در چندیــن 

 تشــکل دیگــر انجــام وظیفــه مــی نمایــم، عاقمنــدم و وظیفــه  خــود مــی دانــم کــه ایــن تجربیــات را بــا همــکاران خــوش فکــر  و جــوان گــروه ائتــاف بــرای 

فــردای اتــاق مطــرح و بــا  ایشــان مشــارکت نمایــم، بــه امیــد اینکــه دوره هشــتم اتــاق  دوره ای پویــا و موفق برای رفع مشــکات صنعت، معــدن،  بازرگانی 

و کشــاورزی بــوده و بتوانیــم جایــگاه بخــش  خصوصــی واقعــی را در جامعــه ارتقــاء داده و مملکــت را  در جهــت توســعه و کســب رشــد اقتصــای 8-۷ 

درصــدی یــاری  کنیــم. 

همــکاران بخــش خصوصــی بیاییــد بــا همفکــری و همــکاری دســت  در دســت هــم دهیــم و بــا وقــت گــذاری دراتــاق هــا و بــا اســتفاده از تــوان علمــی 

کارشناســان و  اقتصاددانــان مجــرب و عاقمنــدان دلســوز بــرای نجــات  اقتصــاد ایــران مشــارکت و ایفــای نقــش نماییــم.  بــه امیــد موفقیــت بخــش 

خصوصــی و همــه ی همــکاران اتــاق هــا  در ایــران در دوره هشــتم.  

سید حسین سلیمی

سوابق و فعالیتها :
اه اندازی اولین واحد صنعتی تولید گچ  میانه    تاسیس و ر آفرین و عضو مؤسس بانک خاور ه بانک کار   عضو مؤسس و عضو هیأت مدیر

ه  ان صنایع    عضو هیأت مدیر ه انجمن مدیر ه پنجم    عضو هیأت  مدیر ان در دور ان  عضو هیأت رئیسه اتاق ایر صنعتی در کشور در حوالی تهر
ان در  ان و سوئیس     نماینده اتاق ایر ای ایر انی و خارجی    رئیس شور مایه گذاریهای مشترک ایر ان     رئیس انجمن سر اسیون صنایع ایر کنفدر

ایی ارت امور اقتصادی و دار مایه گذاریها و کمکهای فنی خارجی وز مان جذب سر ان در ساز ان    نماینده اتاق ایر اق بهادار تهر س اور مان بور ای ساز شور

ای مدرک لیسانس و فوق لیسانس مهندسی از آمریکا 1346    دار



تنگناهای اقتصاد ایران
بــدون شــک، در شــرایط حاضــر، مهمتریــن عامــل محــدود کننــده کســب و کارهــای کوچــک و متوســط در کشــور، تنگنــای مالــی و اعتبــاری حاکــم بــر 

فضــای اقتصــاد ملــی اســت. بــه رغــم رشــد شــتابان نقدینگــی در ســالهای اخیــر، بنگاههــای اقتصــادی در ســطح خــرد، از محدودیــت منابــع مالــی 

رنــج میبرنــد بــه گونــه ای کــه عــاوه بــر متوقــف شــدن بخــش عمــده ای از پــروژه هــای توســعه ای شــرکتها، تامیــن ســرمایه در گــردش آنهــا هــم بــا 

مشــکل روبــرو شــده اســت و واحدهــای تولیــدی، فعالیتــی بــه مراتــب کمتــر از ظرفیــت هــای اســمی خــود دارنــد. 

تامیــن مالــی فعالیــت هــای اقتصــادی بــه طــور معمــول از طریــق دو بــازار پــول و ســرمایه و از میــان انتخــاب هــای متنــوع در اختیــار، انجــام مــی شــود. 

امــا در حــال حاضــر ایــن شــرایط اندکــی متفــاوت اســت و فعــاالن اقتصــادی، گزینــه هــای چندانــی در اختیــار ندارنــد.

 بــازار پــول کشــور بــه دلیــل نرخگــذاری نادرســت و تکالیــف دولتــی متعــدد، فربــه شــده و از کارایــی چندانــی بــرای تامیــن مالــی ســریع و ارزان 

برخــودار نیســت. سیاســتهای اخیــر پولــی هــم مزیــد بــر علــت شــده و قــدرت وامدهــی بانک هــا را بــه حداقــل ممکــن رســانده اســت. بــازار ســرمایه 

هــم بــه رغــم توســعه فعالیت هــا در چنــد ســال اخیــر، از تنــوع و توانایــی الزم بــرای ارائــه خدمــات مالــی بــه همــه کســب و کارهــا برخــوردار نیســت. 

بنابرایــن الزم اســت بازنگــری کلــی در ســاختار بــازار مالــی صــورت گیــرد تــا بتــوان از ظرفیتهــای آن بــرای تامیــن مالــی شــرکت ها و در نهایــت کمــک بــه 

توســعه اقتصــادی کشــور بهــره گرفــت. بدیهــی اســت در ایــن فرآینــد، اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان مهمتریــن تشــکل بخــش خصوصــی، نقــش محوری 

برعهــده خواهــد داشــت کــه بایــد از طریــق مشــارکت درمقــررات گــذاری و همچنیــن حضــور نماینــدگان اتــاق در شــورای عالــی بــورس و شــورای پــول و 

اعتبــار و تعامــل موثــر بــا مقامــات ناظــر بــازار پــول و ســرمایه پیگیــری شــود. 

ــق  ــدف از طری ــن ه ــری ای ــرای پیگی ــی الزم ب ــص و توانای ــور، از تخص ــول کش ــرمایه و پ ــازار س ــت در ب ــاله فعالی ــه 1۵ س ــه تجرب ــه ب ــا توج ــب ب اینجان

ــرد. ــم ک ــری خواه ــم پیگی ــکل مه ــن تش ــب ای ــور را در قال ــی کش ــاختار مال ــاح س ــام اط ــت تم ــا جدی ــوردارم و ب ــاق برخ ــای ات ظرفیت ه

علی سنگینیان

سوابق و فعالیتها :
ان  اق بهادار تهر س اور ان و اعضا ، معاون مطالعات اقتصادی؛ بور دشگری   معاون ناشر ه بانک گر مایه امین   عضو هیأت مدیر   مدیرعامل تامین سر

س منطقه ای کیش    عضو اتاق  ان   مدیر و بنیان گذار بور س ایر ابور ه فر ان   نایب رئیس هیأت مدیر اق بهادار تهر س اور ه بور   دبیر هیأت مدیر
ان آفرینی اتاق ایر مایه گذاری و کار س در کمیسیون سر ان   نماینده بور بازرگانی انگلیس و ایر

شته اقتصاد        شد در ر شناسی ار شناسی و کار   کار
انسه ایش مالی از دانشگاه نیس فر ایی با گر شد و دکتری مدیریت اجر شناسی ار   کار



علی نیازی ورنامخواستی رضا پدیدار

مهدی جهانگیری

مسعود شنتیائی

علی شمس اردکانی

سید محمد اتابک

کالهی علیرضا 

نصراهلل محمد حسین فالح

فرهاد فزونیعبــاس آرگـــونشریف نظام مافی

مسعود خوانساری

مهدی شــــریفی نیک نفس

محمدرضا انصاری

محسن بهرامی ارض اقدس

یحیی آل اسحاق

سید رضی حاجی آقا میری

علی سنگینیان

سیده فاطمه مقیمی

ناصـــر ریـــاحی

محمد رضا زهره وندی

قاسم تقی زاده خامسی

محمد امیرزاده

محمد الهوتی



سید حامد واحــــدی

علیرضا خائف

کاوه زرگـــران

احمد صادقیان

حسن فروزان فرد

مهدی معصومی اصفهانی

پدرام سلطانی

سید بهادر احرامیان

فریال مستوفی

مرتضی لطفی

علی نیازی ورنامخواستی

مهدی پورقاضی

کیمیایی احمد 

محمود نجفی عرب

محسن خلیلی عراقی

حمیدرضا صالحی

سید حسین سلیمی



بنگاه ها راهی جز خصوصی شدن ندارند
شــاید اگــر تاملــی در فضــای کســب و کار و تجــارت و صنعــت ایــران در دوره هــای گذشــته داشــته باشــیم نقــش اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کشــاورزی را بتوانیــم هرچنــد بــی رمــق و خســته از چالــش بــا اقتصــاد دولتــی و نفتــی در جاهایــی پررنــگ و در مقاطعــی عنصــری خنثــی و محلــی 

بــرای جــوالن برخــی مدیــران بــا تفکراتــی ناکارامــد وایجــاد روشــهایی غیــر منطبــق باسیاســتهای بخــش خصوصــی واقعــی، ولــی جبــر زمانــه اقتصــاد 

مــا را هــم بــه ســمتی مــی رانــد کــه بنگاههــا راهــی جــز خصوصــی شــدن  کــه شــاید قدمهــای ابتدایــی ســیر تکاملــی بــرای خــارج شــدن از چتردولتــی 

بــودن باشــد را ندارنــد.

 اتــاق  بایــد رســالت  واقعــی خــود را نمایندگــی بخــش خصوصــی و دفــاع از کلیــه فعــاالن اقتصــادی کشــور  خــواه جــزو شــرکت هــای برتــر  و خــواه یــک 

بــازرگان کوچــک بدانــد و هدفــش کســب اطمینــان از حفــظ تامیــن منافــع بنگاههــای اقتصــادی  در قوانیــن و مقــررات وضــع شــده و ایفــای نقــش در 

حفــظ ســامت اقتصــاد کشــور و تأمیــن یــک اقتصــاد آزاد بــا محوریــت بنگاههــای اقتصــادی در اولویــت باشــد، در حــوزه کاری اینجانــب نیــز صنعت 

پتروشــیمی بــا توجــه بــه مزیــت نســبی آن در اقتصــاد و هــدف صــادرات و کســب در آمدهــای ارزی ضــروری اســت،  دخالــت مســتقیم در تدویــن ســند 

راهبــردی توســعه پایــدار صنعــت پتروشــیمی بــا محوریــت بخــش غیــر دولتــی و در راســتای سیاســتهای کان کشــور بصــورت ســازنده کــرده و در 

توســعه مالــی و ســرمایه گــذاری صنعــت  و صنایــع تکمیلــی، تدویــن نظام هــا و سیاســت هــای  جــذب ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی ، تشــویق 

رقابــت و جلوگیــری از انحصــار  را یکــی از اصلــی تریــن اهــداف اتــاق  تلقــی کــرده و بدانیــم  در مســیر توســعه متــوازن بازارهــای داخلــی و خارجــی  

راهــی جــز رویکــرد هوشــمندانه رقابتــی و ایجــاد تســهیات الزم بــرای حضــور ســرمایه گــذاران نداریــم و مــی تــوان بــا همــکاری بخــش خصوصــی  و 

توســعه مناســبات تجــاری و ارزیابــی و نظــارت مســتمر اتــاق قــدم در فردایــی روشــن و شــکوهمند اقتصــاد کشــور عزیزمــان بگذاریــم ...

به امید آن روز.

یفی نیك نفس مهدی شر

سوابق و فعالیتها :
ه شرکت تأمین قطعات و مواد شیمیائی  وشیمی ایالم    رئیس هیأت مدیر ه پتر وشیمی    رئیس هیأت مدیر   مدیر عامل شرکت بازرگانی پتر
مایه گذاری  وه هولدینگ شرکت سر ه گر وشیمی    نایب رئیس هیأت مدیر ه شرکت مهندسی حمل و نقل پتر وشیمی      رئیس هیأت مدیر پتر

مایه گذاری صنعت و معدن    مدیر امور  ه شرکت سر وشیمی    عضو هیأت مدیر انیان   معاونت اقتصادی ، مالی شرکت بازرگانی پتر وشیمی ایر پتر
وه صنعتی مینو    عضو هیأت  ه و قائم مقام مدیر عامل گر ه شرکت کیش خودرو    عضو هیأت مدیر مجامع بانك صنعت و معدن    رئیس هیأت مدیر

انیان مایه گذاری امید ایر ه و مدیرعامل شرکت سر مدیر

شته حسابداری غ التحصیل ر   فار
ایی        شته EMBA مدیریت اجر شد ر شناسی ار   کار

انسه  دو فر ه دکتری DBA دانشگاه بور   دانشجوی ترم آخر دور



اتاقی که باید باشد
اســناد باالســری اتاقهــای بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی در ایــران متــون قانونــی هســتند کــه در آن هــا وظایــف، اختیــارات و ســازمان اتــاق هــا 

تدویــن و تعریــف شــده انــد. مهــم تریــن ایــن متــون، قانــون اتــاق ایــران و نیــز قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار و مــاده ۷6 قانــون برنامــه بــرای 

پاالیــش قوانیــن اقتصــادی توســط اتــاق ایــران اســت.  بنظــر مــی رســد در ســالهای اخیــر، علیرغــم همــت صاحبــان اتــاق )دارنــدگان کارت عضویــت(، 

کــه در هیــات هــای نماینــدگان اتــاق هــا، و در راس آنهــا هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران تبلــور یافتــه در ســطوح ملــی و محلــی از ادای وظایــف خــود 

بازمانــده انــد. بنظــر  اینجانــب، ایــن بازماندگــی ناشــی از کــژی در تصمیــم ســازی و کاســتی در نظــارت و عمــل اســت. کــژی از اینکــه اتــاق تبدیــل 

بــه دکانهــای مــوازی بروکراتیــک و بــده و بســتانهای محفلــی شــده اســت و نقــش هیــات نماینــدگان در تصمیــم ســازی هــا کــم شــده اســت. کــژی 

ــدارد. کــژی از اینکــه در  ــی تقریبــا وجــود ن ــاق و امــور مال ــژه در امــوال ات ــر اجــرای تصمیــم هــا و بوی از اینکــه نقــش هیــات نماینــدگان در نظــارت ب

بســیاری از مــوارد دســتمزدها  در اتــاق  بــا صاحیت هــا و محصــول کار تناســب ندارنــد و هیــات نماینــدگان نقشــی در بودجــه نویســی نــدارد. 

کاســتی در اینکــه اتــاق در ادای وظیفــه "مشــاور" و پاســداری از منافــع اقتصــادی " بخــش خصوصــی" نقــش و عملکــرد منفعــل دارد. کاســتی در 

اینکــه بهنــگام بــروز تحریــم، و نهضــت انحرافــی تحریــم پذیــری وظیفــه ســخنگوئی مظلومیــت فعــاالن اقتصــادی و ملــت ایــران را در برابــر تنبیــه 

دســته جمعــی ادا نکــرد. کاســتی از اینکــه اتــاق بهنــگام بوجــود آمــدن پدیــده "خصولتــی" عکــس العمــل نشــان نــداد!. کاســتی در اینکــه بهنــگام 

ســوء اســتفاده "خصولتی"هــا از قوانیــن خصوصــی ســازی و دســتورهای مقــام معظــم رهبــری در تفســیر و اجــرای صــدر و ذیــل اصــل 44 قانــون 

اساســی در جلوگیــری از ایــن بدعــت، بررســی و کوشــش نکــرد!. کاســتی در اینکــه وقتــی در برابــر پدیــده هــای فســاد آمیــز، اعضــای دلســوز اتــاق 

فریــاد بــر مــی آورنــد کــه چــرا اتــاق اقدامــی نمــی کنــد، نصیحــت بــه ســکوت مــی کننــد تــا "پدیده"هــا  از ابعــاد ملــی هــم خــارج شــوند. 

پــس در دوره جدیــد هیــات نماینــدگان جامــع ، بــرای بــاز آوردن آب ســالم بــه جــوی فعالیــت هــای اقتصــادی بایــد از نامزدهــای هیــات هــای نماینــدگان 

بخواهیــم: 1(نامزدهــا بگوینــد چگونــه حاکمیــت بروکراســی اتــاق را کــه فقــط جویــای منافــع خــود هســتند، تبدیــل بــه حاکمیــت هیــات هــای 

نماینــدگان میکننــد؟ 2(نامزدهــا بگوینــد، چگونــه فضــای کســب و کار را بــا رعایــت قوانیــن باالســری اقتصــادی بهبــود مــی بخشــند کــه مثــل  اجرای 

قانــون بهینــه ســازی نشــود کــه ســهم تولیــد را پرداخــت نکردنــد، و هیچکــس را هــم یــارای محاکمــه متجــاوز بــه قانــون نباشــد؟

علی شمس  اردکانی

سوابق و فعالیتها :
د کنندگان ماشین  ه انجمن تولید کنندگان و وار ان   رئیس هیأت مدیر   رئیس کمیسیون انرژ ی و محیط زیست اتاق بازرگانی  و صنایع و معادن ایر

ان   بنیانگذار  ژی ایر ه اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی و صنایع انر اهسازی و ساختمانی  و رئیس هیأت مدیر آالت سنگین معدنی، ر
ه و مدیر عامل صنایع  ان کیش   رئیس هیأت مدیر مایه گذار وه سر ه شرکت گر ایی آن   رئیس هیأت مدیر اد قشم و نخستین رئیس اجر منطقه آز

و کویر  خودر

ژی و اقتصاد بین المللی ( ای اقتصاد دانشگاه ایلینوی، آمریکا ) انر   دکتر



اتاق برای فردای بهتر بخش خصوصی 
بــه نظــر مــن اتــاق فــردا، اتاقــی اســت کــه دغدغــه هــای فعــاالن اقتصــادی را تشــخیص دهــد، کارشناســی کنــد و در جهــت رفــع نواقــص برنامــه ریــزی 

هــای منســجم و هــدف منــدی داشــته باشــد و قــدم هایــی اجرایــی بــردارد و ایــن قــدم هــا عملیاتــی شــوند؛ البتــه در ایــن مســیر بایــد بــرای جلوگیــری 

از انحرافــات احتمالــی پایــش هایــی نیــز صــورت گیــرد. 

سیســتم اقتصــاد دنیــا دیگــر تغییــر یافتــه و بــه ســرعت در حــال تغییــرات جدیــد اســت، دیگــر ســازوکارهای ســنتی اقتصــادی جــواب گــو نخواهــد 

بــود. امنیــت، اشــتغال و رفــاه اجتماعــی در کنــار قــدرت سیاســی در صحنــه جهانــی در گــرو قــدرت اقتصــادی اســت و قــدرت اقتصــادی در گــرو تولیــد 

محصــول و خدمــات و صــادرات بــا ارزش افــزوده باالســت و ارزش افــزوده بــاال از طریــق تحقیــق و توســعه در فنــاوری هــای نویــن بــه دســت خواهــد 

آمــد.  در ایــن بیــن نقــش اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن  کشــاورزی بــه عنــوان نماینــده فعــاالن بخــش خصوصــی بســیار حســاس و البتــه تعییــن 

کننــده اســت. اتــاق بایــد بــرای پیوســتن بــه ایــن تغیــرات جهانــی نقــش بپذیــرد، برنامــه ریــزی هــا انجــام دهــد و پیگیــری داشــته باشــد تــا بــه ســمت 

بــه روز شــدن اقتصــاد کشــور و همــگام شــدن اقتصــاد کشــور بــا اقتصــاد جهانــی گام بــردارد. مــا بایــد بحــث آینــده پژوهــی و توجــه بــه تکنولــوژی و 

پیشــرفت هــای تکنولــوژی را مــورد توجــه ویــژه قــرار دهیــم ؛ بایــد اقتصــاد مــا بــه ســمت اقتصــاد برپایــه دانــش و تکنولــوژی و اســتفاده از فنــاوری 

هــای نویــن ســوق داده شــود، اقتصــادی کــه ارزش افــزوده فراوانــی دارد.

اتــاق فــردا بایســتی جایــگاه امنــی بــرای تولیــد، صنعــت و کســب و کار پویــا و قــوی بــا همــکاری تجربــه و تخصــص و ســرمایه در کنــار یکدیگر باشــد. 

اتــاق فــردا بایســتی در زنجیــره کســب و کار و تولیــد تــاش نمایــد تــا دخالــت دولــت محــدود بــه نظــارت و حاکمیــت گــردد و موجــب رفــع موانــع پیــش 

روی تولیــد و بازرگانــی شــود. موفقیــت اقتصــاد کشــور در گــرو توســعه بخــش خصوصــی اســت و ICT بــه عنــوان صنعــت فرابخشــی و زیرســاختی 

مــی توانــد نقــش کلیــدی در شــفاف ســازی و توســعه اجتماعــی، اقتصــادی، امنیتــی و... داشــته باشــد. 

مسعود شنتیائی

سوابق و فعالیتها :
ه  ان        رئیس هیأت مدیر ار        بنیان گذار و عضوکمیسیون  ICT  و دانش بنیان اتاق ایر و نرم افز ه  شرکت تولیدی میکر       مدیر عامل و رئیس هیأت مدیر
ات فناوری  اطالعات  ه سندیکای تولیدکنندگان تجهیز ونیک و  شبکه های ایمنی         نایب رئیس هیأت مدیر اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکتر

اسری شهرک های  صنعتی استان ها         مؤسس و عضو  ان          عضو مجتمع سر ماتیک ایر ه مرکز تحقیقات صنایع انفور        نایب رئیس هیأت مدیر
ان ان         عضو مجمع تشکل های شرکت های دانش بنیان         عضو هیأت نمایندگان اتاق ایر مجمع تشکل های فناوری اطالعات و ارتباطات ایر

امتری داری و فتو گر   مهندس نقشه بر



آمدنمان بهر چه بود؟
عاقمنــد بــودم کــه دربخــش تولیــد؛ بــه انجــام وظیفــه پرداختــه و امــور مهّمــی چــون حضــور در »اتــاق« را بــه عزیزانــی ذیصــاح واگــذارم، اّمــا دعــوت 

ــزان  ــا دیگرعزی ــا ب ــت ت ــرآن داش ــرا ب ــت(، م ــی اس ــای مل ــّم اولویت ه ــر از اه ــال حاض ــه درح ــور )ک ــاد کش ــاس اقتص ــرایط حس ــد و ش ــراد متعه ــی اف برخ

همفکــر؛ درمســیر ســاخت فردایــی بهتــر )البتــه درحیطــه اختیــارات قانونی»اتــاق«( درکنارکارتولیــد،  همــراه شــوم.  امیــدم بــرآن اســت چندیــن دهــه 

تجربــه کــه از رهگــذر تاســیس دههــا واحــد صنعتــی )تمامــًا خصوصــی و اکثــراً فامیلــی( و دو دوره حضــور در هیــات رییســه اتــاق یــزد حاصــل شــده، 

درنهــاد ارزشــمند »اتــاق تهــران«؛ مفیــد باشــد. واقعیاتــی کــه امــروزه همــه مــا فعــاالن اقتصــادی کشــور، خصوصًا در بخــش خصوصی و بــه طورخاص 

درحــوزه تولیــد بــا آن مواجــه هســتیم، حقایــق تلخــی اســت کــه تبدیــل آن بــه شایســته هــا و بایســته های شــیرین، همت واال و عــزم پایــدار و اهتمامی 

نســتوه رامطالبــه مــی نماید.کشــورعزیزمان؛ دارای آنچنــان مواهــب و ظرفیــت هایــی اســت کــه حّتــی ســنجیدن خــاک آن بــا طــا، برایــن ســرزمین 

جفاســت.نیروی انســانی جــوان و تحصیلکــرده، منابــع طبیعــی متعــدد، مّزیــت هــای فــراوان جغرافیایــی و راهبــردی در ســطوح بین المللــی و 

منطقه ایــی، تنهــا بخشــی از داشــته های بــی انتهــای ایــن کشــور اســت کــه متاســفانه بهره بــرداری مناســب و متناســبی از ایــن همــه داشــته ها، 

نداشــته ایم.ســهم انــدک بخــش خصوصــی دراقتصــاد ملــی، موانــع متعــددی )کــه ناخواســته( بــر ســرراه ایجــاد شــغل وانگیــزه بــرای جوانان)به عنوان 

بزرگتریــن ســرمایه های ملــی( قرارداده ایــم، عــدم درک الزامــات عصرنویــن و دنیــای امــروزی اقتصــاد جهانی)کــه شــالوده آن برپایــه ارتباطــات بنــا شــده 

اســت(، اســتفاده حداقلــی ازظرفیت هــای بنیان هــای قانونــی مــردم نهــادی چون»اتــاق«، عــدم توجــه کافــی بــه نیازهــا و مزّیت هــای اقتصــادی کشــور، 

اجــرای نامناســب اســنادملی، )چــون سندچشــم انــداز و برنامه هــای توســعه، اصــل44 و اباغیه هــای راهبــردی مرتبــط بــا اقتصــاد(، اتــکاء بــه منابــع 

طبیعــی وغفلــت ازفــردای بــدون ایــن منابــع، نبــود تعامــل مناســب بیــن همــه بخشــهای مرتبــط بــا اقتصــاد، عــدم بهره بــرداری مناســب ازمنابــع 

و ذخائــر مشــترک بــا کشــورهای همســایه)اعّم از نفتــی، گازی، آبــی و... کــه موجــب اضــرار فــراوان کشورشــده اســت( و... اهــمّ اشــکاالتی اســت کــه 

بایســتی دســت در دســت یکدیگــر؛ دراصــاح آنهــا بکوشــیم. درایــن تحــّول آفرینــی و صــاح و مصلحــت اندیشــی»اتاق« بــه عنــوان داالن ارتباطــی 

بخش هــای خصوصــی بــا قــوای ســه گانــه؛ کانــون و محفــل تاقــی اندیشــه ها و تجربیــات، جایگاهــی بی نظیــر داراســت. از اینــرو بایســتی تمامــی 

داشــته های ذاتی»اتــاق«، درمســیرآینده نــگاری بهترکشــور، بــه فعلیــت درآیــد و تبدیــل بــه محلــی بــرای ارایــه بهتریــن روشــهای توســعه درابعــاد و 

اصنــاف گوناگــون اقتصــاد ملــی گــردد.

احمد صادقیان

سوابق و فعالیتها :
ان،  د دار وشیمی(،آر د، توسعه صنعت الوان )پتر د، الیاف یز زی یز د، رنگر د، نساجی یز ه کویر یز ش خاطر ون، فر ه شرکت تک ماکار   رئیس هیأت مدیر

ان و  ان و کانادا، ایر وسیه، ایر ان و ر ان و آلمان، ایر د   عضو اتاق های بازرگانی ایر ه کویر یز ش ستار ه   مدیرعامل شرکت فر اژ صنایع غذایی و بازرگانی در
د ه متوالی    مشاور استاندار یز د در دو دور ان و سوئیس و...    عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن استان یز انسه، ایر ان و فر چین، ایر

غ التحصیل لیسانس مدیریت بازرگانی     فار



اتاق فردا و توسعه صادرات غیر نفتی
بــر اســاس آنچــه در ســند چشــم انــداز 20 ســاله آمــده ایــران بایــد تــا افــق 1404 بتوانــد درآمدهــای غیرنفتــی خــود را افزایــش داده و از محــل صــادرات غیر 

نفتــی دســت کــم بــه هشــتاد درصــد درآمدهــای کشــور برســد و درآمدهــای کشــور از ایــن محــل را به مــرز دویســت میلیارد دالر برســاند. 

قطعــا اتــاق بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی مــی توانــد نقشــی کلیــدی در تســهیل توســعه صــادرات غیرنفتــی ایفــا کنــد. ایجــاد زمینــه هــای 

الزم بــرای اتخــاذ تصمیمــات موثــر در حــوزه صــادرات انــرژی بــا حضــور تشــکل هــای ایــن حــوزه و همچنیــن رایزنــی و چانــه زنــی بــه منظــور افزایــش 

ســرمایه بانــك توســعه صــادرات تــا مــرز حداقــل ١٥ میلیــارد دالر بــا هــدف ارتقــای پتانســیل فاینانــس درکشــورهای هــدف از جملــه فعالیــت هایــی 

اســت کــه مــی توانــد در دوره آتــی اتــاق بازرگانــی ایــران هدفگــذاری شــود. 

اتــاق همچنیــن بایــد دولــت را ترغیــب و توجیــه کنــد کــه بــا اتــکا بــه دیپلماســی اقتصــادی، شــرکت هــای ایرانــی را در مناقصــات کشــورهای هــدف 

حمایــت کــرده و زمینــه ســازی هــای الزم بــرای تبدیــل شــدن ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه را فراهــم آورد. 

اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران بــا اتــکا بــه تــوان مدیــران کارآمــد و نخبــه ای کــه از بطــن بخــش خصوصــی بــه آن راه یافتــه انــد 

مــی توانــد در تصمیــم ســازی هــای دولــت در خصــوص موضوعاتــی ماننــد جوایــز صادراتــی و یــا واقعــی ســازی نــرخ ارز، نقشــی کارســاز، اثربخــش و 

کلیــدی داشــته باشــد. 

واقعیــت ایــن اســت کــه اتــکای مخــرب دولــت هــا در ایــران بــه نفــت از ســال هــای پــس از ملــی شــدن صنعــت نفــت آغــاز شــده و در طــول ایــن ســال هــا 

نــه تنهــا از میــزان ایــن اتــکا کاســته نشــده، بلکــه بــه تدریــج خــواب دولــت بــر نازبالــش نفــت ســنگین تــر شــد و اقتصــاد ایــران بیمارتــر و وابســته تــر. 

امــروز فرصــت خوبــی اســت کــه بــا اتــکا بــه تــوان و پتانســیلی کــه در اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی وجــود دارد، آرام آرام دولــت 

را یــاری دهیــم کــه اتــکای چندیــن دهــه ای اقتصــاد کشــور بــه نفــت را بکاهــد و صــادرات را محــور توســعه پایــدار اقتصــادی خــود قــرار دهــد، چــرا کــه 

بــی شــک اتــاق فــردا بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی و دســتیابی بــه منافــع ملــی و توســعه اقتصــادی، همــراه و همپــای قدرتمنــدی بــرای دولــت 

خواهــد بــود. 

حمید رضا صالحی

سوابق و فعالیتها :
ان  ات انرژی و صنایع وابسته   نایب رئیس  کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ،صنایع ومعادن تهر اسیون صادر ه فدر   دبیرکل و عضو هیأت مدیر

ان  ق ایر ه سندیکای صنعت بر ان   دبیر و عضو هیأت مدیر   رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و دانش بنیان اتاق بازرگانی ،صنایع ومعادن ایر
ان( غ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهر ان   عضو هیات امناء جامعه فار ه خانه صنعت و معدن تهر   عضو هیأت مدیر

ان سوئیچ و ساپتا ه شرکت ایر مایشگاه های صنایع انرژی )EPIL(   نایب رئیس شرکت صانیر   عضو هیأت مدیر   مدیرعامل و نایب رئیس شرکت آز

ان( ق )قدرت( از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهر   مهندسی بر



اتاق فردا  
  اتــاق فــردا بــرای اینکــه بتوانــد در ســاختن ایــران عزیزمــان نقــش شایســته ای داشــته باشــد. بایــد بــرای خــود، مســوولیت هــا و دســتور کارهایــی 

را مشــخص کنــد کــه بــه تحقــق آنهــا در کوتــاه مــدت وفــادار باشــد. آنچــه اینجانــب را بــر آن داشــت بــرای حضــور در هشــتمین دوره رقابــت هــای 

انتخاباتــی اتــاق اقــدام کنــم، تــاش بــرای دســتیابی بــه برخــی از ایــن اهــداف اســت.

-  شناســایی فعــاالن اقتصــادی خوشــنام و اصیــل و ایجــاد انســجام و همدلــی در میــان ایشــان بــا هــدف ایفــای نقــش موثــر در تصمیــم ســازی هــای 

اقتصــادی و مشــارکت حرفــه ای در را ه پیشــبرد توســعه ملــی. 

- فراهــم آوری بســتر مناســب بــرای حضــور بیشــتر و اثربخــش تــر فعــاالن اقتصــادی جــوان و ایجــاد فرصــت تعامل و بهــره گیری از تجارب ارزشــمند 

نخبــگان کســب و کار ایــران و جهان .

- بــاز تعریــف نقــش و جایــگاه صنایــع غذایــی تبدیلــی کشــاورزی در دســتیابی بــه اهــداف توســعه ملــی و جلوگیــری از اســراف و هــدر رفــت منابــع 

آب ، خــاک و انــرژی در کنــار بهــره گیــری از مزیــت هــا.

- بهســازی ســامانه هــا، زیرســاخت ها و توانمنــد ســازی منابــع انســانی اتــاق تهــران  بــه عنــوان قدیمــی تریــن و معتبرتریــن اتــاق ایــران بــا بهــره گیــری 

از ســازو کارهــا و مــدل هــای نویــن مدیریــت.

- معرفــی شایســته توانمنــدی هــای اعضــای اتــاق و ایجــاد فرصــت عادالنــه بــرای تعامــل حرفــه ای و ارزش افــزا بــا همــه ذینفعــان اتــاق و مقابلــه بــا 

فســاد گســترده اقتصــادی از طریــق توســعه فعالیــت هــای مرکــز رتبــه بنــدی اتــاق ایــران.

- توجــه ویــژه بــه موضــوع تجــاری ســازی ایــده هــای دانــش بنیــان و فراهــم آوری بســتر مناســب بــرای نقــش آفرینــی جــدی اعضــای اتــاق در ایــن 

زمینــه بــه گونــه ای کــه در کوتــاه مــدت امــکان عبــور از بــن بســت موجــود در اســتفاده از منابــع ملــی اختصــاص داده شــده بــرای توســعه ایــن نــوع از 

کســب و کار فراهــم آیــد.

-  تاکیــد ویــژه و تعریــف نقــش محــوری بــرای اتــاق در مقولــه  بهــره وری و کیفیــت بعنــوان تنهــا راه دســتیابی بــه توســعه اقتصــادی ملــی و افزایــش 

تــوان رقابــت پذیــری بنــگاه هــای اقتصــادی خــرد و کان کــه مــی توانــد شــرایط را بــرای ورود بازارهــای بیــن المللــی همــوار ســازد.

وزان فرد حسن فر

سوابق و فعالیتها :
سیان هوشمند ،مؤسس و عضو  وه پار ه گر ه و مدیرکارخانه شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز      مؤسس و رئیس هیأت مدیر   رئیس هیأت مدیر

ان   عضویت در انجمن  ه ور سیان هوشمند، شرکت توسعه  هوشمند نوین بهر ان، شرکت مهندسین مشاور پار ه وری ایر ه مرکز مدیریت بهر هیأت مدیر
ان و...   و ایر ان، سندیکای صنایع کنسر ان مدیریت، انجمن اقتصاد دانان  ایر ان، انجمن مشاور متخصصین صنایع غذا، انجمن مدیریت کیفیت ایر

ان و  آلمان ان و کانادا، ایر ان، عضویت در اتاق مشترك ایر    عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهر

ای مدرک MBA از  ان   دار شناسی اقتصاد نظری از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهر   کار
سه  سه کسب و کار دانشگاه کارلتون اوتاوا کانادا و کاندیدای دریافت مدرک DBA از مدر مدر

وت وایت بریتانیا کسب و کار دانشگاه هیر



اصول رعایت اخالق حرفه ای 
در اقتصــاد هــای پیشــرفته، نهــاد هــای غیــر دولتــی نقــش پررنگــی در تصمیمــات اقتصــادی و تجــاری برعهــده دارنــد. در اقتصــاد دولتــی ایــران 

اصــواًل نقــش بخــش خصوصــی کمرنــگ بــوده و ضعــف هــای ســنتی مــا در کار تشــکلی منســجم باعــث شــده تــا صــدای بخــش خصوصــی بــه انــدازه 

کافــی در قــوای ســه گانــه و انظــار عمومــی منعکــس نشــود. البتــه در چنــد ســال اخیــر شــاهد تحــرکات مثبتــی در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کشــاورزی بودهایــم و ایــن نهــاد در مســیر درســتی بــرای ایفــای رســالت ذاتــی خــود قــرار گرفتــه اســت کــه البتــه مــی بایســت ایــن حرکــت را بــا ســرعت 

و قاطعیــت بیشــتری ادامــه داد. بنــده امیــدوارم کــه اتــاق ایــران بــه جایگاهــی دســت یایــد کــه بتوانــد از اتــاف منابــع ملــی کشــور و تخریــب صنعــت 

و کشــاورزی ایــران نظیرآنچــه در ســال هــای 1384 تــا 13۹2 اتفــاق افتــاد جلوگیــری کــرده  و بتوانــد بــا تاثیــر گــذاری در افــکار عمومــی و کار کارشناســی 

مســتدل و مســتند از بــاز تولیــد سیاســت هــای عــوام فریبانــه و ضــد منافــع ملــی جلوگیــری کنــد. ضمنــًا بــا توجــه بــه شــرایط رکــود تورمــی و ســایر 

مشــکات اقتصــادی کــه حــد اقــل تــا ســال 13۹۵ گریبانگیــر کشــور خواهــد بــود، مــی بایســت توجــه ویــژه ای بــه توســعه صــادرات کنیــم. در صــورت 

انتخــاب ایــن جانــب در راســتای تحقــق اهــداف فــوق  3 برنامــه ذیــل را در دســتور کار خــود قــرار خواهــم داد:

1( همــکاری بــا تشــکل هــای زیرمجموعــه در راســتای اولویــت بنــدی بازارهــای هــدف صادراتــی و میزبانــی و اعــزام هیــات هــای تجــاری بــا هــدف معرفی 

توانمنــدی هــای شــرکت هــای ایرانــی و شناســایی شــرکای تجــاری. در مــورد بــازار عــراق مــی بایســت برنامــه ریــزی ویــژه ای انجــام شــده تــا ایــن فرصت 

طایــی نیــز ماننــد بــازار هــای آســیای میانــه از دســت نرفتــه و تقدیــم رقبــای منطقه ای نشــود.

2( همکاری و تعامل با دولت جهت هدایت قوانین به سمت حمایت و کاهش فشار و هزینه های مضاعف بر بخش مولد اقتصاد کشور.

ــادر  3( رعایــت اخــاق حرفــه ای و بیطرفــی در تمامــی تصمیمــات و برنامــه هــا. نماینــدگان بخــش خصوصــی در صــورت رعایــت ایــن موضــوع ق

خواهنــد بــود مطالبــات موکلیــن خــود را قاطعانــه و بــا اثــر بخشــی بیشــتر در قــوای ســه گانــه و افــکار عمومــی پیگیــری کنــد.

علیرضا کالهی

سوابق و فعالیتها :
ان    عضو علی البدل هیأت  ق ایر ه سندیکای صنعت بر ان در حال حاضر    نایب رئیس هیأت مدیر ق ایر ه سندیکای صنعت بر   رئیس هیأت مدیر

ژی ات انر اسیون صادر ه فدر ان   منشی هیأت مدیر ق ایر ات سندیکای صنعت بر ان    رئیس کمیته توسعه صادر ق ایر ه سندیکای صنعت بر مدیر
ه شرکت  س    عضو هیأت مدیر آوا پار ه شرکت سر ایی هلدینگ نورین   عضو هیأت مدیر ه شرکت سیم و کابل ابهر    مدیر اجر   رئیس هیأت مدیر

ه )دیجی کاال( ان فن آواز نوآور

  لیسانس مهندسی صنایع از King’s College لندن 
  فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه Aalto فنالند



نقش بخش خصوصی در افق چشم انداز
ــا درآمــد  ــا کســب جایــگاه اول اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در منطقــه و جامعــه ای مرفــه ب دســتیابی بــه اهــداف ســند چشــم انــداز 1404 کــه همان

ســاالنه بــاال و فاقــد بیــکار اســت، بــدون داشــتن بخــش خصوصــی و کارآفریــن در حــوزه هــای مختلــف از جملــه موضوعاتــی اســت کــه نیازمنــد توجــه 

بــوده و غفلــت از آن، دســتیابی بــه اهــداف ایــن ســند را بیــش از پیــش بــا مشــکل مواجــه خواهــد ســاخت. از آنجــا کــه توســعه بخــش خصوصــی در 

اقتصــاد مبتنــی بــر مجموعــه پیچیــده ای از عوامــل ) از جملــه گســتردگی زیــر ســاخت هــای فیزیکــی و نهــادی، محیــط بــا ثبــات اقتصــاد، توســعه 

بازارهــای مالــی، جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی، مقــررات بــازار کار، تکنولــوژی، آمــوزش، ســامت و ســایر مــوارد مشــابه( اســت، لــذا تقویــت مشــارکت 

ایــن بخــش در اقتصــاد ، بــدون توجــه بــه ایــن پیچیدگــی هــا غیــر ممکــن خواهــد بــود . بایــد عنــوان داشــت کــه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کشــاورزی بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی بــا دارا بــودن نخبــگان بخــش خصوصــی اعــم از صنعــت، معــدن، کشــاورزی و بازرگانــی میتوانــد از 

اهمیــت خاصــی در رشــد ســریع و هماهنــگ بخــش خصوصــی در همــه جهــات برخــوردار باشــد. اتــاق مطلــوب یــا همــان اتــاق فــردا، بایــد بــه جــد بــه 

دنبــال اجــرای همزمــان سیاســت هــای مربــوط بــه بهبــود فضــای کســب و کار و خصوصــی ســازی باشــد..

هــر فعالیــت اقتصــادی از زمــان شــکل گیــری تــا زمــان انحــال چرخــه ای را طــی کــرده و در هــر مرحلــه نیازمنــد تســهیات خاصــی بــرای تضمیــن 

موفقیــت اســت. هــر چــه ایــن مراحــل دشــوارتر و میــزان حمایــت هــا در آن مراحــل کمتــر باشــد، انگیــزه کمتــری بــرای توســعه کســب و کار بخــش 

خصوصــی وجــود خواهــد داشــت. در ایــن هنــگام اســت کــه جایــگاه یــك اتــاق قــوی و مطلــوب ) اتــاق فــردا ( بیــش از گذشــته بــه چشــم مــی آیــد و 

میتوانــد بــا تدبیــر و برنامــه ریــزی موثــر کارشناســان خبــره خــود ، ایــن فضــا را چنــان بــرای بخــش خصوصــی مهیــا کنــد کــه رونــد حرکتــی بخــش 

خصوصــی در آن مراحــل دشــوار، بــه ســادگی و ســهولت انجــام پذیــرد. از آنجــا کــه مدیریــت اجرایــی کشــور، قوانیــن تجــاری و حقوقــی و نیــز نظــام 

قضایــی کشــور، ســه حــوزه اصلــی دســت انــدرکار بهبــود در فضــای کســب و کار کشــور بــه شــمار مــی رونــد، میتــوان بــه اهمیــت نقــش یــك اتــاق پــی 

بــرد. چنانچــه یــك اتــاق ایــده آل میتوانــد بــا بهــره گیــری از نماینــدگان آشــنا بــه فضــای اقتصــادی کشــور، در ســطح یــك مشــاور عالــی بــرای ســطح 

حاکمیتــی جامعــه عمــل کــرده و زمینــه ســاز پیشــرفت روز افــزون بخــش خصوصــی شــود. 

احمد کیمیایی اسدی

سوابق و فعالیتها :
تر استانی در سال  وپیلن   کار آفرین بر ه انجمن تولید کنندگان کیسه های پلی پر   تاسیس شرکت کیسه بافی کیمیا الیاف    عضو هیأت مدیر

تر استانی ) به مدت 4 سال (   کمک به امور خیریه و احداث  ار نفر درطی دو سال (   صادر کننده  و تولید کننده بر ای بیش از هز ایی بر 1389 )اشتغال ز
س   حضورفعال در نمایشگاه های بزرگ نساجی در دنیا مسجد در استان فار

غ التحصیل مهندسی نساجی از دانشگاه امیرکبیر    فار
شته مدیریت نساجی شد در ر شناسی ار تر در کنکور کار   رتبه بر



تولید با محور صادرات در اولویت باشد
بررســی شــرایط کشــورهای موفــق در جهــان و رشــد چشــمگیر کشــورهای در حــال توســعه بــه توســعه یافتــه در چنــد دهــه گذشــته همگــی بیانگــر 

توجــه ویــژه بــه تولیــد بــا محوریــت صــادرات  بــوده اســت.  امــا بــا بررســی رونــد اقتصــادی کشــورمان از 4  دهــه گذشــته تــا کنــون و تدویــن برنامــه هــای 

توســعه ایــی و  شــعارحمایت دولــت هــای گوناگــون از تولیــد صــادرات محــور در مــی یابیــم  خروجــی قابــل توجــه و مناســبی را بــرای اقتصــاد ملــی در 

پیــش نداشــته ایــم و کمــاکان میــزان حجــم و ارزش صــادرات بــا ارقــام بســیار کوچــک و آن هــم صــادرات محصــوالت خــام و یــا نیمــه ســاخته اســت.

دولــت یازدهــم بــه محــض انتخــاب شــدن و مســئولیت پذیــری بــا ارائــه بســته خــروج از رکــود غیــر تورمــی بــه مجلــس محتــرم تنهــا راه برونرفــت از 

ایــن شــرایط را در حمایــت از تولیــد و آن هــم بــا محوریــت در صــادرات تشــخیص داده اســت و ایــن نشــانگر تشــخیص درســت و خردمندانــه تیــم 

اقتصــادی دولــت اســت، چــون از یــک ســو بــه دلیــل تحریــم هــای ظالمانــه غــرب و کاهــش درآمدهــای نفتــی و از ســوی دیگــر تولیــدی کــه بیشــتر 

نگاهــش بــه بــازار داخلــی و بــدون رقابــت بــا دیــوار تعرفــه بــوده  روبــرو هســت و راهــی جــز صــادرات جهــت بــه حرکــت در آوردن چــرخ هــای صنعــت 

در  شــرایط کنونــی باقــی نمانــده اســت.با بررســی بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه تــا زمانــی کــه مشــکات ســاختاری را حــل نکنیــم بــه نتیجــه ای 

نخواهیــم رســید و بنظــر میرســد اتــاق فــردا بــا توجــه بــه جایــگاه قانونــی خــود میبایســت بدنبــال رفــع ایــن مشــکات بــر آیــد:

1- عدم شرایط مناسب جذب سرمایه گذاری خارجی برای واحد های کوچک و متوسط

2-باال بودن نرخ تسهیات نسبت به دیگر رقبا و متعاقب آن باال بودن نرخ محصول نهایی

3-عدم افزایش و یا کاهش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی که عما  باعث تعطیلی واحدها و به نوعی ترغیب به واردات شده است

4-باالبودن تعرفه های ترجیهی به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت

۵- عــدم ثبــات در قوانیــن و مقــررات طــی 3۵ ســال گذشــته در خصــوص صــادرات کــه مشــکات بزرگــی بــرای صادرکننــدگان بــه وجــود آورده اســت کــه 

بعضــا منجــر بــه نابــودی آن صنعــت و ورشکســتگی فعــاالن آن شــده اســت

6- کمبود نقدینگی و باالبودن نرخ تسهیات صادراتی

۷- عــدم رشــد متناســب خدمــات بــا افزایــش صــادرات ماننــد حمــل و نقــل،  بیمــه هــای صادراتــی و تســهیات صادراتــی بانــک هــا نســبت بــه 

افزایــش رشــد صــادرات و...

محمد الهوتی

سوابق و فعالیتها :
ان(    عضو  ات ایر اسیون صادر ان )نماینده کنفدر ان    عضو هیأت نمایندگان اتاق ایر ات ایر اسیون صادر ه و نایب رئیس کنفدر   عضو هیأت مدیر
ان و  ان و آلمان، ایر ان و ایتالیا، ایر ان    عضو اتاق بازرگانی ایر ه و نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان ساالمبور و چرم ایر هیأت مدیر

دی و کمیته علمی کانون هماهنگی دانش و صنعت  اهبر ای ر امین    عضو شور چین    مؤسس واحد تولید چرم سازی در شهرك صنعتی چرم شهر ور
ان در کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1391 چرم و پوست    نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایر

  دانش آموخته اقتصاد



یک به آینده   نگاه استراتژ
امــروز در آســتانه انتخابــات اتــاق تهــران، نیــاز کلیــدی بــرای تغییر برخی اســتراتژی های رفتاری احســاس می شــود. بخش خصوصی کشــور مــی تواند با 

نگاهــی اســتراتژیک بــه آینــده پیــش روی بــه مــرور وضعیتــی کــه بــرآن گذشــته داشــته باشــد. وجــود دیــدگاه اســتراتژیک و تصمیــم گیــری عقایــی 

در مدیریــت معــادن کشــور در مــوارد ذیــل میتوانــد موجــب ایجــاد نتایــج کلیــدی شــود: 1( اســتراتژی. 2( تعییــن حــد بهینــه تبدیــل مــواد معدنــی 

بــه فــرآورده بــه جــای خــام فروشــی صــرف. 3( تمرکــز در ســرمایه گــذاری و بهــره بــرداری معــادن از طریــق ایجــاد شــرکت هــای ســهامی جهــت جــذب 

ســرمایه هــای خــرد. 4( اســتفاده از نیــروی انســانی آمــوزش دیــده در مدیریــت و بهــره بــرداری معــادن و ســرمایه گــذاری در تحقیقــات و توســعه.

۵( ســرمایه گــذاری. 6( نــرخ ســود بانکــی در حــال حاضــر تناســبی بــا فعالیــت هــای معدنــی کــه مســتلزم ریســک بــاال هســتند نــدارد. ۷( ســرمایه 

اولیــه زیــاد و دوره بازگشــت طوالنــی در حــوزه معــدن نســبت بــه بازارهــای مــوازی رغبــت چندانــی در ســرمایه گــذاران ایجــاد نمــی کنــد. 8( واگــذاری 

مدیریــت و بهــره بــرداری معــادن بــه بخــش خصوصــی واقعــی و ایجــاد امــکان جــذب ســرمایه خارجــی از طریــق ایجــاد ســاز و کار مناســب و تعامــات 

بیــن المللــی. ۹( اکتشــاف و اســتخراج. 10( تخصصــی شــدن اکتشــاف بــه جــای نــگاه صرفــًا تجــاری و نظــارت بیشــتر بــر فرآینــد بررســی و تصویــب 

طرح هــای اکتشــاف. 11( نــگاه صنعتــی بــه اکتشــاف و توجــه بــه نیازهــای صنعــت و صــادرات. 12( انجــام دقیــق بررســی های فنــی و اقتصــادی طرحهــا 

پیــش از اجــرا. 13( انتخــاب و اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد در جهــت کاهــش هزینه هــای تولیــد. 14( حاکمیــت و مدیریــت دولتــی.

1۵( حمایــت بیشــتر ســازمان های حاکمیتــی ماننــد ســازمانهای قضایــی و انتظامــی در حمایــت بیشــتر از تولیدکننــدگان در اختــاف بــا معارضیــن 

محلــی. 16( کاهــش مراکــز متعــدد تصمیــم گیــری در زمینــه واگــذاری معــادن بــه نحــوی کــه امــکان اخــذ مجوزهــای الزم از ســازمان هایی ماننــد محیــط 

زیســت و  منابــع طبیعــی در فرآینــد متمرکــز  و کوتاهتــری صــورت گیــرد. 1۷( نظــارت بیشــتر بــر بهــره بــرداری بهینــه از ذخایــر معدنــی.

18( بازنگری در قوانین و مقررات و بخشنامه ها از نظر میزان کارآیی و اثربخشی اینگونه قوانین.

مرتضی لطفی

سوابق و فعالیتها :
ه( ان   عضو هیأت منصفه دادگاه مطبوعات )دو دور ای اسالمی شهر تهر ه اول شور هنگی اجتماعی بنیاد مهاجرین کل کشور    عضو دور   معاونت فر

ستان ،  ائی خانه کارگر    مدیرعامل شرکت سیمانهای ایالم ، خوز ان   عضو هیأت سیاسی و اجر ان ایر وزنامه نگار ه انجمن صنفی ر   عضو هیأت مدیر
وزنامه کار و کارگر ل ر ای عالی نهادهای انقالب اسالمی  )سال 60 تا 65 (    مدیر مسئو ستان   عضو شور س وخوز آبیک ، هلدینگ فار

  لیسانس حقوق از دانشکده اسالمی کار       
ان ایش کسب وکار جدید دانشگاه تهر آفرینی گر شد از دانشکده کار شناسی ار   کار



نقش اتاق از دیدگاه من 
ــه اقتصــاد کشــورهای صنعتــی شــناخته شــده اســت.  ــاق هــای بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی در رونــق بخشــیدن ب نقــش برجســته ات

فرآینــد گــذار از وضــع موجــود بــه توســعه یافتگــی، بــه مشــارکت فعــال همــه افــراد و تشــکلهای مردمــی نیــاز دارد. ایــن مشــارکت بــرای بهــره بــردن از 

همــه ظرفیــت هــای اقتصــادی بایــد ســاماندهی شــود.

در دوره هــای گــذار الجــرم اقتصادهــای فربــه دولتــی بــه اقتصادهــای متکــی بــه بخــش خصوصــی تبدیــل مــی شــوند. حتــی اگــر رهبــران سیاســی 

کشــور هــم همــگام و موافــق بــا ایــن تبدیــل باشــند، بــا مقاومــت بخــش هــای وســیعی از مدیــران میانــی بــه اشــکال گوناگــون روبــرو مــی شــوند کــه ایــن 

مقاومــت هــا بــا تدبیــر بایــد شناســائی و خنثــی شــود. ثانیــا ضــرورت تــداوم حیــات اقتصــادی اشــخاص و بنگاه هــا و وسوســه هــای رانــت طلبــی، 

اســتعداد باالئــی بــرای گســترش فســاد ایجــاد مــی کنــد. حضــور آگاهانــه اتــاق هــا در فرآیندهــای تصمیــم ســازی و حتــی تصمیــم گیــری بــا اعضــا و 

هیــات رئیســه ای واقعگــرا و جســور در ایــن دوران مــی توانــد هزینــه و دوره زمانــی عبــور از باتــاق فســاد را بکاهــد.

ممیــزه اقتصادهــای توســعه یافتــه، رقابتــی بــودن ایــن اقتصادهاســت. گروههــای فعــال در اقتصــاد ملــی با تضاد جمعــی در منافع روبرو هســتند. 

مدیریتــی خردمندانــه در اتــاق هــا الزم اســت تــا بــه سیاســتگذاران کشــور بــرای مدیریت تضــاد کمک کند.

بــا توجــه بــه نقــش هــای فــوق، حضــور فعــال صاحبــان اندیشــه و تجربــه در تولیــد و بازرگانــی، کشــاورزی و معــادن کشــور در تشــکلها بویــژه در 

اتــاق هــای بازرگانــی یــک ضــرورت تلقــی مــی شــود. بــه نظــر مــن کارآفرینــان و فعاالنــی کــه در پوشــش " ائتــاف بــرای فــردا"  گــرد آمــده انــد، بــا داشــتن 

گذشــته ای درخشــان و عزمــی روشــن بــرای اجرائــی کــردن نقــش هــای مزبــور از صاحیــت برخوردارنــد.

نصراهلل محمدحسین فالح

سوابق و فعالیتها :
این   مدیرعامل و عضو  ن، مجتمع فوالد اسفر ان، هپکو، موتوژ د و لوله اهواز، لوله و ماشین سازی ایر ه شرکتهای نور   مدیرعامل و عضو هیأت مدیر
ه و مدیر عامل شرکت توسعه صنعتی مشفق وه صنعتی سپاهان   مؤسس، عضو هیأت مدیر مان مدیریت صنعتی   مدیرعامل گر ه ساز هیأت مدیر

ان صنایع و انجمن صنفی کارخانجات صنعت  ه انجمن مدیر ان   عضو هیأت مدیر اسیون صنعت ایر ه کنفدر ای مرکزی وهیأت مدیر   عضو شور
ه شرکت توسعه و تامین  س   رئیس هیأت مدیر اگر وه سنگ ز ه گر ه مؤسسه خیریه علی اکبر    عضو هیأت مدیر ریخته گری   عضو هیأت مدیر

مان بین المللی کار ان در اجالس هشتاد و دوم ساز مایان ایر شریف    عضو هیأت امنای صندوق بازنشستگی آینده ساز    نماینده کارفر

غ التحصیل مهندسی متالوژی از دانشگاه شریف         فار
شد مهندسی متالوژی دانشگاه Mc Master کانادا  شناسی ار   کار



 سیاستهای دولتی؛ مانع صادراتی شدن صنعت طیور 
صنعــت طیــور از ابتــدای انقــاب تاکنــون بــه طــور کامــل تحــت نظــارت کامــل دولــت قــرار داشــته اســت امــا بــرای شــکوفایی ایــن صنعــت و حضــور 

در بازارهــای صادراتــی الزم اســت کــه بخــش خصوصــی نقــش تصمیــم ســازی در ایــن بخــش پیــدا کنــد.

در حــال حاضــر در صنعــت طیــور مزیــت نســبی داریــم امــا تاکنــون سیاســتی بــرای صــادرات نداشــته ایــم و اگــر فضــا بــرای تصمیــم ســازی بخــش 

خصوصــی بــاز شــود، ایــن امــکان فراهــم خواهــد شــد.

از آنجــا کــه مــرغ و تخــم مــرغ جــزو کاالهــای اساســی کشــور بــه حســاب مــی آیــد دولــت سیاســت گــذاری در ایــن بخــش را انجــام مــی دهــد امــا امیدواریــم 

بــا سیاســت هــای دولــت یازدهــم و توجهــی کــه در اتــاق بازرگانــی بــه بخــش کشــاورزی شــده اســت، فضایــی ایجــاد شــود تــا صنعــت طیــور از سیســتم 

تفکــر دولتــی و تصمیمــات صددرصــد دولتــی بــه ســمت تصمیمــات بخــش خصوصــی و واگــذاری ایــن صنعــت بــه اتحادیــه هــا یــا ســندیکاهای 

ــد، واردات محصــوالت بــی  ــا ایــن کار قیمــت تمــام شــده تولیــد کاهــش پیــدا مــی کنــد، کیفیــت تولیــد بهبــود مــی یاب تخصصــی، حرکــت کنــد. ب

کیفیــت محــدود و  امــکان صــادرات فراهــم مــی شــود.

واگــذاری تصمیــم ســازی هــا بــه بخــش خصوصــی مهمتریــن کاری اســت کــه در ایــن موقعیــت بایــد انجــام شــود. ســال هــا اســت کــه ایــن صنعــت 

تحــت نظــارت دولــت قــرار داشــته اســت و مســووالن دولتــی از ایــن بخــش شــناخت دارنــد امــا وقتــی بخــش خصوصــی تصمیــم ســازی کنــد، بــرای 

ــه تنــوع محصــول، بهــره گیــری از صنایــع  ــوان ب ــه منافــع بیشــتر، کیفیــت بهتــری را ایجــاد مــی کنــد. در ایــن شــرایط اســت کــه مــی ت رســیدن ب

تبدیلــی و فراهــم کــردن امــکان صــادرات امیــدوار بــود.

ــا  بســیاری از کشــورهای بــزرگ اروپایــی و پرمصــرف در بخــش مــرغ  و  تخــم مــرغ نظیــر آلمــان، واردکننــده ایــن محصــوالت هســتند و مــی تــوان ب

اســتراتژی مشــخص در تولیــد راه را بــرای صــادرات بــاز کــرد امــا در ایــران بــا شــرایطی کــه داریــم و مــرغ و تخــم مــرغ بــه عنــوان کاالهــای اساســی 

شــناخته مــی شــود،امکانات صــادرات کــم اســت.

مهدی معصومی اصفهانی

سوابق و فعالیتها :
غ شناسنامه دار    نماینده کمیسیون بین المللی تخم  غ و تخم مر   مدیرعامل و مالک شرکت تالونگ   اولین تولید کننده صنایع تبدیلی تخم مر

د  ه وار ان   عضو هیأت مدیر ه انجمن صنایع طیور ایر غ شناسنامه دار    عضو هیأت مدیر ه انجمن تخم مر ان )IEC(    رئیس هیأت مدیر غ در ایر مر
و و مواد بیولوژیک    ایجاد کننده 17کارخانه و مرغداری در کشور    مبدع چندین نوآوری، علمی و تولیدی در صنایع طیور و توجه به  کنندگان دار

دی در کارخانه تالونگ اه اندازی دانشگاه علمی کاربر ارتباط صنعت و دانشگاه با ر

ه ملی و بین المللی نده چندین جایز ه طیور و بر   32 سال فعالیت در صنایع طیور، مالک بزرگ ترین زنجیر



چرا آمدم...
بــار دیگــر موســم انتخابــات هیــأت نماینــدگان اتــاق هــا، بــه عنــوان بزرگتریــن تشــکل بخــش خصوصــی کشــور فــرا رســید و البتــه موســم قضــاوت 

دربــاره کســانی کــه در 4 ســال گذشــته بــر کرســی پارلمــان بخــش خصوصــی تکیــه زده بودنــد. 

 بــا وجــود ســابقه فعالیــت در اتــاق هــای مشــترک و بیــش از 30 ســال فعالیــت مســتمر در بخــش خصوصــی،  دوره هفتــم هیــأت نماینــدگان، 

نخســتین دوره ای اســت کــه در کنــار دو بانــوی فعــال و کارآفریــن دیگــر، وارد ترکیــب هیــأت نماینــدگان اتــاق تهــران شــدم. امــا در طــول ایــن ســال هــا 

کــه ردای وکالــت فعــاالن بخــش خصوصــی را  بــر تــن داشــتم، همــواره بــا ایــن چالــش در ذهــن مواجــه بــوده ام کــه آیــا توانســته ام بــرای موکانــم، آنــان 

کــه در طــول 4 ســال گذشــته، بیشــترین آســیب را در فضــای کســب و کار متحمــل شــده انــد، مفیــد باشــم؟

 ایــن را مــی دانــم کــه دغدغــه ای جــز ایــن نداشــته ام؛ دغدغــه ای بــرای کاســتن از موانعــی کــه اغلــب بــه واســطه ســوء مدیریــت هــا در محیــط کســب 

و کار قــد برافراشــته اســت. خواســته ام ایــن بــود کــه نماینــده ای شایســته باشــم و تمــام قــد از حقــوق فعــاالن اقتصــادی دفــاع کنــم. کامیابــی هــا  و 

ناکامــی هــا کــم نبــود؛ چــه تــاش هــا کــه بــه دلیــل عــدم همگرایــی دولــت و بخــش خصوصــی عقیــم مانــد. نتیجــه آنکــه اعتمــاد و اطمینانــی  بــرای 

ســرمایه گــذاران، ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی باقــی نمانــده اســت. گویــی ایــن وظیفــه مــن و دیگــران اســت کــه ایــن اعتمــاد را از نو بســازیم. باید 

دوبــاره تــاش کنیــم و دولــت را متقاعــد کنیــم کــه از رقابــت بــا بخــش خصوصــی دســت بشــوید. 

تجربــه مدیریــت چنــد شــرکت در حــوزه پیمانــکاری و بازرگانــی، مدیریــت در هفــت طــرح از مجمــوع هشــت طــرح بــزرگ فــوالدی کشــور و همچنیــن 

تجربــه کنتــرل و مدیریــت پــروژه هــای گســترده دیگــر و نیــز کســب تجربــه عضویــت در هیــأت رئیســه کمیســیون ســرمایه گــذاری و تأمیــن مالــی 

اتــاق تهــران مــرا بیــش از پیــش مصمــم کــرد کــه بــار دیگــر بــه عنــوان عضــوی حقیقــی از درون بخــش خصوصــی، شــانس خــود را در کارزار انتخابــات 

اتــاق تهــران بــه آزمایــش بگــذارم تــا بــه عنــوان نمایندهــای واقعــی، ســهمی در جلــب هرچــه بیشــتر حمایــت بخــش دولتــی، بهبــود و توســعه فضــای 

کســب و کار، ایجــاد بســتری مناســب جهــت ســرمایه گــذاری در کشــور  و همچنیــن رشــد و تعالــی بخــش خصوصــی ایفــا کنــم.

یال مستوفی فر

سوابق و فعالیتها :
انسه، چین و هنگ کنگ شته اقتصاد و آمار    تأسیس و مدیریت چندین شرکت در انگلیس، فر ا ن در ر   5 سال تدریس در دانشگاه های ایر

دشت)KDD(    عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی،  ون دز ه شرکت کار س )PATCO(و ریاست هیأت مدیر   مدیرعامل شرکت نوین فن آوری صنایع پار
ان   عضو هیأت  مایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهر ان    نایب رئیس کمیسیون سر ان و  ایر صنایع، معادن و کشاورزی تهر

ان و چین مایه گذاری اتاق بازرگانی ایر ان و چین    رئیس کمیسیون سر ه اتاق بازرگانی ایر مدیر

شته اقتصاد  و آمار  شد در ر شناسی ار غ التحصیل مقطع کار   فار



نیاز به همدلی در انتخابات اتاق
بــا عنایــت بــه ارتقــای ســطح تحصیلــی و تجربــی زنــان در دو دهــه اخیــر، ایجــاد تســهیات ویــژه در فضــای کســب و کار بــرای ایــن نیمــه توانمنــد 

جمعیــت کشــور و ترغیــب آن هــا بــه ســرمایه گــذاری هــای خــرد و دعــوت از آنــان در مدیریــت هــای بخــش هــای خدمــات ، صنعــت ، معدن و کشــاورزی 

بــا کاربــرد ایــده هــای کارآفرینــی و نوآورانــه و  بــا حمایــت دولــت از بخــش هــای تولیــدی و اشــتغال زا و توجــه بــه ایجــاد تســهیات بــه بنــگاه هــای 

کوچــک و متوســط در جهــت صــادرات تولیــدات ایــن بنــگاه هــا ضامــن رونــق بیشــتر اقتصــاد کشــور خواهــد شــد.

تغییــر نــگاه دولــت از صــادرات نفتــی بــه صــادرات غیــر نفتــی همــگام بــا تقویــت بخــش خصوصــی در بخــش هــای صنعــت و معــدن و کشــاورزی 

طــی برنامــه ریزیهــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت، ضــرورت بهینــه ســازی منابــع کمیــاب آبــی در جهــت بهــره وری صنعتــی آب در کشــاورزی صنعتــی 

و صنایــع تبدیلــی محصــوالت کشــاورزی و بهبــود کیفیــت و بســته بنــدی محصــوالت کشــاورزی جهــت صــادرات بــه کشــور هــای همســایه یکــی از 

منابــع درآمــدزای جایگزیــن بــرای صــادرات نفتــی خواهــد بــود.

ایده هــا و برنامــه هــای فــوق الذکــر و ده هــا ایــده متنــوع دیگــر میتوانــد بــه رشــد و رونــق اقتصــادی کشــور تــداوم بخشــد، تنهــا بــه یــک شــرط; ایجــاد 

یــک عــزم ملــی و فراگیــر بــه دور از جنــاح گیری هــای سیاســی  و بــه دور از رقابتهــای کاذب و غیــر اخاقــی انتخاباتــی ، تنهــا بــا ایجــاد همدلــی فعــاالن 

بخــش خصوصــی در راســتای ســربلندی کشــورعزیزمان ایــران میســر مــی گــردد. ایــن همدلــی را در جنــگ تحمیلــی و در دوره طوالنــی تحریــم هــای 

اقتصــادی تجربــه کــرده ایــم.

چهارســال پیــش روی هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی در دوره آتــی زمــان کمــی نیســت، بــا ایــن نیــت قــدم بــه انتخاباتــی ســالم و اخاقــی بگذاریــم و 

هــم قســم شــویم کــه نهــادی یکــدل بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی بســازیم.

سیده فاطمه مقیمی

سوابق و فعالیتها :
ه و مدیرعامل انجمن ملی زنان  ه پیاپی تا کنون(    عضو هیأت مدیر ه انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی)چهار دور   عضو منتخب هیأت مدیر

انی و حمل ونقل بین المللی سدید بار     مدیرعامل دفتر توسعه کار آفرینی زنان  دانشگاه صنعتی شریف  آفرین   مدیر عامل شرکت کشتیر کار
آفرین و پیشکسوت کشوری در صنعت  ان    کار ان و ایر انزیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهر   نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و گمرک و تر
ه کانون زنان بازرگان  وسیه   رئیس هیأت مدیر ان و ر ان و گرجستان   عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک ایر ای مشترک ایر حمل و نقل    ریاست شور

تر جهان اسالم، منتخب بانک توسعه اسالمی )IDB( سال 2012 آفرین بر ه ای کمیته بانوان کار آفرین عضو اکو   کار ان و رئیس دور ایر

شد مدیریت بازرگانی و  شناس ار شناس مدیریت بازرگانی   کار ان    کار   مهندسی عمر
 DBA اتژیک ای مدیریت استر اتژیک    دانشجوی دکتر مدیریت استر



تالش برای اصالح وضعیت کسب و کار
ــا فرهیختگان»ائتــاف«،  ــای حــال و آینــده، درهمراهــی ب ــا درک ضرورته ــوزه ســامت، ب ــا ح ــط ب ــع گوناگــون مرتب ــور در صنای پــس از 4 دهــه حض

مایلــم تجربیاتــی را کــه از رهگــذر دوران کســب کــرده ام، درمحفــل گرانمایــه »اتــاق« مصــروف معمــاری آینــده ایــن مــرز و بــوم کنم.بــه عنــوان یکــی 

از اعضــاء نظــام پزشــکی کشــور، نــه تنهــا حــوزه ســامت را مهــم تریــن عامــل توســعه منابــع انســانی ورشــد اقتصــادی میدانــم، بلکــه اعتقــاد دارم 

کــه بدنــه اقتصــاد ملــی نیــز همچــون پیگیریــی واحــد؛ از ســلولهای بیشــماری)بنگاههای اقتصادی(،تشــکیل شــده اســت و ســامت و توانمنــدی 

یکایــک یاختــه هــای اقتصــاد ملــی، تنهــا مســیر توانمندســازی آن اســت. همچنیــن اعتقــاد دارم محیــط محــاط کننــده ایــن ســلولها، بایــد محیطــی 

مطلــوب باشــد، لــذا »توانمندســازی بنگاهــی« و »اصــاح محیــط کســب و کار« را 2 اصــل محــوری بــرای تنومنــدی اقتصادملــی دانســته ومعتقــدم 

بــرای رســیدن بــه ایــن اصــول اساســی»اتاق«،جایگاهی رفیــع و ظرفیتــی عظیــم داراســت. همچنیــن براســاس اصــول مدیریــت نویــن، تمرکــز بــر 

ــز اســت و یکــی از مهمتریــن مزیتهــای اقتصــادی کشــور مــا، صنایــع مرتبــط  ــه مزیتهــای رقابتــی مــورد تجوی ــل آنهــا ب مزیت هــای نســبی و تبدی

بــا ســامت اســت. »اتــاق« بــه عنــوان جایــگاه فعــاالن اقتصــادی کشــور و تجمیــع تخصص هــا و تجربیات،حکــم اندیشــه و قلــب اقتصــاد ملــی را 

داراســت،لذا درگام اول بــه فعلیــت رســاندن ظرفیت هــای قانونــی آن؛ در برنامه»ائتــاف« خواهــد بــود. عــاوه بــر تقویــت جایــگاه »اتــاق«، تــاش بــرای 

اصــاح محیــط کســب وکار و تمرکــز بــر مزیت هــا، مــواردی نیــز در حــوزه صنایــع ســامت در برنامــه کاری خواهیــم داشــت. از جملــه ایــن مــوارد: ایجاد 

»میــز ســامت« در»اتــاق« بــرای بــه کارگیــری همــه داشــته های »اتــاق« درمســیرتقویت کســب و کارهــای وســیع مرتبــط بــا حــوزه ســامت، تجمیــع 

خــرد جمعــی در راه رفــع چالش هــا و اســتفاده بهینــه از داشــته های ایــن حــوزه، اصــاح قوانیــن مزاحــم کســب و کار در حــوزه ســامت)مانند قانــون 

نرخگــذاری و مالیاتــی دربخــش صنایــع دارویــی(، اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت اتاقهــا ودفاتــر مشــترک، بــرای انتقــال دانــش فنــی و تکنولــوژی، 

افزایــش صــادرات، جــذب ســرمایه گذاری های خارجــی، تولیــدات تحــت نــام هــای تجــاری بیــن المللــی و... اهتمــام بــه نوســازی و بازســازی صنایــع 

بــا اســتفاده از منابــع داخلــی و خارجــی، تســهیل ســفرهای مدیــران ونیــز واردات و صــادرات محصــوالت، افزایــش ارزش و ارزش آفرینــی ایــن صنایــع 

)بــه گونــه ای کــه بــرای ســرمایه گذاری بســیارجذاب باشــد( و خصوصــی ســازی صنایــع حــوزه ســامت و... اســت.     

محمود نجفی عرب

سوابق و فعالیتها :
ان   مدیر  مان صنایع ملی ایر ویی ساز وه صنایع غذایی و دار ازک   مدیرگر وسازی ر وسازی الحاوی    مدیرعامل شرکت دار   مدیرعامل شرکت دار

ان )پگاه(    رئیس  وئی تامین   مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایر مایه گذاری دار و پخش    مدیرعامل شرکت سر مایه گذاری دار عامل شرکت سر
ابی اصفهان، امین اصفهان، شهید قاضی  وسازی ثامن مشهد، داناتبریز، فار وئی    پایه گذار احداث کارخانجات دار ه سندیکاهای صنایع دار هیأت مدیر

وئی بهفار مایه گذاری دار ه شرکت سر ه  شرکت بهستان تولید   عضو هیأت مدیر ه آرین پالسما   رئیس هیأت مدیر تبریز    رئیس هیأت مدیر

وسازی از دانشگاه تبریز  ای دار   دکتر



از تمام پتانسیل های اتاق باید استفاده کرد
ــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی بــه عنــوان قلــب تپنــده اقتصــاد کشــور باالخــص در بخــش خصوصــی  از دیربــاز، در ایــران و ســایر  اتـ

کشــورها نقــش بــه ســزایی در توســعه روابــط اقتــــصادی و صنعتــی، آشنــــــایی بازرگانــان  داخلــی و خـــارجی بــا یکدیگــر، بـــرگزاری نشســت هــای 

تجــاری داخلــی و بیـــــن المللــی در داخــل و خــارج از کشــــــور و در نهایــــــت تاثیــر بســـیار مهمـــی  در حجــم صــادرات و واردات کاال و خدمــات داشــته 

و دارد. امــا آیــا اینکــه در ســــالهای اخیراتــاق ایــران در ایــن مهــم موفــق بــوده یــا خیــر و ایــن موفقیـــــت بــا چــه معیــاری ســنجیده و بــرآورد شــده اســــت 

بصــورت کامــل مشــخص و مبیــن نبــوده و آیــا اینکــه در تمامــی ادوار گذشــته و حــال سیاســت گذاریهــای کان و برنامــه هــای کوتاه مــدت و بلند مدت 

آن طبــق روش مدونــی صــورت گرفتــه اســت و یــا اینکــه شــاهد تغییــر سیاســت هــا در دوره هایــی بودیــم یــا خیــر بــاز بــه صــورت کامل روشــن نیســت. 

حــال بــا توجــه بــه نزدیکــی زمــان انتخابــات اتــاق اینجانــب و تمامــی همــکاران بنــده درائتــاف بــرای فــردا ، بــر آنیــم کــه از تمامــی پتانســیل های اتــاق و 

بازرگانــان بــا نگاهــی دقیــق بــه تجربــه ارزشــمند گذشــته و کمــک گرفتن از تـــمامی متخصصــان و بازرگانان کشــور برنامه ای دقیق و شیــــــوه روشـــــن 

را بــه کار گیریــم و بــا سهیــــم بــودن تمامــی اعضــاء و صاحــب نظــران در مدیریــــت اتــاق بــا برگــزاری جلســــات منظــم هــم اندیشــی و بــا ارائــه آمــار دقیــق 

و شــفاف بــه تمامــی صاحبــان صنایــع گام هــای موثــری در ایــن مهــم برداریــم و بــا داشــتن نیــم نگاهــی بــه کشــــور هــای در حــال توســــــعه واتــاق هــای 

بازرگانــی  پیشــرفته ماننــد اتــاق بازرگانــی ســوئیس و مالــزی الگویــی مناســب جهــت پیــش بــرد اهــداف مجموعــه بدســـت آوریــم. نوشــتن برنامــه ای 

مــدون بــا توجــه بــه اهــداف ســند چشــم انــداز، برنامــه ریــزی جهــت اجرایــی نمــودن ایــن مهــم، بررســی کــردن و نظــارت بــر اجــرای صحیــح برنامــه و 

ارائــه گزارشــی شــفاف و روشــن بــه بازرگانــان و مــردم از اهــم خواســته هــای ایــن ائتــاف اســت.

امید است با همیاری شما متخصصان و بازرگانان گرامی در این انتخابات گام موثری جهت فردایی روشن تر برداریم.

یف نظام مافی شر

سوابق و فعالیتها :
وپا آسیای مرکزی   ان   مدیر عامل شرکت بولر    مدیر منطقه ار شد در American Express ، آنالیز ریسك   مدیر عامل سابق شرکت SGS  ایر   مدیر ار

ایی  ادانش   مدیر اجر سی فر ه شرکت بازر ان و سوئیس   نایب رئیس هیئت مدیر ای بازرگانی ایر ه شور   مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیر
مؤسسه کشاورزی نظام مافی در شوش دانیال

مین شناسی از دانشگاه Northeastern  آمریکا    فوق لیسانس مهندسی معدن از    لیسانس ز
ای مدرك  MBA  از دانشگاه Suffolk بوستن آمریکا دانشگاه university of arizona    دار



ی وند اقتصاد ملی و فرایندهای تصمیم گیر نقش اتاق ها در ر
400 ســال قبــل هنگامــی کــه ناپلئــون آرزوی شــنا کــردن در آبهــای خلیــج فــارس را در ســر داشــت دســتور تشــکیل اولیــن اتــاق بازرگانــی بــا ســاختار 

حکومتــی بــرای قانونمنــد کــردن مالیــات در بنــادر فرانســه و رفــع مشــکل بدهــی بنــگاه هــا را صــادر کــرد، امــا حــاج امیــن الضــرب کــه کانــال ارتباطــی 

تجــار بــا دربــار بــود ســه قــرن بعــد ناصــر الدیــن شــاه را بــرای تشــکیل مجلــس وکای تجــار ترغیــب نمــود. اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی بیــن کشــورها، 

میلیــون هــا بــازرگان را بــه یکدیگــر پیونــد زده اســت تــا بتواننــد باالتریــن رایزنــی را در ســطح جهــان داشــته باشــند. بازرگانانــی کــه غالــب آنهــا هیــچ 

انتظــاری از دولتمــردان ندارنــد، بلکــه دولــت هــا بــه تــاش آنهــا نیازمندنــد.

اتــاق هــای بازرگانــی ایــران بــا اینکــه تــاش زیــادی داشــته انــد، امــا هنــوز در دام الگــوی ســاختار حکومتــی گرفتارنــد و نتوانســته انــد جایــگاه قانونــی 

خــود را در رونــد اقتصــاد ملــی و فرایندهــای تصمیــم گیــری مشــخص کننــد. از آنجــا کــه دولــت هــا در ایــران خــود هــم تاجــر و هــم تولیــد کننــده 

هســتند و ماننــد بازرگانــان در بــازار بــه کســب و کار مــی پردازنــد، مایلنــد بــه جــای حمایــت از بخــش خصوصــی، کارگــزاران خــود را تقویــت کننــد 

و اتــاق مســتقل را مانــع رشــد پیوندهــای رانتــی مــی داننــد. اتــاق هــای بازرگانــی بــرای خصوصــی شــدن واقعــی،  بهتــر اســت از عضوگیــری اجبــاری 

پرهیــز کننــد و بــه ســمت خودگردانــی ســازمانی پیــش رونــد تــا بتواننــد بــه درســتی منعکــس کننــده دیــدگاه هــای اعضــا باشــند و بــا خــرد جمعــی 

بــرای دولــت هــا تصمیــم ســازی کننــد.

تــا زمانــی کــه اقتصــاد کشــور آزاد نیســت و حاکمیــت دولتــی و شــبه دولتــی بــر منابــع درآمــدی تســلط دارد، بخــش خصوصــی توانایــی فعالیــت 

قدرتمنــد را نخواهــد داشــت و اتــاق بازرگانــی نیــز نمــی توانــد نقــش تأثیرگــذار در بهبــود فضــای کســب و کار داشــته باشــد. ایــن نکتــه قابــل توجــه 

اســت کــه  ایــران پــس از رفــع تحریــم هــا بــه عنــوان کانــون ســرمایه گــذاری مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت، اتــاق هــای بازرگانــی بایــد حــوزه هــای منابع 

خارجــی را شناســایی و بــا تشــویق بنــگاه هــای داخلــی بــه تشــکیل کنسرســیوم بــرای افزایــش پتانســیل های اقتصــادی کشــور تــاش کننــد. 

قاسم تقی زاده خامسی

سوابق و فعالیتها :
دات مواد اولیه تولید   مدیر عامل و رئیس هیات  ات مواد غذایی و خشکبار و وار میانه با فعالیت صادر وه شرکتهای خاور ه گر   رئیس هیات مدیر
ان در دولت های سازندگی و اصالحات  داری تهر انی شهر ان در دولت اصالحات   معاون خدمات شهری ، فنی و عمر ه شرکت آب منطقه ای تهر مدیر

ه بار، ساماندهی صنایع شهری در شهرک های  اه اندازی میادین میوه و تر وند    ر ه ای شهر وشگاه های زنجیر ه فر   موسس و رئیس هیات مدیر
ه های  وژ ارتنی کمپوست زباله، مدیریت احداث پر داری از اولین کارخانه 2 هز ه بر اتی گل و گیاه    نصب و بهر اری نمایشگاههای صادر صنعتی و برگز

ب و کشاورزی در کشور ه های شهری و تامین آب شر زیر ساختی در حوز

اه وساختمان از دانشگااه ایالتی نیویورک  شته مهندسی ر غ التحصیل ر   فار
  فوق لیسانس خاک و پی از دانشگاه امیرکبیر



ما و مرامنامه ما
یکــم- رســم شــده کــه در هنــگام انتخابــات بــدون توجــه بــه نــوع آن نامزدهــای انتخاباتــی بــرای جلــب آرا  رای دهندگان، شــعارهای گوناگونــی را مطرح 

کننــد کــه بســیاری از آنهــا بــه دالیــل مختلــف قابلیــت انجــام ندارنــد. تصــور هــم چنیــن اســت کــه ایــن شــعار هــا هــر چــه تنــد تــر باشــند آرا بیشــتری 

را جمــع خواهنــد کــرد. 

ــا دولــت در جهــت حــل مشــکات اقتصــاد نــه تقابــل کــه تعامــل کنیــم. چــرا و  دوم- مــا در مرامنامــه " ائتــاف بــرای فــردا " متعهــد شــده ایــم کــه ب

چگونــه؟ مگــر نــه ایــن کــه آمارهــا نشــان مــی دهنــد کــه 80 درصــد اقتصــاد کشــور دردســت دولــت اســت و بخــش خصوصــی راســتین کشــور تنهــا 13 

درصــد اقتصــاد را مالــک اســت. اگــر از روی عقــل و منطــق بــه مســئله نــگاه کنیــم بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید خــرده مالــکان بخــش خصوصــی 

نمــی تواننــد نقــش بــزرگ مالکــی چــون دولــت را در اقتصــاد ندیــده بگیرنــد. بــه خاطــر بیاوریــم کــه مســئولیت دولــت تنهــا بــه کمــک و حمایــت 

ازبخــش خصوصــی خاصــه نمــی شــود، بلکــه زندگــی هشــتاد میلیــون ایرانــی بایــد مــورد توجــه دولتمــردان و حاکمــان کشــور باشــد. بنابرایــن حــق 

دارد کــه اهــداف و نقطــه نظراتــی ســوای بخــش خصوصــی داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل تــاش بــرای ایجــاد اجمــاع و اراده ملــی در بهبــود فضــای 

کســب و کار کشــور را متعهــد شــده ایــم.

ســوم- از ســوی دیگــر اگــر بخــش خصوصــی عاقــه دارد کــه دخالــت هــای دولــت را در امــور اقتصــاد کشــور کــم کنــد بایــد تقاضــای خــود را از دولــت 

کاهــش دهــد. نمــی توانیــم انــواع کمــک هــا و حمایــت را از دولــت بخواهیــم ولــی هیــچ حقــی بــرای دولــت جهــت دخالــت در امــور قائــل نشــویم. 

چهــارم- دیگــر آنکــه اگــر مــی خواهیــم رفتــه رفتــه دولــت پــا از عرصــه اقتصــاد کنــار بگــذارد بایــد زیــر ســاخت هــای الزم بــرای ایــن جابجائــی را فراهــم 

بیاوریــم و تــوان خــود را بــرای جانشــینی دولــت بــه ثبــوت برســانیم. 

پنجــم- زمانــی گفتــار مــا تأثیرگــذار خواهــد بــود کــه برآمــده از ســوی اکثریــت فعــاالن بخــش خصوصــی باشــد. بدیــن روی از همــه اعضــای اتــاق هــای 

کشــور اســتدعا کــرده ایــم کــه در انتخابــات شــرکت نماینــد. اگــر در تعییــن سرنوشــت خــود دخالــت نکنیــم بایــد هــر آنچــه کــه بــه مــا ارائــه مــی کننــد 

بپذریــم و حــق اعتــراض هــم نداریــم. 

ونی هاد فز فر

سوابق و فعالیتها :
دهای نفتی  آور ه اتحادیه صادرکنندگان فر ان و اولین رئیس هیات مدیر ان    از بنیانگذار انی و خدمات وابسته ایر ه انجمن کشتیر   عضو هیات مدیر

ان و  ه اتاق بازرگانی ایر ه اولین دور ان و عضو هیات مدیر اق   از بنیانگذار ان و عر ه اتاق بازرگانی ایر ان و اولین رئیس هیات مدیر ان   از بنیانگذار ایر
ان و متخصصین صنعتی و  ای سیاست گذاری انجمن مدیر ده های نفتی   قائم مقام شور آور ات فر ان صندوق توسعه صادر انگلیس   از بنیانگذار

ان  ان و تهر ه عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایر ان   دو دور ه انجمن متخصصین صنعتی ایر ان و اولین رئیس هیات مدیر ان   از بنیانگذار اقتصادی ایر

نیا ای اقتصاد از دانشگاه کالیفر   دکتر



و فرصت های پیش ر
وظیفــه ذاتــی اتــاق هــا کمــک بــه توســعه و حمایــت از کســب و کار بخــش خصوصــی از طریــق انجــام رایزنــی بــا دولــت هــا در بهبــود فضــای کســب 

و کار، انجــام فعالیــت هــای عــام المنفعــه تشــکلی ماننــد ارائــه مشــاوره در زمینــه هــای کاری بــه اعضــا، ایجــاد ارتبــاط بــا تشــکل هــای هــم نــوع در 

خــارج از کشــور و ایفــای نقــش صــدای واحــد بــرای جامعــه کســب و کار هــر کشــوری اســت. اتــاق هــای بازرگانــی در ایــران بــا ســابقه بیــش از 130 ســاله 

همــواره نقشــی تعریــف شــده و قانونــی در تصمیــم ســازی هــای دولــت و نیــز  ارتقــا کســب و کار بخــش خصوصــی داشــته انــد امــا شــاید در قیــاس بــا 

اتاقهــای موفــق جهــان رتبــه چنــدان مطلوبــی نداشــته باشــند.

واقعیــت ایــن اســت کــه اتــاق پویــا می توانــد در پیشــبرد فعالیــت روزمــره کســب و کار هــا بــه ویــژه متوســط و بــزرگ نقــش پــر رنگــی ایفــا کنــد. در 

کشــوری چــون ایــران کــه نقــش دولــت در حــوزه اقتصــاد تنهــا محــدود بــه سیاســت گــذاری نیســت و هنــوز شــاهد حضــور بنــگاه هــای دولتــی،  قیمت 

گــذاری و مداخلــه دولــت در تنظیــم روابــط اقتصــادی در جامعــه کســب و کار هســتیم نقــش یــک تشــکل مدنــی کــه بتوانــد نقــش رابــط میان بخش 

خصوصــی و تصمیــم گیــران دولــت را بــه صــورت کارآمــد انجــام دهــد اهمیتــی دو چنــدان پیــدا می کنــد. البتــه بــه اعتقــاد ایــن جانــب رســالت بزرگتــر 

اتــاق بازرگانــی میبایســت اســتفاده از هــر فرصتــی بــرای تشــویق دولــت بــرای کوچــک ســازی خــود و تشــویق بــه ســوق دادن اقتصــاد کشــور بــه ســمت 

یــک اقتصــاد آزاد بــر مبنــای ســاز و کار رقابــت عادالنــه و ســالم در همــه زمینــه هــا باشــد.

جــدای از پتانســیل نقــش آفرینــی در بهبــود فضــای کســب و کار داخلــی، اتــاق بازرگانــی وظیفــه ایجــاد بســترهای رونــق کســب و کار از طریــق انجام 

رایزنــی هــای بیــن المللــی بــرای توســعه روابــط تجــاری فعالیــن اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای خارجــی بــه نحــوی کــه کارآیــی و اثــر بخشــی آن قابــل 

ســنجش و ملمــوس باشــد را بــر عهــده دارد.  شــاید بتــوان گفــت کــه در ســالهای گذشــته ارتباطــات بیــن المللــی یــک از خبرســاز تریــن بخــش هــای 

کاری اتاقهــای بازرگانــی بــوده اســت امــا ذکــر نتایــج ملمــوس و ســودمند آن توســط جامعــه کســب و کار ایــران چنــدان بــه دیــد نمــی آیــد. تجدیــد نظــر 

در برخــی رویــه هــا و روش هــای ایــن اقدامــات و الگــو گیــری از اتاقهــای موفــق در جهــان قطعــا می توانــد نتایــج مثبتــی حاصــل کنــد.

سید بهادر احرامیان 

سوابق و فعالیتها :
ان ه انجمن تولید کنندگان فوالد ایر انیان   عضو هیأت مدیر ق ایر ه ذوب آهن جنوب شر د   عضو هیأت مدیر ه و مدیر عامل فوالد یز   عضوهیأت مدیر

ان ه انجمن صادرکنندگان و تولید کنندگان سنگ آهن ایر   عضو هیأت مدیر

  لیسانس اقتصاد دانشگاه Westminster لندن       
  فوق لیسانس بانکداری و تامین مالی بین المللی دانشگاه  John Cass لندن



اتاق مطلوب باید چگونه باشد؟
بــا توجــه بــه گذشــت 130 ســال از تشــکیل اتــاق بازرگانــی در ایــران بــه دلیــل دولتــی بــودن بخــش عمــده ای از اقتصــاد کشــور تــا یکــی دو دهــه گذشــته 

نــگاه جامعــه اقتصــادی کشــور بــه اتــاق بازرگانــی تغییــر قابــل توجــه نداشــته و تغییــرات ایجــاد شــده در ایــن دو دهه ناشــی از روند خصوصی ســازی 

و انتقــال از اقتصــاد دولتــی بــه اقتصــاد بخــش خصوصــی بــا اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل  44 قانــون اساســی اســت. اکنــون بــه اتاقــی بــا ایــن 

ویژگــی هــا نیــاز داریــم: 1- اتــاق بعنــوان کانــون همــه فعــاالن اقتصــادی بــا مبنــا قــراردادن شایســته ســاالری بایــد منعکــس کننــده نظــرات فعــاالن 

اقتصــادی بــه قــوای ســه گانــه باشــد. 2- بــرای اتــاق بعنــوان مهمتریــن تشــکل اقتصــادی کشــور و محلــی کــه در آن مســائل کان اقتصــادی کشــور 

ــا رانــت،  ــه مبــارزه ب ــد دارای عزمــی راســخ و معتقــد ب ــاق بای ــگاه ملــی امــری ضــروری اســت. 3- ات مطــرح و مــورد مداقــه قــرار مــی گیــرد، داشــتن  ن

تبعیــض و انحصــارات و همچنیــن تــاش در جهــت ریشــه کــن کــردن فســاد اقتصــادی باشــد. 4-در اتــاق نماینــدگان بایــد آشــنایی کامــل بــا مبانــی 

اقتصــادی از نظــر تجربــی و علمــی در ســطح ملــی و اطاعــات و تــوان شــناخت مســائل اقتصــادی در حوزه هــای داخلــی و خارجــی داشــته باشــند.

۵- در اتاق باید پس از بیان دیدگاهای مختلف،وحدت نظر جهت تاثیر گذاری بیشتر تصمیمات اتخاذ شده وجود داشته باشد.

6- اتاق باید گام های موثر و عملی برای بهبود محیط کسب و کار بردارد.

8- اتــاق بدلیــل ضعــف آگاهــی و دانــش فنــی بخشــی از بازرگانــان و صاحبــان صنایــع و معــادن در حــوزه اقتصــاد بیــن الملــل، باید نســبت بــه ایجاد 

سیســتم آموزشــی پویــا بــه منظــور افزایــش ســطح دانش اقــدام کند .

ــا تدویــن چرخــه کامــل همــکاری فــی مابیــن حــوزه هــای مختلــف اقتصــادی )بانکــداری ،تولیــدی، بازرگانــی و...(در جهــت جلوگیــری از  ۹-اتــاق ب

عملکــرد جزیــره ای، مــوازی و ایجــاد هــم افزایــی بیشــتر و همچنیــن برنامــه ریــزی بــرای جــذب منابــع مالــی از طریــق ســرمایه گــذاران خارجــی جهــت 

توســعه و گســترش زیرســاخت هــای تولیــدی کشــور اقــدام کنــد.

عباس آرگون

سوابق و فعالیتها :
ه  س) سهامی عام(   نایب رئیس هیأت مدیر مایه گذاری دانایان پار ه شرکت سر انیان   عضو هیأت مدیر ه شرکت نصر مبین ایر   رئیس هیأت مدیر
ان آوری مواد معدنی ایر ه شرکت فر ه شرکت ارتباطات هدی ارقام   نایب رئیس هیأت مدیر مایه گذاری توسعه اعتماد   عضو هیأت مدیر شرکت سر

ال ه شرکت تولیدی شیشه ایمنی میر وه مالی مهر اقتصاد   عضو هیأت مدیر ه شرکت گر   نایب رئیس هیأت مدیر

ان ایش مالی( از دانشگاه تهر ان و فوق لیسانس مدیریت ) گر    لیسانس مدیریت از دانشگاه تهر
DBA ای مدرک   دار



یم اتاقی قوی و پرشور بساز
همگــی فعــاالن اقتصــادی و صاحبــان واقعــی و حرفــه ای کســب و کار کشــور بــه خوبــی در جریــان وضعیــت اقتصــاد ایــران قــرار دارنــد. بــر  همــه 

اهالــی اقتصــاد نیــز مشــخص اســت کــه تــداوم وضعیــت گذشــته تــا چــه انــدازه مــی توانــد بــرای اقتصــاد ایــران خطــر آفریــن باشــد. امــروز فضــای 

ــه بهبــود  ــم هــا، امیــد ب ــه کــم رنــگ شــدن ســایه تحری ــواب گذشــته، امیــد ب ــه بهبــود روندهــای ناث اقتصــادی کشــور آکنــده از امیــد اســت. امیــد ب

مســتمر فضــای کســب و کار، امیــد بــه حاکــم شــدن قانــون بــه جــای بــی قانونــی، امیــد بــه تســهیل امــور اقتصــادی کشــور و در نهایــت امیــد بــه از 

میــان رفتــن رانــت و فســاد از اقتصــاد ایــران. پدیــده رانــت و فســاد اقتصــاد ایــران را بــا گرفتاری هــای بســیاری مواجــه ســاخته کــه شــاید یکــی از مــوارد 

مهــم آن، صدمــه خــوردن بخــش خصوصــی در دو حــوزه باشــد. فســاد موجــب شــده بــود تــا عمــا بخــش خصوصــی ایــران از دسترســی بــه منابــع 

مــورد نیــاز بــرای توســعه بــاز بمانــد و از ســوی دیگــر بــا گســترش بدبینــی در ســطح جامعــه، فضــای ضــد توســعه ای را تجربــه کنــد. امــا امــروز همگی 

مــا مــی دانیــم کــه دوره گذشــته بــه پایــان رســیده اســت یــا حداقــل در ذهــن هــای مملــو از امیــد بخــش خصوصــی چنیــن نگرشــی بایــد بــه انتهــا 

برســد. بخــش خصوصــی ایــران خــود را بــرای دوران تــازه آمــاده مــی کنــد، ایامــی کــه در آن توســعه کســب و کار و پویایــی اقتصــاد رخ مــی دهــد. بــر 

همیــن اســاس نیــاز امــروز مــا تاشــی جمعــی، هــدف دار و منســجم بــرای رســیدن بــه چنیــن خواســته هایــی اســت. ایــن مهــم نیــز زمانــی رخ مــی دهــد 

کــه همگــی مــا بــا هــم و بــه دور از دیــدگاه هــای تنــگ نظرانــه تنهــا بــه ســاختن تشــکلی قــوی، پــر از شــور،  پــر از اندیشــه و برمحــور خــرد جمعــی اقــدام 

کنیــم. بخــش خصوصــی ایــران بــه روزهایــی مــی اندیشــد کــه اتــاق بــه عنــوان تشــکل، تشــکل هــا خواســته هــای واقعــی او را نمایندگــی کنــد و در 

جهــت تحقــق آن بــه تاشــی جمعــی دســت بزنــد. اتــاق قــوی نیــاز امــروز نــه تنهــا بخــش خصوصــی کــه بزرگتریــن اصــل بــرای اقتصــاد کشــور اســت.

رضا پدیدار

سوابق و فعالیتها :
ان از 1379 تا کنون   عضو هیأت موسس و رئیس هیأت  وه آیسکو ایر ان    مدیرعامل گر وش شرکت sereal s.a در ایر اریابی و فر   مدیر بخش باز

انسه، یونان،  های: انگلستان، آلمان، بلژیک، فر ان   عضو اصلی اتاق های بازرگانی مشترک کشور ات صنعت نفت ایر ه انجمن سازندگان تجهیز مدیر
ان   عضو  ان   عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایر وسیه    عضو هیأت علمی انجمن ریخته گری ایر ات، ایتالیا، چین، ر کانادا، امار

ژی در صدا و سیما و مطبوعات اقتصادی کشور              شناس وتحلیل گر  اقتصاد انر ح ها    کار مایه گذاری ونظارت بر طر انجمن شرکت های مشاور سر

نامه ریزی و سیستم در دانشگاه ها س بر   مدر

) operetional research( شته تحقیق در عملیات مهندسی    دانش آموخته در ر
از موسسه: ) commonwealth institute uk ( 1978 و 1994 در مقطع تحقیقات عالی



وال ها است ی در ساختار و ر ارتقای جایگاه اتاق نیازمند بازنگر
از نظــر بنــده، اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در دوره جدیــد، می بایــد در جهــت ایفــای وظیفــه نمایندگــی جمــع گســترده ای از بازرگانــان، 

صنعتگــران و کشــاورزان در پارلمــان بخــش خصوصــی، کــه مســئولیت ســنگینی بــر دوش یکایــک آنها می باشــد، اواًل با توانمندســازی تشــکل های 

صنفــی موجــود، امــکان ارتبــاط ارگانیکــی بــا تمامــی فعالیــن اقتصــادی بخــش خصوصــی کــه بــه نوعــی در تعامــل بــا اتــاق می باشــند را برقــرار کــرده 

و ثانیــًا تــاش کننــد در ارتبــاط بــا حاکمیــت، در تعاملــی فعــال و ســازنده، شــجاعانه و بــدون در نظــر داشــتن منافــع اشــخاص یــا گروه هایــی خــاص، 

منعکــس کننــده نظــرات غالــب موکلیــن خــود بــوده و پیگیــر رفــع موانــع فــراروی کســب و کارهــای آنــان و قوانیــن محــدود کننــده فعالیت هایشــان 

باشــند و همچنیــن در راســتای توســعه پایــدار کشــور، از هیــچ تاشــی بــرای بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار ســالم در چارچــوب یــک اقتصــاد آزاد 

و رقابتــی کشــور فروگــذار نکننــد. هیــات نماینــدگان اتــاق بایــد بــا نگاهــی سیســتمی بــه فضــای کســب کار و عوامــل موثــر بــر آن، در ســطوح ملــی و 

بیــن المللــی، بــا ســاماندهی بدنــه کارشناســی بســیار قــوی، در شــان پارلمــان بخــش خصوصــی، مشــاوری امیــن، خبــره، تیزبیــن، جامــع نگــر، و در 

دســترس بــرای جامعــه اعضــای خــود در شــرایط خطیــر کنونــی باشــد.

اتــاق بازرگانــی می بایســت بــا همیــاری و هــم افزایــی اتاق هــای مشــترک، حضــوری فعــال در عرصــه بیــن الملــل داشــته و مترصــد ایجــاد ظرفیت هــای 

جدیــد بــرای اعضــای خــود در تعامــات نویــن کشــور عزیزمــان بــا جامعــه جهانی باشــد.

تــاش بــرای ارتقــای جایــگاه اتــاق، در منظــر صاحبــان کســب و کار بــا بازنگــری در ســاختار و روال هــای اتــاق در جهــت شــفاف ســازی، پاســخگویی 

و چابکســازی بیــش از پیــش آن، بــه واســطه اتصــاف آن بــه نمایندگــی بخــش خصوصــی از دیگــر ضروریــات مدیریــت اتــاق در دوره جدیــد اســت.

نــوآوری در انجــام ماموریت هــای اتــاق و ســرعت بخشــیدن بــه آن، بــا بهره گیــری از انــرژی جوانــان خــاق و تحصیــل کــرده در ســطوح مختلــف 

مدیریتــی و اجرایــی اتــاق و نیــز کمیســیون ها در کنــار بهره منــدی از تجــارب فعالیــن ادوار اتــاق نیــز ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر  اســت.

علی نیازی ورنامخواستی

سوابق و فعالیتها :
ه شرکت صباسل آریا  س سامان( از سال 83 تا کنون    عضو هیات مدیر س)پار ه و مدیرعامل شرکت سامانه های ارتباطی پار   موسس، عضو هیات مدیر

ه شرکت ه شرکت ITS Enerji )ترکیه(    عضو هیات مدیر اه(   عضو هیات مدیر وده بر بستر شبکه تلفن همر ش افز ایه دهنده خدمات ارز )ار
مایه انجمن  اریابی و تامین سر اق   دبیر کمیته باز ان و عر ژی اتاق مشترک بازرگانی ایر  eWorld Trading )عمان(   نایب رییس کمیسیون انر

اد چابهار ای ICT منطقه آز وشیمی )اپک(   مشاور مدیرعامل و عضو شور شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت گاز و پتر

شد  شناسی ار ات از دانشگاه صنعتی شریف    کار ایش مهندسی مخابر ق-گر شناسی مهندسی بر   کار
س ه وری از دانشگاه تربیت مدر ایش سیستم و بهر مهندسی صنایع، گر

) operetional research( شته تحقیق در عملیات مهندسی    دانش آموخته در ر
از موسسه: ) commonwealth institute uk ( 1978 و 1994 در مقطع تحقیقات عالی



چشم انداز اتاق فردا از منظر »ائتالف برای فردا«

اتاق فردا اتاقی است که :
دا، در بخش خصوصی جنب و جوش ایجاد کند. ه گیری از فرصت های فر ای بهر     آینده نگر باشد و بر

ائــه  ســانی، شبکه ســازی تجــاری و ار ش، اطــالع ر هــا از قبیــل آمــوز ار مایه خــود بدانــد و بــا اســتفاده از همــه ابز ا مهم تریــن ســر     اعضایــش ر

شــد و توســعه مســتمر ایشــان شــود. ه موجــب ر مشــاور

ا از طریــق تعامــل مــداوم بــا اتاق هــای ســایر  د و پیوندهــای بین المللــی اعضــای خــود ر ان اهتمــام بــورز     بــه جهانــی شــدن اقتصــاد ایــر

ها، تقویــت کنــد.  کشــور

انی با قدرت رقابت  در سطح جهان حمایت موثر کند. ه وری باال  و تبدیل آنها به بازیگر انی با بهر     از تقویت شرکت های ایر

ــه  هــای خالقان اه کار ــل مشــکالت محیــط کســب و کار ر ای ح ــه بخــش خصوصــی باشــد و بــر ــه و بازتــاب دهنــده صــدا ی قاطب کانــون اندیش

ائــه کنــد. ار

ای تحقق آن با جدیت تالش کند.     پیشگام مطالبه سالمت اداری در کشور باشد و بر

نامــه  ش و مهارتمنــدی آنهــا بر ور ای پــر ســمیت بشناســد و بــر دای اقتصــاد کشــور بــه ر ان فــر هبــر ا بــه عنــوان ر آفرینــان جــوان ر     کار

ـــد. داشته باشــ

ه های نوین کسب و کار و فعالیت های اقتصادی در کشور باشد.  مینه ساز توسعه حوز     ز

شناســان اقتصــاد و مدیریــت، باالتریــن مرجــع   ه گیــری از برجســته ترین کار     بــا همــکاری نخبــگان اقتصــادی بخــش خصوصــی و بهــر

ــه قــوه در تصمیــم ســازی اقتصــادی کشــور باشــد. د اعتمــاد س مشــورتی مــور

ا از جریانات سیاسی حفظ کند. ایش های سیاسی، استقالل خود ر ام به همه گر     با احتر

مینه ساز رقابت در اقتصاد کشور باشد. مایه گذاری و ز     پیگیر امنیت سر

د. داز ویج این مهم در میان اعضای خود بپر     به مسئولیت های اجتماعی خود آگاه و پایبند باشد و به تر
 



به نام آنکه آغاز و پایان از اوست 
در عصــر حاضــر بــا گســترش دانــش بشــری تحــوالت شــگرف در زمینــه هــای علمــی، فنــی و مدیریتــی پدیــدار شــد، تغییــرات ماهــوی در نگــرش بــه 

جایــگاه هــای فــردی و ســازمانی در پــی آن ایجــاد شــده، تــاش بــرای ارتقــاء و تعامــل انســان تعالــی خــواه بــه جســتجوی زمینــه هــای تــازه ای در عرصــه 

هــای کســب و کار و احــراز شایســتگی و ورود بــه حیطــه هــای جدیــد فعالیــت جمعــی بــر مبنــای ســوابق حرفــه ای ، تخصصــی بــه آرامــی شــکل 

گرفتــه اســت. تواناییهــای ویــژه ای کــه از گــرد آمــدن ایــن گــروه واز برآینــد فکــری ناشــی از علــم، تجربــه و همگرایــی آنــان بــه منصــه ظهــور رســیده 

میتوانــد اتاقــی را شــکل دهــد کــه متضمــن شــکوفایی و توســعه پایــدار اقتصــادی باشــد. پــس از حــدود ســی ســال تجربــه فعــال در صنایــع مختلــف 

بویــژه احــداث و تولیــد و باورهــای عمیــق، اعتقــاد بــه ایــن مســئله دارم کــه موانــع تحقــق بخشــی بــه کار آفرینــی در چرخــه اقتصــاد کشــور از مســیر 

تعامــل ســازنده بیــن اتــاق و ارکان حاکمیتــی بــا رویکــرد ایجــاد و افزایــش ســرمایه اجتماعــی بــه نتیجــه میرســد. ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد آحــاد 

کار آفرینــان و بازیگــران اقتصــادی بــه نــگاه حاکمیــت اصلــی تریــن عنصــر در رفــع فقــر و توســعه عدالــت اجتماعــی اســت. ســرمایه اجتماعــی اصلــی 

تریــن و کلیــدی تریــن شــاخص مشــارکت عمومــی و اثــر بخــش فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی در اتــاق واقعــی اســت. اتــاق بایــد پرچمــدار احــراز 

شایســتگی جهانــی شــدن و کانــون تفکــر بــرای افزایــش ســرمایه اجتماعــی و ایجــاد پیونــدی مبــارک بیــن مولفــه هــای توســعه پایــدار کشــور باشــد. 

آنچــه امــروز بــر صنایــع زیــر بنایــی کشــور باالخــص ســیمان رفتــه اســت نشــان از آن اســت کــه توســعه برنامــه ریــزی شــده وســیعی برابــر ســند چشــم 

انــداز بــه مقصــد رســیده کــه همــگام بــا آن زیــر ســاختهای مرتبــط رشــد نکــرده اســت. دولــت ســهم خــود را از تغییــرات سیاســتهای پولــی، اقتصادی و 

محیطــی تحمیــل شــده بــر کشــور را عمدتــًا بــر دوش صنعــت نهــاده امــا توســعه تولیــد و مــازاد محصــول نیــز هنــوز موجبــات رهــا کــردن تصــدی گــری 

را در ســازمانهای دولتــی ذیربــط ایجــاد نکــرده. حــال دقــت داشــته باشــیم آحــاد صنعــت بیــن آنچــه میگوییــم و آنچــه عمــل مــی کنیــم فقــط بــه دومی 

توجــه دارنــد لــذا کاهــش اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی در صنعــت مانــع توســعه هــای پایــدار آتــی در ســایر صنایــع کشــور خواهــد شــد.

بــاز گردانــی ایــن مســیر کاهــش اعتمــاد بــرای دولــت ســهل نخواهــد بــود امــا بــا تکیــه بــر ارکان بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی بویــژه اتــاق و بــه 

دور از هــر گونــه بخشــی نگــری و نــگاه سیاســی بــا رویکــرد فرهنــگ حمایتــی در کنــار اصــل رقابــت پذیــری قــادر بــه توســعه کار آفرینــی در حــوزه هــای 

نویــن و بهبــود تصمیــم گیــری بخشــهای مختلــف بشــرط بــاور واقعــی و تکیــه بــر توانایــی هــای بخــش خصوصــی خواهیــم بــود. 

محمد الهوتی

سوابق و فعالیتها :
ان   ژی اتاق بازرگانی ،صنایع ومعادن تهر ژی و صنایع وابسته    نایب رئیس  کمیسیون انر ات انر اسیون صادر ه فدر   دبیرکل و عضو هیأت مدیر

    )EPIL( ژی مایشگاه های صنایع انر ان    مدیرعامل شرکت آز   رئیس کمسیون فناوری اطالعات و دانش بنیان اتاق بازرگانی ،صنایع  ومعادن ایر
ل کیفیت توانیر    عضو  ای ارزیابی و کنتر ان(    عضو شور غ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر   )پلی تکنیک تهر عضو هیات امناء جامعه فار

ستان شرکت مذکور ه پست های فشار قوی خوز وژ مایه گذاری مشانیر و مدیر پر ان    مدیر عامل شرکت سر ق ایر ه سندیکای صنعت بر هیأت مدیر

  فارغ التحصیل مهندسی متالوژی از دانشگاه شریف      

  کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی دانشگاه Mc Master کانادا 

میثاقنامه »ائتالف برای فردا« با تشکلهای اتاق

دار  ه ای برخور تشــکلهای اقتصــادی، کانونهــای تخصصــی اندیشــه و اقــدام در زیــر چتــر اتــاق هســتند. ارتبــاط بیــن اتــاق و تشــکلها از اهمیت ویــژ

ــه پیگیــری و  ا و حرکــت همســو ب ابطــه هــم افــز ا انبوهــی مشــکالت بخــش خصوصــی کشــور ایجــاب مــی کنــد کــه ایــن دو در یــک ر اســت، زیــر

ه آینــده، داشــتن و  ای مدیریــت مؤثــر و موفــق اتــاق بازرگانــی در دور رفــع مشــکالت ســرعت و کیفیــت ببخشــند. مــا بــاور داریــم کــه شــرط الزم بــر

ده مــی شــماریم  مایه گــذاری مطمئــن و پربــاز ا یــک ســر وی کمــک بــه تشــکلها و همــکاری بــا آنهــا ر ســاختن تشــکلهایی قــوی مــی باشــد. از ایــن ر

دا"  ای فــر اســتا میثــاق "ائتــالف بــر د اعضــای خــود و ســایر ذینفعانــش خواهــد بــود. در ایــن ر دا نــز ونــداد آن در نهایــت، ســربلندی اتــاق فــر کــه بر

بــا تشــکلها چنیــن خواهــد بــود:

ائتالف برای فردا :
ه هــای مختلــف کســب و کار مــی دانــد و بــا تقســیم کار بیــن اتــاق و آنهــا، بــه کار تخصصــی  ا نهادهــای تخصصــی حــوز    تشــکلهای اقتصــادی ر

و حرفــه ای پشــتوانه مــی دهــد. 

ایــی اتــاق در پیگیــری و حــل مشــکالت محیــط عمومــی کســب و کار، ماننــد مســائل مالیاتــی، تآمیــن اجتماعــی،  ایــش تــالش و بهبــود کار    بــا افز

اهــم مــی کنــد.  ای تشــکلها فر ا بــر گمرکــی و امثالهــم، مجــال تمرکــز بیشــتر بــر مشــکالت محیــط تخصصــی کســب و کار ر

ای مــاده 5 قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار، در رفــع مــوازی کاریهــای تشــکلی بــا جدیــت بیشــتری تــالش و پی گیــری     در اجــر

می نمایــد و بــا اعتقــاد بــه اینکــه مرجــع ثبــت تشــکلهای اقتصــادی تنهــا اتــاق بایــد باشــد، در  جهــت نیــل بــه ایــن هــدف گامهــای اساســی بــر خواهــد 

داشــت.  

ا در تعامالت بین المللی اتاق دنبال می کند.    ها ر اری و تقویت ارتباط تشکلها با همتایانشان در سایر کشور    برقر

ه  ا بــه منظــور تقویــت  انتظــام بیــن صنفــی و ارتقــاء ســطح مذاکــر اســیونها( ر اســیونها و کنفدر    تشــکیل و توســعه تشــکلهای باالدســتی )فدر

و چانه زنــی بخشــهای مختلــف اقتصــاد بــا حاکمیــت، ســرعت می بخشــد. 

شــمند نمــودن عضویــت فعــاالن اقتصــادی در تشــکلها کمــک مــی کنــد، بــه نحویکــه پوشــش تشــکلها بــر فعــاالن اقتصــادی  ویــج و ارز    بــه تر

ایــش یابــد. ه مربوطــه افز حــوز

ای ایجــاد منابــع جدیدتــر و قائــم بــه فعالیــت  د نیــاز تشــکلها، ضمــن توســعه حمایتهــای اتــاق، بــر    بــه منظــور تأمیــن پایــدار منابــع مالــی مــور

نامه ریــزی می کنــد.  تشــکل بر

ل و صــدور  ای واگــذاری تصدیگریهــای دولــت ماننــد نظــارت، کنتــر د، بــر ا بــه تشــکلها مــی ســپار هــای اتــاق ر    ضمــن اینکــه بخشــی از کار

ات تخصصــی و ماننــد اینهــا، بــه تشــکلها تــالش مــی کنــد.  ویجــی، تنظیــم مقــرر هــا، فعالیتهــای تر مجوز

ش تخصصــی  مانهای غیــر انتفاعــی، کاری تخصصــی و حرفــه ایســت، در تربیــت و آمــوز    بــا ایــن تفکــر کــه مدیریــت تشــکلها، بــه منزلــه ســاز

مایه گــذاری مــی کنــد.   ان تشــکلها ســر مدیــر

د.   ا در اتاق بوجود می آور وکار مدیریت تضاد منافع بین تشکلهای مختلف ر دن صدای بخش خصوصی، ساز ای یکپارچه کر    بر

د حــل مشــکل حمایــت مــادی  ویکــر شناســی و  اتخــاذ ر ون تشــکلها، از آنهــا در انجــام کار کار شناســی در در    در مســیر تقویــت بنیــه علمــی و کار

و معنــوی مــی کنــد. 

اها و مجامع دولتی و حکومتی، به تناسب موضوع و مبحث، به تشکلها تفویض می کند.  ا در شور    نمایندگی اتاق ر
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بیانیه "ائتالف برای فردا" در رابطه با اعضای اتاق

داخــت  ار ســود از اعضــاء و اجبــار اعضــاء بــه پر وش و ســه در هــز ار فــر اتــاق بــه واســطه تأمیــن بخــش اعظمــی از منابــع مالــی خــود از محــل دریافــت یــک در هــز
ــه خــود  ا ب ــا ر ــی کنــد و آنه ــاس م ــاز احس ــی نی وندان ب ا از شــهر ــه خــود ر ــه ک ــی، ماننــد دولــت نفــت پای ــه تمدیــد کارت بازرگان ــاز ب ــه جهــت نی ــغ ب ایــن مبال
د اتــاق بــه ســمت اعضــاء، بایــد هــم ســاختار مالــی  ویکــر دانــدن ر وش و برگر ای تغییــر ایــن ر د. لــذا بــر ا نــدار منــد، بــه اعضــاء توجــه شایســته و بایســته ر نیاز
وری می دانیــم و  ا ضــر دش نســبت بــه اعضــاء. مــا تغییــر نــگاه اتــاق نســبت بــه اعضــاء و تغییــر نــگاه اعضــاء نســبت بــه اتــاق ر ویکــر اتــاق تغییــر یابــد و هــم ر

ا اعــالم کنیــم.   وی مایلیــم بصــورت شــفاف و صریــح موضــع خــود نســبت بــه اعضــاء ر از ایــن ر

ائتالف برای فردا :
نامه ریزی و کار می کند. مایه، مجدانه بر ودن این سر ای حفظ و افز مایه اتاق می داند و بر ا مهمترین سر      اعضاء ر

ه مالیاتــی، حقوقــی و گمرکــی،  د. مشــاور داز ائــه خدمــات جدیــد و مطلــوب مــی پــر احــی و ار دن عضویــت اعضــاء در اتــاق بــه طر شــمند کــر ای ارز      بــر

ائــه هســتند. ه مدیریــت، بخشــی از خدمــات قابــل ار دریافــت تخفیفــات جمعــی و کلینیــک عارضــه یابــی و مشــاور

ا در اتاق رفع و کاهش آنها می داند. د و وظیفه اصلی خود ر ا پایش و رصد خواهد کر      مشکالت کسب و کار و هزینه های مبادله ی اعضاء ر

داید.  ا از اتاق می ز اهم می کند و شائبه تبعیض و عدم شفافیت ر ابر فر ای استفاده اعضاء از خدمات و ظرفیت اتاق فرصت بر     بر

د. ای تقویت پیوند دو سویه و سریع اتاق با اعضاء بکار می گیر ا بر ها از جمله فناوری اطالعات ر ار     همه ی ابز

مینه سازی و تسهیل می نماید. ا ز ه گیری ایشان از توانائیهای یکدیگر ر ای کشف و بهر     تعامل بین اعضاء بر

اهم می کند. افرینان جوان فرصت فر ای  تبادل دانش و تجارب بین اعضای پیشکسوت و کار     بر

نامه ریزی می کند.    ای تقویت و توانمند سازی اعضای جوان و بانوان نهادسازی و بر     بر

ویج و تسهیل می کند. ا تر     عضویت اعضاء در تشکلهای اقتصادی و اتاقهای مشترک ر

اهــم  ــان فر ــل مشکالتش ــا و ح ات و خواســته ه ح نظــر ای طــر ــای مختلــف کســب و کار، بــر ه ه ــاق، از حــوز ــاء در ات ــه اعض ای حضــور هم ا بــر ائط ر     شــر

می کنــد. 

ا در  ســنجی مــی کنــد و نتایــج آنــر وشــهای علمــی مبــادرت بــه نظر ه ای و بــا اســتفاده از ر ات اعضــاء در خصــوص اتــاق بــه صــورت دور ای آگاهــی از نظــر     بــر

د.  د اتــاق بــه کار می گیــر اصــالح عملکــر


