درابره دومین همایش میل اعطای
لوح ،نشان و تندیس امینالرضب

نسل
امینالرضب
[ویژهنامهی  134سالگی تاسیس اتاق تهران]

فعاالن اقتصادی که در مجموعه اتاق
بازرگانی جمع میشوند ،باید با احساس
مسئولیت و با امید ،نقش خود را در شرایط
و وضع کنونی کشور تعریف و ایفا کنند.
«گزیدهای از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس
و اعضای هیئترئیسه اتاقهای بازرگانی ایران و تهران در
»1390/4/21

درستایشنیکوکاری
گزیدهای از وصیتنامه حاج محمدحسن امینالضرب
خطاب به فرزندش حاج محمدحسین امینالضرب:
در امورات خیر آنچه قوه داشته باشی به طور مخفی

که احدی ملتفت نشــود خودداری نکن .اشخاص که
پیرمرد هستند و فقیر شدهاند خیلی مراعات کن ،در

خفا و آشکار از آنها مضایقه نکن .مسائل را تا بتوانی رد
نکن ولوکان بهیک پول سیاه باشد .در تعزیهداری خامس
آلعبا (سالماهلل علیه) غفلت و کوتاه نکن ایام عاشور پانصدمن

به وزن تبریز برنج طعام نموده و به فقرا و طالب و هر کس
که وارد میشود بر مجلس تعزیه بده .در عیدغدیرهمه

ساله به قدر قوه به فقرا و سادات به طوری که پیشرفت

باشــد بذل کن .صله ارحام که داریم در اصفهان ،ثبت
آنها در دفترها هست .همه ساله به آنها داده میشود

از آنها غفلت نکن .ماه مبارک رمضان همه ساله یکصد

تومان به طالب مدرسهها تقسیم کن که مدد معاش ماه

مبارک رمضان آنها باشــد و هکذا در شب عید نوروز
یکصد تومان به طالب تقسیم کن که شب عید را طعام
صرفنمایند.

درباره 134سالگی

توسعهملی با کارآفرینی
حمایت از توسعه بخشخصوصی برای رونق بخشی و رشد اقتصادی کشور
و ارتقا سطح رفاهی عمومی جامعه اسالمی مهمترین مأموریت اتاق بازرگاتی تهران

 134ســال از تاســیس اتاق تهران گذشــت.
کشورمان در این مدت به دالیل گوناگون از جمله
قرار گرفتن در موقعیتی سوقالجیشــی در دنیا
انواع بحرانهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی را
تجربه کرد ،اما به نظر میرسد با انسجام طبقه
تجار از ســالهای قبل از جنبش مشروطیت و
حضور حداکثری بازرگانان و تجار در عرصههای
مسعود خوانساری
گوناگون اجتماعی ظهور و بروز این طبقه نهادینه
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
شد ،سیر در احوال مردم ایران طی یکصد و سی
معادن و کشاورزی تهران
سال گذشته و مرور اتفاقاتی همچون جنبشهای
تنباکو و مشروطه ،جنگ جهانی اول و دوم ،کودتاها و نهضتهایی که در اقصی
نقاط کشور رخ داد ،خود گواهی و شاهدی بر اثبات این مدعا و ذکر این نکته
خالی از لطف نیست که بگوییم :هر چند در فرازهایی نقش تجار کمرنگ شد
اما بیرنگ وتاثیر نشد.
قرارگرفتن طبقه تجار و اصناف در جریان مشکالت مردم و دوری نجستن
بخش اعظمی از بازرگانان از مشــکالت جدی طبقه فرودست به مرور سبب
تغییر نگرش در بین آحاد جامعه نســبت به این طبقه گردید و از دیدگاه نه
چندان مثبت گذشته به سوی افقی روشنتر گذر کرد .اوج این حضور را باید با
حمایت مالی و مادی در تمام مراحل جنبش مشروطه و بعدها در شکل بخشی
به ترکیب مجلس اول بررســی و پیگیری نمود .در اینجا باید اذعان نمود که
جنبش مشروطهخواهی ایرانیان هر چند با محوریت سه طبقه موثر روحانیون،
روشنفکران و تجار به پیروزی منجر شد ،اما در صورت همراهی نکردن تجار
موفقیت برای مردم تا حد فراوانی دور از دسترس بود.
جدیــت تجار و اصناف بعدها در برپایی مجلس به اوج خود رســید و آنها
توانستند بسیاری از کرسیهای نخستین مجلس مشروطه را به خود اختصاص
دهند و در تداوم فعالیتهای خود در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی
مجلس بیشترین تحرک و مشارکت را از خود بروز دهند .در بررسی ترکیب
کمیســیونهای مجلس اول شاهد هستیم تجار و اصناف عالوه بر اختصاص
بیشترین جایگاه به خود ،بیش از دیگر طیفهای حاضر در این کمیسیونها در
مباحث مطروحه تحرک از خود بروز دادند.
هرچند در مجالس پسین دوره نخست مشروطه از کمیت حضور نمایندگان
تجار در مجلس به طور چشــمگیری کاسته شد اما آنان بعد از تاسیس نهاد
قانونگذاری ســعی نمودند با توجه به شرایط جدید و حاکمیت نسبی قانون،
در گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود سعی وافی مصروف دارند .در
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همان دوره نایره جنگ جهانی اول و شیوع بیماریهای واگیردار در جای جای
کشورمان که منجر به الغر شدن اقتصاد نیمه جان وطن گردید ،اما موقعیت
سوقالجیشی و اکتشــاف نفت ،امتیازات و اعتبار جدیدی برای کشورمان به
ارمغان آورد تا از شدت شور بختیها در کوتاه مدت بکاهد.
پس از ســالهای جنگ جهانی اول با ثبات نسبی کشور ،بار دیگر فعالیت
تجار و بازرگانان شدت یافت و عرصههای جدید برای دادوستد به وجود آمد
و بین سالهای  1300تا  1320خورشیدی امنیت نسبی کشور دلیل مهمی
شد تا تجار به بازار روی خوش نشان دهند و دست به اقدامات تازهای برای
انسجام داخلی خود بزنند.
محتمل ،مهمترین اقدام این دوران ،حیات دوباره اتاق بازرگانان تهران بود.
به طوری که با تصویب هیئت دولت و ابالغ دستور تاسیس اتاق تجارت تهران
از  18تا  22اردیبهشــت  ،1305تجار با حضور در تجارتخانه ابوالقاسم تاجر
اصفهانی و دریافت تعرفه ،در رایگیری اعضای اتاق تجارت شرکت کردند و به
تدریج در ایاالت و والیات هم دفاتر اتاق تجارت تاسیس شد .در دهه نخست
حکومت پهلوی اول اتاق بازرگانی تهران توانســت با حمایت رجل سیاســی
همچون علیاکبر خان داور و عبدالحسین میرزا تیمورتاش به نحو چشمگیری
فعالیتهای خود را توســعه دهد .اما با مرگ این دو حامی دولتی و ســپس
درگذشت محمدحسین امینالضرب ریاست قدرتمند اتاق بازرگانی تهران در
 26آذر  ،1311دورهای از رخــوت در فعالیتهای اتاق تهران آغاز شــد و این
کاهش فعالیت هرچند با آغاز جنگ جهانی دوم شدت یافت اما بعد از جنگ
و ایجاد آرامش نسبی دیگر بار حضور تجار در عرصههای مختلف اقتصادی و
سیاسی نمود عینی یافت .در دوره نهضت ملی تحولی جدی در طبقه بازرگانان
شکل گرفت به نحوی که در این دوره یک طیف جدید از بازرگانان تحصیلکرده
و ملیگرا رشد و نمو یافت ،این تجار جوان بعدها توانست بسیاری از مبارزات
علیه رژیم پهلوی را هدایت و حمایت کنند.
تحوالت اقتصادی که در دهه چهل خورشیدی به یمن افزایش قیمت نفت
خام در ایران به سرعت شکل گرفت ،تجار را بیش از پیش فعاالنه وارد عرصه
بازار نمود و بهبود شاخصههای مالی کشور در این سالها تا حد فراوانی مرهون
ابتکارات و پشتکار بازرگانان ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی بود ،به موازات
این روند که تا ســال  1357و انقالب شکوهمند اسالمی تداوم داشت انتشار
نشــریات متعدد ،تاسیس بنگاههای خیریه و موسسات فرهنگی توسط اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن تهران سبب شد که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان
بخش خصوصی در انجام رســالت خود که همانا ساماندهی امور بازرگانان به
عنوان نهادی موثر و البته با توســعه فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و به ویژه

فرهنگی جایگاه خود را تثبیت نماید.
پس از انقالب اسالمی سال  1357تالش شد بازرگانی و تجارت با نگاهی
جدید و از زاویه اقتصاد اسالمی دیده شود ،اما مشکالت سیاسی و در راس آنها
جنگ تحمیلی فرصت فعالیت مناســب را در اختیار تجار داخلی قرار نداد و
دولتهای بعد از انقالب نیز نتوانستند در عمل از نقش خود در اقتصاد بکاهند
و این عرصه را به زبدگان امر که همانا بازرگانان و تجار بودند ،بسپارند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،بازرگانان در تقسیمبندی جامعهشناسانه به
بازرگانان بزرگ ،متوسط و خرد دستهبندی شدند و ورود واسطهها به عرصه
اقتصادی ضربه مهلکی بر پیکره جامعه بازرگانی ریشهدار و کهن ایرانی وارد
نمود .اما در عرصه سیاسی ما شاهد تحوالتی بودیم به ویژه نقش طیفی از تجار
در سیاست بسیار پررنگ شد .بازرگانان ایرانی نیز به عنوان یکی از طبقات مؤثر
جامعه در به ثمر رسیدن خواسته ملت در جهت دگرگونی حکومت و برچیدن
سلطنت و روی کار آمدن نظام اسالمی کنار مردم ایستادند و از هیچ کمکی
دریغ نورزیدند .هرچند اتاق بازرگانی تهران از دی ماه ســال  1357به مدت
کوتاهی تعطیل شــد ،اما بعد از انقالب و با ثبات نسبی اوضاع اتاق بازرگانی
فعالیت خود را از ســر گرفت و این بار اتاق ایــران و تهران تقریباً به صورت
یکپارچه اداره میشــد ،و این روند تا ســال  1381ادامه داشت تا اینکه اتاق
تهران پس از سالها مجددا ً استقالل خود را به دست آورد .در سالهای پس
از انقالب نقش تجار و اتاق بازرگانی درحوادثی نظیر جنگ تحمیلی ،تهدیدها و
تحریمهای غیر منصفانه و یک سویه غرب بسیار با اهمیت و موثر جلوه نمود.
امروزه نیز در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی که کشورمان با آن روبرو
است همچون گذشته جایگاه و نقش بازرگانان پررنگ و سازنده است.

ایران است .دسترسی به این ایدهآل مستلزم انجام و تحقق مجموعهای از اهداف
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت است .تاریخچه اتاق تهران درگذر یکصد و
سی و چهار سال فعالیت خود گواهی است بر اقدامات مفید و موثری که در
حوزههای اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی انجام گرفت که هنوز هم خیرات
و مبرات بســیاری از این امور برای ما مشــهود است .از این رو اکنون که اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران وظیفه و رسالتی سترگ بر دوش
داردکه همانا حفظ و حراست از اسناد و میراث معنوی این پیشینه ارزشمند و
انتشار آن ،در جایگاه تکریم و پاسداشت از تجار و کارآفرینان برجسته کشور نیز
تعهداتی متوجه اوست ،که بسیار مهم و با اهمیت است.
از این رو یادآور میشــود که طی بیش از یک قرن گذشته ،اتاق بازرگانی
تهران در بســیاری از اقدامات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی
فعاالنه پیشــقدم بوده اســت و امروز نیز در تداوم این مسیر در پاسداشت از
برترینهای حوزه اقتصاد کشور اقدام به برگزاری مراسمی با شکوه و با حضور
برجستگان و برگزیدگان حوزههای کارآفرینی ،و صنعت و اقتصاد کشور نموده
است.
امســال در دومیــن گام از برگزاری همایش اهدای نشــان و جایزه ملی
امینالضــرب ،اتــاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشــاورزی تهران به قصد
پاسداشت مقام بازرگانان به مصداق پند جاودانه موال امیرالمومنین علی (ع)
در نامه خود خطاب به مالک اشتر که فرمود:
«نیکی به بازرگانان و صنعتگران را برخود بپذیر و سفارش کردن به نیکویی
درباره آنان را به عهدهگیر»
پاس میدارد این مقام شامخ را.

JJو اما بعد ...
سال  ،1396مصادف با یکصد و سی و چهار سالگی تاسیس اتاق تهران را
در حالی ورق میزنیم که در بســیاری از رخدادها و حوادث ریز و درشت این
تاریخ پرافتخار جایگاه بازرگانان و اتاق بازرگانی به عنوان دســتاورد و میراثی
گرانبها برای فرهنگ و تمدن ایران زمین جا دارد در اولویتهای پاسداشت و
گرامیداشت ملی قرار گیرد.
امروزه اتاق بازرگانی و صنایع ،معادن و کشاورزی تهران به عنوان قدیمیترین
نماینده تشکل بخش خصوصی در کشور رسالتهای متعددی را برعهده دارد
که بیگمان در پیشانی این مأموریتها حمایت از توسعه بخش خصوصی برای
رونق بخشی و رشد اقتصادی کشور و ارتقا سطح رفاهی عمومی جامعه اسالمی

JJفرجام سخن
منشور پیشرو قصد دارد عالوه بر نگاهی گذرا به تاریخچه اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن و کشــاورزی تهران ،با بررسی روند شکلگیری همایش ملی
امینالضرب و مروری بر نخستین دوره این همایش سال  1395به همت اتاق
بازرگانی تهران برگزار شد ،شناختی کلی از دبیرخانه و اهداف این جایزه را به
جامعه اقتصادی و فرهنگی کشور ارائه نماید .این مجموعه همچنین گزارشی
است از بخشی فعالیتهای یک سال گذشته دبیرخانه دائمی جایزه و نشان
ملی امینالضرب که مطالب آن به طور مختصر تقدیم شما خوانندگان ارجمند
میگردد .رجاء واثق دارد ما را برای تداوم این مســیر از نظرات ارزشمند خود
ینصیبنگذارید.
ب 

سید جمالالدین اسدآبادی در کنار حاج محمدحسن امینالضرب

محمدحسین امینالضرب در جمع بازرگانان
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تولد یک پارلمان
حاج محمدحسن امینالضرب کیست؟
حاج محمدحسن اصفهانی ،حدود سال  ۱۲۵۱قمری ( ۱۲۱۴خورشیدی) در شهر
اصفهان دیده به جهان گشود .پدر وی آقا محمدحسين و مادر او بيبيماه خانم بود .او
خواندن و نوشتن را مانند همه کودکان ایرانی آن زمان در مکتبخانه آموخت .پس از فوت
پدرش براي امرار معاش خانواده به تهران آمد و به تجارت پرداخت.
در تهران با بازرگاني به نام پنايوتي ( )Panayottiآشنا شد که نماينده شرکتی يوناني
در تهران بود .این آشنایی و ارتباط ،در شناخت و ارتقای مهارت او در تجارت داخلی و
خارجی نقش مهمی داشت .درســتکاری و مردمداری او موجب شد که بهزودی مورد
وثوق و اطمینان واقع شود .بهتدریج با قبول برات بزرگان و رجال به شهرت رسید و در
زمره تجار بزرگ ایرانی دوره قاجاریه در آمد .او در صنعت نیز دســتی یافت و نخستين
سرمايهگذار صنعتي در ايران بود که به همین دلیل به «کمپاني» معروف شد.
وی از نخســتین بازرگانانی بود که با اروپاییان  -بهویژه در زمینه عتیقه -به تجارت
پرداخت .هوش و کارآمدی او در تجارت تا آنجا برتری یافت که توانســت با درباريان و
شخص شاه ارتباط برقرار کند .وی با کمک علياصغرخان امينالسلطان (صدراعظم وقت)
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در کارهاي دولتي نيز وارد شــد و در پی فرمان ناصرالدینشاه قاجار مبنی بر واگذاری
مســئولیت اداره ضرابخانه و ضرب سکه در کشور ،لقب «امین دارالضرب» یا به بیانی،
«امینالضرب»یافت.
جایگاه حاج محمدحســن در میان بازرگانان بســیار مهم و ویژه بود و آنان به دیده
احترام و بزرگتاجر کشــور به وی مینگریستند؛ این اکرام و جایگاه تا آنجا بود که در
میانه سده سیزدهم خورشیدی ،به نمایندگی هیئت تجار تهران و با حمایت بازرگانان
توانست ،نظر موافق ناصرالدینشاه را به منظور تشکیل «مجلس وکالی تجار» جلب کند؛
سرانجام در  ۱۲شوال 15( ۱۳۰۱مرداد  )1263اساسنامه این مجلس به تأیید شاه رسید.
مجلس وکالی تجار یا «مجلس تجارت» ،تشکیالتی اقتصادی بود که صالحیت حقوقی
و شخصیت سیاسی در اجرای تصمیمات خود را داشت.
حاج محمدحسن امينالضرب پس از عمری ارائه خدمات در حوزه اقتصاد و صنعت
کشور ،در  8شعبان ( 1316یکم دي )1277درگذشت و در نجفاشرف به خاک سپرده
شد.

میراث توسعه
حاج محمدحسین امینالضرب کیست؟
محمدحســین امینالضرب ،فرزند محمدحســن اصفهانی و ماهبیگم خانم (دختر
محمدحسین صراف اصفهانی) در سال  1250خورشــیدی ( ۱۲۸۹قمری) در تهران
متولد شد .زبان فارسی ،عربی و فرانسوی را نزد معلمان خصوصی فرا گرفت .او در تهران،
برای مدتی با سیدجمالالدین اسدآبادی همنشین بود و زبان عربی را به طور کامل از وی
آموخت .او در محضر پدرش درس تجارت آموخت؛ در  ۱۶سالگی به فعالیتهای تجاری
و اقتصادی پرداخت و سپس ،در کنار پدرش به تولید و ضرب سکه مشغول شد و تا ۱۹
سالگی این کار را به دست گرفت .او نیز مانند پدر یکی از بازرگانان معروف و بزرگ زمان
خود بود و سفرهای تجاری بسیاری را تجربه کرد و ثمره آن را به کشور آورد .بنابراین،
مورد توجه دربار و مظفرالدینشاه بود و به شاه پیشنهاد داد که بانک ملی تأسیس کند.
همچنین ،ماشینهای ابریشمکشی را از فرانسه به ایران وارد کرد ،اما در صنعت ابریشم
موفقیت چندانی به دســت نیاورد .در صنعت ریلی و تأسیس راهآهن ایران نیز فعالیت
زیادی مبذول داشــت .اما یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی ـ صنعتی وی آوردن
کارخانه برق از روسیه به ایران بود.

او از حامیان نهضت مشــروطیت بود و تالش بسیاری در به ثمر رسیدن آن مبذول
داشت و مخارج بسیاری را متحمل شد .با پیروزی انقالب مشروطیت و برپایی مجلس
شورا از سوی تجار تهران به عنوان نماینده برگزیده شد و سپس با انتخاب نمایندگان،
نایبرئیس مجلس شد.
در ســال  1298خورشیدی ( 1338قمری) به همراه عدهای از تجار« ،هیئت اتحاد
تجار» را تشکیل داد و ریاست آن را برعهده گرفت .پس از کودتای سوم اسفند  1299به
دستور سیدضیاءالدین طباطبایی دستگیر شد و به زندان افتاد .پس از سقوط سیدضیاء
از زندان آزاد و در دورههای هفتم ،هشــتم و نهم مجلس شــورا و مجلس مؤسسان به
نمایندگی برگزیده شد .وی از سال  ۱۳۰۶الی  ۱۳۱۱ریاست «اتاق تجارت تهران» را بر
عهده داشت .شاید بتوان ماندگارترین یادگار او ،تأسیس «اتاق بازرگانی تهران» است که
در حال حاضر با عنوان «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران» فعالیت دارد.
محمدحســین امینالضرب در  25آذر  1311درگذشت و در نجفاشرف به خاک
سپرده شد.
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کارآفرینان در خدمت توسعه اقتصاد
گزارش نخستین همایش ملی امینالضرب

JJجهانگیری :توسعه اقتصاد ایران راهی جز میداندار شدن بخش
خصوصی ندارد
معاون اول رئیس جمهوری در این مراسم بعد از اهدای جوایز ،به سخنرانی پرداخت و
صحبتهایش را چنین شروع کرد« :در آن سالها که هنوز ایجاد نهادهای مدنی چندان
رایج نبود ،امینالضرب در ایران بنیانگذار این نهاد مدنی بوده که امروز این نهاد به یک
درخت تنومند تبدیل شده است ».وی با اشاره به دریافتکنندگان تندیس و نشان امین
الضرب که بهعنوان کارآفرینان برتر و پیشکسوتان عرصه اقتصاد برگزیده شدهاند ،گفت:
«اگر به سربلندی ایران میاندیشیدیم باید این انسانها را از عمق وجود دوست بداریم
و مسیر فعالیت را برای آنها هموار سازیم چرا که توسعه اقتصاد ایران راهی جز میداندار
شدن بخش خصوصی ندارد ».جهانگیری از اقدامات دولت زیر سایه برجام برای باز کردن
مسیر فعالیت بخش خصوصی صحبت کرد .او با بیان اینکه دولت سیاستهای خوبی
برای اقتصاد کشور تدوین کرده است ،گفت« :خوشبختانه عملکردها نیز مثبت بوده و با
وجود اینکه پیشبینی میشد تورم مقداری افزایش پیدا کند ،تورم اعالم شده در پایان
دی ماه  6.9درصد بوده و این یعنی همچنان روند تورم کاهشی است».

معاون اول رئیس جمهوری همچنین به رشد مثبت اقتصادی کشور به میزان  6.4درصد
اشــاره کرد و ادامه داد« :البته این میزان رشد با احتساب سهم نفت است و بدون در نظر
گرفتن سهم نفت میزان رشد اقتصادی شش ماهه اخیر بر اساس اعالم مرکز آمار ایران 4.3
درصد بوده است .کسانی که تولید و صادرات نفت ایران را تحریم کردهاند تصور نمیکردند
پس از برجام بتوانیم درمدت کوتاهی میزان تولید و صادرات را به دو برابر ســال گذشــته
برســانیم ».جهانگیری در ادامه با اشاره به انتقادهای غیراصولی و نادرست برخی افراد در
خصوص عملکرد دولت ،گفت« :متأسفانه عدهای با نحوه انتقاد آشنا نیستند و نمیدانند که
باید چه چیزی را مورد نقد قرار دهند .گاهی برخی افراد آمارهای اعالم شده از سوی مرکز
آمار ایران و گزارشهای مرتبط با عملکرد دولت را نقد میکنند و جلساتی برگزار میکنند تا
بررسی کنند که آیا مث ًال میزان افزایش صادرات اعالم شده یا میزان رشد اقتصادی که مرکز
آمار اعالم کرده است صحت دارد یا نه؟» معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه اینگونه
برخوردها به معنای نقد نیست ،خاطرنشان کرد« :کسانی که قصد نقد دارند باید سیاستها و
برنامههای دولت را نقد کنند زیرا سیاستها و برنامهها قابل نقد است و عملکرد و شاخصها
قابل انتقاد نیست که البته دولت نیز همواره اعالم کرده است از پیشنهادات و انتقادات سازنده
استقبال میکند ».او همچنین از برنامه بانک مرکزی برای نظارت بر صرافیها در اسفند
ماه خبر داد و گفت« :بر اســاس برنامهریزی دولت ،کسانی که میخواهند از صرافیها ارز
خریداری کنند اوالً باید منشأ ریالی که پرداخت میکنند ،مشخص باشد و سپس باید معلوم
باشد که ارز را برای چه فعالیتی میخرند ».او در پایان با اشاره به اینکه هنوز با وجود سپری
شدن یک سال از برجام نتوانستهایم استفاده مطلوبی از فاینانس داشته باشیم ،گفت« :البته
این به معنای عدم موفقیت برجام نیست بلکه خودمان در این زمینه سختگیری داشتهایم و
دولت حساسیت زیادی درباره نوع قراردادهای فاینانس دارد و در این زمینه در حال رایزنی
است و معتقد هستیم که اگر این کار  6ماه با تأخیر اما مطمئن انجام شود بهتر است تا اینکه
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی دچار آسیب شوند».

JJنعمت زاده 200 :نخبه اقتصادی در راه توسعه با دولت مشارکت میکنند
محمدرضــا نعمتزاده وزیر وقت صنعت ،معدن و تجارت  ،در ابتدای صحبت خود
ت سالهای اخیر در حوزه اقتصاد را کافی ندانست و گفت« :اگرچه در چند سال
پیشرف 

اخیر اقتصاد کشور پیشــرفتهایی داشته است ،اما این  ۱۰یا  ۱۵درصد پیشرفتی که
حاصل شده است برای ما کافی نیست ،چرا که ما باید همگام با پیشرفتی که جهان به
صورت روزانه دارد حرکت کنیم و نسبت به عقب افتادگیهای دوران جنگ و سالهای
تحریم جبران مافات داشته باشیم ».او در ادامه با بیان اینکه نشستهایی همچون شورای
ت وگو که
گفتوگو بتواند برای توسعه اقتصادی مفید باشد ،اظهار کرد« :در شورای گف 
برابر قانون در ســطح تهران و استانها برگزار میشود موضوع های خوب و مناسبی در
اقتصاد مطرح میشود که پیگیری آن میتواند به پیشبرد اهداف کالن اقتصادی کشور
کمک کند ».وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره بر اهمیت نقش فعاالن کارآفرین بخش
خصوصی گفت« :ما به دنبال طرحی هستیم که با مشارکت  ۲۰۰نفر نخبه اقتصادی که
آنها را بهترین افراد برای پیشگام شدن در توسعه کشور میدانیم و با مشاوره اتاقهای
ی و انجمنها و بخش خصوصی بتوانیم مشارکتی را رقم بزنیم که در آن آمارها و
بازرگان 
شاخصهای توسعه را بهبود بخشیم».
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JJخوانساری :اتاق تهران مکتبی اقتصادی برای جوانهای کشور
است
مسعود خوانســاری ،رئیس اتاق تهران نیز در ابتدای صحبتهای خود ضمن
خوشآمدگویی به مهمانان و ابراز تسلیت برای درگذشتگان فاجعه پالسکو گفت:

«سال  ۱۲۶۳یعنی بیش از یک قرن قبل ،جامعه اقتصادی در پس نظام ناکارآمد
اقتصادی به فکر تغییر آن افتاد ،اقتصادی که در آن زمان برآمده از رفتارهای ناسالم
بود توسط امین الضرب فردی دلسوز ،آگاه و متدین نهال بخش خصوصی در آن
جوانه زد و او در خط مقدم نهاد بخش خصوصی قرار گرفت».
او ادامــه داد« :چنین رفتارهایی امین الضرب را به چهرهای ملی و آگاه تبدیل
ســاخت که به غیر از سود مادی به دنبال پیشرفت کشور در دنیای پیشرفته آن
زمان بود .گفتمان جامعه امروز نیز همان گفتمان یک قرن قبل برای مردم است».
خوانساری در انتهای مراســم ،از ادامه روند اهدای نشان امین الضرب خبر داد و
گفت« :برنامههایی خواهیم داشت که اتاق تهران بتواند هر سال ،نشان و مدال امین
الضرب را به کارآفرینان اهدا کند .اتاق تهران در پی این است که مکتبی اقتصادی
برای جوانهای این کشــور باشــد .انتظار داریم عزیزانی که امروز تندیس امین
الضرب دریافت کرده اند ،در کالسهای آموزشی اتاق تهران تجربیات و ارزشی را
که توانستهاند در اقتصاد خلق کنند ،به جوانها ارائه دهند».

JJهاشمی :به اعتقاد آیتاهلل ،توسعه یک ارزش در کالبد
اسالم و فرهنگ ایرانی است
محسن هاشمی ریاست کنونی شورای شهر تهران یکی دیگر از سخنرانان
همایــش ملی امینالضرب بود .او چنین از آیــتاهلل روایت کرد« :آیتاهلل

هاشمی حتی در زمان جنگ تحمیلی که در کنار فرماندهان بزرگ کشور،
فرماندهی جنگ را بر عهده داشــت سعی میکرد حداقل فعالیت ساخت
و ســاز و تولید در کشور را حفظ کند ،که نمونه بارز آن طرح مترو تهران
است ».او با تأکید بر نگاه توسعه محور گفت« :نگاه توسعهای حضرت آیتاهلل
هاشــمی رفسنجانی این بود که اسالم و فرهنگ ایرانی توسعه را در کالبد
خود بهعنوان یک ارزش میداند و در این مسیر باید از تجربه غرب و شرق
برای توســعه ،رفاه ،کارآفرینی و افزایش صادرات و غیره برای ایران کمک
گرفت».
محسن هاشمی به آخرین دیدار آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با مسئوالن
اقتصادی و موضوع های مورد تأکید ایشان در این جلسه ،اشاره کرد و گفت:
«آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ارتقای دانایی مردم را بهتر از تالش برای اصالح
سیاســتمداران در این مسیر میدانستند و معتقد بودند اعتراف به اشتباه
اشکالی ندارد و با تغییر مسیر باید اشتباهات را جبران کرد».

ن بخشخصوصی در کشور را شکل داد
JJشافعی :امینالضرب بنیا 
در ادامه مراســم اعطای نشان امینالضرب شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار
داشت 133 :سال پیش اتاق بازرگانی تهران به همت یکی از فرزندان اصیل این مرز و بوم
که دل و اندیشه و عمل را به هم آمیخته بود ،تاسیس شد و این همه را برای سرافرازی
میهن و بالندگی مردم در مسیر اعتالی کشور قرار داد.
وی گفت« :امینالضرب با برخورداری از اخالق ،تقوا و صبر توانست حاکمیت خود را
در آن دوران داشته باشد و بتواند از مجلس وکالی تجار هم دفاع کند و مشاور صدیقی
در اعتالی دولت باشد ».وی خاطر نشان نمود :جلوگیری از سوء استفاده عمال دیوانی و

سپردن امورتجاری به نهادهای مدنی از جمله فعالیتهای او بود و توانست بنیان بخش
خصوصی را شکل داده و اهداف آن را پیگیری کند .شافعی با طرح این پرسش که چه
مدیران و رهبرانی ماندگار میشوند ،افرود« :مدیران ماندگار افرادی هستند که در اداره
امور یک ســازمان تنها اهداف اقتصادی را دنبال نمیکنند بلکه اهداف اجتماعی را نیز
پیگیرند تا سازمان و جامعه با هم ارتقاء یابند».
مدیران ماندگار رهبرانی هستند قادرند تعادل الزم بین انسان و ماشین و احساس و
منطق و امور شخصی و اجتماعی را دنبال کرده و معیشت و فضیلت را به نفع رستگاری
انســان فراهم کنند .یک مدیر ماندگار ،یک رهبر عاشق و عاقل است زیرا عشق و عقل
همتراز تمدن بشــریت اســت و با مطالعه زندگی افراد کامیاب از هر صنف و گروهی
متوجه میشــویم که نقش عشق بیش از عقل در کامیابی انسانها مطرح است و فکر
بدون احســاس هیچگاه ایجاد حرکت شتابنده نمیکند .در بین ما تجاری هستند که
شاید توانای عملی باالیی نداشته باشند اما به هوشیاری خود اطمینان میکنند و کارها
را پیش میبرند.
وی در خاتمه گفت « :اتاق ایران در ادامه حیات بالنده که با نهاد مجلس وکالی تجار
کاشته شد امروز تجربه گسترده و ملی را دنبال میکند و این جانب با تعظیم و تکریم به
همه پیشکسوتان و کارآفرینان از همه دعوت میکنم تا امروز که نیاز به تعالی اخالقی در
جامعه حس میشود بیش از پیش یکدیگر را دریابیم».
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درباره 134سالگی

دارنده تندیس ،نشان و لوح امینالضرب

دارنده تندیس ،نشان و لوح امینالضرب

موسس و رییس هیات مدیره گروه سولیکو(کاله)

بنیانگذار و رییس هیات مدیره گروه صنعتی زر

دارنده تندیس ،نشان و لوح امینالضرب

دارنده نشان و لوح امینالضرب

بنیانگذار و رییس هیات مدیره گروه الکترو کویر

بنیانگذار و رییس هیات مدیره شرکت فومن شیمی

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دارنده نشان و لوح امینالضرب

بنیانگذار و رییس هیات مدیره آذینخودرو

بنیانگذار و رییس هیات مدیره شرکت مهندسی زالل ایران

غالمعلیسلیمانی

محمد فنایی

رضا رضایی
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مرتضی سلطانی

عباسموسویرهپیما

امیر منصور عطایی

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دارنده نشان و لوح امینالضرب

بنیانگذار کفش پیام

بنیانگذار پتوی گلبافت و کارخانه شوفاژ کار

عباس سعیدینژاد

عزیزاهلل عالءالدینی

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دارنده نشان و لوح امینالضرب

بنیانگذار شرکت ایران کاوه

بنیانگذار کارخانه نیک کاال

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دارنده نشان و لوح امینالضرب

موسس شرکت صادراتی حساس

بنیانگذار شرکت چای مشک بو

اصغر قندچی

اسداهلل عسکراوالدی

علی حاج سید سلیمان

مهدی حریری
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درباره 134سالگی

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دارنده نشان و لوح امینالضرب

بنیانگذار کارخانه بیک در ایران

استاد دانشگاه و اقتصاددان

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دارنده نشان و لوح امینالضرب

علیاکبر رفوگران

عالءالدین میرمحمد صادقی

محسن خلیلی

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دارنده نشان و لوح امینالضرب

بنیانگذار کارخانه تهران بافت

بنیانگذار کارخانه شیشه ساوه

نیکوکار و کارآفرین

حسن تهرانی
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بنیانگذار شرکت بوتان

ابراهیم عسگریان

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دارنده نشان و لوح امینالضرب

مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد

استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر اقتصادی

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دارنده نشان و لوح امینالضرب

بنیانگذار صنعت نوین خوراک طیور در ایران

بنیانگذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع در ایران

علیرضابختیاری

زنده یاد علی رحیمیان

علیاصغر سعیدی

زنده یاد رضا نیازمند

مژده مهدوی

فرزند دکتر اصغر مهدوی
یکی از نوادگان مرحوم حاج محمدحسین امینالضرب

تـقدیر از خــــانواده امینالضرب
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درباره 134سالگی

از مجلس وکالی تجار تا اتاق بازرگانی تهران
رؤسای اتاق بازرگانی تهران را بشناسید

رونمایی از فرمان مشروطیت در منزل
محمد حسین امینالضرب با حضور تجار در سال 1285

اعضای اتاق تجارت تهران در سال  1308خورشیدی

حاج محمد حسن امینالضرب در حجرهاش در سرای امیر
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محمدحسنامینالضرب
متولد 1213 :تا 1216
متوفی1277 :
تحصیالت :مکتبخانه
دوره ریاست اتاق تهران:

 1263تا حدود 1265

محمدحسین امینالضرب
متولد 1250 :تهران
متوفی 26 :آذر 1311
فرزند :محمدحسن امینالضرب
تحصیالت :دروس ابتدایی و
مکتبی شامل صرف و نحو،
منطق ،عربی و همچنین
زبان فرانسه ،گذراندن برخی
دورههای مطالعاتی در اروپا
دوره ریاست اتاق تهران:

 1305تا 1311
سوابق :از بازرگانان و مالکان بزرگ ایران در دوره قاجاریه ،عهدهدار مسئولیت
ضرابخانه سلطنتی و دریافت لقب «امینالضرب» از شاه قاجار ،رئیس مجلس
انتظام نرخ در دوره مظفرالدین شاه قاجار،موسس و رئیس مجلس وکالی تجار.

حبیباهلل امین
(امینالتجار اصفهانى)
متولد 1264 :اصفهان
متوفی1333 :
فرزند :سیدمحمدعلی
تحصیالت:

تحصیل دروس قدیم

دوره ریاست اتاق تهران:

 1311تا 1312

سوابق :از تجار معروف اصفهان ،نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای ملی (در
ادوار چهارم ،ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم و پانزدهم) ،نماینده مردم اصفهان در مجلس
مؤسسان اول ( )1304و دوم ( )1328و رئیس اتاق بازرگانی تهران.

سوابق :نماینده و نایب رئیس دوره اول مجلس شورای ملی ،عضو تدوین کنندگان
قانون اساسی مشروطه ،نماینده مردم تهران در ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای
ملــی ،رئیس اتاق تجارت تهران ،نماینده مردم تهران در مجلس مؤسســان اول
( ،)1304بازرگان و مالک.

عبدالحسین نیکپور
متولد 1273 :تهران
متوفی1347 :
فرزند :محمدحسن
تحصیالت:

پایان دوره متوسطه

دوره ریاست اتاق تهران:

 1312تا 1335

سوابق :تجارت بلور ،عضو مجلس موسسان اول در سال  ،1304نماینده مردم در
مجلس شورای ملی از دوره نهم تا سیزدهم و همچنین دوره پانزدهم ،عضو شورای
عالی اقتصاد ،ریاست اتاق بازرگانی تهران ،ریاست کمیسیون اقتصادی قوامالسلطنه
در مذاکرات مســکو ،عضو مجلس سنا در دوره اول و دوم ،موسس بانک پارس و
موسساتبیمهای.
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درباره 134سالگی

ابوالحسن صادقی
متولد1279 :
متوفی 23 :آذر 1336
فرزند :عبداهلل

تحصیالت:

دوره ابتدایی در تهران،
تحصیالت دانشگاهی در اروپا
در رشته اقتصاد و امور مالی
دوره ریاست اتاق تهران:

 1335تا 1336

سوابق :کارمنــد بانک ملی ،مدیریت در وزارت دارایی ،عضویت در شورای عالی
اقتصــاد (در کابینه قوامالســلطنه  ،)1325عضویت در حــزب دموکرات ایران
(قوامالســلطنه) ،وزیر راه در کابینه قوامالسلطنه ( ،)1325وزیر اقتصاد ملی در
کابینه قوامالســلطنه ( ،)1326هیأت موسس بانک پارس ،نماینده مردم تبریز
در ادوار چهاردهم و پانزدهم مجلس شورای ملی ،رئیس اتاق بازرگانی تهران و
مدیریت شرکت بلور.

محمدخسروشاهی
متولد 1289 :رشت
فرزند :اسداهلل

تحصیالت:

دروس مقدماتی در ایران
و تحصیالت عالیه در رشته
بازرگانی در آلمان
دوره ریاست اتاق تهران:

 1342تا 1349

علی وکیلی
متولد 1265 :تبریز
متوفی1346 :
فرزند :صالح

تحصیالت:

تحصیل در مدرسه
آلیانس(فرانسوی تهران) و
تحصیل در رشته اقتصاد در
استانبول

دوره ریاست اتاق تهران:

 1336تا 1342

سوابق :مدیریت چند شــرکت اقتصادی ،وارد کننــده ماشین تایپ فارسی به
ایران ،از مؤسســان شیر و خورشــید ایران ،نمایندگی اتومبیل فورد در ایران،
مؤســس گراندسینما ،انتشار نخستین مجله سینمایی کشور با عنوان «سینما
و نمایشات» ،بنیانگذار موسسه اعتباری دانشــگاه (ماد) اتاق بازرگانی تهران،
نماینده مردم تهران در ادوار نهم تا دوازدهم و دوره پانزدهم مجلس شورای ملی،
نماینده مردم تهران در مجلس مؤسسان دوم( ،)1328سناتور انتخابی تهران در
ادوار دوم تا چهارم مجلس سنا ،رئیس اتاق بازرگانی تهران.

علیاکبرمحلوجی
متولد 1292 :تهران
فرزند :محمدجعفر
تحصیالت:

ابتدايي در مدرسه سلطاني؛
دوره اول متوسطه در مدرسه
شرف؛ مدرسه عالي تجارت؛
لیسانس حقوق (رشته اقتصادي
و قضایي)؛ فوقليسانس رشته
اقتصاد (از لوزان سوئیس).

دوره ریاست اتاق تهران:

 1349تا 1353
سوابق :عضو انجمن شــهر تهران ،نماینده مردم تبریز در دوره بیستم مجلس
شــورای ملی ،عضویت در هیئت نمایندگی ایــران در کنفرانس غرامات لندن،
ریاست اتاق بازرگانی تهران ،صادرات و واردات اجناس به اروپا.

18

ویژهنامهی  134سالگی تاسیس اتاق تهران 1396 /

سوابق :مديرعامل شرکت نسبي محمدجعفر محلوجي و شرکا؛ مؤسس شرکت
سهامي بازرگاني و فني آفتاب شرق (به نمايندگي از  12کارخانه آلماني سازنده
ماشــينآالت سنگين)؛ عضو هیئتمديره شرکت ســهامي ديزل مان ،شرکت
سهامي مان اسپر و شرکت سهامي فروتکس؛ ریاست اتاق بازرگانی تهران.

عنایتبهبهانی
متولد 1306 :اهواز
فرزند :ابوالقاسم
تحصیالت:

دوره ابتدایی اهواز،
دبیرستان البرز تهران،
کارشناسی در رشته
ماشینآالت کشاورزی
از دانشگاه میشیگان و
کارشناسیارشد مکانیک از
دانشگاه مریلند

علینقی سیدخاموشی
متولد 1318 :تهران
فرزند :عبداهلل

تحصیالت:

کارشناسی صنایع نساجی از
دانشگاه فنی بلکبرن

دوره ریاست اتاق تهران:

 1358تا 1381

دوره ریاست اتاق تهران:

 1353تا (1357استعفا)

سوابق :عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی جنرال ،عضو حزب ایران نوین ،نماینده تهران
در ادوار بیست و سوم و بیست و چهارم مجلس شورای ملی ،رئیس اتاق بازرگانی تهران،
نایب رئیس انجمن شهر تهران.

سوابق :رئیس هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری ایران ،رئیس هیات مدیره شرکتهای
ریســندگی و بافندگی مطهری و پوشــاک جامعه ،مدیر کل شرکتهای ریسندگی و
بافندگی مقدم ،مدیر تولید نساجی ممتاز ،عضو شورایعالی پول و اعتبار ،نماینده مردم
تهران در دوره چهارم مجلس شــورای اســامی ،معاونت وزارت بازرگانی ،رئیس بنیاد
مستضعفان ،پنج دوره رئیس اتاق بازرگانی ایران.

محمدرضابهزادیان
متولد 1336 :مشهد
فرزند :ذبیحاهلل

محمدآقانهاوندیان
متولد 1333 :تهران
فرزند :جعفر

فارغالتحصیلدانشگاه
امیرکبیر

دکترای اقتصاد از دانشگاه جرج
واشنگتن

تحصیالت:

دوره ریاست اتاق تهران:

 1381تا 1384

ســوابق :معاون اداری و مالی وزیر کشور در دولت سید محمد خاتمی ،نماینده مردم
قائنات در ســومین دوره مجلس شورای اســامی ،فعال بخش خصوصی ،رئیس اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و نایب رئیس اتاق ایران ،قائم مقام و مدیر
شبکه دوم صداو سیمای جمهوری اسالمی ایران.

تحصیالت:

دوره ریاست اتاق تهران:

 1384تا 1386

ســوابق :معاون پژوهشی پژوهشگاه علومانســانی و مطالعات فرهنگی ،مدیر
مسوول مرکز تحقیقات و اطالعرسانی اتاق بازرگانی اسالمی ،رئیس اتاق تهران،
رئیس کمیسیون اقتصاد بانک و بیمه اتاق ایران ،مشاور رئیس جمهور و رئیس
مرکز مطالعات جهانی شدن ،نماینده تاماالختیار تجاری ایران ،سرپرست موسسه
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،عضو کمیسیون نشریات علمی کشور ،مشاور
مرکز تحقیقات استراتژیک.
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یحیی آلاسحاق
متولد 1328 :زنجان

تحصیالت:

دکترای مدیریت استراتژیک

دوره ریاست اتاق تهران:

 1386تا 1394

سوابق :مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مرکز تهیه و توزیع منسوجات ،معاون
وزیــر صنایع در امور اقتصــادی و بینالمللی ،معاون وزیــر صنایع دفاع ،وزیر
بازرگانی ،عضو هیات امناء بنیاد مستضعفان ،قائم مقام بنیاد مستضعفان و رئیس
هیات مدیره سازمانهای عمران ،سیاحتی ،اموال و امالک ،صنایع ،رئیس هیات
مدیره سیمان تهران .رئیس اتاق بازرگانی تهران.

مسعود خوانساری
متولد 1333 :اصفهان

تحصیالت:

کارشناسیارشدمهندسی
برنامهریزی و سیستم-
کارشناسی مهندسی
کشاورزی

دوره ریاست اتاق تهران:

 -1394تاکنون

سوابق :معاون وزارت کشــاورزی از سال  1359تا  ،1368معاون وزارت کشور ،مشاور
رئیس ســازمان تامین اجتماعی و عضو هیات مدیره شــرکت ســرمایهگذاری تامین
اجتماعی ،عضو هیأت مدیره ســیمان خاش ،فارس ،خوزستان و کارون ،رئیس هیأت
مدیره شرکت لیزینگ اقتصاد نوین ،مدیرعامل شرکت آکام تجارت صدرا ،معاون وزارت
راه و ترابری و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور،
موسس و مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری آتی سامان .رئیس اتاق بازرگانی تهران.
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اتاق تهران حامی بخشخصوصی
پارلمان بخش خصوصی چه خدماتی به اعضا میدهد؟
آنچه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در دوره جدید به عنوان
سرمشق تمامی فعالیتهای خود قرار داده است ،ارائه هر چه بیشتر و کیفیتر
خدمات به اعضا و جامعه فعاالن بخش خصوصی است .اتاق تهران برابر وظایف
و مســوولیتهایی که در قبال اعضای خود ،به عنوان صاحبان اصلی این نهاد
قدیمی بخش خصوصی دارد ،طی مدت نزدیک به ســه سالی که از آغاز به کار
دوره هشتم هیات نمایندگان میگذرد ،کوشیده است تا خدمات خود را متنوعتر،
گستردهتر و باکیفیتتر عرضه کند .برخی از این خدمات مختص اعضاست مانند
مشاورهها و حمایت از طریق نمایندههای قانونی در هیاتهای تجدیدنظر و برخی
دیگر مشمول کلیه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی میشود از جمله تالش برای
گشایش در بهبود فضای کسبوکار .اتاق خدماتمحور با افزایش توان چانهزنی و
حضور قدرتمند ،علمی و مدبرانه در فضای اقتصادی کشور مسالهای است که در
این دوره به جد مورد توجه بوده است .اما آنچه از حوزه شعارهای دلنشین روی
کاغذ خارج و به حیطه عمل وارد شده چه بوده است؟ در این گزارش ،مختصر
نگاهی به مهمترین فعالیتهای خدماتی اتاق تهران در دوره جدید میپردازیم
که البته هرکدام روندی رو به بهبود را طی میکند و در این مســیر پایبند به
پاسخگویی و به کار بستن نقد سازنده فعاالن بخش خصوصی است.
JJبهبود محیط کسبوکار
اصلیترین وظیفه اتاق تهران در دوره جدید جز تالش برای برداشتن موانع
سخت و بلند موجود در فضای کســبوکار نبوده است؛ فضایی گسترده که از
سادهترین امور چون روند اخذ مجوزها ،حتی کارت بازرگانی ،تا مسایل پیچیده
کالن اقتصاد مانند سیاســت ارزی و تجاری را در بر میگیرد .اتاق تهران برای
اثرگذاری هر چه بهتر در این محیط گنگ ،چند هدف مشخص را انتخاب کرد و
برای دستیابی به آن تا نهایت توان خود را به کار برد .کاستن از مشکالت بخش
خصوصی در دو حوزه مالیات و بیمه تامین اجتماعی از ابتدای سال  1395مورد
توجه قرار گرفت که تا پایان ســال حداقل در سه مشکل موفقیت چشمگیری
برای بخش خصوصی حاصل شــد .نخســت پذیــرش اظهارنامههای مالیاتی
بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط برای سال  1394با مصوبه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی بود .برای نخستین بار دولت به بخش خصوصی اعتماد کرد و
در نتیجه آن سازمان امور مالیاتی مکلف به پذیرفتن اظهارنامه این بنگاهها ،مگر
در شــرایط خاص ،شد .به این ترتیب این بنگاهها که با مشکالت عظیم برجای
مانده از رکود عمیق تورمی دست و پنجه نرم میکردند از گرفتاریهای ناشی از
بازرسی و حسابرسی مالیاتی ،رفتوآمد ممیزان و علیالرأس شدن مالیاتشان
رها شدند.
مشکل دیگری که سالها بود ،خالف نص قانون ،گریبان بنگاههای اقتصادی
را گرفته بود ،حسابرسی دفاترشان برای بازه وسیعی تا  10سال گذشته و بیشتر،

توسط بازرسان بیمه تامین اجتماعی بود .در حالی که بخش خصوصی معتقد
اســت این بازه باید برابر قانون حداکثر شش ماهه باشد و سازمان حق بازرسی
دارد نه حسابرسی .با این حال سازمان تامین اجتماعی که به قولی دست باال را
داشته در برابر بنگاهها از این رویکرد فراقانونی استفاده کرده است .با تالش اتاق
تهران و کمک سایر نهادهای بخش خصوصی ،این مساله نیز در ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی مطرح و مصوب شد که سازمان تنها در بازه یکسال مالی گذشته
میتواند دفاتر بنگاهها را بازرســی کند .این مصوبه به سازمان تامین اجتماعی
برای اجرا ابالغ و بخشــنامه داخلی آن نیز توسط مدیرعامل سازمان صادر شد.
همچنین اتاق تهران در مــورد پیمان تلقی کردن تمامی قراردادهای خرید و
فروش بنگاههای و اخذ حق بیمه از این قراردادها معترض بود که در نهایت مقرر
شد در این زمینه نیز مشکل رفع شود و تنها ،آنچه از منظر قانونی پیمان تلقی
میشود ،مشمول حق بیمه قرار گیرد.
JJمشاورههای اقتصادی
مشــکالت فعاالن اقتصادی در حوزههای بیمه و مالیات ،یا گمرک ،حقوق
تجارت و قراردادها ،امور بانکی یا کســبوکارهای نوین فراتر از مواردی اســت
که تاکنون رســیدگی شده است .در این زمینه میتوان با آگاهیبخشی و ارائه
اطالعات الزم از طریق مشــاوره از گرفتار شدن در دام برخی از دیگر مشکالت
نیز رها شد .اتاق تهران در همین زمین ه با بهکارگیری مشاوران زبده و مجرب در
حوزههای مختلفی چون بیمه ،مالیات و قانون کار ،امور گمرکی ،امور حقوقی و
بانکی ،حقوق بینالملل ،واردات و صادرات ،کسبوکارهای نوین ،آمار و اطالعات
اقتصــادی ،عضویت در اتاق و دریافت کارت بازرگانی به اعضای خود مشــاوره
میدهــد .همچنین نمایندگان اتاق تهران در هیاتهای حل اختالف مالیاتی و
بیمه حاضر هستند تا از حقوق اعضا برمبنای قانون دفاع کنند و به آنها در ارائه
الیحه دفاعیه کمک کنند .برای استفاده از این خدمت الزم است قبل از موعد
حضور در هیات حل اختالف با معاونت کسبوکار اتاق تهران تماس گرفته شود
تا نماینده اتاق معرفی و برای مطالعه پرونده هماهنگی صورت گیرد.
JJآموزش فعاالن اقتصادی و مدیران تشکلها
ارائه خدمات آموزشی ،دیگر محور مورد توجه اتاق تهران در دور جدید بوده
و به همین منظور بخش مجزایی در ســاختمان شماره ( )2اتاق تهران به مرکز
آموزش اختصاص داده شــده که در آن امکان برگــزاری کالس و کارگاههای
آموزشی وجود دارد .در مرکز آموزش اتاق تهران دورههای آموزشی با رویکردی
جدید مبتنی بر نیازهای روز فعاالن اقتصادی تدوین و برگزار میشود .دورهها و
کارگاهها دو بخش کلی مناســب برای اعضای اتاق و فعاالن اقتصادی و مدیران
تشــکلها برپا میشود .توانمندسازی تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی در
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حوزههای مختلف اعم از جذب عضو ،مدیریت ،اســتقالل مالی ،تصمیمگیری
و سیاســتگذاری و  ...از برنامههــای مهم اتاق تهران بــرای تقویت بدنه بخش
خصوصی و بهبود رابطه اتاق به عنوان مادر تشــکلها با سایر نهادهای برآمده
از بخش خصوصی اســت .از اقدامات موثر اتاق تهران در حوزه آموزش میتوان
به همکاری با موسســه آموزشی  WIFIاتریش اشاره کرد که طی آن دورههای
آموزشی منطبق بر اصول مدیریتی نوین در فضای اقتصاد و تجارت بینالملل با
استفاده از اساتید خارجی برپا میشود .همچنین امضای تفاهمنامه اتاق تهران با
سازمان فنی و حرفهای کشور و در اختیار گرفتن مرکز آموزش اقدسیه از دیگر
اقدامات مهم اتاق تهران در حوزه آموزش است که به زودی براساس نیاز بازار و
تقاضای صنعت به آموزش مهارت به متقاضیان اقدام میکند .برگزاری دورههای
کوتا همدت  MBAبا همکاری دانشگاه امیرکبیر نیز از برنامههای مورد توجه اتاق
تهران در حوزه آموزش است.
JJخدمات نوین در حوزه داوری و سرمایهگذاری
از خدمات تازهای که اتاق تهران در دوره جدید به اعضای خود ارائه میکند،
میتوان به خدمات مربوط به داوری و ســرمایهگذاری اشــاره کرد که ناشی از
راهاندازی و تاســیس مرکز خدمات داوری و مرکز خدمات ســرمایهگذاری در
اتاق تهران اســت .مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران مســتند به بند «ح» ماده
« 5قانون اصالح موادی از قانون اصالح اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران»،
«قانون اساســنامه مرکز داوری اتاق ایران» و «آییننامه تشکیالت مرکز داوری
اتاق ایران» در اردیبهشت ماه  1396تأسیس شد .این مرکز با داشتن شخصیت
حقوقی مستقل (اما وابسته به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران)،
عهدهدار ارائه خدمات به اعضای اتاق و اشــخاص ثالث از طریق رســیدگی به
اختالفات تجاری داخلی و خارجی به منظور حلوفصل نهایی آن است .کمکها
و مشــاورههای مرکز داوری اتاق تهران تنها به داخل کشور خالصه نمیشود.
بلکه در عرصه بینالمللی هم با تشکیل «کمیسیون امور بینالملل» تالش کرده
اســت تا ضمن ارتقاي جایگاه این مرکــز در عرصه بینالمللی ،خدمات خود را
به طور گســترده در ارتباط با قراردادهای تجاری بینالمللی ارائه دهد و ضمن
جلــب اعتماد تجار خارجی به این مرکز ،مانــع تضییع حقوق تجار داخلی در

قراردادهای بینالمللی شــود .این کار تنها با گنجاندن یک بند در قراردادهای
داخلی و خارجی مبنی بر مشخص کردن مرکز داوری اتاق تهران به عنوان مرجع
رســیدگی به اختالفات قابل انجام است .مهم این که رأی صادره از سوی مرکز
داوری از طرف محاکم قضایی پذیرفتنی و قابل اجراست.
مزیت اســتفاده از مرکز داوری اتاق تهران برای فعاالن اقتصادی رســیدگی
ســریعتر و کمهزینهتر به اختالفات تجاری نســبت به طرح دعوی در محاکم
قضایی است که ساالنه با پروندههای بیشماری برای رسیدگی مواجه هستند.
اعضای اتاق تهران با مراجعه به سایت مرکز داوری اتاق تهران به آدرس http://
 arbitration.tccim.irمیتواننــد در جریان بهرهبــرداری از این خدمت قرار
گیرند .مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی نیز پس از به نتیجه رسیدن توافق
هستهای ایران و کشورهای  5+1و با مصوبه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران
برای ارائه تصویر روشــن از فرصتهای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران و معرفی
پروژههای جذاب برای ســرمایهگذاران خارجی شکل گرفت .این مرکز عالوه بر
حضور فعال در مجامع و نشستهای مشترک با فعاالن اقتصادی خارجی ،سایتی
بــا آدرس  http://cic.tccim.irراهاندازی کرده کــه در آن خدمات خود را به
روشنی تبیین کرده است.
JJروابط بینالملل
اتاق تهران که حتی در سالهای سخت تحریمهای بینالمللی نیز در مسیر
توســعه روابط اقتصادی بخش خصوصی با فعاالن اقتصادی در دیگر کشورها
فعال بود و میزبانی از هیاتهــای خارجی و اعزام هیاتهای تجاری تخصصی
را در دستورکار داشت ،در دوره پسابرجام با تقاضای بسیار زیادی برای پذیرش
هیاتهای تجاری خارجی بهویژه از کشورهای اروپایی مواجه بود و در این زمینه
ســعی کرد با فراهم ساختن شرایط میزبانی مناسب ،بستری برای گفتوگوی
بیواســطه بین اعضای خود و فعاالن اقتصادی خارجی فراهم آورد .اتاق تهران
همچنین به فراخور سیاســتهای کلی اقتصادی و در راستای بهبود وضعیت
تجارت خارجی کشــور بهویژه توسعه صادرات غیرنفتی ،هیاتهایی متشکل از
فعاالن اقتصادی و اعضای خود را به کشورهای مختلف اعزام کرده تا با همتایان
خود دیدار و گفتوگو داشته و از برخی بنگاههای مطرح تولیدی بازدید کنند .این
رویکرد همچنان در دستور کار اتاق تهران
قرار دارد تا بتوان پیوندهای مستحکمی
در جهت انتفاع کشور با اقتصاد بینالملل
برقرار کرد.
JJاصل بر پاسخگویی است
اتــاق تهران در کنار تمام خدماتی که
در حوزههای مختلف ارائه میدهد ،سعی
کرده تا از بهترین ابزار برای پاســخگویی
سریع و کامل به اعضای خود سود ببرد.
از ایــن رو عالوه بر کانالهــای ارتباطی
مانند ســایت ،کانال تلگرام ،مشاوران و
کارشناسان ،مرکز تماسی مجزا با شماره
چهار رقمی  1866راهاندازی کرد که اعضا
برای بیان ســواالت و مشکالت احتمالی
خود آســانترین راه ممکــن را در پیش
داشته باشند .اپراتورهای مرکز تماس در
ســاعات کار خود که منطبق با ساعات
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س را ثبت و ضبط کرده و پاسخ میدهند یا در صورت
کاری اتاق است ،تمام تما 
لزوم تماس را به کارشناسان مربوطه در اتاق تهران متصل میکنند .اتاق تهران
که اصل را بر پاســخگویی شفاف و کامل به اعضای خود بنا نهاده است ،خود را
موظف میداند هرگونه ســوالی در راستای وظایف و مسوولیتهای خود را در
کوتاهترین زمان ممکن پاسخ دهد.
JJخدمات کارت بازرگانی ،گواهی مبدا و ثبت شرکتها
اصلیترین وظیفه اتاق تهران بر اساس قانون ،صدور کارت بازرگانی و گواهی
مبدا برای فعاالن اقتصادی در حوزه صادرات و واردات کاالســت .در این مسیر
تالش شــد تا با توجه به فوریت امور مربوط به تجــارت خارجی برای فعاالن
اقتصادی ،روند صدور و تمدید کارت بازرگانی و صدور گواهی مبدا کوتاهتر شود و
نیازی به حضور فیزیکی متقاضیان نباشد .به همین دلیل با تقویت سامانه صدور
و تمدیــد کارت و الکترونیکی کردن بارگذاری و تایید مدارک و همچنین واریز
وجوه مورد نیاز ،این روند سرعت یافته و حضور افراد نیز به حداقل ممکن ،یعنی
یکبار برای صدور رسیده است.
همچنین برابر توافقی که با اداره ثبت شــرکتها شده است ،نمایندگان این
نهاد به طور دائم در اتاق تهران حضور دارند و به اعضای اتاق تهران خدماتی چون
تاسیس شرکت ،خدمات مشاورهای در تنظیم صورتجلسات و ثبت آن در سامانه
ثبت شرکتها ،پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی و پیشثبتنام اظهارنامه
دفتر ثبت تجاری ،دریافت اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی در سامانه ثبت شرکتها
و خدمات تغییر آدرس و ابطال اظهارنامه ارائه میدهد .خدمات ارائه شده در میز
ثبت شرکتها در اتاق تهران برای اعضا مستلزم پرداخت هزینه مازاد نیست و
صرفا هزینههای الزم برای اداره ثبت شــرکتها دریافت میشود و اتاق تهران
برای ارائه این خدمات که بدون نیاز به مراجعه به اداره ثبت شرکتها فراهم شده
است ،هزینهای دریافت نمیکند.
 JJمسئولیتهای اجتماعی
اتاق تهران عالوه بر تمام مسوولیتها و وظایفی که برعهده دارد و تالشی که
برای توسعه خدمترسانی به بخش خصوصی از طرق مختلف انجام میدهد ،به
عنوان یک نهاد برآمده از بخش خصوصی واقعی تالش میکند که در مســایل
اجتماعی و رویدادهای مهم برای جامعه نقش خود را ایفا کند .از این رو همیشه
در حوادث و بالیای طبیعی مانند سیل ایالم و زلزله کرمانشاه ،تمام تالش خود
را به کار بست و با بسیج فعاالن اقتصادی نیکوکار و خیرخواه و تجمیع کمکها
به یاری مردم آسیبزده شتافت.
عالوه بر این اتاق تهران کمکهای مســتمری برای توسعه آموزش در سطح
جامعه انجام داده و 150دانشآموز را تحت پوشــش قرار داده است .همچنین
اخیرا اقدام به ســاخت و تجهیز سالنی چندمنظوره در دبیرستان دخترانه سوم
شعبان کرد که در پاییز  1396نیز افتتاح شد.
اما اقدام مهم دیگر اتاق تهران در دســت گرفتن دوباره مدیریت بیمارستان
بازرگانان تهران است .بیمارستانی که در سال  1329وقف اتاق تهران شد تا در
خدمت مردم قرار گیرد .این بیمارستان که در سالهای پس از انقالب اسالمی
به کمیته امداد امام خمینی (ره) واگذار شــده بود ،در دی ماه  1395مجدد به
اتاق تهران بازگشــت تا با برنامههای منطبق با چشمانداز بهداشت و درمان در
کشور ،بازسازی و تجهیز شود و بتواند با توان بیشتری در خدمت مردم و فعاالن
اقتصادی باشــد .هماکنون هیات امنا و هیات مدیره جدید این بیمارستان در
حال تدوین برنامهای بلندمدت برای توسعه خدمات این بیمارستان هستند .اتاق
تهران همچنین با امضای تفاهمنامهای با کمیته امداد در طرح همسفره این نهاد

مشارکت دارد و بر اســاس آن بنگاههای عضو اتاق تهران که در صنایع غذایی
فعالیت میکنند بخشی از درآمد خود را برای کمک به کودکان دچار سوءتغذیه
یدهند.
اختصاص م 
JJافزایش آگاهی با انتشار کتاب و نشریه
اتاق تهران فعالیتهای خدماتی خود را صرفا محدود به حوزه کســبوکار
نکرده است و برای ارتقا و افزایش دانش و آگاهی فعاالن اقتصادی از در فرهنگ
نیز وارد شده است .اتاق تهران موفق شده است در دوره جدید خود  10عنوان
کتاب در حوزه اقتصاد و آینده کسبوکارها منتشر کند؛ کتابهایی مانند «آشوب
بزرگ»« ،چرا شکست میخورید؟» 20« ،تغییر بزرگ جهان در سال ،»2050
ل دگر»« ،سرمایه فراموششده» و «اقتصاد و دولت
«جهانی از اعداد» 100« ،سا 
ش خصوصی است.
در ایران» که تالیف یا ترجمههایی متناســب با نیازهای بخ 
همچنین ماهنامه «آیندهنگر» به طور مســتمر و در آغاز هر ماه منتشر و برای
تمامی اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ارسال میشود.
JJتقدیر از پیشکسوتان و برگزیدگان
ابتکار اتاق تهران برای تقدیر از پیشکســوتان و فعاالن نمونه حوزه تولید و
تجارت کشور ،برگزاری مراســم امینالضرب با زنده کردن یاد این فعال بخش
خصوصی و بنیانگذار اتاق بازرگانی در کشــور بود؛ اقدامی که امید است الگو و
چهارچوب فکری و عملی کارآفرینان و نوآفرینان نسل جوان در حوزه فعالیتهای
اقتصادی قرار گیرد .نخستین دوره مراسم امینالضرب مصادف با  133سالگی
اتاق تهران با اعطای نشان و تندیس به برگزیدگان حوزه تولید ،اشتغالآفرینی،
صادرات و نوآفرینی و فعال در حوزه مسوولیتهای اجتماعی در دی ماه 1395
برگزار شــد و دبیرخانه این مراســم به طور دائمی در اتاق تهران فعال شــد تا
نشان امینالضرب را به یک نماد پرافتخار و باارزش در بخش خصوصی و جامعه
اقتصادی کشور تبدیل کند .دبیرخانه مراسم امینالضرب در تداوم فعالیتهای
خود ،عالوه بر برنامهریزی برای برگزاری ســاالنه این مراســم ،دست به تولید،
تدوین و انتشار فیلمهایی کوتاه از زندگی و تجربیات ذیقیمت برگزیدگان این
مراسم زده است که از طریق سایت و کانال تلگرام اتاق تهران منتشر میشود.
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انتشارات :اتاق تهران
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :
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انتشارات :اتاق تهران
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران
شمارگان 1100 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان 6000 :نسخه
چاپ پنجم 1395
مرکز پخش66939329 :
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انتشارات :اتاق تهران
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و دانشگاه امآیتی
شمارگان 1100 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و امینالضرب
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران /نشر تاریخ ایران
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :
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انتشارات :اتاق تهران و امینالضرب
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و امینالضرب
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و امینالضرب
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و امینالضرب
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و امینالضرب
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :
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