
 ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق تاريخچه

 هم كه شود مي آشكارتر واقعيت اين دهيم، قرار بررسي مورد بيشتر گذشته قرون در را ها انسان اجتماعي زندگي و بزنيم ورق بيشتر را تاريخي كتب هرچه
 تشكل قالب در ويژه به " اصناف و حرف و صنايع صاحبان و بازاريان و بازار همواره ديگر، مدار فرهنگ و دار ريشه انساني جوامع از بسياري در هم و ايران در

. اند گذاشته اثر خود جوامع زيستي امور گوناگون ابعاد و جهات بر و اند داشته اجتماعي امور جريان در اي عمده نقش "مردمي نهادهاي و متمركز هاي
 :  است كافي نظريه اين اثبات براي مختلف تاريخي ادوار در نمونه چند به نگاهي

 ترجمه/الشيخلي سعيد ابراهيم صباح تاليف/عباسي عصر در اصناف كتاب از نقل به( وسطي قرون در اسالمي عربي جوامع در بازرگاني بخش تشكيالت -
 خاص محالتي در بازرگانان چنين، هم....  آمدند مي هم گرد اختصاصي بازارهاي در بازرگانان) ... دانشگاهي نشر مركز انتشارات از/ زاده عالم هادي دكتر
 ...  بودند ساكن خود

 ميان كه رسمي بنابر و گرفت، مي صورت آن بودن ذمي و مسلمان و بودن عرب غير و عرب رغم علي كه بود آنان ميان همكاري بازرگانان، تجمع مظاهر از
 آنان از برخي چنين، هم. آورند فراهم او براي ديگر اي سرمايه تا كوشيدند مي بازرگانان از گروهي شد، مي ورشكست آنان از يكي هرگاه بود، متداول آنان

 براي هايي بنگاه تاسيس در بود، آنها ميان در كه ارتباطي از استفاده با بازرگانان... كردند مي آگاه داشتند، كه كاالهايي كمبود و فراواني از را ديگر برخي
 و بازرگاني معامالت بر نظارت مسوول كه بودند نهاده بنياد اي اتحاديه بازرگانان كه اند عقيده اين بر پژوهشگران از برخي...  جستند مي شركت بازرگاني

 شهر در مهم امري ها، پيشه براساس شهر بندي بخش...  گرديد مي انتخاب اتحاديه سرشناس اعضاي ميان از كه داشتند رييسي و بود غش و تدليس از منع
 بازار به توجه اساساً كه – شهر طرح كه است بوده آنجا تا اسالمي زندگي در اسالمي اصناف اهميت كه اند عقيده اين بر محققان از برخي حتي. بود اسالمي

 ...   شد مي تهيه وران پيشه نيازهاي حسب بر اوقات خيلي در – بود آن ايجاد منشا
 اغلب)/... تهران كتاب انتشارات از/ صبا احمد ترجمه/  سيوري راجر تاليف/  صفويه عصر ايران كتاب از نقل به( صفوي دولت اقتصادي – اجتماعي ساختار -

 در و خوردارند بر زيادي مختاري خود از كه است قدرتمندي مدني نهادهاي غربي، جامعه و اسالمي جامعه بين عمده هاي فرق از يكي كه است شده اشاره
 هم روي بر كه داشت وجود دموكراتيك محلي نهادهاي اي مالحظه قابل تعداد اسالمي جامعه در لكن آنهاست، فاقد اسالمي جامعه اما يافتند، تكامل غرب
 هاي گروه نظير مذهبي – اجتماعي تشكالت و صنعتگران و تجار هاي صنف نهادهايي چنين هاي نمونه. آورند مي پديد را جامعه آن دهنده وحدت عامل

...  كه دارند اي نماينده ديگر، سخن به يا رييس كدام هر كارگران و تعميركاران تجار، بازرگانان، اهميتي، هر با كوچك، يا بزرگ شهر هر در... بودند »فتوت«
 او كه كساني شكايت واسطه به مگر شود، نمي كنار بر مقامش از معموال او. گردد مي منصوب شاه سوي از و انتخاب دارد، تعلق آن به كه جمعيتي سوي از

...  كنند ثابت را جرم و متهم خالفكاري يا غفلت به را وي بايستي كنند، بركنار...  را او كه آن از قبل هم مورد اين در حتي و شود، مي تلقي شان نماينده
 بازار دهنده تشكيل جمع. آمد وجود به دادند، مي تشكيل را بازار جمع كه هاي گروه ساير و علما بين كه بود محكمي اتحاد صفوي، جامه مهم ويژگي يك

 . »فتوت« نظير مذهبي نيمه اخوت هاي انجمن اعضاي و) تجار و صنعتگران هاي صنف( اصناف اعضاي بازرگانان، از. بودند عبارت
): گستره نشر انتشارات از/ آژند يعقوب ترجمعه/ عيسوي چارلز تاليف/ايران اقتصادي تاريخ كتاب از نقل به( ميالدي 1850 سال در ايران وران پيشه و تجار -

 پيشه مورد در مواقع، اكثر در مساله اين. است شده سرشته زيادي نسبتاً آزادي با كه محيطي يعني كنند، مي زندگي...  ايران جامعه چهارچوب در تجار... 
 مي انتخاب آنها توسط و اعضا ميان از روسا اين. دارند روسايي خود براي تجار مانند كه اند شده بندي گروه اصناف صورت به وران پيشه. است صادق نيز ها

 ... هستند داري خزانه و صندوق داراي آنها. آيند مي گردهم خود عاليق درباره صحبت براي اينها. شوند
   قانوني تطور سير

 آغاز با و معاصر دوران در و داشته ادامه تاريخي ادوار تمام در ماهوي الزامات و نيازهاي بر مبتني هاي تشكل و ضروري ارتباطات اينگونه كه است بديهي
 اتاق قانوني تطور سير قالب در را بررسي اين ادامه اينك،. شد ظاهر قانونمندتر و تر منظم صورتي به جديد، تمدني موسسات و نظامات استقرار و رويكردها
 : گيريم مي پي معادن و صنايع و بازرگاني

 حمايت با توانست كه بود الضرب امين محمدحسن حاج تهران، تجار هيات فعال نماينده شمسي، هجري سيزدهم قرن اواسط در: تجارت مجلس تشكيل -
 1262( قمري هجري 1301 سال شوال 12 در هم شاه و كند جلب ايران تجار وكالي مجلس تشكيل براي را شاه الدين ناصر موافق نظر بازرگانان، از جمعي
 با اقتصادي، بود دستگاهي گفتند، مي هم »تجارت مجلس« آنرا اختصار به كه ايران تجار وكالي مجلس. كرد تاييد را مجلس اين اساسنامه) شمسي

 مسووليت قضايي نظر از و بود خارجي بازرگاني توسعه و اقتصادي پيشرفت هاي برنامه كننده تنظيم مقام مجلس اين. سياسي شخصيت و حقوقي صالحيت
 حركت از بود اي تازه جلوه رويهمرفته، سياسي، هدف با ايران تجار منتخب نمايندگان از مركب بود مجلسي باالخره و داشت، عهده به را تجارت محكمه

 :بود شده تنظيم زير نكات حاوي فصل شش در مجلس اين اساسنامه زمانه، تاريخي اوضاع در تجار طبقه اجتماعي
 تاسيس و خارجي بازرگانان برابر در داخلي تجار منافع حفظ آن، تدريجي توسعه و ايراني كوچك بانك ايجاد اسناد، و امالك ثبت دفتر تاسيس مالي، امنيت
 ايران، امتعه »مكاربه بازار« ايجاد صادراتي، محصوالت در تقلب از جلوگيري و ايران صادرات افزايش فرنگي، محصوالت با رقابت در جديد منسوجات و صنايع



 مجلس. تجار وكالي مجلس خاص اختيارات و تكاليف سرانجام و خارجي اجناس و امتعه استعمال ترك پيشنهاد و فرنگي مصرف بي كاالهاي رواج با پيكار
 بازرگاني، اهميت سبب به كه هم بندرها و شهرها از برخي در چنين، هم واليات، مجالس و پايتخت مركزي مجلس از بود مركب آغاز در ايران تجار وكالي
 مركز كه هم بادكوبه و اسالمبول بغداد، مانند خارجي كشورهاي شهر چند در كه اين توجه شايان نكته. شد مي منعقد مجلس بود، تجار فعاليت كانون

 عناصر دسته سه از تجارت مخالف جبهه و داشت مخالفاني هم مجلس اين البته. يافتند تاسيس اي جداگانه هاي مجلس بودند، ايراني بازرگانان اجتماع
 بودن ورشكسته تجار اي پاره دوم، عنصر دانستند؛ مي صالحتر را خود ظاهراً و بودند مجلس آن نمايندگي داوطلب كه بازرگانان برخي: بودند شده تشكيل

 فعاليت بر كه سختي نظارت و تجارت مجلس نظام از كه بودند دالالني گروه سوم و بود؛ بسته را آنان »تجارت حجره« جديد، قانون طبق تجارت، مجلس كه
 سياسي تنگناي در را مركزي دولت واليات، حكام هاي كارشكني و تجارت وزارت مقامات مقاوت و عوامل اين مخالفت سرانجام،. بودند ناراضي داشت، آنان
 .شد تعطيل تجار وكالي مجلس واليات حكام براي صادره حكم براساس و كرد لغو را خود فرمان شاه لذا و داد قرار

 :تجارت مجلس تشكيل

 نظر بازرگانان، از جمعي حمايت با توانست كه بود الضرب امين محمدحسن حاج تهران، تجار هيات فعال نماينده شمسي، هجري سيزدهم قرن اواسط در
 اين اساسنامه) شمسي 1262( قمري هجري 1301 سال شوال 12 در هم شاه و كند جلب ايران تجار وكالي مجلس تشكيل براي را شاه الدين ناصر موافق

 شخصيت و حقوقي صالحيت با اقتصادي، بود دستگاهي گفتند، مي هم »تجارت مجلس« آنرا اختصار به كه ايران تجار وكالي مجلس. كرد تاييد را مجلس
 عهده به را تجارت محكمه مسووليت قضايي نظر از و بود خارجي بازرگاني توسعه و اقتصادي پيشرفت هاي برنامه كننده تنظيم مقام مجلس اين. سياسي
 اوضاع در تجار طبقه اجتماعي حركت از بود اي تازه جلوه رويهمرفته، سياسي، هدف با ايران تجار منتخب نمايندگان از مركب بود مجلسي باالخره و داشت،
 :بود شده تنظيم زير نكات حاوي فصل شش در مجلس اين اساسنامه زمانه، تاريخي
 تاسيس و خارجي بازرگانان برابر در داخلي تجار منافع حفظ آن، تدريجي توسعه و ايراني كوچك بانك ايجاد اسناد، و امالك ثبت دفتر تاسيس مالي، امنيت
 ايران، امتعه »مكاربه بازار« ايجاد صادراتي، محصوالت در تقلب از جلوگيري و ايران صادرات افزايش فرنگي، محصوالت با رقابت در جديد منسوجات و صنايع
 مجلس. تجار وكالي مجلس خاص اختيارات و تكاليف سرانجام و خارجي اجناس و امتعه استعمال ترك پيشنهاد و فرنگي مصرف بي كاالهاي رواج با پيكار

 بازرگاني، اهميت سبب به كه هم بندرها و شهرها از برخي در چنين، هم واليات، مجالس و پايتخت مركزي مجلس از بود مركب آغاز در ايران تجار وكالي
 مركز كه هم بادكوبه و اسالمبول بغداد، مانند خارجي كشورهاي شهر چند در كه اين توجه شايان نكته. شد مي منعقد مجلس بود، تجار فعاليت كانون

 عناصر دسته سه از تجارت مخالف جبهه و داشت مخالفاني هم مجلس اين البته. يافتند تاسيس اي جداگانه هاي مجلس بودند، ايراني بازرگانان اجتماع
 بودن ورشكسته تجار اي پاره دوم، عنصر دانستند؛ مي صالحتر را خود ظاهراً و بودند مجلس آن نمايندگي داوطلب كه بازرگانان برخي: بودند شده تشكيل

 فعاليت بر كه سختي نظارت و تجارت مجلس نظام از كه بودند دالالني گروه سوم و بود؛ بسته را آنان »تجارت حجره« جديد، قانون طبق تجارت، مجلس كه
 سياسي تنگناي در را مركزي دولت واليات، حكام هاي كارشكني و تجارت وزارت مقامات مقاوت و عوامل اين مخالفت سرانجام،. بودند ناراضي داشت، آنان
 .شد تعطيل تجار وكالي مجلس واليات حكام براي صادره حكم براساس و كرد لغو را خود فرمان شاه لذا و داد قرار

 تجارت اتاق اولين تشكيل

 و فصل 5 در تجارت هاي اتاق قانون 1309 سال در و شد تشكيل تهران در بازرگاني وزارت در ايران تجارت اتاق اولين شمسي، 1305 سال ماه مهر 16 در
 پيشنهاد و محل تجار تقاضاي حسب بر مملكتي، مهم تجاري مراكز در تجارت هاي اتاق تاسيس قانون، اين اول ماده موجب به. رسيد تصويب به ماده 35

 مي واقع دولت، تصويب با و ملي اقتصاد وزارت پيشنهاد و محل تقاضاي حسب بر مملكتي مهم تجاري مراكز در تجارت اتاق تاسيس با و ملي اقتصاد وزارت
 مامور ملي اقتصاد وزارت ،35 ماده طبق ضمناً. بود شده تعيين نفر 15 تا 6 از محل، هر اهميت حسب بر تجارت اتاق اعضاي عده نيز دوم ماده در. شود

 انگيخت بر را تجار نگراني و خشم امر اين. گرفت دست در را كشور خارجي تجارت انحصار خاص، قانون وضع با دولت ،1310 سال در. بود قانون اين اجراي
 تعليق حالت سال پنج از پس دولت البته. آورد در تعليق حالت به را موجود بازرگاني هاي اتاق تالفي به هم دولت. پرداختند تالش به قانون اين لغو براي و
: شد مقرر مثالً بخشيد، شدت آنها فعاليت بر را خود نظارت عمالً قانون، در تغييراتي اعمال با داد، تقليل اتاق 16 به را تجارت هاي اتاق تعداد ولي كرد، لغو را
 مي گرفته كار العمل حق و دالل و اصناف تجار و ها شركت از تجارت اتاق نام به عوارضي يا شود، مي تشكيل تجارت اتاق بداند، مقتضي دولت كه نقاطي در

 .پردازند مي دولت به تجارت و ها شركت بر ماليات عنوان به كه مالياتي يك صدي با است معادل شود،

 بازرگاني اتاق تشكيل قانون

 انجمن دو تدريج، به و رسيد تصويب به »بازرگاني اتاق تشكيل قانون« نام به جديدي قانون بازاريان، از جمعي تالش با شمسي، 1320 سال شهريور از پس
 29 ماده طبق و آمد عمل به اصالحاتي تجارت اتاق قوانين در لذا. پيوستند تهران بازرگاني اتاق به اصناف، اتحاديه و بازرگانان اتحاديه يعني بازار، سياسي

 نيز 30 ماده در و. شد خواهد تشكيل قانون اين مطابق جديد بازرگاني هاي اتاق و منحل كنوني بازرگاني هاي اتاق قانون، اين تصويب از پس كه شد مقرر
 عضويت به نيز اقتصاد وزارت ملي، بانك بيمه، نقل، و حمل هاي شركت صنايع،. شدند معرفي قانون اين اجراي مامور عنوان به هنر و پيشه و بازرگاني وزارت



 ايجاد و بازرگانان افكار هدايت و تمركز و اقتصادي امور بهبود و اصالح را بازرگاني اتاق تاسيس از هدف قانون، اين يك ماده. درآمدند اتاق نمايندگان هيات
 و اقتصادي هاي بنگاه و بازرگانان اصناف و بازرگانان جامعه بين نزديك هماهنگي ايجاد چنين، هم و كشورها ساير با ايران كشور بازرگاني روابط بسط

 دولت، جديد كابينه 1332 سال مرداد 28 كودتاي از پس اما. است كرده ذكر ملي اقتصاد وزارت با كشور اقتصادي و بازرگاني موسسات نزديك همكاري
 تهران اتاق انتخاب بالفاصله و كرد تصويب را جديد قانوني اليحه مجلس ،1333 ديماه در و شناخت غيرقانوني را وران پيشه و اصناف بازرگانان، انجمن،
 و سازمان و شد خواهد تاسيس تهران در ملي اقتصاد وزارت طرف از بازرگاني هاي اتاق امور دفتر كه بود شده اضافه جديد قانون 3 ماده در. شد برگزار
 .شود مي معين رسيد، خواهد وزيران هيات تصويب به كه اي نامه آيين موجب به نيز دفتر اين وظايف

 معادن و صنايع اتاق تشكيل

 اتحاديه بعدي هاي تالش اثر در كه اين تا كرد مخالفت آن با مجلس ولي شد، مجلس تقديم معادن و صنايع اتاق تاسيس طرح نويس پيش ،1336 سال در
 بيان ترتيب اين به 1 ماده در آن تشكيل از هدف و رسيد تصويب به ماده 22 در معادن و صنايع اتاق اساسنامه ،1341 سال ماه آبان در و صنايع، صاحبان

 شناساندن و ترويج و داخلي معدني و صنعتي محصوالت بهبود و معادن از برداري بهره تشويق و صنايع امور پيشرفت و توسعه به كمك منظور به: است شده
 صاحبان بين ارتباط تنظيم و تسهيل و يكديگر با آنان همكاري ايجاد و معادن و صنايع صاحبان نظريات كردن هماهنگ و كشور خارج و داخل در آنها

 تعيين سال 3 مدت براي و نفر 30 اتاق نمايندگان تعداد قانون، اين 4 و 3 مواد برحسب ضمناً. شود مي تاسيس ايران معادن و صنايع اتاق معادن، و صنايع
 در اصالحاتي 1343 سال در كه نماند ناگفته. داشتند را اتاق دو هر عضويت معادن و صنايع صاحبان و بازرگانان از كثيري تعداد كه، اين جالب. بود شده

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

 اتاق نتيجه، در و شدند ادغام يكديگر در معادن و صنايع اتاق و بازرگاني اتاق ملي، شوراي مجلس مصوب واحده ماده براساس و 1348 سال اسفند در
 و بازرگاني اتاق وظايف و اهداف اهم نامه، آيين اين مطابق. رسيد تصويب به 1349 سال در آن اجرايي نامه آيين و آمد وجود به معادن و صنايع و بازرگاني

 :از عبارتست معادن و صنايع
 معادن و صنايع صاحبان و بازرگانان بين همكاري و هماهنگي ايجاد* 
 و بازرگاني امور با كه مقرراتي ساير و لوايح تهيه مورد در ها شهرداري و آن نظارت تحت يا دولت به وابسته هاي سازمان و دولتي هاي دستگاه با همكاري* 

 كشور معدني و صنعتي و بازرگاني امور توسعه و پيشرفت براي الزم مطالعات انجام و مشورتي نظر اظهار طريق از دارد ارتباط معادن و صنايع
 .كارشناسي و حكميت قبول چنين، هم و كنندگان مصرف احياناً و معادن و صنايع صاحبان و بازرگانان دعاوي و اختالفات رفع در كوشش* 
 عسگراوالدي، اسداهللا خاموشي، علينقي سيد طرخاني، حاج آقايان از مركب هياتي) ره( خميني امام قرمان به اسالمي، انقالب پيروزي از پس 1357 سال در

 سيدعلينقي آقاي انتخابات، اولين در و گرفتند دست در را اتاق امور اداره احمدي، ابوالفضل و نويد محمدعلي ميرفندرسكي، ميرمحمدصادقي، عالالدين
 نفر يك منهاي نصف كه شد داده اختيار معادن و صنايع و بازرگاني وزيران به سپس. شد برگزيده تهران اتاق رياست و ايران اتاق رياست عنوان به خاموشي

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


