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 فرصت سرنوشت ساز
  (تصمیم عجوالنه درباره قانون اتاق بازرگانی فاجعه آمیز خواھدبود)

  
  

    دکترامیرھوشنگ امینی  

َخنی پَند آمیز، مشــھورومقبول ھمگان اســت که: ھر گاه زبان دیپُلماســی ســیاســی در  ســُ
تنھا زبانی اســــت  زبان تجاری،یا رفع درگیریھای بین المللی از کار باز می ماند،  انجام امور

ونه  مجرب، خوش نام ِ و موفق اســــت  که می تواند به کمک بشــــتابد. زبانی که زبان تجار
سیاسی. زبان گروھی که  زبان سخنوران ویژه این یا آن بنگاه دولتی یا اشخاص صاحب نام 

ق ھای اقتصادی نه تنھا راھبری اتا نظر لیه کشورھای پیشرفته ازک چند صد سال است در
سانی بازرگانی برعھده دارند، بازرگانی و شبکه ھای اطالع ر  بلکه صنایع را به عنوان کانون 

ــور از به دور داخلی آنھا مشــاور امین ســه قوه در زمینه  امور یا دخالت دولت در ھرگونه حض
  باشند. مینھایت توسعه اقتصادی  در و تولید و توزیع و مصرف

به ذھِن اگر نه ھمه، اما برخی خوانندگان ارجمند  متبادرپرســــشــــی که به احتمال اکنون 
سخن فرودین ماه خبرنامه با  ساز" به عنوان  سرنوشت  صت   شد اینکه انتخاب "فر خواھد 

ست. ست و کدامین انگیزه بوده ا شن ا شی از پرسشی که البته دلیل آن رو رویدادھای  نا
قوه مقننه و چند نکته ساختاری در آن از  قانون اتاق در اخیر و مربوط به اتاق بازرگانی ایران و

شد. سوی دیگر می با سه اتاق از  سو، حضور نمایندگان دولت درھیات رئی واقعیتی که  یک 
کار به جائی کشیده شد که اکنون  ھراز چند، یادآور آن بوده ام، اما ھرگز به آن توجه نشد و

  شاھد آنیم.
ستی ھای قانون اکه  به ھرروی اکنون ستور تاق دررفع برخی کا  گرفته قوه مقننه قرار کار د

ست، ست، برای  ا سدھای برخی نظرھای نارا شگیری از تالی فا سد برای پی به نظر می ر
  آخرین بار، درپی یادآور برخی نکات اصالحی موردنظر شوم: 

اصول روشن  دخالت دولت در امور داخلی اتاق ھای بازرگانی که از و رعایت عدم حضور – ١ 
نه اتاق به رعایت  تاکنون نه دولت و تشکیل و اداره اتاق ھای بازرگانی می باشد اماو اولیه 

  آن توجھی نداشته اند. 
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ست، شکیل اتاق بازرگانی که بارھا مورد تذکر بوده ا ساختاری قانون ت ضعف   اما نکته ھای 
شرح در پی می باشد و تای نه تدوین قانونی از بِ بسم... تا  اصالح چند نکته اساسی به 

  تمت آن که انجام آن فاجعه بار خواھد بود. 
ــنایع و حذف واژگان معدن و کشــاورزی از عنوان  اصــالح عنوان اتاق به اتاق بازرگانی و– ٢ ص
ست ونکنو صنعت ا شاورزی ھم بی ارتباط با اتاق، ی، زیرا معدن زیر مجموعه  صنایع گم ک ر 

  کشاورزی که آن ھم زیرمجموعه صنعت است.  
ضاء، و ارائه مشورت  رچوب وظایف دو گانه اتاق مبنی بر کمک ونعیین چا -٣ سھیل امور اع ت

  به سه قوه به عنوان مشاور امین آنھا.
(در ھیچ کشوری انتخابات  منع رسانه یی کردن و تبلیغات ھزینه بَِر انتخابات ادواری اتاق - ٤

ســانه یی که تالی و مقام ھای افتخاری براســاس تبلیغات ر اتاق ھا و به طور کلی اصــناف،
  را دارد انجام نمی پذیرد)  فاسدھای خود

نواب  جایگزین کردن اعضــای آن با روســاء و محدود کردن تعداد اعضــاء ھیات نمایندگان و – ٥
انجمن ھا و اتاق ھای  (شــــھرســــتان ھا)، نمایندگان اتحادیه ھا، اول اتاق ھای منطقه یی

  .اتاق ایران مشترک ثبت در
  ٢٠رک به عنوان بازوان اجرائی اتاق ایران به حد اکثرتتعداد اتاق ھای مشــمحدود کردن  – ٦

  بیشترین کشورھای طرف دادوستد بازرگانی بالقوه.  اتاق با
اعضــاء ھیات  اعضــاء و ع اعضــاء دبیرخانه اتاق ھا از فعالیت ھای اقتصــادی از یکســو،بمن –٧

شـــدن از مواھب مالی اعم از  ار(جایگزین ھیات نمایندگان) به برخورد رئیســـه ھای اتاق ھا
                                     .امثالھم از سوی دیگر ھزینه سفر و مسکن و، مزایا حقوق و

جایگزین کردن کارت بازرگانی با کارت عضویت و حذف ھزینه ھای حمل بر کارت بازرگانی،  -٨
رواج بازار قاجاق  تشـــدید تورم  و ســـبب افزایش ھزینه نھائی تولید، زیرا این گونه ھزینه ھا

   .خواھد شد
کارفرمایان مجرب،خوش نام و  اعضــاء ھیات رئیســه اتاق ھا ازمیان: انتخاب اعضــاء اتاق و -٩

  موارد جزئی دیگر. موفق و
ه ب مبانی اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی پایدار و بنابراین با توجه به این که بنابر اصول و

 روی کسب تراز مثبت بازرگانی خارجی می باشد وگ عمومی در رفاه نسبی تبع آن ایجاد
بودن اقتصاد ملی از شبکه ھای اطالع  درگروی برخوردار توسعه پایدار بازرگانی خارجی نیز
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ساختارھای سنجیده و کارآ، تردید نیست  اتاق ھای بازرگانی با رسانی بازرگانی یک پارچه در
ساختاری در قانون اتاق  ر برخی اصالحات ضرورکه فرصت به دست آمده برای تجدید نظر د

فرصت مناسبی خواھد بود برای ایجاد شرایط و فضائی مناسب برای انجام این مھم. رویدادی 
بی  جمله وظائف قوه مقننه در ھمکاری با اتاق بازرگانی ایران است و که انجام آن درحال از

  به جا خواھد ماند.   ثبت وتردید چگونگی انجام آن در تاریخ تحول اقتصادی کشور 
* * ***  

 


