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 دوره نهم اتاق بازرگانی؛ دوره ی بیم و امید

 

 نیاتاق ها بر ا جادیگردد. هدف از ا یبرم شیسال پ ۴۰۰از  شیدر جهان به ب یبازرگان یهااتاق سیسابقه تأس

داشته باشند و از آن  یو همکار یهمفکر یمستقل از دولت برا یتشکل ،یاقتصاداستوار بوده است که فعاالن هیپا

 .آنها با دولت را به وجود آورند یو راه حل برا راتمشکالت و ارائه نظ انیب یبرا یبتوانند مجتمعاً گفتمان قیطر

 

 ینهاد را به نهاد نیا یها گرفته تا سطح ملآنها در جهان از شهرها و استان یو گستردگ یبازرگان یهااتاق سابقه

 ییکارفرما یهاتشکلها و انجمن ریسا بیترت نیها بدل نموده است و بدتشکل رینسبت به سا یو باالدست ریفراگ

 یصنعت داتیروز افزون تول افتنی تیدر غرب و اهم یتصنع یچتر خود قرارداده است. با وقوع انقالب ها ریرا ز

نمود و  ییشناسا یمستقل خود را از بازرگان تیبخش صنعت ماه ،یور شهیدست ساز و پ داتیبا تول سهیدر مقا

 یبخش خصوص یتکامل نهادها انیبه وجود آمدند. در جر یبازرگان یهاصنعت در کنار اتاق یهااتاق جیبه تدر

و  یبازرگان یو گفتمان خود با دولت، اتاقها یاثرگذار تیتقو یبرا یکپارچگیبه  یاقتصاد االنفع ازیو احساس ن

 تیاز فعال یدیجد ۀدور عیو صنا یبازرگان یهااکثر کشورها با هم ادغام شدند و تحت نام اتاقدر  عیصنا یاتاقها

 .را آغاز نمودند

 

 طیخود را بهبود مح یهاتیهستند که مأمور یبخش خصوص ریو فراگ یباالدست یهاامروز سازمان یهااتاق

 یگسترش روابط داخل قیتوسعه کسب و کار اعضاء از طر ت،یگفتمان با حاکم جادیا قیاز طر یکسب و کار مل

رابطه  نطوریو هم یو خارج یدر معادالت داخل یفعاالن اقتصاد ینینقش آفر لی( و تسهی)شبکه سازیالملل نیو ب

 .اندخود، قرار داده رامونیآنها با جامعه پ

 

رابطه اتاق  یدر مورد الگو ازین کیرد. دا یاصل ازیدو ن یامروز کشور، اتاق بازرگان یدشوار اقتصاد طیدر شرا

 .تیو حاکم یدر مورد رابطه اتاق بازرگان ازین کیاست و  یبا فعاالن اقتصاد یبازرگان



رابطه  کیبه  لیرابطه را تبد نیا یگریاز هر زمان د شیب دیبا ،یو فعاالن اقتصاد یمورد رابطه اتاق بازرگان در

و مقتدرتر و در  ترحیصر ییالزم است اتاق سخنگو ت،یبا حاکم یو در مورد اتاق بازرگان میو مولد کن ریفراگ

 .باشد تیکمدر برابر حا یفعاالن بخش خصوص یبرا رتریحال تعامل پذ نیع

 تیبه حاکم یاتیعمل یهاکردن راه حل شنهادیو پ افتنی طیشرا نیدر ا یمسئله امروز بخش خصوص نیتریاصل

 شیپ یاقتصاد یهاعبور از بحران یمناسب برا یو راهبردها هااستیو اتخاذ س حیصح یهایریگمیتصم یبرا

 .میدار ازین یبخش خصوص نهمه فعاال ریکار به مشارکت فعال و فراگ نیانجام ا یکشور است. برا یرو

در نظر  یداتیاتاق تمه یو ساختارها ندهایفرآ تیریدر مد دیمعناست که با نیبودن رابطه اتاق و اعضا به ا ریفراگ

 .را فراهم آورد یفعاالن بخش خصوص یاتاق از خرد جمع یگرفت که امکان استفاده حداکثر

 یو تحول مهم میدر مورد هر تصم یبازرگان یهااتاق یاعضا ژهیوو به یمطمئن شد که تمام فعاالن اقتصاد دیبا

با  یخود را به سرعت و سادگ یازهایات و ننظر توانندیم م،یاقتصاد کشور با آن مواجه هست یکه در فضا

 شانیصدا قیطر نیبگذارند تا از ا انیدر م رانیها و اتاق اشهرستان یهااتاق ندگانینما اتیخود در ه ندگانینما

 .برسد استگذارانیو س یتیحاکم رانیبه گوش مد

اتاق امکان  یهاتیفعال هیدر مورد کل یریگمیو تصم یرساناطالع یهاهیرو تیمطمئن شد شفاف دیبا نیهمچن

 جادیاتاق را ا یدیکل یهایریگمیو تصم هایسازمیها در روند تصماتاق یو اعضا ینظرات فعاالن اقتصاد افتیدر

از  یبه بخش لیتبد دیاتاق با ینظام ارتباط لبا اعضا، تحو ریارتباط فراگ کی جادیا ی. در واقع براکندیم

 اتاق شود. تیریمد یاساس یراهبردها

 

در شرایط سخت اقتصادی و دوران حساس تحریم، دوره نهم اتاق های بازرگانی نیز آغاز شد و دوره ای سرشار 

از بیم و امید در فراروی منتخبین فعاالن اقتصادی بعنوان پارلمان بخش خصوصی وجود خواهد داشت. بیم از عدم 

د به همراهی با بخش خصوصی و تدبیر مناسب جهت گذر مدیریت صحیح بحران اقتصادی ناشی از تحریم و امی

 از دوره جنگ های اقتصادی.

 

با این دید ، فعالیت چهار ساله هیئت نمایندگان جدید اتاق بازرگانی خرمشهر در دوره نهم آغاز شده است و نیل 

عضو اتاق، رفع  به سوی بهبود وضعیت اقتصادی منطقه ، انعکاس جامع و کامل نظرات و آرای فعاالن اقتصادی



قوانین و آئین نامه های مخل و توسعه همه جانبه تجارت و صنعت منطقه در برنامه های اتاق خرمشهر در این 

 دوره خواهد بود.


