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 دستورکار جلسه:
 هااعطای احکام روسای کمیسیون 

 و کمیسیون تجارت هاهماهنگی در جهت برگزاری جلسات کارگروه 

 مسایل مربوط به روز ملی صادرات 

 

 اهم موارد مطرح شده:

 .گردیدبرگزار  میسیونی زیرمجموعه کهابه ریاست محمد حسین روشنک و حضور روسای کارگروه در سال جاری کمیسیون تجارتجلسه  رمینهاچ

این جلسه کمیسیون در خم، عید امامت و والیت اعالم کردند عید سعید غدیرضمن عرض تبریک به مناسبت  تجارت کمیسیون محترم ریاست

ر اتاق و دعوت شده است تا طی ابالغ احکام، وظایف کمیسیون پیگیری گردد و در این راستا به معرفی ساختا هاتجارت فقط از روسای کارگروه

 ی موجود در دو قسمت درونی و بیرونی پرداختند.هاوظایف، اختیارات و جایگاه

ی فعالین اقتصادی را دارد، هافرآیندی دولتی در راستای تسهیل هاو سازمان هاگری از ارگاناینکه اتاق وظیفه مطالبه بر تأکیدآقای روشنک ضمن 

اتاق بازرگانی در جایگاهی قرار دارد که ارتباط  .کند پیدا دست خود اصلی جایگاه به بتواند تا شدبا گرالم کردند بخش خصوصی باید مطالبهاع

توان برای آن و متعلق به بخش خصوصی است و نمی مردمی صرفاً تشکلیاتاق  ،ی حکومتی و دولت استهاداهبخش خصوصی و ن دهنده فعاالن

 .ایگاه قائل شدج

توانست می باالتر از آنچه در جامعه نشان داده شأن اتاق برحسب قانون و ضرورت بسیار عنوان کردند: ق مشهدکمیسیون تجارت اتا ریاست محترم

داخلی، بین المللی و فعاالن اقتصادی است،  نتوانسته به جایگاهی که قانون برای آن تعیین کرده و نیاز فضای کسب و کار هنوز باشد؛ اما متأسفانه

 ی غیراقتصادی جامعه شناخته نشده و بسیاری از افراد با آنهاو فضا هادهان تاق بازرگانی در بین فعاالن اقتصادی و حتیجایگاه ا متأسفانه .برسد

وکار، تولید، تجارت و در همه ابعاد و تنظیم دخل و خرج دولت  تواند در توسعه صنعت، فضای واقعی کسبدانند که اتاق میآشنایی ندارند و نمی

 .اثرگذار باشد هامالیات از محل

ال را به حتی قاچاق کا ،کنندهای یکبار مصرف تعبیر مییی که توسط اتاق صادر می شود را به کارتهابرخی افراد کارت آقای روشنک اعالم کردند:

ه هم اکنون وجود یی کهازان کارتبرابر می 10اشتباه است و اگر اتاق قرار بود دقیق به وظایفش عمل کند  دانند که کامالًاتاق بازرگانی مرتبط می

 کرد.دارد را صادر می

کمیسیون با توجه به درخواست اعضاء اعالم کردند یکی از ایراداتی که به اتاق بازرگانی هم اکنون وارد است این است که تمام  ریاست محترم

ها این موضوع را اند به جز اتاق بازرگانی؛ و ما بارکرده مستقر نماینده خود را در سالن صادرات زیر یک سقف ،مسئوالن مرتبط با موضوع صادرات

 ایم اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. منتقل کرده

آقای روشنک همچنین به صدور کارت عضویت توسط اتاق و تالش این کمیسیون برای منطقی کردن روند صدور آن اشاره کردند و اعالم کردند 

در هزار فروش به  ی سال فعالیت داشته و هر ساله مبالغ هنگفتی را به عنوان یکهافعال اقتصادی که سالبایستی تفاوت اساسی بین حقوق یک 

با اعالم  روشنکآقای  آیند وجود داشته باشد.یبا پرداخت یک مبلغ حق عضویت ثابت به عضویت اتاق درم که صرفاً کند و کسانیاتاق پرداخت می

داده  هادر قانون فضای کسب و کار اختیاراتی به اتاق :ادامه دادندداشته باشند  اند درک درستی از اتاقوانستههای دولتی هم هنوز نتدهاناینکه 
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داشته، هنوز فراهم د میفضای موجو براساس هارشدی که باید اتاقدولت حمایت الزم در اجرایی شدن آن را نکرده است.  متأسفانهشده است که 

 .گرددصریح از جایگاه و موقعیت آن برمیعدم تعریف  رشد اتاق به بخشی از عدم و نشده است

داقت و پاکی صبا سالمت،  شوند بایدنمایندگان اتاق انتخاب می هیأتافرادی که به عنوان اعضای  :کمیسیون تجارت اعالم کردند ریاست محترم

حیثیت اتاق بازرگانی اضافه  وبه جایگاه  ای فعالیت کنند کهیجاد کنند. این افراد باید بگونهجامعه فعاالن اقتصادی ا باشند و بهترین حس را در

جایگاه  و هاموریتأماساس  اید برنمایندگان ب هیأتانتخاب اعضای  .موقعیت اتاق به انتخابات وارد شده باشند کنند نه اینکه برای استفاده از نام و

 .وجود داشته باشد هابین اتاق و تشکل ی بخش خصوصی باشند و ارتباط خوبیهابرآیند تشکل ءافراد بوده و اعضا

 به بیان نظرات خود پرداختند. هامسئولین کارگروهاز در ادامه هر کدام 

مل کردن ای عز جزیرهرم برای دستیابی به هدف اآقای منوچهری، مهمان کمیسیون ضمن تشکر از رویکرد کمیسیون اعالم کردند: خواهشی که دا

ه دلیل ی پنج ساله دولت بهاو برنامه هاپرهیز شود، چون یکی از مشکالت بزرگ کشور جزیره ای عمل کردن است و بسیاری از پروژه هادر کارگروه

 احد آن حوزهای وصد ی مرتبط با خود هماهنگی داشته باشند وهابا سایر تشکالت و انجمن هاشود. کارگروهاجرایی نمی هاهمین عدم هماهنگی

 .پیدا کننددست  ندشوند تا به هدف خود برای حل مشکالت بتوان

کیل ر، قانون تشسب و کاعنوان کردند:  قانون بهبود فضای ک هاآقای سلطانی عضو کمیسیون با اشاره به وجود سه قانون در حوزه فعالیت اتاق

بود  صوب شد و قرارم 1313کشور وضع شده است که قانون تجارت ایران در سال و قانون تجارت ایران در جهت بهبود فضای اقتصادی  هااتاق

 گرفته است.صورت ن توسط مجلس بازنگری شود، با وجود اینکه این قانون برای تجارت کنونی کاربردی نیست اما هنوز در این خصوص اقدامی

صرف مت به یکبار این کار کرد و این امر سبب شده بود تابه افراد میبه دادن کارت عضویت  حدود ده سال پیش نزدیک به انتخابات جریانی شروع

 شدن تبدیل شود و الزم است تا با دقت نظر از روی دادن این اتفاق به صورت دوباره جلوگیری به عمل آید. 

 م.شته باشیارات آن دابرگزار شود تا تعریفی از دایره اختی« اتاق مطلوب چیست»همچنین درخواست دارم جلسه ای با عنوان بررسی 

ه سمع و یف کنیم و باهی تعردر اتاق بازرگانی استان جایگ هاو اتحادیه هاآقای قندچی، دیگر عضو کمیسیون همچنین اعالم کردند: اگر برای تشکل

ی مان راهگشایر که هت مد نظتوانیم به توفیقالتی تفهیم کنیم، میرا برای سیستم دو هانظر مسئوالن رسانده و ضرورت و وظیفه این جایگاه

 تجارت است دست پیدا کنیم.
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