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 :دستورکار جلسه 

 بررسی طرح انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی (1

خصوص توسعه کارآفرینی با دعوت از کارآفرینان موفق استان و حضور بررسی پیشنهاد اتاق بازرگانی در   (2

 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

 :اهم موارد مطرح شده

وکار به ریاست آقای مهندس حمیدی با هدف استفسار نظرات  چهارمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب

 . تشکیل شد ی درخصوص طرح انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن های مختلف استانتشکل

ند که خوشامدگویی به اعضای حاضر در جلسه، از اعضای محترم کمیسیون خواستآقای مهندس حمیدی پس از 

، قبل از ارائه نظرات اعضا، گزارشی از تجربه کشورهای دیگر در نماینداین طرح اعالم  خصوص نظرات خود را در

 .زمینه ادغام و انتزاع وظایف بازرگانی از صنعت و معدن توسط دبیرخانه کمیسیون ارائه گردید

 

 :ظرات اعضای کمیسیونن

این توافق . در ابتدا باید استراتژی موجود در کشور مشخص شود که آیا بازار محور است یا تولید محور -

وجود داشته که هایی  سال. وجود دارد که برای حل مشکل اشتغال و رشد اقتصادی باید تولید رونق یابد

ها با قشر هر یک از این وزارتخانه. نابودی تولید شده استها باعث بازرگانی از تولید جدا بوده و تغییر تعرفه

مثال بازرگان به دنبال صادرات و واردات است و تولید خیلی برای آنها مهم . هستندخاصی از افراد روبرو 

، میزان فروش مناسبی نیز تولیدکنندگان نتوانستند به زنجیره فروش وصل شونددین دلیل که ب. نیست

. کند تا بتواند در بازار جهانی رقابت کند گان شرایط بازار هدف را برای تولیدکننده مشخص میبازر. اندنداشته

را در آزمون و خطاها نباید وقت  و این ادغام به هر دلیلی که صورت گرفته است، امروز باید آن را اصالح کنیم

با . ح وزارتخانه موجود شودشود باید صرف اصالهمین زمانی که صرف جداسازی دو وزارتخانه می. تلف کنیم

شرایط پساتحریم، پتانسیل خوبی برای گرفتن مشکل به وجود آمده در روابط ترکیه و روسیه و با در نظر 

 . تقویت تولید و مبادله با روسیه برای ایران به وجود خواهد آمد

به  اند و نتوانسته اند گذاری و اجرا هماهنگ عمل نکردهدر چند سال اخیر در بخش قانون و مجلس دولت -

مخالفان ادغام و موافقان . اشکال در ادغام نیست بلکه مشکل در جای دیگری است. دننظر برس اهداف مورد

مردم در مراجعات خود به این سازمان  به این علت که. به ارباب رجوع استمعطوف این طرح بیشتر نگاهشان 

داخلی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش تجارت های صنفی انجمن. اندبه نتیجه نرسیده

اند که دقیقا باید چیزی از وزارت صنایع و معادن پیشنهاد داده ،رضایت ندارند اما در بخش مقررات و قوانین

بخش تجارت خارجی به . های تجاری، تولید مرتبط با صادرات وزارت صنایع باشد مانند اعزام هیاتبه متصل 

 .اری در صادراتذصنایع باشد؛ کنترل صادرات و واردات، سیاستگوزارت وظایف  در حوزه ،خصوص صادرات

وزارت . ها و صنوف مرتبط باشدای جدید سپرده شود که بیشتر با اتحادیهبخش تجارت داخلی به وزارتخانه

 . تولید و صادرات است، خواهد داشترشد رایی شدن اهداف برنامه ششم که صنایع نقش مهمی در اج
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غضنفری آخرین وزیر بازرگانی و اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف ادغام را ادغام فرایندی اعالم آقای  - 

طریق تاجران و از بازارهای هدف تولیدکنندگان از صورت گرفته است تا به این دلیل این کار . کردند

دن در خدمت بازرگانی یعنی تولید، صنعت و مع. تولید آنها دپو نشود و مطلع و آگاه شوندصادرکنندگان 

تحقق نظام صنفی قانون . هم اکنون وزارت بازرگانی به حاشیه کشیده شده است. داخلی و خارجی باشد

میلیون واحد صنفی در کشور داریم،  3. نیافت و به همین دلیل دولتیان و مجلس به طرف طرح انتزاع رفتند

میلیون نفر از  22در نظر گرفتن ابعاد خانوار، هزار در مشهد با  122هزار در استان خراسان رضوی و  222

اش بازگردانده این وزارتخانه باید به دست صاحب اصلی. دهندخانواده اصناف تشکیل می جمعیت کشور را

 . شود و به وزارت بازرگانی  و اصناف یا وزارت اصناف و بازرگانی تغییر نام دهد

های رسوخ کرده در ذهن که  سیستمی ندارند بر اساس مدلها در دل ساختاری که تفکر رفتارهای انسان -

خود قانون مشکل ندارد بلکه افراد . کند اش عمل میبر اساس الگوهای ذهنیگیرد و شکل میعادات هستند 

اگر وزیر . ای داشته باشندوزیران باید تفکر بین رشته. پارادیم موفقیت، اقتصاد دانش بنیان است. مشکل دارند

ای خواهند داشت و مسئله تا تفکر بین رشتهنیز ای داشته باشد احتماال مدیران کل و معاونان شتهتفکر بین ر

 .انتزاع کلمه درستی نیست و مفهومی ذهنی است. حدودی حل و فصل خواهد شد

اصناف  ½صنعت . تواند شرایط بهتری را برای کشور رغم زندبا تغییر برخی ساختارها ادغام صورت گرفته می  -

ان سیاستگذار. کند برابر حوزه مشاغل و اصناف مالیات کشور را تامین می 5.8اما تولید کشور نقش دارند  در

این  1333از سال . اندسهم و بخش هر کس در حوزه ای را متناسب با منافع ملی در نظر گرفته ،ادغام

ساختار ذهنی را اصالح آنکه بدون  ،ها صورت گرفته و چهار حوزه بزرگ اقتصادی در هم تنیده شده ادغام

بر اساس تحقیق دکتر نیلی در کشورهای توسعه یافته، تشکلهای . کنیم و هدف ادغام را مشخص کنیم

ای وزارتخانه. های اقتصادی را بر عهده دارند که نشانه کوچکی و چابکی استاقتصادی صفر تا صد ایجاد بنگاه

تواند هیچ کس نمی های اقتصادیدارد و با این پیچیدگیدرصد گردش مالی کشور را برعهده  22که بیش از 

اگر این آزمون و خطاها را . گرفتسازی صورت میالزمه ادغام این بود که در ابتدا کوچک. آن را اداره کند

در شرایط موجود چابکی و کوچک . ایمی برگشتهتکرار کنیم و طرح جدایی اتفاق بیفتد دوباره به دور باطل

 .کار استراهسازی بهترین 

آیا بعد از ادغام اهداف محقق شد یا خیر؟ به چه دلیل بحث انتزاح مطرح شده است؟ هدف هم افزایی بوده  -

گیری و تولید و توزیع در یک سطح است که فقط یک فرد و یک مجموعه برای بخش تولید و توزیع تصمیم

با تفکیک دو وزارتخانه . ازار فروش نداشته باشدقرار بگیرند به طوری که تولیدکننده کاالیی را تولید نکند که ب

ما باید به دنبال کوچک سازی و واگذاری بخشی از وظایف این وزارتخانه به بخش . اتفاق جدید نخواهد افتاد

 . ها وجود نداشتاگر به دنبال اجرای قوانین موجود بودیم این گرفتاری. خصوصی باشیم

و روابط نیز ها، اختیارات نیست که افراد کجا هستند بلکه شرح مسئولیتاز نظر تئوری ساختاری، ساختار این  -

با هم بودن یا جدا بودن دو وزارتخانه نکته . به استراتژیهای کالن مرتبط است کهشود در ساختارها تعریف می

ت که ها انتظار این اسدر ادغام. دوم و سوم است و در ساختار زیاد مهم نیست بلکه ارتباطات مهم هستند

اگر نمیتوانیم مدیریت کنیم و فرهنگ این کار وجود . ها کاهش یابدارزش افزوده مدیریتی ایجاد شود و هزینه
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های مدیریت و باید راه.  باید جدایی این دو وزارتخانه صورت گیرد و شود افزوده ایجاد نمینداشته باشد، ارزش 

گیری باشیم های جدید تصمیمل اصالح ساختار و مدلبه جای سعی و خطا، به دنبا. فرهنگ آن را ایجاد کنیم

 . ها دست یابیمتا بتوانیم به چابکی و کاهش هزینه

های بین المللی و عدم دسترسی به بازارهای بین المللی، عدم دسترسی به دانش روز صنعت و تجارت تحریم -

پیشنهاد . موجود در کشور هستندو نادیده گرفتن اقتصاد دانش بنیان و فرار مغزها از دیگر دالیل مشکالت 

المللی را نیز داشته تحلیل فضای کسب و کار بین. های دیگر استدیگر ادغام وزارت اقتصاد در وزارتخانه

کار کنند و چیزی  رقیبان بین المللیاگر درهای کشور باز شود آیا این امکان وجود دارد که اصناف با . باشیم

باید خود را در بازار . اش بودکره دومین ادغامش شروع پیشرفت اقتصادی. از اصناف کشور باقی خواهد ماند

تواند با یک  کند به بازارهای بزرگ نگاه کنیم که نمی تثبیت کنیم و با شرایطی که پساتحریم ایجاد می داخلی

بازارها توجه به فروش و پیدا کردن . تولید نگاهی دیگر داشته باشدنگاه دو بخشی باشد که صنعت یک نگاه و 

 . تواند از صنعت جدا شود نمی

ادغام بر : پشت صحنه موضوع را باید نگاه کنیم. ها توجه داشته باشیمبهترین کار این است که به واقعیت -

طرح انتزاع به چالش . که هنوز قانون این ادغام به سرانجام نرسیده است هصورت گرفت ای اساس الیحه

و  هاافراد در کشور بیشتر از ساختار. کشیدن دولت کنونی است تا دولت را درگیر مشکالت مختلفی کند

رح دهند و افراد شها کار قبلی خود را انجام میتنها یک وزیر کاهش یافت و معاونت .تاثیرگذار هستند قوانین

اگر وزارت بازرگانی .  فرقی بین جدایی و ادغام وجود ندارد. وظایف قبلی خود را در وزارتخانه جدید دارند

وزیر از مدیران باصالحیت بخش خصوصی باشد یا اگر ادغام به همین صورت باقی  باید خواهد تشکیل شود می

 .بماند، معاونت بازرگانی وزارتخانه از مدیران بخش خصوصی باشد

بسیاری از وظایفی که وزارتخانه . توان از یکدیگر تفکیک کردهای بخش بازرگانی و صنعتی را نمیاستسی -

. ها استگذاری کار وزارتخانه نیست بلکه کار اتحادیه قیمت. ها انجام بدهنددهد را باید اتحادیهجدید انجام می

 . مدیریت را بر عهده بگیرند ای شتهسازی بدنه دولت باید انجام گیرد و نیروهای با دانش بین رکوچک

زمان در کشور ما . افراد در کشور خیلی مؤثر هستند. کننداکثر کشورها بر اساس نیاز و شرایط کشور عمل می -

 .با اصالح افراد موافق هستم. شودها نادیده گرفته میدر تاثیرگذاری سیاست

اند که بر اساس کشور ادغام یا تفکیک را صورت دادهها بنا بر مصلحت دولت ،با دقت در مطالعه صورت گرفته -

افرادی مانند دکتر . در کشور افراد فقط تاثیرگذار نیستند. وری آن کشور در آن برهه زمانی استاقتصاد و بهره

ها جریان. گذارندوری ایشان اثر میی وجود دارند که بر کار و بهرهیهاظریف در کشور وجود دارند ولی جریان

همچنین مدیران رده میانی و مدیران رده پایین نیز تاثیرگذاری . تصاد، صنعت و تجارت اثرگذار هستندبر اق

ای و بوروکراسی حالت رابطهاز ها به بخش خصوصی واگذار شود و بخش بدنه پایینی وزارتخانه. زیادی دارند

فساد اداری و . متفاوت استوری در بخش خصوصی با بخش دولتی بیرون بیاید به این علت که تعریف بهره

 .ریزی و اصالح ساختار انجام گیردکشور برنامه تها در کشور مهم هستند و براساس مصلحتاثیر جریان

ها و سازی، کاهش هزینهاین ادغام باید بر طبق اهدافی مانند کوچک. هر تصمیم در کشور سیاسی است -

نیروی انسانی در بخش دولتی بسیار زیاد هستند  .استوری نیروی انسانی بسیار پایین بهره. چابک شدن باشد
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باید همگام با . ها مهم استشایستگی مدیران نیز در تمامی رده .ها کاهش یابد و چابک شوندکه باید هزینه 

همچنین ما امروزه در ارتبطات میان صنعت و بازار نیز مشکل . صنعت جهانی حرکت کنیم و تولید کنیم

 . داریم

های الحاق وزارت بازرگانی و ضرورت. توانند جدا باشنداین است که آیا تولید و بازرگانی میبحث اساسی  -

 -3توجه بیشتر به تجارت خارجی،  -2های اقتصادی و بازرگانی داخلی، هماهنگی سیاست -1:صنایع و معادن

یق الحاق و توف -8، های تولیدیسیاستهای گمرکی با هماهنگی بیشتر تعرفه -2، دولت سازیکوچک

هیچ کدام از این موارد محقق سیاست جانشینی واردات، حاکمیت  -8تجربیات موفق شرق آسیا و ترکیه، 

سازی و کاهش هزینه انجام نشد های تولید و بازرگانی در تعارض هم هستند، نه تنها کوچکسیاست نشدند و

ر امارات، ایران، ترکیه و مالزی را مقایسه اگر چهار کشو. ها افزایش یافتبلکه به دلیل کاهش کارایی، هزینه

دهد که  کنیم ایران از نظر شاخص بازار داخلی کمترین عدد را دارد که گستردگی بازار داخلی را نشان می

 121ترکیه  ،11امارات  رتبه، 112ایران  ملی،سهم صادرات در تولید ناخالص  .کندشرایط انتزاع را فراهم می

به کشور  خارجی اند؟ تجارتالملل را با صنایع هماهنگ کردهچرا در این کشورها اقتصاد بین 11و مالزی 

معنای تولید کاال برای به صادرات امروزه . نیاز دارد تولیدی که در جهت توسعه صادرات باشدهای سیاست

در واقع . پذیری داشته باشندقدرت رقابت کاالهاو این  این نوع کاال را مصرف کنندتوانند بازارهایی که می

ها حاصل و مالیاتهای گمرکی تعرفهباید درک جدیدی از . تجارت خارجی باید در وزارت اقتصاد ادغام شود

 .شود

 :دستور کار دوم 

یعنی کارآفرینی . کارآفرینی با ایجاد شغل و احداث کارخانه متفاوت است. ها زیرساختی مشکل دارنددانشگاه -

این نوع کار، کاری فرهنگی است که اتاق . ذهن خالق جوانان باید فعال شود که باید از کودکی نهادینه شود

توان اتاق بازرگانی را تبدیل به اما برای ایجاد امید می. تواند کار خاصی انجام دهدبازرگانی در این زمینه نمی

. وت شود و تجربیات خود را در اختیار جوانان قرار دهنداند، دعویترین کرد و از کسانی که تولید ثروت کرده

میتواند  مدتی مانند این پیشنهادهای کوتاهها برای توسعه کارآفرینی وجود ندارد اما مسکنخیلی از زیرساخت

 . توسط اتاق بازرگانی "افراد موفق در خدمت به جامعه اقتصادی"البته با عنوان معرفی  خوب باشند

 

 :مصوبات جلسه

دبیرخانه کمیسیون نظرات اعضای کمیسیون را که در قالب پرسشنامه جمع آوری نموده است تحلیل و به عنوان  -1

 .نظر کمیسیون برای هیات رئیسه اتاق ارسال نماید

کمیته ای با حضور فعالین اقتصادی و اساتید دانشگاه تشکیل و موضوع توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در  -2

 .بررسی و نتایج را به کمیسیون اعالم نماید دانشگاه ها را
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