ﺗﺎﮐﯿﺪ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻی
اﺳﺎﺳﯽ

وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﮔﻔﺖ :در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ در وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهای از اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر را دارد و در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺪﻣﺎت،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل دارد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻣﺼﺮف و ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫـﺎ ﺑـﻮده و ﺑﯿـﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﺸـﻮر از ﺧـﺪﻣﺎت
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون در ﺗﻤﺎم
ﺷﻮراﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﻇﺮﻓﯿﺖ و

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﭘﺎﯾﺪار
اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻐﻞ ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ د وﻟﺖ و ﺑﻮﯾﮋه وزارت ﺻﻤﺖ از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ
ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺣﻮزه وزارت ﺻﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫـﺎی ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﻫـﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫـﺎی ﻣﺠـﺎزی و ﺑـﻮﯾﮋه راه اﻧـﺪازی
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ زﻧﺠﯿﺮهای ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﺠﺎد و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و
ﻣﺼﺮف ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ
و ﺧﺪﻣﺎت از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ و
وﺟﻮد ۶ﻫﺰار ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد .وی اداﻣﻪ
داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎد در ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﺳﺖ،
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ :در ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ
رزم ﺣﺴﯿﻨﯽ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﺎﻻ در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻی
اﺳﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻔﺎف و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻋﻈﯿﻤﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺑﺎ وزارت ﺻﻤﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ  ۱۲.۵درﺻﺪ ارﺗﺒﺎط
ﮐﺎری اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺑﺎ ﺣﻮزه وزارت ﺻﻤﺖ
دارﯾﻢ وی در اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﺗﺒﺎط اﺗﺎق ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﺑﯿﺮ

ﮐﻞ

اﺗﺎق

ﺗﻌﺎون

اﯾﺮان

در

اداﻣﻪ

ﺑﻪ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﺷﺒﮑﻪ

ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر )ﮐﺎﻻ(
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ اﻋﻢ از ﺟﺎده ای ،راه آﻫﻦ و درﯾﺎﯾﯽ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﺎزی
ﻧﮕﻬﺪاری و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺒﺎر و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻫﺪفﻫﺎی اﻋﻀﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﮐﻤﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻌـﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﺗﻮﺳـﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون در ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺣﻖ رای
ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﻐﻤﯽ ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ اﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ رای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی درﺧﻮاﺳﺖ واﮔﺬاری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﺸﻮر اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آن
وزارت ﻣﺤﺘـﺮم ،ﺟﻬـﺖ واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎ ﻫﺪف واﮔﺬاری اﻣﻮر ﺗﺼﺪی ﮔﺮی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه،
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﺠـﺎد زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻻزم ﺑـﺮای ﻧﻈـﺎرت ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری
ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان واﮔﺬار ﺷﻮد.
ﺿﯿﻐﻤﯽ در اداﻣﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻋﻀﺎء ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ۲
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۷و ۹۸
ﺗﺎ ﻋﺎدی ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺗﺨﻠﻔﯽ در ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺎدره اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ
ﻋﻠﯽ ﻣﻄﯿﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺗﺎق
ﺗﻌﺎون در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺎدرﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود ۹ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق
ﺗﻌﺎون ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﺗﺎق در ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺴﺘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﭘﺴﺘﻪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻂ راه آﻫﻦ
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ و ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺳﻼن ﻗﺎﺳﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺗﻌﺎون در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ،ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد.
ﺣﺴﯿﻦ دور رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی اﺗﺎق ﺗﻌﺎون در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اﺣﯿﺎی ﺿﺮﯾﺐ

 ۲و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺬب واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ را
ﻧﺪارﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻮداﮔﺮان ،دﻻﻻن ﻣـﻮاد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤـﯽ و ﺑـﺎزار آزاد و
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﺑﻮرس ،دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز را درﺧﻮاﺳﺖ
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺷﺪن ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻠﯿﻤﺮی و
ﺷﯿﻤﯿﺎی در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ اراﺋﻪ داد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ

