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وکارآفرینی محیط کسب و کار ودبهب دبیرخانه کمیسیونصورتجلسه   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1395/ماه خرداد/20

 شماره جلســه: 7
 

 رئیس جلسه: مهندس حمیدیجناب آقای  دبیر جلسه: یاسر مهرآورجناب آقای  ساعت شروع: 08:00 ساعت خاتمه: 10:00

        

 دستورکار جلسه: 
 توسط جناب آقای دکتر محمد قاسمی  "و راهکارهای مطلوب های موجودراهبرد حمایت تولید، تجربه "ارائه گزارش 

                     

 اهم موارد مطرح شده:

    
ریاست مشترک مهندس حمیدی و  صورت مشترک با کمیسیون صنعت و به به 1395سال  در دومین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار 

بود. در  معاون محترم اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس(قاسمی )محمد مهندس احمدی سلیمانی برگزار شد. این نشست میزبان جناب آقای دکتر 

ارائه شد. در ادامه و تا پایان جلسه هر  " های موجود و راهکارهای مطلوبراهبرد حمایت تولید، تجربه "کتر قاسمی با عنوان گزارش دابتدای نشست 

  گزارش مذکور مطرح کردند. با خود در رابطه هایو پیشنهاد هالسوا نشستاعضای حاضر در  از یک

 های پایش محیط کسب و کار در ایرانپیرامون بررسی موانع تولید و شاخص "و راهکارهای مطلوب های موجودراهبرد حمایت تولید، تجربه " گزارش

 1389پایش موانع تولید از سال  اسالمی به استناد نتایج بدست آمده از شورای های مجلسمرکز پژوهشست. ا با محوریت تأمین مالی تولیدکنندگان

ها مشترک مشکالت بین استاندهد که اغلب نشان می -شوددر سراسر کشور انجام می تشکل اقتصادی 700ماهه از حدود  3های دورهکه به صورت -

های اقتصاد ایران نشان کنندگان در کشور است اما واقعیتهای تولیدی اولین مشکل تولیددهد هر چند تآمین مالی نگاهاین گزارش نشان می است.

این  دراهم موارد مطرح شده تکلیفی راهکار تسهیل و افزایش تولید در اقتصاد نیست. به طور خالصه  دهد که تنها تزریق پول و اعطای تسهیالت

 گزارش به شرح زیر است.

 

یت از مین مالی است. فرض مجلس حماها مطرح می شود بحث تأبین استان اولین مشکلی که در طول چند سال اخیر به طور مشترک -1

 هیچ اثری بر وضعیت تولید نداشته است.در عمل دهد قوانین وضع شده نشان میها تولید است اما نتایج بررسی

 :حاکی از آن است کهگذاری در ایران ی قابل مشاهده از تولید و سرمایههاواقعیت -2

 محصوالت داخلی هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر قیمت قابل مقایسه با محصوالت وارداتی نیست.  -            

 اند سهمی از بازار کسب کنند کم است.ز تعداد برندهای مطرح که توانستهها هنوبه رغم حمایت -            

 های نه چندان به روز صورت می گیرد.آوریلید هنوز با فنتو -            

 های بین المللی جزء بدترین کشورهای منطقه است.رتبه ایران در گزارش -            

، ارائه زمین مجانی یا ارزان قیمت ،اعطای تسهیالت بانکی ارزان قیمت ،اسالمی ایران از تولیدشورای ابزارهای حمایتی دولت و مجلس  -3

 هستند. وضع تعرفه های گمرکی برای حمایت از محصوالت داخلیو  معافیت های مالیاتی و گمرکی برای تولید کنندگان یا سرمایه گذاران

منابع اختصاص داده شده به بنگاه های زودبازده در جایی  درصد 70 دهد،نشان می انت جو پرورانه برای حمایت از تولیدهای رنتایج روش -4

 .ه استغیر از بنگاه صرف شد

د با تزریق پول حل می مسئله تولیهای غلط از جمله: تریشه در برخی ذهنیهای متعارف حمایت از تولید در ایران روش ناکارآمدی ییچرا -5

ان تورم را کاهش داد با قیمت گذاری می تو ،های پیشرفته خارجی حالل مشکالت استفناوری ،باید بزرگ متولد شوندها حتما بنگاه شود،

  نیست، دارد. سودجویی مطلوبو 

 : نهادینه شوند عبارتند از در ایرانت سبایکه میمحیط کسب و کار تولید های برخی از ویژگی -6

 محیطی است که قوانین و مقررات ضمانت اجرایی شفاف و روشن داشته باشند.  -

 کار و ابتکار منشا درآمد باشد نه رانت و امتیاز. -
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 قوانین اجرایی در شروع کسب و کار با ثبات، شفاف و غیر قابل تفسیر باشد.  - 

 د. اختیار همه باشن کسب و کار برای درآمد مشروع، شفاف و در اطالعات مورد نیاز عامال -

 گذاری و هدایت باشد.نقش دولت فقط سیاست -

 انداز گسترده، سهل و قابل دسترس باشد.ابزارهای جذب پس -

 فرهنگ مصرف صحیح باشد. -

 بحث قاچاق و کاالی تقلبی جدی گرفته شود. -

 . کاهش یابدفعالیت های زیرزمینی و غیر مولد   -

 شود.صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل  -

 

 کارهای پیشنهادی به منظور حمایت از تولید:راه -7

 هاگیری از خروج آنرسمی شدن کسب و کارها و پیش -

 های مبادلهکاهش هزینه -

 های مالیاتیکاهش نرخ -

 ها و نهادهای مرتبط با آنتضمین حقوق مالکیت و تجهیز سازمان -

 توسعه بازارهای مالی  -

 ها و نهادهای مرتبط است.عمل که تحقق این هدف نیازمند هماهنگی دستگاه توسعه سیستم پنجره واحد در -

 .یسدنامه بنو ینآئ یمطالعات یها یافتهبر  یمبتن یددولت با -

     ینمونه ندارد. اگر قانونگذار یادر دن ینحوزه اقتصاد کشور وجود دارد که اقانون در  11000 است. طوالنی هانامه یناصالح آئ یندفرا -

 بوجود خواهد آمد. کارآفرین خودبهرست انجام شود، خودد

 .مرز بین بخش عمومی و خصوصی در ایران مشخص نیست -

 المللی و ایجاد نگاه اصالحی با محوریت مرتفع کردن مشکالت تولید در ایران. ای به خصوص بر اساس استاندارهای بینحذف نگاه رتبه -

 های تولید تازه تأسیس.ریزی برای بزرگ شدن تدریجی بنگاو رنامه از ابتدای شروع به کار فعالیت بنگاه بزرگ به ایجاد حذف نگاه -

 

  که خالصه  آن به شرح زیر است. خود پرداختند نشست به بیان نظرات و پیشنهادهایسایر اعضاء حاضر در  جلسه، در ادامه

در این ور است. هزینه نیروی انسانی، مالی، اداری و کیفیت قابل مقایسه با سایر کشورهای دنیا نیست. تولید در کشور ایران غیر بهره -

 وری باید مقوله اصلی باشد.پژوهش بهره

های مختلف وجود های تخصصی از حوزهبرخی کشورها در کنار مجلس کمیته دراند. تصویب شدهدر ایران با نگاه دولتی  نبیشتر قوانی -

 کنند.بررسی، اصالح و پیشنهاد می ه بخش خصوصینگا از تصویب شده را که قوانین دارند

 شود.قانون مناقضات در کشور عمل نمیهای موجود در قانون می باشد. از ظرفیت یکی از موانع تولید در کشور عدم استفاده -

 خذ مالیات در کشور فراهم نشده است.اهای مربوط به زیرساخت -

 کنترلی یکی از عومل مخل در کسب و کار است.ابزارهای  -

کننده های بیشتر به بخش تولید و تولیدها و ... منجر به تحمیل هزینهها و بخشنامههنامفساد در بروکراسی اداری و عدم تعهد به تفاهم -

 شده است.

 لزوم نهادینه شدن دانش صنعتی -
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 استانی شدن تصمیمات - 

 

 مصوبات جلسه:
اعضاء حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل گزارش راهبرد حمایت از تولید به دبیرخانه کمیسیون های اتاق اعالم مقرر شد 

 نمایند.

 

  :حاضران
 ارنیا، ظریف پور، جمیلی،رضوی.فغزین الیان، یوسفی عارفی، عرفانی ، امیری،  ها:خانم

سید  -حبیب اهلل مقامی -حسن قاسمیان مقدم -یاسر مهرآور -امیر مهدی مرادی -سید امید طباطبایی -رضا حمیدی -سید حسین احمدی سلیمانی :آقایان

سید  -احد هرمز زاده -داوود باقری -  -علیرضا نصیری -حسین متین راد  -محمد هاشم صفار -محمد مظاهری  -محمدرضا رحمانی -محمد علی موسوی فرد

محمدتقی  -دکتر قاسمی -اصغر فیاض -محمد مهدی ناصری -هادی هراتی زاده -علی چشمی -عبداهلل یزدانبخش -ایمان رضوی -پیام گرامی فر -ا زرقانیرض

 .عیدی زادهشهرام  -پیام رشیدی -محمدعلی خطیب -کاظمی مقدم

 غایبان:

 ،لبافی اسالمی، ها:خانم

نیا، منصوریان، نبی، شریعتی گرجیرفیقیان، سخدری، سیادت، صادقی،  خواجه نائینی،  اشرف، بنانژاد، شادمهری ،احمدی  ابراهیمی، اثنی عشری،:آقایان 

  مقدم،


