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 :دستورکار جلسه 
 ارائه گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران، تهیه شده توسط اتاق ایران 

 9316های پیشنهادی کمیسیون برای سال  ارائه برنامه 

  فصل ورشکستگی بانک جهانیبحث و بررسی در خصوص پروژه کاهش رتبه ایران در شاخص حل و 
 

در ابتدای این جلسه گزارش پایش ملی . شد برگزار حمیدی مهندس ریاست به کارآفرینی و کار و کسب محیط بهبود کمیسیون نشست دوازدهمین

در این خصوص . ارائه گردیدکه توسط اتاق ایران تهیه و انتشار یافته، توسط آقای مهرآور دبیر کمیسیون  9311محیط کسب و کار ایران در پاییز 

 نظر از. باشد  کارها و کسب کیفی و کمی مشکالت باید حل قاعدتاً گزارش تهیه این از آقای مهندس حمیدی ریاست کمیسیون بیان داشتند هدف

 آنها از یکی که کنیم توجه باید دیگر نکته چند به شده یاد موارد بر عالوه ضمناً داریم، نیاز جدید شغل هزار 944 و میلیون 9 به ساله هر کمی

 تأثیر تحت را کار و کسب کیفیت مورد این است ممکن. شد خواهد ایجاد اشتغال میلیون یک شود، کنترل% 14 فقط موضوع این اگر و است قاچاق

 در ساله هر مالیات سهم. باشد می مالیات و کاال شده تمام قیمت قابل ذکر، موارد دیگر از. دهد می تغییر شدت به را کار و کسب کمیت اما ندهد قرار

 افزایش دهندگان مالیات مالیات گریزان، مالیات از مالیات اخذ جای به. است رسیده% 33 به گذشته های سال طول در% 11 از و است افزایش حال

بنابراین دست اندرکاران پایش محیط کسب و کار باید به این موارد و موارد مشابه توجه جدی  .باشد می بزرگی ضعف خود نوبه به که کند می پیدا

 .داشته باشند

 که نماگر 04 روی بر محاسبات انجام طریق از کار و کسب محیط ملی طبق مدل پایش محیط کسب و کار تهیه شده توسط اتاق ایران، شاخص

 حاصل است، شده معرفی ایران در تولیدی واحدهای اداره بر مؤثر احصای قابل و مختلف عوامل از که آماری مؤلفه 01 و پیمایشی مؤلفه 12 شامل

 دست به ملی شاخص عنوان به را( است 94 ارزیابی بدترین نمره) 1/26 رقم ،9311 پاییز در ایران کار و کسب محیط ملی پایش نتایج .شود می

. است بوده( 1/13 میانگین با) 9311 تابستان در مجلس های پژوهش مرکز ارزیابی آخرین در شاخص این وضعیت از بهتر اندکی که دهد می

 با مقایسه در 9311 پاییز در ایران کار و کسب محیط پایش، این در کننده مشارکت اقتصادی فعاالن نظر از که است آن بیانگر ارزیابی این همچنین

 در این گزارش با .است شده مساعدتر اندکی( 94 از 6/04 میانگین با 9310 پاییز) نیز قبل سال مشابه فصل در مجلس های پژوهش مرکز ارزیابی

 محیط وضعیت ،9311 پاییز در کشور سراسر اقتصادی فعاالن خدمات، و صنعت کشاورزی، عمده بخش سه در ها فعالیت رشته تقسیم به توجه

 .اند نموده ارزیابی وکار کسب محیط مساعدترین و نامساعدترین دارای ترتیب، به را خدمات بخش و صنعت بخش کار و کسب

 کردستان بویراحمد، و کهگیلویه های استان وکار، کسب محیط های مؤلفه وضعیت منظر از که دهد می نشان 9311 پاییز در پایش طرح ارزیابی نتایج

 ها استان سایر به نسبت مساعدتری وکار کسب محیط دارای گیالن و تهران مازندران، های استان و نامساعدتر کار و کسب محیط دارای ایالم و

 نشانگر که بوده باالتر کار و کسب فضای ملی شاخص رقم از کشور، های استان درصد 01 حدود برای شاخص عدد که است ذکر قابل. اند بوده

 فعالیت رشته ،9311 پاییز در کشور سراسر اقتصادی فعاالن .است ملی شاخص به نسبت ها استان اکثر در شاخص این نامناسب وضعیت

 مالی فعالیت رشته و وکار کسب محیط نامساعدترین دارای را 1/13 شاخص رقم با( واردات و صادرات.. ).و وسایل تعمیر فروشی، خرده و فروشی عمده

 .اند نموده ارزیابی اقتصادی، های فعالیت رشته سایر به نسبت وکار کسب برای محیط مساعدترین دارای را 0/11 شاخص رقم با بیمه و

 ها قیمت بودن بینی پیش غیرقابل و ثباتی بی -1 مالی، تأمین دشواری -49 مؤلفه سه پایش، این در کننده مشارکت اقتصادی فعاالن ،9311 پاییز در

 محدودیت -49 مؤلفه سه و ترین نامناسب را کارو کسب به ناظر اجرایی های رویه و مقررات ها، سیاست ثباتی بی -3 و( محصوالت و اولیه مواد)

 را( اینترنت و همراه تلفن) ارتباطات به دسترسی های محدودیت -3 و..( .و گازوئیل گاز،) سوخت به دسترسی محدودیت -1 برق، به دسترسی

 .اند نموده ارزیابی ها مؤلفه سایر به نسبت کشور وکار کسب محیط های مؤلفه ترین مناسب

 4گردد می جلسه، اعضای حاضر در جلسه نقطه نظراتی را بیان داشتند که اهم موارد مطرح شده در ادامه ارائهدر ادامه 
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 مجلس، های پژوهش مرکز پایش نتایج رسد می نظر به و ندارد همخوانی کشور اقتصادی های واقعیت با ،11 پاییز وکار کسب محیط پایش نتایج .9 

 و مقررات ها، سیاست ثباتی بی و ها قیمت بودن بینی پیش غیرقابل و ثباتی بی ایران، اتاق توسط شده منتشر گزارش در مثال برای. باشد اتکاءتر قابل

 فعالین که است حالی در این و شده معرفی وکار کسب محیط نامناسب مؤلفه سومین و دومین عنوان به وکار کسب به ناظر اجرایی های رویه

 شاهد کمتر اخیر، سالیان طی و نموده سیاسی و اقتصادی فضای به بخشیدن ثبات در بسیاری های تالش یازدهم دولت که دارند اذعان اقتصادی

 .ایم بوده کشور در وکار کسب محیط حوزه با مرتبط مقررات و قوانین در گسترده تغییرات

 نسبت اند، نموده ها پرسشنامه کردن پر به اقدام و نموده شرکت طرح این در که استان اقتصادی فعالین اکثر گرفته، صورت های پیگیری اساس بر .1

 این در اساسی جویی چاره باید رسد می نظر به که دارند گالیه ابراز فرآیند این کردن طی برای مربوطه سایت در الزم های راهنمایی وجود عدم به

 .گیرد صورت خصوص

 تحلیل نتایج آن اساس بر و( کشور کل در نفر 2444) کنند تکمیل را ها پرسشنامه این است قرار که اقتصادی فعالین باالی حجم به عنایت با .3

 کشور وکار کسب محیط تحلیل نتایج همیشه و شود متوسط سمت به ها تحلیل نتایج گرایش باعث نمونه باالی حجم این وجود رسد می نظر به شود،

 .گیرد قرار متولیان کار دستور در باید نیز موضوع این رسد می نظر به که. گردد برآورد 6 تا 1 اعداد حدود در

 بندی جمع تعاون، اتاق و اصناف اتاق بازرگانی، اتاق مجموعه زیر اقتصادی فعالین برای وکار کسب محیط فاحش تفاوت به توجه با رسد می نظر به .0

 است بهتر. نباشد مناسب کشور وکار کسب محیط ارزیابی برای واحد عدد یک اعالم و یکدیگر با حوزه سه این شده تکمیل های پرسشنامه نتایج

 .گردد بیان شده، ارائه نیز گزارش در که گونه همان مجزا، صورت به حوزه سه این وکار کسب محیط

 از شرقی، آذربایجان استان جز به کشور بزرگ های استان اغلب که دهد می نشان گزارش این وکار کسب محیط استانی شاخص جدول به نگاهی .1

 در چون رسد می نظر به. دارد را بیشتر تفکر و تأمل جای خود این که برخوردارند کوچک های استان به نسبت تری مناسب وکار کسب محیط وضعیت

  .است آمده دست به نتیجه این شده استفاده ها استان سهم یا مطلق آمار از محیطی نماگرهای قسمت

 مشکالت ایجاد دالیل تحلیل همراه به را کشور وکار کسب محیط پایش نتایج که رود می انتظار خصوصی بخش پارلمان عنوان به ایران اتاق از .6

 باید است وکار کسب محیط مؤلفه بدترین عنوان به مالی تأمین دشواری شود، می گفته وقتی مثال برای. نماید ارائه وکار کسب محیط در موجود

  .کند نمی برطرف اقتصادی جامعه از را دردی مشکالت بیان صرف وگرنه گردد بیان نیز آن حل برای پیشنهاداتی و مشکلی چنین بروز دالیل

 گردد می پیشنهاد ولی باشد، می تقدیر قابل و جلو به رو قدم یک مجلس، های پژوهش مرکز گزارشات به نسبت وکار کسب محیط پایش شیوه این .0

 از وکار، کسب محیط در موجود مشکالت خصوص در مستقیم سواالت طرح جای به که گردد اتخاذ روشی گزارشات، این از بهتر نتایج دریافت برای

 .شود جلوگیری ها جواب بر شخصی نظر هرگونه تحمیل از غیرمستقیم، سواالت پرسش طریق

یکی از برنامه های کمیسیون در دستورکار قرار جهانی به عنوان  بانک ورشکستگی فصل و حل شاخص در ایران رتبه در ادامه جلسه موضوع کاهش

گرفت که در این خصوص آقای دکتر چشمی گزارش مختصری از وضعیت ایران در این شاخص و چارچوب تهیه پیشنهاداتی که قرار است از طرف 

 جهان 916 رتبه به 930 رتبه از ا در اینم فرمودندایشان  .کمیسیون جهت بهبود رتبه ایران در این شاخص به اتاق ایران ارائه شود، بیان نمودند

به استناد . بازستانی نرخ. 1ایران  در ورشکستگی حقوقی چارچوب استحکام شاخص امتیاز. 49 شود می بررسی معیار 1 با نماگر این. کردیم پیدا نزول

 OECD 03کشورهای دالر و در هر ازای به سنت 16 خاورمیانه منطقه دالر، در هر ازای به سنت 9071 ایران بازستانی در گزارش ارائه شده، نرخ

 OECD سال و در کشورهای 3 خاورمیانه منطقه سال، در 071 ایران مطالبات در بازیابی منظور به نیاز مورد زمان. دالر میباشد هر ازای به سنت

 OECD کشورهای و در 9372 خاورمیانه در ورشکسته، یک اموال از درصد 91 ایران ورشکستگی در وفصل حل همچنین هزینه. سال است 970

 .شود می درصد را شامل 179
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  :مصوبات جلسه
 1931های کمیسیون در سال  تصویب برنامه .1

 ارسال نظرات کمیسیون در خصوص گزارش پایش محیط کسب و کار به اتاق ایران .2

 و پیگیری کمیسیون جهت اجرایی شدن آنها که اجرایی نشده تعیین مفادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار .9

 ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود رتبه ایران در شاخص حل و فصل ورشکستگی بانک جهانی به منظورانجام پروژه تحقیقاتی  .4

 توسط کمیسیون
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