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 :دستورکار جلسه 
 1931بررسی و تصویب برنامه پیشنهادی کمیسیون در سال  -1

 ارائه گزارشی از وضعیت محیط کسب و کار در کشور -2

 :اهم موارد مطرح شده
جناب مهندس شافعی و ریاست مهندس حمیدی و  جمعی از فعاالن  با حضورجلسه کمیته بهبود محیط کسب و کار اولین 

 . شکیل گردیدت و تعدادی از اعضای سایر کمیسیون های اتاق بازرگانی خراسان رضوی مدیران تشکلهای اقتصادی ،اقتصادی

ها، سپس مهندس شافعی تشکیل  مهندس حمیدی به اعضای حاضر در جلسه و معرفی آنجلسه ضمن خوشامدگویی  یدر ابتدا 

، اصالح در درونی دانستن بیشتر مشکالت جامعهاولین جلسه این کمیته را آغازی مبارک و میمون دانست، ایشان همچنین با 

ئه نظرات کارشناسی در زمینه مشکالت همچنین ارا. محیط کسب وکار را وظیفه و آغازی برای از میان برداشتن مشکالت دانست

 .ندراهی برای رسیدن به محیط کسب و کار سالم دانست ،ها توسط کمیته را گیری آن ر و پیمحیط کسب وکا

 :که عبارتند از قرائت گردید  مهراور آقای توسطاهداف کمیسیون سپس،  

 و کار و مالیات بیمه، قوانین جمله از حاکمیتی مسائل بخش در اتاق اعضاء منافع از حمایت سازوکارهای بررسی لزوم 

 مربوطه های دستگاه با تعامل

 آنان بهبود راهکارهای بررسی و وکار کسب محیط بر اثرگذار های شاخص کردن رصد برای تالش 

 ها رویه اصالح پیگیری و اتاق اعضاء کار و کسب مخل و مانع قوانین بررسی لزوم 

 صنعت بزرگان تجارب از مندی بهره و آنان وکار کسب توسعه برای بانوان و جوانان ویژه به اعضاء توانمندسازی برای تالش 

 تجارت و

 :و پیشنهاد شد که برای اجرایی شدن اهداف ذکر شده کمیته های تخصصی ذیل تشکیل شوند

 مالیاتی امور کمیته 

 اجتماعی تأمین امور کمیته 

 اجتماعی امور و کار کمیته 

 وکار کسب محیط پایش و بررسی کمیته 

سپس از اعضای حاضر در جلسه خواسته شد که نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این برنامه اظهار بنمایند که منتخبی از این 

 :اظهارات در ذیل به آن اشاره شده است
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ا کرده است در حالی که های جهانی میبنیم که رتبه ایران در گزارشات ارتقاء پید با نگاه کردن به شاخص: مهندس شریعتی مقدم 

سخن گفتن از محدودیت ها و مشکالت  ایشان ضمن. صادی محدودتر شده استدر عمل اینگونه نیست، یعنی عملکرد فعاالن اقت

هایی که به عنوان حامی و پشتیبان بهبود محیط کسب و کار  موجود در فضای کسب و کار خواستار متمرکز شدن افکار سازمان

بهبود محیط کسب و کار از طریق روابط عمومی و رسانه را عملی موثر  دامات در راستایهمچنین پررنگ شدن اق. ندهستند، شد

ها  تلقی شود تا تمهیدات  در انتها پیشنهاد کردند که برنامه بهبود محیط کسب وکار باید جزیی از اهداف سایر کمیسیون. نددانست

 .ها فراهم شود یونالزم در راستای این بهبود از طرف تمام کمیس

همچنین بخش خصوصی  .قتصاد بخش دولتی، اقتصادی ناسالم است که از منابع کشور به نفع خود بهره میبردا: مهندس سیادت

ایشان ضمن سخن گفتن از مشکالت موجود در  .ما هیچ عرق ملی ندارد، همه به دنبال استفاده کردن از منافع به نفع خود هستند

و اضافه کردند تا زمانی که  ندها دانست هدف بودن کشور را عامل اساسی در شکست برنامه بی برنامه و بی بخش خصوصی و دولتی،

 .برنامه های ما هدف دار نشود محیط کسب وکار ما بهبود نخواهد یافت

 :با تاکید بر دو محور  سخن خود را به اتمام رساندند: دکتر نبی

 .ندعامل مهمی در ترویج فرهنگ  بهبود محیط کسب و کار دانستایشان رسانه را : روابط عمومی و رسانه -1

 .باید برنامه ویژه ای در ارتباط با بحث اشتغال بانوان تدارک دیده شود: اشتغال بانوان کارآفرین -2

را در درجه اول باید اهداف کمیسیون . نادیده بگیریمو نباید حقایق رو م حقایق به معنای ناامیدی نیست اعال: اشرف مهندس

کمک از طرفی . تا از موازی کاری و اتالف وقت جلوگیری شود هداف مشترک تعیین گردد، سپس از بین این اهداف، اتعیین کرد

گیرد تا خروجی الزم را داشته باشد، چرا که در سطح ملی حیط کسب وکار باید در سطح استانی صورت به رفع موانع بهبود م

 .دکترین اقتصادی نداریمما نشده است و ارائه تاکنون تعریف صحیحی ا ز کسب و کار ایشان متذکر شدند که  .جواب نخواهد داد

د هرکسی متناسب با مشکالت موجود در حوزه تخصصی خود ی اظهار نظر نباید ترتیبی باشد، بای به نظر من شیوه: دکتر احمدی

همچنین . ای تهیه شده است که باید محور این کمیسیون باشد اولیه امه پیشنهادی کمیسیون طرحدر خصوص برن. کنداظهارنظر 

ها  کند، فعالیت های مولد بخش خصوصی رو تهدید می آن چیزی که فعالیت -1: کنم بنده از دو پیشنهاد مطرح شده استقبال می

یات در کنار یکدیگر سنجیده های مربوط به گمرگ نیاز به کمیته مجزایی ندارد چرا که گمرک و مال بحث -2ی نامولد است و 

به طور کلی باید از غالب منفعت گرایی خارج شویم و همه به دنبال هدف واحدی باشیم تا بدین ترتیب تمام مشکالت  .شوند می

 .واکاوی شوند

و  ودهرا معرفی نم بانک جهانی در زمینه بررسی محیط کسب و کارتوسط معرفی شده  های ده گانهپس از ایشان دکتر چشمی شاخص

ترکیه و کره مورد مقایسه قرار دادند و عنوان مانند ی یسهولت پرداخت مالیات و زمان صرف شده را با کشورهارتبه ایران را در شاخصهای 

در دو سال اخیر  ایشان ارتقای رتبه ایران در. کردند که این شاخص ها نمی تواند محیط کسب و کار کشورها را به خوبی به تصویر بکشد

 محیط کسب و کار و بیان واقعی نه بهبود را ناشی از بهبود اطالع رسانی ایران به بانک جهانی دانستند  شاخص بهبود محیط کسب و کار 
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ه کردند که برای بهبود محیط کسب و کار در ایران نباید بر روی رتبه تاکید کرد بلکه باید بر روی تعداد مراحل متمرکز شویم تا بتوانیم ب 

 .ج قابل قبولی دست یابیمنتای

 :ترین مسایل را  به صورت تیتر وار عنوان کردند ایشان مهم: مهندس حمیدی

 .کردند مطرحو برای خروج از رکود پیشنهادهایی را  نددانست اقتصادرکود را بزرگترین مشکل  -1

 کنترل خردمندانه واردات  -2

 قاچاق و برخورد راستین با آن -9

 

 :حاضرین جلسه

م، د، اشرف، بنانژاد، چشمی، رفیقیان، سخدری، سیادت، شریعتی مقدم، صادقی، طباطبایی، کاظمی مقاحمدی شادمهری، عشری اثنی :آقایان

 دزاده، منصوریان، نبی، یزدان بخشگرجی نیا، لبافی، متین راد، محم

 یوسفی لبافی،غفارنیا،  ،ظریف پور اسالمی،  :خانم ها

 

 

 

 


