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 :اتصفح تعداد 2
 صورتجلسه كميسيون بهبود محيط كسب و كار

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   
 

 :تاريخ برگزاري 1394/آبان ماه/21

 :شماره جلســه سه
 

 :رئيس جلسه جناب آقاي مهندس حميدي :دبير جلسه ياسر مهرآور :شروعساعت  07:30 :ساعت خاتمه 9:30

        

 :دستوركار جلسه 
 گيري در خصوص نحوه فعاليت كميسيون ارائه نتايج پرسشنامه تعين برنامه كاري كميسيون و تصميم -1
با رويكرد بهبود محيط توسعه پايدار «ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در خصوص برگزاري سومين همايش ملي  -2

 »كار و كسب
 كار استان و دريافت نظرات اعضا و هاي پايش محيط كسب ارائه طرح پژوهشي تعيين شاخص -3

 :اهم موارد مطرح شده
به رياست جناب تعيين برنامه كاري كميسيون بندي نظرات اعضا و  جمعوكار با هدف  بهبود محيط كسب كميسيونجلسه  سومين

 . تشكيل گرديد اساتيد دانشگاهو  هاي اقتصادي ، مديران تشكلجمعي از فعاالن اقتصادي ومتين راد  آقاي
بررسي «  آقاي مهراور نتايج پرسشنامه .خوانده شد اعضاي كميسيون، دستور كار جلسهپس از خوشامدگويي به در ابتداي جلسه 

موضوعات اصلي جلسه خواسته شد كه نظرات خود درباره از اعضاي حاضر در را ارائه كردند و » مسائل و مشكالت محيط كسب و كار
 .  ارائه دهند را كه كميسيون بهبود محيط كسب و كار بايد بر روي آنها تمركز كند

هاي اتاق بازرگاني خراسان رضوي، نقاط مشترك موجود در هر كميسيون شناخته  براي هر يك از كميسيون ،بر اساس شرح وظايف
 . ها از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد و مشترك تشكيل شود و هر يك از مولفههاي تخصصي  شده و كميته

تر  وض شده و اين رابطه بايد دقيقكار جاي علت و معلول ع و هاي محيط كسب يكي از اعضاي حاضر بيان داشتند كه در مبحث مؤلفه
 . شود تعريف

استراتژي خود را براي اثرگذاري بر محيط كسب و كار مشخص كند و  ،سپس آقاي يزدان بخش بيان كردند كه بايد كميسيون
 .پرداختن صرف علمي به موضوعات، خروجي مطلوبي نخواهد داشت

هاي آماري نيستند بلكه فقط  گيري دكتر چشمي اظهار كردند كه نتايج ارائه شده يك كار علمي بر اساس جامعه آماري بزرگ و نمونه
هاي مجلس، خراسان رضوي در  بر اساس تحقيق مركز پژوهش. كار است و يون بهبود محيط كسببندي نظرات اعضاي كميس جمع

زيست  محيط. تواند به طور علمي پيگيري شود معضل واقعي در محيط كسب و كار نمي. رتبه بهبود يافته است 9محيط كسب و كار 
يكه به معظلي جدي براي محيط كسب و كار تبديل شده شود در حال ها در نظر گرفته نمي در كارهاي بانك جهاني و مركز پژوهش

ها،  كارهاي انجام نشده زيادي در زمينه محيط كسب و كار وجود دارند مانند تامين اجتماعي، نرخ سود تسهيالت بانك. است
 .هاي موجود در اتاق بازرگاني براي رفع مشكالت موجود استفاده كرد توان از پتانسيل ها كه مي ماليات
 .. در دستور كار كمسيون قرار گيردت بانكي و تامين مالي به عنوان اولويت اول بايد مشكال

مدت و مطالبات بلندمدت و با  مدت، مطالبات ميان مطالبات كوتاه: بندي نمود توان به سه دسته تقسيم مجموع مطالبات موجود را مي
به طور مثال تسهيالت بانكي يك مشكل كوتاه مدت است كه به . متوجه به امتيازات هر كدام از اين مطالبات، آنها را پيگيري كني

 .خاطر ركود حاكم بر اقتصاد به وجود آمده است
ها بايد مورد بررسي قرار گيرند  ؤلفهتمامي م. كار را به مريضي تشبيه كردند كه به متخصص نياز دارد و بخش محيط كسب آقاي يزدان

هر . ها در كدام كميسيون مورد بررسي قرار گيرد شود و مشخص شود كه هر كدام از اين مولفهو به هر يك از آنها وزن متناسب داده 
قوانين بازدارنده موجود، ضد . و مسائل و مشكالت موجود در محيط كسب و كار را بررسي كند ها كميسيون به طور تخصصي مؤلفه

 . توليد و اقتصاد آزاد هستند
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اولين موضوع رسانه است كه هيچ . در اتاق بازرگاني به آن پرداخته نشده است را مطرح كردند كنونآقاي مهراور موضوعاتي را كه تا 
هاي اقتصادي كه مقامات كشوري و اقتصاددانان در آن شركت دارند، ديده  ها و تلويزيون در مورد همايش بازخوردي در روزنامه

تعداد دانشجويان و مراكز دانشگاهي . زار كار در استان وجود دارددانشجويان و با هاي موضوع بعدي عدم تناسب بين آموزش. شود نمي
 .هاي مورد نياز بازار را مشخص كنيم را بررسي كنيم و از طرف ديگر تخصص

هاي استان را مورد ازريابي قرار دهند و اتاق بازرگاني خراسان  اي بين اعضا توزيع شد كه فعالين اقتصادي، سازمان نامه سپس پرسش
 . دكنشود، تقدير  آذر ماه برگزار مي 26و  25ها در همايشي كه   رضوي از اين سازمان

ع سياستگذاران از وضعيت محيط  كسب و كار در كشور، شاخصها موظفند به منظور اطالاتاقمحيط كسب و كار  4بر اساس ماده 
هاي ها و فعاليتها، بخشهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور ساالنه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان

ن طرح داراي سه مرحله اي. بر اين اساس طرح پژوهشي پايش محيط كسب و كار استان مطرح شد .اقتصادي، سنجش و اعالم نمايند
 : استاصلي 

 » سنجش محيط كسب و كار متناسب وضعيت استان خراسان رضوي«نامه  تدوين پرسش: مرحله اول
 از طريق پرسشنامه 1394گردآوري داده ها در فصل زمستان : مرحله دوم
  پردازش داده ها و محاسبه شاخص محيط كسب و كار استان: مرحله سوم

در اين طرح كه با پشتيباني دكتر احمد ميدري و از . ز طرح پژوهشي مرتبط با تامين اجتماعي را ارائه دادندگزارشي ادكتر چشمي 
 . كارهايي به دست آمده است اند و راه يابي شده مشكالت اصلي ريشه ،شروع شده 1393سال 

و اينكه فعالين اقتصادي در تعيين قانون  راد مشكل عمده محيط كسب و كار را عدم اجراي صحيح قانون دانستند آقاي متين
 . مشاركت ندارند

 -2توجهي به عامل زمان در اجراي هر برنامه،  بي – 1:بندي نمودند آقاي ناصر صادقي عوامل مخرب موجود را در هفت مورد دسته
 -6موقع،  عدم نظارت صحيح و به -5هاي ناروا،  اختالل ناشي از تبعيض -4كاري،  نداشتن وجدان -3عدم درك روح حاكم بر قوانين، 

 نداشتن صراحت با مردم
 

 :مصوبات جلسه
 

 :حاضرين جلسه
 صادقي، صفار، شريعتي مقدم، كاظمي مقدم، اصولي، يزدانبخش، گرجي نيا، ميتن راد :آقايان

 پور، يوسفي،  ظريف :خانم ها
 

 :غايبين جلسه
 لبافي، محمدزاده، منصوريان، نبياثني عشري، احمدي شادمهري، اشرف، بنانژاد، رفيقيان، سخدري، سيادت، طباطبايي، : آقايان

 غفارنيا، لبافياسالمي، : ها خانم
 
 


