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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  5ماده  -

 

های محیط کسب و کار در زمینه چگونگی ساماندهی تشکلقانون بهبود مستمر  5های ماده وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ظرفیتدر نوزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت

 اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی مطرح و بررسی شد.

م و های استان ارسال نمودی ، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدای سال نامه ای خطاب به همه تشکل«علی اکبر لبافی»

 ماینددرخواست کردیم در خصوص شعار سال و موانع کسب و کار در حوزه تشکل ها بررسی و به همراه پیشنهادات مورد نظر به دبیرخانه شورا منعکس ن

؛ موضوعات ایمکرده مطرح دبیرخانه پیشین جلسات در را ها آن از بخشی که شد بندی دسته موضوع 70 و رسید ما دست به مانع و موضوع 100 وی افزود: در همین خصوص حدود 

 .شد مطرح مدت این در اجتماعی تامین و کار حوزه و کشاورزی بخش پیشنهادی اتاق تعاون، خانه صنعت، انجمن مدیران و بخشی از موضوعات تشکل های 

قانون بهبود محیط کسب و کار است. طبق این ماده، وظیفه ایجاد  5ه، موضوع ماده لبافی در توضیح دستورکار این نشست عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که از سوی تشکل ها به ما منتقل شد

است تا به واسطه آن، دسترسی فعاالن اقتصادی به تشکل های مورد نیاز بهتر صورت گیرد و از « اصناف»و « تعاون»، «بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی»و نظم تشکلی برعهده اتاق های 

 .برسیم خصوصی بخش در صدایی یک به نهایت در ازی کاری تشکل ها و ساماندهی آنها طرفی، با احصاء مو
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.  گردد ارائه خصوصی  قانون بهبود محیط کسب و کار، مسیر پیشنهادات در این حوزه میبایست اتاق ها به شورای گفت و گوی دولت و بخش 5ماده 2وی بیان کرد: از آنجایی که طبق تبصره 

 و مورد بحث و بررسی قرار می دهیموگگفت شورای دبیرخانه در را موضوع این

 مطالبات پیگیری به مشروط تشکلها و ها انجمن شدن فراگیر و تاسیس تردید بدون گفت و کرد اشاره غیرنفتی صادرات حوزه در کاری موازی از جلوگیری برای ها اتاق تکلیف لبافی همچنین به 

ی ذینفعان انها و احاد جامعه است ، اما مشروط به اینکه نظم تشکلی برقرار باشد و تشکلهای موازی و غیر فراگیر فضا را در اختیار برا مفید حرکت کشور و استانها توسعه در افرینی نقش و انها

 نگیرند.

گو مورد بررسی قرار گیرد و شورا هم از طریق نمایندگی استانی این وها در شورای گفتتکلیف بر این شده که نظر اتاق 2وگوی استان خاطرنشان کرد: در تبصره رئیس دبیرخانه شورای گفت

اتاق ها این است که فعالیت های اقتصادی  مسیر را پیگیری می نماید. یکی از نکاتی که باید بدان توجه نمود این است که امروز برخی فعالیت های اقتصادی فاقد تشکل هستند و تکلیف

 راهم نمایند.ف را تشکل ایجاد زمینه و شناسایی را مرتبط تشکل فاقد 

قانون بهبود مجوزهای متعددی صادر می کنند که باید  5وی تاکید کرد: درباره موازی کاری تشکل ها امروز وزارتخانه ها و سازمانهای زیادی هستند که بطور مستمر و با نادیده گرفتن ماده 

و خارجی تحت عنوان نماینده حضور پیدا می کنند لذا الزم است اتاق ها بحث یکپارچه سازی روند موجود متوقف گرددو از طرفی بسیاری از این تشکل ها فراگیر نیستند ولی در مجامع داخلی 

ن و بخشنامه ها و رویه اداری مخل کسب و کار در را پیگیری نمایند. از طرفی، در بررسی هایی که صورت گرفته، دریافتیم برخی از تشکل ها علی رغم اینکه باید بویژه در حوزه بررسی قوانی

 اثرگذاری برای هایی شاخص توان می زمینه ین درا. اند نداشته را الزم اثرگذاری فعالیت خود مطالعاتی داشته باشند و پیشنهادات خود برای اصالح به دبیرخانه مربوطه ارائه نمایند  حوزه

 د.مرکز ارسال کر وگویگفت شورای برای را مذکور طرح نهایت در و داد پیشنهاد ها استان در ها تشکل

 *لزوم همراهی دولت و مجلس در ساماندهی تشکل ها
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قانون بهبود محیط کسب و کار یکی از سنگین ترین مواد این قانون به شمار می آید، ابراز کرد:  5علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه ماده 

زمینه نادیده  بر زمین مانده و نکته مهم اینکه، درست است که اتاق ها موظف به ساماندهی تشکلی هستند؛ اما نباید نقش و وظیفه دولت و مجلس را در اینسال همچنان این موضوع  10بعد از 

 گرفت. به اتاق ها تکلیف شده بررسی کنند چه تشکل هایی باید حذف چه مواردی ادغام و کدام ها ایجاد شوند؟

کد آیسیک )سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع( در صنعت و  22ون شبکه تشکلی زیر مجموعه سه اتاق ایران گفت: در این راستا، می توان از ظرفیت وی در تشریح چند و چ

سپس با قرار گرفتن این فدراسیون ها در کنار یکدیگر، به ی تشکیل شود. فلز شیمیایی، غذایی، صنایع های حوزه در هایی فدراسیون نهایت در و نمود استفاده ملی تشکل ایجاد برای معدن 

این شبکه تشکلی باید ایجاد و سپس اعالم شود  ساختار کنفدراسیون تجارت، کنفدراسیون صنعت و... دست پیدا کنیم و در نهایت اتاق بازرگانی در راس تمامی ساختارهای مذکور قرار بگیرد.

تاق شاهد موازی کاری نباشیم. همچنین مشخص گردد کدام تشکل ها باید حذف گردند. این مدل استراتژیک برای نظم دهی به این موضوع برعهده سه اکه کدام تشکل ها باید ادغام شوند تا 

 ایران بوده و الزم است تا شبکه استراتژیک در مرکز ترسیم شود و سپس به استان ها و شهرستان ها تسری یابد.

نمایند. اگر اتاق ها کر شد: اگر اتاق ایران این طرح را پیش ببرد، دولت و مجلس باید همراه باشند و از همین امروز از ثبت و ایجاد تشکل های جدید جلوگیری دبیر اتاق بازرگانی مشهد متذ

 مسئول ساماندهی تشکلی در بخش اقتصاد هستند، دستگاه های دولتی نباید مجوز جدیدی صادر نمایند.

برگزار کردیم و ها یادآور شد: مدلی دو سال پیش از سوی اتاق ایران مطرح شد و به استناد آن بحث رتبه بندی تشکلی پیش آمد که ما برای آن دوره آموزشی  کبیر درباره وضعیت تشکل

ارائه می دهند، تاثیرگذاری بر سیاست ها، تنظیم گری و  شاخص تشکل ها را مشخص می کند و از نظر عضویت، خدماتی که 5دوبار تاکنون در این زمینه اقدام نموده ایم. این رتبه بندی در 

 شکل ها را بر این اساس رتبه بندی می نماییم.حوزه داوری و حکمرانی، سطح آن ها را مشخص می نماید. هر کدام از این حوزه ها جزییات خود را دارند و بر همین اساس ما ساالنه یکبار ت

و  سوی اتاق ها صورت نمی گیرد بلکه دولت و مجلس باید در این رابطه همکاری کنند. با این ساماندهی بسیاری از تشکل های وزارت کشور، رفاهوی تاکید کرد: ساماندهی تشکلی فقط از 

 جهاد کشاورزی باید زیرنظر اتاق ها قرار گیرند.
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 *مشکل آفرینی تعدد تشکل ها در حوزه کشاورزی

هاست )نظام صنفی، انجمن صنفی، اتحادیه ها ز در همین رابطه ابراز کرد: یکی از مشکالت موجود در حوزه تشکل های بخش کشاورزی، تعدد آنعلیرضا شریفیان، دبیر اتاق تعاون استان نی

پراکندگی در حوزه مطالبه گری است. این در  ها جلوگیری شود چرا که اثر آنو...(. برای اینکه صدای همه این تشکل ها شنیده شود، باید همه در یک مسیر قرار بگیرند و از افزایش تعداد آن

 ست که دولت در سال های گذشته به سمت ایجاد تشکل های موازی رفته و این موضوع باید مدیریت شود.حالی

او گفت: ساختارهای استانی و شهرستانی تشکل سیدجمال کاظمی، دبیر اجرایی اتاق اصناف مشهد نیز یکی از چالش های موجود را تشکل هایی خواند که به صورت کشوری تشکیل می شوند. 

های متعددی از اصناف در زمینه عدم رضایت از تشکل ها و اتحادیه ها به دست ما می رسد. این های کشوری ضعیف بوده و بیشتر خدمات رسانی آن ها در پایتخت متمرکز است. شکایت

وگیری ایجاد میکنند و خدمات کافی و مناسبی ارائه نمی دهند. پرونده های شهرستانی هنوز در کش و قوس اتحادیه های تهران اتحادیه ها در شهرستانها صرفا یک دفتر برای رفع تکلیف و عض

 و شهرستانی هستند و مردم در این زمینه اعتراض دارند.

کل گرفته اند برای مثال اتاق اصناف کشاورزی. ما در این زمینه نظرات و وی افزود: بخش دیگری از مشکالت مربوط به انجمن ها و تشکل هایی است که به طور موازی از سوی دولت ش

 خواهد داشت.انتقادات خود را مطرح و اعالم کردیم که ایجاد چنین تشکلی، با وظایف بسیاری از تشکل های دیگر تداخل دارد و موازی کاری را به دنبال 

رت های کنونی نام برد و اظهار کرد: مراجعات بسیاری از سوی صاحبان برخی مشاغل داریم که به دنبال تشکیل اتحادیه هستند. کاظمی از شناسایی مشاغل فاقد تشکل به عنوان یکی از ضرو

ی و مشاوره های سرمایه مالی و سرمایه گذارما دارای رسته هایی هستیم که مشخص می کند این رسته ها صنفی هستند یا خیر؛ این موضوع هم باید از سوی تهران تایید شود. در حوزه های 

ت پزشکی ورزشی و نظام پزشکی تداخل وجود گذاری همواره درخواست هایی برای ایجاد تشکل داشته ایم که در برخی زمینه ها دچار تداخل هستیم؛ به طور مثال، در زمینه ماساژ بین هیا

 دارد و نمی توانیم فعاالن این حوزه را ساماندهی کنیم.

ن ها در اصناف ن مشاغل در مکان های مختلف یکی دیکر از مباحث ماست؛ در سالن های ورزشی فروشگاه های لوازم ورزشی و کافی شاپ هایی مستقر می شود که آوی افزود: قرار گرفت

 ساماندهی نمی شوند و این موضوع مشکالتی را به دنبال دارد و دلیل اصلی رخ دادن این مسائل، مانع تراشی ساختارهای دولتی است.
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اتحادیه در مشهد داریم و دومین استان کشور در این زمینه هستیم. در این اتحادیه ها موازی  108بررسی های ما نشان می داد که  98کاظمی در خصوص ادغام تشکلی نیز تاکید کرد: در سال 

یه اند و ادغام آن ها به خاطر سخت بودن فرایندهای این مسیر، دشوار است. از طرفی، کاری های زیادی وجود دارد؛ به طور مثال خرده فروشان و عمده فروشان پارچه هر یک دارای اتحاد

 ی گردد.بسیاری از این تشکل ها خود مخالف این ادغام هستند در حالی که اکثر آن ها در زمینه مالی دچار مشکل هستند و هزینه جاری شان تامین نم

خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، از آمادگی این تشکل برای هرگونه همکاری با اتاق بازرگانی در راستای ساماندهی تشکل ها و  زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارتحسین خانی

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار سخن گفت و اظهار کرد: ما هم بر جلوگیری از موازی کاری تشکلی تاکید داریم. 5اجرای ماده 

در نتیجه به د ساختارهای موازی، در بحث مطالبه گری ما را به مشکل دچار می کند و چند دیدگاه بعضا متضاد در خصوص یک موضوع واحد مطرح می گردد که وی عنوان کرد: وجو

 ها را در پی دارد.اثرسازی پیگیریبی

 *لزوم توجه به تامین مالی تشکل ها

هایی که قرار است با یکدیگر ادغام شوند یا ایجاد گردد، اشاره و ابراز کرد: در این زمینه به اهمیت موضوع تامین مالی تشکل امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز

زانه خود را تامین کنند و نمی توان وانند مخارج روتدبیراندیشی نشده است؛ انجمن مدیران صنایع خراسان از تشکل هایی است که می تواند گذران امور را داشته باشد؛ اما اغلب تشکل ها نمی ت

ز ایجاد شبکه تشکلی، باید ابتدا تامین مالی تشکل در این وضعیت از آن ها انتظار کار کارشناسی داشت. البته ما هم در انجمن از کارشناسان شرکت های عضو خود استفاده می کنیم. لذا پیش ا

 ها را مشخص کرد تا آن ها به درستی عمل نمایند.

ه سازی کنیم. اتاق بازرگانی با توجه به زود: یکی از ضعف ها در انجمن های مدیران صنایع در استان های مختلف و حتی در ساختار کشوری آن، این است که نتوانسته ایم به خوبی شبکوی اف

ران نتوانسته به خوبی در شعب استانی اش نظارت داشته باشد. نکته دیگر اینکه، تک استان ها دارد، به راحتی می تواند در این زمینه عمل کند؛ اما انجمن مدیقدمت و حضوری که در تک

 گر مفهوم و لزومی ندارد.ممکن است برخی استان ها نیازمند همه تشکل ها نباشند؛ به طور مثال، تشکل زعفران که باید در استان ما وجود داشته باشد، در استانی دی
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 بسیاری داشته باشیم، ایده غلطی است. انجمن مدیران تشکل صنعتی عمومی است؛ درحالی که اغلب تشکل هایی که از سوی وزارت صمت ایجاد شده، مرادی خاطرنشان کرد: اینکه تشکل های

 اعضای کّمی دارند و نمیتوانند هزینه خود را تامین کنند و در نهایت به ناچار، خانه صنعت جور آن ها را می کشد.

 حوزه کارفرمایی زیاد است*پراکندگی تشکل ها در  

ز کرد: پراکندگی که امروز بین تشکل لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان این نشست ویدئو کنفرانسی در جمع بندی مباحث مطروحه ابرا

 را موجود نواقص تواند می کشور های تشکل ساماندهی و دارند کمرنگی حضور المللی بین ا در سازمانهای ها وجود دارد به ویژه در حوزه کارفرمایی بسیار زیاد است. در حال حاضر اتاق ه

 نماید کمک المللی بین و داخلی مجامع در واحد صدای یک به رسیدن به و برطرف

سجام ، هماهنگی و تقسیم کار و تکلیف همه تشکلهای اقتصادی به همکاری با اتاق ها در وی افزود، تکلیف اتاقها برای جلوگیری از فعالیت های موازی تشکلهادر صادرات غیر نفتی ، ایجاد ان

 نمایند مورد تاکید قرار گرفته و تشکلهایی می خواهند تحت پوشش اتاق ها قرار بگیرند می توانند از ظرفیت مجامع و اصالح اساسنامه خود استفاده 5اجرای تبصره ماده 

وگو هم تشکل های اثرگذار حضور یابند؛ زیرا از بین تشکل ندی تشکل ها، برخی از تشکل ها در استان ها اثرگذار هستند و تاکید ما بر این بود که در شورای گفتوی افزود: در زمینه رتبه ب

است که فاقد تشکل هستند. باید مشخص کنیم چه فعالیت هایی  های موجود، تعداد محدودی پیشنهادات سازنده و اثرگذار دارند و فعال هستند. نکته سوم، درباره شناسایی رسته های موجود

تاکنون چه اقداماتی  5تا ببینیم در ماده  در چه رسته هایی می توانند دسته بندی شوند. در زمینه شناسایی فعالیت های موازی تشکل ها نیز پیشنهاد می شود بررسی مجددی صورت بگیرد

 صورت گرفته است؟

کنند و باید ادغام شوند، شناسایی گردد، هایی که به صورت موازی فعالیت میهای فاقد تشکل، آنوگوی خراسان رضوی متذکر شد: الزم است در شناسایی فعالیتگفترئیس دبیرخانه شورای 

 حث در استان، در نهایت پیشنهادات خود را به مرکز ارائه دهیم.همچنین بررسی کنیم تا بدانیم اتاق های کشور در این زمینه تاکنون چه اقداماتی انجام داده اند و با جمع بندی این مبا

 .قانون بهبود محیط کسب و کار داشته باشیم 5اده لبافی تاکید کرد: همه باید کمک کنیم تا همگرایی بیشتری در زمینه ساماندهی تشکل ها ایجاد شود و مطالبه گری مطلوبی در زمینه اجرای م
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 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

با توجه به محدودیت ایجاد شده ناشی  از شرایط کرونایی استان و کشور  و اینکه وضعیت موجود ممکن است ماهها  ادامه پیدا 

سایر  سان محترم  فن آوری اطالعات  اتاقها و  شنا شد کار ضوری فراهم نگردد، لذا مقرر  ساتی ح کرده و امکان  برگزاری جل

اتاق بازرگانی  و ارتباطات وری اطالعاتبا پیگیری واحد فنانایع و خانه صنعت و معدن تشکلها اقتصادی بویژه انجمن مدیران ص

صنننایع و معادن و کشنناورزی اسننتان ترتیبی اتخاذ نمایند تا زیر سنناخت های الزم از هر نظر برای برقراری ارتباطات صننوتی و 

  وجود داشته باشد. کنفرانس  کمترین مانع  تصویری مورد بررسی قرار گرفته تا در برگزاری جلسات بعدی به صورت ویدیو

اتاق ها و تشکلهای 

اقتصادی، واحد 

و  وری اطالعاتفنا

اتاق  ارتباطات

بازرگانی صنایع و 

معادن و کشاورزی 

 استان

 یک هفته

2 

ستانی  همه ساله با تعیین شاخص های مختلف  انجام می شود و از  نجائیکه آبا عنایت به اینکه رتبه بندی عملکرد تشکل های ا

احکام دایمی مستقر در اتاق بازرگانی صنایع  12ماده  (ب)شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و دبیر خانه استانی بند 

ع اصلی ترین  مرجع  اجرای فر آیند پذیرش پیشنهادات و نظرات تشکل ها پیرامون معادن و کشاورزی خراسان رضوی در واق

شکل گیری تیم  شکلها  در این خصوص با  سیاری ازت شکل ها بوده و ب صی ت ص سب و کار در حوزه تخ قوانین و مقررات مخل ک

صالح قوانین  و مقررات زائد در  شورا و بند )ب ( برای ا سی، ازظرفیت های  شنا ستفاده نموده اند،   های  کار صنفی  خود ا حوزه 

ازرگانی، صنایع اتاق ب

کشاورزی و معادن و 

 و سایر اتاق ها  استان

 مستمر
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شکل برتر در  شاخص برای تعیین ت شکل ها  یکی از  ساالنه ت شد، در فر آیند انتخاب و رتبه بندی  شنهاد گردید و مقرر  لذا پی

 .رتبه بندی ها میزان اثر گذاری و ارائه پیشنهادات به شورا و بند )ب(  لحاظ گردد

3 

ضمن  5با عنایت به اینکه به موجب ماده  شکلی بر عهده اتاقها قرار دارد تا  سب و کار،  وظیفه ایجاد نظم ت قانون بهبود محیط ک

که بتوانند از  فراهم نمودن  دسترسی فعاالن اقتصادی به انجمن ها و تشکل های  مورد نیاز و اثر گذار در فعالیت های اقتصادی

  5اسنننیس ادغام و تحول نظارت های الزم بعمل آورند و از طرفی با توجه  به اینکه یکی ازعوامل تاخیر در اجرای ماده یق تطر

تصننویب آیین نامه اجرایی اسننت و به همین دلیل نمایندگان مجلس در هنگام تصننویب قانون اسننتفاده حد اکثر از توان تولید و 

قانون مذکور  4بند الف ماده  4ذیل جزء 2در تبصنننره  5ت از کاالهای ایرانی بار دیگر موضنننوع ماده خدماتی کشنننور و حمای

صویب  شدن احکام ماده  نمودهت ساماندهی ،  5و تاکید دارند که به منظور اجرایی  ستای  سب و کار در را قانون بهبود محیط ک

از الزم االجرا شندن این قانون، وزارت اقتصناد و دارایی ایجاد ، ثبت و اعالم فهرسنت ملی تشنکل های اقتصنادی سنه ماه پس 

 موظف است با مشورت شورای گفت و گو،آیین نامه اجرایی آن را تهیه  و  به تصویب هیات وزیران برساند، لذا مقرر گردید :

شنهاد گرددالف(  صویب و  ابالغ آ پی ستگاههای اجرایی زیر متا ت صدور وثبت یین نامه مورد نظر  وزارتخانه ها و د جموعه  از 

 تشکل های جدید خودداری نمایند

 دبیرخانه شورا
برگزاری جلسه 

 شورا

نامه پیشنننهادی  در ن طرح آئیارسننال  از طریق جنا ب آقای دکتر فوالدوند و اتاق ایران فرآیند طی شننده و اطمینان از ب( 

کمیسننیون اجتماعی دولت برای جلو گیری ازموازی کاری های احتمالی  توسننط دبیرخانه شننورا  برای ادامه و پیگیری موضننوع 

 شود. استعالم الزم انجام 

 دبیرخانه شورا
برگزاری جلسه 

 شورا
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ود محیط کسننب و کار قانون بهب 5پیرامون ماده اتاق های اصننناف و تعاون،  اقدامات انجام شننده از طریق اتاق های ایران  ج(

 حاصله ظرف ده روز به دبیرخانه شورا اعالم گردد استعالم و نتایج

 اصناف اتاق 

 تعاوناتاق 
 ده روز

 یک هفته اعضا جلسه پیرامون چگونگی شکل گیری شبکه تشکلی مقرر گردیده اعضاء ظرف یک هفته اعالم نظر نمایندد( 

در خصننوص شنناخص های تعیین فعالیت های اقتصننادی فاقد تشننکل،  چگونگی شننناسننایی تشننکلهای فعالیت موازی، ادغام ح(

 یسیک و یا رسته فعالیت مقرر گردید ظرف یک هفته اعالم نظر شودآتشکلهای فعالیت مشابه در قالب یکی از شاخص های کد 
 یک هفته اعضا جلسه

سنامه از طریق مجمع ، پیرامون نحوه و چگونگی پیوند و( سا صالحات الزم در ا ضو با اتاق ها و فرایند  انجام ا شکلها ی غیر ع ت

شش و حمایت اتاق ها بپیوندد ،مقرر  شکلهای تحت پو شبکه ت شد و لیکن  بتواند به  شکلها با بدون اینکه نیازی به حذف برخی ت

 .گردید در این خصوص ظرف مدت یک هفته اعالم نظر شود

 هفته یک اعضا جلسه

 
 


