
 

1 
 

                                                                                                                                         

 

 به نام یزدان پاک 

 

 اتاق بازرگانی ایران دور نهم هیأت نمایندگان  یازدهمین جلسهحضور در  گزارش 

 

 

 

 

 1399پنجم بهمن ماه  

 



 

2 
 

 

حضور آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی و تنی    با    05/11/99روز یکشنبه    14ر که در ساعت  مذکو  سهجل

ان سخنکه در آن از    شدپخش  کسب وکار  بهبود فضای  لزوم    محوریت  لیپی باکبرگزار گردید ابتدا  چند از نمایندگان مجلس  

در این کلیپ تاکید    . اتاق ایران استفاده شده بودو ریاست  مجلس  مسئولین کشور در این خصوص از جمله مقام رهبری و ریاست  

در ادامه سخنرانان به طرح دیدگاه های خود   قانون بهبود محیط کسب و کار شده بود.  3و    2لزوم رعایت مواد  برروی  ویژه ای  

   :به اهم آنها اشاره می شودپرداختند که در ذیل  

 

   ایرانبازرگانی ئیس اتاق ، رشافعی آقای جناب

 باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.توسط دولت، افزایش قیمت سوخت و برق    -

اجرای قانون دارد. رویکرد  قانون و اعمال نظارت بر  بهبود محیط کسب وکار و ارتقای شاخص های اقتصادی نیاز به تصویب     -

تورم قوانین شده است، بنابراین باید نظارت در اولویت  بوده که این امر باعث    ر تقنینیجای نظارت، بیشتمجلس در گذشته، ب

 قرار گیرد.

بسیار ضعیف بوده و کسب میانگین    عملکردساله کشور، روند کامالً  نامطلوب و    20چشم اندازسند  سال از ابالغ    15با گذشت     -

 چشم انداز حکایت می کند.  سند دستیابی به اهدافکشور منطقه از ناکامی کشور در  24از بین  16رتبه 

کتر کوچدرصد ، یازده 96نسبت به سال   98د کشور در سال اقتصابوده و  نزدیک به صفر 90گین رشد اقتصادی در دهه میان   -

 شده است. 

 در کشور تعمیق شده است.تورم باال و دو رقمی به مسئله ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده و شرایط رکود اقتصادی  -

و برای  فزونی یافتهمنفی بوده و خروج سرمایه از کشور به سمت کشورهای همسایه   99و 98در سالهای  رشد سرمایه گذاری  -

 شده است.  بیشترتشکیل سرمایه استهالک سرمایه از اولین بار در اقتصاد کشور، 

روشنی در اقتصاد نداشته پولی و مالی باعث شده تا افق  حوزه های ارزی،    در   و شتابزده    کارشناسیغیرتصمیم گیری های    -

 . باشیم
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تدوین و اجرا گردد تا  اقتصاد کشور باشد که باید با نگرش متفاوتی  شاید برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای بازسازی     -

 مانند برنامه های قبلی ناموفق نباشد. 

یشتر زینت المجالس بوده که حتی  ت بو نقش اتاق بازرگانی در تصمیمات دولبخش خصوصی از امنیت الزم برخوردار نیست   -

 این نقش نیز در حال کمرنگ شدن است .

از جمله  به تخلفات همه  و  حاکمیت قانون در کشور ارتقا یابد و قوانین عطف به ما سبق نشود    به جای تصمیمات خلق الساعه،    -

 بخش دولتی رسیدگی شود . 

 از اسارت بروکرات های حقوق بگیر رهایی یابد .  تولید و بخش مولد کشور  -

 

 س عباسی، رئیس کمسیون انرژی مجلس آقای مهند

گردید و در حال تثبیت علمی و فن  حقق  با آزاد سازی خرمشهر مکشور    یتثبیت سیاسی نظام با انتخابات و تثبیت سرزمین   -

 به منظور ایجاد تمدن نوین اسالمی به هنرمندان نیاز داریم !!  وری کشور هستیم اما هنوز در اقتصاد به تثبیت نرسیده ایم . آ

چاره اندیشی شود و به تدریج قیمت حاملهای انرژی واقعی گردد و به  وضعیت برق کشور نگران کننده است که باید برای آن    -

 ه شود .  تامین برق هسته ای اهتمام ورزید 
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 اتاق ایران دوم آقای مهندس خوانساری، نایب رئیس 

کشور دنیا  ) از جمله ایران ( تورم   9داشته ایم و در حال حاضر فقط  طی چهل سال گذشته فقط چهار سال تورم تک رقمی    -

 دو رقمی دارند . 

 برابری داشته است .  9نقدینگی رشد  ، 90طی دهه  -

 منفی بوده است .    99و  98رشد اقتصادی در سال های دهه اخیر کاهش چشمگیری داشته و درآمد سرانه کشور طی  -

 علیرغم کاهش ارزش پول ملی ، صادرات نفتی و غیر نفتی نیز کاهش داشته است .   -

سال گذشته    15ه گذاری طی  پایین ترین سرمای  98و در سال  یافته    کاهش   99تا    83از سال    سهم سرمایه گذاری در تولید  -

 .  انجام شده است

 استهالک از سرمایه گذاری پیشی بگیرد .  اعث شده موجودی سرمایه بروند نزولی پرشتاب  -

سرمایه اقتصادی  راز حساب  ر، تنی است و با خروج سرمایه از کشوسفره های آب زیر زمینی در حال ته نشیسفره اقتصاد همانند    -

 ما منفی بوده است .  

 عدم تعامل با اقتصاد جهانی و محیط نامساعد کسب و کار از عوامل مهم شرایط بد کنونی است .  -

ارکان نظام و گفتمان سازی شفاف    هپذیرش واقعیت های اقتصادی توسط هموجود عزم سیاسی برای تغییر وضعیت موجود و   -

 شد .  عیت موجود می باالزامات بهبود وض ازبا جامعه 

واقعی کردن نرخ ارز،  نع تولید و بهبود محیط کسب و کار،  رفع موا  هدفمند کردن یارانه ها، تقویت تعامل با اقتصاد جهانی،   -

 و به حداقل رساندن کسری بودجه از دیگر الزامات پیش روست . رژی و قیمت حامل های انسود بانکی 
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 اتاق بازرگانی ایران  سوم ، نایب رئیس جناب آقای انصاری

 در گرو توسعه صادرات است . و رونق تولید نیز معیشت مردم وابسته به رونق تولید می باشد بهبود  -

 توسعه صادرات و مقررات زدایی سرلوحه تصمیمات اقتصادی در کشورهای موفق بوده است .   -

 حمایتی صادرات باشد .  مجلس باید بستر ساز قوانین  -

 رشد صادرات بوده است. ارز نیمایی و نیز حذف مشوق های صادراتی از عوامل بازدارنده  متعدد بانک مرکزی،  دستورالعمل های    -

 اتاق ایران  مهندسی ن آرا، رئیس کمسیون احداث و خدمات فنی جناب آقای چم

 قانون توسط مجلس خیلی کمرنگ و ضعیف بوده است . نظارت بر اجرای  -

شتباه  ، اروی دست اقتصاد کشور مانده و خلق پروژه جدید تا به نتیجه نرسیدن طرح های نیمه تمامهزار طرح نیمه تمام  88 -

 است . 

 ، اشتغال در صنعت احداث به نصف رسیده است .  توجه به نظرات بخش خصوصیلیل عدم به د -

 یس کمسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران رئ ،بابا یجناب آقای حاج

 عطف به ماسبق شدن قوانین ممنوع است . ، در قانون مدنی کشور -

 را نیز مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد .   95تراکنش های قبل از سال ر مالیاتی علیرغم قوانین موجود، سازمان امو -

 خودداری می کند .   ثایقی که تعهد آن ها پرداخت شده، وشبکه بانکی کشور از آزادسازی   -

 عنان واردات و صادرات کشور را در دست گرفته است . ، بانک مرکزی بی توجه به قانون بهبود -

 خسارتی که  از طرف بخش دولتی به بخش خصوصی وارد می شود را چه کسی باید جبران کند ؟  -
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  رئیس مجلس ،جناب آقای قالیباف 

رشد  به گونه ای که گردشگری را در دنیا تعطیل کرده و  ایجاد نموده    در جهان  فاحشیاقتصادی  تغییرات    19پاندمی کووید    -

 .   اقتصاد نفت را منفی کرده است

 آسیب های آن در امان نماندیم .  از مناسبات جهانی را بر هم زد که ما هم  هترامپ هم -

 با کار و کار و کار پاسخ آن را بدهیم . ست که باید دشمن اصلی ما امریکا -

 اقتصاد باید به دست مردم اداره شود .   -

 اقتصاد ما نفتی و دولت ها رانت جو بوده اند .  در طی سالیان دراز،  -

 مهم ترین دالیل مشکالت اقتصادی کشور هستند .  سوء مدیریت و تضاد منافع،   تحریم، کرونا،   -

آن ها ساختار  دلیل همه  معضالتی هستند که  سانات ارزی،  قاچاق و نویکاری،  فقر و تبعیض، رانت و فساد و  تورم، رکود، ب  -

 ساختار بودجه و نظام مالیاتی باید اصالح گردد .  بودجه است . بنابراین 

که باید جلوی این بخشنامه های متعدد  ، صادر شده است  بخشنامه در حوزه واردات و صادرات  260در طول یکسال بیش از    -

 خلق الساعه گرفته شود .  

 ل و زنجیر به دست و پای تولید کننده و مردم زده است .  بروکراسی حاکم بر کشور، غ  -

 کمیسیون محور و نظارت محور حرکت کنیم .  ما در مجلس سعی می کنیم   -

مجلس ارتباط برقرار متناظر  باید با کمیسیون های  اق  اتدرهای مجلس به روی بخش خصوصی باز است و کمیسیون های    -

 کنند .  
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 مجلس از اولویت های ماست .  ردمی سازی و کارآمد سازی شفاف سازی، هوشمند سازی، م  -

مانند ارز   دولت    لکه ناشی از تصمیمات نادرست و غیر کارشناسی، بناشی از رفتارهای بخش خصوصی نیستفساد در کشور    -

 تومانی است .  4200

اجتماعی می توانیم مشکالت را پشت سر گذاشته و    سرمایه    و   برگرفته از خرد جمعی و با اعتمادسازیبا رفتارهای معقول    -

 امش را به کشور بازگردانیم . آر

 

 

 آرزوی بهروزیبا                                                                                                                                              

 ایران نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو                                                                                                             

   مسعود بختیاری                                                                                                                              

                                                                                                   11 /11 /1399 


