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  چکيده مطلبچکيده مطلب    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 الف

 ( قانون اجراي سياست7ماده )شاه بيت قوانين مرتبط با تسهييل 44اصل  هاي کلي ،

 باشد.صدور مجوزهاي کسب و کار در کشور مي

  هيئت مقررات زدايي و تسييل صدور مجوزهاي کسب و کار متولي اصهلي شااسهايي، اصهو  و

 ها و مقررات زائد کسب و کار در کشور است.حذف رويه

 تسييل و تسريع صدور مجوزها اختول ها و کساني که در امر اگرچه در قانون، براي دستگاه

 يدگرفته شده، اما تاکاون هيچ برخورکااد، مجازات حبس يا جريمه نقدي در نظر ايجاد مي

 با متخلفان صورت نگرفته است.

  هيئت مقررات زدايهي و تسهييل صهدور »جلسه  7، در مجموع تعداد 1397در سال

 در هيئت مهذکور برگهرار جلسه کميته تخصصي 14، و تعداد «مجوزهاي کسب و کار

 شده است.

  برخورد ساده انگارانه با موضوع در قانون، ضمانت اجراي ناکافي براي مصوبات هيئت

مقررات زدايي، وجود بازار غير رسمي در صدور برخي مجوزها، توجه بهه کميهت بهه 

، استفاده نکردن از تجربه ساير کشورها در امر تسهييل صهدور مجهوز، جاي کيفيت

عهدم انسهجام و ، وجهود تهورم مقرراتهي، ههاي ييافهعز توسط دستگاهصدور مجو

از  ها با هيئت مقررات زداييعدم همکاري مااسب دستگاهو  هادستگاههماهاگي بين

 ترين موانع در تسييل صدور مجوزهاي کسب و کار است.ميم

  اختصاص يک کد ماحصر به فرد هماناد کد ملي به ههر يهک از مجوزهها بهراي شااسهايي

ترين راهکارها در اصو  نظام مجوزدهي کشهور مجوزهاي رسمي از غيررسمي يکي از ميم

 است.
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  مقدمهمقدمه    
و زاي آن مجوزهاي کسب و کار است  ترين اجيکي از مهممحيط کسب و کار از اجزاء و عوامل مختلفي تشکيل شده که 

نظام مجوزهاي کسب و کتار مددمته ورود بته در واقع، تأثير بسزايي در ايجاد و توسعه فضاي کسب و کار در کشور دارد. 

ساختار و قاعده مشخصي پيروي کند، نه تنها در بهبود و توستعه محتيط  از اگراس ، که  يک فعالي  توليدي يا خدماتي

آورد. بته هيتين هاي اقتصتادي را در کشتور فتراهم متيرش فعالي کسب و کار مؤثر خواهد بود، بلکه بستر رشد و گست

صدور مجوزهاي کسب و کار و به حداقل رساندن زمتان و هزينته ايجتاد يتک فعاليت  فرآيند دليل، تسهيل و تسريع در 

، از جيلته گرجستتان بسياري از کشتورهادر دستور کار هاي اخير طي سالاقتصادي، از جيله موضوعات مهيي اس  که 

توسعه فضاي کسب و کار و در نهاي  رشتد اقتصتادي ختود قترار گرفتته  براي بهبود و کره جنوبي، مالزي، سنگاپور و ...

( 7اگرچه طي يک دهه گذشته هيواره بر بهبود محيط کسب و کار تأکيد کرده و در متاده  اس . در اين ميان، ايران نيز 

يز شرايط و ضوابط تسهيل مجوزهاي کسب و کار به طتور صتري  قانون اساسي ن 44هاي کلي اصل قانون اجراي سياس 

هتاي بر مجوزهتاي کستب و کتار را يکتي از چتال اعالم شده اس ، اما هيچنان فعاالن اقتصادي فرآيند پيچيده و زمان

يس با حضور مهندس علي فيروزي، رئت 1رو، در نشستي کارشناسياز اين دانند.اصلي پي  روي توليد و اشتغال کشور مي

مرکز ملي مطالعات پاي  و بهبود محيط کسب و کار، موانعي که باعث شده بتا وجتود قتوانين متعتدد و انجتام اقتدامات 

هاي اقتصتادي در مختلف، هيچنان تسهيل مجوزهاي کسب و کار به عنوان يکي از موانع اصلي توسعه و گسترش فعالي 

 کشور به شيار آيد، مورد بررسي قرار گرفته اس . 

  تکاليف قانونی تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کارتکاليف قانونی تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار  

موضوع ساماندهي مجوزهاي کسب و کارو تسهيل در فرآيند صدور آنها براي فعاالن اقتصادي بي  از يک دهته است  

که به عنوان يکي از محورهاي مهم در بهبود محيط کسب و کار مورد توجه سياستگذاران و قانونگتذاران قترار گرفتته 

(، 1386 مصتو   44هاي کلتي اصتل قانون اجراي سياس ( 7ماده  در قوانين متعددي از جيله  هبه طوري ک اس 

و قتانون  ، قانون بهبود مستير محيط کسب و کتار(1389قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه  مصو   76و  62مواد 

اما شتاه بيت   تأکيد شده اس  عموضو( بر اين 1394نظام مالي کشور  مصو   يرفع موانع توليد رقاب  پذير و ارتدا

 تکتاليفي بتراي آنطبت   باشد کهميقانون اساسي  44هاي کلي اصل ( قانون اجراي سياس 7هيه اين قوانين ماده  

 ايتن تکتاليف برختي از؛ تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار در نظر گرفته شده است  هاي مختلف در جه دستگله

 عبارتند از: 

و امتور دارايتي بته  زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کستب و کتار در وزارت اقتصتادتشکيل هيئ  مدررات  -

 1393کته ايتن هيئت  در ستال ، قتانون اساستي 44هاي کلي اصل اجراي سياس ( قانون 7ماده   موجب

 7و  6، 1و رياس  آن بر عهده وزير اقتصاد و امور دارايي اس . به استتناد قتانون اصتالو متواد تشکيل شد 

، وظيفه اين هيئ  حذف مدررات زائتد و تستهيل صتدور مجوزهتاي 44هاي کلي اصل جراي سياس قانون ا

هاي اصتلي و فرعتي کسب و کار با تکيه بر سه عامل کاه  زمان، هزينه و مراحل صدور و شناسايي دستگاه

هر  اين هيئ  موظف اس  ،طب  قانون هاي واحد کشور در جه  بهبود محيط کسب و کار مي باشد.پنجره

                                                           
 برگزار شده اس . معاون  سياسيپژوه   اداره جلساتدر سالن  02/05/98. اين نشس  در تاريخ 1
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ماه حداقل يک بار با حضور وزير اقتصاد، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي، رئيس ديوان محاسبات 

االختيار، دو نياينده مجلس، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايتران، رئتيس يا نيايندگان تام

اينده دستگاه اجرائي ذيربط موضوع متاده اتاق تعاون مرکزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد ني

( قانون محاسبات عيومي کشور و دارندگان رديف و عنتوان در 5( قانون مديري  خدمات کشوري و ماده  5 

هاي زائد قانون بودجه سنواتي مربوط، تشکيل شود و تصيييات الزم نسب  به اصالو يا حذف قوانين و رويه

جلسه برگزار کترده  28اين هيئ  تاکنون  هاي مربوطه ابالغ نيايد.تگاهو مخل کسب و کار را اتخاذ و به دس

اس  و تصييياتي درخصوص تعيين مرجع صدور پروانه بهره برداري پرورش ماهي در دريتا، تعيتين تکليتف 

پنجره واحده صدور مجوزها، تسهيل پرداخ  ماليات ندل و انتدال امالک، پيشتنهاد حتذف و اصتالو برختي 

 هاي زائد و غيرضروري و ... اتخاذ کرده اس . همدررات و روي

، مراجتع صتدور مجتوز کستب و کتار 44هاي کلي اصتل ( قانون اجراي سياس 7( ماده  3براساس تبصره   -

موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تيديد و لغو مجوز را به هيراه مباني قانوني مربوطه ظترف متدت يتک 

و به هيئ  مدررات زدايي جه  بارگذاري در پيشخوان مجوزهتاي کستب و ماه پس از ابالغ اين قانون، تهيه 

ها از جيلته کار ارائه نيايند. اکنون با گذش  بي  از چند سال از اين تکليف، تنها تعداد معدودي از دستگاه

شرايط صدور مجوزها را به طتور کامتل و شتفاف در ايتن ستامانه با اين هيئ  هيکاري کرده و اتاق اصناف 

هاي ديگر هم با ابهامتات و شرايط برخي دستگاه اندها شرايط را ارائه نکردهبرخي دستگاهاند، ذاري کردهبارگ

و ايراداتي مواجه اس ؛ به طور مثال، شرايط ايجاد تأسيس که از سوي وزارت صي  ارائه شتده يتک عنتوان 

 گيرد.ميها را که با هم هيخواني ندارد در برکلي اس  و گستره وسيعي از فعالي 

، مراجع صدور مجوز کستب و کتار اجتازه 44هاي کلي اصل ( قانون اجراي سياس 7( ماده  2طب  تبصره   -

ندارند به دليل اشباع بودن بازار از پذيرش تداضا يا صدور مجوز کسب و کار امتناع ورزنتد؛ در حتال حاضتر، 

ند، بحث اشباع بتودن بتازار است  کته کنبراي عدم صدور مجوز بيان مي هايکي از داليلي که برخي دستگاه

 مغاير با اين تکليف قانوني اس .

مراجتع صتادرکننده در صتورتي کته ، 44هاي کلي اصل ( قانون اجراي سياس 7ماده  « 4»براساس تبصره  -

اي بتي  از آنچته در پايگتاه اطتالع مجوز کسب و کار حتي با تواف  متداضي مجوز، شرط، مدرک يا هزينته

مشتيول مجتازات موضتوع  نتدتصري  شده، از متداضي درياف  مجوز کسب و کار مطالبه کنرساني مجوزها، 

شوند. اين در حالي اس  که تاکنون هيچ مرجعي باب  تخلتف از ايتن مي( قانون مجازات اسالمي ۶۰۰ماده  

موضوع مجازات نشده اس  و در برخي کسب و کارها نيز به دليل وجتود انحصتار و خريتد و فتروش مجتوز، 

بته مدابلته بتا تخلتف  قانوني را درتکليف  عدم کارايي اين، براي مجازات در نظر گرفته شده يالً مبلغي کهع

 .دنبال داشته اس 

   13971397مصوبات و عملکرد هيئت مقررات زدايی در سال مصوبات و عملکرد هيئت مقررات زدايی در سال  

و تعتداد  «هيئ  مدررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کستب و کتار»جلسه  7، در مجيوع تعداد 1397در سال 

 مصوبه به شرو جدول ذيل صادره شده اس : 12جلسه کييته تخصصي در هيئ  مذکور برگزار، و براساس آن  14
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 تاريخ مصوبه اهم تصميمات موضوع مصوبه رديف

1 
بررسي مجوزهاي کانون وکوي 

 دادگستري

. حذف مجوز اعالم شده از سوي کانون وکالي دادگستري مرکز بتا 1

 «حدوقيمؤسسات »عنوان 

هاي وکالي دادگستري و مرکز امور مشتاوران حدتوقي . الزام کانون2

قوه قضائيه به بارگذاري شرايط، متدارک، فرآينتد و ... صتدور مجتوز 

 در پايگاه اطالع رساني مجوزهاي کسب و کار« پروانه وکال »

27/01/97 

2 
بررسي مجوز وزارت تعاون براي 

 هاثبت تأسيس و تغييرات تعاوني

/م هيئت  10746/204334/63االجرا بودن مصوبه شتياره الزم. 1

نظارت بر مدررات زدايي در موضوع اخذ مجوز از وزارت تعاون بتراي 

 هاثب  تأسيس تعاوني

. عدم نياز به اخذ مجوز از وزارت تعاون در رابطه با ثبت  تغييترات 2

 هاي تعاونها و اتاقهاي تعاوني، اتحاديهشرک 

30/05/97 

3 
ي کارمرد ثبت سفارش بررس

 سازمان توسعه تجارت
 30/05/97 تعيين کارمزد ثب  سفارش بر مبناي قيي  تيام شده خدمات

4 

بررسي کارمرد گواهي ارزيابي 

انطباق کاالهاي وارداتي مشمول 

 استاندارد اجباري

. تکليف سازمان استاندارد به منظور اصتالو دستتورالعيل کتارمزد 1

محاسبه آن براساس قيي  تيام شده خدم  خدمات و تغيير مبناي 

 ظرف يک ماه

 2. بررسي پيشنهاد سازمان استاندارد توسط سازمان حياي  ظرف 2

 ماه و ارائه آن به شوراي عالي استاندارد جه  تصويب

30/05/97 

5 
تسييل فرآياد پرداخت ماليات 

 نقل و انتقال قطعي اموک

هاي مورد تفاهم بتراي محاستبه بترخط ماليتات ندتل و . ارائه داده1

انتدال امالک از سوي سازمان ثبت  امتالک بته ستازمان ماليتاتي از 

 سرويسو طري  

سازمان فناوري اطالعات امکان تعيتين بلتوک و رديتف براستاس . 2

دفترچه ارزش معامالتي امالک برمبناي کدپستتي را بتراي ستازمان 

 فراهم کند.سرويس مالياتي از طري  و 

. محاسبه و اعالم بترخط ماليتات ندتل و انتدتال از ستوي ستازمان 3

 مالياتي به سازمان ثب  امالک

30/05/97 

6 
هاي بررگ هاي فروشگاهفعاليت

 ايچادماظوره و زنجيره

هاي مشتيل بر مدررات محدود کننده فعالي  ملغي نيودن بخشنامه

 ايهاي بزرگ چند منظوره و زنجيرهفروشگاه
29/08/97 

7 
تعيين تکليف پاجره واحد صدور 

 مجوزها و ارائه خدمات کشور

ملي پاي  و بهبود محتيط کستب و کتار بته  تکليف مرکزن يتعي. 1

تشکيل کارگروهي بتا عضتوي  ستازمان اداري و استتخدامي جهت  

 سازي شناسه مجوزها و خدمات کشوراستاندارد و يکسان

صتدور مجتوز بته ارائته ختدمات از طريت   کليف مراجتعن تيعيت. 2

 و خدمات کشور مجوزها پيشخوان

متاه  2. ايجاد پنجره واحد صدور مجوزها و ختدمات کشتور ظترف 3

 توسط دبيرخانه هيئ  مدررات زدايي

29/08/97 

8 
تسييل پرداخت ماليات نقل و 

 انتقال اموک

 صورت آني . امکان صدور قبض ماليات به1

 هاصدور قبض عوارض نوسازي شهرداري . اتصال به سامانه2
20/09/97 
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9 

 186لروم صدور گواهي ماده 

از  1هاي مستقيمقانون ماليات

طريق پيشخوان مجوزها و 

 خدمات کشور

هتاي قتانون ماليتات 186متيرکزسازي سيستم صدور گواهي متاده 

 مستديم از طري  پيشخوان مجوزها و خدمات کشور
20/09/97 

10 

اصلي صدور تعيين دستگاه 

مجوز خدمات مسافرتي، 

 سياحتي، جيانگردي و زيارتي

هيئت   8/8/1396مصتوبه متور   "7"تبصره اصتالحي ذيتل بنتد 

 اضافه شد: 2مدررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار

درخصتوص ستفرهاي  "پ"صدور مجتوز بتراي دفتاتر بنتد  -تبصره

با سازمان حج  زيارتي به کشورهاي عربستان سعودي، عراق و سوريه

 باشد.و زيارت مي

09/11/97 

11 

تعيين مرجع صدور مجوز 

برداري پرورش پروانه بيره"

 "ماهي دريا

-مرجع صدور مجوز براي پرورش ماهي در دريا سازمان شيالت متي

باشد. سازمان بنادر و دريانوردي ضوابط مربوطه را در حوزه وظايف و 

شتيالت ايتران در صتدور  اختيارات خود به شيالت اعالم و ستازمان

 باشد.آن مي مراعات به مکلفمجوز 

09/11/97 

12 

هاي کسب صدور تمامي پروانه

موضوع قانون نظام صافي در 

سراسر کشور از طريق پيشخوان 

 خدمات دولت و مجوزهاي کشور

تستهيل و شتتفافي  در تيتتامي مراحتتل صتتدور پروانتته کستتب بتتراي 

 فرآيندمتداضيان از طري  الکترونيکي سازي 
20/12/97 

مصوبات دانند، معيوالً به اجراي مصوبات هيئ  مدررات زدايي نيي خود را ملزمها البته، از آنجا که بسياري از دستگاه

اخذ شده و اقدامات صورت گرفته اين هيئ ، با گذش  چند سال از فعالي  ختود بته عنتوان مرجتع تستهيل صتدور 

 نتايج قابل توجهي در امر تسهيل مجوزها دس  يابد.نتوانسته به  مجوزهاي کسب و کار کشور

  مجوزهاي کسب و کارمجوزهاي کسب و کارصدور صدور يل يل ههسستت  موانعموانع  

در قوانين مرتبط با اين موضوع، مرتب تکرار شده که در متدت سته  برخورد ساده انگارانه با موضوع در قانون: -

بتراي تستهيل صتدور مجوزهتا انجتام ها و يا هيئ  مدررات زدايي بايد چه کارهتايي ماه، يک ماه يا ش  ماه دستگاه

دهند، بدون آنکه پيچيدگي و گستردگي نظام مجوزها در کشور مورد توجه قرار گيترد. ايتن موضتوع باعتث شتده، بتا 

ها، بلکه بعد از گذش  چند سال نيتز وجود اقدامات مختلفي که در اين راستا صورت گرفته، نه تنها پس از گذش  ماه

                                                           
اشخاص حديدي يا حدوقي از طرف مراجع صالحي  دار منوط به ارائه  کار وکسب (: صدور يا تجديد يا تيديد کارت بازرگاني و پروانه 186. ماده  1

در صورت عدم رعاي  اين حکم مسئوالن امر  باشد وبر پرداخ  يا ترتيب پرداخ  بدهي مالياتي قطعي شده مي گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني

 هاي مزبور با مؤدي مسئولي  تضامني خواهند داش .نسب  به پرداخ  ماليات

هاي ها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهياعطاي تسهيالت بانکي به اشخاص حدوقي و هيچنين صاحبان مشاغل از طرف بانک -1تبصره 

 زير خواهد بود:

 پرداخ  يا ترتيب پرداخ  بدهي مالياتي قطعي شدهگواهي  -1

 ها و ساير مؤسسات اعتباري.هاي مالي ارائه شده به بانکاي از صورتبر وصول نسخه گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني -2

، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 1394پذير و ارتداي نظام مالي کشور مصو  قانون رفع موانع تتوليد رقاب  57( ماده 6. به استناد تبصره  2

گردد. سازمان ميزاث فرهنگي، گردشگري در خصوص صدور مجوز فعالي  دفاتر خدمات سياحتي، جهانگردي و زيارتي به عنوان دستگاه اصلي تعيين مي

ري  ايجاد پنجره واحد با مشارک  ساير صنايع دستي و گردشگري وظيفه مديري  يکپارچه، هياهنگي و اداره امور جه  صدور مجوز مذکور از ط

هاي اي که ضين رعاي  اصل هيزماني صدور مجوزها، از سدف زماني مصو  هيئ  تجاوز ننيايد به عهده خواهد داش . دستگاهها را به گونهدستگاه

 حد اقدام و هيکاري به عيل آورد.االختيار در محل پنجره وافرعي صدور مجوز موظفند در فضاي مجازي يا از طري  استدرار نياينده تام
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تسهيل صدور مجوزها ايجاد نشود و هيچنان، موضوع مجوزها بته عنتوان يکتي از موانتع اتفاق قابل توجهي در مسير 

 اصلي بهبود محيط کسب و کار و توليد کشور پي  روي فعاالن اقتصادي قرار دارد.

( قانون رفع موانتع 57ماده  « 3»اگرچه در تبصره  ضمانت اجراي ناکافي براي مصوبات هيئت مقررات زدايي: -

پرداختته، آمتده  44هاي کلي اصل ( قانون اجراي سياس 7پذير و ارتداي نظام مالي که به اصالو ماده  توليد رقاب  

ها پس از تأييد وزير امور اقتصتاد نامهها و آيينها، دستورالعيلمصوبات هيئ  مدررات زدايي در مورد بخشنامه»اس : 

براي کليه مراجع صدور مجوزهاي کسب  يد هيئ  وزيران  وزيران پس از تأيهاي هيئنامهو دارايي و در مورد تصويب

ها ختود را اما، عيالً دستگاه« باشداالجرا ميها و نهادها که در صدور کسب و کار ند  دارند، الزمو کار و کليه دستگاه

تسهيل ملزم به اجراي مصوبات ندانسته و به هيين دليل، بسياري از تصييياتي که در هيئ  مدررات زدايي در جه  

صدور مجوزها تصويب و ابالغ شده، نه تنها اجرايي نشده اس ، بلکه با صدور بخشنامه يا آيين نامه جديد از ستوي آن 

ها و فرآيندهاي زائد و غلتط که راهبه عبارتي، در حالي اثر و  باطل شده اس .دستگاه، مصوبه هيئ  مدررات زدايي بي

توسط دستگاه مربوطته اما آن فرآيندها دوباره با عناوين و شکل ديگري شود، از سوي هيئ  مدررات زدايي حذف مي

 يابند. بروز و ظهور مي

، بته ها و افراد مخل در صدور مجتوزشکاي  از دستگاهدر بحث مجوزها،  توان ناکافي براي برخورد با متخلفين: -

در حاليکه، اين نهاد به لحاظ ساختاري توان و قدرت مدابله و برخورد بتا متخلفتان را  شوراي رقاب  واگذار شده اس ،

 کند، ضيان  اجرايي ندارد.ندارد و حکيي که صادر مي

کته بتراي متخلفتان در امتر  ايحتداکثر جرييتهطب  قتانون،  وجود بازار غير رسمي در صدور برخي مجوزها: -

در حالي است  کته برختي مجوزهتا  باشد، اينميليون تومان مي 100مبلغ تسهيل مجوزها در نظر گرفته شده اس ، 

شود. اين مبلغ ناچيز، باعث شده تا متخلفان هيچ ابايي از تخلف نداشتته بي  از يک ميليارد تومان خريد و فروش مي

در آنهتا  باشند و عالوه بر دامن زدن به شکل گيري و گسترش بازار غيررسيي در صتدور برختي مجوزهتا، ايتن تفکتر

اي اي نيس  و در صورت اجرا نيز خللي بر بتازار غيررستييشکل بگيرد که مجازات و برخورد با متخلفان، بحث جدي

نخواهد شد. در واقع، اين نوع از مجازات باعث رسيي  بخشيدن به بازار غيررستيي در مستئله  وارد اندکه ايجاد کرده

 مجوزها شده اس .

اي بته متأسفانه جامعه ما چه در سط  مسئوالن و چه در ستط  متردم، جامعته کيفيت:توجه به کميت به جاي  -

-باعث شده برخي دستگاه امرشود. اين شدت آمارگرا اس . به هيين دليل، هيواره بر کاه  تعداد مجوزها تأکيد مي

تدليتل يافتته است ، در مجوز  96مجوز به  444ها مثل جهاد کشاورزي اعالم کنند تعداد مجوزها در اين دستگاه از 

هتاي صتورت گرفتته از ستوي شود و طب  بررسيکه در عيل، هيان رويه قبلي براي اخذ و صدور مجوز طي ميحالي

سازمان بازرسي، نه تنها تعداد مجوزها در اين وزارتخانه کم نشده اس ، بلکه در حتال حاضتر تعتداد مجوزهتا در ايتن 

 رسد.مجوز مي 700نهاد به بي  از 

اگرچه هيواره در کشتور بتر استتفاده از  امر تسييل صدور مجوز: در فاده نکردن از تجربه ساير کشورهااست -

هتا و انجتام شتود و مستير سياستتگذاريشود، اما عيالً به اين موضوع تتوجهي نيتيتأکيد ميتجربيات ديگر کشورها 

کشتورهايي مثتل اس . به طور مثال در بحث مجوزها، سياست   تکراري متيرکزاصالحات بر تجربه کردن راهکارهاي 

مجوزهاي کسب و کار، به جاي کم کردن تعتداد  و ... براي بهبود و تسهيل صدور سنگاپور ،کره جنوبي، سوئيس، قطر
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مجوزها، بر کاه  زمان و هزينه فرآيند صدور مجوز بنا شده است ، در حاليکته، در کشتور متا، اگرچته در قتانون بتر 

ها براي کاه  تعداد مجوزهتا است  و مستئوالن نيتز موفديت  را در   زمان و هزينه تأکيد شده اس ، اما تالشکاه

 دانند. اعالم کاه  تعداد مجوز مي

در بحث مجوزها، ايجتاد انحصتار در صتدور  اتترين موضوعيکي از مهم هاي ييافع:صدور مجوز توسط دستگاه -

در ايجتاد کستب و کتار مربوطته ترين ذينفع تگاه صادرکننده مجوز، خود مهممجوزها اس . بدين معني که دس برخي

دهد. مثالً مجوز کسب و کارهاي صتنعتي را اس  و به هيين دليل، هيچگاه اجازه ورود افراد ديگر را به آن بخ  نيي

مجتوز داروخانته را وزارت صي ، مجوزهاي کسب کارهاي مربوط به کشاورزي و دامپروري را وزارت جهاد کشاورزي، 

که در کشورهاي ديگر، دستگاه صادرکننده مجوز، در آن کسب و کتار ذينفتع ، در حاليکنندصادر مي وزارت بهداش 

 نيس . 

زدايي، بين سه تتا شت  متاه طب  قانون، براي حذف يا اصالو يک مدرره در هيئ  مدررات وجود تورم مقرراتي: -

هتاي متعتدد و مختلفتي مترتبط بتا نامتهها و آيين، بخشنامهمدت در طول اين اس  که زمان نياز اس . اين در حالي

موضوعي که تصييم به حذف يا اصالو آن گرفته شده اس ، در حال صتادر شتدن است . بته عبتارت ديگتر، سترع  

ت حذف يک يا چند مدرره تتأثيري بتر حتذف مدترراحتي زدايي اس  و زايي در کشور بسيار بيشتر از مدرراتمدررات

 ندارد. از فضاي کسب و کار کشور زائد

بتراي رفتع موانتع و انجتام اصتالحات در هتر بخشتي، بته اتختاذ  ها:دستگاه بين نداشتن انسجام و هماهاگي -

اي که متأستفانه در اس ، مسئله نياز ها و نهادهاي مرتبط با موضوعميان ساير دستگاه هياهنگ و اقدامات تصيييات

ها اس  و به هيتين دليتل، چراکه صدور مجوز منبع درآمدي براي بسياري از دستگاه شود؛کشور ما جدي گرفته نيي

 شتدهباعتث  کته ايتن امتر شوندها براي رفع موانع و حذف مدررات زائد نييدستگاه ديگرمعيوالً حاضر به هيکاري با 

 .و به کندي صورت گيرد بي  از پي  دشوار شود بهبود محيط کسب و کارتسهيل و روند 

صتدور مجوزهتا،  تستهيلاز جيله تکتاليف قتانوني بتراي  ها با هيئت مقررات زدايي:دستگاه نکردنهمکاري  -

ها براي بارگذاري و ارائه شفاف و دقي  تيامي مجوزها هم به لحاظ نظتام مجتوزدهي و هتم از منظتر هيکاري دستگاه

تا براساس آن هيئت  مدتررات زدايتي بتراي  هاي کسب و کار در سامانه پيشخوان مجوزهاي کسب و کار اس خوشه

هتاي از جيلته اتتاق اصتناف، ديگتر به جتز معتدودي از دستتگاه ، اما متأسفانهگيري نيايدتصييم آنحذف يا اصالو 

مجتوز اند کامل نيس  و بعضاً ابهامات و ايراداتي نيتز دارد. متثالً، اگر ارائه دادهاند يا ها يا مجوزها را ارائه ندادهدستگاه

گيرد و شده اس ، طيف وسيعي از کسب و کارها را در بر ميبارگذاري در اين سامانه وزارت صي  توسط تأسيس که 

کارخانته صتنايع  ياکارخانه قير  اس  و يا يک واحد معدني يا واحد صنعتي ، تأسيسمشخص نيس  منظور از تأسيس

 شود.سردرگيي فعاالن اقتصادي مي. در واقع، اين ابهام و نامحدود کردن مجوز باعث  و ... غذايي

روند اصالو يا حذف مدررات زائد، نيازمند تصيييات يکپارچه و واحد از ستوي يتک  ها:گيريثباتي در تصميمبي -

هاي مختلف مترتبط بتا کستب و نگري و تصيييات متعدد در حوزهاي اس ، در حاليکه در کشور ما بخشينهاد فراقوه

ات، ماليات و .. مانع از تسريع در فرآيند اصالو و بهبود محيط کسب و کار شده است . ايتن کار از جيله صادرات، وارد

، از دست  سترمايه گتذاريمنجر به کاه  امنيت  امر نه تنها محيط کسب و کار را با تهديد مواجه کرده اس ، بلکه 

  شده اس . در حوزه تجارت خارجي داخلي اعتيادي به فعاالن اقتصاديبي ايجاد بازارهاي صادراتي و رفتن
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  يل صدور مجوزهاي کسب و کاريل صدور مجوزهاي کسب و کارههسستت  راهکارهايراهکارهاي  

 

  بنديبنديجمعجمع  
و مددمه بهبود فضاي کسب و کتار اس   نيازهاي اصلي در بحث رون  توليد، بهبود و تسهيل فضاي کسب و کاريکي از پي 

-هاي اعالمي دستتگاهموضوعي که در برنامه کشور اس ؛در  و اصالو نظام مجوزدهيتسهيل و تسريع در صدور مجوزها نيز 

اما تجربته يتک دهته گذشتته کشتور در  .رون  توليد در دستور کار قرار گرفته اس سال براي نيز  1از جيله وزارت صي  ها

با وجود آنکه قوانين متعدد و مختلفي در اين زمينه تصويب شده و هيئتتي بتا  دهد،بحث بهبود فضاي کسب و کار نشان مي

عنوان هيئ  مدررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار  به عنوان متولي اصلي شناسايي و حتذف مدتررات زائتد، 

                                                           
 يتا حتذف و هتا دستتورالعيل و فرآيندها اصالومحور براي بهبود کسب و کار در دستور کار قرار داده اس .  ۶برنامه هايي با  ۹۸وزارت صي  در سال . 1

دسترستي  ايجتاد و ستازيشتفاف تجتارت، و توليد موانع رفع و زدايي مدررات کلي هدف توليدبا مانع مدررات و قوانين تندي  مجوزها، صدور زمان کاه 

هاي جامع اطالعتاتي ، تتدوين و ابتالغ سياستتهاي صتنعتي، معتدني و آزاد به اطالعات براي عيوم ذينفعان و مبارزه با فساد اداري، ايجاد و توسعه سامانه

هبتردي کته بايتد در آن سياست  ارزي، ستود بتانکي و شناسي و تعيين مشکالت بخ  صنع ، معدن و تجارت و تدوين برنامته راتجاري با هدف آسيب

. پايگاه هاي ديگر نيز از اجراي اين برنامه حياي  کنند از اهتم ايتن برنامته هاست اهداف کالن اقتصادي در زمينه حياي  از توليد تعيين شود و دستگاه

 رساني دول (اطالع

راييهاي اجتبديل شدن بهبود محيط کسب و کار و تسهيل در صدور مجوزها به اولويت اول دستگاه

ه منظور هاي مربوط به بهبود محيط کسب و کار بگيريپوشان در تصميمهاي موازي و همحذف دستگاه

ايجاد ثبات در سياستگذاري

سمي از اختصاص يک کد منحصر به فرد همانند کد ملي به هر يک از مجوزها براي شناسايي مجوزهاي ر

غيررسمي

هاي مرتبط با صدور مجوزهاايجاد اجماع، هماهنگي و يکپارچگي ميان ساير دستگاه

گر قرار است به طور مثال، ا)جلوگيري از ايجاد و تشديد تورم مقرراتي با استفاده از تجربه ساير کشورها 

تبصره صادر شود، در مقابل يک بخشنامه با همان تعداد ماده و تبصره از نظام 5ماده و 5يک بخشنامه با 

(مجوزدهي کشور حذف شود

ش بازار اصالح روند برخورد با متخلفان در تسهيل صدور مجوزها به منظور جلوگيري از ايجاد و گستر

غيررسمي مجوزها

رفع انحصارگرايي از نظام مجوزدهي کشور



 

9 
 

کستب و کتار وزارت ، در مرکتز مطالعتات پتاي  و بهبتود محتيط 44هاي کلي اصل ( قانون اجراي سياس 7براساس ماده 

، امتا اتفتاق قابتل تتوجهي در امتر بهبود محيط کسب و کار تشکيل شده است در اقتصاد و امور دارايي به عنوان نهاد اصلي 

تسهيل صدور مجوزها و بهبود فضاي کسب و کار ر  نداده اس  و به اعتداد فعتاالن اقتصتادي نظتام مجتوزدهي گستترده و 

هتا و تتالششتود. اگرچته، کشور محسو  مي روي توليد و اشتغالهاي جدي پي آسيبپيچيده هيچنان به عنوان يکي از 

اس ، امتا بته دليتل عتدم هيتاهنگي  طي چند سال گذشته قابل تددير هيئ  مدررات زدايياقدامات صورت گرفته از سوي 

هيئت  هتا از ستوي ديگتر، ها از يک سو و نداشتن ضيان  اجرايي کافي مصوبات اين هيئ  براي ساير دستگاهميان دستگاه

با اين حتال،  مدررات زدايي نتوانسته آنطور که در قانون مشخص شده اس  در اصالو نظام مجوزدهي کشور تأثيرگذار باشد.

محد  شود، مددمه آن اولوي  قرار دادن فضاي کسب و کار کشتور بته عنتوان  «رون  توليد»شعار  در پي آن هستيم کهاگر 

افزايتي ستاير باشتد کته در ايتن ميتان، هيتاهنگي و هتموليد از سوي مسئوالن و سياستگذاران ميپيشران توسعه و رون  ت

 ها و نهادها با يکديگر در سرع  بخشيدن به امر تسهيل صدور مجوزها امروي ضروري اس .دستگاه
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