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 خالصه مديريتي

نيز با همين هيئتي  شود واز آن ياد مي« زداييمقررات»حقوقي ـ اقتصادي ايران با عنوان  آنچه در ادبيات

وكارها فعاليت دارد، در واقع نوعي وپاگير براي كسبعنوان، متولي اصلي ساماندهي و حذف مجوزهاي دست

 م است. معناي مرسو زدايي بهاست كه واجد كاركرد و اهدافي محدودتر از مقررات« مجوززدايي»

گيري تاكنون و كيفيت اجراي آنها، نشانگر آن است كه اين زدايي از بدو شكلمصوبات هيئت مقررات 

شرح كه مصوبات هيئت در ادغام يا حذف  هيئت در انجام مأموريت خود توفيقي حاصل نكرده است. بدين

تأثيري ملموس در  است و ثانياً،ها مالك عمل قرار نگرفته برخي از مجوزها، اوالً توسط برخي از دستگاه

 وكار نداشته است.وپاگير صدور مجوزها براي كسبكاهش فرايند دست

زدايي و تسهيل ت مقرراتئهي»رو استدالل شده است كه تحليل قانوني تركيب و جايگاه  در گزارش پيش 

 زدايي بهين هيئت مقرراتي راهبردي در تعييو عملكرد هيئت مذكور، حاكي از خطا« وكارصدور مجوزهاي كسب

زدايي، كه جايگاه قانوني هيئت مقررات ااين معن . بهتسهيل صدور آنهاستعنوان متولي حذف مجوزهاي غيرضرور و 

كننده نهادي عالي براي نيل به هدف مراتب نظام حقوقي، تأمينتركيب اعضا و ارزش مصوبات آن در سلسله

رسميت  تاكنون، بهزدايي مقرراتهيئت  نشدن مصوبات يدليل اجرايترين مهم رسد. اين امر،نظر نمي مجوززدايي به

ها در برابر مصوباتي با امضاي زدايي در مصوبات نهادهاي مقرراتگذار و مقاومت دستگاهمقرراتهيئت  شناخته نشدن

 شود.زدايي(، محسوب ميمقرراتهيئت  عنوان رئيس وزير امور اقتصادي و دارايي )به

حسب تجربيات مكرر، نهادهاي ستادي دولت )براي نمونه، سازمان امور اداري  توجه به اين واقعيت كه بربا  

شود اين كارويژه بر و استخدامي(، از قابليت ايفاي تكاليفي همچون مجوززدايي برخوردار نيستند، پيشنهاد مي

تمركز نهادي و ستادي، با استفاده  شودمي تر، پيشنهادبه طور دقيققرار گيرد.  جمهورنماينده ويژه رئيسعهده 

مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود »موجود در رابطه با موضوع مورد بحث، يعني  هاينهادترين مهم از يكي از

رغم انجام اقدامات قابل تقدير در خصوص به. اين مركز پس از تأسيس، صورت گيرد «وكارمحيط كسب

به دليل جايگاه سازمانيِ بخشي، يعني وابستگي به معاونت  مجوزها و استعالمات،ساماندهي و الكترونيكي كردن 

امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، قادر به ايفاي نقش مؤثري به عنوان نهاد متولي ساماندهي و تسهيل 

ديل مركز ملي مطالعات تواند در دستور كار قرار گيرد، تبصدور مجوزها نبوده است. يكي از پيشنهادهايي كه مي

جمهور جمهور يا نماينده ويژه رئيسوكار به نهادي ستادي و زير نظر رئيسو پايش و بهبود محيط كسب

براي انجام كارويژه ساماندهي و  (قانون اساسي (127) وهفتماصل يكصدوبيستشده در  بيني)سازوكار پيش

 است. وكارتسهيل مجوزهاي كسب



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 نيز انو گرجست از جمله كره جنوبي معناي مجوززدايي( زدايي )بهدر مقرراتتجربه كشورهاي موفق  

به  هاي مربوطمانههاي دولت الكترونيكي، از جمله سابرداري مؤثر از سامانهحاكي از آن است كه ايجاد و بهره

از طريق  ولت دو جمهور براي اصالحات دراراده قوي رئيس ، باوكار و بالتبع، دستيابي به توسعه اقتصاديكسب

ه است. در تشكيل نهادهايي با عضويت وزراي مربوط و البته با مشاوره نمايندگان بخش خصوصي انجام شد

اينده ويژه نم، در ايران مجوززداييساماندهي مجوزها و ترين نهاد براي انجام فرايند حال حاضر، مناسب

 رسد.نظر مي به وكارو بهبود محيط كسب مركز ملي مطالعات، پايشاز طريق نهادي مانند  جمهوررئيس

كه  رسيده وزها در كشور، اكنون زمان آن فراهاي متعدد در ساماندهي نظام مجپس از ناكامي 

رساند و از اين  اين تكليف مهم را به انجامي، با استفاده از اختيارات مندرج در قانون اساس جمهوررئيس

 ا كاهش دهد.را بر بودن فرايند صدور مجوزهانبودن و زم رهزينهطريق، بار اداري ناشي از پيچيدگي و پُ

 

 مقدمه

طور  وكار و به(، موضوع ساماندهي مجوزهاي كسب1389 ماهاز زمان تصويب قانون برنامه پنجم توسعه )دي

وپاگير و تسهيل و تسريع صدور مجوزهاي ضروري براي فعاالن اقتصادي، يكي از خاص، لغو مجوزهاي دست

رغم تصويب قوانين و مقررات شود. اما بهمحورهاي اصلي مورد توجه سياستگذاران و قانونگذاران محسوب مي

وپاگير و مخل مجوزهاي دست»گرفته، همچنان معضل هاي صورتمتعدد توسط نهادهاي مختلف و تالش

محور هفت در يكي از كه اخيراً،  طوري شود. بهوكار شمرده مييكي از معضالت جدي محيط كسب« توليد

وكار مرتبط بهبود فضاي كسب»، با عنوان «براي رونق توليد»شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت  اعالم

 از يكي كاروكسب فضاي بهبود اصالح» هايي در نظر گرفته شده است؛برنامه« با بخش صنعت، معدن و تجارت

 و فرايندها اصالح» بر برنامه اين تحقق براي و داشته أكيدت آن بر همواره اقتصادي فعاالن كه است هاييبخش

 همكاري با مديريت توسعه معاونت كه اندكرده اشاره «مجوزها صدور زمان كاهش يا حذف و هادستورالعمل

 «توليد مانع قوانين تنقيح و زداييمقررات پيگيري» به برنامه دومين. بود خواهد آن مجري برنامه و طرح معاونت

. بود خواهد حقوقي معاونت همكاري با بازرگاني هايپژوهش و مطالعات مؤسسه آن مجري كه گرددمي باز

 توسعه معاونت كه است محور اين براي شده تعريف هايپروژه ديگر از «اطالعاتي جامع هايسامانه توسعه ايجاد»

 1.«است شده گرفته نظر در بخش اين مسئول عنوان به ربطذي هايحوزه همكاري با منابع مديريت

گزارشي، راهكارهايي را براي  در صنعت، معدن و تجارت وزارت برنامه و طرح عالوه بر اين، معاونت 

 هايفعاليت با مرتبط قوانين تنقيح و بازنگري» ارائه كرده است؛ از جمله:« وكارهاي كسبقفل»گشودن 

 تسريع راستاي در وكاركسب هايپنجره ايجاد ملي الگوي سازياجرايي و عملياتي و كاروكسب و اقتصادي

                                                 
 .3/2/1398 اقتصاد )روزنامه(، ، دنياي«كرد منتشر صمت توليد: وزارت رونق براي برنامه 35 جزئيات. »1



 

 
 

 مديريت رويكرد تغيير و غيرضرور مجوزهاي كار... حذفوكسب مجوزهاي صدور يندهايافر در تسهيل و

 1«.فرايندي... و هوشمند مديريت سمت به خاص مرحله در مجوز اخذ از اقتصادي هايفعاليت

 همچنان سئلهممجوزها، اين  مسئلهسؤال مهم اين است كه چرا با وجود توجه سياستگذار و قانونگذار به  

د؟ در اين گزارش، ها و به طور كلي دولت قرار دارهاي آتي وزارتخانهدر برنامهانجام آن  الينحل باقي مانده و

 خصوص نهادهاي مقررتگذار در شناسيتالش شده با تحليلي مفهومي و همچنين بررسي عملكرد و آسيب

، يكخش در ب اين اساس حلي پيشنهاد شود. برمجوززدايي، داليل اصلي اين عدم توفيق واكاوي شود و راه

« مجوززدايي»متناظر با سطوح مقرراتگذاري شرح داده شده و مفهومي با عنوان « زداييمقررات»سطوح مفهومي 

زهاي زدايي و تسهيل صدور مجوهيئت مقررات»ه و عملكرد ، به شرح پيشيندومبخش  در تبيين شده است.

لكرد نهاد مذكور زدايي در نظام حقوقي كنوني ايران پرداخته شده و عم، به عنوان نهاد متولي مقررات«وكاركسب

دم هماهنگي زدايي در دو بخش عمقررات هيئت مصوبات اجراي موانعترين مهم .مورد ارزيابي قرار گرفته است

، رمچهاگزارش پيش رو است. در بخش سوم ها، موضوع بخش ها و عدم يكپارچگي و انسجام دستگاهدستگاه

ام مجوزهاي مصوبات نهادهاي موازي و با كاركرد مشابه در خصوص برقراري دولت الكترونيكي و ساماندهي نظ

 مصوبه مهم كه توسط نهادهايي همچون مجلس 13اين بخش،  وكار، بررسي و تحليل شده است. دركسب

رايي فناوري اطالعات ]سابق[ شوراي اج فناوريعالي شوراي اداري،عالي شوراي وزيران، شوراي اسالمي، هيئت

كر شده ذ است مجازي به تصويب رسيده فضايعالي شوراي و مقاومتي اقتصاد فرماندهي اطالعات فعلي، ستاد

جاد گفته ايات مراجع پيشبر اساس مصوب كه هاييها و تعارض صالحيتخصوص همپوشانيدر  يو در موارد

كامي در هايي كه يكي از داليل اصلي ناها و اختالف صالحيتهايي ارائه شده است؛ همپوشاني، تحليلشده

 ست.اشده  گيري مباحث ارائهبندي و نتيجهشود. در بخش پاياني، جمعساماندهي نظام مجوزها محسوب مي

 

 زدايي يا مجوززدايي؟. تحليل مفهومي: مقررات1

رابهام و غامض است كه بسته به زمينه )متن( ، مفهومي پُ«مقرراتگذاري»همچون  ،«زداييمقررات»اصطالح 

شود؛ مي مطرح زداييمقررات از متنوعي بسيار مفاهيم مورد استفاده، واجد معاني مختلفي است. چنانكه امروزه

 اداري، تشريفات كاهش مقررات، و قوانين نمودن سبك كردن، پذيرانعطاف ،كردن ساده كمّي، كاهش جملهاز 

 هايسازمان ادغام و سازيخصوصي حتي و دولت و گسترش رقابت از هاييبخش به خصوصي بخش ورود

هاي بنديزدايي در پرتو سطحبندي مفهوم مقرراتدر ابتداي نوشتار، تالش بر اين است كه با سطح 2.موازي

گرفته از مقرراتگذاري، مفهوم اين اصطالح مورد واكاوي قرار گيرد و مفهومي با عنوان مفهوميِ صورت

تواند ارزيابي زدايي ميتهاي مذكور، تبيين شود. توجه به مفهوم دقيق مقررابنديبه مدد سطح« مجوززدايي»

 تر سازد.تر كرده و انتظارات از اين مفهوم و فرايند را واقعيعملكرد نهادهاي مسئول را شفاف

                                                 
 .4/2/1398 ،(روزنامه) اقتصاد ، دنياي«كرد ارائه گزارشي در صمت وزارت برنامه و طرح وكار: معاونتكسب هايقفل براي پيشنهاد. »1
 .85، ص 1381ها )سمت(، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ،، تهرانزداييمقرراتعبدالحميد شمس،  .2



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 زدايي متناظر با سطوح مقرراتگذاري. سطوح مقررات1-1

ح با سطو زدايي متناظرزدايي، توضيح سطوح مقرراتها براي توضيح مفهوم مقرراتترين روشيكي از مناسب

زدايي در واقع مفهوم مقرراتگذاري است؛ به اين دليل كه چنانكه در ادامه توضيح داده خواهد شد، مقررات

 قرار داد.  طور مجزا مورد تحليل و بررسي توان اين دو را بهشود و نميجزئي از مقرراتگذاري محسوب مي

 . سطوح مقرراتگذاري1-1-1

 توجه قرار داد: توان در سه سطح موردمقرراتگذاري را مي

 عام، فهومم اين. است اجتماعي رفتار آورالزام تنظيم معناي به عام، اول مقرراتگذاري، سطح سطح 

ح، مباحث در اين سط. رودمي كار به حقوقي نظام و قانون چيستي به اشاره براي حقوقي نظري آثار در

ن حدود برانگيزي همچومباحث چالشكالن مربوط به مرزها و روابط اخالق، مذهب و قانون و همچنين 

 شود.مداخله قانون در حوزه خصوصي مطرح مي

 اقتصاد دآزا سازوكار در دخالت بر ناظر حقوقي نظام معناي به مقرراتگذاري خاص، سطح دوم، سطح 

 خالتد بر هم و شودمي اطالق اقتصاد تنظيم حقوقي نظام بر هم مقرراتگذاري معنا، اين در. است

 شدنيانجام راحقوقيف و حقوقيه شيو دو به اقتصاد، تنظيم و بازار در حكومته مداخل. بازار در قانونگذارانه

 بلكه ت،نيس حقوقي قواعد از ايسادهه مجموع معناي به حقوقي شيوه اينجا، شايان ذكر است در. است

 مقامات فردي تدابير عمومي، نهادهاي هاساسنام قانون، مانند حقوقي مقررات و اَعمال از ايگسترده طيف

 . گيردمي بر در را سياستي اسناد و اجرايي اَعمال مذاكرات، عمومي،

 در. است «مقرره» ابزار با اقتصاد تنظيم معناي به اخص، سطح يعني سوم، سطح در مقرراتگذاري 

 1.است( مجريه قوه به وابسته اغلب) اداري نهادهاي و هاسازمان مصوبات ،«مقرره» از منظور اينجا

 زدايي. سطوح مقررات2-1-1

 :است شرح اين به مقرراتگذاري مفهوم در آن متناظر سطوح به توجه با زداييمقررات مفهوم

ه مداخله كمتر تصميم نظام سياسي و طبعاً قانونگذار ب :ست ازا زدايي، عبارتمقررات عام سطح اول، سطح 

كند حوزه خصوصي دولت تالش مي در حوزه خصوصي و احترام بيشتر به حريم خصوصي. در اين سطح،

هايي كه جزئي از حوزه تري براي شهروندان به رسميت بشناسد و تا حد ممكن، از مداخله قانوني در حوزهفراخ

 نيست. زدايي، موضوع اين نوشتارشود، پرهيز كند. اين سطح عالي مقرراتوب ميخصوصي يا اخالقيات محس

 آزادسازي، رويكرد با اقتصاد در دولت مداخالت كاهش بر ناظر زدايي،مقررات خاص سطح دوم، سطح 

ويژه از طريق  زدايي بهدر اين سطح، مقررات .است قانوني و سياستي ابزارهاي طريق از... و سازيخصوصي

                                                 
دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي ، «مفهوم رگوالسيون در قلمرو حقوق»کرابي، . محمد راسخ و سيدمجتبي حسيني1

؛ مشخصات منبع اصلي 29-30، صص 1394ز و زمستان يي، پا8شماره ودوم، ستيد، سال بيو توسعه سابق( دوره جد )دانش
 به اين شرح است:

R. Baildwinand and M. Cave, Understanding Regulation, Oxford : Oxford University Press, 1999. 



 

 
 

گيري فضاي بازتر و آزادتري در اقتصاد گيرد كه در مجموع، سبب شكلتصويب قوانيني صورت مي

گذاري تري به سرمايهنحو گسترده خواهند شد. اين قوانين، بخش خصوصي را ترغيب خواهند كرد كه به

تصميم هايي شود كه دولت به داليل مختلف، و فعاليت اقتصادي روي آورد و جايگزين دولت در بخش

زدايي نيز همچون سطح خاص ها را اتخاذ كرده است. سطح خاص مقرراتبه عدم مداخله در آن بخش

پذيرد؛ مقرراتگذاري، از طريق ابزارهاي حقوقي و فراحقوقي )قانونگذاري، سياستگذاري و...( صورت مي

هاي گذاري فعاليتبدين معنا كه فرايندها و سازوكارهاي كاهش مداخالت اقتصادي دولت با رويكرد وا

رسند. ها و سپس در قالب مفاد قانوني به تصويب مياقتصادي به بخش خصوصي، ابتدا در قالب سياست

زدايي در سطح دوم، ناظر به هرگونه ابزار و تدبيري براي كاهش مداخله توان گفت مقرراتدر مجموع مي

 راتگذاري است. دولت در اقتصاد است كه چنانكه خواهيم گفت، بعضاً مستلزم مقر

 و هابخشنامه ها،نامهآيين حجم از كاستن معناي به زدايي،مقررات اخص سطح سوم، سطح 

ر اين سطح البته د .است اقتصادي محيط بر ناظر( مقرراتگذار نهادهاي ديگر و دولتي) هايدستورالعمل

ور بدين ترتيب كه طي صد زدايي از طريق مقرراتگذاري صورت خواهد گرفت؛نيز بخشي از مقررات

دهد كاهش مي هايي از اقتصادها، دولت مداخله خود را در بخشنامه و... ديگر مقررهها، آيينتصويبنامه

 سازد.تري را براي تكاپوي بخش خصوصي فراهم ميو مجال فراخ

 1970زدايي در آمريكا در اواخر دهه توان مقرراتزدايي را مياي از سطوح دوم و سوم مقرراتنمونه 

كه  نهادهايي به نسبت خوشبيني 1اصالحات، دوران نهادهاي از نارضايتي دليل ذكر كرد. در اين دوران، به

نهادها، خود به موانعي  اين كه شدتصور مي چنين. رفت ميان از بودند، شده پديدار پيش دهه چهار در طول

محسوب  وپاگيرناسازگار و دست حجيم، متعدد، هايرويه وجود علت وكارها تبديل شده وبراي كسب

تر شده تگذاري به سرعت رشد كرده بودند و بخش اداري فدرال نيز فربهاشوند؛ چراكه نهادهاي مقررمي

 زمان از» و در مجموع مداخله دولت اين بود كهمقرراتگذاري  بود. بازخورد اين افزايش حجم دولت،

 براي كه شد تبديل معمول امري به بوروكراسي از انتقاد( 1977 ـ 1981) بعد به كارتر جمهوريرياست

گرفت؛ مي در بر را رقابتي صنايع از «زداييمقررات» اصالحات، اين. كردمي ايجاد انگيزه اداري اصالح

 جمهوريرياست زمان در. گرفتمي قرار مقرراتگذاري موضوع بايستنمي هرگز منتقدان، باور به كه صنايعي

 نهادهاي و مقررات كه سنگيني بار از هابنگاه تا شد گرفته كار به بيشتري ترتيبات( 1989-1981) ريگان

 عمومي مديريت ساختن پذيرانعطاف هدف با سنگين، بار اين. شوند رها بودند كرده تحميل آنها بر اداري

 2.«بود شده ايجاد رقابت به حساسيت ميزان افزايش با شهروندان تقاضاهاي برابر در

                                                 
 1948و  1933هاي در سالاز اصالحات سياسي اشاره دارد که  ايدر آمريكا، به مجموعه« دوره اصالحات». دوران معروف به 1

توسط فرانکلين روزولت پيشنهاد شد. پيشنهاد مذكور در زماني بود که حکومت فدرال اياالت متحده در پاسخ به احساس 
ناامني عميقي که در اثر رکود بزرگ ايجاد شده بود، مسئوليت بيشتري در اقتصاد کشور بر عهده گرفت. برنامه اصالحات از 

طور  مؤثر، حکومت فدرال را به نحوي هاي بيمه اجتماعي تشکيل شده بود که بهو برنامهي عمومي هافعاليت مجموعه
، ترجمه ليلي منفرد، مركز «دولت مقرراتگذار»داد؛ ر. ك.: كارن يونگ، گر نهايي قرار ميمستقيم در جايگاه کارفرما و بيمه

 .12، ص 1392 ، فروردين12920وكار(، شماره مسلسل كسبهاي مجلس شوراي اسالمي )گروه مطالعات محيط پژوهش
 .12-13، صص پيشين، . يونگ2
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 زداييمثابه سطح چهارم مقررات . مجوززدايي به3-1-1

بدين معنا كه در  شناسايي كرد؛« مجوززدايي»توان با تعبير زدايي را مياما سطح چهارمي از مقررات

وكار، كسب اگيرِ صدور مجوزهايوپمشكالت برآمده از بوروكراسي دست كشورهايي مانند ايران، متأثر از

وكارها سبكبر بودن صدور مجوزها به عنوان يكي از موانع اصلي بر بودن و هزينهله پيچيدگي، زمانمسئ

ه خواهد شد كه مطرح شده و مورد توجه سياستگذاران و قانونگذاران قرار گرفته است. در ادامه توضيح داد

ز با همين عنوان شود و هيئتي نيزدايي در ايران از آن ياد ميرسد آنچه امروزه با عنوان مقرراتنظر مي به

وكار( است. و ناظر بر كاهش مجوزهاي كسب معناي مضيّق )به« مجوززدايي»تشكيل شده است، در واقع 

 و وكاركسب شروع رايب غيرضروري مجوزهاي لغو شده، مفهوم گفته در زداييمقررات از اصلي هدف

، 1ل در شك. است( زمان و هاهزينه مراحل، لحاظ از) ضروري مجوزهاي دريافت شرايط سهولت همچنين

 زدايي و مجوززدايي ترسيم شده است. مقررات نسبت مفاهيم مقرراتگذاري،

 

 زدايي و مجوززدايي. نسبت مفاهيم مقرراتگذاري، مقررات1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هر و زدايي،مقررات از جزئي شده، داده توضيح معناي به مجوززدايي پيداست، 1شكل  در چنانكه

زدايي بر اساس ت، سطوح چهارگانه مقررا2در شكل  .شوندمي محسوب مقرراتگذاري از جزئي دو،

 گفته، نمايش داده شده است.توضيحات پيش
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 زدايي. سطوح مقررات2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكار. تأثير اصالح نظام مجوزدهي در بهبود محيط كسب4-1-1

المللي در وكار، مبتني بر مطالعات متعدد داخلي و بيندر اولويت قرار گرفتن اصالح نظام مجوزهاي كسب

 وكار بوده است. بهكسبهزينه و سالم مجوزدهي براي بهبود محيط راستاي اهميت نظام روان، سريع، كم

كرات مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است.  شده به وكار، ادعاي مطرحويژه از منظر مجوزهاي شروع كسب

عنوان ابزاري براي رسيدن به اهدافي از جمله  هاي مجوزدهي مطلوب، صدور مجوز بهتوضيح اينكه در نظام

گيرد. تخصيص نتايج كمياب، مورد استفاده قرار ميزيست و  حفظ سالمت و امنيت عمومي، حفظ محيط

هاي تجاري ـ اقتصادي توسط دولت هاي صاحبان فعاليتوكار براي اطمينان از صالحيتمجوزهاي كسب

فرايندهاي اخذ مجوز با اهداف مطلوب مقرراتگذاري  كه دهدشوند. ولي مشكل زماني رخ ميصادر مي

گاه، يابد و آنوكار افزايش ميي، زمان و هزينه شروع كسباين ناهمسويه همسو نباشد كه در نتيج

در اين حالت، شروع  2شود.وكارها تبديل ميكسب 1فرسايمجوزدهي خود به يكي از بارهاي طاقت

هاي نوپا و كوچك، ويژه براي شركت شود كه بهوپاگير منوط ميوكار، به الزاماتي غيرضروري و دستكسب

مد در اغيرقابل دسترس است. اين نظام معيوب، منجر به شيوع اين شيوه عمل ناكار الزاماتي دشوار يا حتي

 3شود.وكارها تبديل ميسدي در برابر رشد و توسعه كسب شود و در مجموع، بهسطوح محلي نيز مي

                                                 
1. Burdensome 

ها در مواجهه با هاي اداري وارده بر شرکتهزينه»معناي  ( بهRegulatory Burden« )بار مقرراتگذاري». در يك گزارش، اصطالح 2
روند فساد اداري و بار مقررات در كشورهاي اروپاي شرقي و »بانك جهاني، ر. ك.: تعريف شده است؛ « وکارمقررات دولتي کسب

، ويرايش دوم، ترجمه جعفر خيرخواهان و جواد «ها(وكار و عملكرد بنگاهآسياي مركزي )بر اساس نتايج نظرسنجي محيط كسب
 .7، ص 1393 ماه، مرداد12766-1هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل براتي، مركز پژوهش

، ترجمه عليرضا حمزه، «وكار در ويتنامهاي اصالح مجوزدهي كسبها و موفقيتوكار: چالشقيمت انجام كسب»، هو. آنه 3
وكار و دبيرخانه شوراي عالي معاونت امور اقتصادي و دارايي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر پايش و بهبود محيط كسب

 .2-3، صص 1394ماه قانون اساسي، ارديبهشت (44) وچهارمچهل هاي كلي اصلستاجراي سيا
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وكار، ويژه مجوزهاي شروع كسب وكار بهدهنده تأثير نظام مجوزدهي مطلوب كسبمطالعات بسياري، نشان 

دهند كه موانع ورود، و همكار وي نشان مي 1مطالعات هرندورف در بهبود محيط اقتصادي است. براي نمونه،

يافته است. اين امر عمدتاً يك دليل مهم براي شكاف درآمدي بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه

شود و بر اين اساس، هزينه ورود آنها ميبه اين دليل است هر مانع در ورود كارآفرينان به بازار، سبب افزايش 

، پرتغال با مثالها را كاهش دهند. براي كشورهاي مختلف تالش دارند كه با اصالح قوانين، هزينه ورود شركت

و همكاران  2طور قابل توجهي كاهش داده است. برنستتر ها را بهاصالحات در قوانين خود، هزينه ورود شركت

هاي جديد و اشتغال در دادند كه اصالحات قانوني مذكور، سبب افزايش تشكيل شركتاي نشان وي در مطالعه

هاي باالتر اي ديگر به اين نتيجه دست يافتند كه هزينهو همكاران وي نيز در مقاله 3پرتغال شده است. فرونسكا

رمندي يا كارگري، وكار، سبب دلسرد شدن كارآفرينان شده و انگيزه افراد را براي اشتغال به كاشروع كسب

اي نشان دادند كه مقررات ورود، سبب سودآوري بيشتر و و همكار وي در مطالعه 4دهد. اسچيوارديافزايش مي

، طي اصالحات مثالشود؛ براي هاي فعال موجود ميتر كاال و خدمات شركتتر و كيفيت پايينوري پايينبهره

هاي كارگري گذاري، افزايش اشتغال و كاهش هزينهر سرمايهايتاليا، آزادسازي ورود، اثري مثبت ب 1998سال 

تر و وري پايينهايي كه مقررات ورود تسهيل نشده و همچنان سختگيرانه است، بهرهداشته است و در بخش

اي به تبيين اين نكته پرداختند و همكار وي نيز در مقاله 5برتراندكننده باالتر است. در آخر، هاي مصرفقيمت

 6قررات ورود سخت به بازار در فرانسه، يكي از داليل مهم رشد پايين اشتغال در اين كشور است.كه م

 در ترغيب كشورها براي مجوززدايي« وكارسهولت انجام كسب». اثرگذاري شاخص 5-1-1

 بانك 7«وكاركسب انجام سهولت» شاخص هايتوصيه و هاآموزه شده، تأثير با توجه به توضيحات بيان

المللي مذكور مورد بررسي در اتخاذ رويكرد مجوززدايي كامالً آشكار است. آنچه در ارزيابي بين جهاني

اند؛ اولين كارها معطوفوگيرد، دو دسته از نماگرهاست كه بيشتر به مقررات و تأثير آن بر كسبقرار مي

هاي ضروري براي ثبت تورالعمل)مانند تعداد دس 8«معيارهاي مقرراتگذاري واقعي»دسته از نماگرها، به 

)از قبيل وقت و  9«معيارهاي پيامدهاي مقرراتگذاري»است؛ دومين دسته به مربوط كار( ويك كسب

هر كشور، در صورتي در  10است.مربوط كار و اجراي يك قرارداد( وهزينه الزم براي ثبت يك كسب

                                                 
1. Berthold Herrendorf 

2. Lee Branstetter  

3. Raquel Fonseca 

4. Fabiano Schivardi  

5. Marianne Bertrand  
( 7وکار )ناظر به متن پيشنهادي براي اصالح ماده )ضرورت تسهيل صدور مجوزهاي کسب». به نقل از: شاهين جوادي، 6

هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مركز پژوهش ،«(يقانون اساس (44) وچهارماصل چهل يکل يهااستيس ياجراقانون 
 .20-22، صص 1392ماه ، دي13454مسلسل 

7. Doing Business 

8. Measures of Actual Regulation 

9. Measures of Regulatory Outcomes 
، در: احمد ميدري و اصالن قودجاني )تأليف و ترجمه(، «)فهم مقررات( 2004کار در وگزارش انجام کسب». بانک جهاني، 10

 .47 ، ص1387جهاد دانشگاهي، واحد تهران،  ،، تهرانکاروسنجش و بهبود محيط کسب



 

 
 

 ثبت برق، به دسترسي ساز،وساخت مجوزهاي كار،وكسب )شروع يك گانه اين شاخص10هاي نماگر

و  دادهاقرار اجراي فرامرزي، تجارت ماليات، پرداخت رد،داران خُسهام از حمايت اعتبار، اخذ مالكيت،

هاي زمان، مرحله و هزينه در هر امتياز باالتري را كسب خواهد كرد كه مؤلفه ورشكستگي( فصلوحل

مرحله در قالب مجوز درآمده  نجا كه در اغلب موارد، مؤلفهبدين ترتيب، از آ 1يك از آنها، كمتر باشد.

 2تواند به بهبود امتياز و رتبه كشور در هر نماگر كمك كند.وكار مياست، لغو هر مجوز كسب

 دو نكته شايان ذكر است: در پايان اين قسمت، 

ترين و زدايي و محدودمقرراتعنوان سطح چهارم  به« مجوززدايي»نكته اول اينكه ادعاي مبني بر  

وكار رنگ آن در محيط حقوقي كسباهميت بودن يا نقش كممعناي بي وجه بههيچ ترين سطح آن، بهمضيق

وكار يابد. صاحبان كسبكند و پايان ميشود، رشد ميوكاري، با مجوز آغاز مينيست. توضيح اينكه هر كسب

قتصادي و همچنين اار دارند؛ چراكه مجوزهاي الزم براي هر فعاليت از طريق مجوزها با قوانين و مقررات سروك

ترين لموسمدارك الزم براي اخذ هر مجوز، در قوانين و مقررات مربوط، قيد شده است. از سوي ديگر، م

دهد؛ معضالتي از قبيل معضالت فعاالن اقتصادي، در مواجهه با نهادهاي اداري در فرايند اخذ مجوز رخ مي

در زمره  هايي كه در مجموعويژه لزوم پرداخت رشوه و ديگر هزينه بودن، فسادهاي احتمالي به برزمان

سختگيري  ترتيب، هرگونه گشايش و تسهيل از يك سو، يا شوند. بدينترين بارهاي اداري محسوب ميسنگين

وكار را كسب م محيططور مستقي وكار، بهو محدوديت از سوي ديگر، در فرايند صدور و اخذ مجوزهاي كسب

جوزها، جزئي ملحاظ مفهومي، ضروري است بر اين نكته تأكيد شود كه نظام  سازد. با اين همه، بهمتأثر مي

اده خواهد شد، وكار است. چنانكه توضيح داز نظام كليِ مقرر شده در قوانين و مقررات مربوط به محيط كسب

ترين لموسمزدايي، اليه مجوزهاست؛ چراكه يكي از مقرراتهاي اكنون، تمركز قانونگذار ايراني در اليه

يان به ابعاد توجهي و نپرداختن قانونگذار و مجرشود. طبعاً اين تمركز، سبب بيوكار تلقي ميكسب تمعضال

 وزهاست. با اينتر از صِرف ادغام يا كاهش تعداد مجتر و كالنزدايي شده است؛ ابعادي كه فربهديگر مقررات

برخي از  وكار، همپوشانيتعداد زياد مجوزهاي الزم براي كسب مسئلهمجدداً بايد تصريح كرد كه  حال،

ها و مراحل برخي مجوزها، مجوزها، ابهام در لزوم يا عدم لزوم اخذ برخي مجوزها، ابهام در مدارك الزم و هزينه

روري در مندي و شفافيت ضامروابط و ضوابط شخصي آلوده به فساد در اخذ مجوزها و در مجموع، عدم نظ

را بر آن داشته  وكارها تشخيص داده شده و قانونگذارترين مسائل كسبراهميتنظام مجوزها، امروزه يكي از پُ

 انديشي كند.تا با تصويب قوانين و تشكيل نهادهايي، براي حل آن چاره

                                                 
 ( شاخص مذكور، ر. ك.: 2019مشاهده آخرين گزارش ). براي 1

International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, "Doing Business 2019", 

Washington, 2018, Available online at: 

http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-

report_web-version.pdf 
مقررات ورود »سايمون يانكوف و رافائل الپورتا و فلورانسيو لوپز ـ دو ـ سيالنس و آندري شليفر،  ر. ك.: . براي مطالعه بيشتر،2
حقوق ، ترجمه جواد يارمحمدي و سيد محمدرضا حسيني، در: سيد محمدرضا حسيني )گردآورنده، مترجم(، «وكاركسب به

 .21-69، صص 1396تهران، چالش،  وكار،هاي نظري شاخص سهولت انجام كسبوكار: بنيانو اقتصاد كسب
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رويكرد كالن و موسّع جاي  كه اتخاذ رويكرد محدود و مضيّق مجوززدايي بهنكته دوم اين 

زدايي در ايران، ناشي از موانع ساختاري آزادسازي و كاهش مداخله دولت در اقتصاد و مقررات

هاي دستيابي به اهداف اصالحات كالن الوصول بودن دستيابي به نتايج ملموس به نسبت دشواريسهل

قانون اجراي »اخير در اجراي  هايهاي سالو بنيادين معطوف آزادسازي اقتصادي است. موانع و كاستي

آمده از ( و انحراف پيش25/3/1387)مصوب « قانون اساسي (44وچهارم )هاي كلي اصل چهلسياست

البته بايد گفت به  1اي از موانع ساختاري در اين زمينه ذكر شود.تواند به عنوان نمونهاراده قانونگذار، مي

كشور ما همچنان از  ـكه در ادامه توضيح داده خواهد شد  ـهاي مجوززدايي دليل نواقص نهادها و رويه

 زدايي نيز محروم مانده است. مندي از مزاياي اين سطح محدود مقرراتبهره

 

 زداييمثابه مقررات مجوززدايي به .1كادر 

و حذف  هامعنايي كه در نظام حقوقي ايران صورتبندي شده، صرفاً ناظر بر ساماندهي مجوز به« زداييمقررات»

« زداييمقررات»گيرد و نه صورت مي« مجوززدايي»بر است. در اين معنا، در واقع نوعي وپاگير و هزينهمجوزهاي دست

مچون كاهش ههايي بنيادين و بلندمدت، معناي مرسوم و موسّع آن. در مجوززدايي، بدون دغدغه اِعمال آموزه به

زينه و زمان هوكار و كاهش مراحل، ز بر تسهيل صدور مجوزهاي كسبمداخله دولت در اقتصاد، آزادسازي و...، تمرك

 شود.محسوب مي« زداييمقررات»شرط اساسي و گام اول ، پيش«مجوززدايي» صدور مجوزهاي مربوط است.
 

 اداري سازيساده يكي از راهكارهاي مثابه به مجوززدايي. 2-1

زدايي روشنگر باشد، مفهوم شدن ابعاد مقرراتتواند در روشن از ديگر مفاهيمي كه توضيح آن مي

سازمان همكاري »هاي به شرح در يكي از گزارش «اداري سازيساده» عبارتاست.  2«سازي اداريساده»

 شودمي اطالق دولت هايشيوه و ابزارها ها،سياست به»تعريف شده است:  (OECD)« اقتصادي و توسعه

 و شهروندان وكار،كسب صاحبان كه است اداري هايمقرراتگذاري هزينه كاهش و تسهيل آنها هدف كه

سازي اداري، بخشي از نظام اصالح مقررات و ساده 3.«دهندمي قرار تأثير تحت را عمومي بخش

گيرد. وكارها صورت ميويژه براي كسب طور خاص، با هدف تسهيل امور اداري به مقرراتگذاري است كه به

 در اداري متعدد تشريفات و مقررات شدن سازي اداري آن است كه با انباشتهي سادهدر واقع، هدف اصل

 منابع انحراف وكارها،كسب به دهيپاسخ فرايند كردن ندكُ باعث دولت كه مختلف هاياليه و هاسازمان

 نوآوري كاهش بازارها، به منابع ورود دشواري پاسخگويي، و شفافيت كاهش مولد، هايگذاريسرمايه از

 ايجاد ها، باعثمقررات و رويه اين 4شود، مقابله كند.كارآفرينان مي شدن دلسرد و تازه مشاغل ايجاد در

                                                 
سازي در ايران طي يند خصوصياتصادي در فرهاي نظام اقبررسي مشاركت بخش ر. ك.: محسن كالنتري، . براي نمونه،1

 .1391معادن و كشاورزي ايران،  اتاق بازرگاني، صنايع، ،تهران )با تأكيد بر جايگاه بخش خصوصي واقعي(، 1380-1390 هايسال

2. Administrative Simplification 

سازي اداري در وپاگير به سوي مقرراتگذاري هوشمند: سادهاز مقرراتگذاري دست». سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، 3

هاي مجلس شوراي ، ترجمه سميه عالي، مركز پژوهش(«OECDحوزه سازمان همکاري اقتصادي و توسعه )کشورهاي 

 .10، ص 1395ماه هشت، ارديب14844اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل 
 .9ص  ،همان. 4



 

 
 

 2.شوندمي 1«وپاگيردست مقررات» اصطالح به يا غيرضروري مقرراتي و بار اداري هايهزينه

كه در  ـزدايي تر، به سطوح مقرراتنحوي دقيق توان بهسازي اداري، ميبا توجه به مفهوم ساده 

سازي اداري، نهادها و مقامات كه در سادهپي برد. به اين ترتيب  ـشد ابتداي نوشتار از آن سخن گفته 

هايي بنيادين همچون كاهش مداخله دولت در اقتصاد يا آزادسازي را مدنظر قرار آنكه دغدغهمسئول، بي

ويژه در مقطع شروع فعاليت،  وكارها، بهي و سرعت انجام امور اداري كسبسازدهند، صرفاً به روان

انديشند. طبعاً در اين سطح، كمتر ضرورتي براي اصالح قوانين و مقررات و توسل به مراجع قانونگذاري مي

خود، از اختيارات مديريتي  3هاي اختياريو مقرراتگذاري است، بلكه مقامات اداري در بستر صالحيت

 اي تسهيل سازوكارها و فرايندهاي مجوزدهي برخوردارند.بر

طور  وكارها و بهسازي اداري، لغو مجوزهاي مخل و مزاحم كسبراهكارهاي سادهترين مهم يكي از 

، يكي از راهكارهايي كه بانك جهاني براي مثالاست. براي « مجوززدايي»اصطالح،  و به كلي شهروندان

با محوريت قرار دادن بخش  4،«(منا) خاورميانه و شمال آفريقامنطقه »توسعه اقتصادي كشورهاي 

؛ «ي جديدهابنگاه ورود رايحذف موانع رسمي و غيررسمي ب»ست از: ا كند، عبارتخصوصي توصيه مي

طور دلبخواهانه و خارج  دهد بهاختيار مي ه به مقامات دولتيكورود و مجوزهاي  ضروري است الزامات

 مانند مصوباترا طرد كرده و به برخي ديگر امتيازاتي واگذار كنند ) گذاراناز سرمايه برخياز ضوابط، 

برقرار است( حذف شود؛  ها در الجزاير، مصر، سوريه و تونسدر بسياري فعاليت ي كهبخشي وزارت

ورود و  سازيآسانوكارهاي كوچك بايد بر براي توسعه كسب يابتكار هايترين سياستمهم»

وكار، ايجاد كسب برايرسمي الزامات  عالوه بر توجه به. شودتمركز مافزايش رقابت  منظور به يسازرسمي

 املوعها و نهاده هايبه بازاردشوار عملياتي، دسترسي  يهاي باالبايد بر ساير موانع ورود كه از هزينه

 5.«شد تمركزآيد، مها به وجود ميبنگاهو خروج دشوار  توليد

 هاياز جمله پنجره شود؛هاي متعددي بهره گرفته مياز ابزارها و شيوه زي اداري،ساسادهدر فرايند  

گيري، يمتصم براي زماني سقف مجوز، تعيين اخذ فرايندهاي سازي، ساده(الكترونيكي و فيزيكي) واحد

 مالي بار گيرياندازه براي هاييشيوه مقررات، اتخاذ اجراي براي متوسط و كوچك هايبنگاه به كمك

 كارگيري آن و به از ترگسترده رويكردهايي و اداري سازيساده به ساختاري و سازماني اداري، رويكردهاي

سهم چشمگير  .داده هايپايگاه و وب بر مبتني هايدرگاه يعني محور،ـ  اطالعات هايفناوري هايسازوكار

 سازي اداري كامالً مشهود است.هاي سادها و شيوهوكار در ابزارهاصالح نظام مجوزهاي كسب

                                                 
1. Red Tape 

، سال مجلس و راهبرد، «وكاروپاگير و تبيين آثار آن بر محيط كسبمفهوم مقررات دست» . ر. ك.: احمد مركزمالميري،2
 .163-200، صص 1395، شماره هشتادوهفت، پاييز وسومبيست

3. Discretionary Powers 
4 .(Middle East and North Africa) "MENA" ؛ کشورهاي منطقه منا شامل کشورهايي به اين شرح است: عربستان

سعودي، امارات متحده عربي، قطر، عمان، بحرين، تونس، کويت، اردن، مصر، لبنان، يمن، کرانه باختري و غزه، سوريه، ايران، 
 جيبوتي، عراق، الجزاير، مراکش، مالت و ليبي.

رانتي به اقتصاد رقابتي: رفع موانع رشد اقتصادي با محوريت بخش خصوصي در خاورميانه و شمال از اقتصاد ». بانك جهاني، 5
هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات جهانشاهي، مركز پژوهشترجمه جعفر خيرخواهان و فاطمه عرفاني ،«آفريقا

 .26، ص 1392ماه ، بهمن13484اقتصادي(، شماره مسلسل 
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شود. در يكي از تعريف مي 1«دولت الكترونيك»سازي اداريِ مجوزها، در بستر امروزه ابزارهاي مدرن ساده 

تغيير تدريجي روابط دروني و بيروني بخش عمومي با استفاده از فناوري »تعاريف دولت الكترونيك آمده است: 

قابليت »سازد كه اطالعات و ارتباطات. ... فناوري اطالعات و ارتباطات براي ادارات عمومي اين امكان را فراهم مي

در راستاي برقراري دولت  2«.در قبال كاربران متفاوت خود را افزايش دهد «در اختيار بودن»و  «دسترسي

در كشورهاي  الكترونيكي دولت هايبرنامه از بسياري ابزاري كليدي در 3،«هاي متمركز دولتيدرگاه»الكترونيك، 

 طريق از كه شود ايجاد دسترسي نقطه يك تا شودمي تالش هاي مذكوردرگاه ايجاد با. شودمختلف محسوب مي

 مبادالت از ايگسترده طيف نهايت در و را بيابند مربوط دولتي اطالعات تمام بتوانند كارآفرينان يا شهروندان آن

 براي رسمي و اصلي ورود كه راه متحده، اياالت در FirstGov.gov انجام دهند. از جمله سايت دولت بارا 

 در غيرنظامي هايدرخواست براي كره جنوبي راهنماي آمريكاست؛ نقشه در دولتي اطالعات تمام به دسترسي

 است؛ و ارائه شده بنديطبقه درخواست 4000 از بيش به مندنظام نحو كه به دولت، سراسري درگاه سايت

 هايفرم به آنالين ، دسترسي2000 اكتبر در ملي در فرانسه كه ارتباطي درگاه يك معرفي با آنالين خدمات

 4فرم در آن تضمين شده است. 1000كم دست به دسترسي كرد و ممكن را اداري

يح شده است؛ كرات بر ضرورت انجام فرايندهاي اداري به صورت الكترونيك تصر در قوانين ايران نيز به 

 جمهوري يفرهنگ و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون»يكي از آخرين موارد، موادي از 

 ( قانون مذكور،46ماده )« ث»است. طبق بند ( 14/12/1395 مصوب)(« 1396 -1400) ايران اسالمي

 كشور مالكا و اسناد ثبت سازمان و انتظامي نيروي دادگستري، محاكم ها،شهرداري نظير اجرايي هايدستگاه»

 ايگونه به را خود افزارينرم هايزيرساخت و داخلي هاييندافر و هادستورالعمل برنامه دوم سال پايان تا مكلفند

 حقوق ماليات، ه،بيم مانند دولتي عوارض و حقوق كليه محاسبه و متقاضيان از اطالعات دريافت تا نمايند آماده

 از استفاده با رفاًص محاسبات آن بر وارده اعتراضات نيز و شهرداري عوارض و هاجريمه آنها، هايجريمه و مالكانه

 و شود ميسر وطهمرب اظهارنامه يا درخواست الكترونيكي ارسال با زمانهم انساني نيروي حضور بدون و افزارنرم

 طريق از هادريافت و هاپرداخت و اعالم متقاضي به( آنالين)برخط  صورت به محاسبات كامل توضيح با همراه

 اجرايي هاي( قانون مذكور، دستگاه67ماده )« پ»همچنين در قسمت ابتداي بند  .«شود انجام الكترونيكي

 هايبانك لتكمي و الكترونيكي قابليت با خدمات و يندهاافر كليه كردن الكترونيكي به نسبت اندموظف شده

نيز مفادي در  (117) ادهعالوه بر اينها، در م .كنند اقدام برنامه قانون اجراي سوم سال پايان تا مربوط، اطالعاتي

 شده است. يه در اين خصوص مقررئخصوص الكترونيكي كردن فرايندهاي قضايي آمده و تكاليفي براي قوه قضا

                                                 
1. E-Government 

مؤسسسه عالي  ،، تهرانحقوقي ـ نظري بر پيامدهاي دولت الكترونيك با نگرش مديريتي عبدالحميد شمس، نقل از: به .2
 .23، ص 1385ريزي، آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

3. Centralised Government Portals"هاي تخصصيدرگاه»ها، "؛ در كنار اين درگاه »(Specialised Portals)  قرار

وكارهاي فعال در يك بخش يا صنعت خاص است؛ ر.ك.: دارند كه هدف آنها، زيرمجموعه مشخصي از مشتريان، مانند كسب
 .16-17، صص پيشينسازمان همکاري اقتصادي و توسعه، 

 .15-16صص  ،همان. 4



 

 
 

است.  1«پنجره واحد»هاي امروزي، ابزار سازي اداري، در نظامچنانكه گفته شد، يكي از ابزارهاي اصلي ساده 

وكار است كه به مكاني فيزيكي يا مجازي يا تركيبي از اين دو براي تمركز بر امور ناظر بر كسب»پنجره واحد 

وكار، امكان كسب اطالعات مورد نياز، مشاوره اندازي كسبصاحبان پيشه، كارآفرينان، كارجويان و متقاضيان راه

هاي دهد و ارتباط آنها را با دستگاها در مكاني واحد را ميهها، مجوزها و ثبت درخواست)اطالع از( دستورالعمل

سازوكاري براي شفافيت، تسهيل  گرچه در اينجا پنجره واحد، 2«.كندطور مستقيم برقرار مي ربط بهاجرايي ذي

شود؛ اما ساماندهي مجوزها از اين طريق، وكارها محسوب ميو سرعت بخشيدن به همه امور مربوط به كسب

 جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون» (70) ، طبق مادهمثالت و فراگيري بسياري دارد. براي عمومي

 محيط مستمر بهبود قانون»( 7موجب ماده ) ـ كه به (15/10/1389 مصوب)(« 1390-1394) ايران اسالمي

 پنجره يندافر ايجاد در»: است شده مقرر به حكمي دائمي تبديل شده ـ (16/11/1390 مصوب) «وكاركسب

 در االختيارتام نماينده استقرار طريق از خدمات ارائه به نسبت موظفند مجوز صدور فرعي هايدستگاه واحد،

 3«.آورند... عمل به را الزم همكاري و اقدام مجازي فضاي در يا و واحد هايپنجره محل

 

 زدايي. پيشينه و عملكرد هيئت مقررات2

 زداييقانوني و تشكيالتي هيئت مقررات . سوابق و پيشينه1-2

لحاظ تركيب، اختيارات و كاركرد، تحوالتي  گيري، بهمانند هر نهاد ديگري، نهاد مورد بحث نيز از بدو شكل

ماه تا ارديبهشت 1387 ماههاي مكرر )در بازه زماني خرداددليل قانونگذاري طور خاص، به داشته است. اما به

شرح تحوالت قانوني هيئت والتي زودهنگام شده است. آنچه در ادامه خواهد آمد، ( هيئت دچار تح1394

است كه با ادعا و اميد به كاركرد مؤثرتر آن صورت گرفته است. توضيحات راجع به تكاليف هيئتي كه در 

ين ويژه از ا وكار تغيير شكل داده، بهزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبطول زمان، به هيئت مقررات

 كند. حيث واجد اهميت است كه امكان رصد كيفيت انجام تكاليف قانوني آن را در طول زمان فراهم مي

 اقتصادي هايفعاليت پروانه و مجوزها صدور شرايط تسهيل و زداييمقررات بر . هيئت نظارت1-1-2

هاي كلي قانون اجراي سياست( »7زدايي در نظام حقوقي ايران، در ماده )اولين ردپاي هيئت مقررات

( قابل مشاهده است. در ماده مذكور، قانونگذار با خوشبينيِ 8/11/1386)مصوب « قانون اساسي 44اصل 

بت ساماندهي يا وكار در كشور و پيچيدگي و صعوبرآمده از عدم آگاهي از ابعاد و حجم مجوزهاي كسب

ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه»ها را مكلف كرد: حذف هريك از آنها، دستگاه

                                                 
1. Single Window 

، «هاي واحددستگاهي در راستاي تحقق پنجره الكترونيكي بينشناسايي موانع ايجاد ارتباطات »نقل از: علي فيروزي،  . به2
قانون اساسي،  (44) وچهارمچهل هاي كلي اصلوكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستدفتر پايش و بهبود كسب

 .3، ص 1394 ماهشهريور
در گفتار چهارم گزارش  ام مجوزها،مباحث تفصيلي در خصوص قوانين و مقررات مربوط به دولت الكترونيك و ساماندهي نظ .3

 حاضر مطرح شده است.



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

وكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت گذاري و كسبو مجوزهاي سرمايه

 ايگونه به قانون اين تصويب از پس ماه ششِ ظرف حداكثر اقتصادي هايفعاليت سازيمجوزها و شفاف

 مرجع توسط درخواست ثبت تاريخ از روز ده ظرف حداكثر متقاضي پاسخ كه شود تدوين و تهيه اصالح،

 «.شود... داده كتباً ربطذي

 قرر كرد:م( همان قانون 7ماده ) «4»، قانونگذار در تبصره «زدايينظارت بر مقررات»در راستاي  

 و مجوزها صدور شرايط تسهيل و زداييمقررات بر نظارت مأمور را هيئتي است موظف جمهوررئيس»

 به حتاجم اهداف اين تحقق كه مواردي براي است مكلف هيئت اين. نمايد اقتصادي هايپروانه فعاليت

 اين اجراي در نيز جمهوررئيس .«نمايد وزيران هيئت تقديم و تهيه را نظر مورد لوايح است، قوانين تغيير

 و زداييمقررات بر نظارت هيئت اعضاي عنوان به ، هفت نفر را23/11/1387 حكمي مورخ طي تكليف

 .    منصوب كرد اقتصادي فعاليت پروانه و مجوزها صدور شرايط تسهيل

 قانون( 7) ماده اجرايي نامهآيين»ماده با عنوان  33نامه اجرايي مفصلي در قالب در گام بعد، آيين 

وهشتم يكصدوسي اصل موضوع كميسيون به تصويب« اساسي قانون( 44) اصل كلي هايسياست اجراي

( تفصيل بيشتري يافت و فصل پنجم آن 7نامه مذكور، مفاد ماده )در آيين 1اساسي رسيد. قانون (138)

نامه مذكور، ( آيين19ماده ) «1»( به هيئت نظارت اختصاص داده شد. در تبصره 22تا  19)مواد 

»... براي هيئت در نظر گرفته شد؛ به اين ترتيب كه « نظارتي»زوكارهايي در راستاي ايفاي وظايف سا

 به نماينده اعزام گيري،گزارش نظير مختلف طرق از تواندمي خود هاينظارت اعمال براي هيئت

 با و تحصيل را خود نياز مورد اطالعات وثوق، مورد اشخاص به نمايندگي اعطاي و مشمول هايدستگاه

 مشمول هايدستگاه. دهد ارائه مشمول هايدستگاه به اصالحي پيشنهادهاي آنها، تحليل و تجزيه

چنانكه  .«نمايند اعالم را آن نتيجه و اجرا روز ده ظرف را نظارت هيئت اصالحي پيشنهادهاي موظفند

نامه، فراتر از صرف نقش نظارتي است كه براي هيئت شده در آيين پيداست، سازوكارهاي در نظر گرفته

نامه، ضمانت ( آيين19ماده ) «2»ويژه آنكه در تبصره  ( در نظر گرفته شده بود؛ به7ماده ) «4»در تبصره 

وقت در  اسرع در درخواست به هيئت مورد مدارك و همكاري با هيئت و ارسال اطالعات اجرايي براي

 معاونت در نظارت هيئت بيني شد كه دبيرخانهپيش نامه،( آيين21) همچنين طبق ماده 2ود.نظر گرفته ب

 نظارت هيئت نامه، اعضاي( آيين22شود و بر اساس ماده ) مستقر و دارايي اقتصادي امور وزارت ربطذي

 تعيين شوند. جمهوررئيس تأييد و دارايي و اقتصادي امور وزير پيشنهاد به

                                                 
 .17/5/1388ك مورخ 41336ت/99595شماره  . تصويبنامه1
باالترين مقام هر يك »قانون اساسي مقرر شده است:  (44) وچهارمچهل هاي كلي اصل( قانون اجراي سياست85. در ماده )2

موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون  قانون، مسئول اجراي صحيح و به( اين 86ي موضوع ماده )يهاي اجرااز دستگاه
وچهارم هاي كلي اصل چهلعالي اجراي سياستبار به شورايباشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكمي

شده در اين قانون، باالترين مقام دستگاه  شخص( قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف م44)
موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيئت تخلفات اداري معرفي كند. هيئت موظف است پس از رسيدگي و 

 «.( قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد...9ماده ) «ط»تا  «ج»احراز تخلف بندهاي 



 

 
 

زدايي، نظارت بر اجراي صحيح تكاليف وظيفه هيئت نظارت بر مقرراتترين مهم رسدميبه نظر  

 و اقتصادي امور وزارت» مقرر شده بود: «3»آن بود. در تبصره  «3»ويژه تبصره  (، به7مندرج در ماده )

 پروانه يا مجوز صدور مراجع كليه همكاري با قانون اين تصويب از ماه ششِ ظرف است موظف دارايي

 و منتشر را اقتصادي هايفعاليت كليه در گذاريسرمايه راهنماي كتاب آن نظاير يا برداريبهره يا كاري

 قرار تجديدنظر مورد را آن غيرضروري، مجوزهاي حذف و مقررات تسهيل رويكرد با باريك ماه ششِ هر

 حق مرجعي و نهاد هيچ. است گذاريسرمايه متقاضيان تكاليف تعيين مستند تنها راهنما كتاب اين. دهد

تصور  .«كند مطالبه را آن در مصرح موارد از بيشتر شرايطي يا مدارك پروانه، يا مجوز اعطاي براي ندارد

، حاوي مجوزهاي «كتاب راهنما»قانونگذار در هنگام تصويب تبصره مذكور اين بود كه صِرف تدوين يك 

سامان  مند كرده و نظام مجوزدهي بههاي دولتي، نظامها و دستگاهوكار، مجوزدهي را در سازمانكسب

بودن آن بر همگان  بينانه بودن و خطاخواهد شد؛ تصوري كه پس از گذشت مدت كوتاهي، غيرواقع

هاي اقتصادي گذاري و كمكسازمان سرمايه»سايت كه اكنون نيز در وب ـآشكار شد. اين كتاب راهنما 

سازمان و  10وزارتخانه و  15كار  شامل عناوين، فرايندها و گردش ـ 1در دسترس است« و فني ايران

ها پس از اصالحات قانوني و مكاتبات مروري بر فهرست مجوزهاي صادره توسط وزارتخانه 2دستگاه است.

سال  9هاي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در طول و جلسات و ديگر فعاليت

براي كه طوري  گذاري است؛ بههاي بسيار زياد كتاب راهنماي سرمايهگذشته، نشانگر نواقص و كاستي

زدايي و تسهيل در كميته تخصصي هيئت مقرراتمجوز  440مثال، فقط براي وزارت جهاد كشاورزي، 

 3وكار بررسي شده است.صدور مجوزهاي كسب

 ( قانون برنامه پنجم توسعه62كارگروه ماده ) .2-1-2

تدريج براي  (، ابعاد گسترده و پيچيدگي نظام مجوزها، به7پس از گذشت مدت كوتاهي از تصويب ماده )

روشن شد.  (( و قوه مقننه7عنوان مجري ماده ) و دارايي به طور خاص وزارت امور اقتصادي دولت )به

ناپذير گانه، اصالحوضوح آشكار شد كه نظام مجوزها بدون همكاري و مساعدت قواي سه اين نكته به

كه ـ ا اي براي ساماندهي و تسهيل مجوزهخواهد بود؛ بنابراين الزم بود نهادي با تركيب فراقوه

 تشكيل شود.  ـشد زدايي خوانده ميمقررات

 اصل كلي هايسياست اجراي قانون( 7) ماده در آنچه مالحظه بدون قانونگذار اساس اين بر 

به تصويب رسانده بود، كارگروهي با تركيب متفاوت  1386 ماهقانون اساسي در بهمن (44) وچهارمچهل

( قانون برنامه پنجم 62كه در ماده )بيني كرد. به اين ترتيب و البته وظايفي مشابه با هيئت نظارت، پيش

                                                 
 .: آدرس اينترنتي زير:. ك. ر1

https://www.investiniran.ir/fa/news/5192 
گذاري در ايران هاي اقتصادي و فني ايران، راهنماي سرمايهگذاري و كمكسازمان سرمايه. ر.ك.: وزارت امور اقتصادي و دارايي، 2

 .1388 ماه، مهرهاي اقتصاديصدور مجوز فعاليت ؛ فرايندها و گردش كار(44) وچهارمچهل قانون اصل (7))نسخه دوم( بر اساس ماده 
، جلد وكار در دولت يازدهم: از مستندسازي تا اصالحمجوزهاي كسبوكار )تهيه و تنظيم(، . دفتر پايش و بهبود محيط كسب3

 .30، ص 1396وزارت امور اقتصادي و دارايي، پيك نور، پاييز  ـ معاونت امور اقتصادي ،تهران اول،



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 ابالغ از پس ماه سه مدت حداكثر ها... موظفنددستگاه»... مقرر شد:  1(،15/10/1389توسعه )مصوب 

 همچنين و مجوز اخذ به فعاليت بودن موكول قانوني مباني نيز و مربوط فعاليت و مجوز نوع قانون، اين

 ريزيبرنامه] معاونت از متشكل كارگروهي به رسماً را آن بر ناظر مقررات ساير و لغو تمديد، صدور، شيوه

 حقوقي معاونت جمهور،رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت ،[جمهوررئيس راهبردي نظارت و

 نمايندگان از نفر سه نيز و دادگستري و اجتماعي امور و كار دارايي، و اقتصادي امور يوزرا جمهور،رئيس

 اعالم ناظر عنوان به اقتصادي و اساسي قانون( 90) نودم اصل بودجه، و برنامه هايكميسيون از مجلس

 و حقيقي اشخاص الزام شده، تعيين مهلت در ماده اين موضوع مستندات ارسال عدم صورت در. نمايند

 «.است... ممنوع مجوز أخذ به حقوقي

اماندهي اي در خصوص سفرادستگاهي يا فراقوهتوان هسته اوليه تأسيس هيئتي اين كارگروه را مي 

 ز:اشده براي كارگروه مذكور، عبارت بود  و تسهيل صدور مجوزها دانست. وظايف در نظر گرفته

 مجوزها تجميع ها،روش جايگزيني و اصالح و تسهيل و بازنگري بر مشتمل دستورالعمل ابالغ»... ـ 

«. جمهور...رئيس تأييد از پس فعاليت نوع هر براي قانوني ضوابط چارچوب در غيرضروري مجوزهاي لغو و

 ماده اين موجب به شده اصالح يا لغو اجرايي هايروش و هادستورالعمل جايگزين دستورالعمل اين»

 .«استاالجرالزم مذكور اجرايي هايدستگاه همه براي و شودمي محسوب

 شيوه و مرجع مجوزها، انواع شامل ماده اين موضوع دستورالعمل»... به اطالع عموم رساندنِ ـ  

 و طراحي ورمنظ همين به كه اطالعاتي پايگاه يك در را مربوط بنديزمان و احيا و لغو و تمديد صدور،

  «.سازد...مي مستقر

( 7هايي با ماده )( قانون برنامه پنجم توسعه آمد، واجد همپوشاني62چنانكه گفته شد، آنچه در ماده ) 

لحاظ رعايت اصول  ترديد، بهقانون اساسي بود. بي (44) وچهارمچهل هاي كلي اصلاجراي سياستقانون 

و احتماالً  ـدليل  شد. اما به هر( مطرح مي7( در قالب اصالحيه ماده )62قانونگذاري، مناسب بود مفاد ماده )

اي توسط مجلس اتخاذ چنين رويه ـاالجرا شدن بيشتر قانون برنامه توسعه دليل اهميت و احتمال الزم به

صورت « دستورالعمل»مندي و تسهيل صدور مجوزها در قالب يك (، مقرر شد نظام62شد. بر اساس ماده )

 . و البته اين حكم نيز هيچگاه محقق نشد ـرساني منتشر خواهد شد پذيرد كه در پايگاه اطالع

(، در 62خصوص اجراي ماده ) توسعه دردر يكي از معدود گزارش عملكردهاي قانون برنامه پنجم  

قالب چند سطر كلي )كمتر از يك صفحه( صرفاً به عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت امور 

ريزي اين در حالي است كه متولي اجراي اين ماده، معاونت برنامه 2اقتصادي و دارايي پرداخته شده است.

                                                 
پذير و ارتقاي نظام مالي قانون رفع موانع توليد رقابت( »57موجب ماده ) )الحاقي به« 5»ذكر است بر اساس تبصره . شايان 1

 ييزداهيئت مقررات»( قانون برنامه پنجم توسعه به ۶2ارات کارگروه موضوع ماده )يف و اختي((، وظا20/2/1394)مصوب  «کشور
 ( قانون برنامه پنجم توسعه، لغو شده است.۶2ده و ماده )منتقل ش« وکارکسب يل صدور مجوزهايو تسه

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ك.: سازمان برنامه و بودجه كشور،  ر.. 2
 .396، ص 1396مدارك و انتشارات،  سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز اسناد، ،، تهران، جلد اول: حوزه فرابخشي1395ايران در سال 



 

 
 

( و 62عنوان مجري ماده ) در نظر گرفتن معاونت مذكور به جمهور )وقت( بود.و نظارت راهبردي رئيس

نظر مقنن،  بودن نهاد مذكور نسبت داد؛ چراكه بهويژگي ستادي  توان به( را مي62دبير كارگروه ماده )

توانست در قامت نهادي فرابخشي و از جمهور )سابق( ميريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه

هاي بخشي را فراهم ها و دستگاهماهنگي الزم براي ساماندهي مجوزها ميان وزارتخانهجايگاهي برتر، ه

طوري كه در ادامه توضيح داده خواهد شد، در عمل نتوانست به انجام فرايند  سازد. البته اين مالحظه، به

برنامه پنجم  ( قانون62مورد بحث كمك كند. البته اين نكته نيز شايان ذكر است چنانكه كارگروه ماده )

توسعه فعال بود، قطعاً دچار تعارض صالحيتي آشكار با هيئت نظارت مستقر در وزارت امور اقتصادي و 

 شد.(( مي7دارايي )مندرج در ماده )

 دبيرخانه ايران به عنوان مسئول فني و اقتصادي هايكمك و گذاريسرمايه سازمان .3-1-2

 اقتصادي هايفعاليت پروانه و مجوزها صدور شرايط تسهيل و زداييمقررات بر نظارت هيئت

 و مجوزها صدور شرايط تسهيل و زداييمقررات هيئت نظارت بر» دبيرخانه مسئوليت در تحول ديگر،

 و اقتصادي هايكمك و گذاريسرمايه سازمان به 1390 ماهشهريور در ،«اقتصادي هايفعاليت پروانه

هيئت نتوانست اقدامات  1معدود گزارش عملكردهاي هيئت مذكور، شد. بر اساس يكي از ايران محول فني

 26 تا 1390 ماهآذر ، طبق اعالم هيئت، ازمثالمؤثري در راستاي انجام وظايف محوله داشته باشد. براي 

بخشنامه  يك دستورالعمل، بررسي يك نامه، بررسيآيين سه ، عملكرد هيئت شامل بررسي1391 ماهدي

خاص بوده است.  مقرره بررسي بدون كاروكسب محيط بهبود موضوع خصوص در هجلس سه و برگزاري

نامه، آيين اصالح پيشنهاد سه :است بنديدسته به اين شرح قابل شده، برگزار جلسه 10 نتايج همچنين

 براي قضائيه قوه رئيس به گزارش وكار، يككسب موانع رفع جهت ربطذي دستگاه به ابالغ و مصوبه دو

  .خاص نتيجه بدون جلسه بخشنامه و سه يك سوء پيامدهاي توضيح

نتيجه عملكرد هيئت نظارت بيانگر اين است كه هيئت در رابطه با تهيه لوايح مورد نظر و تقديم به  

دهد تركيب اوليه هيئت نظارت و اين واقعيت نشان مي 2هيئت وزيران، اقدامي صورت نداده است.

نويس اليحه برخوردار باشد، نبوده متناسب با نهادي كه از توان تدوين پيشوجه هاي آن، به هيچمأموريت

برآوردي از اهداف هيئتي با تركيب و مأموريت خاص، است. در ادامه خواهيم ديد كه چگونه اين بيش

هايي فراتر از طاقت و توسط قانونگذار در اصالحات قانون مذكور تكرار شده و منجر به تعريف صالحيت

 زدايي شده است.يئت مقرراتتوان ه

  

                                                 
هاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست7صادره از دبيرخانه اجرايي ماده ) 27/10/1391مورخ  22888-21. نامه شماره 1

 هاي مجلس شوراي اسالمي.وچهارم قانون اساسي خطاب به مركز پژوهشچهل
براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير »... هيئت مكلف شده بود:  (،7ماده ) «4»طبق قسمت اخير تبصره . 2

 «. قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيئت وزيران نمايد



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 . تأسيس هيئتي با صالحيت تهيه اليحه2كادر 

خوانده « زداييهيئت نظارت بر مقررات»شده براي هيئتي كه  بر اساس قانون، هدف اصلي و مأموريت تعريف

ه وانزدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پرمقررات»سن انجام جمهور بر حُشد، امكان نظارت رئيسمي

 هاي كلي اصل( قانون اجراي سياست7هاي مسئول ماده )توسط نهادها و دستگاه« هاي اقتصاديفعاليت

( 1387رداد خقانون اساسي بود. طبق قانون، قرار بود ظرف شش ماه پس از تصويب قانون )از  (44) وچهارمچهل

حداكثر »ا، پاسخ متقاضيان مجوزهمراجع صدور مجوزها، ترتيبي اتخاذ كنند كه دريافت مجوزها تسهيل شود و 

يز به رياست گذاري استان نايهستاد سرم«. ربط كتباً داده شودده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي

اين ميان،  ريزي وي، مرجع رسيدگي به هرگونه اعتراض در نظر گرفته شد. اما دراستاندار يا معاون برنامه

ي خاص براي هيئت ، تكليف«تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قانون است»واردي، قانونگذار با علم به اينكه در م

اه عملي نشد، در نظر گرفت و آن، تهيه و تقديم لوايح مورد نظر به هيئت وزيران بود. گرچه اين تكليف هيچگ

گذاري تكليف مقررات بينانه و غيرعملي از هيئتي با تركيب و مأموريتي خاص شد.اما مبنايي براي انتظارات غيرواقع

الحيت و توان نامه، دستورالعمل و...(، خارج از صنويس اليحه، تصويب هرگونه مقرره اعم از آيين)ارائه پيش

 رسد.نظر مي زدايي بههاي هيئت نظارت بر مقرراتهيئتي با ويژگي
 

 1(1393 ماهوكار )طبق قانون مصوب تيركسب مجوزهاي صدور تسهيل و زداييمقررات هيئت .4-1-2

 پروانه و مجوزها صدور شرايط تسهيل و زداييمقررات بر نظارت هيئت»چنانكه گفته شد، عملكرد 

وكار ، عملكرد قابل قبولي نبود. با آغاز به كار دولت يازدهم كه بهبود محيط كسب«اقتصادي هايفعاليت

مجوزدهي به عنوان يكي از را به عنوان يكي از شعارهاي اصلي خود مطرح كرده بود، اصالح نظام 

زدايي و ساماندهي و مدنظر دولت قرار گرفت. نياز به نهادي جديد براي مقررات دستوركارهاي اصلي،

االجرايي بيشتر مصوبات ويژه الزم اي و با اختياراتي مؤثرتر و بهقوه تسهيل صدور مجوزها با تركيبي بين

 2گفته پيگيري كند.را با اهداف پيش (7اده )نهاد مربوط، دولت را بر آن داشت تا اصالح م

 اصل كلي هايسياست اجراي قانون( 7) و( 6) ،(1) مواد اصالح قانون»در گام بعد، به موجب  

بصره تنحو اساسي اصالح شد. بر اساس  ( به7(، ماده )1/4/1393 )مصوب «اساسي قانون وچهارمچهل

زدايي و هيئت مقررات»در قانون اصالحي با عنوان  ( قانون مذكور، تركيب هيئت ـ كه1ماده ) «3»

 و ياقتصاد امور وزير رياست به اين شرح تعيين شد: مقرر شد ـ« وكارتسهيل صدور مجوزهاي كسب

 دو كشور، كل سيبازر سازمان رئيس االختيارتام نماينده كشور، كل دادستان االختيارتام دارايي، نماينده

 اتاق مايندهن ايران، كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق نماينده اسالمي، شوراي مجلس نماينده

 ربط.ذي هدستگا نماينده مورد حسب و كشور اصناف اتاق نماينده ايران، اسالمي جمهوري مركزي تعاون

                                                 
.(1/4/1393)مصوب  «یقانون اساس (44) وچهارماصل چهل یکل یهااستيس ی( قانون اجرا7( و )۶(، )1قانون اصالح مواد )». 1
تمايل، شرايط، امكان آنچنان اي معمول و جاري تبديل شده است، دولت اي كه در نظام قانونگذاري ايران به رويه. طبق رويه2

كه تالي فاسدهايي  ـبگنجاند. داليل اين رويه  كند مفاد مورد نظرش را در طرحتالش مياغلب براي ارائه اليحه ندارد و  يا ...
هاي نظام به ساختار نظام تهيه و تدوين لوايح دولت و به طور كلي به روابط دولت و مجلس و ويژگي ـرا نيز به دنبال دارد 

گردد كه نيازمند پژوهشي مستقل است. در رابطه با موضوع مورد بحث نيز آنچه مدنظر دولت بود و در قانونگذاري ما باز مي
به « ي( قانون اساس۴۴وچهارم )اصل چهل يکل يهااستيس ياز قانون اجرا يطرح اصالح مواد»باال اشاره شده، در قالب 

 مجلس تقديم و تبديل به قانون شد.



 

 
 

ته باشند؛ گانه در هيئت عضويت داشتالش شد اعضايي از قواي سه آيد،چنانكه از تركيب جديد برمي 

وا و اصالح قمنجر به هماهنگي و همكاري بيشتر  گانه،رسيد عضويت اعضايي از قواي سهچراكه به نظر مي

نيز مربوط  يهئبلكه به قواي مقننه و قضا هايي خواهد شد كه نه فقط به دولت،و رويه مقررات قوانين،

ئت مان ماده براي هيزمان با تغيير تركيب هيئت، وظايف و اختيارات جديدي نيز در هاست. هم

 زدايي به شرح زير در نظر گرفته شد:مقررات

 دهد تقليل را آن هايهزينه و تسهيل نحوي به وكار... راكسب مجوزهاي صدور مراحل و شرايط»ـ  

 ممكن زمان كمترين در و غيرحضوري صورت به مراحل، و هزينه حداقل با وكاركسب مجوز صدور تا

 .قانون( اين ابالغ از پس ماه سه تا )حداكثر 1«پذيرد صورت

 مربوطه جعمرا به و تهيه را اجرايي هايرويه و مقررات قوانين، اصالح براي الزم پيشنهادهاي»ـ  

 . «كند پيگيري باالتر ربطذي مراجع از را آنها اصالح و ارائه

 مجوزهاي رسانياطالع پايگاه در وكاركسب هر تفكيك به را وكاركسب مجوزهاي صدور شرايط»ـ  

 .قانون( اين ابالغ از پس ماه سه حداكثر مدت )ظرف« كند منتشر وكاركسب

 راياج قانون( 7) و( 6) ،(1) مواد ( قانون اصالح1ماده ) «3»همچنين در قسمتي از تبصره  

 دتأيي از پس مذكور هيئت مصوبه»اساسي مقرر شد:  قانون (44) وچهارمچهل اصل كلي هايسياست

 .«باشدمي االجراالزم دارايي و اقتصادي امور وزير

در  (1394 هماتا خرداد 1393 ماهزدايي از اين دوره )تيرمتأسفانه گزارشي از عملكرد هيئت مقررات 

 يك از تكاليف قانوني مذكور، اجرا نشده است. توان گفت هيچدسترس نيست و بنابراين مي

توان به ناقص بودن قوانين مربوط از نظر جراي قانون را ميشده براي عدم ا يكي از داليل مطرح 

نقص قانون  2زدايي( دانست.وزارت امور اقتصادي و دارايي )به عنوان نهاد متولي دبيرخانه هيئت مقررات

 ويژه از سه منظر مورد تأكيد بود: مربوط، به

 زدايياول ـ ضمانت اجراي ناكافي مصوبات هيئت مقررات

 هاي كلي اصل( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1( قانون اصالح مواد )3ماده ) «4»طبق تبصره 

ابالغ  زدايي مكلف شد ظرف مدت حداكثر سه ماه پس ازقانون اساسي، هيئت مقررات (44) وچهارمچهل

منتشر نمايد. « وكاررساني مجوزهاي كسبپايگاه اطالع»وكار را در قانون، شرايط صدور مجوزهاي كسب

ون مذكور بود ( قان3ماده ) «3»، منوط به انجام تكليف مندرج در صدر تبصره گفتهانجام تكليف پيش اما

اه مكرد اطالعات هر مجوز را ظرف يك وكار را موظف ميكه كليه مراجع صادركننده مجوزهاي كسب

 زدايي ارسال كنند.پس از ابالغ قانون، تهيه كرده و به هيئت مقررات

                                                 
 عين متن قانون است. . عبارات داخل گيومه،1
 شده مستندي وجود ندارد. آنچه ادعا شده و در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد شد، عمدتًا نكات مطرح ادعاي مطرح . براي2

اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ]وقت[ )دكتر شاپور محمدي( مديركل دفتر پايش و بهبود محيط شده توسط معاون 
هاي مجلس و وكار ]وقت[ )دكتر حسين ميرشجاعيان( و ديگر مسئوالن مربوط در جلساتي است كه در مركز پژوهشكسب

 برگزار شده است.  وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت اقتصادي



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

ده مجوز كه مصوبات هيئت از ضمانت اجراي كافي براي وادار كردن مراجع صادركننادعا اين بود  

ير امور اقتصادي شان، برخوردار نيست. تصريح قانون به اينكه مصوبه هيئت پس از تأييد وزبه انجام تكليف

 كند.  جاداندازه كافي براي مصوبه اي االجرايي را بهتواند وصف الزماالجراست، نميو دارايي الزم

 زداييتركيب هيئت مقررات ـدوم 

ايي، نمايندگان زدايي در قانون )شامل وزير امور اقتصادي و دارچنين ادعايي مطرح شد كه تركيب هيئت مقررات

مي، نمايندگان االختيار دادستان كل كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دو نماينده مجلس شوراي اسالتام

تواند منتج به تشكيل هيئتي ربط(، نمياون و اتاق اصناف، و حسب مورد نماينده دستگاه ذياتاق ايران و اتاق تع

 وپاگير باشد.مقتدر با اختيارات مهمي همچون ساماندهي مجوزها و حذف مجوزهاي دست

 زدايياختيارات ناكافي هيئت مقررات ـ سوم

قص و ضعف قانون زدايي را ناشي از نمقرراتايراد از نظر كساني كه عدم انجام تكاليف هيئت ترين مهم اما

ن هيئت به اينكه بود كه موظف بود دانستند، اختيارات ناكافي و غيرمؤثر هيئت مذكور بود. ادعا بر اينمي

ربوطه ارائه و هاي اجرايي را تهيه و به مراجع مپيشنهادهاي الزم براي اصالح قوانين، مقررات و رويه»

ر از تشكيل هيئت ، وافي به مقصود و خواسته قانونگذا«ربط باالتر پيگيري كندذياصالح آنها را از مراجع 

( 62)ـ كه در ماده « خدمات»خصوص ساماندهي مجوزهاي  نيست. نكته ديگر اينكه اختيار هيئت در

 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود ـ تصريح قانوني نشده است.

( قانون برنامه 62ماده ) «2»تبصره در « هافعاليت»و همچنين واژه « خدمات»توضيح اينكه واژه  

مفاد اين حكم عالوه بر : »استفاده شده است؛ به اين ترتيب كه« مجوزها»عرض با واژه پنجم توسعه، هم

هاي ثبت اسناد نهاي اجرايي ياد شده از جمله سازماهاي دستگاهمجوزها شامل كليه خدمات و فعاليت

ها(، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و و امالك )ثبت شركت

شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كالن

و آموزش پزشكي و صنايع و هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان وزارتخانه

خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ  يمعادن و نيز مواردي كه بر اساس قوانين در ازا

به آن دسته از « خدمات»توان گفت با توجه به مصاديق ذكر شده مي 1«.شود، نيز خواهد بودمي

ردي كه براي گرفتن شناسنامه ، فمثالوكار نيستند. براي ناظر به كسب كه شودمجوزهايي اطالق مي

كننده نيست، بلكه دريافت« مجوز»كند، در اصطالح قانوني ما، در پي اخذ نوعي براي فرزند خود اقدام مي

به وسيله ارائه نوعي مجوز، استعالم، « خدمت»اين كه است. اما نكته مهم آن است « خدمات»نوعي 

ات كلي راجع به دولت الكترونيك يا الكترونيكي شدن شود كه مشمول قوانين و مقررگواهي و... انجام مي

نيز « خدمات»قانون برنامه پنجم توسعه، مقوله  (62فرايندهاست. بر همين اساس از زمان تصويب ماده )

                                                 
 ياد شده است.« اعطاي انواع مجوز»و « ارائه خدمات»هاي ماده مذكور نيز از عبارت «3»در تبصره  مچنين. ه1



 

 
 

شود، مطرح مي« مجوزها»به نوعي الصاق شد و هر جا كه بحث از ساماندهي « مجوزها»به مقوله 

 گيرد.  نيز به همراه آن مدنظر قرار مي ـگفته شد  به معنايي كه ـ« خدمات»ساماندهي 

 (1394 ماهوكار )طبق قانون مصوب خردادكسب مجوزهاي صدور تسهيل و زداييمقررات هيئت .5-1-2

طور كلي فرايند ساماندهي مجوزها، پس از تصويب قانون اصالحي  زدايي، و بهانجام تكاليف هيئت مقررات

داليلي كه در سطور پيشين شرح داده شد، متوقف مانده بود. وزارت امور  ( به1393 ماه( )در تير7ماده )

عنوان دستگاه اصلي متولي ساماندهي مجوزها و بر عهده داشتن نقش دبيرخانه  اقتصادي و دارايي به

 مدي و تسريع ساماندهيازدايي، مترصد فرصتي بود تا اصالحات مدنظر خود را در جهت كارهيئت مقررات

پذير اليحه رفع موانع توليد رقابت»نظام مجوزها به قانون تبديل كند. اين فرصت در فرايند رسيدگي به 

صفحه( به  18ماده ) 30فراهم شد. گرچه اليحه مذكور ابتدائاً در قالب  1«و ارتقاي نظام مالي كشور

يه در نظام قانونگذاري صفحه( تبديل شد. اين رو 50ماده ) 60مجلس ارائه شد، اما پس از تصويب، به 

هاي دولتي نيز فرصت ويژه در صحن علني، دستگاه اي معمول است كه سواي نمايندگان بهايران، رويه

شمارند. در اينجا نيز معاونت اقتصادي رسيدگي به چنين لوايحي را براي الحاق مواد دلخواه، مغتنم مي

وپاگير و مخل و همچنين عدم د مجوزهاي دستوزارت امور اقتصادي و دارايي با اين استدالل كه وجو

وكارها اطالع شهروندان از شرايط صدور مجوزها و شفاف نبودن ضوابط مربوط، از جمله موانع اصلي كسب

( قانون اجراي 7( و )6(، )1( قانون اصالح مواد )3و رقابت است، پيشنهادهاي اصالحي براي ماده )

 انون اساسي ارائه كردند. ق (44) وچهارمچهل هاي كلي اصلسياست

قانون مصوب به  (57گرچه در اليحه اوليه، هيچ اثري از بحث مجوزها نبود، اما ماده ) بدين ترتيب، 

 «3»، تبصره اين موضوع اختصاص يافت. با وجود اينكه از اصالح قانون مذكور هنوز يك سال نگذشته بود

انون مذكور ( ق3به ماده ) «7»و  «6»و  «5»هاي عنوان تبصره ( اصالح شد و سه تبصره نيز به3ماده )

، «الي كشورمپذير و ارتقاي نظام قانون رفع موانع توليد رقابت( »57الحاق شد. در حال حاضر، ماده )

( 6(، )1قانون اصالح مواد ) «4»و  «2»، «1»هاي ( و همچنين صدر ماده و تبصره20/2/1394)مصوب 

زين ماده قانون اساسي، مواد معتبر و جايگ (44وچهارم )چهل هاي كلي اصلسياست( قانون اجراي 7و )

 شوند. در اصالحاتقانون اساسي محسوب مي (44وچهارم )چهلهاي كلي ( قانون اجراي سياست7)

 زدايي مورد توجه قرار گرفت:خصوص هيئت مقررات اخير، موارد زير در

 زداييت مقرراتضمانت اجراي مؤثرتر مصوبات هيئ اول ـ

پذير... در اين خصوص مقرر شده است: ( قانون رفع موانع توليد رقابت57ماده ) «3»در بخشي از تبصره 

 اقتصادي امور وزير تأييد از پس هانامهآيين و هادستورالعمل ها،بخشنامه مورد در مذكور هيئت مصوبات»

 صدور مراجع كليه براي وزيران هيئت تأييد از پس وزيران هيئت هايتصويبنامه مورد در و دارايي و

                                                 
 .491، شماره ثبت 1144، شماره چاپ 29/5/1393. مشخصات اليحه به اين شرح است: دوره نهم، سال سوم، تاريخ چاپ 1
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 االجراالزم دارند نقش وكاركسب مجوزهاي صدور در كه نهادها و هادستگاه كليه و وكاركسب مجوزهاي

زدايي از اين وصف مهم برخوردار شد كه در خصوص بدين ترتيب، مصوبات هيئت مقررات .«باشدمي

ها، پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، براي همه مراجع نامهها و آيينها، دستورالعملبخشنامه

 االجراست؛ وصفي كه در عمل نتوانست به اجراي مؤثر مصوبات هيئت كمك كند.الزم

 زدايييب هيئت مقرراتترك دوم ـ

يوان ددر اصالحيه قانوني، در تركيب هيئت به طور جزئي تغييراتي صورت گرفت؛ اول اينكه رئيس 

 بازرگاني، قاتا دوم اينكه رئيس االختيار وي( به تركيب اضافه شد؛محاسبات كل كشور )يا نماينده تام

، مكلف شدند ايران اصناف اتاق و رئيس راناي مركزي تعاون اتاق رئيس ايران، كشاورزي و معادن صنايع،

مقام  ، نماينده سه1393 ماهدر حالي كه طبق قانون مصوب تير شخصاً در جلسات هيئت شركت كنند؛

خص توانست از طرف آنان در جلسات هيئت شركت كند. قانونگذار تشخيص داد قائم به شمذكور مي

 يئت منجر شود.تواند به تقويت تركيب همي هاي مذكور،بودن سمت

 زداييسوم ـ اختيارات جديد هيئت مقررات

 ـپذير... رقابت ( قانون رفع موانع توليد57اصالحي ماده ) ـ( 3ماده ) «3»اوالً، در بخش پاياني تبصره 

 اين تحقق هك صورتي در و يافته استمرار نيز مذكور تكاليف انجام از پس هيئت اين فعاليت»تصريح شد: 

 اصالح يبرا را الزم پيشنهادهاي است موظف مذكور هيئت باشد، داشته نياز قوانين اصالح به اهداف

مستمر يافته،  گرفته، فعاليت هيئت حالتيطبق اصالح صورت .«كند ارائه مربوطه مراجع به و تهيه قوانين

 اما قسمت اخير ماده، صرفاً اصالحات عبارتي داشته است.

، چنانكه گفته شد، «خدمات»زدايي در بررسي مجوزهاي اختيار هيئت مقررات مسئلهدر خصوص  

پذير و ارتقاي نظام مالي قانون رفع موانع توليد رقابت( »57موجب ماده ) )الحاقي به« 5»تبصره  طبق

( قانون برنامه پنجم توسعه 62((، وظايف و اختيارات كارگروه موضوع ماده )20/2/1394)مصوب « كشور

( قانون برنامه پنجم 62و ماده ) لمنتق« وكارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبهيئت مقررات»به 

( قانون 62يكي از اختيارات مهمي كه تاكنون در صالحيت كارگروه ماده ) . بدين ترتيب،توسعه، لغو شد

زدايي واگذار ات( نيز روشن نشده بود، به هيئت مقرر7مذكور بود و تكليف آن در قوانين اصالحي ماده )

زدايي واگذار شد. طبق قسمت صراحت به هيئت مقررات نيز به« خدمات»شد و مجوززدايي در حوزه 

 كليه شامل مجوزها بر عالوه حكم اين مفاد»( قانون برنامه پنجم توسعه، 62ماده ) «2»ابتدايي تبصره 

 ثبت) امالك و اسناد ثبت ايهسازمان جمله از شده ياد اجرايي هايدستگاه هايفعاليت و خدمات

 و حقيقي اشخاص از وجوهي خدمات، يازا در قوانين اساس بر كه مواردي نيز احوال ... ثبت ،(هاشركت

 1.«بود خواهد نيز شود،مي اخذ حقوقي

                                                 
ره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس اجراي مفاد اين تبص». در ادامه تبصره مذكور مقرر شده است: 1



 

 
 

 زداييچهارم ـ تكاليف جديد هيئت مقررات

( قانون برنامه پنجم 70، ماده )(«6»( اضافه شد )با عنوان تبصره 7در تبصره جديدي كه به ماده )اوالً، 

 در»به اين شرح:  لغو شد و مفاد آن با تغييرات عبارتي اندكي، در قسمت پاياني تبصره مقرر شد؛ 1توسعه

 استقرار طريق از خدمات ارائه به نسبت موظفند مجوز صدور فرعي هايدستگاه واحد، پنجره فرايند ايجاد

. آورند عمل به را الزم همكاري و اقدام مجازي فضاي در يا و واحد ايهپنجره محل در االختيارتام نماينده

 ،(مقررات و قوانين بر اساس) متخلفان با برخورد نحوه و ضوابط و هارويه شامل مربوطه هايدستورالعمل

 در مجوز صدور در اصلي هايدستگاه فهرست همچنين و است رسيده وزيران هيئت تأييد به كه

 «وكاركسب مجوزهاي صدور تسهيل و زداييمقررات» هيئت توسط شرايط با متناسب مختلف هايفعاليت

 اجرا نشد و در نهايت، ـهمچون اغلب مواد قوانين برنامه توسعه  ـ( 70ماده )«. شودمي ابالغ و تهيه ...

( 62كه توسط كارگروه ماده ) ـ اي دائمي تبديل شد. تصويب دستورالعمليشده به مقرره در قالب گفته

 زدايي قرار گرفت.عهده هيئت مقررات به موجب اين حكم بر ـرسيده بود ن

 ماده در رمذكو كميته مصوبات»چنين مقرر شد:  ( الحاق شد،7كه به ماده ) «7»در تبصره  ثانياً، 

 صدور تسهيل و زداييرراتمق هيئت اختيارات و وظايف با مرتبط پنجم... كه سالهپنج برنامه قانون( 76)

 ويرايش با ،قانون برنامه پنجم (76) ماده متن .«شودمي ارسال هيئت اين به باشدمي وكاركسب مجوزهاي

 مصوب) «ركشو توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون( »12) ماده «ب» بند قالب در جزئي، اصالحاتي و

قانون  (12)كميته موضوع ماده »با عنوان  اكنون كميته مربوط،رسيد و هم تصويب به ،(10/11/1395

تبط با بررسي مصوبات مر در حال فعاليت است. بدين ترتيب،« هاي توسعه كشوراحكام دائمي برنامه

 زدايي شمرده شد.رسد، يكي از تكاليف هيئت مقرراتزدايي كه در كميته مذكور به تصويب ميمقررات

 

 عدم اجراي قانون مسئلهحل براي ترين راه. اصالح قانون به مثابه ساده3كادر 

جراي قانون مربوط، هنوز به اولين سالگرد اصالح قانون ناظر بر ساماندهي مجوزها نرسيده بوديم كه نهاد متولي ا

هاي قصانضعف و نوكار به دليل با پافشاري بر اين استدالل كه عدم ساماندهي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب

د كرد و در نتيجه زدايي است، مجدداً اصالحاتي در قانون پيشنهاتركيب و اختيارات هيئت مقرراتويژه  بهقانون، 

. در ( قانون اساسي، دستخوش تغيير شد44) وچهارمچهل هاي كلي اصل( قانون اجراي سياست7متن ماده )

انون پيشين در نظر براي اجراي احكام يك قانون اجرا نشده، اصالح قشده  كار گرفته حل بهبار نيز راه واقع، اين

 گرفته شد.

                                                 
خصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و  آن قوه است. در

 «. له استهايي كه مستقيمًا زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظٌمخصوص دستگاه همچنين در
هاي متعدد هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاهدر مورد آن دسته از فعاليت»( مقرر شده بود: 70. در ماده )1

 باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را برمي
هاي مرتبط يجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاهعهده خواهد داشت و از طريق ا

زماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان نمايد كه ضمن رعايت اصل هماي اقدام ميبه گونه
 نون اساسي تجاوز ننمايد. ( قا۴۴وچهارم )هاي كلي اصل چهلشده در قانون نحوه اجراي سياست بينيپيش

هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده در ايجاد فرايند پنجره واحد، دستگاه
الزم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل  ياقدام و همكار يمجاز يا در فضايواحد و  يهادر محل پنجره االختيارتام
مختلف به  يهاتيدر صدور مجوز در فعال ياصل يهان فهرست دستگاهين و همچنيضوابط و نحوه برخورد با متخلفها و هيرو

 «.رسدين قانون مي( ا۶2ب كارگروه موضوع ماده )يتصو
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 زدايي. عملكرد هيئت مقررات2-2

)در  1394ماه گيري هيئت با تركيب وظايف و اختيارات جديد از ارديبهشت( و شكل7با اصالح ماده )

مجوزهاي  انتظار براي ساماندهي، («و ارتقاي نظام مالي كشور پذيررقابت قانون رفع موانع توليد»

ده آم« پيشخوان مجوزهاي كشور»سايت تر از گذشته شد. در عمل، آنچنان كه در وبوكار جديكسب

صل تصويب رسيد. در واقع ماحبه  5/11/1394است، اولين مصوبه هيئت در جلسه هفتم آن، مورخ 

ت به نشس 26كه در  1397تا  1394زدايي در دوره جديد، در بازه زماني هاي هيئت مقرراتفعاليت

 ، عناوين و شرح مختصري از آنها قيد شده است.1مصوبه است كه در جدول  21تصويب رسيده، 

 

 (1397تا پايان  1394ماه زدايي )از بهمن. عناوين و شرح مصوبات هيئت مقررات1جدول 

 مصوبه شرح مصوبه عنوان تاريخ ـ جلسه رديف

1 
 ـ هفتم

5/11/1394 

 وزارت مجوزهاي خصوص در

 كشاورزي جهاد

 مجوز 440 حدود از كشاورزي جهاد مجوزهاي عناوين اصالحـ 

 مجوز 96 به

 كشاورزي جهاد وزارت سوي از« اصولي هايموافقت» حذف ـ

 قانون تصريح صورت در« تأييد و اصولي موافقت» عبارت قيد و

 واحد مجوز عنوان در اصولي موافقت بقاي لزوم و

 يا هافعاليت از فهرستي اعالن و مجوزها عناوين برخي اصالح ـ

 كشاورزي جهاد وزارت توسط مجوز آن مشمول كاالهاي

2 
 ـ هفتم

5/11/1394 

 مجوزهاي خصوص در

 بهادار اوراق و بورس سازمان

 91 از بهادار اوراق و بورس سازمان مجوزهاي عناوين اصالح ـ

 مجوز 27 به مجوز

 يا هافعاليت از فهرستي اعالن و مجوزها عناوين برخي اصالح ـ

 بهادار اوراق و بورس سازمان توسط مجوز آن مشمول كاالهاي

 خود هايفعاليت و مربوطه مقررات مطابق

3 
 ـ هشتم

24/3/1395 

 وزارت مجوزهاي خصوص در

 نيرو

 زمجو 21 به مجوز 32 از نيرو وزارت مجوزهاي عناوين اصالح ـ

 يا هافعاليت از فهرستي اعالن و مجوزها عناوين برخي اصالح ـ

 مقررات با مطابق نيرو وزارت توسط مجوز آن مشمول كاالهاي

 خود هايسياست و مربوطه

 يگاهپا در اصالح جهت مجوزها از برخي زمان كاهش پيشنهاد تأييدـ 

4 
 ـ هشتم

24/3/1395 

 وزارت مجوزهاي خصوص در

 تجارت و معدن صنعت،

 76 از تجارت و معدن صنعت، وزارت مجوزهاي عناوين اصالح ـ

 مجوز 47 به مجوز

 يا هافعاليت از فهرستي اعالن و مجوزها عناوين برخي اصالح ـ

 تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط مجوز آن مشمول كاالهاي

 خود هايسياست و مربوط مقررات با مطابق

 جهت مجوزها از برخي صدور زمان كاهش پيشنهاد تأييد ـ

 «پايگاه» در اصالح

5 
 ـ يازدهم

25/11/1395 

 بيمه مجوزهاي خصوص در

 اسالمي جمهوري مركزي

 اسالمي جمهوري مركزي بيمه براي مجوز عنوان 43 اعالن ـ

 ايران



 

 
 

 مصوبه شرح مصوبه عنوان تاريخ ـ جلسه رديف

 مجوزهاي شناسنامه بارگذاري به مركزي بيمه كردن مكلف ـ ايران

 ريختا از روز 30 ظرف حداكثر« پايگاه» در مصوبه با مطابق خود

 مذكور پايگاه به دسترسي ايجاد بر مبني دبيرخانه اعالم

 مجوز دو ادغام و مجوز يك حذف ـ

6 
 ـ يازدهم

25/11/1395 

 وزارت مجوزهاي خصوص در

 اطالعات فناوري و ارتباطات

 فناوري و ارتباطات وزارت براي مجوز عنوان 42 اعالن ـ

 اطالعات

 بارگذاري به اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت كردن مكلف ـ

 حداكثر« پايگاه» در مصوبه با مطابق خود مجوزهاي شناسنامه

 به دسترسي ايجاد بر مبني دبيرخانه اعالم تاريخ از روز 30 ظرف

 مذكور پايگاه
 

7 
 ـ چهاردهم

18/2/1396 

 مجوزهاي خصوص در

 محيط از حفاظت سازمان

 زيست

 زيست محيط از حفاظت سازمان براي مجوز عنوان 64 اعالن ـ

 يا هافعاليت از فهرستي اعالن و مجوزها عناوين برخي اصالح ـ

 محيط از حفاظت سازمان توسط مجوز آن مشمول كاالهاي

 خود هايسياست و مربوط مقررات مطابق زيست

 هشناسنام بارگذاري به زيست محيط از حفاظت سازمان كردن مكلفـ 

 زا روز 30 ظرف حداكثر« پايگاه» در مصوبه با مطابق خود مجوزهاي

 مذكور پايگاه به دسترسي ايجاد بر مبني دبيرخانه اعالم تاريخ

8 
 ـ هجدهم

8/8/1396 

 وزارت مجوزهاي خصوص در

 اجتماعي رفاه و كار تعاون،

 (كار روابط معاونت)

 اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت مجوزهاي عناوين اصالح ـ

 مجوز 15 به مجوز 16 از( كار روابط معاونت)

 اصالح به اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت كردن مكلف ـ

 مجوزهاي تمامي تصويب از پس خود مجوزهاي عناوين

 «پايگاه» از مجوز هر شناسنامه بارگذاري و مذكور وزارتخانه

9 
 ـ هجدهم

8/8/1396 

 مجوزهاي خصوص در

 فرهنگي، ميراث سازمان

 گردشگري و دستي صنايع

 صنايع فرهنگي، ميراث سازمان مجوزهاي عناوين اصالح ـ

 مجوز 31 به مجوز 39 از گردشگري و دستي

 مجوز عنوان 6 حذف ـ

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان كردن مكلف ـ

 با مطابق خود مجوزهاي شناسنامه بارگذاري به گردشگري

 اعالم تاريخ از روز 30 ظرف حداكثر« پايگاه» در مصوبه

 مذكور پايگاه به دسترسي ايجاد بر مبني دبيرخانه

 به گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان تعيين ـ

 دفاتر» فعاليت مجوز صدور خصوص در اصلي دستگاه عنوان

 «زيارتي و جهانگردي سياحتي، خدمات

10 
 ـ بيستم

27/1/1397 

 فعاليت و ثبت خصوص در

 با مؤسسات و هاشركت

 به) حقوقي فعاليت موضوع

 در حقوقي فعاليت ياستثنا

 محاكم وكالت امور

 (دادگستري

 به غيرتجاري مؤسسات و هاشركت ثبت كل اداره الزام عدم ـ

 و هاشركت تأسيس و ثبت زمان در مجوز اخذ يا استعالم

 حقوقي فعاليت ياستثنا به) حقوقي فعاليت موضوع با مؤسسات

 (دادگستري وكالت امور در

 يجادا بر مبني مركز دادگستري وكالي كانون پيشنهاد تأييد عدمـ 

 «پايگاه» از مذكور مجوز حذف ضرورت و حقوقي مؤسسات مجوز

 امور مركز و دادگستري وكالي هايكانون كردن مكلف ـ



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 مصوبه شرح مصوبه عنوان تاريخ ـ جلسه رديف

 در وكالت پروانه اطالعات بارگذاري به يهئقضا قوه مشاوران

 وكالت پروانه بررسي منظور به هفته، دو مدت ظرف« پايگاه»

 هيئت آتي جلسات در

11 
 ـ ودومبيست

29/5/1397 

 وزارت مجوزهاي خصوص در

 اجتماعي رفاه و كار تعاون،

 تغييرات و تأسيس ثبت براي

 تعاوني هايشركت

 مورخ زداييتمقررا بر نظارت هيئت مصوبه بودن االجراالزم ـ

 رفاه و كار تعاون، وزارت از مجوز اخذ موضوع در 2/3/1389

 تأسيس ثبت براي اجتماعي

 اعياجتم رفاه و كار تعاون، وزارت از مجوز اخذ به نياز عدم ـ

 و هااتحاديه تعاوني، هايشركت تغييرات ثبت با رابطه در

 تعاون هاياتاق

12 
 ـ ودومبيست

29/5/1397 

 مبناي تغيير خصوص در

 گواهي كارمزد محاسبه

 كاالهاي انطباق ارزيابي

 مشمول وارداتي

 اجباري استانداردهاي

 مستندات ارسال به استاندارد ملي سازمان نمودن موظف ـ

 سازمان به خود خدمات انواع« شده تمام قيمت» به مربوط

 هيئت دبيرخانه و توليدكنندگان و كنندگانمصرف حمايت

 ماه يك ظرف زدايي،مقررات

 توليدكنندگان و كنندگانمصرف حمايت سازمان نمودن مكلف ـ

 استاندارد ملي سازمان پيشنهادي« شده تمام قيمت» بررسي به

 داستاندارعالي شوراي به تصويب از پس آن ارسال و ماه دو ظرف

 بينيپيش منظوركردن به بودجه و برنامه سازمان كردن مكلفـ 

 1398 سال بودجه اليحه در 140160 رديف درآمدهاي

13 
 ـ ودومبيست

29/5/1397 

 ثبت كارمزد خصوص در

 توسعه سازمان سفارش

 تجارت

 و كنندگانمصرف حمايت سازمان نمودن مكلفـ 

 مستندات ارائه از پس) مصوب متن ارسال به كنندگانتوليد

 دبيرخانه به( تجارت توسعه سازمان سوي از خدمات قيمت

 وزيران هيئت مصوبات اصالح پيشنهاد تهيه براي هيئت

14 
 ـ ودومبيست

29/5/1397 

 فرايند تسهيل خصوص در

 وانتقالنقل ماليات پرداخت

 امالك قطعي

 داسنا ثبت سازمان كشور، مالياتي امور سازمان نمودن مكلف ـ

 همكاري با) ايران اطالعات فناوري سازمان و كشور امالك و

( تهران شهرداري و جمهوري اسالمي ايران پست ملي شركت

 ماليات پرداخت امكان كردن فراهم جهت اقداماتي انجام به

 برخط صورت به امالك قطعي وانتقالنقل به مربوط

15 
 ـ وسومبيست

28/8/1397 

 تكليف تعيين خصوص در

 و مجوزها صدور واحد پنجره

 كشور خدمات ارائه

 محيط بهبود و پايش مطالعات، ملي مركز نمودن مكلف ـ

 و اداري سازمان عضويت با كارگروهي تشكيل به وكاركسب

 و استاندارد منظور به هيئت اعضاي از يكي و كشور استخدامي

 ماه يك ظرف كشور، خدمات و مجوزها شناسنامه سازييكسان

 محيط بهبود و پايش مطالعات، ملي مركز كردن موظف ـ

 و مجوزها ملي شناسه استانداردسازي به نسبت وكاركسب

 و اداري سازمان از متشكل كارگروهي طريق از خدمات

 فناوري سازمان و ايران آمار ملي مركز كشور، استخدامي

 ماه يك ظرف ايران، اطالعات

16 
 ـ وسومبيست

28/8/1397 

 هايبخشنامه خصوص در

 و معدن صنعت، وزارت

 تجارت و معدن صنعت، وزارت بخشنامه چهار كردن االثرملغي ـ

 مقررات بر مشتمل( 1397 ماهخرداد وماه ارديبهشت مصوب)



 

 
 

 مصوبه شرح مصوبه عنوان تاريخ ـ جلسه رديف

 فعاليت زمينه در تجارت

 بزرگ هايفروشگاه

 ايزنجيره و چندمنظوره

 ايزنجيره و چندمنظوره بزرگ هايفروشگاه فعاليت محدودكننده

 در نظارتي و اجرايي مقررات هرگونه تهيه ضرورت بر تأكيد ـ

 در ايزنجيره و چندمنظوره بزرگ هايفروشگاه فعاليت زمينه

 خصوصي بخش نظرات اخذ با و صنفي نظام قانون چارچوب

17 
 ـ وچهارمبيست

19/9/1397 

در خصوص لزوم صدور گواهي 

هاي قانون ماليات( 186)ماده 

مستقيم از طريق پيشخوان 

 مجوزها و خدمات كشور

سازي مكلف نمودن سازمان امور مالياتي كشور نسبت به پيادهـ 

ن هاي مستقيم بر روي پيشخواقانون ماليات( 186)گواهي ماده 

 كشور )ظرف سه هفته( مجوزها و خدمات

مكلف نمودن مراجع صدور مجوزها به دريافت گواهي ماده  ـ

هاي مستقيم صرفاً از طريق پيشخوان قانون ماليات( 186)

 مجوزها و خدمات كشور )حداكثر ظرف دو ماه(

18 
 ـ وچهارمبيست

19/9/1397 

در خصوص تسهيل پرداخت 

 وانتقال امالكماليات نقل

منظور  مكلف نمودن سازمان امور مالياتي به اتخاذ ترتيباتي بهـ 

صدور قبض ماليات به صورت آني، اتصال سامانه ثبت آني به 

ها، كار شهردارينسامانه صدور قبض عوارض نوسازي و يا پايا

دن وانتقال برخط امالك، فراهم آورآموزش كاربران سامانه نقل

و  اري از طريق سامانه مذكورامكان انتقال امالك تجاري و اد

 و در ساير مناطق تا 1397 ماهبرخط )در تهران تا پايان دي

 (1397پايان سال 

مكلف نمودن سازمان فناوري اطالعات به تعيين سيستمي  ـ

 بلوك و رديف از طريق وب

19 
 ـ وپنجمبيست

8/11/1397 

در خصوص تعيين مرجع 

برداري صدور مجوز پروانه بهره

 ماهي در درياپرورش 

عنوان مرجع صدور مجوز براي  تعيين سازمان شيالت به ـ

 پرورش ماهي

 كردن عنوان مجوز مذكوراصالح مصوبه جلسه هفتم و اضافه  ـ

وزارت جهاد كشاورزي )مجوزهاي سازمان شيالت »ذيل 

 «ايران(

مكلف نمودن سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان شيالت  ـ

ز پذيري تنظيم استانداردهاي مورد نياايران به بررسي امكان

هاي پرورش ماهي در دريا و استقرار براي معرفي حريم آب

 هاي مربوط و اقدام نسبت به تنظيم تفاهمنامه در اينسازه

 خصوص

20 
 ـ وپنجمبيست

8/11/1397 

عيين دستگاه در خصوص ت

اصلي صدور مجوز خدمات 

مسافرتي، سياحتي، 

 جهانگردي و زيارتي

هيئت و شناسايي سازمان حج  8/8/1396اصالح مصوبه مورخ 

عنوان مرجع صادركننده صدور مجوز سفرهاي  و زيارت به

 زيارتي

21 
 ـ وششمبيست

20/12/1397 

 ها،وزارتخانه كليه خصوص در

 و مؤسسات ها،سازمان

 نهادهاي دولتي، هايشركت

 و اسالمي انقالب

 كشور سراسر هاياستانداري

هاي كسب موضوع قانون نظام تصريح به صدور تمامي پروانه ـ

صنفي در سراسر كشور از طريق پيشخوان خدمات دولت و 

 (1398ماه مجوزهاي كشور )از ابتداي ارديبهشت

اي توسط وزارت جهاد كشاورزي مقرر كردن برگزاري جلسه ـ

خصوص موانع اجراي  با حضور نمايندگان دبيرخانه هيئت در

 زداييهيئت مقررات 5/11/1394مصوبه 



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

زدايي به اين شرح ، نكاتي راجع به مصوبات هيئت مقررات1مصوبه مندرج در جدول  21با توجه به 

 قابل توجه است:

عداد تكردن عناوين و  زدايي، به نهاييهيئت مقرراته شد جلسه تشكيل 26مجموع جلسه از  9 ـ اول

ز به اين نكته باز و در ادامه ني گفتيم ـكه چنانكه  ها اختصاص داده شده است. در حاليمجوزهاي برخي از دستگاه

ها پذيرفته شد همه دستگاهاصالح عناوين و حذف يا ادغام برخي مجوزها با يكديگر، نه در عمل توسط ـ گرديم مي

 .وكار كشور نهاده استو نه تأثير ملموسي در شفافيت و تسهيل صدور مجوزها و بالتبع، محيط كسب

پذير رقابت ( قانون رفع موانع توليد57موجب ماده ) اصالحي به ـ «3»در قسمت پاياني تبصره  ـ دوم 

ح قوانين تهيه و پيشنهادهاي الزم را براي اصال»شده بود كه زدايي مقرر اين تكليف براي هيئت مقررات ـ... 

( هيئت 1397ل مصوبه هيئت مذكور تاكنون )پايان سا 21با توجه به محتواي «. به مراجع مربوطه ارائه كند

 اس نكرده است.نجام اين تكليف احستعبير ديگر، لزومي براي ا تاكنون چنين تكليفي را انجام نداده يا به

زهاي زدايي، تسهيل و تسريع شرايط و مراحل صدور مجوگرچه فلسفه تشكيل هيئت مقرراتـ  سوم 

دهد هاي آنهاست، اما نگاهي اجمالي به مصوبات هيئت مورد بحث نشان ميوكار و كاهش هزينهكسب

كند. مي كننده را تداعينوعي براي هيئت نقش ستادي و هماهنگ كه برخي از مصوبات نهاد مذكور، به

اي سازمان حمايت (، طي مصوبه29/5/1397ودوم )مورخ ، در مصوبه جلسه بيستمثالبراي 

زمان كنندگان و توليدكنندگان مكلف شده است پس از ارائه مستندات قيمت خدمات از سوي سامصرف

رسال كند. يا ئت براي تهيه پيشنهاد اصالح مصوبات هيئت وزيران ارا به دبيرخانه هيتوسعه تجارت، آن 

بت اسناد (، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ث29/5/1397ودوم )مورخ در ديگر مصوبه جلسه بيست

شهرداري  اند با همكاري شركت ملي پست وو امالك كشور و سازمان فناوري اطالعات ايران، مكلف شده

صورت  ك بهوانتقال قطعي امالجهت فراهم كردن امكان پرداخت ماليات مربوط به نقلتهران، اقداماتي 

كند، ترديد  كننده را ايفاتواند چنين نقش ستادي يا هماهنگانجام دهند. در اينكه آيا هيئت ميبرخط 

 جدي وجود دارد و در ادامه گزارش، مباحثي در اين خصوص مطرح خواهد شد.

مصوبات »رد ضمانت اجراي مصوبات هيئت كه در قانون مقرر شده آن است كه يكي از مواـ  چهارم 

تصادي و دارايي... ها پس از تأييد وزير امور اقنامهها و آيينها، دستورالعملهيئت مذكور در مورد بخشنامه

هم، راي مبا وجود اين ضمانت اج«. باشداالجرا ميوكار... الزمبراي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب

جارت تطور مستقيم به لغو چند بخشنامه وزارت صنعت، معدن و  بار بهزدايي تنها يكهيئت مقررات

(. بدين ترتيب استفاده هيئت 28/8/1397وسوم مورخ اقدام كرده است )مصوب جلسه بيست

مكان ، اتوان گفت در عملشدت همراه با احتياط بوده و مي زدايي از ضمانت اجراي مذكور بهمقررات

با  ـوسط نهادها تتر، اِعمال هر اختياري اِعمال اين اختيار بيش از اين وجود نداشته است. به بيان روشن

اي الزم است. گيري از سازوكارهنيازمند بستر مناسب و بهره ـفرض اينكه در قانون نيز مقرر شده باشد 

 افي.اختيار است، نه شرط ك در واقع، مقرر شدن هر اختياري در قانون، شرط الزم براي اِعمال



 

 
 

 زدايي. ارزيابي عملكرد هيئت مقررات3-2

رد هيئت با ، در اين قسمت به ارزيابي عملك1زدايي، مندرج در جدول با توجه به مصوبات هيئت مقررات

 پردازيم.توجه به مصوبات آن مي

( 57موجب ماده ) (... )اصالحي به7( و )6(، )1( قانون اصالح مواد )3ماده ) «3»بر اساس تبصره  

نوع، شرايط »وكار موظف بودند ظرف يك ماه، ، مراجع صدور كسب«پذير...قانون رفع موانع توليد رقابت

 هه كرده و بتهي« كنند به همراه مباني قانونيو فرايند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي

ماه پس از  زدايي ارسال كنند. اين هيئت نيز مكلف بود حداكثر سهصورت الكترونيك به هيئت مقررت

ها و نامهها، آيينوكار در مقررات، بخشنامهشرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب»ابالغ قانون مذكور، 

صدور مجوز  ي تحليل دهد كهنحو هاي آن را بهنحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه مانند اينها را به

اندازي آن صورت آني و غيرحضوري و راه وكار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً بهكسب

 «.وكار در كمترين زمان ممكن صورت پذيردكسب

زدايي، مباني قانوني و ضرورت وجودي تعداد زيادي از هاي دبيرخانه هيئت مقرراتطبق گزارش 

( در جلسات كميته تخصصي هيئت 1396 ماهشده تا شهريور مجوز احصا 2111جوز از م 809مجوزها )

ترتيب، تاكنون  و بدين 1وكار، مورد بررسي قرار گرفته استزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبمقررات

زدايي اند. اما حاصل كار هيئت مقرراتشده، مورد بررسي قرار گرفته درصد كل مجوزهاي شناسايي 38

مجوز و  30مجوز، اصالح  32مجوز در قالب  134شده در كميته تخصصي، ادغام  بر اساس نتايج حاصل

زدايي، تعداد هاي هيئت مقررات( است. در حال حاضر پس از فعاليت1396مجوز )تا پاييز  391حذف 

رد خصوص عملك اما چنانكه در گزارش نظارتي پيشين در 2مورد است. 340مجوزهاي نهايي مصوب، 

ادغام مجوزها و كاهش عددي  3هايي نيز ذكر شد،زدايي به تفصيل شرح داده شد و نمونههيئت مقررات

بر وكار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهاي متعدد و زمانآنها، در واقعيت منجر به بهبود محيط كسب

 براي فعاالن اقتصادي نشده است.

گرفته، همچنان  هاي صورترغم تالششانگر آن است كه بهشده ن هاي انجامبر اين، بررسيعالوه  

خصوص مدارك، زمان و مراحل مورد نياز براي اخذ مجوزها  بسياري از اطالعات مورد نياز شهروندان در

هاي اصلي وكار قابل دسترس نيست و همچنين، تفكيك دستگاهرساني مجوزهاي كسبدر پايگاه اطالع

  4ي ضوابط روشني صورت نگرفته است.و تابعه در پايگاه، بر مبنا

 

                                                 
؛ متأسفانه گزارش 29وكار در دولت يازدهم... )جلد اول(، ص وكار )تهيه و تنظيم(، مجوزهاي كسبو بهبود كسب . دفتر پايش1

 عملكرد جديدتري در دسترس نيست.

 .30، ص همان. 2
. ارزيابي عملكرد هيئت 5وكار؛ گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب». ر.ك.: احمد مركزمالميري، 3

هاي مجلس شوراي ، مركز پژوهش«وكاروكار و دفتر پايش و بهبود محيط كسبزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبرراتمق
 .16-23، صص 1397 ماه، آبان16130اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل 

 .27-34، صص همان. ر.ك.: 4
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زدايي راتدليل شكست هيئت مقرترين  مهم شود كهدر ادامه به طرح و توضيح اين ادعا پرداخته مي 

گردد. البته وكار، به قوانين مربوط و رويكرد دولت در اين خصوص باز ميدر ساماندهي مجوزهاي كسب

 شود.ا توجه به اظهارات مقامات مسئول پرداخته ميزدايي ببه موانع هيئت مقررات پيش از اين،

 

 زداييمقررات هيئت مصوبات اجراي موانعترين مهم .3

قانون  (44) وچهارمچهل هاي كلي اصل( قانون اجراي سياست7چند يكي از اهداف اصالح ماده )هر

زدايي بود، اما در عمل روي عملكرد مؤثر هيئت مقررات، رفع موانع پيش 1394 ماهاساسي در ارديبهشت

و بنابر اظهارات مقامات مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي، همچنان بسياري از مصوبات هيئت 

 وسومينبيست در ، وزير امور اقتصادي و داراييمثالشود. براي ها اجرا نميزدايي توسط دستگاهمقررات

بنا بر  1«.شودنمي اجرا زداييمقررات هيئت مصوبات درصد 90»تصريح كرد:  زداييمقررات هيئت جلسه

 همكاري عدم داليل اخذ با بايد بلكه كرد، عبور مسئله اين كنار از راحتي به نبايد»ديگر اظهارات وي: 

 سه رؤساي به را تحليلي و مستند گزارشي ندارند را الزم همكاري مصوبات اجراي در كه هاييدستگاه از

 حوزه در شودمي مشاهده ... متأسفانه .است ايفراقوه موضوع يك اين زيرا كنيم، منعكس قوه

 شكلي به فرايندها همان اما شوندمي حذف و شناسايي زايد و غلط فرايندهاي و هاراه زدايي،مقررات

 .«شوندمي مانع ايجاد باعث و ظاهر ديگر

زدايي و تسهيل توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس هيئت مقرراتشده  مطرحادعاي  

وكار، توسط ديگر مقامات مسئول در اين حوزه نيز تكرار شده و مصاديقي براي آن صدور مجوزهاي كسب

 هيئت به عنوان دبير ـمعاون اقتصادي وقت وزير امور اقتصادي و دارايي  ،مثالبرشمرده شده است. براي 

 از نهادها» هيئت چنين اظهار كرده است: سالهپنج دستاوردهاي درباره خبري نشست در ـ زداييمقررات

 صرف زمان ماه 6 مقررات اصالح براي ما كه حالي در كنند،مي استفاده مقررات نكردن اجرا براي هاييراه

 و خصوصي بخش منافع كه زماني باشد قرار اگر»در بخش ديگري از اظهارات وي آمده است: «. كنيممي

 اين بايد پس كنند، سپر سينه زداييمقررات هيئت مواضع و قانون برابر در افتد،مي خطر به دولتي بخش

 خصوصي بخش و دولتي بخش از سوي شديد مخالفت ميزان اين بايد كه رسدمي نظر به. شود تعطيل هيئت

  2.«دهند تن قانون به نهايت در بايد هابخش اين و كرد رفع را زداييمقررات هيئت هايرويه با

زدايي، عملكرد وزارت جهاد كشاورزي است. دبير هيئت اي از نقض مصوبات هيئت مقرراتنمونه 

 جهاد كشاورزي وزارت سوي از بايد مجوز 400»زدايي در اين خصوص چنين اظهار كرده است: مقررات

                                                 
 ابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:، ق29/8/1397خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران )ايرنا(،  .1

http://www.irna.ir/fa/News/83106872 
 مجوزهاي حذف برابر در مقاومت: کرد انتقاد خصوصي و دولتي هايبخش به اقتصاد وزير معاون» ،(روزنامه) تجارت گسترش. 2

 .27/4/1397 ،«زائد



 

 
 

 شده حذف نيز وزارتخانه اين اصولي موافقت و يافته كاهش مجوز 96 به پااليش از پس كه شدمي صادر

 كل بازرسي شامل نظارتي دستگاه .. سه.شودمي اجرا گذشته رويه هااستان برخي در هنوز اما ،است

 اين مصوبات اجراي بر بايد و دارند عضويت زداييمقررات هيئت در دادستاني و محاسبات ديوان كشور،

 مصوبات دانيمنمي اند... هرچندنكرده ارائه زمينه اين در گزارشي هيچ تاكنون اما ،كنند نظارت هيئت

 1.«شودنمي اجرا كه است مانده زمين روي آنها از بزرگي بخش دانيممي اما ،نه يا شودمي اجرايي هيئت

 زدايي ذكر خواهد شد.در ادامه، داليلي براي عدم اجراي بايسته مصوبات هيئت مقررات 

 

 هاهماهنگي دستگاه. عدم 1-3

ها زدايي به كيفيتي است كه اجراي آنها، نيازمند وجود هماهنگي بين دستگاهجنس مصوبات هيئت مقررات

شود كه همه عوامل قادر باشند ، به وضعيتي گفته مي«هماهنگي»و نهادهايي از قواي مختلف حكومتي است. 

اطمينان كافي براي همه عوامل در اجراي تصميم در مورد يك تصميم يا اقدام خاص هماهنگ شوند و باور و 

شود كه تصميمات، توسط ويژه در مواردي دوچندان مي نياز به هماهنگي به 2يا انجام اقدام وجود داشته باشد.

هاي ستادي نيست، اتخاذ كننده ويژگيهاي ستادي و البته با تركيب و اختياراتي كه تأميننهادي با ويژگي

تر وجود نداشته باشد. در چنين مواردي، تر، الزامي براي اجرا توسط مقام يا نهاد عاليمهمشود و از اين مي

 اي را انتظار داشت.توان اجراي مصوبه يا مقررههاي الزم، ميصرفاً در صورت وجود هماهنگي

ها دستگاههاي بعضاً نهاني هماهنگي، آنگاه كامالً ملموس خواهد بود كه به انگيزه ضرورت وجود ويژگي 

ي درآمد ويژه اينكه بسياري از مجوزها در واقع مجرا هاي مجوزدهي، توجه شود. بهبراي حفظ صالحيت

وپاگير ها حاضر نيستند با مشاركت در فرايند حذف مجوزهاي دستشود و دستگاهها محسوب ميدستگاه

است كه اينجا به اين معنيا تسهيل صدور مجوزها، منابع درآمدي خود را محدود كنند. هماهنگي در 

صورت،  يناها بايد به نحوي باشد كه منجر به كاهش جدي درآمدهاي آنها نشود؛ در غير عملكرد دستگاه

صالحيت  وكار تمام خواهد شد، هر دستگاه تالش خواهد كرددر رقابتي كه در مجموع به ضرر محيط كسب

هماهنگي در  مجوززدايي را با مانع مواجه كند. ويژه درآمدزا را حفظ كرده و فرايند صدور مجوزهاي به

هاي مختلف در جهت بيني سازوكارهايي براي ايجاد انگيزه در دستگاهموضوع مورد بحث، ناظر به پيش

هزينه است. دست برداشتن از صالحيت صدور مجوزهاي حتي درآمدزا به نفع نظام مجوزدهي آسان و كم

جمهور به عنوان اِعمال چنين سازوكاري نيازمند مداخله رئيس در نظام جمهوري اسالمي ايران، قطعاً

 هاي دولتي است. كننده دستگاهترين مقام قوه مجريه و هيئت وزيران به عنوان مرجع هماهنگعالي

                                                 
، «کار همراه نيستندوحذف مجوزهاي غيرضروري کسبها با طرح دستگاه». خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران )ايرنا(، 1

 ، قابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:29/8/1397سايت خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران )ايرنا(، ، وب26/4/1397

http://www.irna.ir/fa/News/82973642 

شود؟ بررسي موردي الكترونيكي كردن فرايند ميمد مانع اجراي قانون اچگونه بوروكراسي ناكار»ك.: احمد مركزمالميري، . ر.2
، 16068هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«تجارت فرامرزي در ايران

 .22-27، صص 1397 ماهشهريور
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و  زدايي، متناظرتوان مدعي شد كه تركيب فعلي هيئت مقرراتگفته، ميبا توجه به نكات پيش 

ها در جهت انجام سازي دستگاهويژه فاقد قابليت هماهنگ ر نيست و بهمتناسب با وظايف هيئت مذكو

آن نيازمند  زدايي كه اجراي، يكي از بارزترين مصوبات هيئت مقرراتمثالفرايند مجوززدايي است. براي 

( است. طبق مصوبه مذكور، هيئت 29/5/1397ودوم )مورخ هماهنگي است، مصوبه جلسه بيست

مور مالياتي، ا، سازمان «وانتقال قطعي امالكتسهيل فرايند پرداخت ماليات نقل»ستاي زدايي در رامقررات

ف يك ماه سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و سازمان فناوري اطالعات ايران را مكلف كرد حداكثر ظر

صورت  الك بهانتقال قطعي اموپس از ابالغ مصوبه، با انجام اقداماتي، امكان پرداخت ماليات مربوط به نقل

گفته، برقراري هاي پيشبرخط را فراهم كنند. طبعاً با توجه به مالحظات و منافع هر يك از دستگاه

اي نيازهايي بيش از صِرف تصويب مصوبهاي، مستلزم پيشهماهنگي ضروري براي اجراي چنين مصوبه

يست. نوباتي، مايه تعجب همين اساس است كه عدم اجراي چنين مص زدايي است. برتوسط هيئت مقررات

وچهارم مورخ تاي ديگر )جلسه بيسزدايي در مصوبهكما اينكه چهار ماه بعد از مصوبه مذكور، هيئت مقررات

اسناد و امالك،  ( با همين موضوع، سازمان امور مالياتي را مكلف كرد تا با همكاري سازمان ثبت19/9/1397

ر ساير مناطق و د 1397قال برخط امالك در تهران تا پايان دي وانتاندازي كامل سامانه نقلنسبت به راه

ستيابي به دهاي ايجاد و خصوص مصوبات مورد بحث، موانع و پيچيدگي اقدام كند. در 1397تا پايان سال 

 ن خواهد بود.يه( دوچنداه وابسته به دو قوه )مجريه و قضائدليل ارتباط مصوبه با دو دستگا هماهنگي به

نوعي كارويژه هيئت وزيران را بر دوش  زدايي، كه در آن هيئت بهاز مصوبات هيئت مقرراتاي نمونه 

در اجرا با مانع مواجه خواهد شد، مصوبه جلسه  ـبه احتمال بسيار زياد ـ همين اساس  كشيده و بر

 مبناي محاسبه كارمزد گواهيتغيير »خصوص  ( در29/5/1395زدايي )مورخ ودوم هيئت مقرراتبيست

است. گرچه هدف مصوبه مذكور، كاهش « ارزيابي انطباق كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري

آيد، اين كاهش هزينه، نيازمند كارمزدهاي خدمات سازمان ملي استاندارد است، اما چنانكه از مصوبه برمي

مان ملي استاندارد )وابسته استاندارد، سازعالي شوراي هايي به اين شرح است:هماهنگي و يكپارچگي دستگاه

كنندگان و توليدكنندگان )وابسته به وزارت صنعت، معدن و جمهوري(، سازمان حمايت مصرفبه رياست

زدايي، سازمان ملي جمهوري(. در مصوبه هيئت مقرراتتجارت( و سازمان برنامه و بودجه )وابسته به رياست

انواع خدمات خود را به سازمان « شدة قيمت تمام»ه استاندارد موظف شده ظرف يك ماه مستندات مربوط ب

كنندگان و توليدكنندگان ارسال نمايد و سازمان اخيرالذكر نيز ظرف دو ماه و قبل از نهايي حمايت مصرف

بررسي كرده و پس از تصويب جهت  راپيشنهادي سازمان ملي استاندارد « شدة قيمت تمام»شدن بودجه، 

ندارد به سازمان مذكور ارسال كند. سازمان برنامه و بودجه نيز مكلف شده است استاعالي شوراي طرح در

 1398استاندارد در اليحه بودجه سال عالي شوراي بيني درآمدهاي رديف مربوط را بر اساس مصوبهپيش

لي بخشي مقام يا نهادي عاشده در مصوبه مورد بحث، نيازمند پيگيري و انسجام منظور نمايد. فرايند مقرر



 

 
 

ترديد، مصوبه هيئتي يا تركيب و اختيارات هيئت جمهور و هيئت وزيران( است و بي)در ايران، رئيس

 شده باشد.بينيكننده هماهنگي و انسجام الزم براي اجراي فرايند پيشتواند تأمينزدايي، نميمقررات

 

 ها. عدم يكپارچگي و انسجام دستگاه2-3

در ايفاي شايسته  دولت، مدياكار 1.است( انسجام) يكپارچگي اجراي قانون،بوروكراسي براي  ويژگي اولين

در واقع،  2.است بوروكراتيك نهادهاي ميان دروني انسجام وظايف و اِعمال اختيارات، محصول يكپارچگي و

چنانكه انسجام كافي بين نهادهاي دولتي و در سطحي باالتر، بين قواي حكومتي در راستاي تفكيك وظايف 

طور كلي، اداره امور عمومي،  اختيارات و حدود صالحيتي وجود نداشته باشد، اجراي هر مصوبه و مقرره و بهو 

تجارب كشورهاي موفق در توسعه برقراري با معضالت و موانع جدي مواجه خواهد شد. از سوي ديگر، 

هايي، يكپارچگي مد، همچون ژاپن و كره جنوبي، نشانگر آن است كه در چنين كشورابوروكراسي كار

تمركز »اين نظامات، ترين  مهم يكي از كه گيري از نظامات مختلف تأمين شده استبوروكراسي با بهره

هاي شخصي و نهادي مختلف، بر عهده بدين معنا كه حل اختالفات و يكپارچه كردن سليقه است.« نهادي

رتيب، نظراتِ برآمده از منافع متفاوت اشخاص گيرد و بدين تقرار مي ـو البته زير نظر دولت  ـنهادي متمركز 

اصالحات بوروكراتيك،  تواند اِعمال قوانين و انجام هرگونه اصالحات را با مانع مواجه كند. بنابراين،و نهادها، نمي

گرفته از حوزه اختيارات  تئهاي سازماني است كه خود عمدتاً نشاي عاري از اختالفات و چالشمستلزم زمينه

اي از هاست. تدابير اتخاذ شده توسط كره جنوبي براي ايجاد و مديريت دولت الكترونيك، نمونهيتو صالح

 شود.محسوب مي هاي نهادي،عالوه بر هماهنگي برداري براي برقراري يكپارچگي و انسجام،تدابير قابل بهره

الكترونيكي كردن فرايندهاي نگاهي به تركيب نهادهايي با كاركرد مشابه در كشورهاي موفق در  

اداري نيز نشانگر آن است كه تركيب ستادي و عالي نهاد مربوط، همواره مورد توجه بوده است. براي 

كميته » 3مثال، سازمان مسئول دولت الكترونيك در كره جنوبي در اوايل دوره مديريت روه، مو ـ هيون،

 كميته»از  ترپايين سازماني و قانوني جايگاه داشتن دليل به مذكور كميته بود.« اي دولت الكترونيكحرفه

 هماهنگ مربوطه هايوزارتخانه با را پروژه قدرت با و مؤثر طور به نتوانست ،«الكترونيك دولت پروژه

، براي انجام هماهنگي مؤثر در مورد پروژه دولت الكترونيك، با توجه به تجربه دولت 2005كند. در سال 

طح سازماني اعضاي كميته ويژه دولت الكترونيك به سطح معاون وزير كه باالتر س 4كيم، داي ـ جونگ

از سطح اعضاي كميته تخصصي دولت الكترونيك بود، ارتقا داده شد. هفت ماه بعد، نقش كميته ويژه به 

                                                 
هاي بوروكراسي است. . ذكر اين نكته ضروري است كه منظور از يكپارچگي و انسجام در اين متن، توضيح يكي از ويژگي1

اهلل هنرور هاي اصلي نظام اطالعاتي نيز مورد بحث قرار گيرد؛ براي مثال، ر. ك.: روحتواند از منظر يكي از ويژگياين ويژگي مي
مركز  ،«يكپارچگي اطالعات و اصالح ساختار نظام اداري: به سوي الگوي حكمراني ديجيتال»و سيد محمدحسين قريشي، 

 .  1397، آذرماه 16179شماره مسلسل  لس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي(،هاي مجپژوهش
 .16-20، صص همانمطالعه بيشتر در اين باره، ر. ك.:  . براي2

3. Roh Moo-hyun ( 8200تا  2003هاي بين سال جمهور كره جنوبي؛رئيس) . 

4. Kim Dae-jung ( 2003تا  1998هاي سالبين  جمهور كره جنوبي؛)رئيس . 
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منتقل شد. اين تحول  1نقش مشورتي تغيير يافت و وظايف اجرايي پروژه به وزارت امور اداري و خانوارها

كرد كه ساختار كميته ويژه در توسعه و به اين دليل صورت گرفت كه دولت روه، مو ـ هيون فكر مي

هاي پروژه دولت الكترونيك در مرحله تدوين پروژه، مؤثر است؛ اما در مرحله انجام و ريزي فعاليتبرنامه

م بود. بر اين اساس بود كه وزارت مديريت دولتي ها الزتكميل، اجرا و مديريت مؤثر هر يك از وزارتخانه

 عنوان ابزاري براي اصالحات اداري، بر مديريت پروژه را براي استفاده از دولت الكترونيك به 2و امنيت،

شوراي »به تصويب رسيد و « قانون چارچوب ترويج اطالعات ملي»، 2009عهده گرفت. در ژانويه 

وزير بر اساس قانون مذكور، تشكيل شد. رؤساي شورا، نخست« ريجمهوهاي اطالعات رياستاستراتژي

جمهور تعيين شد و تعداد اعضا با احتساب رؤساي كميته و يك كارشناس غيردولتي بود كه توسط رئيس

افزايش كارايي، دو معاون براي شورا تعيين شد. وزير مديريت منظور  بهرسيد. عالوه بر اين، نفر مي 35به 

هاي مطالعات شورا و دومين معاون وزارت مديريت دولتي و عنوان معاون استراتژي ت بهدولتي و امني

 3هاي اطالعات كميته كاري، تعيين شدند.عنوان معاون استراتژي امنيت به

ولت دشده در كره جنوبي در خصوص نهادهاي متولي  چنانكه از تحوالت سازماني و نهادي گفته 

اساسي شمرده  الي نهادها در انجام موفق چنين فرايندهايي، يكي از ملزوماتآيد، سطح عنيك برميوالكتر

در تركيب  جمهور، وزرا و معاونان آنها(ترين سطوح )رئيسويژه حضور اعضاي دولت در عالي شود. بهمي

پيش بردن  چنين نهادهايي قابل توجه است و عمدتاً به دليل ضرورت يكپارچگي سازماني در دولت براي

 شود.سازماني، چنين تدبيري اتخاذ ميهاي ميانوژهپر

تجربه موفق گرجستان در زمينه مورد بحث نيز بيانگر اهميت تمركز نهادي است. به  عالوه بر اين، 

 شناسايي هايكارت صدور و الكترونيك دولت ايجاد با مرتبط قوانين اجراي و تصويب بعد ازاين شرح كه 

 اطالعات يكپارچه شبكه گرجستان در راستاي ايجاد دولت الكترونيك، ايجاد الكترونيكي، سومين گام مهم

 وزيريمستقيم نخست نظر زير« الكترونيك دولت دولتي كميسيون» راستا، اين در .الكترونيك بود دولت و

 را فساد با مقابله مسئوليت شوراي كه ـگرجستان  دادگستري وزارت نظر زير« اطالعات تبادل آژانس» و

 دولت توسعه يكديگر، روند با تعامل و هماهنگي شد. دو نهاد مذكور، در تشكيل ـدارد  عهده بر نيز

 4.كنندمي كشور پيگيري مختلف هايبخش در الكترونيك را

                                                 
1. Mogaha 

2. Mopas 
 ،نجفي، تهران، ترجمه عليرضا شاهپري و طيبه فقيهدولت الكترونيكي در كره جنوبي از شروع تا توسعهيانگ بي. لي. . 3

 .142-145صص ، 1394تكنيك تهران(، دانشگاه صنعتي اميركبير )پلي
 اسالمي جمهوري به تجربيات انتقال :گرجستان جمهوري در اداري شفافيت ايجاد و فساد با مبارزه»گرکالجي، هزکو . ولي4

: گزارش گرجستان، کد در ايران اسالمي جمهوري سفارت همکاري جمهوري بارياست استراتژيک هايبررسي ، مرکز«ايران
 ؛86-87، صص 1398 ماهفروردين ،97 – 151

شود؛ چنانكه هاي ديگر نيز در گرجستان، يكي از عوامل توفيق در اصالحات محسوب ميضرورت تمركز نهادي در حوزه 
در  زين یو ستاد یو تمرکز نهاد عياست تا تجم ازين ،سند جامع، واحد و متمرکز کیبه موازات انتشار »در همان گزارش آمده: 
و اقدامات  هاتيفعال یتمام دهدیگرجستان نشان م ی. تجربه جمهوررديصورت گ یادار تيشفاف جادیحوزه مقابله با فساد و ا

 «مقابله با فساد یدولت نيب یهماهنگ یشورا»تحت عنوان  یالتيتاکنون به صورت متمرکز در تشک 2004از سال  حوزه نیا
شورا  سيبه عنوان رئ ینظر وزارت دادگستر ریکه ز رديگیصورت م شود،یخوانده م« مقابله فساد یشورا»که به اختصار 

دارند.  تیدر آن عضو یالمللنيب ینهادها ندگانیو نما یدولتريغ ،یپارلمان ،ییقضا ،ینهاد دولت 58از  شيو ب کندیم تيفعال



 

 
 

شاني ها با يكديگر همپوطور خاص چنانكه وظايف و اختيارات دستگاه در موضوع مورد بحث، به 

اجراي  ها وجود داشته باشد،هاي صالحيتي دستگاهخصوص حوزه درنشده  داشته باشد و اختالفاتي حل

سازماني و هرگونه مصوبه با هدف ساماندهي و تسهيل صدور مجوزها از طريق انجام راهكارهايي بين

خصوص  زدايي دردستگاهي، راه به جايي نخواهد برد. براي مثال، توجه به مصوبه هيئت مقرراتبين

وبه مذكور ، بيانگر آن است كه مص«برداري پرورش ماهي در درياپروانه بهره»تعيين مرجع صدور مجوز 

ت ايران به با هدفِ از ميان بردن اختالف صالحيتي بين دو سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان شيال

ي پرورش مرجع صدور مجوز برا» مصوبه مذكور مقرر شده است:« 1»تصويب رسيده است. چنانكه در بند 

وزه وظايف و باشد. سازمان بنادر و دريانوردي ضوابط مربوطه را در حر دريا، سازمان شيالت ميماهي د

«. باشديماختيارات خود به شيالت اعالم و سازمان شيالت ايران در صدور مجوز مكلف به مراعات آن 

ابسته به )و آيد، تالش شده اختيار صدور مجوز براي سازمان شيالت ايرانچنانكه از متن مصوبه برمي

بسته به وزارت وزارت جهاد كشاورزي( و اختيار اعالم ضوابط مربوط براي سازمان بنادر و دريانوردي )وا

هيل صدور جاي حذف يا تس بند مصوبه، بهترين مهم ترتيب راه و شهرسازي(، تفكيك و احصا شود. بدين

عهده گرفته  اي را برع انجام كارويژههاي دو دستگاه مربوط پرداخته و در واقمجوز، به توضيح صالحيت

رجوع شود.  جمهور يا مصوباتي در سطح تصويبنامه هيئت وزيران، رفع وكه اصوالً بايد با تصميم رئيس

جمهور از طرق عهده رئيس تر، انسجام بخشيدن به بوروكراسي در سطح وزارتي، برعبارت روشن به

ساً با از طريق هيئت وزيران است، نه هيئتي كه اسا شده در قانون اساسي و به طور خاص بينيپيش

 هدف مجوززدايي تشكيل شده و به لحاظ تركيب نيز در سطحي كامالً متفاوت قرار دارد.

 

 جهور و هيئت وزيران!زدايي در نقش رئيس. هيئت مقررات4كادر 

انسجام دستگاه  يابِ هماهنگي وزدايي، در پي تحقيق هدف قابل تقدير و البته ديربرخي از مصوبات هيئت مقررات

وكار است. اين در حالي است كه طبق اصل اجرايي در جهت تسهيل و تسريع صدور مجوزهاي كسب

يئت هاي وزيران و هساختن تصميم هماهنگ»براي « اتخاذ تدابير الزم»وچهارم قانون اساسي، يكصدوسي

انين را اجرا مشي دولت را تعيين و قوبرنامه و خطبا همكاري وزيران، »جمهور است كه بر عهده رئيس« وزيران

 ادي و داراييبنابر اظهار وزير امور اقتص ـ زداييدرصد مصوبات هيئت مقررات 90عدم اجراي بيش از «. كندمي

 گفته، چندان جاي شگفتي ندارد.با توجه به نكته پيش ـ

 

  

                                                 
 ییهاو بازنگري راتييمبارزه با فساد گرجستان دستخوش تغ یشورا یاعضا بيسال گذشته، ساختار و ترک 18 بًایتقر یط

 ـ جمهورسيو رئ ریوزمجلس، نخست بيچندباره ترک رييبا وجود تغ ـ شورا نیا یو ساختار اصل تيشده است، اما عنوان، ماه
 .105ص ، همان؛ ر. ك.: «حفظ شده است
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 همپوشان مصوبات و موازي . نهادهاي4

زدايي، عدم داده شد كه از جمله موانع موجود در اجراي مصوبات هيئت مقررات در بخش پيشين توضيح

اما در كشور ما، وجود نهادهايي با كاركردهاي  ،هاي حكومتي استانسجام و هماهنگي الزم بين دستگاه

موازي و مشابه و همچنين تصويب مقررات همپوشان توسط هر يك از آنها، اساساً دستيابي به اهداف 

 سازد.هاي اتخاذ شده و كاركرد مطلوب هر نهادي را با موانع متعددي مواجه ميدر قانون يا سياست مندرج

ها، در ارتباط با موضوع مورد بحث نيز وجود نهادهاي موازي و مصوبات و اقدامات همپوشان دستگاه 

توسط نهادهاي در مصوبات متعددي كه  تر،آيد. به عبارت روشنهاي جدي به شمار مييكي از آسيب

زدايي جايگاه هيئت مقررات رسد،مختلف در موضوع الكترونيكي كردن فرايندهاي اداري به تصويب مي

شرايط و مراحل صدور مجوزهاي »لحاظ قانوني، تسهيل و تسريع  مبهم است. توضيح اينكه گرچه به

زدايي نهاده شده هيئت مقررات بر عهده« ها و مانند اينهانامهها، آيينوكار در مقررات، بخشنامهكسب

(، اما پس از تصويب قانون مذكور، قوانين و مقررات ديگري 1384 ماهموجب اصالحيه ارديبهشت است )به

شبهه همپوشاني صالحيتي و اختالل در كاركرد برخي از آنها، در اين خصوص به تصويب رسيد كه 

ز آغاز بحث از برخي از اين مصوبات و اقدامات، كند. پيش امتمركز و هماهنگ نهاد مسئول را تقويت مي

عنوان مرجع  زدايي بهشايان ذكر است كه هدف از اين بخش، تأكيد بر جايگاه مبهم هيئت مقررات

ادامه ذكر شده، به ترتيب تاريخ  در مجوززدايي در نظام قانوني فعلي است. احكام قانوني و مقرراتي كه

ويژه از حيث  مصوبات، تحليلي از ارتباط و نسبت احكام مذكور، بهو در پايان برخي از  1تصويب آمده

 2زدايي و همچنين جايگاه و ضمانت اجراي مصوبات آن، ارائه خواهد شد.جايگاه هيئت مقررات

 

 (15/10/1389. حكم مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه )مصوب 1-4

 ها... موظفنددستگاه... »مقرر شد:  3(،15/10/8913( قانون برنامه پنجم توسعه )مصوب 62در ماده )

 بودن موكول قانوني مباني نيز و مربوط فعاليت و مجوز نوع قانون، اين ابالغ از پس ماه سه مدت حداكثر

 كارگروهي به رسماً را آن بر ناظر مقررات ساير و لغو تمديد، صدور، شيوه همچنين و مجوز اخذ به فعاليت

                                                 
موعه مج». براي مشاهده برخي از مصوبات مذكور در اين بخش، ر. ك.: وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، 1

ط يش محيپا يوکار و مرکز ملکسب يو تسهيل صدور مجوزها ييزدات مقرراتئيت هيمرتبط با فعال قوانين و مقررات
 قابل دسترس در آدرس اينترنتي زير: ،1397 ماه، ارديبهشت«وکارکسب
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شايان ذكر است در فايل اشاره شده، تنقيحي در خصوص قوانين و مقررات صورت نگرفته و صرفًا مواد قوانين و مقررات مختلف 

 است.ارش مذكور نقل شده در اين گزارش، عينًا از گز 4-10و  4-9هاي وكار گردآوري شده است. مصوبهدر خصوص مجوزهاي كسب
صالح در شده توسط مراجع ذي ترين قوانين و مقررات وضعاي از مهم. آنچه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته، گزيده2

مورد بحث است. بديهي است كه در خصوص دولت الكترونيك، مقررات و اسناد متعدد ديگري وجود دارد كه  خصوص موضوع
 يفناور (ي)عال يياجرا يهايي جداگانه است؛ از جمله: شورابررسي آنها و توضيح نسبت آنها با يكديگر، نيازمند پژوهش

 .1395 ماهشهريور ،1، نسخه يسازمان يمعمار يشناسشرو و چارچوبالکترونيك(،  دولت توسعه ونيسيکشور )کم اطالعات
 ينظام مال ير و ارتقايپذد رقابتيقانون رفع موانع تول( »57موجب ماده ) )الحاقي به« 5». شايان ذكر است بر اساس تبصره 3

 ييزداهيئت مقررات» ( قانون برنامه پنجم توسعه به۶2ارات کارگروه موضوع ماده )يف و اختي((، وظا20/2/1394)مصوب « کشور
 ( قانون برنامه پنجم توسعه، لغو شده است.۶2منتقل شده و ماده )« وکارکسب يل صدور مجوزهايو تسه

http://www.bemcenter.ir/Content/rules/RulesList_9702.pdf


 

 
 

 سرمايه و مديريت توسعه معاونت ،[جمهوررئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه] معاونت از متشكل

 و اجتماعي امور و كار دارايي، و اقتصادي امور يوزرا جمهور،رئيس حقوقي معاونت جمهور،رئيس انساني

 قانون( 90) نودم اصل بودجه، و برنامه هايكميسيون از مجلس نمايندگان از نفر سه نيز و دادگستري

 در ماده اين موضوع مستندات ارسال عدم صورت در. نمايند اعالم ناظر عنوان به اقتصادي و اساسي

 «.است... ممنوع مجوز خذا به حقوقي و حقيقي اشخاص الزام شده، تعيين مهلت

 تحليل

 همين گزارش ذكر شد. چنانكه گفته شد، بر «2-1-2»نكاتي در ارتباط با حكم قانوني مذكور در بند 

 اختيارات و وظايف پذير...(رقابت توليد موانع رفع قانون( 57) ماده موجب به الحاقي)« 5» تبصره اساس

 مجوزهاي صدور تسهيل و زداييمقررات هيئت» به توسعه پنجم برنامه قانون( 62) ماده موضوع كارگروه

مبناي مصوبات  (،62ماده ) .است شده لغو توسعه، پنجم برنامه قانون( 62) ماده و شده منتقل «وكاركسب

 قرار گرفت. 1،«خدمات»ويژه در بخش  متعددي در خصوص ساماندهي مجوزها و مجوززدايي، به

 

 (14/12/1392)مصوب « اداري نظام اصالح راه نقشه»اداري با عنوان عالي شوراي . تصويبنامه2-4

اداري )در جلسه عالي شوراي قابل توجهي كه پس از تصويب برنامه پنجم، توسطتصويبنامه  اولين

ودوم( به تصويب رسيد و حاوي احكامي در خصوص موضوع مورد بحث بود، سندي با عنوان يكصدوشصت

« قانون مديريت خدمات كشوري( »115ماده ) «10»است. بر اساس بند « نقشه راه اصالح نظام اداري»

 هايدستگاه در مورد عمل هايرويه و هاروش ها،سيستم مجدد مهندسي و اصالح» 2(8/7/1386 )مصوب

 با كارمندان ارتباط ميزان كاهش و عمليات خودكارسازي كار، انجام مراحل سازيساده گرايش با اجرايي

، از جمله «هافعاليت نمودن اقتصادي و اداري هايهزينه كاهش ،مراجعان رضايت افزايش ،كنندگانمراجعه

 مورد بحث به تصويب رسيده است.تصويبنامه  در اين راستا، 3استاداري مقرر شده عالي شوراي وظايف

 ازيهوشمندس و الكترونيك دولت توسعه» ست از:ا عبارت« دوم برنامه»عنوان  در سند مذكور، 

 هايستگاهد و كاركنان ها،بنگاه مردم، دسترسي تسريع و تسهيل»و يكي از اهداف اين برنامه، « اداري

موضوع »ي مقرر شده است. در ذيل هر برنامه، تعداد« مكان و زمان از فارغ دولتي خدمات به اجرايي

ازماني( س فرايندهاي و هاسيستم )مديريت 3 استراتژيك موضوع «4-3»تصريح شده كه بند « استراتژيك

 رايندهايف مديريت و خدمات ارائه واحد هايپنجره اندازيراه و ايجاد بر مديريت»به اين شرح است: 

 .«ربطذي هايدستگاه مشاركت و هماهنگي با دستگاهي بين مشترك

                                                 
 همين گزارش مراجعه كنيد. «2-1-4»در اين متن، به جزء سوم بند « خدمات». براي مشاهده توضيح واژه 1
ت خدمات يريشدن قانون مد يقانون دائم»تصويب رسيد و به موجب  به طور آزمايشي به 18/11/1385. قانون مذكور در تاريخ 2

 ( به قانوني دائمي تبديل شد.26/1/1398)مصوب « يکشور

منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در  ( قانون مديريت خدمات كشوري نيز تصريح شده است: به114. در صدر ماده )3
هاي انجام كار و فناوري ، روش، مديريت منابع انسانيهاي استخداميتي و نظام، ساختار تشكيالو اندازه دولت ابعاد، نقش

افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و ور و ارزشاداري و ارتقا و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره
 «.گردد...يب و اختيارات زير تشكيل ميساالر، شوراي عالي اداري با تركگرا و مردم، نتيجه، اثربخشتبعيض



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 هايدستگاه خدمات الكترونيكي توسعه نامهآيين»اداري با عنوان عالي شوراي . مصوبه3-4

 (10/6/1393)مصوب « اجرايي

 پنجم برنامه قانون (46) جلسه خود، در اجراي ماده چهارمينووشصـتيـكصد در اداري عاليشـوراي

نامه آيين اداري، نظام كلي هايو موادي از قانون مديريت خدمات كشوري و مفادي از سياستتوسعه 

 1را به تصويب رساند.« اجرايي هايدستگاه الكترونيكي خدمات توسعه»

 مهشناسنا موظفند اجرايي هايدستگاه تمامي»نامه مذكور مقرر شده است: ( آيين2در ماده ) 

 در و نتشارا مربوط دستگاه درگاه در تهيه، 1393 سال پايان تا حداكثر رزي محتواي با را خود خدمات

 بررسي به نسبت نيز جمهور[رئيس انساني سرمايه و مديريت ]توسعه معاونت. دهند قرار عموم دسترس

 .دهدمي قرار خدمات ارائه واحد پنجره در را مراتب و اقدام خدمات شناسنامه مستندات

 :است زير موارد شامل خدمات شناسنامه 

 ،خدمت كد ـ 

 ،خدمت ارائه مقررات و قانوني مباني ـ 

 ،كشوري مديريت خدمات قانون چارچوب بر اساس( تصدي ـ حمايتي ـ حاكميتي) خدمت نوع ـ 

 ،خدمت نفعانذي ـ 

 ،(الكترونيك هايكاربرگ قالب در) نفعذي از خدمت اسنادي و اطالعاتي هاينيازمندي ـ 

 ،هادستگاه ساير از... و استعالم مجوز، نظير خدمت اطالعاتي هاينيازمندي ـ 

 ،حقوقي و حقيقي هويت احراز هاينيازمندي ـ 

 ،آن حساب شماره و هزينه اخذ تعرفه و مجوز ـ 

 ،حضوري مراجعه هايضرورت ذكر ـ 

 ،خدمت ارائه و بررسي زماني و عملياتي فرايندهاي يا فرايند ـ 

 .«خدمت ارائه در درگير سازماني واحدهاي فهرست ـ 

 كار، نجاما در تسريع هدف با موظفند اجرايي هايدستگاه»نامه تصريح شده است: ( آيين3در ماده ) 

 با را ودخ كار انجام هايروش و فرايندها سال هر مردم، كرامت و رضايت تأمين و هزينه و زمان كاهش

 فايل قالب در ار آن مستندات و دهند قرار اصالح و بازبيني مورد دستگاه، اينترنتي جايگاه در ارائه هدف

 .«نمايند ارسال معاونت به الكترونيكي

 كيفيت هبودب هدف با»بايد  اجرايي هايدستگاه نامه، اقداماتي را مقرر كرده است كه( آيين4ماده ) 

 :دهند انجام «مردم به خدمات

                                                 
 بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطالعات، سواد اطالعاتي و افزايش»(، اقداماتي به منظور 46ماده ) . در1

 هاي متعدد، مقرر شده است.براي دستگاه« فرهنگي و هاي اقتصادي، اجتماعيري درحوزهوبهره



 

 
 

 آن انجام بنديزمان با همراه خدمات ارائه شيوه خصوص در برخط و الكترونيكي رسانياطالع( الف» 

 .نمايد ارائه بايد متقاضي كه مداركي و

 .الكترونيكي هايرسانه و ابزارها طريق از خدمات انجام جهت مورد نياز استاندارد هايفرم ارائه( ب 

 و ستگاهد درگاه طريق از برخط، و الكترونيكي صورت به شهروندان به ممكن خدمات كليه ارائه( ج 

 به ممرد حضوري مراجعه لزوم حذف منظور به الكترونيكي ابزارهاي ساير و محلي و ملي هايدرگاه

 «.خدمت... دريافت براي اجرايي هايدستگاه

 هايتگاهدس الكترونيكي خدمات نامه توسعهنامه، تصريحي مبني بر ارتباط آيينگرچه در صدر آيين 

شود، اغلب يده ميدقانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، اما چنانكه در مفاد باال  (62)اجرايي با ماده 

اده ماست. اين نكته به صراحت در « خدمات»مفاد آن در خصوص بحث ساماندهي مجوزهاي مربوط به 

 مهوريج عهتوس پنجم برنامه قانون (62) ماده اجراي در»نامه تصريح شده است؛ به اين شرح: آيين (5)

 رگروهكا طريق از است جمهور[ موظفرئيس انساني سرمايه و مديريت معاونت ]توسعه ايران، اسالمي

 ربوطم مستندات مجوزها، صدور در هماهنگي و تسريع تسهيل، منظور به ماده، اين در شده بينيپيش

 پروانه، اهي،گو از اعم مجوز اخذ به منوط را حقوقي و حقيقي اشخاص فعاليت كه مواردي كليه فرايند به

 و اخذ مذكور هايدستگاه از را نمايدمي اجرايي هايدستگاه از مشابه موارد و موافقت استعالم، جواز،

 .«نمايد اقدام حذف يا و تجميع جايگزيني، به نسبت

 مجوزها، اعانو: شامل كشور اجرايي هايدستگاه تمامي مجوزهاي صدور اطالعاتي بانك معاونت،ـ  تبصره 

 هايدستگاه كاريهم با را كار انجام مراحل و فرايند و زمان هزينه، احيا، و لغو تمديد، صدور، شيوه مرجع،

 .كندمي فراهم را آن به مردم برخط دسترسي سازي،شفاف و رسانياطالع منظور به و داده تشكيل اجرايي

 كسب هب منوط آنها ارائه كه خدماتي مورد در»نامه تصريح كرده است: ( آيين6ماده ) در آخر، 

 و هاعالماست است موظف اصلي اجرايي دستگاه است، اجرايي هايدستگاه ساير از مجوز اخذ يا استعالم

 توسط كتا،ي پيگيري كد و داده انجام اطالعات ملي شبكه در و الكترونيكي صورت به را الزم مجوزهاي

 «. گردد مبادله هادستگاه بين و توليد اصلي دستگاه

 

 تحليل

نامه ( قانون برنامه پنجم توسعه در ماده مذكور مشخص نشده بود، اما در اين آيين62گرچه دستگاه متولي ماده )

 سرمايه و مديريت توسعه ( قانون برنامه پنجم توسعه به تصويب رسيده، اين تكليف به معاونت46كه در اجراي ماده )

هاي است. البته بايد گفت به دليل تغييرات تشكيالتي پي در پي معاونتجمهور ]وقت[ سپرده شده رئيس انساني

 ريزيبرنامه معاونت» ،1393 ماهآبان جمهوري، اجراي اين تكليف به فراموشي سپرده شد. توضيح اينكه دررياست

 و ديريتم سازمان» ، ادغام شد و«جمهوررئيس انساني سرمايه و مديريت معاونت توسعه» و «راهبردي نظارت و

ريزي برنامه و مديريت سازمان 1395 ماهمرداد احيا شد. اما در تر منحل شده بود،كه پيش« كشور ريزيبرنامه

طور  شد. بدين ترتيب، همان تفكيك «استخدامي امور سازمان» و «بودجه و برنامه سازمان» دو به مجدداً كشور



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

تحوالت سازماني متعدد قرار گرفت و چنانكه از گزارش عملكرد ( در معرض 62رفت، نهاد متولي ماده )كه انتظار مي

 1نيز پيداست، عملكرد مربوط به اين ماده تقريباً هيچ است. (62دولت از اجراي ماده )

ي مجوزها را از به احتمال بسيار زياد، اينكه قانونگذار با هماهنگي دولت تصميم گرفت متولي سامانده 

وزارتخانه امور  به ـريزي ]وقت[ يا سازمان برنامه و بودجه مديريت و برنامه مانند سازمان ـنهادي ستادي 

خيمه مديريتي  ثباتي سازماني نهادهايي بوده است كه اصوالً بايد عموداقتصادي و دارايي منتقل كند، بي

ويژه  به وكار پديد آمد وامور دولت باشند. بسياري از موانعي كه بعدها در مسير ساماندهي مجوزهاي كسب

زير امور وپاگير در اجراي مصوبات هيئتي به رياست وهاي اجرايي در حذف مجوزهاي دستمقاومت دستگاه

 هاي ستادي بود. زدايي و دبيرخانه آن، از ويژگياقتصادي و دارايي، به دليل عدم برخورداري هيئت مقررات

 

 دولت توسعه اجرايي فني ضوابط»فناوري اطالعات با عنوان عالي شوراي . مصوبه4-4

 (11/6/1393)مصوب « الكترونيكي

عالي شوراي اجرايي )مصوب هايدستگاه الكترونيكي خدمات توسعه نامهبه فاصله يك روز از تصويب آيين

به تصويب رسيد.  2فناوري اطالعاتعالي شوراي توسط اي با مفادي شبيه،اداري در بند پيشين( مصوبه

اده( به ضميمه سه پيوست، حاوي احكام متعدد در خصوص موضوع مورد بحث، م 52اين مصوبه مفصل )

 و باني نهادها و مراجع متعدد ملي و استاني است.

 ،چابك و سريع» :هايبا ويژگي« الكترونيكي دولت توسعه» مصوبه، اين از (، هدف2در ماده ) 

با  سترس،د در اعتماد، قابل پذير،تطبيق و منعطف و اثربخش، مداكار فراگير، پاسخگو، و پذيرمسئوليت

 .كر شده استذ« اداري فساد و جعل با مقابله و شفافيت ايجاد راستاي در و دولت اجزاي بين كامل هماهنگي

ه اين شرح ب «خدمات واحد پنجره»الكترونيك،  دولت توسعه اجرايي فني ( ضوابط1ماده ) «8»در بند  

 فرايندهاي حذف و سازييكپارچه شامل و توسعه پنجم برنامه قانون (70)ماده  موضوع»تعريف شده است: 

  .«تاس متعدد اجرايي هايدستگاه از مجوز اخذ نيازمند كه اقتصادي هايفعاليت از دسته آن زائد

                                                 
 همين گزارش. «4-1»و  «2-1-2»هاي . ر. ك: قسمت1
( قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات )مصوب 4عالي فناوري اطالعات، بر اساس ماده ). شوراي2

 منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي و در قلمرو فناوري به»موجب ماده مذكور، اين شورا  ( تشكيل شد. به19/9/1382
هاي بنيادي و کاربردي در قلمرو فناوري اطالعات و همچنين مدت و بلندمدت براي توسعه پژوهشهاي مياناطالعات، تدوين برنامه

جمهور تشكيل به رياست رئيس« هاي مختلفهاي توسعه بخشگسترش کاربري فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور و برنامه
تغيير نام « شوراي اجرايي فناوري اطالعات»عالي فضاي مجازي، به موجب مصوبه شوراي عالي فناوري اطالعات بهشد. شوراي

 ش(: /100292 /95)شماره :  139۵ ماهارديبهشت 11عالي فضاي مجازي در يافت. به موجب مصوبه شوراي
، يمواز يعال ي( در خصوص انحالل شوراهايالعال)مدظله يمقام معظم رهبر14/6/1394ک حکم مورخ ياساس بند  بر» 
 ب نمود:يل را تصويمواد ذ 14/1/1395وهشتم مورخ ستيدر جلسه ب يمجاز يفضا يعاليشورا

رساني و امنيت فضاي تبادل اطالعات )افتا( منحل و کليه وظايف راهبردي، ( ـ شوراهاي عالي انفورماتيک، اطالع1ماده ) 
 شود. عالي فضاي مجازي منتقل ميسياستگذار، نظارت و هماهنگي آنها در سطح ملي به شوراي

ـ 2ماده )  تغيير نام يافته و کليه وظايف راهبردي، « شوراي اجرايي فناوري اطالعات»به « عالي فناوري اطالعاتشوراي»( 
شود. شوراي مذکور در چارچوب عالي فضاي مجازي منتقل ميسياستگذاري، نظارت و هماهنگي آن در سطح ملي به شوراي

 نمايد. عالي فضاي مجازي فعاليت ميلي نظام و مصوبات شورايهاي کسياست
اطالعات  ي، توسط وزارت ارتباطات و فناور(2)ت مفاد ماده ياطالعات با رعا يفناور يياجرا يف شورايوظا تبصره ـ شرح 

 «.ارائه خواهد شد يمجاز يفضا يعاليه و به شورايته



 

 
 

 توسعه و راهبري» منظور به «الكترونيكي دولت توسعه كميسيون»(، كميسيوني با عنوان 3) در ماده 

 عالي شوراي دبيرخانه نظر زير« مصوبه اين اجراي بر مديريت و اجرايي هايدستگاه در الكترونيكي دولت

 :اطالعات با تركيب زير تشكيل شده است فناوري

 ،(رئيس عنوان به)جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه . معاون1» 

 ،(رئيسنايب) ايران اطالعات فناوري سازمان رئيس .2 

 ،جمهوررئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت .3 

 ،جمهوررئيس اول معاون نظارت و هماهنگي معاونت .4 

 ،اطالعات وزارت .5 

 ،دارايي و اقتصادي امور وزارت .6 

 ،كشور وزارت .7 

 ،دادگستري وزارت .8 

 ،جمهوررئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت موضوع با مرتبط معاونت .9 

 ،كشور امالك و اسناد ثبت سازمان .10 

 ،كشور احوال ثبت سازمان .11 

 ،ايران اسالمي جمهوري پست شركت .12 

 ،ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك .13 

 ،كشور الكترونيك گواهي سياستگذاري شوراي دبير .14 

 ،موضوع تناسب به خدمات هايخوشه گانه14 هايكارگروه رؤساي .15 

 ،كشور غيردولتي عمومي بخش و دولت پيشخوان خدمات دفاتر كانون رئيس .16 

 عاليايشور دبير انتخاب به مربوطه صنف نماينده نفر يك و اطالعات فناوري متخصص نفر دو .17 

 ،اطالعات فناوري

 .«(كميسيون دبير) ايران اطالعات فناوري سازمان در مربوطه معاون .18 

 وسعهت كارگروه مكلفند، اجرايي هايدستگاه كليه» شده است: ( مصوبه مذكور مقرر5در ماده ) 

 خدمات وسعهت بر و نظارت اجرا ريزي،برنامه در هماهنگي ايجاد منظور به را دستگاه الكترونيكي خدمات

همچنين  .«دكنن ايجاد كميسيون و الكترونيكي دولت توسعه به مربوط مصوبات كليه اجراي و الكترونيكي

 به را «اناست الكترونيكي دولت توسعه» اند كارگروهمكلف شده كشور هاي( استانداري6به موجب ماده )

 دهند. تشكيل هوشمند و الكترونيكي استان ايجاد الكترونيكي، خدمات يكپارچه توسعه منظور

يه در نظر ئمجريه و قضاهاي متعدد وابسته به قواي در ادامه مصوبه مورد بحث، تكاليفي براي دستگاه 

( در خصوص 26( در خصوص تكاليف سازمان ثبت اسناد و امالك، ماده )25از جمله: ماده ) ،گرفته است

( در خصوص 29( در خصوص تكاليف وزارت صنعت، معدن و تجارت، ماده )28تكاليف وزارت كشور، ماده )



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 هاي اجرايي.وظايفي براي كليه دستگاه( در خصوص 40و ماده ) 1تكاليف وزارت امور اقتصادي و دارايي،

 

 تحليل

ي آن به عنوان الكترونيك، مرجع تصويب آن و محتوا دولت توسعه اجرايي فني نكات قابل توجه درباره ضوابط

عالي شوراي زها،اي عالي است. در حالي كه در همان رواي راهبردي و واجد ضمانت اجرا به عنوان مصوبهمصوبه

ي ستادي و مفادي را به عنوان مرجع« اجرايي هايدستگاه خدمات الكترونيكي توسعه» نامهآييناداري در 

ني ايجاد هماهنگي هايي مشابه )يعديگري، مفادي مشابه با كارويژهعالي شوراي عالي به تصويب رسانده بود، در

 دولت توسعه اجرايي يفن ضوابط( 9) براي مثال، ماده به تصويب رسيد. و تقسيم وظايف و اختيارات(

 اجرايي هاياهدستگ الكترونيكي خدمات توسعه نامهآيين( 2) ماده مفاد با مشابه كامالً مفادي الكترونيك،

دو نهاد  معلوم نيست چرا .است كرده مقرر ،«خدمات شناسنامه» خصوص در را( اداريعالي شوراي مصوبه)

ه تصويب بفناوري اطالعات( به فاصله يك روز، در موضوعي واحد عالي شوراي عالي اداري وعالي )شوراي

 شود. يمهاي اجرايي محسوب احكام مشابه پرداختند و مصوبات كدام نهاد، مالك و معيار براي دستگاه

ي اطالعات فناوري اطالعات به شوراي اجرايي فناورعالي شوراي عالوه بر اين، با توجه به تبديل 

]سابق[ و ضمانت فناوري اطالعات عالي شوراي فضاي مجازي(، تكليف مصوباتالي عشوراي )طبق مصوبه

 اجراي آن در نظام جديد، روشن نيست. 

 

 . پيچيدگي نهادي مراجع متولي دولت الكترونيك5كادر 

 مورخ)اطالعات  فناوريعالي شوراي مصوبه «الكترونيك دولت توسعه اجرايي فني ضوابط»( 10) ماده به توجه

 انساني ايهسرم و مديريت توسعه] معاونت»دهد: مي نشان را گيرندهتصميم نهادهاي ساختار پيچيدگي ،(11/6/1393

 بر و توسعه مپنج برنامه قانون (70) و (62) مواد موضوع كارگروه مصوبات از گيريبهره با است موظف[ جمهوررئيس

 و زيمدسااكار دولت، سازيشفاف و سازيچابك منظور به ،[الكتـرونيكي دولت توسعه] كميسيون مصوبات اساس

 براي را خود پيشنهادهاي و كرده اقدام... دولت خدمات ارائه فرايندهاي بازمهندسي به نسبت فرايندها، اثربخشي

 ( قانون برنامه62(، يعني كارگروه ماده )10شده در ماده ) بردهنهادهاي نام .«كند ارائه كميسيون در طرح و بررسي

ي، نهادهايي جمهور و كميسيون توسعه دولت الكترونيكپنجم توسعه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

توان يمشوند كه اختيارات و تكاليف آنها در خصوص موضوع مورد بحث، مبهم است. در مجموع عرض شمرده ميهم

توان به ا ميردهي مجوزها و مجوززدايي در ايران گفت تفكيك دقيق اختيارات و تكاليف هريك از نهادها در سامان

 هاي ويژه دارد!نياز به گشودن رمزها و برخورداري از مهارت نقشه گنجي تشبيه كرد كه پي بردن به جزئيات آن،

                                                 
 ييو دارا يوزارت امور اقتصاد»ک مقرر شده است: يتوسعه دولت الکترون يياجرا ي( ضوابط فن29در ماده )، مثال براي. 1

 ر را به عمل آورد:يموظف است اقدامات ز
 ه خدمات در کشور.ئارا يهاشخوانيه پيدر کل يکيافت و پرداخت الکترونيروش در يو اجرا يزير. برنامه1 
 يران )شامل اطالعات و خدمات تجارت و بازرگانيا يد تجارق پنجره واحياز طر يکيالکترون يرسانن خدمات اطالعي. تأم2 

رمجموعه و يبه عنوان ز يبا پنجره واحد گمرک يدر کشور در هماهنگ يکيل تجارت الکترونيتسه ي( برايالمللنيو ب يداخل
 سال دوم ابالغ مصوبه. يبه عنوان فوق مجموعه از ابتدا يپنجره واحد مل

 «.المللي و مديريت خطرپذيري هوشمند از ابتداي ابالغ مصوبه آغاز کند...هاي استاندارد بينمبناي رويه. استقرار گمرک نوين را بر 3 



 

 
 

  1(14/10/1393اداري )مصوب  نظام اصالح جامع . مصوبه هيئت وزيران در خصوص برنامه5-4

برنامه جامع اصالح نظام »يكي از راهبردهاي اصلي  14/10/1393،2 مورخاي وزيران در مصوبه هيئت

در نظر گرفته است. در اين راستا، را « هاي نوينگيري از فناوريتوسعه دولت الكترونيك و بهره»، «اداري

مستند  ـ« هوشمندسازي و الكترونيك دولت توسعه»گانه در سند مذكور، هاي هفتعنوان يكي از برنامه

 فرايندها در يياوكار اثربخشي به توجه»به اين شرح:  ،است ـ« هاي كلي نظام اداريسياست»« 12»بند به 

 در جدولي كه در اين سند آمده،«. كشوري خدمات ارائه در تسهيل و تسريع منظور به اداري هايروش و

 قيد شده است. به همراه مباني قانوني و مسئول اجرا، 1396تا  1394هاي اقدامات اساسي سال

 

 شود. مجموعه اقداماتي كه منجر به توسعه دولت الكترونيك مي2جدول 

 اجرا مسئول قانوني مباني 1396 1395 1394 اساسي اقدامات رديف

1 

 :دولتي خدمات كردن الكترونيكي

 الكترونيكي رسانياطالع* 
 قانون( 37) ماده*  - - درصد 100

 خدمات مديريت

 كشوري

 توسعه نامهآيين* 

 الكترونيكي خدمات

 اداري عالي شوراي مصوب

 فناوري و ارتباطات وزارت* 

 اطالعات

 ريزيبرنامه و مديريت سازمان *

 كشور

 اجرايي هايدستگاه* 

 دريافت و هافرم ارائه* 

 اطالعات
 - درصد 50 درصد 50

 به الكترونيكي خدمات ارائه* 

 شهروندان
 درصد 25 درصد 20 درصد 15

 مستمر مستمر مستمر ياطالعات يگاهپا يجاد*ا

2 

 «اطالعات ملي شبكه» توسعه و ايجاد

 :دستگاهي بين استعالمات و

 (ix) اطالعات تبادل مركز ايجاد* 

 درصد 50

 هادستگاه
 قانون( 40) ماده*  - درصد 50

 خدمات مديريت

 كشوري

 قانون( 46) ماده* 

 توسعه پنجم برنامه

 فناوري و ارتباطات وزارت* 

 اطالعات

 ريزيبرنامه و مديريت سازمان *

 كشور

 اجرايي هايدستگاه* 

 هايبانك گذارياشتراكبه *

 اطالعاتي

 درصد 40

 هادستگاه
 درصد 30 درصد 30

 الكترونيكي استعالمات انجام* 
 درصد 40

 استعالمات
 درصد 30 درصد 30

3 

 تجميع و اصالح حذف،

 توسط صادره مجوزهاي

 براي اجرايي هايدستگاه

 حقوقي و حقيقي اشخاص

 - درصد 30 درصد 70

 قانون( 36) ماده* 

 كشوري خدمات مديريت

 قانون( 62) ماده* 

 توسعه پنجم برنامه

 ريزيبرنامه و مديريت سازمان* 

 كشور

 اجرايي هايدستگاه* 

4 
 هايدستگاهمراجعه  كاهش

 وكاركسب واحدهاي به اجرايي

تمام  حذف

 مراجعات

 غيرضرور

- - 

( قانون بهبود 7) ماده

 محيط مستمر

 وكاركسب

: كشور ريزيبرنامهو  يريت* سازمان مد

 ضوابط تنظيم

 و اجرايي هايدستگاه* 

 اجرا: ايحرفه هايتشكل

5 

 پرداخت شدن فراگير

 هايحساب به الكترونيكي

 دولتي

 درصد 40

 هاپرداخت
 - درصد 60

 قانون( 37) ماده

 خدمات مديريت

 كشوري

 كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان* 

 ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك* 

 دارايي و اقتصادي امور وزارت* 

 اجرايي هايدستگاه* 

                                                 
ريزي ]وقت[ و در راستاي اجرايي . مصوبه مورد بحث، فاقد عنوان است. اين مصوبه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه1

اي كه از اين مصوبه لي اداري( به تصويب رسيده است. در نسخهعا)مصوب شوراي« برنامه جامع اصالح نظام اداري»كردن 
ريزي كشور منتشر شده و در اينترنت قابل دسترس است، عنوان اين مصوبه به اين شرح توسط سازمان مديريت و برنامه

 «.1396 يال 1394 يبرنامه جامع اصالح نظام ادار»است: 
 هـ. 50642ت /127675 . شماره2



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 اجرا مسئول قانوني مباني 1396 1395 1394 اساسي اقدامات رديف

6 

 اصالح راه نقشه تهيه

 و سازماني فرايندهاي

 هايروش اصالح و بازطراحي

 نقشه آن اساس بر كار انجام

 درصد 40

 و فرايندها

 مورد هايروش

 اولويت با عمل

 رو فرايندهاي

 مردم به

 درصد 30 درصد 30

 قانون( 36) ماده

 خدمات مديريت

 كشوري

 ريزيبرنامه و مديريت سازمان* 

 كشور

 اجرايي هايدستگاه* 

7 

 در ارائه قابل خدمات توسعه

 هايمجتمع و پيشخوان دفاتر

 اداري خدمات

- 

 درصد 20

 افزايش

 به نسبت

 كه خدماتي

 شودمي ارائه

 درصد 40

 افزايش

 به نسبت

 كه خدماتي

 .شودمي ارائه

- 

 ريزيبرنامه و مديريت سازمان* 

 كشور

 اجرايي هايدستگاه* 

 واحد پنجره استقرار 8
 پنجره سه

 واحد

 پنجره هفت

 واحد
 موارد ساير

 دولت راه نقشه

 الكترونيك

 با ربطذي اجرايي هايدستگاه*  

 دولت توسعه كميسيون تصويب

 الكترونيك

9 

 براي جهش استراتژي تدوين

 تلفن نوين هايفناوري از استفاده

 يا و مكمل بخش عنوان به همراه

 الكترونيك دولت جايگزين

 - - سال پايان -

 ريزيبرنامه و مديريت سازمان* 

 1394 سال در كشور

 فناوري و ارتباطات وزارت* 

 اطالعات

 .هـ 50642 ت/127675 ، شماره14/10/1393 وزيران مورخ هيئت ، مصوب1396 الي 1394اداري  نظام اصالح جامع برنامه: مأخذ

 

 تحليل

 اصالح حذف،»، اقدام اساسيِ «برنامه جامع اصالح نظام اداري»شود، طبق مشاهده مي 2چنانكه در جدول 

بر اساس ماده  1«حقوقي و حقيقي اشخاص براي اجرايي هايدستگاه توسط صادره مجوزهاي تجميع و

مقرر شده است. سازمان  ( قانون مديريت خدمات كشوري،36( قانون برنامه پنجم توسعه و ماده )62)

اند شده به عنوان مسئول اجراي اين اقدام در نظر گرفته هاي اجرايي،ريزي كشور و دستگاهمديريت و برنامه

به اتمام  1395مانده در سال درصد باقي 30و  1394درصد اين اقدام در سال  70و طبق مصوبه، بايد 

ثباتي نهاد ستادي مدي و بيارسيده است. اما چنانكه گفته شد، اين اقدام به داليل مختلف، از جمله ناكارمي

همچنان به انجام نرسيده است و طبق آخرين اراده قانونگذار،  ريزي وقت(،دولت )سازمان مديريت و برنامه

وكار و دبيرخانه آن )مستقر در معاونت امور يي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبزدااكنون هيئت مقررات

 شوند.  گفته محسوب مياقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي(، متولي اصلي اقدام اساسي پيش

                                                 
هاي انجام يندهاي مورد عمل و روشاهاي اجرايي موظفند فردستگاه»( قانون مديريت خدمات كشوري: 36). بر اساس ماده 1

، سالمت و صحت ، كيفيت، هزينه، دقتها نظير سرعتمدي فعاليتاوري نيروي انساني و كاركار خود را با هدف افزايش بهره
مورد اجرا گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار  رضايت و كرامت مردم و بر اساس دستورالعمل سازمان تهيه و به امور و تأمين

 ها را مورد بازبيني و اصالح قرار دهند.اين روش
هايي كه اساس شاخص ها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي برمدي فعاليتاوري و كارميزان بهره ـتبصره 

ربط مورد هاي ذيرسد، ساليانه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي اجرايي به تأييد سازمان مينهاد دستگاهبا پيش
 «.شودگيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مياندازه



 

 
 

 (14/12/1395. حكم مندرج در قانون برنامه ششم توسعه )مصوب 6-4

تر كه پيشعات و فرايندهاي تبادل الكترونيكي، چنانبا توجه به اهميت موضوع الكترونيكي شدن اطال

 مهوريج فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون»گفته شد، بخشي از احكام 

ب كه ( به اين موضوع اختصاص يافت. بدين ترتي14/12/1395)مصوب  («1396 -1400) ايران اسالمي

 ( مقرر شد:67ماده )« ث»در بند 

 بادلت امكان برنامه، قانون اجراي دوم سال پايان تا موظفند كشور اجرايي هايدستگاه كليه» 

 را اجرايي هايدستگاه ساير نياز مورد هاياستعالم به الكترونيكي پاسخگويي و اطالعات الكترونيكي

 .نمايند فراهم رايگان صورت به موضوعي، و خاص قوانين چهارچوب در آنان وظايف شرح حسب

 اطالعات ادلتب و استانداردسازي نظام ايجاد و استعالمات كليه احصاي اجرايي نامهآيين ـ «1» تبصره 

 ارتباطات رتوزا همكاري با مجازي فضاي ملي مركز توسط برنامه قانون اجراي اول ماه شش در دستگاهي بين

 رسد.مي يمجاز فضايعالي شوراي تصويب به و تدوين ربطذي اجرايي هايدستگاه ساير و اطالعات فناوري و

 تمام ،برنامه قانون اجراي دوم سال تا است موظف اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت ـ «2» تبصره 

 مركز طريق از اًصرف اطالعات، ملي شبكه بستر بر اجرايي هايدستگاه بين اطالعاتي تعامل براي الزم هايزيرساخت

 .«كند فراهم ار اطالعات و فناوري ارتباطات وزارت مصوب فني استانداردهاي با و( NIX) اطالعات تبادالت ملي

 

 تحليل

طبق تعريف « استعالم»گفته بر استعالمات تمركز شده است. گرچه شود، در حكم پيشچنانكه مالحظه مي

، اين امر را اما قانونگذار در حكم مندرج در قانون برنامه 1شود،قانون، يكي از انواع مجوزها محسوب مي

زدايي يا دبيرخانه آن مقرر نكرده است. ناديده گرفته و تكليف يا اختياري از اين حيث براي هيئت مقررات

 كليه احصاي اجرايي نامهمجازي )تدوين آيين فضاي ملي مركزگفته براي تكليف مقرر شده در حكم پيش

و  كاريدستگاهي( به نظر، سبب موازي بين اطالعات تبادل و استانداردسازي نظام ايجاد و استعالمات

  شده بيشتر توضيح داده خواهد شد. راجع به نكته مطرح «4-13»اختالفات صالحيتي خواهد شد. در بند 

 

 (24/2/1396هيئت وزيران )مصوب تصويبنامه  .7-4

به منظور ارتقاي جايگاه ايران در نماگرهاي مختلف شاخص  13962ماه اي كه در ارديبهشتدر تصويبنامه

هاي مربوط به مجوزها، به تصويب رسيد، مفادي ناظر بر ايجاد برخي سامانه« وكارسهولت انجام كسب»

 به تصويب رسيد، از جمله موارد زير:

                                                 
مجوز »قانون اساسي،  وچهارمچهلهاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1( قانون اصالح مواد )1اساس ماده ) . بر1

نامه، گواهي، جواز، استعالم، موافقت، هر نوع اجازه کتبي اعم از مجوز، پروانه، اجازه»به اين شرح تعريف شده است: « وكاركسب
( ۵) هاي اجرايي موضوع مادهبرداري فعاليت اقتصادي توسط دستگاهتأييديه يا مصوبه است که براي شروع، ادامه، توسعه يا بهره

، شوراهاي اسالمي 1/۶/13۶۶( قانون محاسبات عمومي مصوب ۵و ماده ) 8/7/138۶قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 
ها، شوراها، هاي اقتصادي، اتحاديههاي تعاون يا اصناف، تشکلهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي، اتاقشهر و روستا، اتاق

 «.شودان و متصديان مستقيم يا غيرمستقيم آنها صادر ميهاي صنفي يا نمايندگمجامع و نظام
 هـ. 53079ت /23110 . شماره2



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 پس ماه هس ظرف مكلفند اجتماعي تأمين و كشور مالياتي امور هايسازمان» ـ (2ماده )« الف»بند  

 و هاشركت تثب كل اداره با الكترونيكي واحد پنجره صورت به را خود ارتباط تصويبنامه اين ابالغ از

 از هاركتش ثبت به مربوط ايبيمه و مالياتي امور كليه كه نمايند فراهم نحوي به غيرتجاري مؤسسات

 وعشر خصوص در كشور مالياتي امور سازمان به رسانياطالع سهام، گواهي تمبر حق پرداخت قبيل

 اداره واحد هدرگا طريق از اجتماعي تأمين سازمان در كاركنان و هاكارگاه اطالعات ثبت و شركت فعاليت

 .«پذيرد صورت روز يك از كمتر در غيرتجاري مؤسسات و هاشركت ثبت كل

 هايدستگاه پذير... كليهرقابت توليد موانع رفع قانون( 57) ماده اجراي در» ـ (2ماده )« پ»بند  

 ماده، آن رد مقرر ترتيبات رعايت با مكلفند است، الزم شركت ثبت براي آنها از مجوز اخذ كه اجرايي

 و هاتشرك ثبت كل اداره واحد پنجره سامانه طريق از و برخط صورت به را مذكور مجوز اخذ امكان

 توسط شده تعيين زماني سقف از مذكور مجوز اخذ زمان كه نمايند فراهم نحوي به غيرتجاري اتسمؤس

 .«نكند تجاوز وكاركسب مجوزهاي صدور تسهيل و زداييمقررات هيئت

 نه،زمي اين در فرايندها تسهيل و مالكيت ثبت شاخص جايگاه ارتقاي منظور به» ـ (4) ماده 

 امكان يبنامهتصو اين ابالغ از پس ماه سه ظرف مكلفند اجتماعي تأمين و كشور مالياتي امور هايسازمان

 امور كليه كه نمايند فراهم نحوي به را كشور امالك و اسناد ثبت سازمان با خود الكترونيكي ارتباط

 فاصاحسابم اخذ مالياتي، مفاصاحساب اخذ قبيل از اجتماعي تأمين سازمان با مرتبط امور و مالياتي

 كشور الكام و اسناد ثبت سازمان واحد درگاه طريق از وانتقالنقل ماليات پرداخت و اجتماعي تأمين

 .پذيرد صورت

 مكاريه با تصويبنامه اين ابالغ از پس ماه سه ظرف كشور امالك و اسناد ثبت سازمان ـ تبصره 

 واحد هپنجر طريق از امالك مالكيت ثبت به مربوط امور كليه انجام امكان مرتبط هايدستگاه ساير

 «.پذيرد ورتص روز( 5) از كمتر در مالكيت ثبت مراحل كليه كه نمايد فراهم نحوي به را يادشده سازمان

 وريجمه كگمر ايران، اسالمي جمهوري مركزي بيمه كشور، مالياتي امور سازمان» ـ (9) ماده 

 ايران، گاز ملي شركت ايران، اسالمي جمهوري انتظامي نيروي رانندگي و راهنمايي پليس ايران، اسالمي

 از پس اهم سه ظرف مكلفند همراه تلفن( اپراتورهاي) كارورهاي و ايران مخابرات شركت نيرو، وزارت

اعتبار...  سنجش نظام نامهآيين( 5) ماده مطابق را برخط و الكترونيكي استعالم امكان تصويبنامه اين ابالغ

 .«باشد اعتبار سنجش هايشركت براي الزم كفايت و كيفيت داراي كه نمايند فراهم نحوي به

 زمان و عدادت كاهش منظور به مكلفند اجتماعي تأمين و كشور مالياتي امور هايسازمان» ـ (10) ماده 

 امكان نامهتصويب اين ابالغ از پس ماه دو ظرف بيمه، حق كنندگانپرداخت و مالياتي مؤديان هايپرداخت

( معوقه و جاري) بيمه حق و افزودهارزش و مستقيم هايماليات از اعم ماليات انواع پرداخت و فهرست ارسال

 .«نمايند اهمفر الكترونيكي صورت به را( پرداخت و ابالغ اخذ، مراحل شامل) اقتصادي هايبنگاه كاركنان



 

 
 

 تحليل

اي است كه با هدف خاص ارتقاي رتبه ايران در يك ، اولين تصويبنامه1396ماه تصويبنامه ارديبهشت

به تصويب رسيد و تكاليفي ( 1«وكارشاخص سهولت انجام كسب)»وكار مربوط به كسبالمللي شاخص بين

 ها در راستاي هدف مذكور مقرر كرد.يك از دستگاهبراي هر

 1397 ماهدر اسفند« وكاركسب شروع واحد پنجره»گفته در تصويبنامه، در اجراي بخشي از احكام پيش 

راستاي بهبود رتبه ايران  دارايي ]وقت[، در و اقتصادي امور ي وزيراقتصاد رونمايي شد. بنا بر اظهارات معاون

 چهار»...  وكار بانك جهاني(،)يكي از نماگرهاي شاخص سهولت انجام كسب« وكارشروع كسب»در نماگر 

 مالياتي امور سازمان و كشور امالك و اسناد ثبت سازمان بين الكترونيك ارتباط برقراري كه شده انجام اقدام

 (117) ماده موضوع اقتصادي، فعاليت شروع خصوص در مالياتي، امور سازمان به رسانياطالع مرحله براي

 به رجوعارباب مراجعه بدون مالياتي نامثبتپيش رهگيري كد و يديهأيت اخذ و مستقيم هايماليات قانون

 نامثبت فرايند . .است... شده پذيرامكان هاشركت ثبت كل اداره الكترونيكي درگاه طريق از و ماليات سازمان

 و سازماني پورتال به متقاضيان مراجعه به نياز بدون و است شده همگام افزودهارزش و مستقيم ماليات در

 و اسناد ثبت سازمان بين الكترونيكي ارتباط شد... . برقراري خواهد انجام اقدام اين پنجره، طريق از صرفاً

 كد اخذ و اجتماعي تأمين سازمان در كارگران نامثبت مرحله براي اجتماعي تأمين سازمان و كشور امالك

 پذيرامكان پنجره طريق از و اجتماعي تأمين سازمان به مراجعه بدون جديدالتأسيس هايشركت كارگاهي

 انجام با مجموع در است... . سوءپيشينه عدم گواهي اخذ مرحله حذف به مربوط نيز چهارم اقدام است... . شده

 2.«بود خواهيم روز 5/26 به روز 5/72 از وكار[زمان ]در فرايند شروع كسب كاهش شاهد اقدام، چهار اين

وكار اين است كه سازوكار مذكور، گرچه مفهوم قابل ذكر در خصوص پنجره واحد شروع كسب نكته 

رسد پنجره واحد نظر مي شود. بهنمياي جداگانه محسوب اما خود سامانه و كاركرد پنجره واحد را دارد،

 ثبت كل اداره و كشور مالياتي امور سازمان واحد پنجره»يافته وكار، به نوعي نسخه تكاملشروع كسب

هر مجوز فعاليت در سامانه  نياز كسبپيش است. اما اين پنجره واحد، 3«غيرتجاري مؤسسات و هاشركت

                                                 
1. Ease of Doing Business 

، قابل 11/12/1397، «نهيشيعدم سوءپ يوکار/ حذف مرحله اخذ گواهکسب يبهبود فضا ياقدام برا 4»خبرگزاري مهر، . 2
 مشاهده در آدرس اينترنتي زير:

https://www.mehrnews.com/news/4557138/ 
ها و مؤسسات غيرتجاري )سازمان ثبت اسناد و امالك كشور؛ مندرج در پايگاه اداره كل ثبت شركت 37در اطالعيه شماره 

کالن نظام همواره  يهااستير در چارچوب سيسنوات اخ سازمان ثبت در»... يه( در اين خصوص تصريح شده است: ئقوه قضا
نمودن فرايندها و ارتباط برخط با اکثر  يکيبا الکترون يرتجاريها و مؤسسات غجاد سهولت در ثبت انواع شرکتيفارغ از ا

 يهاشرکت تين وضعيبه آخر ين مبنا دسترسيعمل آورده است و بر هم به يه کشور، اقدامات مؤثريپا ياطالعات يهابانک
نه مؤثر و يشيپعدم سوء يان، گواهيمؤد ياتيت مالين وضعي، آخريبرخط به اطالعات پلمب دفاتر قانون يشده، دسترسثبت
 يهاق پنجره واحد جهت دستگاهيصورت خودکار از طر کارگران در وزارت کار و اخذ کد کارگاه ... به ين اجتماعيمه تأمينام بثبت

وکار... صورت الکترونيکي در شاخص شروع کسب پيشينه به. اخذ گواهي عدم سوء1فراهم آورده است: شرح ذيل  متولي به
التمبر مالياتي افزوده اشخاص حقوقي و پرداخت حقنام ماليات بر ارزش. يکسان شدن مراحل تکميل اطالعات مالياتي و ثبت2

در شاخص شروع  يو اخذ کد کارگاه يکارکنان اشخاص حقوق ين اجتماعيمه تأمينام ب. ثبت3وکار... شاخص شروع کسبدر 
 ؛ قابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:«وکار...کسب

http://sherkat.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3721&ctl=Edit&mid=10512&Code=15898 

 اكنون نيز به آدرس اينترنتي زير قابل دسترس است:، هم. اين سامانه3

http://e1.tax.gov.ir/pages/action/show/414 

https://www.mehrnews.com/news/4557138/
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كم مستلزم مراجعه يب، ثبت شركت در حال حاضر دستاست. بدين ترت« پيشخوان مجوزهاي كشور»

زدايي ها و مؤسسات غيرتجاري و دبيرخانه هيئت مقرراتبه دو سامانه مستقر در اداره كل ثبت شركت

بر به پيچيدگي و زمان )مستقر در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي( است. اين فرايند،

 گرفته، همچنان نيازمند اصالح و بهبود است. هاي صورترغم تالشبهبودن اخذ مجوزها انجاميده و 

 

 مركز توسعه و استقرار دستورالعمل». مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با عنوان 8-4

 (26/4/1396)مصوب « كشور وكاركسب محيط پايش ملي

وكار سبدستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط ك»با عنوان  1396 ماهاي در تيرمصوبه

مصوبه  جمهور( رسيد.ي )به رياست معاون اول رئيساقتصاد مقاومت يستاد فرماندهبه تصويب « كشور

وكار است و تصريح مجوزهاي كسب مذكور، حاوي احكام مهمي است كه جملگي ناظر بر سامانه

 سازي و كاربري سامانه است.ها در پيادهستگاههايي براي دمهلت

 ين فناوراطالعات )سازما يوزارت ارتباطات و فناور»( مصوبه مذكور مقرر شده است: 2در ماده ) 

 هاييزمندايبر اساس ن بنامه،يتصو ني( ماه پس از ابالغ ا3( مكلف است ظرف مدت سه )رانياطالعات ا

 يمركز مل»( يكيدرگاه واحد و برخط )الكترون جاديضمن ا ،ييدارا و يوزارت امور اقتصاد يسو از ياعالم

وسعه و ت ينگهدار ،اندازيراه يالزم برا يفن هايرساختيز جادينسبت به ا ،«وكاركسب طيمح شيپا

اطالعات اقدام  تبادل يمركز مل قيبا مركز از طر يياجرا يهاو ارتباط دستگاه ريز هايو سامانه هاگاهيپا

 مركز مذكور است. يمحتوا و كاربر تيريملزم به مد ييو دارا يوزارت امور اقتصاد .دينما

 وكار كشوركسب يسامانه مجوزها * 

 استعالمات كشور يمجوزها و نقشه مل يرساناطالع گاهي* پا 

 وكاركسب يصدور مجوزها انيمتقاض اتيبه شكا يدگيرس يريگيانعكاس و پ افت،ي* سامانه در 

 «.وكار كشوركسب طيمح يهاتي* مركز فور 

ت ارتباطات و وزار ييو دارا يوزارت امور اقتصاد»مصوبه مذكور نيز تصريح شده است:  (4در ماده ) 

 نيابالغ ا ( ماه پس از3وكار كشور را ظرف مدت سه )كسب ياطالعات مكلفند، سامانه مجوزها يو فناور

پس از  كشور يياجرا هايمجوز از دستگاه افتيدر انيكه متقاض ندينما يسازادهيپ ياگونه مصوبه به

 ،يكاربرد يافزارهافرايند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم يريگيبه پ ادرثبت درخواست مجوز، ق

 .«باشند ينترنتيو درگاه ا انيرانيا يكارپوشه مل

 

 

 



 

 
 

 تحليل

و دبيرخانه مربوط توضيح  زداييچنانكه در گزارش نظارتي پيشين در خصوص عملكرد هيئت مقررات

 و واحد درگاه كشور، وكاركسب محيط پايش ملي مركز توسعه و استقرار داده شد، طبق دستورالعمل

 مجوزها به مربوط هايسامانه كليه و شد خواهد ايجاد «وكاركسب محيط پايش ملي مركز» برخط

 كلي هايسياست اجراي قانون (7) ماده در مندرج «وكاركسب مجوزهاي رسانياطالع پايگاه» ازجمله)

 ملي مركز» ترتيب، بدين .شد خواهد بارگذاري درگاه اين در( اساسي قانون (44) وچهارمچهل اصل

 است «كشور واحد هايپنجره توسعه هماهنگي ستاد» جديد عنوان هم ،«كشور وكاركسب محيط پايش

 و پايگاه چهار از متشكل برخطِ و واحد درگاه عنوان هم و( دارايي و اقتصادي امور وزير ابالغيه طبق)

 ستاد مصوب كشور، وكاركسب محيط پايش ملي مركز توسعه و استقرار دستورالعمل طبق) سامانه

وكار، مجموعه با وجود اين، طبق گزارشي از مركز ملي پايش محيط كسب 1(.مقاومتي اقتصاد فرماندهي

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، يك سامانه يكپارچه با  ( دستورالعمل2سامانه مذكور در ماده )چهار 

اين در حالي است كه بر اساس دستورالعمل، عنوان  2كند.ايجاد مي« پيشخوان مجوزهاي كشور»عنوان 

 تعيين شده است. «كشور وكاركسب محيط پايش ملي مركز»درگاه واحد و برخط، 

عنوان  سام به سامانه»، وكاركسب طيو بهبود مح شيمطالعات، پا يمركز ملبر اساس گزارش اخير 

ت تح ياطالعات ستميس كيوكار، كسب يصدور مجوزها وكار كشور در حوزهواحد كسب از پنجره يبخش

ن عامل اطالعات و ارتباطات را به عنوا يدر هر زمان و هر مكان است كه فناور يوب و قابل دسترس

 قيكار از طروكسب يصدور مجوزها ليو تسه ييازدمقررات تئيه رخانهيتا دب رديگيكار مبه «توانمندساز»

صدور  نديفرا تيو وضع يبندنظارت بر زمان نهيخود در زم يقانون فيوظا يفايبتواند به ا سامانه نيا

جوزها، م افتيدر انيبه متقاض يرسانبپردازد و ضمن اطالع يياجرا يهاوكار توسط دستگاهكسب يمجوزها

 يزم را براشده توسط قانون اقدامات النييند صدور مجوز، در مدت زمان تعيدر صورت بروز مشكل در فرا

ات و مشخص اتيعمل ها،تيوكار انجام دهد. فعالكسب يرفع مشكالت موجود بر سر راه صدور مجوزها

 . باشديل با كاربران متوسط سامانه و تعام اتيعمل يدهنده نحوه اجرانشان ،سامانه سام يكاركرد

مربوطه، تبادل  ييآن به دستگاه اجرا ليدرخواست مجوز از مردم، تحو افتيسامانه در نيا فهيوظ

مجوز صادر شده به  ليتحو تاًيو نها يياجرا يهادستگاه نيب ياستعالمات مرتبط با مجوزها

 3«.باشديكننده مجوز مدرخواست

( 57( آن به ماده )7با اينكه در ماده ) بسيار مهم اينكه در دستورالعمل مورد بحث، پاياني نكته 

هاي كلي اصل ( سياست7( و )6) (،1( قانون اصالح مواد )3پذير... و ماده )قانون رفع موانع توليد رقابت

                                                 
. ارزيابي عملكرد هيئت 5وكار؛ گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب». ر. ك.: مركزمالميري، 1

 .11-16، صص ...«زدايي مقررات
اقتصادي و دارايي، ، وزارت امور «وكار كشورگزارش عملكرد مركز ملي پايش محيط كسب». علي فيروزي )تهيه و تنظيم(، 2

 .4، ص 1397 ماه، آبان975589532معاونت امور اقتصادي، كد گزارش: 
خدمات  شخوانيپ»پروژه  شرفتيو گزارش پ يمعرف (،و تنظيم تهيه)کار وکسب طيو بهبود مح شيمطالعات، پا يمرکز مل. 3

 .8-9، صص 1398 ماهبهشتيارد ،985589110-2 گزارش کد، «کشور يدولت و مجوزها
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صوبات آن زدايي يا مقانون اساسي اشاره شده است، هيچ ارجاعي به هيئت مقررات( 44وچهارم )چهل

 صورت نگرفته است.

 

 (25/8/1396. مصوبه هيئت وزيران )مصوب 9-4

دستگاهي، كليه  منظور هماهنگي بين به»مقرر شد:  13961 ماهاي از هيئت وزيران در آبان( مصوبه1در ماده )

الكترونيك، معامالت هاي ماليات منظور تحقق برنامه عملياتي )با اولويت پروژه هاي اجرايي مكلفند بهدستگاه

دولت الكترونيكي، سالمت الكترونيكي، بيمه الكترونيكي، استعالم مدارك تحصيلي، تكميل پايگاه هويتي 

داري الكترونيكي و مديريت الكترونيكي خدمات( نسبت به ارائه اطالعات، اطالعات نسبي و سببي، خزانه

برداري در اي تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهرهههاي الكترونيك و برنامههاي برخط، استعالمسرويسوب

)پاك(، مركز ملي تبادل اطالعات، كارپوشه ملي ايرانيان، سامانه دولت همراه، سامانه پايش اطالعات كالن كشور 

هاي وكار، سامانه مديريت خدمات، سامانه مديريت ساختار دستگاهسامانه يكپارچه صدور مجوزهاي كسب

 «.هاي( يكپارچه، حسب مورد به متولي مربوطه ارائه نمايندهاي )پورتالكارمند ايران و ساير درگاهاجرايي، سامانه 

 

 ( 5/2/1397. ابالغيه وزير امور اقتصادي و دارايي )مصوب 10-4

مصوبه شماره « 1»به استناد بند »آمده است:  2در ابالغيه وزير امور اقتصادي و دارايي

هيئت محترم وزيران و همچنين دستورالعمل توسعه مركز  25/8/1396مورخ  ـه54607ت/105816

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، الزامي  1/5/13983مورخ  50868وكار كشور ملي پايش محيط كسب

هاي تابعه وزارت متبوع ضمن تعامل سازنده با مركز ملي پايش محيط است كليه واحدها و سازمان

ر در معاونت امور اقتصادي، كليه مجوزها و استعالمات در حال صدور خود را فقط كار كشور مستقوكسب

 «.از طريق درگاه پيشخوان ملي مجوزهاي كشور به متقاضيان ارائه نمايند

 

)مصوب « دوره دومـ  برنامه جامع اصالح نظام اداري»اداري با عنوان عالي شوراي . مصوبه11-4

30/5/1397) 

 نظام كلي هايسياست» اجراي در ،30/5/1397مورخ  جلسه دومينيكصدوهشتادو در اداري عاليشوراي

 عالييشورا 20/1/1393تاريخ  560/93/206 شماره مصوبه) «اداري نظام اصالح راه نقشه» و «اداري

 دوم، دوره ـ اداري نظام اصالح جامع برنامه كشور، اداري نظام در اصالحات تداوم منظور به و( اداري

 به تصويب رساند. برنامه 10 بر مشتمل

                                                 
 .25/8/1396ه مورخ  54607ت/105816. مصوبه شماره 1
 .5/2/1397مورخ  17396. ابالغيه وزير شماره 2
 ( به تصويب رسيده است. 26/4/1396ونهم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي )مورخ دستورالعمل، در جلسه سي . اين3



 

 
 

صالح ابرنامه جامع  اصلي راهبردهاي»در اين برنامه جامع نيز همچون برنامه پيشين، يكي از  

مه جامع دوم، ذكر شده است. در برنا« نوين هايفناوري از گيريبهره و الكترونيك دولت توسعه»، «اداري

مالحظات  مرجع تصويب، زمان، مشاور و همكار و ، اقدامات اساسي، مسئول،2در جدولي شبيه به جدول 

كترونيك...، در خصوص هريك از راهبردها، آمده است. يكي از اقدامات اساسي در راهبرد توسعه دولت ال

داري و امقرر شده است. مسئول اين اقدام، سازمان « هاي اجراييدار كردن خدمات دستگاهشناسنامه»

 ذكر شده است. « مستمر»ستون زمان، قيد  استخدامي كشور در نظر گرفته و در

 

 تحليل

دار كردن خدمات تكليف به اقدام شناسنامه 1،«خدمات»با توجه به عدم انجام ساماندهي مجوزها و 

 هاي اجرايي به عنوان جزئي از ساماندهي نظام مجوزها، همچنان پاي ثابت مصوبات دولتي است.دستگاه

 

ر خصوص تعيين تكليف پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه زدايي د. مصوبه هيئت مقررات12-4

 (28/8/1397خدمات كشور )مصوب 

 و پايش مطالعات، ملي (، مركز28/8/1397وسوم، مورخ زدايي )جلسه بيستدر مصوبه هيئت مقررات

 و كشور استخدامي و اداري سازمان عضويت با كارگروهي را مكلف شده است وكاركسب محيط بهبود

 يك رفظ كشور، خدمات و مجوزها شناسنامه سازييكسان و استاندارد منظور به هيئت، اعضاي از يكي

 (. «1»ماه، تشكيل دهد )بند 

ست مكلف شده ا وكاركسب محيط بهبود و پايش مطالعات، ملي مصوبه مذكور، مركز «2»در بند  

 و داريا سازمان از متشكل كارگروهي طريق از خدمات و مجوزها ملي شناسه استانداردسازي به نسبت

 ام كند.ماه، اقد يك ظرف ايران، اطالعات فناوري سازمان و ايران آمار ملي مركز كشور، استخدامي

ر دمصوبه، مراجع صدور مجوزها را مكلف كرده است كليه مجوزها و خدمات خود را  «3»بند  

رخواست امكان ثبت د»محورهايي به اين شرح از طريق پيشخوان مجوزها و خدمات كشور ارائه كنند: 

يكتاي مجوز  نياز يا مرتبط با صدور مجوز...، دريافت شناسهمجوز و خدمت، تبادل كليه استعالمات پيش

 «.شدهدمت، تحويل مجوز و خدمت انجامو خ

وكار زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبدبيرخانه هيئت مقررات»مصوبه، ضمن شناسايي  «4»در بند  

، دبيرخانه مذكور را مكلف كرده است «به عنوان دستگاه اصلي پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات كشور

ظرف دو ماه پس از تصويب  شور و سازمان فناوري اطالعات ايران،با همكاري سازمان اداري و استخدامي ك

 2سازي آن را به هيئت اعالم نمايند.مصوبه، پنجره واحد مذكور را ايجاد كرده و گزارش پياده

                                                 
 همين گزارش مراجعه كنيد. «2-1-4»، به قسمت پاياني بند متن در اين« خدمات». براي مشاهده توضيح واژه 1
دار عنوان خدمت شناسه 37از »... در گزارش اخير معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح شده است: . 2

رائه خدمت، شناسه در بخش ا 31شناسه در بخش درخواست خدمات و  30واحدهاي ستادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
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 تحليل

كنندگان مصوبه، با علم كنندگان و تصويبآيد، تدوينزدايي برميچنانكه از عنوان مصوبه هيئت مقررات

تعيين »نهادي و صالحيتي مرجع يا مراجع ساماندهي صدور مجوزها و خدمات كشور، در پي به ابهام 

 خدمات ارائه و مجوزها صدور واحد پنجره» بخشي، يعنيكم يكي از مراحل اين نظامدست« تكليفِ

ك.: ؛ ر. 14/10/1393اند. اما نكته بسيار مهم آن است كه نه در مصوبه هيئت وزيران )مورخ بوده« كشور

 ـ برنامه جامع اصالح نظام اداري»اداري با عنوان عالي شوراي همين گزارش( و نه در مصوبه 2جدول 

زدايي يا وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مسئول نامي از هيئت مقررات (،30/5/1397)مصوب « دوره دوم

مي كشور، مسئول اقدام در اداري، سازمان اداري و استخداعالي شوراي برده نشده است؛ بلكه در مصوبه

در نظر گرفته شده است. اين در حالي است  «اجرايي هايدستگاه خدمات كردن دارشناسنامه»خصوص 

 (، وظايف1397 ماهاداري )مردادعالي شوراي كه در زمان تصويب برنامه جامع اصالح نظام اداري توسط

 صدور تسهيل و زداييمقررات هيئت» به توسعه پنجم برنامه قانون( 62) ماده موضوع كارگروه اختيارات و

 1.شده بود لغو توسعه، پنجم برنامه قانون( 62) ماده و شده منتقل «وكاركسب مجوزهاي

 

 ! اجرايي: همچنان در دست اقدام هايدستگاه خدمات كردن دار. شناسنامه6كادر 

عالي  شوراي 10/6/1393 مصوب) «اجرايي هايدستگاه الكترونيكي خدمات توسعه نامهآيين» (2) طبق ماده

 فناوري عاليشوراي 11/6/1393 )مصوب« الكترونيك دولت توسعه اجرايي فني ضوابط»( 9) اداري( و ماده

 1393 الس پايان تا خود را حداكثر خدمات شناسنامه موظف شده بودند اجرايي هايدستگاه اطالعات(، تمامي

تخدامي كشور سازمان اداري و اس. دهند قرار عموم دسترس در و انتشار مربوط دستگاه درگاه تهيه كرده و در

 (30/5/1397 مصوب) «دوم دوره ـ اداري نظام اصالح جامع برنامه» عنوان با اداريعالي شوراي نيز در مصوبه

رايندي اداري ر، فنيز به عنوان مسئول اين اقدام در نظر گرفته شده است. با وجود اين، فرايند مذكور كه به نظ

دن انجام رسد، همچنان انجام نشده و تصويب مقررات متعدد و سپرو نه چندان پيچيده و سهمگين به نظر مي

 مصوب) زداييتطبق مصوبه هيئت مقررا يا نظارت بر انجام آن به نهادهاي متعدد ادامه دارد. در آخرين مورد،

 ملي هشناس استانداردسازي» شده مكلف «وكاركسب محيط بهبود و پايش مطالعات، ملي مركز»، (28/8/1397

 و يرانا آمار ملي مركز كشور، استخدامي و اداري سازمان از متشكل كارگروهي طريق از «خدمات و مجوزها

قع طبق مصوبه به انجام رساند. در وا (،1397 ماهماه )تا پايان آذر يك ظرف ايران، اطالعات فناوري سازمان

داري و اوقت[ )سازمان سال گذشته با مسئوليت نهاد ستادي ] چهاردامي كه در طول مذكور، تكليف شده اق

هادهاي نوكار )يكي از استخدامي كشور(، انجام نشده، توسط مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب

وص توفيق در صخوابسته به معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي( و كارگروه مربوط، انجام شود. در 

 انجام اين فرايند، ترديد جدي وجود دارد.

 

                                                 
هاي مجلس شوراي اسالمي، نامه معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مركز پژوهش؛ شده است الكترونيكي
 .23/2/1398، مورخ 29991به شماره 

 (.20/2/1394)مصوب « رپذير و ارتقاي نظام مالي کشوقانون رفع موانع توليد رقابت( »57موجب ماده ) )الحاقي به« 5». بر اساس تبصره 1



 

 
 

 استعالمات كليه احصاي اجرايي نامهآيين»فضاي مجازي با عنوان عالي شوراي . مصوبه13-4

 (24/9/1397)مصوب  «دستگاهي بين اطالعات تبادل استانداردسازي نظام ايجاد و

ايجاد نظام  نامه اجرايي احصاي كليه استعالمات وآيين»اي با عنوان مجازي در مصوبهفضاي عالي شوراي

برنامه  قانون (67)ماده « ث»، بند «1»دستگاهي )موضوع تبصره  استانداردسازي تبادل اطالعات بين

 ماده در 8اي در قالب نامه(، آيين24/9/1397وچهار مورخ )جلسه شماره پنجاه« ساله ششم توسعه...پنج

 سي به تصويب رساند.خصوص موضوع مورد برر

 «3-1»در بند « هاي اطالعاتي پايهمصاديق پايگاه»نامه مذكور )ذيل عنوان تعاريف( ( آيين1در ماده ) 

 1برده شده است. عنوان يكي از مصاديق نام به« وكار كشورپايگاه اطالعات مجوزهاي كسب»احصا شده و 

گانه در قالب كليه اطالعات موارد پنج»ده است: نامه اجرايي مورد بحث، تصريح شآيين (2در ماده ) 

توسط سازمان اداري  هاي اطالعاتي(شناسنامه فني )شناسنامه خدمت، شناسنامه داده و شناسنامه سامانه

پذيري ه تعاملو استخدامي كشور با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات احصا و به تأييد كارگرو

 رسد.نامه مياين آيين (6)ده دولت الكترونيكي موضع ما

هاي اجرايي وكار صادره توسط دستگاههاي فني مربوط به مجوزهاي كسبشناسنامه ـ «1» تبصره 

 .وكار تنظيم شودزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسببا هماهنگي دبيرخانه هيئت مقررات

هاي امههاي اجرايي خارج از چارچوب مندرج در شناسنهرگونه ارائه خدمات دستگاه ـ «2» تبصره 

 «.فني فاقد اعتبار است

، «نيكيپذيري دولت الكتروكارگروه تعامل»(، در خصوص تركيب و وظايف و اختيارات 6در ماده ) 

ضاي ركز ملي فپذيري دولت الكترونيكي ذيل مكارگروه تعامل»مفادي به اين شرح مقرر شده است: 

ب مورخ مجازي و با عضويت دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات )رئيس توسعه دولت الكترونيك مصو

ستخدامي فناوري اطالعات( به تناسب موضوع و نمايندگان سازمان اداري و اعالي شوراي  11/6/1393

يه، ئقضا وزارت اطالعات، قوهوكار، زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبكشور، دبيرخانه هيئت مقررات

د كل نيروهاي فناوري اطالعات، ستا ، وزارت ارتباطات وجمهوري اسالمي ايرانوزارت كشور، بانك مركزي 

ايه( و مقصد پهاي مبدأ )متوليان پايگاه اطالعات ، دستگاهجمهوري اسالمي ايرانمسلح، نيروي انتظامي 

رئيس كارگروه  و دو نفر متخصص فناوري اطالعات به انتخاببردار پايگاه اطالعات پايه( حسب مورد )بهره

 شود:با وظايف و اختيارات زير تشكيل مي

                                                 
هاي هاي داده و اطالعاتي كه داده و اطالعات آنها براي احراز هويت اشخاص، داراييپايگاه ههاي اطالعاتي پايه: كليپايگاه. »1

اي ضروري است؛ پايگاه منقول و غيرمنقول، فعاليت اقتصادي، اجتماعي و علمي و صحت تبادل اطالعات پولي، مالي و سرمايه
ايرانيان، پايگاه اسناد و امالك و حدنگاري كشور، پايگاه هويت وسايط نقليه، پايگاه هويت اشخاص حقوقي، پايگاه كاال و  هويت

محور، پايگاه مالياتي كشور، پايگاه اطالعات مالي، گذاري مكانخدمات، پايگاه مديريت خدمات دولت، پايگاه نظام ملي نشاني
هاي سالمت كشور، پايگاه ولي كشور، پايگاه اطالعات و آمار، پايگاه سالمت، پايگاه ملي بيمهپايگاه اطالعات خدمات بانكي و پ

(، پايگاه اطالعات SDIمحور كشور )هاي باز كشور، پايگاه اطالعات مكانهاي اجتماعي كشور، پايگاه ملي اطالعات دادهملي بيمه

وكار كشور، پايگاه فري كشور، پايگاه اطالعات مجوزهاي كسبمكان اقامت اشخاص حقيقي و حقوقي، پايگاه اطالعات سجل كي
وكارها و مشاغل كشور، پايگاه اطالعات شبكه احراز هويت كاربران ارتباطي )شاهكار(، اطالعات تحصيلي، پايگاه اطالعات كسب

 «.هاي اطالعاتي پايه هستندپايگاهيه )ثنا(، از مصاديق اين ئنام الكترونيك قوه قضايه و پايگاه ثبتئپايگاه احراز هويت قوه قضا
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 تحليل

با استناد به ضوابط فني  (،27/1/1397شوراي اجرايي فناوري اطالعات )مورخ  جلسه يازدهمين در

 استقرار اجرايي نامهآيين» عنوان با اينامه(، آيين11/6/1393الكترونيك )مصوب  دولت اجرايي توسعه

 EGIF: E-Government) ايران اسالمي جمهوري الكترونيكي دولت پذيريتعامل چارچوب

Interoperability Framework») .( مصوبه مذكور، كارگروهي به نام 3در ماده ) 2به تصويب رسيد

 چارچوب سازيپياده بر نظارت و راهبري» منظور به ،«الكترونيكي دولت پذيريتعامل كارگروه»

 اين اجراي بر مديريت و اجرايي هايدستگاه در ايران جمهوري اسالمي الكترونيكي دولت پذيريتعامل

شود، كارگروهي مجازي ديده ميعالي شوراي ( مصوبه6، تشكيل شده است. چنانكه در ماده )«مصوبه

 عيناً با نام كارگروه مصوب شوراي اجرايي فناوري اطالعات، البته با تركيبي متمايز، تشكيل شده است. 

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

بدين معنا كه  توضيح داده شد؛« مجوززدايي»زدايي يا در اين گزارش، سطحي محدود از مقررات ـ اول

بر بودنِ صدور بر بودن و هزينهپيچيدگي، زمان مسئلهمد، اآمده از بوروكراسي ناكارمتأثر از مشكالت بر

وكارها مطرح شده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. مجوزها به عنوان يكي از موانع اصلي كسب

ن عنوان تشكيل شود و هيئتي نيز با هميزدايي در ايران از آن ياد ميدر واقع آنچه امروزه با عنوان مقررات

 وكار( است. هدفو ناظر بر كاهش مجوزهاي كسب معناي مضيّق )به« مجوززدايي»شده است، در واقع 

 همچنين و وكاركسب شروع براي غيرضروري مجوزهاي لغو شده،مفهوم گفته در زداييمقررات از اصلي

 .است( زمان و هاهزينه مراحل، لحاظ از) ضروري مجوزهاي دريافت شرايط سهولتشفافيت و 

                                                 
1. Data Set 
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ت نهادي است. در ها و قوانين ناظر به اصالح فرايند مجوزدهي، نيازمند نهادها و ترتيباطبعاً سياست ـ دوم

زدايي و تسهيل هيئت مقررات»اكنون با عنوان يافته اين نهاد، همگزارش توضيح داده شد كه شكل تكامل

رخانه آن، در ر اقتصادي و دارايي در حال فعاليت است و دبي، به رياست وزير امو«وكارصدور مجوزهاي كسب

ويت يك وزير و ترتيب، نهادي با عض معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد. بدين

سي كل اعضايي متشكل از نمايندگان دادستان كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كل كشور، سازمان بازر

ني، گانه بخش خصوصي و تعاوهاي سهمجلس شوراي اسالمي و نمايندگاني از اتاق كشور، دو نماينده

و كليه خدمات و  ست از ساماندهي نظام مجوزهاا اين كارويژه عبارت اند؛عهده گرفته اي ستادي را برژهكاروي

 هاي اجرايي و حذف مجوزهاي غيرضروري و تسهيل و تسريع صدور آنها.هاي دستگاهفعاليت

هاست مورد توجه هاي اجرايي، موضوعي است كه سالساماندهي مجوزها و خدمات دستگاه ـسوم 

 هاي متعدد درسياستگذاران و قانونگذاران بوده و مصوبات متعددي در سطوح مختلف و توسط دستگاه

كاري و رسد اين تعدد و تكثر نهادي، منجر به موازينظر مي خصوص آن به تصويب رسيده است. به

توان گفت تعدد و اصلي را تحت تأثير قرار داده است. در واقع مي هايي شده است كه كارويژهشانيهمپو

جاي  به عهده دارند، هايي يكسان و مشابه را برتكثر نهادهايي كه طبق قوانين و مقررات، مأموريت

نتيجه  در مجموع،هايي شده است كه ها و اختالف صالحيتافزايي، منجر به ايجاد تعارضهمكاري و هم

هاي سامانه ويژه در مواردي همچون ايجاد مورد نظر سياستگذار و قانونگذار را تأمين نكرده است؛ به

 اطالعاتي كه نهادهاي متعددي دخيل بوده و منافع بعضاً متعارض دارند. 

هاي مجوزهاي هاي مربوط به تجارت فرامرزي، در سامانهوبيش اتفاقي شبيه ايجاد و مديريت سامانهكم 

موانع براي يكپارچگي نهادي در ترين مهم وكار نيز رخ داده است. در موضوع تجارت فرامرزي، يكي ازكسب

هاي مربوط، اختالف صالحيتي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهيل و تسريع و سالمت سامانه

دارايي( است. به اين ترتيب كه وزارتخانه ي اسالمي ايران )وابسته به وزارت امور اقتصادي و رو گمرك جمهو

كند؛ اما اندازي كرده و مديريت ميرا راه 1«سامانه جامع تجارت ايران»اكنون صنعت، معدن و تجارت هم

سامانه جامع امور گمركي )پنجره واحد تجارت فرامرزي( توسط گمرك »اي با عنوان زمان، سامانههم

مانده و موجب همچنان الينحل باقي 3اين اختالف صالحيتي قديمي، 2شود.اندازي شده و مديريت ميراه

 . لكترونيك تجارت فرامرزي شده استهايي در ساماندهي ايي و عدم شفافيتاعدم كار

                                                 
ها به اين شرح بارگذاري شده است: سامانه تجارت خارجي، سامانه تجارت . در سامانه جامع تجارت ايران، لينك سامانه1

 ، سامانه شناسه كاال، سامانه انبارها و سامانه مجوزها؛ ر.ك.: به آدرس اينترنتي: داخلي

http://www.ntsw.ir 
 آدرس اينترنتي زير: . در2

http://epl.irica.ir 
ي و اي خطاب به وزير امور اقتصاد، وزير صنعت، معدن و تجارت )وقت( در نامه1395 ماه. اين اختالفات تا آنجا بود كه در بهمن3

شدن سامانه جامع تجارت شده بود. اما وزير امور اقتصادي دارايي ]وقت[ خواستار توقف سامانه پنجره واحد گمركي و جايگزين 
 ماهبهمن 19مورخ  سايت عيارآنالين،؛ ر.ك.: وباست يپنجره واحد تجارت فرامرز يمتول ،گمرکاستدالل كرد كه  و دارايي

 نترنتي زير:؛ قابل مشاهده در آدرس اي1395

http://ayaronline.ir/1395/11/227834.html 
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نيز  وكار و خدماتوكار و ساماندهي مجوزهاي كسبدر موضوع سامانه پنجره واحد مجوزهاي كسب 

صدور  زدايي و تشكيل، نهادهايي از قبيل هيئت مقرراتچنانكه در بخش چهارم گزارش شرح داده شد

عالي شوراي وكار، شوراي اجرايي فناوري اطالعات، سازمان امور اداري و استخدامي،مجوزهاي كسب

طحي ديگر سهاي ارتباطات و فناوري اطالعات و امور اقتصادي و دارايي و در فضاي مجازي، وزارتخانه

اند. با توجه به اين خصوص به تصويب رسانده و اقداماتي صورت داده هيئت وزيران، مصوباتي در اين

لكترونيكي ترين ملزومات فرايند ازمان طوالني، همچنان يكي از ابتداييواقعيت كه بعد از گذشت مدت

گزارش(  6)ر.ك.: كادر « هاي اجراييدار كردن خدمات دستگاهشناسنامه»كردن مجوزها و خدمات، يعني 

صالح در اين خصوص و بندي رسيد كه بايد در نهادهاي ذيتوان به اين جمعرسيده است، ميبه انجام ن

 .صورت گيردهاي آنان، تجديدنظر اساسي صالحيت

وكارها اكنون كه با شرايط امروزي كسب ـتجديدنظر اساسي در نهادهاي متولي مجوززدايي  ـچهارم 

نهاد ترين مهم مستلزم مواجهه كارشناسي و بدون مالحظات سازماني و... با ـبيش از پيش ضرورت دارد 

توضيح  است. در گزارش« وكارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبهيئت مقررات»قانوني مربوط، يعني 

زدايي از بدو مصوبات هيئت مقررات. نداشته است« مجوززدايي»داده شد كه هيئت مذكور توفيقي در 

ئت در گزارش( و كيفيت اجراي آنها، نشانگر آن است كه اين هي 1اكنون )ر. ك.: جدول گيري تشكل

برخي  شرح كه مصوبات هيئت در ادغام يا حذف انجام مأموريت خود توفيقي حاصل نكرده است. بدين

كاهش تأثيري ملموس در  ها مالك عمل قرار نگرفته است و ثانياً،از مجوزها، اوالً توسط برخي از دستگاه

وضيح داده وكار نداشته است. با توجه به آنچه در گزارش توپاگير صدور مجوزها براي كسبفرايند دست

 شود به داليل زير، همچنان به توفيقي در اين مسير نائل نخواهد شد:بيني ميشد، پيش

وقي هايي حقگزارش( متشكل از شخصيت «2-1-5»زدايي )ر.ك.: بند تركيب هيئت مقررات اوالً، 

باتي با ويژه در دولت، هستند. برخورداري از ضمانت اجراي مؤثر مصو است كه فاقد وصف ستادي، به

مراتبي، در نوعي از لحاظ سلسله است كه به وجود نهاديزدايي، مستلزم اوصاف مصوبات هيئت مقررات

صورت،  غير اين رار گيرد. درهاي دولتي قها و دستگاهتر از وزارتخانهقامت ستاد و نهادي فرابخشي و عالي

 عرض انتظار داشت.هاي همتوان اجرا و اثربخشي مصوبات آن هيئت را توسط دستگاهنمي

ويژه هيئت وزيران، نشانگر آن است كه  دقت در مصوبات نهادهاي مسئول دولت الكترونيك، به ثانياً، 

برنامه »در مثال كم، مبهم است. براي يا دستزدايي همچنان مورد شناسايي قرار نگرفته جايگاه هيئت مقررات

دار كردن شناسنامه»(، براي اقدام 1395 ماهاداري در مرداد عاليشوراي )مصوبه« جامع اصالح نظام اداري

عنوان دستگاه مسئول مقرر شده است و نامي از  ، سازمان اداري و استخدامي به«هاي اجراييخدمات دستگاه

 اقتصاد فرماندهي ستاد گزارش(. حتي در مصوبه «4-12»ميان نيامده است )ر.ك.: بند  زدايي بههيئت مقررات

 وكاركسب محيط پايش ملي مركز توسعه و استقرار دستورالعمل» عنوان با ،(1396 ماهمصوب تير )مقاومتي 



 

 
 

( قانون اصالح مواد 3پذير... و ماده )( قانون رفع موانع توليد رقابت57( آن به ماده )7با اينكه در ماده )  «كشور

قانون اساسي اشاره شده است، هيچ ارجاعي به  (44) وچهارمچهل هاي كلي اصل( سياست7( و )6) (،1)

رراتگذاري مربوط به مجوزها رخ زدايي يا مصوبات آن صورت نگرفته است. آنچه در نظام مقهيئت مقررات

طور كلي  زدايي با ديگر نهادهاي مربوط در دولت و بهمند هيئت مقرراتداده، بيانگر فقدان ارتباط نظام

طور خاص  مراتب نهادهاي مسئول ساماندهي مجوزها و بهتوان سلسلهتر، نميعبارت دقيق حكومت است. به

 لحاظ حقوقي، مشخص كرد.  ات آنها را بهزدايي و طبعاً ارزش مصوبهيئت مقررات

همين گزارش( نشان داد كه  «4-7»هيئت وزيران )ر.ك.: بند  24/2/1396مصوب تصويبنامه  ـ پنجم

ها مذكور براي هريك از دستگاهتصويبنامه  مجوززدايي با تكيه در نهادهاي موجود، امري شدني است. در

وكار، سازوكاري اجرايي در بهبود نماگر شروع انجام كسبكم منجر به تعبيه وظايفي مقرر شد و دست

اي دهنده اين است كه اگر ارادهگرفته نشانشد. فرايند صورت« وكارپنجره واحد شروع كسب»يعني ايجاد 

وپاگير اداري وجود داشته باشد، اين مبني بر تسهيل فرايند صدور مجوزها به اصالح مقررات دست

نهادهاي موجود انجام شود و نيازي به تشكيل نهادهاي جديد نيست. تجربه تواند توسط اصالحات مي

جمهور براي اراده قوي رئيس»دهد كه كره جنوبي در ايجاد و تكميل دولت الكترونيك نيز نشان مي

هاي تلفن همراه ، در كنار دو عامل انتظار مردم براي دولت الكترونيك و نفوذ دستگاه«اصالحات در دولت

  1مردم، سه عامل مؤثر در توفيق ايجاد دولت الكترونيك در كره جنوبي بود.در بين 

وجه هيچ شوند، به نهادهايي كه بهوظايف ذاتي دولت محسوب ميجزء محول كردن وظايفي كه  ـ ششم

رفتن زمان خواهد شد. متناظر با نهادهاي ستادي دولتي نيستند، صرفاً باعث هدررفت منابع و از دست

اي عدم بسا عذر دولت براين، نظام مسئوليت و پاسخگويي نيز مختل خواهد شد؛ چراكه چه رب عالوه

ين خصوص اشدن آنها به نهادهايي خارج از دولت و نداشتن تكليفي در  انجام وظايف ذاتي خود، محول

 يعدهد تسهيل و تسرخصوص موضوع مورد بحث نشان مي شده در هاي انجامباشد. مطالعات و بررسي

ورت هاي وابسته به دولت صاي است كه بايد توسط دولت و دستگاهوكار، وظيفهصدور مجوزهاي كسب

 بوده است.نتيجه و بي زدايي، راهكاري اساساً خطامقرراتهيئت  گيرد و واگذاري آن به

خارج يه يا نهادهاي ديگر ئشده استدالل كرد كه در مواردي، قوه قضا توان در مقابل ادعاي مطرحمي 

ي توسط قوه مجريه به امر و نهو  شونداي در نظام مجوزدهي در كشور محسوب مياز قوه مجريه، حلقه

. اين استدالل، گرچه درست و ويژه اصل تفكيك قوا، است قواي ديگر، مغاير با اصول قانون اساسي، به

زدايي را مقرراتهيئت  منطقي است، اما به آن اندازه قدرتمند نيست كه ايجاد و تأسيس نهادي مانند

نحوي با  اكنون نيز اين نهاد با تركيبي خاص، بهبراي انجام كارويژه مجوززدايي توجيه كند. چراكه هم

اي در معاونت امور محوريت قوه مجريه )به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و استقرار دبيرخانه

ترديد، چنانكه مجوززدايي فقط از سوي ديگر، بياقتصادي و دارايي( شكل گرفته و مشغول فعاليت است. 
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  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

وكار )از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد هاي اصلي مربوط به كسبدر وزارتخانه

كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات( و صرفاً در خصوص 

مورد مطالبه است صورت گيرد، گامي بسيار اساسي در مجوزهايي كه توسط فعاالن اقتصادي بيشتر 

 وكارها برداشته خواهد شد. روي كسب جهت رفع معضالت پيش

ها و فوايد هاي گذشته، بيانگر عدم تعادل ميان هزينهزدايي در طول سالعملكرد هيئت مقررات 

ت دو كه گرچه عضويخاص براي انجام كارويژه مجوززدايي بوده است. به اين ترتيب هيئتي  تشكيل

ي و گانه بخش خصوصهاي سههاي نظارتي و اتاقنماينده مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان دستگاه

از مصوبات  اي و فرادستگاهي در جلسات مطرح شود و در بندهاييهايي فراقوهتعاوني، باعث شده ديدگاه

پوشي بوده است. هزينه مو غيرقابل چشتر مراتب سنگين هاي آن بهنيز بازتاب داشته باشد، اما هزينه

يف نيز در كه امكان انجام آن وظا ـزدايي با تركيب فعلي و وظايف قانوني فعلي ت مقرراتتشكيل هيئ

چنان در وپاگير صدور مجوزها، همرهزينه و دستگير، پُباعث شده نظام وقت ـعمل وجود نداشته است 

ز وكارها محسوب شود و موجبات نارضايتي اي كسبوكار كشور حاكم باشد و مانعي برامحيط كسب

 از پيش فراهم كند. مد كشور را بيشابوروكراسي ناكار

 

 معضل در مسير مجوززدايي در ايرانترين مهم .7كادر 

ي ستادي و وكار، فقدان متولترين دليل ناكامي در انجام فرايند ساماندهي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبمهم

وظايف ن ديگر، هاي صادركننده مجوزها بوده است. به بيابا قدرت نفوذ كافي براي هماهنگي و يكپارچگي دستگاه

ه نهادي با بوظايف و اختياراتي مختص  زدايي طبق قوانين جاري،شده براي هيئت مقررات و اختيارات برشمرده

جوز در بخشي به نهادهاي متعدد مسئول صدور مكنندگي و انسجامهاي ستادي و داراي قابليت هماهنگويژگي

 زدايي وجود ندارد.كشور است و به همين دليل است كه قابليت انجام آن وظايف و اختيارات براي هيئت مقررات

 

 پيشنهاد

 كننده در مجوززداييهاي ستادي و هماهنگتواند به حل معضل نبود نهادي با ويژگيمي پيشنهادي كه

)تعيين نماينده ويژه توسط  1وهفتم قانون اساسياستفاده از ظرفيت اصل يكصدوبيستبينجامد، 

حسب تجربيات مكرر، نهادهاي ستادي  با توجه به اين واقعيت كه بردر اين خصوص است.  جمهور(رئيس

، سازمان امور اداري و استخدامي(، از قابليت ايفاي تكاليفي همچون مجوززدايي مثالت )براي دول

 جمهور قرار گيرد. شود اين كارويژه بر عهده نماينده ويژه رئيسبرخوردار نيستند، پيشنهاد مي

                                                 
 تصويب يا ضرورت حسب بر خاص، موارد در تواندمي جمهوررئيس» وهفتم قانون اساسي:. طبق اين اصل يكصدوبيست1

 مذكور نمايندگان يا نماينده تصميمات موارد اين در. نمايد تعيين مشخص اختيارات با ويژه نمايندگان يا نماينده، وزيران، هيئت
.«بود خواهد وزيران هيئت و جمهوررئيس تصميمات حكم در



 

 
 

ا موضوع مورد بنهاد موجود در رابطه ترين مهم از يكي از در اين مسير،شود تر، پيشنهاد ميبه طور دقيق 

أسيس، تاين مركز پس از  .استفاده شود« وكارمركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب»بحث، يعني 

اده است، اقدامات قابل تقديري در خصوص الكترونيكي كردن فرايندهاي صدور مجوزها و استعالمات صورت د

صادي و دارايي، قادر ي وابستگي به معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتاما به دليل جايگاه سازمانيِ بخشي، يعن

لي مطالعات مبه ايفاي نقش مؤثري به عنوان نهاد متولي ساماندهي و تسهيل صدور مجوزها نبوده است. مركز 

 جمهورسژه رئيجمهور يا نماينده ويبه نهادي ستادي و زير نظر رئيس تواندمي وكارو پايش و بهبود محيط كسب

اقتصادي،  وكار براي رونق توليد و رشد. ضرورت ساماندهي، شفافيت و تسهيل صدور مجوزهاي كسبتبديل شود

 ود.داراي آنچنان اهميتي است كه بايد تدبيري فوري و اثربخش براي انجام آن انديشيده و اجرا ش
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 .1395 پاييز هشتادوهفت، شماره وسوم،بيست سال

 تئهي عاليتف با مرتبط مقررات و قوانين مجموعه» .(اقتصادي امور معاونت) دارايي و اقتصادي امور وزارت  .23

 .1397 ماهارديبهشت ،«وكاركسب محيط پايش ملي مركز و وكاركسب مجوزهاي صدور تسهيل و زداييمقررات

 يراهنما ايران. فني و اقتصادي هايكمك و گذاريسرمايه سازمان دارايي، و اقتصادي امور وزارت  .24

 مجوز رصدو كار گردش و فرايندها ؛44 اصل قانون (7) ماده اساس بر( دوم نسخه) ايران در گذاريسرمايه

 .1388 ماهمهر اقتصادي، هايفعاليت

 سوي به: اداري نظام ساختار اصالح و اطالعات يكپارچگي» قريشي. محمدحسين سيد و اهللهنرور، روح  .25

 ،(عمومي بخش اقتصاد مطالعات دفتر) اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،«ديجيتال حكمراني الگوي

 .1397 ماهآذر ،16179 مسلسل شماره



 

 
 

 رجمهت ،«ويتنام در وكاركسب مجوزدهي اصالح هايموفقيت و هاچالش: وكاركسب انجام قيمت» آنه. هو،  .26

 محيط ودبهب و پايش دفتر دارايي، و اقتصادي امور وزارت دارايي و اقتصادي امور معاونت حمزه، عليرضا

 .1394ماه ارديبهشت اساسي، قانون 44 اصل كلي هايسياست اجرايعالي شوراي دبيرخانه و وكاركسب

 به ورود تمقررا» شليفر. آندري و سيالنس ـ دو ـ لوپز فلورانسيو و الپورتا رافائل و يانكوف، سايمون  .27

 گردآورنده،) حسيني محمدرضا سيد: در حسيني، محمدرضا سيد و يارمحمدي جواد ترجمه ،«وكاركسب

 .1396 چالش، تهران، وكار،كسب انجام سهولت شاخص نظري هايبنيان: وكاركسب اقتصاد و حقوق ،(مترجم

 وهگر) اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز منفرد، ليلي ترجمه ،«مقرراتگذار دولت» كارن. يونگ،  .28

 .1392 ماهفروردين ،12920 مسلسل شماره ،(وكاركسب محيط مطالعات

 

 ب( قوانين 

 .25/3/1387، مصوب «وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلقانون اجراي سياست»  .1

، مصوب «وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلقانون اجراي سياست( 7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )» .2

1/4/1393. 

  .15/10/1389 مصوب(« 1390-1394) ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون» .3

 -1400) ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون» .4

 .14/12/1395 ، مصوب(«1396

 .16/11/1390 ، مصوب«وكاركسب محيط مستمر بهبود قانون» .5

 .26/1/1398 مصوب ،«كشوري خدمات مديريت قانون شدن دائمي قانون» .6

 .20/2/1394مصوب  ،«پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت» .7

 .19/4/1373، مصوب «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» .8

  .8/7/1386مصوب  ،«قانون مديريت خدمات كشوري» .9

  .19/9/1382 ، مصوب«اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت اختيارات و وظايف قانون» .10

 

 ج( مقررات

 .5/2/1397 ، مورخ17396 شماره دارايي و اقتصادي امور وزير ابالغيه .1

-EGIF: E) ايران اسالمي جمهوري الكترونيكي دولت پذيريتعامل چارچوب استقرار اجرايي نامهآيين .2

Government Interoperability Framework)اطالعات،  فناوري اجرايي شوراي جلسه ، يازدهمين

 .27/1/1397 مورخ

 يسيونكم تصويبنامه اساسي، قانون( 44) اصل كلي هايسياست اجراي قانون( 7) ماده اجرايي نامهآيين .3

 .17/5/1388 مورخ ك41336ت/99595 شماره اساسي، قانون 138 اصل موضوع

 .(10/6/1393 مصوب) اداري عاليشوراي مصوبه «اجرايي هايدستگاه الكترونيكي خدمات توسعه نامهآيين .4

 مصوب دستگاهي، بين اطالعات تبادل استانداردسازي نظام ايجاد و استعالمات كليه احصاي اجرايي نامهآيين .5

 .24/9/1397 مورخ وچهار،پنجاه شماره جلسهمجازي، عالي شوراي

 مورخ جلسه، دومينهشتادو يكصدو در اداري عاليدوم، مصوب شوراي دورهـ  اداري نظام اصالح جامع برنامه .6

30/5/1397. 

 .14/10/1393 هـ، مصوب 50642 ت/127675 تصويبنامه هيئت وزيران، شماره .7

 .24/2/1396 هـ، مصوب 53079 ت/23110 شماره وزيران، هيئت تصويبنامه .8



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 اداقتص فرماندهي مصوب ستاد  كشور، وكاركسب محيط پايش ملي مركز توسعه و استقرار دستورالعمل .9

 .26/4/1396 مصوب مقاومتي،

 .11/6/1393 اطالعات، مصوب فناوريعالي شوراي مصوبه الكترونيكي، دولت توسعه اجرايي فني ضوابط .10

 .1395 ماهارديبهشت 11 ش، مورخ/100292 /95:  مجازي، شماره فضايعالي شوراي مصوبه .11

 ،كشور خدمات ارائه و مجوزها صدور واحد پنجره تكليف تعيين خصوص در زداييمقررات هيئت مصوبه .12

 .28/8/1397 وسوم، مصوببيست جلسه

 .25/8/1396 مورخ هـ، 54607ت/105816 شماره مصوبه وزيران، هيئت مصوبه .13

 .14/12/1392 اداري، مصوبعالي شوراي تصويبنامه اداري، نظام اصالح راه نقشه .14

 

 هاي اينترنتيد( پايگاه
1. http://ayaronline.ir/1395/11/227834.html 

2. http://e1.tax.gov.ir/pages/action/show/414 

3. http://epl.irica.ir 

4. http://sherkat.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3721&ctl=Edit&mid=10512&Code=15898 

5. http://www.irna.ir/fa/News/83106872 

6. http://www.ntsw.ir 

7. https://www.mehrnews.com/news/4557138/ 

https://www.mehrnews.com/news/4557138/


 

 

 

 

 16460: مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

 يئته عملكردگزارش نظارتي : وكار در ايرانموانع تسهيل صدور مجوزهاي كسبعنوان گزارش: 

 وكاركسب مجوزهاي صدور تسهيل و زداييمقررات

 

 

 وكار(محيط كسب تنظيم رقابت و مطالعات اقتصادي )گروه :نام دفتر

 احمد مركزمالميريتهيه و تدوين: 

 سيدامير سياحناظر علمي: 

 غياثيموسي شهبازياظهارنظركننده داخل مركز: 

 

 

 هاي كليدي:واژه

 وكار. مجوزهاي كسب1

 وكار. محيط كسب2

 . نظارت3

 وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهل. سياست4

 . وزارت امور اقتصادي و دارايي5

 زدايي. مقررات6

 . مجوززدايي7

 . خدمات8

 

 

 18/03/1398 انتشار:تاريخ 

 

 

 

 


