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 خالصه اجرايي 

با وجود مخالفت دولت وقت، به تصويب  1390 ماهبهمن 16وكار، در محيط كسبمستمر قانون بهبود 

ماده  29حکم در قالب  53 در مجموعاً كه اين قانونين اهداف مهمترمجلس شوراي اسالمي رسيد. 

  تدوين شده، عبارتند از:

 طريق تسريع در صدور مجوزها؛ ويژه ازوكار به. تسهيل كسب1 

 كاهش فساد اقتصادي؛  منظوربه بيشتر. برقراري شفافيت اقتصادي 2 

 ؛ هاي پنجره واحد معامالت بخش عمومي و تجارت فرامرزي. ايجاد سامانه3 

  .خرد و كوچکهاي براي بنگاه ويژهبهي گذار. رفع موانع توليد و سرمايه4 

اجراي قانون  ازهاي مجلس شوراي اسالمي سومين گزارش نظارتي مركز پژوهش ،روپيشگزارش  

اين گزارش به درخواست كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت . وكار استبهبود مستمر محيط كسب

كميته بهبود محيط با همکاري اعضاي قانون اساسي و  وچهارماصل چهلهاي كلي بر اجراي سياست

 ، تهيه و تدوين شده است. اين كميسيون وكاركسب

 قانون بهبود مستمرگانه  29از مواد هريک  درخصوصشيوه كار در كميته به اين ترتيب بود كه  

شدند و توضيحاتي به كميته دعوت مي ،هاي اجراييِ مسئولنمايندگان دستگاه وكار،محيط كسب

براساس عمدتاً  ،نظارتي اين گزارش دادند.عملکرد دستگاه متبوع در اجراي حکم ارائه مي درخصوص

 تدوينها به كميسيون و مركز پژوهش ي مسئولهادستگاهارائه شده توسط كتبي و مستدل اطالعات 

 است.  هشد

وكار، با ذكر نهاد يا دستگاه ماده قانون بهبود محيط كسب 29حکم مندرج در  53، خالصه 1جدول  

و اجرا  جراي ناقصا مسئول اجراي هر حکم و همچنين ارزيابي اجرا )در قالب سه دسته: اجرا شده،

 دهد:را نشان مي نشده(،
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 1وكارزيابي اجراي مواد قانون بهبود مستمر محيط كسب. ار1جدول 

 مسئول اجرا خالصه حكم حكم رديف
ارزيابي 

 اجرا

 (1ماده ) 1

و افزايش « مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب»تأسيس 

منابع  توانمندي بخش خصوصي و تعاوني در حيطه كشاورزي، آب،

 طبيعي و صنايع غذايي

 هااتاق
 اجرا

 شده

 (2ماده ) 2

ها و آن دسته از درخواست و بررسي نظر كتبي اتاق

ها نيستند توسط دولت هنگام كه عضو اتاق ذيربطهاي تشکل

 وكاربررسي موضوعات كسب

 دولت
اجراي 

 ناقص

 (3ماده ) 3
هاي اجرايي توسط دستگاه ذيربطهاي استعالم نظر تشکل

 هاهنگام تدوين مقررات و بخشنامه

هاي دستگاه

 اجرايي

اجراي 

 ناقص

4 
صدر ماده 

(4) 

وكار در تدوين، سنجش و اعالم شاخص ملي محيط كسب

 ايران 
 هااتاق

اجرا 

 شده

5 
تبصره 

 (4ماده )

 هاي جهاني محيطبنديبهبود جايگاه ايران در رتبه

 وكار بانک جهاني(وكار )شاخص سهولت انجام كسبكسب

وزارت امور 

 اقتصادي و دارايي

اجرا 

 شده

6 
صدر ماده 

(5) 
 هااتاق هاي اقتصادي تهيه فهرست ملي تشکل

اجرا 

 نشده

7 
« 1»تبصره 

 (5)ماده 

هاي صادرات ها در فعاليتجلوگيري از فعاليت موازي تشکل

 غيرنفتي 
 هااتاق

اجرا 

 نشده

8 

تبصره 

ماده « 2»

(5) 

 هاي جديد اقتصادي سراسريبررسي نظرات اصناف يا تشکل
 دولت -

 ايراناتاق  -

اجرا 

 شده

 مركز آمار ايران ارائه مستمر آمارهاي مورد نياز فعاالن اقتصادي  (6ماده ) 9
اجراي 

 ناقص

10 
صدر ماده 

(7) 

هاي اجرايي به ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه

 واحدهاي توليدي 

سازمان اداري و 

 2استخدامي كشور

اجراي 

 ناقص

11 

قسمت 

پاياني ماده 

(7) 

 مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شکل پنجره واحدصدور 

هاي فرعي دستگاه

مجوزهاي صدور 

 وكاركسب

اجراي 

 ناقص

 اداري تجارت خارجي  فرآيندها و الکترونيکي كردن فرم (8ماده ) 12
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

اجراي 

 ناقص

 (9ماده ) 13
هاي سياسي هاي روابط خارجي و نمايندگيقرار دادن ظرفيت

 در اختيار فعاالن اقتصادي  از كشور ايران در خارج
 وزارت امور خارجه

اجراي 

 ناقص

 وزارت امور خارجه گذاران خارجي و شركاي تجاري ايرانتردد سرمايه تسهيل (10ماده ) 14
اجراي 

 ناقص

15 
صدر ماده 

(11) 
 گفتگوشوراي  گفتگوتشکيل شوراي 

اجرا 

 شده

                                                 

 هاي متن قانون استفاده شود.عيناً از عبارتتا حد امكان تالش شده « )هاي( مسئولنهاد/ دستگاه»و « موضوع»در ستون . 1

 )سابق(. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني. 2
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 مسئول اجرا خالصه حكم حكم رديف
ارزيابي 

 اجرا

16 

تبصره 

صدر « 4»

 (11ماده )

 هيئتدر دستور كار  گفتگوقرار گرفتن مصوبات شوراي 

 روز 30وزيران ظرف مدت 
 گفتگوشوراي 

اجرا 

 نشده

17 
 « الف»بند 

 (11ماده )

پيشنهاد اصالح، حذف يا وضع مقررات يا رويه اجرايي در 

وكار در ايران به مسئوالن مربوطه جهت بهبود محيط كسب

 گفتگوي شورابراساس گزارش تهيه شده ازسوي دبيرخانه 

 گفتگوشوراي 
اجرا 

 نشده

18 
 « ب»بند 

 (11ماده )

استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا 

 هاي اقتصادي سراسري تشکل
 گفتگوشوراي 

اجراي 

 ناقص

19 
 « پ»بند 

 (11ماده )

ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسئوالن ارائه خواسته

هاي هاي بخشتشکلهاي اجرايي و نمايندگان دستگاه

 خصوصي و تعاوني

 گفتگوشوراي 
اجراي 

 ناقص

20 
 « ت»بند 

 (11ماده )

ارائه پيشنهاد براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخالق 

 هاي شغلي و كارآفريني در كشوروكار و مهارتكسب
 گفتگوشوراي 

اجرا 

 نشده

21 
 « ث»بند 

 (11ماده )

قانون احکام  (12)ماده هاي كميته موضوع بررسي گزارش

( قانون 76ماده ))كميته  هاي توسعه كشوردائمي برنامه

سازي براي زمينهسابق( و پنجم توسعه  سالهپنجبرنامه 

 گيري درباره آنهاتصميم

 گفتگوشوراي 
اجراي 

 ناقص

22 
 « ج»بند 

 (11ماده )

ها درباره امتيازات موجود در قوانين و پيگيري گزارش اتاق

هاي هاي با مالکيت غير از بخشها براي بنگاهمقررات و رويه

سازي براي حذف يا تعميم اين خصوصي و تعاوني و زمينه

 امتيازات 

 گفتگوشوراي 
اجرا 

 نشده

23 
« چ»بند 

 (11ماده )

هاي اجرايي با دستگاهارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي 

منظور ايجاد هاي خصوصي و تعاوني بهفعاالن اقتصادي بخش

تراضي و منع تحميل شرايط ناعادالنه به طرف مقابل در اين 

 قراردادها

 گفتگوشوراي 
اجرا 

 نشده

24 
 « ح»بند 

 (11ماده )

سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول زمينه

منظور هاي اقتصادي بهتشکلپرداخت ماليات با همکاري 

 گسترش پايه مالياتي

 گفتگوشوراي 
اجرا 

 نشده

25 
 « خ»بند 

 (11ماده )

تعيين و انتشار اطالعات آماري مورد نياز براي فعاالن 

 اقتصادي
 گفتگوشوراي 

اجراي 

 ناقص

26 
 « د»بند 

 (11ماده )

هاي تعاوني به بخشيافته تخصيص  تعيين مصاديق امتيازات

 و خصوصي
 گفتگوشوراي 

اجرا 

 نشده

 (12ماده ) 27
هاي رد با درخواست گفتگوارائه كتبي داليل مخالفت شوراي 

 گفتگوي هاي اقتصادي توسط دبيرخانه شوراشده تشکل
 گفتگوشوراي 

اجرا 

 نشده

28 
صدر ماده 

(13) 
 استانداران ي دولت و بخش خصوصيگفتگوتشکيل شوراهاي استاني 

اجرا 

 شده

29 
تبصره 

 (13) ماده
  گفتگودستورالعمل نحوه تشکيل و اداره جلسات شوراي 

دبيرخانه شوراي 

 گفتگو

اجرا 

 شده
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 مسئول اجرا خالصه حكم حكم رديف
ارزيابي 

 اجرا

 (14ماده ) 30

جرايي و قضايي مرتبط با اهاي يکي از معاونان دستگاهتعيين 

مسئول عنوان بهها وكار در تهران و مراكز استانمحيط كسب

 وكاربهبود محيط كسب

و رؤساي  وزرا

هاي دستگاه

 اجرايي و قضايي

اجراي 

 ناقص

31 
تبصره 

 (14ماده )
 وكاري مرتبط با محيط كسبيهاي اجراتشخيص دستگاه

وزير امور اقتصادي 

 و دارايي

اجرا 

 شده

 (15ماده ) 32
هاي اجرايي سراسر كشور به سؤاالت پاسخگويي دستگاه

 ها و فعاالن اقتصادينمايندگان تشکل

هاي دستگاهكليه 

 اجرايي

اجراي 

 ناقص

 (16ماده ) 33

براي عرضه كاالهاي ايراني، دسترسي  هاييمکان سازيآماده

توليدكنندگان كوچک و متوسط ايراني به بازار و ايجاد امنيت 

 سرمايه براي فروشندگان كم

 هاشهرداري -

وزارت راه و  -

 شهرسازي

وزرات صنعت،  -

 معدن و تجارت

اجرا 

 نشده

 تشکيل سازمان نظام مشاوره مديريت (17ماده ) 34
 هااتاق -

 دولت -

اجرا 

 نشده

 (18ماده ) 35
 بخشهاي صنفي گيري تشکلشکلفراهم آوردن زمينه 

 ساختمان 

 كار وزارت تعاون،

 و رفاه اجتماعي

اجراي 

 ناقص

36 
صدر ماده 

(19) 

 هياطالعات كلبخش عمومي و انتشار ايجاد پايگاه جامع معامالت 

فروش،  د،يشامل خر يمعامالت متوسط و بزرگ بخش عموم

شهرستان،  کيبه تفک زيدستگاه و موضوع و ن کياجاره به تفک

 يو مل ستانا

سازمان برنامه و 

 1بودجه

اجرا 

 نشده

37 

قسمت 

پاياني ماده 

(19) 

 يرساناطالع گاهيپا در صدر ماده بهياد شده  ارائه اطالعات

 يجامع معامالت بخش عموم

 يهادستگاه هيكل

 يياجرا

اجرا 

 نشده

38 

تبصره 

ماده « 2»

(19) 

در بخش عمومي اطالعات معامالت  به عدم انتشار رسيدگي

گيري تصميمو  بخش عموميرساني معامالت پايگاه اطالع

 قانون اساسي وچهارماصل چهلقانون  (61)ماده  براساس

 شوراي رقابت
اجرا 

 نشده

 (20ماده ) 39
هاي اجرايي همه دستگاهبه قانون برگزاري مناقصات شمول 

  ها و مؤسسات وابستهعمومي غيردولتي و شركتو نهادهاي 

هاي دستگاه

 اجرايي

اجرا 

 نشده

 (21ماده ) 40
هاي برگزار شده در پايگاه انتشار اطالعات ترك مناقصه

  بخش عموميرساني معامالت اطالع

هاي دستگاه

 اجرايي

اجرا 

 نشده

 (22ماده ) 41
اولويت دادن به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي 

 هاي اجراييدر معامالت دستگاه

هاي كليه دستگاه

 اجرايي

اجرا 

 نشده

42 
صدر ماده 

(23) 

هاي بخش هاي يکسان در قرارداد با شركتاستفاده از فرم

 خصوصي و تعاوني 

هاي كليه دستگاه

 اجرايي

اجراي 

 ناقص

43 
تبصره 

 (23) ماده

ها و راي عقود مالي در بانکهاي يکنواخت بتهيه فرم

هاي اخذ ضمانتنامه نحوه اعطاي تسهيالت و شيوه همچنين

بانک مركزي 

جمهوري اسالمي 

اجراي 

 ناقص

                                                 

 .جمهور )سابق(يسئريزي و نظارت راهبردي رت برنامهمعاون. 1
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 مسئول اجرا خالصه حكم حكم رديف
ارزيابي 

 اجرا

با اعتبارسنجي مشتريان هاي خصوصي و تعاوني، از بخش

 توسط بانک مركزي و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار 

 ايران

44 
ماده صدر 

(24) 

هاي اجرايي ها، مقررات و رويهرساني تغييرات سياستاطالع

 مدتي قبل از اِعمال تغيير

دولت و 

هاي دستگاه

 اجرايي

اجرا 

 نشده

45 
تبصره 

 (24ماده )

 ازهريک  رساني قبل از تغييرات برايتعيين زمان اطالع

هاي اجرايي پس از مشورت با ها و مقررات و رويهسياست

 گفتگوشوراي 

 وزيران هيئت
اجرا 

 نشده

 (25ماده ) 46
بيني وجه التزام قطع برق، يا گاز يا خدمات مخابرات در پيش

 هنگام قرارداد با واحدهاي توليدي 

هاي شركت

 كننده برق،عرضه

 گاز و مخابرات

اجرا 

 نشده

47 

تبصره 

«2 » 

 (25ماده )

از قطع  يدهنده خسارات ناشپوشش نامهمهيب ديخرتمهيد 

 يهاشركت براي واحدهاي توليدي توسط گاز ايبرق 

 كننده برق و گاز عرضه

ي هاشركت

برق و  كنندهعرضه

 گاز

اجرا 

 نشده

 دولت يمنع اعالم تعطيلي روزهاي كار (26ماده ) 48
اجرا 

 شده

49 
صدر ماده 

(27) 

هاي اجرايي منع استفاده اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه

سهام مديريتي دارند از امتيازات و منافع  در آنها هر نوع

 هاي تعاوني و خصوصيتخصيصي به بخش

 دولت
اجرا 

 نشده

50 

تبصره 

«2 » 

 (27ماده )

هاي اتخاذ ترتيبات قانوني براي منع مداخله و نفوذ دستگاه

هاي خصوصي، تعاوني و عمومي اجرايي در مديريت شركت

 غيردولتي

 دولت
اجرا 

 نشده

 (28ماده ) 51

عمال اقدامات قانوني براي نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان اِ

كنندگان حق مالياتي و نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت

 بيمه تأمين اجتماعي 

 دولت
اجراي 

 ناقص

52 
صدر ماده 

(29) 

عمال اقدامات قانوني براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و اِ

 هاي تجاري تشکيل دادگاه

 قوه قضائيه -

 دولت -

اجرا 

 نشده

53 
تبصره 

 (29ماده )

هاي تجاري و اختالفات جرائم مرتبط با فعاليترسيدگي به 

هاي اجرايي حسب مورد در بين بخش خصوصي و دستگاه

تا زمان تأسيس ، اختالف يا شعب خاصشوراهاي حل 

 هاي تجاريدادگاه

 قضائيه قوه
اجراي 

 ناقص

 مستخرج از محتواي گزارش. مأخذ:
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وكار حکم مندرج در قانون بهبود محيط كسب 53ها در وضعيت اجراي عملکرد دستگاه ،2ل در جدو

 ذكر شده است.

 

 وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب مواد خالصه عملكرد. 2جدول 

 درصد تعداد احكام  عملكرد

 17 9 اجرا شده

 36 19 اجراي ناقص

 47 25 اجرا نشده

 100 53 كل احكام

 .همانمأخذ: 

 

نيم از تصويب قانون بهبود مستمر محيط ودهد كه پس از گذشت حدود پنج سالنشان مي 2جدول 

 اساساًنيمي از احکام قانون مذكور پنجم از مفاد قانون مذكور اجرا شده و حدود يک حدودصرفاً وكار، كسب

ين و مؤثرترين احکام براي مهمتردارنده اجرا نشده قانون مورد بررسي، دربر حکم 25اند. محتواي اجرا نشده

 وكار كشور است. و بهبود محيط كسب هاي اقتصادي،تسهيل فعاليت برقراري شفافيت اقتصادي،

هاي مسئول اجراي ان اين قانون و نيز نهادها و دستگاهذينفعهاي دريافتي از با توجه به گزارش

ها و وكار و ارزيابيكميته بهبود كسبشده در  وكار، توضيحات و نقدهاي بيانقانون بهبود محيط كسب

 زير قابل توجه است:شرح بهگرفته، نکاتي  هاي صورتبررسي

هاي مکرر و يکي از عوامل اصلي عدم ثبات قوانين و مقررات در كشور و اصالحيه و الحاقيه. 1 

بخش  از قوانين و مقررات و همچنين تورم قوانين و مقررات، عدم دريافت نظراتهريک  زودهنگام

ست. هاكننده لوايح و طرحتوسط نهادهاي تهيه، مواضع آنها در هر مورداطالع از طبعاً عدم و  خصوصي

گري در اين حوزه، هنوز موفق به ايجاد نهادها و سازوكارهاي الزم بخش خصوصي نيز با وجود مطالبه

اصالح قوانين و مقررات نشده براي ارائه نظرات و پيگيري بازخورد نظرات فعاالن اقتصادي در تدوين يا 

أكيد مجدد ت آنها،بر عالوه و ،وكارمحيط كسب ( قانون بهبود مستمر3( و )2مواد )با وجود تصريح  است.

هاي همچنان از نظرات تشکل ،«كشور ينظام مال يو ارتقا ريپذرقابت ديقانون رفع موانع تول( »60ماده )

 شود.نظام مقرراتگذاري كشور استفاده نميمند در نحو بايسته و نظامبخش خصوصي به

( 4بانک جهاني، در تبصره ماده )« وكارشاخص سهولت انجام كسب»رتقاي رتبه ايران در اتکليف . 2 

نون برنامه ششم توسعه، ( قا22ماده )« الف»همچنين حکم مندرج در بند وكار قانون بهبود محيط كسب

 هاي متعدد و نقشوكار كشور و همچنين نماگرها و مؤلفهكسببا در نظر گرفتن محيط مقرر شده است. 

 ازسويبسيار دشوار و نيازمند عزم و تالشي جدي، نه فقط اين امر گانه، ها از قواي سهاز دستگاههريک 

 در گزارش عملکردكه چنان و مقننه و ديگر اركان حاكميت است. قضائيه قواي ازسويقوه مجريه، بلکه 

هاي بسيار و قابل تقديري در اين خصوص تالش ،آمده است بارهوزارت امور اقتصادي و دارايي در اين 
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تا  2014هاي در گزارش ارتقاي رتبه ايران در اين شاخص صورت گرفته است. گرچه شايان ذكر است

بر بيشتر بلکه  ،وكارهاوپاگير براي كسبهاي واقعي و دستها و رويهفرآيندموجب اصالح ، نه به2016

 اين،بر عالوه ها توسط بانک جهاني در ارزيابي شاخص مذكور بوده است.مبناي بازنگري و تصحيح داده

رتبه نسبت به ارزيابي سال  4(، 2018متأسفانه رتبه ايران در آخرين گزارش منتشر شده اين شاخص )

 نزول كرده است. 124به رتبه  120كشور مورد ارزيابي، از رتبه  190پيش بدتر شده و در ميان 

« وكارشاخص سهولت انجام كسب»بايد به مالحظه مهم توجه داشت كه ارزيابي  ديگر، ازسوي 

دليل بهوكار كشور با ديگر كشورهاست، اما اي از وضعيت كسبرغم آنکه نشانگر تصويري مقايسهبه

 براساسدهد. براي مثال، نشان نميوكار در كشور را شناسانه، وضعيت واقعي كسبهاي روشمحدوديت

كشور ما برخالف درحالي كه  ،شودميشناسانه اين پايش، صرفاً شهر تهران بررسي هاي روشفرضپيش

جغرافيايي پهناور بوده و هر منطقه، داراي مقتضيات خاصي لحاظ به برخي كشورهاي حوزه خليج فارس،

 .كردآنها را مالحظه  است كه بايد در يک ارزيابي قابل اتکا،

( 57ماده ) براساسقانون برنامه پنجم توسعه و اصالحات بعدي آن  (70احکام مندرج در ماده ). 3 

وكار به احکامي دائمي تبديل محيط كسب ( قانون بهبود7كه در ذيل ماده )قانون رفع موانع توليد...، 

نحو پراكنده و تا حدي بههاي اقتصادي به شکل پنجره واحد( شده است )موضوع صدور مجوزهاي فعاليت

ترين ابهام اين ماده است. ، اصليايجاد و اداره پنجره واحد لمسئوابهام در نهاد اند. مبهم تنظيم شده

 صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و داراييهاي ارتخانهاين ابهام صالحيتي براي وزويژه به

وجود دارد و اين امر، يکي از اختالفاتي است كه باعث شده اجراي اين حکم قانوني مهم، تاكنون با 

 باشد. انجام نشده اثربخشي الزم 

وكار محيط كسب ( قانون بهبود مستمر8. يکي از مهمترين داليل اجراي ناقص و غيراثربخش ماده )4 

اين است  جنس، هايي از اينهمچون ديگر سامانه)موضوع ايجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي( 

، به مفاد قانوني پيشين در همان موضوع وانين مربوط به اين موضوعاتمتأسفانه قانونگذار در تصويب قكه 

، منجر به از ميان رفتن شفافيت، تمركز و هماهنگي رويه اين د.گيرميا مفاد آنها را ناديده كند يتوجه نمي

ديگر شهروندان از اين سامانه و برداري مطلوب فعاالن اقتصادي و نهادي الزم براي ايجاد و بهره

ها نشانگر آن است كه در موضوع ايجاد سامانه پنجره واحد خواهد شد. بررسي هايي از اين نوعسامانه

جاي نظارت و پيگيري مؤثر براي اجراي قانون، تصويب دوباره قانون ذار بهرويکرد قانونگ ،تجارت فرامرزي

در اين  .است هاي مجريهاي دستگاهو اخالل در صالحيت همپوشاني هنتيجدرو  در همان موضوع

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با  وكار،محيط كسب ( قانون بهبود مستمر8ماده )در  موضوع،

، ذيربطهاي ها و ساير دستگاههاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، اتاقهمکاري وزارتخانه

قانونگذار بدون هيچ  ماه بعد، 16اما حدود «. الکترونيکي درآوردصورت بهتجارت خارجي... را  فرآيند»

به « ال و ارزقانون مبارزه با قاچاق كا»اي به قانون بهبود مستمر...، موادي را در موضوع مشابه در اشاره
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پذير قانون رفع موانع توليد رقابت( »38ماده )« ج»قانونگذار مجدداً در بند با وجود اينها، . تصويب رساند

(، مسئول ايجاد پنجره واحد در امور گمركي در امر 20/2/1394)مصوب « و ارتقاي نظام مالي كشور

مواد قانون مبارزه با قاچاق  ده اخير نيزدر ماگمرك جمهوري اسالمي ايران تعيين كرد.  را تجارت خارجي

مبارزه با قاچاق كاال  يستاد مركز»دو سال به تصويب رسيده بود و به موجب آن، از  كاال و ارز كه كمتر

 ،ياستگذاريس» منظوربهرتبه از سه قوه و ديگر نهادهاي حکومتي متشکل از مقامات عالي« و ارز

، تشکيل «و مبارزه با قاچاق كاال و ارز يريشگيپ ،يو نظارت در حوزه امور اجراي يهماهنگ ،يزيربرنامه

 ، مورد مالحظه قرار نگرفت.شده بود

از  ،«ي دولت و بخش خصوصيگفتگوشوراي »در  ويژه اعضاي دولتي،به ،حضور نامنظم اعضا. 5 

مشاركت و دغدغه  رصورتدنهادي است كه  گفتگوشوراي  كاسته است.شورا اين كارآمدي و اثربخشي 

 در و هم  مؤثر باشد؛ اما هم در دولت دهمگذاري كامالًتواند در حل مشکالت توليد و سرمايهاعضا مي

، حضور و مشاركت مؤثر وزراي عضو در اين شورا جدي گرفته نشده است و هاي يازدهم و دوازدهمدولت

( نيز همين 11مهم مندرج در بندهاي ماده )يکي از داليل عدم اجرا يا اجراي ناقص بسياري از احکام 

گانه( در مقايسه با اعضاي نماينده بخش خصوصي و )قواي سه گفتگواعضاي حکومتي شوراي  است.

، نقش قابل توجهي در عنوان رئيسبهويژه وزير امور اقتصادي و دارايي حائز اكثريت هستند و بهتعاوني، 

 كند.ايفا مي گفتگوشوراي 

 گفتگودر دستوركار قرار گرفتن مصوبات شوراي بر مبني ش خصوصي و تعاوني حکمگرچه بخ. 6 

وزيران را فرصتي براي بررسي جدي نظرات و پيشنهادهاي خود در دولت تلقي  هيئتظرف سي روز در 

با اين حال، در اينکه اين فرصت به چه كيفيتي و تا چه حدي هدف بخش خصوصي و تعاوني ؛ كندمي

نيازهاي بدون در نظر گرفتن پيش اين حکمرسد نظر ميجدي وجود دارد. به سؤاالتي ،كندميرا برآورده 

توان به اجرايي شدن آن، حتي در بلندمدت اميدوار نهادي الزم به تصويب رسيده است و بنابراين نمي

( قانون احکام دائمي، از قابليت در 12ماده )« ب»و همچنين كميته بند  گفتگوبود. مصوبات شوراي 

 هيئتنويس مقرره يا دستور كار وزيران برخوردار نيستند. تدوين پيش هيئتدستوركار قرار گرفتن در 

كندي اي است كه حتي دولت نيز با وجود نهادها و نيروي انساني پرشمار، بهوزيران، امر فني و پيچيده

 رسدنظر ميبه كند.آن اقدام مي درخصوصبسياري موارد، بدون در نظر گرفتن اصول مقرراتگذاري،  و در

 به تصويب رسيده است. گفتگواز توان و ظرفيت شوراي « برآوردبيش»نوعي  براساس اين حکم

، نيازمند كار «(ث»و« ت»، «الف»بندهاي ازجمله ( )11اجراي برخي از احکام بندهاي ماده ). 7 

متکي بر كار دستور جلسات  است. بدون تدارك گفتگوكارشناسي دقيق و قابل اتکا در دبيرخانه شوراي 

اي از جلسات اين شوراي مهم، به بحث و جدل راجع ترديد قسمت عمدهپژوهشي و كارشناسي دقيق، بي

اختصاص خواهد يافت. بر  مؤثرها و مسائل، بدون ارائه راهکارهايي مشخص و به امور كلي و بيان دغدغه

( تصريح شده است كه پيشنهاد وضع، اصالح يا حذف مقررات 11ماده )« الف»همين مبناست كه در بند 
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، تاكنوناما  گيرد.صورت مي« دبيرخانه اين شورا ازسويشده  گزارش تهيه براساس»، گفتگوتوسط شوراي 

 ه نشده است.هاي مقتضي در اين خصوص توسط دبيرخانه مذكور ارائگزارش

هاي به بخشيافته تخصيص  ( )تعيين مصاديق امتيازات11ماده )« د» جنس حکم مندرج در بند. 8 

همين ماده )پيگيري گزارش « ج»مشابه با حکم مندرج در بند  (گفتگوخصوصي و تعاوني توسط شوراي 

دولتي در قوانين و مقررات هاي دولتي و شبهزا، ضدرقابتي و انحصاري بخشها درباره امتيازات رانتاتاق

تأسيس و بدون و بنيادين، بيش از توان نهادهاي تازه ها( است. انجام چنين وظايف مهم، حساسو رويه

نيازمند تصميمات سياستي در  انجام چنين تکاليفي،رسد. مينظر بهم با نهادهاي حاكميتي پيوندهاي الز

هاي حاكميتي براي انجام اصالحات نهادي در جهت از ميان سطوح كالن و همدلي و عزم همه دستگاه

اين  زا و مهيا كردن بستر اقتصاد رقابتي است. بر اين اساس است كه عدم اجرايهاي رانتبردن زمينه

رسد انجام چنين امور مهمي، نظر ميبيني است. بعيد بهحکم و احکامي از اين قبيل، كامالً قابل پيش

 .، شدني باشدگفتگوصرفاً از طريق وضع قانون و سپردن آنها به شوراهايي همچون شوراي 

هاي خارجي هاي اخير با حضور چشمگير توليدكنندگان و برند. در شرايطي كه بازار ايران در سال9 

كنندگان، روز به مواجه بوده است و دسترسي توليدكنندگان كوچک و متوسط ايراني به بازار و مصرف

ها و مراكز خريد را، كاالهاي خارجي هاي فروشگاهروز محدودتر شده است و جاي كاالهاي ايراني در قفسه

هايي براي عرضه ايجاد مکانبر مبنيوكار مستمر محيط كسب( قانون بهبود 16گيرند، اجراي ماده )مي

توانست منفذي براي رساندن محصوالت توليدكنندگان كوچک و متوسط ايراني به كاالهاي ايراني، مي

هاي اجرايي مرتبط، با كوتاهي در اجراي حکم اين ها و ساير دستگاهبازار باشد. اما متأسفانه شهرداري

 اند.ريغ كردهماده، اين سهولت را از توليدگنندگان ايراني د

، سابقه و عجيببي فرآينددولت طي ، «سازمان نظام مشاوره مديريت»تأسيس  درخصوص. 10 

بدين را متوقف كرده است. وكار محيط كسب قانون بهبود مستمر (17طور رسمي اجراي حکم ماده )به

مقرر شده در ترتيب به موافق نبودن دولت با تشکيل سازمان نظام مشاوره مديريت ـدليل بهشرح كه 

( قانون مذكور ـ اجراي حکم مورد بحث به تصويب اصالحيه يک قانون ديگر و اجراي متعاقب 17ماده )

ازجمله  شده،عدم اجراي حکم قانوني به بهانه غيرقابل توجيهِ مطرحآن قانون احاله داده شده است. 

  هاي بديع در نقض حاكميت قانون است.رويه

( در ايجاد 19ماده ) كاري سازمان برنامه و بودجه كشور در اجراي حکمتوجهي و كمبي. سواي 11 

براي ساماندهي ، اين آسيب قابل توجه است كه «رساني جامع معامالت بخش عموميپايگاه اطالع»

 اين شرح به همپوشانيقانون( و داراي  6حکم قانوني در  6) احکام قانوني متعدد ،معامالت بخش عمومي

 :تصويب رسيده استبه 

 ( 3/11/1383)مصوب « قانون برگزاري مناقصات( »23) ماده اول ـ

 ( 3/10/1390)مصوب « و مقابله با فساد يقانون ارتقاي سالمت نظام ادار( »3) ماده« ب»بند  دوم ـ
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 (16/11/1390)مصوب « وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب( »19) ماده سوم ـ

 ( 19/5/1394)مصوب  «ميمستق يهااتيقانون اصالح قانون مال»ه واحده ماد «41»بند  چهارم ـ

 ( 10/11/1395)مصوب « كشور هاي توسعهقانون احکام دائمي برنامه( »50) ماده پنجم ـ

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  سالهپنجقانون برنامه ( »9) ماده ششم ـ

 (14/12/1395)مصوب (« 1400-1396ايران )

ها و هاي اجرايي و نظارتي را در اين خصوص دچار ابهامحاضر دستگاهدرحال  ،گفتهاحکام پيش 

است. شناسايي جامع و تنقيح دقيق  دهش كاري و هدررفت منابع عموميزياختالفاتي كرده و سبب موا

مواد  نهايي حاصل از اين مجموعه اين احکام قانوني متعدد و كشف مراد نهايي قانونگذار يا حکم مجموعه

متعدد قانوني، نخستين و مهمترين گام براي رفع اختالفات و استقرار يک نظم قانوني اثربخش و كارآمد 

 . از وجوه عمومي كشور است عمده كرد اين بخشبراي هزينه

سامانه تداركات »تشکيل  درخصوص( قانون احکام دائمي 50تصويب ماده )اينکه  بيشتر توضيح 

يکي از  وكار،ر محيط كسب( قانون بهبود مستم19، بدون در نظر گرفتن مفاد ماده )«الکترونيکي دولت

سازي با هدف تجميع و يکپارچه ز تصويب قانون مذكور كه. پس اوقايع قابل انتقاد قانونگذاري است

يب دولت رسيد و ايجاد و اداره سامانه به تصواي تصويبنامه هاي متعدد موجود صورت گرفت،سامانه

(، يکيوزارت صنعت، معدن و تجارت )مركز توسعه تجارت الکترونبه  ،«(ستاد»موضوع اين ماده )با عنوان 

ايجاد سامانه معامالت  توان چنين نتيجه گرفت كه در اجراي حکم قانونيِمجموع مي در سپرده شد.

 (8)پنجره واحد تجارت خارجي )ماده  فرآينداجراي  صوصدرخبخش عمومي، مشابه اتفاقي رخ داده كه 

هاي مختلف متعدد كه انجام امور مشابه را به دستگاه انينقانون بهبود مستمر...( توضيح داده شد. وجود قو

كاري شده كه در نهايت، به عدم اجراي كامل و مؤثر اتقاق مورد ، باعث نوعي آشفتگي و موازياندسپرده

روز، جامع، متمركز و قابل اتکا براي معامالت بخش عمومي، اي بهيعني وجود سامانه نظر قانونگذار،

  انجاميده است.

 (،1/6/1366( قانون محاسبات عمومي )مصوب 79ماده )« الف»بند  براساسبرداشت حاكم، . 12 

ه ماددرحالي كه  ؛اشخاص حقوقي بخش دولتي در معامالت بخش عمومي ارجحيت دارند اين است كه

رسد مينظر بهجهتي كامالً مخالف را مقرر كرده است.  وكار،( قانون بهبود مستمر محيط كسب22)

رويکرد جديد سياستگذاران نسبت به بخش خصوصي و تبديل بدبيني پيشين  براساس( 22تصويب ماده )

تعدد، مشاركت اين بخش در اقتصاد با توجيهات م تسهيلبه بخش خصوصي به خوشبيني امروز و حتي 

ـ محور در هاي دولت سياست براساساما محتواي نظام حقوقي كه  ؛ويژه كارآيي، صورت گرفته استبه

با و سازگار و همگام باقيمانده  بدون تغيير (قانون محاسبات عموميازجمله ) است اقتصاد شکل گرفته

هاي بعد از . اين عدم انسجام و ناسازگاري مواد قانوني در طول سالهاي جديد، اصالح نشده استديدگاه
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به مشاركت طلبيدن بخش خصوصي و  برمبتنيموانع اجراي احکام قانوني ازجمله انقالب اسالمي، 

  شود.وكار، محسوب ميضرورت فعال شدن بخش خصوصي براي بهبود محيط كسب

بيني وجه التزام قطع برق، يا گاز يا پيش درخصوص) (25. يکي از داليل اجراي ناقص ماده )13 

بخش نظر بهنامه اجرايي آن است كه (، مفاد آيينخدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهاي توليدي

شده  قيود در نظر گرفتهدرواقع  خصوصي و تعاوني، مغاير با هدف قانونگذار از تصويب اصل ماده است.

نحوي است كه حمايت مقرر شده در اصل ماده قانوني را بال اثر امه اجرايي، بهنبراي اين حمايت در آيين

  كند.و خنثي مي

اصول قانونگذاري مورد توجه خاص قانونگذار قرار گيرد، در لحاظ به اي كه بايدنکتهعالوه بر اين،  

تعاوني، پيش از  ها از بخش خصوصي واز انواع حمايتهريک  رات و الزاماتونظر داشتن و ارزيابي مقد

دليل بهتصويب قانون است. در قضيه مورد بحث، قصد قانونگذار در حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، 

ها و الزامات و همچنين واقعيات اجرايي محقق نشده است. نتيجه تصويب مفاد قانوني آماده نبودن زمينه

بار قوانين و مقررات بالاستفاده و بدون چيزي جز افزودن بر  مذكور،( قانون 25حمايتي مانند ماده )

هاي نظرات بخش برمبتنيپيش از تصويب چنين مفادي، ارزيابي دقيق كه چنان تأثيرگذاري نيست.

هاي مجري قانون صورت گيرد، اميد بيشتري براي اجراي مؤثر قانون و ويژه بخشبهذينفع،  مربوط و

  وجود خواهد داشت. آن امتيازاتبرخورداري بخش خصوصي و تعاوني از 

 

 مقدمه

در  يقانون اساس وچهارماصل چهل يكل يهااستيس ينظارت بر اجرا ژهيو ونيسيكم تيدر طول فعال

كار و رفع موانع وكسب طيضرورت بهبود مح ي،به صحن علن ينظارت يهامجلس هشتم و ارائه گزارش

 يكل يهااستيس يقانون اجرا (91)ماده  ،گريدازسوي  .بر همگان آشکار شد ي،گذارهيو سرما ديتول

مساعد  يفضا جاديقانون ا سينوشيپ» هي(، ته8/11/1386)مصوب قانون اساسي  وچهارماصل چهل

و اتاق تعاون  يو معادن و كشاورز عيو صنا ياتاق بازرگانبرعهده  را «وكارو رفع موانع كسب ينيكارآفر

 حهيعدم ارائه الدليل به و مجلسها به دولت و توسط اتاق حهيال نيا هياول سينوشيبا ارائه پ .گذاشته بود

ها و مركز را با مشورت اتاق «كاروكسب طيطرح قانون بهبود مستمر مح» ،ژهيو ونيسيكم ،دولتتوسط 

قانون » در نهايت، 1كرد. ارجاع ونيسيبه كم يبررس يبرا 1389ماه يو در د كرده نيها تدوپژوهش

                                                 

 نويس تهيهپيشوكار و ارائه آن به مجلس، به اين شرح است كه نويس قانون بهبود مستمر محيط كسب. سابقه تدوين پيش1

نويس پيش اي به دولت و مجلس شوراي اسالمي ارسال شد.طي نامه 1389خردادماه  13ماده در  62ها در شده توسط اتاق
 وچهارم قانون اساسي ارسال شد.هاي كلي اصل چهلبه كميسيون نظارت بر اجراي سياست مجلسرئيس  مربوط توسط

با تشكيل كارگروهي شامل  شد ها مأمورون، مركز پژوهشنويس در كميسيپس از بحث و بررسي اوليه درباره اين پيش
نويس مربوط را بررسي كند و چنانچه دولت براي ارسال آن به مجلس ها، دولت و متخصصان ذيربط، پيشنمايندگان اتاق

و جلسه كارگروه  25نويس طي اين پيش صورت طرح قانوني بازنويسي شود.نويس بهصورت اليحه اقدامي نكرد، پيشبه
ها و صاحبنظران، از مرداد تا هاي حقوقي ـ اقتصادي زيرمجموعه آن و پس از نظرخواهي از طيف وسيعي از دستگاهكميته
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 به تصويب رسيد. 1390 ماهبهمن 16در  «وكارمحيط كسببهبود مستمر 

دولت دهم در جريان هايي مواجه شد. به اين ترتيب كه اجراي اين قانون پس از تصويب با چالش

جمهور سابق صريحاً به تصويب كه رئيسطوريبه خود را ابراز كرد؛شدت مخالفت تصويب اين قانون به

مصوبه مجلس شوراي اسالمي را نيز ابالغ نکرد و سرانجام رئيس  اين قانون در مجلس اعتراض كرد و

( ناچار شد آن را براي درج در روزنامه 28/12/1390مجلس شوراي اسالمي در پايان مهلت قانوني )

وكار توسط دولت د. با اين وضعيت تعلل در اجراي مواد قانون بهبود مستمر محيط كسبكنرسمي ابالغ 

عجب نداشته باشد؛ اما از آنجا كه يکي از شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني در سابق شايد چندان جاي ت

هاي بعدي نيز وعده و ايشان در مصاحبه 1اجراي مجدانه و مؤثر اين قانون بود 1392انتخابات خردادماه 

 ا شود.رود مفاد اين قانون به شايستگي و با تأثيرگذاري، اجرانتظار مياجراي اين قانون را مطرح كردند، 

اجراي  درخصوصهاي مجلس شوراي اسالمي سومين گزارش نظارتي مركز پژوهش ،روپيشگزارش 

و گزارش  2منتشر شد، 1393ماه در مهر وكار است )گزارش نخست،بقانون بهبود مستمر محيط كس

اين گزارش به درخواست و همکاري نزديک اعضاي  3در صحن علني قرائت شد. 1394ماه دوم در آذر

و  قانون اساسي وچهارماصل چهلهاي كلي ميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياستك

جانبه دبيران كميسيون، تهيه و تدوين ويژه ياري همهوكار آن كميسيون و بهكميته بهبود محيط كسب

 4شده است.

گانه قانون بهبود مستمر...،  29از مواد هريک  درخصوصشيوه كار در كميته به اين ترتيب بود كه 

عملکرد دستگاه  درخصوصشدند و توضيحاتي هاي اجراييِ مسئول به كميته دعوت مينمايندگان دستگاه

هاي گزارش خاص در اين گزارش مد نظر قرار گرفته است،طور به دادند. آنچهمتبوع در اجراي حکم ارائه مي

 ها ارائه شده است. ي مسئول است كه به كميسيون و مركز پژوهشها و نهادهاكتبي و مستدل دستگاه

 وسيله نامه رسمي درخواست و پيگيري شده كه طبعاً بابه دفعات به گزارش عملکرد اين قانون،

ين همکاري در ارائه بيشترها مواجه شده است. شايان ذكر است دستگاه ازسويهاي متفاوتي واكنش

صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه  دو نهاد اتاق بازرگاني، ازسوي هاي عمکرد اين قانون،گزارش

                                                 
يك فوريت آن در صحن علني  1389ماه بهمن 4ارائه شد و سرانجام در  ونيماده بازنويسي و به كميس 24در  1389آذرماه 

)ناظر به  رانیوکار در اکسب طيسامانه بهبود مستمر مح» ،احيس ريامديس؛ ر. ك.: اسالمي به تصويب رسيد ايمجلس شور
هاي مجلس شوراي اسالمي ، مركز پژوهش«وکار(و رفع موانع کسب ینیمساعد کارآفر یفضا جادیطرح ا( 7( تا )2) مواد

 .2-1، صص 1390 ماه، خرداد10838شماره مسلسل  وكار(،)دفتر مطالعات محيط كسب
دهم... دولت تدبير و اميد اين دو قول مي»تصريح كرده است:  1392 ماهخرداد 13مورخ  گو با شبكه خبر،گفتايشان در . 1

([ 4/11/1388يكي مربوط به گردش اطالعات و شفافيت ]قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات )مصوب  قانون بسيار مهم،
شود و اجرا خواهد شد و شود و ابالغ ميها تدوين مينامهروز اول، آيين 90ظرف  وكار...،]محيط[ كسبو يكي بهبود مستمر 

 «.كنداين تحول بزرگي را ايجاد مي

، مركز («16/11/1390وكار )مصوب گزارش نظارتي درباره اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب»جوادي،  شاهين. 2

 .1393، مهر 13943اره مسلسل هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شمپژوهش

 به آدرس زير: (1394آذر  15خبرگزاري خانه ملت )قابل مشاهده در پايگاه . 3

http://www.icana.ir/Fa/News/289575 

سركار  يس كميسيون ويژه حمايت از توليد...(،ري جناب آقاي حميدرضا فوالدگر )رئطور خاص، از همكادر اينجا الزم است به. 4

زاده و ( و دبيران كميسيون، جناب آقاي حجت نجفيكميسيون وكاريس كميته بهبود محيط كسبخانم سهيال جلودارزاده )رئ
 قدرداني شود.  ،جناب آقاي علي صادقي
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معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط ( و گفتگوشوراي 

صورت  قانون اساسي( وچهارمل چهلاصهاي كلي وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستكسب

 گرفته است كه مستلزم تقدير است.

 زير است:شرح بههر ماده،  درخصوصبه تفکيک  روش تنظيم اين گزارش،

 متن هر ماده عيناً داخل كادر قرار گرفته است.  ،اول

هاي واصله به كميسيون و مركز ها و گزارشهر ماده با توجه به نامه« گزارش عملکرد» ،دوم

بوده است، گزارش عملکرد هر اي حاوي بيش از يک حکم ها، ذكر شده است. در صورتي كه مادهپژوهش

 ذكر شده است. جزء ماده با عنوان مجزا،

ها، بررسي گزارش عملکرد دستگاهنقد و  درخصوص، توضيحاتي «اجرا ارزيابي»در بخش  ،سوم

مالحظاتي راجع به ماده و همچنين موانع اجراي هر ماده ذكر شده است. در مورد مواد حاويِ بيش از 

 آمده است.طور مجزا بههر حکم  اجراي يک حکم، ذيل گزارش عمکرد هر حکم، ارزيابي

هاي شده و جمعبندي تحليلدر بخش پاياني، گزارش عملکرد اجراي قانون در قالب جداولي تنظيم 

 ارائه شده است. گرفته صورت
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 وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب متن، عملكرد و ارزيابي اجراي مواد

 

 (1ماده )

 روند: كار ميجاي عبارات مشروح تعريف شده بهدر اين قانون اصطالحات زير به

شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري  ها:الف( اتاق

 1اسالمي ايران است.

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن  تبصره ـ

 يابد.و كشاورزي ايران )اتاق ايران( تغيير نام مي

هاي ( قانون اجراي سياست91ماده )« د»موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند اتاق ايران 

هاي چهارم قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را در اولويت برنامهوكلي اصل چهل

طالعات راهبردي كشاورزي و آب مركز ملي م»ساله ويژه، شامل ايجاد خود قرار دهد و با اجراي يک برنامه سه

 ها را ارتقا بخشد.توانمندي خود در اين بخش« )غيردولتي(

منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا و ساماندهي هايي كه بهتشکل ب( تشكل اقتصادي:

لبانه توسط داوطصورت بهفعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضا اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا 

ها مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاق

 شوند.يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي

هاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و آن دسته از تشکل پ( تشكل اقتصادي سراسري:

 عضو داشته باشند.

 هاست.اتاقبرعهده  هاي اقتصادي حسب موردتشخيص سراسري بودن تشکل ـ تبصره

وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهلعبارت از قانون اجراي سياست وچهارم:ت( قانون اصل چهل

 است.

به هر نوع فعاليت تکرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كاال و  وكار:ث( كسب

 شود.قصد كسب منافع اقتصادي اطالق مي خدمات به

هاي توليدي كه عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملکرد بنگاه وكار:ج( محيط كسب

 باشند.خارج از كنترل مديران آنها مي

( قانون برنامه 75ي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده )گفتگوعبارت از شوراي  :گفتگوچ( شوراي 

 است. 15/10/1389پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب  سالهپنج

( قانون مديريت خدمات كشوري 5هاي موضوع ماده )شامل كليه دستگاه هاي اجرايي:ح( دستگاه

 است. 8/7/1386مصوب 

 ( قانون برگزاري مناقصات است.3عبارت از معامالت موضوع ماده ) خ( معامالت متوسط و بزرگ:

 

                                                 

ي كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجرارئيس  اي خطاب بهاتاق اصناف ايران، در نامهرئيس  شايان ذكر است. 1

ها )مندرج قانون اساسي، درخواست اضافه شدن نام اتاق اصناف ايران به فهرست اتاق وچهارمچهلهاي كلي اصل سياست
 .8/3/1396مورخ  3091/09/7قانون بهبود مستمر...( را مطرح كرده است؛ به شماره  (1)ماده « الف»در بند 
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 گزارش عملكرد 

هاي خود را در حيطه كشاورزي، (، اتاق ايران موظف است توانمندي1ماده )« الف»تبصره بند  براساس

 براساسنهادسازي، ارتقا دهد. ازجمله ريزي از طرق گوناگون، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي، با برنامه

مركز ملي » ،1393از نيمه سال  1گزارش واصله از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران،

توسط دفتر ساماندهي و توانمندسازي كشاورزي، آب، منابع طبيعي « مطالعات راهبردي كشاورزي و آب

صادر شده  1393 ماهاين مركز در آبانو سرپرست  امنا هيئتده و احکام كركار و صنايع غذايي شروع به

امنا و تخصيص  هيئتمه، ساختار و تشکيالت، تعيين تشکيل شده و اساسنااست. بدين ترتيب، اين مركز 

مركز ملي مطالعات راهبردي »رئوس اقدامات  گزارش اتاق ايران، براساس 2بودجه آن صورت گرفته است.

 زير است:شرح به« كشاورزي و آب

  ،با اركان حکومت يتعامل سازنده بخش خصوص يفضا جاديكمک به ا - 

  ،يحکومتارائه مشاوره به اركان  - 

 ،يدر بخش كشاورز يكارشناسانه در مسائل اقتصاد هايشنهاديارائه پ - 

تحوالت و  شيو پا يبخش كشاورز انذينفعو  يدانش فعاالن اقتصاد يو ارتقا يرساناطالع - 

 ،تاكنون 1391و آب از سال  يبخش كشاورز يدادهايرو

  ،يوكار كشاورزدر كسب يالمللنيب هيجذب سرما يارتقا - 

 ،وكاركسب يدر جهت بهبود فضا ينيآفرنقش تيتقو - 

 ،و آب يها در بخش كشاورزتشکل گاهيجا يارتقا - 

 ،و آب( ي)در حوزه كشاورز يبخش خصوص يعنوان سخنگوهب رانياتاق ا يو توانمند يارتقا - 

 ،يالمللنيو ب يو مل يعلم يدر مجامع تخصص تيعضو - 

 ،هاو سازمان يبه منابع مل ياعتباربخش - 

و ارائه  يو اقتصاد كشاورز يمربوط به آب و كشاورز يهاها، برنامهاستيمقاالت مرتبط با س هيته - 

  ،مختلف يهاو نشست نارهايدر سم

 3،ياستان يهاو آب در اتاق يكشاورز يهاونيسيكم يو توانمندساز جاديبه ا كمک - 

 

                                                 

 «.اتاق ايران»از اين پس، با عنوان اختصاري . 1

هاي قانون احكام دائمي برنامه( 12)گو و كميته ماده ورزي ايران )دبيرخانه شوراي گفتبازرگاني، صنايع، معادن و كشا اتاق. 2

پايگاه اينترنتي همچنين . 1396 ماه، ارديبهشت«وكارپايش عملكرد احكام قانون بهبود مستمر محيط كسب»توسعه كشور(، 
 :در دسترس است به آدرس زير «مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب»

http://iccima.ir/managers/shariatmadar-mohammadhosein/ 

، «وکارکسب  طيمح بهبود مستمر قانون در رانیگزارش عملکرد اتاق ا»، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران. 3

. همچنين مشخصات يكي از كتب منتشر شده توسط مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب 13-3، صص 1396 ماهآبان
ارزيابي خوداتكايي كشاورزي و  گزارش امنيت غذايي كشور:به اين شرح است: سيدمحمد حسين شريعتمدار و ديگران، 

صنايع، معادن و  اتاق بازرگاني، ، تهران،1379-1394د غذايي در جامعه، غذايي ايران با نگاهي به وضعيت عرضه و مصرف موا
 .1396 ماهكشاورزي ايران، مهر

http://iccima.ir/managers/shariatmadar-mohammadhosein/
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 اجرا ارزيابي

 ( اجرا شده است.1حکم ماده )

يکي از راهکارها براي دستيابي به هدف ارتقاي  (،1تشکيل مركز مطالعاتي مذكور در تبصره ماده ) -

آب، منابع طبيعي و صنايع غذايي بوده است.  توانمندي بخش خصوصي و تعاوني در حيطه كشاورزي،

قانون  موچهاراصل چهلهاي كلي ( قانون اجراي سياست91ماده )« د»اين حکم در راستاي اجراي بند 

 1( به تصويب رسيده است.8/11/1386اساسي )مصوب 

 

 (2ماده )

وكار براي اصالح و تدوين مقررات و دولت مکلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب

ها نيستند، اعم از كارفرمايي و ي كه عضو اتاقذيربطهاي ها و آن دسته از تشکلها، نظر كتبي اتاقنامهآيين

 گيري دعوت نمايد.ري را درخواست و بررسي كند و هرگاه الزم ديد آنان را به جلسات تصميمكارگ

ها وچهارم در مورد شركت دادن اتاق( قانون اصل چهل91ماده )« ب»مهلت اجراي حکم بند  تبصره ـ

 االجرا شدن اين قانون است.ماه پس از الزم 6گيري براي دولت، در شوراهاي تصميم

 

 عملكردگزارش 

تنها گزارش عملکرد اين خصوص، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر 

( تأكيد شده 2وكار( واصل شده كه در گزارش مذكور، بر اجراي حکم ماده )پايش و بهبود محيط كسب

هاي مربوط سازيصميمهاي دولتي غالباً اين ماده را در تنهاد»است. در گزارش مذكور تصريح شده است: 

اند. نظرات بخش خصوصي در جريان تصويب مقررات مختلف در ها اِعمال كردهكاروبه كسب

توان به مصوبات پايش مداوم اين مقررات ميازجمله طور جدي لحاظ شده است. هاي دولت بهكميسيون

رد. همچنين در تدوين وكار و مصوبه خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي اشاره كو بهبود محيط كسب

دولت، نظرات بخش  هيئتوكار در كميسيون اقتصادي هاي قانون بهبود مستمر محيط كسبنامهآيين

  2«.كتبي و هم با دعوت در جلسات متعدد مورد استفاده قرار گرفته استصورت بهخصوصي هم 

                                                 

 ( قانون مذكور مقرر شده است:91)ماده در . 1

 هاي اقتصادي:غيردولتي در فعاليت بخشپذيري مسئوليت شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت وتأمين  منظوربه 
 عنوان مشاور سه قوه،نقش قانوني خود به ياق تعاون موظفند در ايفاتبازرگاني و صنايع و معادن ايران و اق تاد ـ ا...  

هاي اقتصادي و كسب نظرات فعاالن اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به الزم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلسازوكار 
در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه الزم را ارائه نمايند.  ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت،

وچهارم قانون اساسي، چهل هاي كلي اصلسياست يها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجرااقتدر اين راستا، ا
ديم نمايند و همچنين تققانون اساسي  چهارموهاي كلي اصل چهلسياست يعالي اجرا هاي منظم الزم را به شورايگزارش

چنانكه در مقدمه گفته شد، «. را تهيه و ارائه كنند«ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار»نويس قانون پيش
گفته صورت پذيرفته بر مبناي حكم پيش و در نهايت تصويب آن،« وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب»نويس تهيه و ارائه پيش

 است.

وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 2

هاي اجرايي در راستاي اجراي گزارش عملکرد دستگاه»قانون اساسي( )تهيه و تنظيم(،  چهارموهاي كلي اصل چهلسياست
 .3، ص 1396 ماه، تير965515249ش: ، كد گزار«وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب
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  اجرا ارزيابي

( 2بر خالف گزارش وزارت امور اقتصاد و دارايي، نظر نهادهاي بخش خصوصي اين است كه حکم ماده )

 طور ناقص اجرا شده است. اجرا نشده يا دستکم به

ترين دليل ( كه مفادي مربوط و مشترك با اين ماده دارد، اصلي3، در ارزيابي ماده )گزارش در ادامه -

 ر شده است. عدم اجراي بايسته اين ماده ذك

  

 (3ماده )

هاي هاي اجرايي، نظر تشکلها و رويههاي اجرايي مکلفند هنگام تدوين يا اصالح مقررات، بخشنامهدستگاه

 را استعالم كنند و مورد توجه قرار دهند. ذيربطاقتصادي 

 

 گزارش عملكرد

شواهدي »وكار درباره اجراي اين ماده تصريح شده است: در گزارش دفتر پايش و بهبود محيط كسب

هاي اجرايي اغلب در اتخاذ رسد دستگاهنظر ميعدم اجراي اين ماده گزارش نشده است و بهبر مبني

م قطعاً واصل نشدن گزارش راجع به عد 1«.كنندتصميمات خود، نظرات بخش خصوصي را لحاظ مي

براي تأييد اجراي يک حکم قانوني، ضرورت دارد شواهد  معناي اجرا نيست و در چنين مواردي،اجرا، به

 شده، كلي و مبهم است.ارزيابي اعالمدرواقع  اجراي آن ذكر شود.بر مبنيمتعددي 

 ارزيابي اجرا

نشده است. در  طور كامل اجرا(، نظر بخش خصوصي اين است كه اين ماده تاكنون به2همچون ماده )

که در گذشته موارد متعدد و مکرري شکايت از جانب با توجه به آن»... ريح شده است: گزارش اتاق تص

هاي برخي از دستگاه ازسويعدم اخذ نظرات  درخصوص گفتگوها به دبيرخانه شوراي ها و اتاقتشکل

كنون مواردي تا 2الذكر،شنامه فوقاجرايي در تدوين مقررات مربوطه منعکس شده بود، اما بعد از ابالغ بخ

 «.به دبيرخانه ارسال نشده است

جمهور است كه رئيس(، دستور معاون اول 3( و )2يکي از شواهد عدم اجراي بايسته و مؤثر مواد ) -

 ( شد. در اين بخشنامه مقرر شده است:9/11/1395متعاقباً تبديل به بخشنامه )مورخ 

ـ و نظر به لزوم  1390وكار ـ مصوب ن بهبود مستمر محيط كسب( قانو3( و )2در اجراي مواد )» 

هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي هاي غيردولتي اقتصادي نظير اتاقگيري از نظرات تشکلبهره

هاي اجرايي مکلفند هاي كارفرمايي و كارگري، تمامي دستگاهايران، تعاون ايران و اصناف ايران و تشکل

هاي اجرايي و در ارائه پيشنهاد براي تصويب مقررات دولتي، نظر ها و رويهصالح بخشنامهدر تدوين يا ا

                                                 

 .همان. 1

 ( است كه مفاد آن در ادامه ذكر شده است.9/11/1395جمهور )مصوب يسئمنظور، بخشنامه مصوب معاون اول ر. 2
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 فرآيندهاي دولت نيز در را اخذ و مورد توجه قرار دهند. دفتر هيئت دولت و كميسيون ذيربطهاي تشکل

ها براي آن، در صورت لزوم از نماينده ذيربطهاي بررسي پيشنهادهاي مربوط، ضمن اخذ نظر كتبي تشکل

 «.كندشركت در جلسات دعوت مي

ضرورت يادآوري اجراي تکاليف مصرح بر مبنينکته قابل توجه در اين بخشنامه، رويه غيرمتعارف  

جمهور است. مفاد اي صادره از معاون اول رئيسموجب بخشنامههاي اجرايي بهدر يک قانون به دستگاه

سال است، حاكي از عدم اجراي حکم  5از گذشت حدود  اين بخشنامه كه بازگويي متن حکم قانون پس

قانوني مورد بحث است و نکته قابل تأمل اينکه اين دستور و متعاقب آن بخشنامه، با پيگيري نهادهاي 

  1بخش خصوصي صادر شده است.

( 60( قانون بهبود مستمر...، تصويب ماده )3( و )2از ديگر شواهد مهم براي عدم اجراي مواد ) 

( 3و )( 2مواد ) تيرعا»به اين شرح است:  «كشور ينظام مال يو ارتقا ريپذرقابت ديون رفع موانع تولقان»

 بدين ترتيب، است. يقانون الزام نيا يياجراهاي نامهنييآ نيوكار در تدوكسب طيقانون بهبود مستمر مح

چاره كار براي الزام دولت به رعايت مواد مورد بحث را تأكيد مجدد بر لزوم  قانونگذار در قانوني ديگر،

به نظام متورم قانوني در كشور انجاميده  رعايت آنها دانسته است. اين رويه قابل نقد است و در نهايت،

ظام حقوقي ايران چنين نتيجه گرفت كه در چنين توان از مفاد تکراري قوانين در ناست، اما دستکم مي

 مواردي، به احتمال قريب به يقين، قوانين پيشين اجرا نشده يا تأثير مورد نظر قانونگذار را نداشته است.

هاي مکرر ترديد، يکي از عوامل اصلي عدم ثبات قوانين و مقررات در كشور و اصالحيه و الحاقيهبي 

ن و مقررات، و همچنين تورم قوانين و مقررات، عدم دريافت نظرات بخش از قوانيهريک  و زودهنگام

هر مقرره است. البته شايان ذكر ذينفعان  عنوان مهمترينبه و اطالع از مواضع آنها در هر مورد، خصوصي

گري در اين حوزه، هنوز موفق به ايجاد نهادها و سازوكارهاي است كه بخش خصوصي نيز با وجود مطالبه

براي ارائه نظرات و پيگيري بازخورد نظرات فعاالن اقتصادي در تدوين يا اصالح قوانين و مقررات الزم 

 نشده است.

 

 

 

 

 

                                                 

(، يكي 76اجراي اين مواد به قدري براي نهادهاي بخش خصوصي واجد اهميت است كه در گزارش عملكرد كميته ماده ). 1

اي موجب نامهجمهور بههاي كميته، معاون اول رئيسبا پيگيري»ي اصلي كميته به اين شرح ذكر شده است: از دستاوردها
وكار،  نظر نمايندگان ( قانون بهبود مستمر محيط كسب2خطاب به دبير هيئت دولت، دستور داد در راستاي اجراي ماده )

؛ دبيرخانه كميته «هيئت وزيران، كسب شودهاي تصويبنامه دوينهاي هيئت دولت به هنگام تهاي بازرگاني در كارگروهاتاق
ساله پنج ( قانون برنامه76گزارش جامع عملكرد كميته موضوع ماده )» پنجم توسعه،ساله پنج ( قانون برنامه76موضوع ماده )
 .113(، ص 1391-1395توسعه پنجم )
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 (4ماده )

هاي ملي محيط وكار در كشور، شاخصكسبمنظور اطالع سياستگذاران از وضعيت محيطها موظفند بهاتاق

هاي ها و فعاليتها، بخشحسب مورد به تفکيک استانطور ساالنه و فصلي وكار در ايران را تدوين و بهكسب

 اقتصادي، سنجش و اعالم نمايند.

هاي اجرايي و نهادهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري دستگاه تبصره ـ

وكار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور هاي جهاني كسببنديالمللي، جايگاه ايران در رتبهبين

 گذاران خارجي معرفي كند.را به سرمايه

 

 حکم مندرج در تبصره. رج در صدر ماده و دوم،اول، حکم مند ( مشتمل بر دو حکم است؛4ماده )

 

 (4صدر ماده ) حكم اجراي گزارش عملكرد

هاي بازرگاني سراسر كشور است. اين نماينده اتاقعنوان بهمسئول اجراي حکم صدر ماده، اتاق ايران 

 هاي مجلس شوراي اسالميمركز پژوهش اجرايي نشده بود. در اين مدت، 1395حکم تا اواخر سال 

طور مستمر با همکاري به 1389را از تابستان « كار ايرانوپايش محيط كسب»گزارشي با عنوان 

كرد. پس از تهيه و انتشار اولين طور مستمر تهيه و منتشر ميبه هاي اقتصادي سراسر كشور،تشکل

هاي هش، مركز پژو1396وكار در بهار هاي ملي محيط كسبگزارش اتاق ايران درباره سنجش مؤلفه

  1را متوقف كرد. اهارشگز اين مجلس ادامه مطالعات ميداني و انتشار

وكار بعد از تهيه و تدوين توسط معاونت هاي ملي محيط كسبشاخص» گزارش اتاق ايران، براساس 

ابزاري در اختيار مركز آمار و مطالعات اقتصادي اتاق ايران قرار گرفت تا عنوان بهاقتصادي اتاق ايران، 

د. بر اين اساس، كن، را عملياتي «وكار ايرانهاي ملي محيط كسبطرح پايش شاخص»آنها  براساس

هزار فعال اقتصادي منتخب ـ كه با  8د كه در آن شاندازي کي توسط اين مركز راهسامانه الکتروني

ـ در اين طرح اند عنوان نمونه آماري مشخص شدهگانه )ايران، تعاون و اصناف( بهسههاي همکاري اتاق

، 1395ماه بهمن 19هزار منتخب از تاريخ  8رساني به اين ذكر است كه اطالع شايانند. كنمشاركت مي

پايش محيط »دومين گزارش  2«.روز بوده است 20با استفاده از سامانه پيامکي آغاز و مدت اجراي طرح 

در گزارش  3منتشر شده است. 6139است كه در تابستان  1395مربوط به زمستان  ،«وكار ايرانكسب

فعال اقتصادي زيرمجموعه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الکترونيکي اطالعات  1382مذكور، از 

                                                 

پايش محيط »شده است: شاهين جوادي و زهرا نعيميها با اين مشخصات منتشر آخرين گزارش پايش مركز پژوهش. 1

وکار در ايران( هاي ملي محيط کسبتشکل اقتصادي سراسر کشور از مؤلفه 232)ارزيابي  1395کار ايران در زمستان وکسب
، «وكار در ايرانهاي مجلس شوراي اسالمي در سنجش محيط كسبششمين و آخرين مطالعه فصلي مركز پژوهشوبيست

شماره مسلسل وکار(،هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي، گروه مطالعات محيط کسبپژوهش مركز
 .1396 ماهتير،15443

هاي قانون احكام دائمي برنامه (12)و كميته ماده گفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 2

 .2، ص پيشينتوسعه كشور(، 

وكار ايران: زمستان پايش ملي محيط كسب»اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )مركز آمار و اطالعات اقتصادي(،  .3

 .1396، تابستان «1395
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سنجي از وضعيت هاي پيمايشيِ حاصل از ادراكسومين گزارش، برگرفته از داده آوري شده است.جمع

گرچه اين نظرسنجي داراي  1ادي است.فعال اقتص 1700از  1396وكار كشور در بهار هاي كسبمؤلفه

نيز تصريح شده  1396در مقدمه گزارش پايش بهار كه چنان شناسي است ـاز حيث روش هابرخي ايرادا

هاي مؤثر بر مؤلفه درخصوصاست ـ اما آغاز و انجام اين كار مهم براي انعکاس نظرات فعاالن اقتصادي 

 گامي قابل تقدير است. وكار به سياستگذاران و قانونگذاران توسط اتاق،كسب

 

 (4صدر ماده ) اجراي حكمارزيابي 

 ( اجرا شده است.4حکم مندرج در صدر ماده )

 

 (4حكم تبصره ماده )اجراي د گزارش عملكر

 2«وكارسهولت انجام كسب»(، شاخص 4)در تبصره ماده « وكارهاي جهاني كسببنديرتبه»منظور از 

است، تالش با نظارت بانک جهاني آغاز شده  2003وكار كه از سال پروژه انجام كسب 3بانک جهاني است.

صورت گيري و نتيجه را هر سال بهكند ميزان سهولت قوانين و مقررات را در كشورهاي مختلف اندازهمي

نماگر مورد مطالعه در اين گزارش  11وكار، اعالم كند. كسببندي كشورها از نظر سهولت انجام رتبه

وساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکيت، دريافت اعتبار، وكار، اخذ مجوز ساختعبارتند از: شروع كسب

فصل ورشکستگي وداران خرد، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، اجراي قراردادها، و حلحمايت از سهام

 4بندي كشورها تأثيري ندارد(.كار )نماگر اخير در رتبهكارگيري نيروي و به

(، وزارت امور اقتصادي و دارايي است. با تشکيل 4مسئول اجراي حکم مندرج در تبصره ماده ) 

در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اجراي تبصره « وكاردفتر پايش و بهبود محيط كسب»

ز شده است. در آخرين گزارش عملکرد معاونت اقتصادي وزارت امور آغا 1392اين ماده از زمستان 

 (، اشاره شده است:4تبصره ماده ) اجراي درخصوصبه اين شرح  اقتصادي و دارايي، به اقداماتي

                                                 

بهار وكار ايران: پايش ملي محيط كسب»اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )مركز آمار و اطالعات اقتصادي(، . 1

 .3، ص 1396پاييز ، «1396

2. Ease of Doing Business 

( 22ماده )« الف»شايان ذكر است كه اين شاخص به قدري براي سياستگذاران و قانونگذاران اهميت دارد كه اخيراً در بند . 3

)مصوب (« 1396 -1400ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )ساله پنج قانون برنامه»
 ( نيز مورد توجه قرار گرفته است:14/12/1395

اي امن، گونهرا بهوكار كسب ها، محيطدولت مكلف است با اقدام قانوني در جهت اصالح قوانين، مقررات و رويه (الف» 
ي و المللپذيري بينسالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت

سال  انداز به رتبه سوم ارتقا يابد و هرالمللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشمهاي بينشاخص
يافته و به كمتر از هفتاد در پايان  وكار هر سال ده رتبه ارتقاص كسب( از اين هدف محقق شود. در شاخ%20درصد )بيست

اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش ميزان تحقق 
 «.حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد...

ياد « وكارشاخص كسب»گفته با عنوان در حكم پيش« وكارام كسباز شاخص سهولت انج شود،چنانكه مالحظه مي 
 شده است.

، مركز «وكار بانك جهانيانجام كسب 2018اقدامات الزم براي بهبود رتبه ايران در گزارش سال »ر. ك.: مريم احمديان، . 4

 .1396 ماهت، ارديبهش15377هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل پژوهش
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 وكار؛ مطالعه متدلوژي جديد شاخص سهولت انجام كسب -» 

 ر؛وكاهاي شاخص سهولت انجام كسبجديد زيرشاخصهاي بررسي مؤلفه - 

 هاي شاخص؛ترجمه پرسشنامه - 

 وكار؛بررسي تجربيات كشورهاي منتخب... در شاخص سهولت انجام كسب - 

 استخراج راهکارهاي بهبود شاخص با استفاده از تجربيات كشورهاي منتخب؛ - 

هاي مرتبط به هر دستگاه ها، ارسال زيرشاخصهاي اجرايي مرتبط با زيرشاخصمکاتبه با دستگاه - 

 تخصصي بهبود هر زيرشاخص؛ هايها و پيشنهادخذ چالشو ا

ها به تدوين برنامه عملياتي بهبود شاخص و فراهم كردن ظرفيت قانوني الزم براي الزام دستگاه - 

 شده؛اجراي برنامه عملياتي تدوين

گمرك، ثبت مالکيت، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين ازجمله هاي اجرايي مکاتبه با دستگاه -  

هاي سهولت انجام شاخص درخصوصها و مؤسسات غيرتجاري و... اجتماعي، اداره كل ثبت شركت

 وكار و هماهنگي براي جلسه ويديو كنفرانس با بانک جهاني؛كسب

ات مربوط به شاخص انعکاس صحيح اطالع منظوربهبرگزاري ويديو كنفرانس با بانک جهاني  - 

 ؛...[ 1396 ماهوكار به بانک جهاني ]در خردادسهولت كسب

هاي اجرايي )شاخص بهبود محيط دستگاه 1396هاي عمومي ارزيابي عملکرد سال تدوين شاخص - 

 وكار در سطوح ملي و استاني(؛كسب

 ؛1396وكار سال هاي اختصاصي بهبود محيط كسبتدوين شاخص -  

محترم وزيران و  هيئت 15/5/1393مورخ  ه 50441ت/53607نويس مصوبه شماره تدوين پيش -  

 تصويب؛ منظوربهپيگيري آن 

محترم وزيران در  هيئت 1396 /1/3مورخ  ه 53079ت/23110نويس مصوبه شماره تدوين پيش -  

 تصويب؛ منظوربهوكار و پيگيري آن راستاي بهبود محيط كسب

و  1396 /1/3مورخ  ه 53079ت/23110دستورالعمل اجراي مصوبه شماره نويس تدوين پيش -  

 ؛17/4/1396مورخ  17023/80عالي وزارت طي نامه شماره ارسال به مقام

اي رتبه كشور در سهولت پله 10عملياتي كردن مقررات و بهبود »تدوين برنامه عملياتي پروژه  - 

ستاد فرماندهي  13/2/1396مورخ  15799شماره مه تصويبنا براساس 1396در سال  «وكارانجام كسب

 1«.دار وزارت امور اقتصادي و داراييهاي اولويتابالغ پروژه درخصوصاقتصاد مقاومتي 

ارتقاي جايگاه »اي براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي راجع به همچنين تصويبنامه 

                                                 

وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 1

شده در راستاي بهبود محيط گزارش اقدامات انجام»و تنظيم(،  قانون اساسي( )تهيه وچهارمچهلهاي كلي اصل سياست
وكار المللي ايران در شاخص سهولت انجام كسبميالدي و تأثيرات آن بر جايگاه بين 2017-2013هاي وكار طي سالكسب

 .6-4، صص 1396 ماه، تير965515539، كد گزارش: «بانک جهاني
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 براساس 1هيئت وزيران به تصويب رسيده است. 1393 در تيرماه« كاروهاي جهاني كسبايران در شاخص

وكار در مقاطع هاي اجرايي موظفند عملکرد خود را در راستاي بهبود محيط كسباين مصوبه، دستگاه

مورد بررسي  دستگاه 11هاي نظارتي، عملکرد وزيران گزارش كنند. در يکي از گزارش هيئتماهه به سه

اكثر اهداف مندرج در اين مصوبه به ميزان قابل قبولي »... شده است كه: گيري قرار گرفته و چنين نتيجه

 براساسبانک جهاني »... ؛ اما در ادامه به اين مالحظه مهم اشاره شده است كه: «تحقق پيدا كرده است

شوندگان بخش خصوصي، تاكنون اجرايي شدن كامل اين اقدامات اصالحي را مورد تأييد قرار نظر پرسش

  2«.ستنداده ا

 هايهاي اجرايي طي سالعملکرد دستگاه ،اين حکم متولي اجراي هاي اخيرگزارش يکي ازدر 

شناسي گزارش ميالدي به تفکيک اقدامات، اصالح اطالعات بانک جهاني و تغيير روش 2017- 2013

تعداد عملکردهاي ارسالي مشتمل »گزارش مذكور،  براساسشده است.  ارائه بانک جهاني در قالب جدولي

در راستاي بهبود محيط  ذيربطهاي مورد اقدامات دستگاه 29مورد بوده است كه از اين تعداد  46بر 

مورد  3وكار كشور و واقعيات محيط كسب درخصوصمورد اصالح اطالعات بانک جهاني  14وكار، كسب

 32هاي اجرايي كه منجر به بهبود درصد از عملکرد دستگاه 63 ،. بر اين اساساستتغيير متدولوژي 

هاي اجرايي در راستاي بهبود شده است مرتبط با اقدامات دستگاه 120به  152اي رتبه كشور از پله

وكار واقعيات محيط كسب درخصوصدرصد اصالح اطالعات بانک جهاني  4/30وكار كشور، محيط كسب

تأثير  درصد آن 4شده و منجر درصد آن به بهبود رتبه  5/2ي بوده كه درصد تغيير متدولوژ 5/6كشور و 

ـ كه عيناً از گزارش معاونت  بعددر جدول  3.«وكار داشته استمنفي بر جايگاه ايران در گزارش كسب

 شده راجع به هر نماگر قيد شده است. عملکردهاي گفته امور اقتصادي... نقل شده است ـ

 

 

 

 

 

 

                                                 

؛ براي مشاهده متن مصوبه مذكور، ر. ك.: سامانه ملي قوانين و مقررات 15/5/1393هـ مورخ  50441ت /53607. مصوبه شماره 1

 اسالمي ايران؛ قابل دسترس در آدرس اينترنتي زير:جمهوري 

http://dotic.ir/news_p.php?n=180 

وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 2

هاي اجرايي در راستاي پايش مداوم و بهبود دستگاهگزارش عملكرد »قانون اساسي(، وچهارمچهل هاي كلي اصلسياست
، («31/3/1395لغايت  1/7/1393محترم وزيران )از تاريخ هيئت  ه 50441ت/53607وكار موضوع مصوبه شماره محيط كسب
 .4، ص 1395 ماه، تير955515259كد گزارش: 

شده در  گزارش اقدامات انجام» (،وكارود محيط كسبمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهب. 3

المللي ايران در شاخص سهولت ميالدي و تأثيرات آن بر جايگاه بين 2017-2013 هايوكار طي سالراستاي بهبود محيط كسب
 .22، ص «وكار بانک جهانيانجام كسب
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 اقدامات، اصالح اطالعات و تغيير متدلوژي بانک جهاني به تفكيک. درصد 3جدول 

 درصد عملكرد نماگر نوع تغيير

 اقدامات

شروع 

 وكاركسب

 ها و ادغام مرحله رزرو نام شركت و ثبت شركت در اداره ثبت شركت

 مرحله( 6به  8هاي ثبت )كاهش مراحل از پرداخت هزينه

  سهام مشترك در يک درصد از  35حذف مرحله سپردن حداقل

 روز( 12به  16حساب بانکي و اخذ گواهي از بانک )كاهش زمان از 

63 

اخذ مجوز 

 ساخت

 افزاري مکانيزه براي ساماندهي صدور مجوز ساخت ايجاد سيستم نرم

 و ساز و پايان كار

  20كاهش ميانگين زمان صدور پروانه ساختماني )مجوز ساخت( به 

 روز 10ها به پايان كار در شهرداريروز و كاهش زمان مراحل 

 كاهش مدت زمان اخذ گواهي پرداخت ماليات زمين 

 هاي بازرس ساختمان مطابق استانداردهاي اصالح ويژگي

 5/12به  5/8المللي)افزايش امتياز شاخص كنترل كيفيت ساختمان از بين

 (2017در سال 

دسترسي به 

 برق

  در  6به  7)كاهش مراحل از حذف مجوز حفاري براي اتصاالت برق

 (2015سال 

 اخذ اعتبار

 تکميل اطالعات شناسه ملي اشخاص حقوقي در سامانه تسهيالت و تعهدات 

 به سامانه تسهيالت و ها بانک طراحي ساختار جديد ارسال اطالعات

افزايش دقت و سرعت ارسال اطالعات شبکه بانکي  منظوربهتعهدات بانکي 

 هاي مذكور.به سامانه

  مديره و مديران عامل حال حاضر  هيئتدريافت اطالعات اعضاي

هاي آنها از بدهي ها در سامانه تسهيالت و تعهدات و تفکيک بدهيشركت

 مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار براساساشخاص حقوقي 

 صورت بهسات مالي به اطالعات اعتباري و موسها بانک دسترسي

 برخط

  پوشش ثبت سوابق اعتباري افراد در بخش خصوصي توزيع اطالعات

 اعتباري با سابقه بيشتر از دو سال

 ثبت مالکيت

 حذف مرحله اخذ گواهي پايان كار ساختمان               

 حذف الزام به اخذ گواهي اشتغال و تسويه حساب بيمه        

 2016مرحله در سال  7به  9كاهش مراحل از  

 2016روز در سال  12به  35كاهش زمان از  

                                                                              2016درصد از ارزش دارايي در سال  1/6به  6/10كاهش هزينه از  

 2015رسمي در سال  كاهش زمان تهيه و گواهي سند در دفتر اسناد 

حمايت از 

داران[ ]سهام

 خرد

 الزام كردن افشاي فوري معامالت اشخاص وابسته

هاي اقدام قانوني را توانند در صورت موفقيت هزينهداران خواهان ميسهام

 از شركت بگيرند

سهولت 

پرداخت 

 ماليات

 روز 1كاهش مدت زمان اخذ گواهي تسويه حساب تامين اجتماعي تا 
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 درصد عملكرد نماگر نوع تغيير

تجارت 

 فرامرزي

  صدور كارت بازرگاني از طريق سامانه يکپارچه كارت بازرگاني

 www.cscs.irهوشمند به آدرس 

 ندازي كامل پنجره واحد تجارت فرامرزيراه 

 اجراي مانيفست الکترونيکي 

 هاي اتصال به بانک و دريافت الکترونيک اطالعات پرداخت حساب

 گمركي و حذف فيش فيزيکي

  اتصال به انبارهاي سازمان بنادر و ساير انبارها و دريافت الکترونيک

 بيجک خروج كاال

  حذف پروانه كاغذي و قابليت استعالم اطالعات پروانه گمرك 

  امکان كنترل سيستمي و پيامکي اطالعات پته عبور قابل استفاده در

 بازرسي پليسهاي ايست

  نصبGPS ودروهاي ترانزيتي و اتصال سامانه و پروانه عبور بر روي خ

 الکترونيک 

 ترانزيتي و كنترل انحراف از مسير هاي كنترل مسير عبوري كاميون

 سيستميصورت به

 كارگيريهبX-Ray ترانزيتي و وارداتي در مبدأ و مقصدهاي جهت كاميون 

 اندازي سامانه پيشخوان خدمات الکترونيکيراه 

اصالح 

 اطالعات

شروع 

 وكاركسب

 درصد از درآمد سرانه 3/3به  8/3وكار از كاهش هزينه شروع كسب 

 2013در سال 

 درصد از درآمد سرانه  1/3به  3/3وكار از كاهش هزينه شروع كسب

 2014در سال 

 درصد از درآمد سرانه  7/2به  1/3وكار از كاهش هزينه شروع كسب

 2016در سال 

  درصد از درآمد  5/0به  7/0وكار ازكسبكاهش حداقل سرمايه شروع

 2013سرانه در سال 

 درصد از درآمد  4/0به  5/0وكار از كاهش حداقل سرمايه شروع كسب

 2014سرانه در سال 

4/30 

اخذ مجوز 

 ساخت

  روز 99به  5/318خذ انشعاب آب و فاضالب، از أكاهش مدت زمان 

  از ارزش  درصد 7/1به  1/2خذ مجوزهاي ساخت از أكاهش هزينه

 2017انبار در سال 

  درصد از  3/262به  5/355خذ مجوزهاي ساخت از أكاهش هزينه

 2013درآمد سرانه در سال 

  درصد از  7/224به  3/262خذ مجوزهاي ساخت از أكاهش هزينه

 2014درآمد سرانه در سال 

دسترسي به 

 برق

  روز 77به  144كاهش زمان دسترسي به برق از 

  درصد از درآمد  4/788به  5/1058دسترسي به برق از كاهش هزينه

 2013سرانه در سال 

  درصد از درآمد  9/694به  4/788كاهش هزينه دسترسي به برق از

 2014سرانه در سال 

http://www.cscs.ir/
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  درصد از درآمد  4/823به  6/865كاهش هزينه دسترسي به برق از

 2016سرانه در سال 

 2017درصد از ارزش دارايي در سال  7/5به  1/6كاهش هزينه از   ثبت مالکيت

تغيير 

 متدلوژي

شروع 

 وكاركسب
 5/6 وكار )اثر منفي بر رتبه(افزودن مرحله اخذ اجازه شوهر براي شروع كسب 

(5/2 

درصد اثر 

 مثبت

درصد  4

 اثر منفي(

اخذ 

مجوزهاي 

 ساخت

  مرحله  15به  16حذف مرحله اخذ خط تلفن ثابت )كاهش مراحل از

 )اثر مثبت بر رتبه( (2015در سال 

تجارت 

 فرامرزي

  روش محاسبه امتياز در اين نماگر تغيير كرده است.  2016از سال

 )اثر منفي بر رتبه(

وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب :مأخذ

وكار طي گزارش اقدامات انجام شده در راستاي بهبود محيط كسب»و تنظيم(، قانون اساسي( )تهيه وچهارمچهلاصل هاي كلي سياست

، كد گزارش: «وكار بانک جهانيالمللي ايران در شاخص سهولت انجام كسبميالدي و تأثيرات آن بر جايگاه بين 2017-2013هاي سال

 . 24-22، صص 1396 ماه، تير965515539

 وكار است.اي شاخص سهولت انجام كسبپله 32از انواع اقدامات در بهبود رتبه هريک  ، سهم«درصد»منظور از توضيح: 

 

طي »وكار آمده است: دفتر پايش و بهبود محيط كسب 1396 ماههمچنين در گزارش فروردين 

وكار اقدامات مؤثري در اين خصوص هاي اجرايي متولي بهبود محيط كسبهاي گذشته دستگاهسال

مثال اقدامات مؤثري از  رايالمللي نيز انعکاس يافته است. بهاي بيناند كه بعضاً در گزارشانجام داده

هاي ثبت شركت توسط اداره ثبت فرآيندها و الکترونيکي كردن جامع ثبت شركت قبيل ايجاد سامانه

ها و مؤسسات غيرتجاري، كاهش مراحل دسترسي به برق از طريق حذف مجوز حفاري از شهرداري شركت

تهران، كاهش زمان اخذ انشعاب فاضالب توسط وزارت نيرو و توسعه سامانه پنجره واحد الکترونيکي در 

هاي موجود در هريک از رايي كشور توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران و انعکاس واقعيتگمركات اج

نماگرها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به بانک جهاني، منجر به بهبود نماگرهاي ]شاخص[ سهولت 

 1«.هاي اخير شده استوكار طي سالانجام كسب

 

 (4حكم تبصره ماده )اجراي ارزيابي 

( اجرايي شده است و اقدامات الزم براي اجراي اين حکم همچنان در 4حکم مندرج در تبصره ماده )

 دستور كار مراجع مربوط است. 

( قانون برنامه ششم توسعه، با در نظر 22ماده )« الف»و همچنين حکم مندرج در بند  اجراي اين حکم -

ها از از دستگاههريک  هاي متعدد و نقشوكار كشور و همچنين نماگرها و مؤلفهگرفتن محيط كسب

                                                 

 هاي اصلو دبيرخانه شوراي عالي سياستوكار معاونت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 1

( قانون 4عملکرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي اجراي تبصره ماده )»قانون اساسي( )تهيه و تنظيم(،  وچهارمچهل
 .18، ص 1396 ماه، فروردين965515098، كد گزارش: «وکاربهبود مستمر محيط کسب
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 قواي ازسويقوه مجريه، بلکه  ازسويگانه، بسيار دشوار و نيازمند عزم و تالشي جدي، نه فقط قواي سه

 و مقننه و ديگر اركان حاكميت است.  قضائيه

 وكار كشور، مباحثي قابل طرح است.آن بر محيط كسبتأثير  راجع به كيفيت اجراي اين حکم و

كار بانک جهاني، روند رو به بهبودي در وانجام كسب 2015با انتشار گزارش سال  گفته شد،كه نانچ

به  2014در سال  152نحوي كه جمهوري اسالمي ايران از رتبه رتبه ايران در اين گزارش آغاز شد به

ش عمده دو رتبه تنزل يافت. شايان ذكر است بخ 2017رسيد و در گزارش سال 2016در سال  118

ها اتفاق افتاده است. با دقت در دليل بازنگري در دادهبه 2017تا  2014هاي تغيير رتبه ايران در سال

هاي بخشي از خطاهاي فاحش سالدرواقع  توان دريافت كهدر مورد ايران ميشده  انجام هايبازنگري

 1395در گزارش مردادماه كه چنان 1اند.گذشته در ارسال اطالعات بدين وسيله تا حدي تعديل شده

نظر به اينکه اصالحات منعکس شده و مورد تأييد »وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز تصريح شده است: 

بيشتر  2015اعمال شده است، بهبود رتبه در بازبيني گزارش  2015بانک جهاني در بازبيني گزارش 

دهد كه بخشي از اين ارتقاي جايگاه به سبب يهاي منتشر شده نشان ممشهود است. توجه به گزارش

هاي موجود كشور به بانک جهاني صورت دليل انعکاس واقعيتي و بخشي ديگر بهفرآيندانجام اصالحات 

 2«.طور خالص داراي اثر منفي بر رتبه كشور بوده استشناسي بهپذيرفته است و تغييرات روش

ها به نسبت سهم اصالح جع به سهم اقدامات دستگاهاي مهم و البته اختالف نظري جدي رامالحظه

 وكار وجود دارد.اي ايران در شاخص سهولت انجام كسبرتبه 32اطالعات در بهبود رتبه ايران در بهبود 

تعداد عملکردهاي »وكار، دفتر پايش بهبود محيط كسب 1396ماه گزارش تير براساسگفته شد، كه چنان

در راستاي  ذيربطهاي مورد اقدامات دستگاه 29ده است كه از اين تعداد مورد بو 46ارسالي مشتمل بر 

وكار واقعيات محيط كسب درخصوصمورد اصالح اطالعات بانک جهاني  14وكار، بهبود محيط كسب

 «. باشدمورد تغيير متدولوژي مي 3كشور و 

اي رتبه كشور در پله 32درصدي عملکرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در بهبود  63تأثير  ادعاي

گرفته در مركز  هاي صورتشدت قابل تأمل و نقد است. بررسيوكار، بهشاخص سهولت انجام كسب

گيري اشتباه گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در برآورد ميزان نتيجه»ها بيانگر آن است كه پژوهش

بندي تغييرات شاخص و نيز شناسايي و دستهاثرگذاري دولت در بهبود رتبه ايران، برآمده از اشتباه در 

دهد اصالح انگاري در محاسبه ميزان اثرگذاري تغييرات است. محاسبات گزارش حاضر نشان ميسهل

تأثير  بيشترين ،درصد 7/79خصوصي با  هاي گذشته توسط بخشدر سالشده   اشتباه ارسال اطالعاتِ

درصد  8/10داشته و سهم عملکرد دولت، صرفاً  2017-2014هاي را بر بهبود رتبه كل كشور طي سال

                                                 

. عملكرد دولت در كاهش رتبه 1وكار رتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسبگزارش نظا»ر. ك.: مريم احمديان، . 1

، مركز «كار(و( قانون بهبود مستمر محيط كسب4كار بانك جهاني )گزارش نظارتي ماده )وايران در گزارش انجام كسب
 .16-15و  4صص  ،1395 ماه، آذر115182هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل پژوهش

وكار كسبگزارش وضعيت محيط » (،وكارمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 2

 .3، ص «كشور
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شناسي شاخص، سرعت اصالحات در روش مانند ييرات رتبه ناشي از تغيير عوامليبوده است. مابقي تغ

 1.«ساير كشورها و تغيير درآمد سرانه كشور است

انين، مقررات راهکار و پيشنهاد اصالح، حذف يا وضع قو 150بيانگر آن است كه از مجموع ها بررسي 

گانه انجام انداز در نماگرهاي دهمنظور دستيابي به جايگاه اول منطقه سند چشمهاي اجرايي بهو رويه

كار وراهکارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب»هاي وكار بانک جهاني ـ كه در گزارشكسب

 2اند.در سه سال گذشته اجرا شدههاي مجلس ارائه شده ـ تنها سه مورد مركز پژوهش« بانک جهاني

كه چنان اقتصادي و دارايي در اين خصوص قابل تقدير است، اما امور هاي وزارتگرچه تالشبدين ترتيب، 

وپاگير هاي واقعي و دستها و رويهفرآيندموجب اصالح گفته شد، ارتقاي رتبه ايران در اين شاخص، نه به

ها توسط بانک جهاني در ارزيابي شاخص مذكور بلکه بر مبناي بازنگري و تصحيح داده وكارها،براي كسب

 بوده است. 

« وكارشاخص سهولت انجام كسب»بايد به مالحظه مهم توجه داشت كه ارزيابي  ديگر، ازسوي 

ل دليبهوكار كشور با ديگر كشورهاست، اما اي از وضعيت كسبرغم آنکه نشانگر تصويري مقايسهبه

 براساسدهد. براي مثال، وكار در كشور را نشان نميشناسانه، وضعيت واقعي كسبهاي روشمحدوديت

حالي كه كشور ما برخالف شود، درميشناسانه اين پايش، صرفاً شهر تهران بررسي هاي روشفرضپيش

جغرافيايي پهناور بوده و هر منطقه، داراي مقتضيات خاصي لحاظ به برخي كشورهاي حوزه خليج فارس،

 .كردآنها را مالحظه  است كه بايد در يک ارزيابي قابل اتکا،

( شايان ذكر است متأسفانه رتبه ايران در آخرين گزارش منتشر 4در پايان ارزيابي اجراي ماده ) 

كشور مورد  190شده و در ميان رتبه نسبت به ارزيابي سال پيش بدتر  4(، 2018شده اين شاخص )

 نزول كرده است. 124به رتبه  120ارزيابي، از رتبه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

در بهبود رتبه  و ارزيابي عملكرد دولت يازدهم  2018وكار بانك جهاني، سال كسبوضعيت ايران در گزارش انجام »مريم احمديان، . 1

 در دست انتشار. هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، ، مركز پژوهش«كشور در اين گزارش

 .16-15، صص «وكار...گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب»احمديان، . 2
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 (5ماده )

هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعالم نمايند. در آن دسته از ها مکلفند فهرست ملي تشکلاتاق

هاي اندهي، ايجاد و ثبت تشکلها موظفند براي سامباشند، اتاقهاي اقتصادي كه فاقد تشکل فعال ميفعاليت

هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، هايي كه تشکلهاي الزم را ايجاد كنند و در فعاليتاقتصادي فعال زمينه

 هاي موازي را فراهم نمايند.سازي و انسجام تشکلسازي، يکپارچهشبکه

د انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، هاي صادرات غيرنفتي با ايجاها موظفند در فعاليتاتاق ـ«1»تبصره 

هاي اقتصادي موظفند در اجراي احکام اين ماده با ها جلوگيري كنند. همه تشکلاز فعاليت موازي تشکل

 ها همکاري كنند.اتاق

هاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط مؤسسان و مديران تشکلـ « 2»تبصره 

هاي جديد اقتصادي سراسري ها شوند. نظرات اصناف يا تشکلحضور در اين تشکلو استفاده آنها از منافع 

 شود.بررسي مي گفتگوها در شوراي با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا رؤساي اين تشکل

 

و سوم، حکم قسمت  «1»تبصره ( سه حکم درج شده است: اول، حکم صدر ماده؛ دوم، حکم 5در ماده )

 (.2پاياني تبصره )

 

 (5حكم صدر ماده )اجراي  گزارش عملكرد

با توجه به اجرايي نشدن » گزارش واصله از اتاق ايران، براساس (حکم اول )شامل صدر ماده درخصوص

ضرورت ساماندهي ايجاد و ثبت »، موضوع 26/11/1394جلسه شورا مورخ وششمين پنجاهمصوبه 

مجدداً در  «وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب (5)ها طبق ماده هاي اقتصادي فعال توسط اتاقتشکل

 منظوربهو در نهايت مقرر شد  شدبحث و بررسي  16/12/1395جلسه شورا مورخ وپنجمين شصت

ن اتاق ايران، وزارت تعاون، كار و هاي اقتصادي، كارگروهي متشکل از نمايندگاساماندهي ثبت تشکل

رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل شود تا بررسي 

مند صدور نظا برايرا  هاييهاي اقتصادي، پيشنهادهاي مراجع ثبت تشکلدقيق حوزه وظايف و مسئوليت

  1«.ارائه نمايند گفتگوتصميم نهايي به شوراي اتخاذ  منظوربهده و كرتدوين  مجوز ايجاد تشکل

 (5اجراي حكم صدر ماده )ارزيابي 

 هاي واصله، احکام مندرج در حکم صدر ماده تاكنون اجرا نشده است.با توجه به گزارش

اتاق ايران  اينکهازجمله ( ذكر شده است. 5داليل مختلفي براي توجيه عدم اجراي حکم مندرج در ماده ) -

هاي ناهمسان و ناهماهنگ ها و رويهتعدد مراجع تشکيل و ثبت تشکل در گزارش خود تصريح كرده است كه

ماده  براساسوزارت كار  مثالمراجع مذكور، اجراي حکم اين ماده را مشکل و پيچيده كرده است. براي 

( قانون احزاب و وزارت صنعت، معدن و تجارت با 110ماده ) براساس( قانون كار و وزارت كشور 131)

                                                 

هاي قانون احكام دائمي برنامه (12)و كميته ماده فتگو گاتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 1

 . 3-2، صص «وكارپايش عملكرد احكام قانون بهبود مستمر محيط كسب»توسعه كشور(، 
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 ؛كنندهاي جديدي ايجاد ميهاي دانشجويي، تشکلهاي صنفي اتاق اصناف و وزارت علوم با تشکلاتحاديه

از تالش ناكام اتاق  هايينمونههاي مربوطه را ندارد. لذا اتاق ايران ابزار الزم براي انسجام بخشيدن به تشکل

هاي دو دستگاه به اتاق قابل مشاهده است. نخست، معاون براي اجراي حکم مورد بررسي، در پاسخ ايران

هاي اعالم فهرست و مشخصات تشکل درخصوص»توسعه مديريت و منابع وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 

گونه د هر ات موجود، اين وزارتخانه فاقحسب اطالع»اظهار كرده است: « اقتصادي زيرمجموعه وزارت متبوع

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در نامه خود در اين خصوص اعالم  دوم، 1«.استتشکل اقتصادي 

حفظ  منظوربهقانون  (131)ماده  براساسشده در اين وزارتخانه،  هاي كارفرمايي ثبتتشکل»كرده است: 

داشتن ماهيت صنفي و غيرانتفاعي، لحاظ به شوند وحقوق و منافع مشروع و قانوني كارفرمايان تشکيل مي

قابل ادغام و  وكار،قانون بهبود مستمر ]محيط[ كسب (5)ماده  براساسواجد وصف اقتصادي نيستند تا 

اتاق  رئيسبر اين اساس است كه بنا بر نظر  2«.هاي اقتصادي ديگر باشندسازي با ساير تشکليکپارچه

وكار مستلزم ايجاد كليه ابزارهاي قانوني قانون بهبود مستمر محيط كسب( 5)تحقق كامل ماده... »... ايران، 

 3«.كه بدون آن عمالً تحقق ساماندهي مورد انتظار انجام نخواهد بود استالزم 

 (5ماده ) «1»حكم تبصره اجراي گزارش عملكرد 

هاي صادرات غيرنفتي، فعاليتها در هاي موازي تشکلاند از فعاليتها مکلف شده، اتاق«1»تبصره در 

ها در قالب تشکل يسامانده»در گزارش اتاق ايران در اين خصوص تصريح شده است:  جلوگيري كنند.

 يها با هماهنگموجود در استان يمل يهاشعب تشکل جاديا ون،يكنفدراس ون،يفدراس ،يمل يهاانجمن

صورت  يسراسر يهاتشکل جاديا منظوربهموجود  يهانامه و اساسنامهنييآ رييو تغ ياستان يهااتاق

و  يسازاقدام به شبکه ي،اقتصاد يهادر تشکل يكارياز مواز يريمنظور جلوگبه نيهمچن گرفته است.

 نيشده است بر هم ونيو كنفدراس ونيفدراس ،يمل يهاانجمن برمبناي يتشکل يهرم يالگو ياجرا

 4.«ندينمايم تيفعال ونيفدراسعنوان بهشده است كه  ليتشک يتشکل باالدست 11اساس تعداد 

هاي موازي در بخش تعاون، تشکل»است:  ود در اين خصوص آوردهاتاق تعاون در گزارش عملکرد خ 

در  5«.كنندها فعاليت ميهايي كه تحت نظر سازمان تعاون روستايي و شهرداريتشکلازجمله وجود دارد؛ 

 اجراي اين حکم نيامده است. درخصوصگزارش عملکردي  (،گفتگوشوراي دبيرخانه گزارش اتاق ايران )

 (5ماده ) «1»حكم تبصره  اجراي ارزيابي

 ( اجرا نشده است. 5ماده )« 1»تبصره حکم مندرج در 

                                                 

 .22/7/1396مورخ  223359/96وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي )معاونت توسعه مديريت و منابع(، شماره نامه .  1

 .4/7/1396مورخ  124690رفاه اجتماعي )معاون وزير(، شماره وزارت تعاون، كار و نامه .  2

  .13/5/1393ص مورخ 4272/3/10معادن و كشاورزي ايران، به شماره  صنايع، . نامه واصله از اتاق بازرگاني، 3

، «وکارکسب  طيدر قانون بهبود مستمر مح رانیگزارش عملکرد اتاق ا»اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، .  4

 .16-15 ، صص1396 ماهآبان
، نامه واصله به مركز «وكاراجراي قانون بهبود مستمر محيط كسبدرخصوص  گزارش اتاق تعاون ايران»اتاق تعاون ايران، . 5

 .3، ص 3/2/1396مورخ  1082/96/110به شماره داخلي هاي مجلس شوراي اسالمي، پژوهش
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امکانپذير  هاي بخش خصوصي راهاي موازي براي اتاقاتاق اصناف ايران، جلوگيري از ايجاد تشکل -

نمايند و وادار منافع مادي با هم همکاري مي براساسهاي اقتصادي تشکل»داند؛ به اين دليل كه نمي

 1«.نيستامکانپذير  دستوريصورت بهساختن آنها به همکاري 

 (5ماده ) «2»د اجراي حكم قسمت پاياني تبصره گزارش عملكر

ـ موضوع استماع و بررسي نظرات اصناف يا « 2»تبصره حکم مندرج در قسمت پاياني  درخصوص

ها با حضور رئيس شوراي اصناف و يا رؤساي تشکل گفتگوهاي جديد اقتصادي سراسري در شوراي تشکل

حکم موضوع قسمت اخير تبصره مورد »ـ طبق گزارش اتاق ايران، حکم اجرا شده است. بدين ترتيب كه 

عضو اصلي شورا و همچنين مشاركت عنوان بهبحث از طريق دعوت مستمر رئيس اتاق اصناف ايران، 

ـ حسب  گفتگوهاي تخصصي و دعوت به جلسات شوراي هاي اقتصادي در كارگروهنمايندگان تشکل

 2«.اقتضا ـ اجرايي شده است

 (5ماده ) «2»اجراي حكم قسمت پاياني تبصره ارزيابي 

 اجرا شده است.« 2»تبصره حکم مندرج در قسمت پاياني  شده، با توجه به توضيحات ارائه

 

 (6ماده )

پنجم توسعه  سالهپنج( قانون برنامه 54مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده )

را طوري تهيه كند كه براساس آن اطالعات آماري مورد نياز براي فعاالن اقتصادي  3جمهوري اسالمي ايران

 ر و روزآمد ارائه گردد.گذاران در ايران در پايگاه اطالعات آماري كشور به شکل مستمو سرمايه

گذاران و فعاالن اقتصادي كه بايد به شکل مستمر در اقالم و اطالعات آماري مورد نياز سرمايه

 شود.تعيين مي گفتگواين پايگاه منتشر شود، توسط شوراي 

 

                                                 

، نامه واصله به شماره «وكارپيشنهادات اتاق اصناف ايران جهت اصالح قانون بهبود مستمر فضاي كسب»اتاق اصناف ايران، . 1

 .18/7/1396مورخ  7483/09/7

 .3، ص پيشين اتاق تعاون ايران،. 2

 دارد:مي( مقرر 15/10/1389( )مصوب 1394-1390پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران )ساله پنج قانون برنامه( »54ماده ). 3

 كاري در نظام آماري كشور: سازي، ساماندهي و رفع موازيمنظور يكپارچهبه» 
 مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.  (الف 
آماري هاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه ملي مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاه (ب 

هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي بر فناوريكشور مبتني
و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطالعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي 

 است. االجرا الزم هاي اجراييعالي آمار براي دستگاه
ضوابط و استانداردهاي مورد چارچوب  شود در حدود وظايف قانوني خود و درهاي اجرايي اجازه داده ميبه دستگاه (ج 

 تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند. 
 آن )رئيس مركز آمار ايران( است.ذيربط  نت و در صورت تفويض با معاونمعاوبرعهده  نظارت بر حسن اجراي اين ماده 
اصالح و (، 10/11/1395)مصوب « هاي توسعه كشور( قانون احكام دائمي برنامه10موجب ماده )به گفته،ماده پپش 

 زير است: حشر( به10. متن ماده )تبديل به قانوني دائمي شده است
 كاري در نظام آماري كشور:ساماندهي و رفع موازيسازي، منظور يكپارچهبه» 
 مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي کشور است. (الف 

 شود. الحاق مي 10/11/1353( قانون مركز آمار ايران مصوب 2اين بند قبل از ماده )  
هاي نوين تهيه برنامه ملي آماري کشور مبتني بر فناوري هاي اجرايي نسبت بهمرکز آمار ايران با همکاري دستگاه (ب 

با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه 
هاي آمار ايران براي دستگاه عالي اطالعات آماري کشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مرکز آمار ايران و تصويب شوراي

 است.االجرا الزم اجرايي
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(، در 6( مشتمل بر دو بخش است. اما با توجه به اينکه حکم مندرج در قسمت پاياني ماده )6ماده )

 ( آمده است.11ماده )« خ»( همين قانون تکرار شده، گزارش آن ذيل بند 11ماده )« خ»بند 

 گزارش عملكرد 

 1(،وكار)دفتر پايش و بهبود محيط كسب گزارش معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس

( صورت گرفته است كه به برخي از آنها اشاره 6در ماده ) آمار مركز تکاليف محوله به درخصوصماتي اقدا

 شود:مي

اقدام به مکاتبه و اعالم اقالم مورد  1395ماه دولت و بخش خصوصي در خرداد گفتگوشوراي » - 

نظر با مركز آمار نمود و دفتر فرهنگي، بازرگاني و خدمات مركز آمار ايران مسئول انجام كار شد كه بيش 

  «.اري تاكنون تدوين شده استقلم آم 1600از 

كه در اين جلسه مقرر شد اقالم و اطالعات مورد  گفتگوتشکيل اولين جلسه با نماينده شوراي » - 

اولويت و همچنين نيازهاي مربوط به تعاريف و مفاهيم به مركز آمار ارسال شود كه اين  براساسنياز 

 «.ارسال شد گفتگومصوبه توسط شوراي 

قانون بهبود مستمر محيط ( 4)زرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به ماده اتاق با»...  - 

، نمود  ISIC 4كد  براساسهاي كشور وكار، در دو نوبت درخواست اطالعات چارچوبي از كارگاهكسب

ور با هاي كشكه در نوبت اول اطالعات مددكاري با پنچاه هزار ركورد و در نوبت بعدي اطالعات كارگاه

و سازمان  تلفيق سه پايگاه شركت پست، اصنافدوميليون پانصد هزار ركورد، با يک روش ابتکاري از 

 «.امور مالياتي، در اين دفتر تهيه و به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، ارائه شد

ه تهيه طرح پايگاه هاي صنعتي كشور، اين مركز اقدام بسازي چارچوب كارگاهبهنگام درخصوص» - 

سازي و نفر كاركن و بيشتر كشور كرده كه بعد از انجام دو مرحله بهنگام 10هاي صنعتي جامع كارگاه

سازي در نيمه دوم سال جاري، اولين ويرايش از پايگاه جامع پايان يافتن اجراي مرحله دوم بهنگاماز پس 

امکان  1396به دست خواهد آمد و از سال  نفر كاركن و بيشتر كشور 10هاي صنعتي اطالعات كارگاه

 «.هاي صنعتي فعال ميسر خواهد شدانتشار فهرست كارگاه

دليل عدم طرح مصوبه پيشنهادي آن مركز در وكار، بهاختصاص شناسه ملي كسب درخصوص» - 

در وكار نامه اجرايي اختصاص شناسه ملي كسبنويس آييندولت، اين مركز اقدام به تدوين پيش هيئت

 «.مركز آمار ايران نموده است

وكارهاي بخش بازرگاني و خدمات، براي منظور ارائه آمارهاي مربوط به ارزش افزوده كسببه - 

 «.بار طرح جامع بازرگاني و خدمات در مركز آمار ايران به اجرا درآمداولين

                                                 
هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي دستگاه (پ 

شره آمار تخصصي صورت آمار منت هاي مربوط به خود را توليد و اعالم كنند. در اينشوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه
 رسمي است.

 «.گردد( قانون مركز آمار ايران الحاق مي9عنوان مواد جديد بعد از ماده )به«پ»و  «ب»بندهاي  

 مرکز آمار ايران. 18/2/1396مورخ  3939/96نامه شماره براساس  .1
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مور مالياتي، اتاق مركز آمار ايران با همکاري شركت پست جمهوري اسالمي ايران، سازمان ا» - 

هاي اطالعاتي هاي پايگاهاصناف و امور بازرگانان و سازمان تأمين اجتماعي توانسته است با تلفيق داده

 «.نياز نمايدموجود، كشور را از اجراي سرشماري كارگاهي فعالً بي

سفانه متأ»اتاق تعاون ايران در گزارش خود تصريح كرده است:  ،گرفته صورتهاي رغم تالشبه 

همچنان اطالعات و آمار مورد نياز فعاالن اقتصادي به شکل مطلوب توسط مركز آمار تهيه و منتشر 

 1«.شودهاي ملي نيز با مشخصات مالکيتي )تعاوني، دولتي و خصوصي( تهيه نميشود. حتي حسابنمي

 ارزيابي اجرا

   طور ناقص اجرا شده است.( به6حکم ماده )

 1600اطالعات آن بخش از » نامه نهاد مربوط در اتاق ايران، براساس، گرفته صورتهاي با وجود تالش -

نياز به تأمين اعتبار و ايجاد هماهنگي  شوند،در كشور توليد نمي حاضردرحال  قلم آماري مورد نياز كه

نظام آماري كشور و مركز آمار ايران هاي اجرايي مربوط دارد كه بايد در برنامه سال آينده الزم با دستگاه

 2«.گنجانده شوند

 

 (7ماده )

هاي اجرايي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاهبه

متقابل ميان دولت و كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الکترونيک، معاونت توسعه مديريت و سرمايه 

هاي اجرايي به ستگاهكميته ساماندهي مراجعه نمايندگان د»جمهور موظف است با تشکيل انساني رئيس

نامه هرگونه نويس آيينها، پيشو اتاق ذيربطهاي ضمن دعوت از نمايندگان دستگاه« واحدهاي توليدي

هاي اجرايي به واحدهاي توليدي را تدوين نمايد و به تصويب هيئت بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه

ي با كميته ياد شده و اجراي تصميمات و هاي اجرايي موظف به همکاروزيران برساند. كليه دستگاه

پنجم توسعه جمهوري اسالمي  سالهپنج( قانون برنامه 70باشند. همچنين ماده )هاي آن ميدستورالعمل

درباره صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شکل پنجره واحد، پس از پايان مدت آن قانون استمرار  3ايران

 يابد.مي

 مجزا در صدر و ذيل ماده، وجود دارد.(، دو حکم 7در ماده )

 

                                                 

 .4، ص پيشيناتاق تعاون ايران، . 1

ايران )مدير مركز آمار و اطالعات اقتصادي و دبير كميته آمارهاي بخش معادن و كشاورزي  صنايع، اتاق بازرگاني،نامه . 2

 .2/8/1396ص مورخ /6848/22خصوصي كشور(  به شماره 

 : مقرر شده است ( قانون برنامه پنجم توسعه70ماده )در . 3

صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده هاي فرعي در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاه»  
هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري الزم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل االختيار در محل پنجرهتام

هاي مختلف وز در فعاليتهاي اصلي در صدور مجها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاهرويه
 «.رسد( اين قانون مي62تصويب كارگروه موضوع ماده )به
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 (7حكم صدر ماده ) اجراي دگزارش عملكر

توسط كميسيون ويژه حمايت از توليد  1از سازمان اداري و استخدامي كشورشده  نامه واصل براساس

كميته موضوع اين ماده تشکيل شده و  2،«قانون اساسي وچهارماصل چهلملي و نظارت بر اجراي 

به تصويب هيئت  «هاي اجرايي به واحدهاي توليديمراجعه نمايندگان دستگاه و نامه اجرايي بازديدآيين»

در ذينفعان  ، جلسه توجيهي براي4/10/1395 همچنين در» رسيده است. 3(6/5/1395 وزيران در تاريخ

اي جهت طراحي ابتدايي سامانه مقرر شد تا پرسشنامهوزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل شده و 

آنها  روزرسانيي و دوره بهفرآيندهاي اطالعاتي يا ها از حيث وجود سامانهتبيين وضع موجود دستگاه

[ و با تشکيل كارگروه موضوع 1396نياز در سال جديد ] ارسال شود. ساير اقدامات موردآنها  ايجاد و براي

هاي اجرايي به واحدهاي توليدي انجام يد و مراجعه نمايندگان دستگاهدنامه اجرايي بازآيين (5)ماده 

 4«.خواهد شد

 1395 ماهدي 4مورخ در  کباريتاكنون فقط نامه آيين از زمان ابالغ» طبق گزارش اتاق ايران، 

 ندگانيسفانه فقط نماأجلسه داده است كه در آن جلسه مت لينامه موصوف تشکنيي( آ5كارگروه ماده )

 ييابتدا يجهت طراح ياپرسشنامه ديجلسه مقرر گرد نيا يكرده بودند. ط دايچند دستگاه حضور پ

گردد  هيو ... ته ينديفرا ايو  ياطالعات يهاوجود سامانه ثيها از حموجود دستگاه ضعو نييسامانه و تب

عمده نهادها ازسوي  كه هنوز ديارسال گرد انذينفعهمه  يوزارت صمت براازسوي  كه متعاقب آن

 دكننده،يبازد يهاجلسات كارگروه، فهرست دستگاه ليعدم تشک ليدلهب داده نشده است؛ يپاسخ

( مورد بحث تاكنون يرقانونيو غ ي)قانون يدهايفهرست بازد زيمشمول و ن يديتول يفهرست واحدها

 5«.نشده است هيته

 (7اجراي حكم صدر ماده )ارزيابي 

طور ناقص هاي اجرايي به واحدهاي توليدي بهحکم مربوط به هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه

 اجرا شده است.

كاري اساسي و مهم براي  نامه مربوط(،گرچه انجام بخش مقرراتي حکم )يعني تدوين و تصويب آيين-

نامه مربوط و اثربخشي آن، ارزيابي اجراي قانون اهميت دارد، اجراي آييناجراي حکم است، اما آنچه در 

اندازي سامانه و اجرايي شدن آن است. بر همين اساس است كه گرچه گزارش عملکرد دولت ويژه راهو به

حاكي از عدم اجراي  با فحواي اجراي حکم نگاشته شده است، اما گزارش اتاق ايران و اتاق تعاون ايران،

                                                 

( قانون بهبود مستمر محيط 7ماده )نامه آيين گزارش». معاونت حقوقي، مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي کشور، 1

 .1396 ماه، ارديبهشت«وکارکسب

 «.کميسيون»از اين پس، . 2

 هـ. 51721ت /53567مصوبه شماره . 3

 .پيشينمعاونت حقوقي، مجلس و نظارت سازمان اداري و استخدامي کشور، . 4

، «وکارکسب  طيدر قانون بهبود مستمر مح رانیگزارش عملکرد اتاق ا»اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، .  5

 .19 ، ص1396 ماهآبان
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در مورد ترتيبات تشکيل كميته »... در گزارش اتاق ايران تصريح شده است:  مثالين حکم است. براي ا

تدوين شده است. بديهي است  3/5/1395نامه مربوطه در تاريخ اما آيينيست، مزبور اطالعاتي در دست ن

نامه نظارت دقيق و مستمر وجود داشته بايد بر حسن اجراي اين آييننامه پس از تدوين و ابالغ آيين

مورد به واحدهاي توليدي جلوگيري شود. بر اين اي و بيباشد تا از هرگونه مراجعه خودسرانه، سليقه

در مهلت مقرر توسط وزارت  ،نامهآيين (2)متن ماده سامانه مورد اشاره در بايد  رسدمينظر بهاساس 

ي ]حاضر دبيرخانه شورا درحال  براي آن،مد نظر  اندازي شود كه با توجه به عدم اتمام مهلتصمت راه

  1«.تواند اقدام خاصي انجام دهد[ نميگفتگو

 (7حكم ذيل ماده ) اجراي گزارش عملكرد

( قانون 70)موضوع ماده )« اقتصادي به شکل پنجره واحدصدور مجوزهاي فعاليت »حکم مربوط به 

« پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت( »57ماده ) براساسبرنامه پنجم توسعه(، 

كارگروه موضوع »بدين ترتيب كه وظايف و اختيارات  ( مورد اصالح قرار گرفته است؛20/2/1394)مصوب 

 هيئت»به « 15/10/1389پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب  سالهپنجنامه قانون بر( 62ماده )

قانون ( 7و )( 6، )(1موضوع قانون اصالح مواد )« وكارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبمقررات

منتقل شده است. در ( 1/4/1393 قانون اساسي )مصوب وچهارماصل چهلهاي كلي اجراي سياست

 راجع به اصالحات قانوني مربوط به موضوع مورد بحث بيشتر توضيح خواهيم داد.بخش ارزيابي، 

( قانون برنامه پنجم توسعه 62ماده مذكور به تصويب كارگروه موضوع ماده ) 2تر دستورالعملپيش 

سامانه مجازي »رسيده است. در دستورالعمل مذكور پنجره واحد تجاري به اين ترتيب تعريف شده است: 

اداري مشخصي كه دستگاه اصلي براي ارائه خدمات يکپارچه مورد نياز متقاضيان ايجاد نموده يا يا واحد 

هاي فرعي مربوط براي اي كه هماهنگي الزم ميان دستگاه اصلي و دستگاهكنند به گونهمشخص مي

پاسخگويي متمركز ظرف مدت معين صورت گيرد و متقاضيان امکان رهگيري تقاضاي خود را داشته 

منظور هماهنگي براي برگزاري جلسات به»( دستورالعمل مذكور نيز مقرر شده است: 2در ماده )«. اشندب

ها، ها، ابالغ مصوبههاي رسيدگي، تنظيم صورتجلسات، دريافت پيشنهادها، ثبت شکايتهيئتستاد و 

درج آنها در پنجره  هاي اصلي، تنظيم كتاب راهنما وهاي الزم و دريافت اطالعات از دستگاهتهيه گزارش

 «. شوداي در وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي استاني آن تشکيل ميواحد، دبيرخانه

( قانون 7ه )دما «6»ذيل گزارش عملکرد تبصره گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي،  براساس 

موضوع ايجاد پنجره واحد »قانون اساسي تصريح شده است:  وچهارماصل چهلهاي كلي اجراي سياست

پيگيري است و مقدمات اجراي آن با درحال  هاي اجراييدستگاه ازسويصدور مجوزها  فرآينددر 

                                                 

هاي قانون احكام دائمي برنامه (12)و كميته ماده گفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 1

 .5-4توسعه كشور(، صص 

 .8/3/1391، مورخ 45652/47708دستورالعمل شماره . 2
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در ادامه نيز به عملکرد دو دستگاه )سازمان  1«.انجام استدرحال  هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي

  2وزارت جهاد كشاورزي( به اختصار در اين باره اشاره شده است )در دست اقدام(.بورس و اوراق بهادار و 

پنجره واحد گسترش ارتباطات  درخصوصطور خاص عالوه بر اين، در گزارش ديگري كه به 

دفتر پايش و »الکترونيکي بين سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري تهران، توضيح داده شده است: 

قانون اساسي جهت  وچهارماصل چهلهاي كلي وكار و دبيرخانه شوراي عالي سياستبهبود محيط كسب

هاي اجرايي تاكنون با دستگاه 1393ماه ز بهمنارتقاي رتبه جمهوري اسالمي ايران، جلسات متعددي را ا

هاي اخير، برقراري ارتباط برخط مابين دو سازمان امور مالياتي ده است... . در سالكراثرگذار... برگزار 

در ادامه گزارش «. كشور و شهرداري تهران... همواره مورد نياز و توجه دو سازمان مذكور بوده است

 3ها شرح داده شده است.وافقات دو نهاد و اقدامات و پيگيريطور مفصل تمذكور، به

تکليف  براساسترتيب، اوالً پرداختن وزارت امور اقتصادي و دارايي به پنجره واحد مجوزها، بدين 

هاي برقراري ارتباط وكار است و ثانياً، ظرايف، ابعاد متعدد و پيچيدگيقانوني بهبود شاخص انجام كسب

فاً بين دو دستگاه )سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري تهران( نشانگر راه پرمشقت و الکترونيکي صر

 4هاي متعدد و پرشمار كشور است.طوالني برقراري ارتباط الکترونيکي و ايجاد پنجره واحد بين سازمان

اي نظام مالي پذير و ارتققانون رفع موانع توليد رقابت( »38ماده )« ج»عالوه بر آنچه گفته شد، بند  

بدين ترتيب كه تصريح شده است:  ( را تخصيص زده است؛7، حکم كلي و عام مندرج در ماده )«كشور

 16/11/1390 وكار مصوب( قانون بهبود مستمر محيط كسب7مسئول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده )»

هاي صادركننده گاهدر امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسالمي ايران بوده و دست

مجوز در امر صادرات و واردات و عبور )ترانزيت( موظفند ظرف يک ماه پس از ابالغ اين قانون نمايندگان 

االختيار خود را در گمركات كشور )با تشخيص گمرك جمهوري اسالمي ايران( مستقر و نسبت به تام

 «.صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الکترونيکي اقدام نمايند

 (7اجراي حكم ذيل ماده )زيابي ار

صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شکل پنجره »ها نشانگر آن است كه احکام مربوط به نتيجه بررسي

پذير و قانون رفع موانع توليد رقابت( »57( قانون برنامه پنجم توسعه و ماده )70)موضوع ماده )« واحد

                                                 

وچهارم هاي كلي اصل چهلي سياستوكار و دبيرخانه شوراي عالي اجرادفتر پايش و بهبود محيط كسب، زهرا سلطاني. 1

وچهارم قانون اساسي به تفكيك هاي كلي اصل چهلپانزدهين گزارش عملكرد قانون اجراي قانون سياست»قانون اساسي،
، ص 1395ماه ، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، دي«1394ماهه دوم سال  6ها مربوط به مواد و تبصره

33. 

 .مانه. 2

معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط ، سادات نژندمهرنوش بانياني و نازنين. 3

گزارش اول بهبود فرايندهاي موضوع »قانون اساسي،  وچهارمچهل هاي اصلوكار به دبيرخانه شوراي عالي سياستكسب
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور )پنجره واحد( )موضوع گسترش ارتباطات الکترونيکي قانون وضع موانع توليد رقابت (57)ماده 

 .1394، خرداد «1بين سازمان امور مالياتي کشور و شهرداري تهران(، نسخه شماره 

 «6»ه هاي اجرايي )موضوع تبصردستگاه ، گزارش تجميعي ارتباطات الکترونيکي بينر.ک.: مهرنوش بانيانيمثال، براي . 4

، معاونت امور اقتصادي وزارت امور «1پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، نسخه شماره قانون رفع موانع توليد رقابت (57)ماده 
قانون  وچهارمچهل هاي اصلوكار به دبيرخانه شوراي عالي سياستاقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب

 .1394 ماهاساسي، تير



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

36 

 اند.غيراثربخش اجرا شدهطور ناقص يا ، به«ارتقاي نظام مالي كشور

( قانون 57ماده ) براساسقانون برنامه پنجم توسعه و اصالحات بعدي آن  (70احکام مندرج در ماده ) -

وكار به احکامي دائمي تبديل شده است ( قانون بهبود محيط كسب7رفع موانع توليد...، كه در ذيل ماده )

نحو پراكنده و تا حدي مبهم ل پنجره واحد( بههاي اقتصادي به شک)موضوع صدور مجوزهاي فعاليت

ويژه بهترين ابهام اين ماده است. ابهام در نهاد مسئول ايجاد و اداره پنجره واحد، اصلي 1اند.تنظيم شده

هاي امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود اين ابهام صالحيتي براي وزارتخانه

اختالفاتي است كه باعث شده اجراي اين حکم قانوني مهم، تاكنون با اثربخشي  دارد و اين امر، يکي از

اگر قرار است پنجره واحد تجاري شکل گيرد، چرا قانونگذار  نکته ديگر اينکهالزم صورت نگرفته باشد. 

 ، حکم عام«پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت( »38ماده )« ج»بند  براساس

مسئوليت ايجاد و اداره پنجره واحد را به دو وزارتخانه درواقع  ( را تخصيص زده است و7مندرج در ماده )

 )امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت( سپرده است؟

(، بيشتر به پيچيدگي و ابهام مفاد قانوني مربوط به پنجره واحد 8در ادامه گزارش، در ارزيابي ماده ) 

 رداخت.خواهيم پ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

وكار )همچون بسياري از موضوعات ديگر(، به نحو پراكنده و بدون مالحظه و قوانين و مقررات با موضوع كسب متأسفانه،. 1

هاي رسند. حتي در تصويب قوانين جديد، نسبت به واژگان و عبارتاطالع كافي از مفاد قانوني و مقرراتي پيشين به تصويب مي
« قانون نظام صنفي كشور»مهمترين اصالح براي مثال،  گيرد.صورت نميبه كار برده شده در قوانين پيشين نيز توجه كافي 

( صورت گرفت. اما در اصالح 12/6/1392)مصوب « قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور»( به موجب 24/12/1382)مصوب 
االجرا ه از تاريخ الزمقانون اصالح قانون نظام صنفي مقرر شده است ك (1قانون، ابهاماتي وجود دارد؛ بدين شرح كه ماده )

اتاق اصناف »به « مجمع امور صنفي مركز استان»نام  ،«اتاق اصناف شهرستان»به  «مجمع امور صنفي»شدن اين قانون، نام 
هاي در مواردي كه عبارت با وجود اين، تغيير يافته است؛« اتاق اصناف كشور»به « شوراي اصناف كشور»و نام « مركز استان

شود، قانونگذار يا مشابه آن نيز در متن قانون مذكور مالحظه مي« هامجامع امور صنفي مراكز استان»و « ر صنفيمجامع امو»
تواند تبعات شكلي و ماهوي متعددي داشته باشد و موجب ميشده،  انجام موارد را احصا و تعيين تكليف نكرده است. قصور

، اين اصالح صورت گرفته و «ون نظام صنفي كشور و مقررات مربوطمجموعه قان»آشفتگي نظام قانوني مربوط شود. در 
هاي اتاق»به « هامجامع امور صنفي مراكز استان»و « هاي اصناف شهرستاناتاق»به « مجامع امور صنفي»هاي عبارت

ار قوانين و مقررات )تهيه و اند؛ ر. ك.: امور تدوين، تنقيح و انتشتغيير يافته و با قلم خاص متمايز شده« هااصناف مراكز استان
جمهوري، معاونت حقوقي، تدوين، تنقيح و انتشار تهران، رياست ،«مجموعه قانون نظام صنفي كشور و مقررات مربوط تنظيم(،

 . 6-5، صص 1396اداره چاپ و انتشار،  قوانين و مقررات كشور،
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 (8ماده )

هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري وزارتخانه

تجارت خارجي اعم  فرآينداالجرا شدن اين قانون، ماه پس از الزم 6، ظرف ذيربطهاي ها و ساير دستگاهاتاق

هاي تجاري، از واردات و صادرات كاال و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرم

نامه، بدون نياز به مراجعه هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمهگواهي

 الکترونيکي درآورد.صورت بهرا ذينفع  حضوري

هاي سنواتي و نيز هاي دولت الکترونيک در بودجهنابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصلم

 شود.ساالري، تأمين ميها و كاهش ديوانفرآيندهاي حاصل از بهبود جوييصرفه

 

 گزارش عملكرد

دن سامانه جامع كراسناد و مدارك دريافتي، گمرك جمهوري اسالمي ايران برنامه عملياتي  براساس

ها و عمليات فرآيندبا همکاري دانشگاه تهران آغاز كرده و پوشش كليه  1392گمركي را از نيمه دوم سال 

عنوان ترخيص از لحظه ورود كاال به قلمرو گمركي تا اتمام تشريفات گمركي و خروج كاال در سامانه را به

   كند.هدف اصلي اين سامانه دنبال مي

معدن و  عاونت اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي، طبق نامه وزارت صنعت،گزارش م براساس 

هاي مختلف عمليات پايه، تجاري و بانکي تکميل گرديده و آماده سامانه مورد نياز در بخش» 1تجارت،

المللي، ونقل بينهاي مرتبط به اتصال به سامانه جامع امور گمركي و حملبرداري است و در بخشبهره

برداري ها نيز آماده بهرههاي تحليل و طراحي تکميل شده كه پس از نهايي شدن اتصال، اين بخشعاليتف

اهميت هماهنگي اين سامانه با سامانه ايجاد شده توسط گمرك جمهوري اسالمي دليل بهخواهند بود. ... 

ها و از سامانههريک  اي مشترك در مورد تعريف وظايف و حوزه پوششايران، نياز است طي جلسه

 2«.گيري شوداندازي سامانه تصميمچگونگي راه

 ارزيابي اجرا

 ناقص اجرا شده است.طور به (،8حکم مندرج در ماده )

كه در سطور پيشين گفته شد، مراجع مسئول ايجاد اداره پنجره واحد و همچنين حوزه تحت چنان -

 بيشتردر قانون به اين منظور، واضح و قاطع نيست. توضيح شده  از نهادهاي شناساييهريک  شمول

ها با اهدافي خاص و از اين سامانههريک  هاي متعددي وجود دارند؛اكنون در كشور سامانهکه هماين

 ، زيرااطالق كرد« سامانه»آنها  توان به همهو البته نمي 3اندتوسط نهادهاي مختلف طراحي و اجرا شده

                                                 

 ارت.وزارت صنعت، معدن و تج 25/1/1395مورخ  29635/60نامه شماره . 1

هاي گزارش عملکرد دستگاه»، (وكارمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 2

 .9، ص «وكاراجرايي در راستاي اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب

 است:بندي شرح زير قابل دستههاي توليد اطالعات به پنج گروه بهسامانهبراي مثال،  .3

 هاي صدور مجوز. سامانه1

 هاي صدور مجوز در حوزه کاال. سامانه1-1
 . سامانه کارت بازرگاني الکترونيکي1-1-1 
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توليد اطالعات، »هاي داده اقتصادي، تنها زماني صحيح است كه هر چهار مرحله پايگاه به« سامانه»اطالق 

  1«.وجود داشته باشدهمزمان  صورتذخيره اطالعات، تبادل اطالعات و انتشار اطالعات در يک سامانه به

و دنبال داشته است، اغتشاش هاي متعدد بهآسيبي كه وجود قوانين و مقررات مختلف و سامانه 

                                                 
 . سامانه کارت الکترونيکي مرزنشينان2-1-1 
 هاي صدور مجوز در حوزه خدمات. سامانه2-1
 . سامانه نماد اعتماد الکترونيکي1-2-1 
 اموال غيرمنقولهاي صدر مجوز . سامانه3-1
 برگي سامان ثبت اسناد و امالک کشورتک د. سامانه صدور سن1-3-1 
 سازي. سامانه جامع اطالعات آماري سازمان خصوصي2-3-1 

 هاي ورود و خروج به اقتصاد. سامانه2

 . ورود و خروج از مسير تجارت خارجي1-2
 رتالي ارزيو. سامانه پ1-1-2 
 گمرک الکترونيکيهاي جامع . سامانه2-1-2 
 . سامانه ثبتارش3-1-2 
 . سامانه يارانش4-1-2 
 خروج به اقتصاد در داخل  ورود ـ . 2-2
 ياب. سامانه بهين1-2-2 

 . سامانه ثبت تغييرات موقعيت جغرافيايي در اقتصاد3

 هاي ثبت تردد. سامانه1-3
 . سامانه بارنامه بر خط1-1-3 

 (eCMRللي الکترونيک ايران )المنامه بين. سامانه راه2-1-3 

 الملليهاي بين. سامانه بارنامه3-1-3 
 هاي ثبت توقف )انبارش(. سامانه2-3

 . سامانه ثبت الکترونيکي قبض انبار1-2-3 
 هاي ثبت تغييرات مالکيت  و معامالت در اقتصاد. سامانه4

 هاي ثبت معامالت کاال. سامانه1-4
 . سامانه ستاد1-1-4 
 سامانه مزايده الکترونيکي دولت. 2-1-4 
 . سامانه بورس کاال3-1-4 
 هاي نفتي. فروش اينترنتي فرآورده4-1-4 
 . سامانه ثبت معامالت خودرو5-1-4 
 . سامانه فروش نهاده يا تخصيص سوخت به کشاورزان و صنعتگران6-1-4 
 . سامانه تجارت آسان7-1-4 

 هاي ثبت معامالت خدمات. سامانه2-4
 . سامانه آيپا1-2-4 
 . سامانه سپاس2-2-4 
 . سامانه نظارت و هدايت بيمه )سنهاب(3-2-4 

 هاي غيرمنقولهاي ثبت معامالت دارايي. سامانه3-4
 . سامانه کد رهگيري1-3-4 
 . سيماک2-3-4 

 هاي مرتبط با مستندسازي جريان وجوه. سامانه5

 . مستندسازي جريان وجوه در بخش بانکي1-5
 شتاب. 1-1-5 
 . ساتنا2-1-5 
 . پايا3-1-5 
 . شاپرک4-1-5 
 . سپاس5-1-5 
 . نسيم6-1-5 
 . چکاوک7-1-5 
 . سنا8-1-5 

 . مستندسازي جريان وجوه در بازار سرمايه 2-5
 . سامانه بورس اوراق بهادار1-2-5 
 . سامانه ستان2-2-5 
 . سامانه تابا3-2-5 
 بهادار الکترونيکيداري مرکزي اوراق . سامانه خزانه4-2-5 
 . سامانه پنجره واحد الکترونيکي5-2-5 
 آوري اطالعات مالي )جام(. سامانه جمع6-2-5 

هاي تحليل وضعيت موجود سامانه»فراشاه و سيد علي روحاني، به نقل از: حسين اسفندياري و سيد محمد صالح نجفي
، 14696مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل  هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر، مرکز پژوهش«اطالعات اقتصادي

 .1394 ماهبهمن

 .1، ص همان. 1
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هاي بررسي است. گزارشهمپوشان  دليل وجود وظايف و اختيارات مشابه وسردرگمي نهادهاي مربوط به

در جلسه كميته، شده  وكار و همچنين مباحث مطرح( قانون بهبود محيط كسب8( و )7عملکرد مواد )

ويژه توسط نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ايران، و وزارت امور به

ها و همپوشانياقتصادي و دارايي و گمرك جمهوري اسالمي ايران، بيانگر تداخل وظايف و 

 است. خارجيتجارت  پنجره واحد فرآيندسازي مؤثر هاي در پيادههاي بين دستگاهكاريموازي

سوابق قانوني راجع به ايجاد و اداره پنجره واحد تجارت فرامرزي، حاكي از  كه گفته شد،چنان 

( قانون بهبود مستمر... 8وضعيت غيرشفاف نهادهاي مسئول است. توضيح اينکه پس از تصويب ماده )

هاي حکومتي فزايي دستگاها، احتماالً با مالحظه هم1392ماه (، قانونگذار در خرداد16/11/1390)مصوب 

براي پيشبرد بهتر هدف ايجاد سامانه تجارت فرامرزي، موادي را به تصويب رساند. بدين شرح كه در ماده 

  ( مقرر شد:10/3/1392 مصوب) «قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز( »5)

ستاد و  شنهاديمند آن با پنظام يياز ارتکاب قاچاق و شناسا يريشگيپ منظوربهدولت مکلف است » 

 نديجهت نظارت بر فرآ ازيمورد ن ديو هوشمند جد يکيالکترون يهاسامانه جمهورسيپس از ابالغ رئ

 .ديمان ياندازو راه جاديو مبادله كاال و ارز را ا يواردات، صادرات، حمل، نگهدار

 ياندازراه يهابوط به سامانهقانون مر نياحکام ا تيمکلف به رعا يو حقوق يقياشخاص حق هيكل 

سال و اشخاص  کياز اشتغال به حرفه خود تا  تيمتخلف به محروم يقيو اشخاص حق باشنديمشده 

 .شونديماه محکوم م 6تا  يتجار تياز فعال تيبه ممنوع يحقوق

صنعت،  يهاوزارتخانه يوزارت اطالعات و با همکار قيستاد موظف است از طر -«3» تبصره...  

 يهادستگاه ريو سا ي(، بانک مركزرانيا ياسالم ي)گمرك جمهوريي و دارا يمعدن و تجارت، امور اقتصاد

 د.يقاچاق اقدام نما يو مبارزه با كاال يياز سامانه شناسا يبردارو بهرهاجرا  ه،يبه ته ربطيذ

 نيا قيل اطالعات از طركشور، موظف به ارائه و تباد يو خارج يمراكز مرتبط با تجارت داخل هيكل 

 «.....باشنديسامانه م

 نيز تصريح شده است: «قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز»( 6) مادهدر  

( 5) ماده «3»تبصره مذكور در  اطالعات مربوط به سامانه يسازکپارچهيها و داده عيتجم منظوربه» 

 بروز قاچاق كاال و ارز: يهانهيكاهش زم منظوربهو 

 رانيا ياسالم يستاد و گمرك جمهور يوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکار (الف 

و  يسازکپارچهيجامع  يافزاراز سامانه نرم يبردارو بهرهاجرا  ه،ياقدام به ته ربطيذ يهادستگاه ريو سا

 .ديتجارت نما ندينظارت بر فرآ

 نياز ا يبردارو بهرهاجرا  كشور، موظفند با يمرتبط با تجارت خارج يهادستگاه هيكل -تبصره 

 .«نديآن اقدام نما قيسامانه به ارائه و تبادل اطالعات از طر
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دقت  شيها و افزابا هدف كاهش توقف يو راه و شهرساز ييو دارا يامور اقتصاد يهاوزارتخانه (ب 

به امکانات ونقل حمل يارهيو مس يو خروج يورود يمباد زيكاال موظفند به تجه يدر كنترل و بازرس

 .ندينما اقدامآن  ريونقل و نظااسناد ورود، صدور، عبور، حمل هينمودن كل يکيمناسب و الکترون يفن

 يبندو رتبه ياعتبارسنج کپارچهيسامانه  جاديوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ا (ت...  

 يو معادن و كشاورز عيو صنا يستاد و اتاق بازرگان يبا همکار ،يو خارج يتجارت داخل يبرا ياعتبار

 قياز طر ار يو ابطال كارت بازرگان ديصدور، تمد رانيا ياسالم يجمهور يو اتاق تعاون مركز رانيا

 .دينما ياز بروز تخلفات و قاچاق كاال و ارز سامانده يريشگيسامانه فوق با هدف پ

با استفاده از  ربطيذ يياجرا يهادستگاه يوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکار (ث 

كاال و ثبت مشخصات مالک كاال، نوع  يانبارها و مراكز نگهدار هيدار كردن كلبه شناسه يافزارسامانه نرم

 .دينما قدامقاچاق ا يكاالها يياماكن با هدف شناسا نياز ا يو خروج يورود يكاالها زانيو م

 يعضو آن، به سامانده يياجرا يهاستاد و دستگاه يموظف است با همکار يوزارت راه و شهرساز (ج 

 .ديبه تردد و توقف شناورها اقدام نما يها و خورها و انضباط بخشاسکله ليو تکم زيو تجه

گمركات،  شيبرنامه آما ياجرا يموظف است در راستا ييو دارا يوزارت امور اقتصاد (ح...  

 «....قرار دهدمد نظر  از قاچاق كاال، يريشگيستاد را با هدف پ يشنهاديپ يهاتياولو

قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز( ذكر شد، كامالً  (6)و  (5)هايي كه در دو ماده باال مواد در قسمت 

مختلف در نظر گرفته هاي براي دستگاههمپوشان  قابل مشاهده است كه تکاليف و اختياراتي مشابه و

هايي كه از تکاليف و اختيارات، امري دشوار و قابل تفسير است. دستگاههريک  شده كه تعيين حدود

 عبارتند از: صرفاً در دو ماده مذكور از تکاليف و اختياراتي برخوردارند،

 ((؛5. دولت )صدر ماده )1 

صنعت، معدن و تجارت، امور  يهازارتخانهو )همکاران:مبارزه با قاچاق كاال و ارز  يستاد مركز. 2 

تبصره )( ربطيذ يهادستگاه ريو سا ي(، بانک مركزرانيا ياسالم ي)گمرك جمهوريي و دارا ياقتصاد

 ((؛5ماده ) «3»

 ((؛5ماده ) «3»تبصره ) وزارت اطالعات. 3 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز و گمرك  يستاد مركز ت )همکاران:وزارت صنعت، معدن و تجار. 4 

 ((؛6ماده )« الف»( )بند رانيا ياسالم يجمهور

 ((؛6ماده )« الف»)تبصره بند  كشور يمرتبط با تجارت خارج يهادستگاه هيكل. 5 

 ((؛6ماده )« ب»ي )بند راه و شهرسازوزارت و  ييو دارا يوزارت امور اقتصاد. 6 

 يمبارزه با قاچاق كاال و ارز و اتاق بازرگان يستاد مركزهمکاران: )وزارت صنعت، معدن و تجارت . 7 

 ((؛6ماده )« ت»( )بند رانيا ياسالم يجمهور يو اتاق تعاون مركز رانيا يو معادن و كشاورز عيو صنا

 ((؛6ماده )« ث»( )بند ربطيذ يياجرا يهادستگاه )همکاران:وزارت صنعت، معدن و تجارت . 8 



 

41 

 يياجرا يهامبارزه با قاچاق كاال و ارز و دستگاه يستاد مركز ان:همکاري )شهرسازوزارت راه و . 9 

 ((؛ 6ماده )« ج»)بند  1ستاد عضو

 ((. 6ماده )« ح»يي )بند و دارا يوزارت امور اقتصاد. 10 

وزارت صنعت، معدن و ( قانون بهبود مستمر... 8ماده ) براساسدر سطور پيشين تأكيد شد كه  

ها و ساير هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، اتاقبا همکاري وزارتخانه شدتجارت موظف 

 ماه بعد، 16اما حدود  .«الکترونيکي درآوردصورت بهرا ... تجارت خارجي فرآيند»، ذيربطهاي دستگاه

نون مبارزه با اي به قانون بهبود مستمر...، موادي را در موضوع مشابه در قاقانونگذار بدون هيچ اشاره

  2قاچاق كاال و ارز تصويب كرد.

پذير قانون رفع موانع توليد رقابت»( 38ماده )« ج»در بند اما در اقدامي قابل تأمل، قانونگذار مجدداً  

، مسئول ايجاد پنجره واحد در امور گمركي در امر (20/2/1394)مصوب « و ارتقاي نظام مالي كشور

عدم  (،38كرد. نکته قابل تأمل در مفاد ماده ) اسالمي ايران تعيينگمرك جمهوري را  تجارت خارجي

اشاره و مالحظه مواد قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز است كه كمتر از دو سال به تصويب رسيده بود و 

رتبه از سه قوه و ديگر متشکل از مقامات عالي« مبارزه با قاچاق كاال و ارز يستاد مركز»به موجب آن، 

 ،يو نظارت در حوزه امور اجراي يهماهنگ ،يزيربرنامه ،ياستگذاريس» منظوربه ادهاي حکومتينه

  تشکيل شده بود. ،«و مبارزه با قاچاق كاال و ارز يريشگيپ

است كه پنجره واحد تجاري در كشورهاي مختلف شکل گرفته و عملکردي مطلوب دارد درحالي  اين 

توان با الگوبرداري از تجارت كشورهاي موفق، به اين اغتشاش و ناكارآمدي پايان داد. براي نمونه، و مي

ت دولت سنگاپور يک كميته هدايتگر براي شبکه تجاري ايجاد كرد و مديريت شبکه تجاري را به يک شرك

اداره  21منجر شد. در كلمبيا، پنجره واحد، « اي سنگاپورخدمات شبکه»گيري خصوصي سپرد كه به شکل

  3د.كنميهم متصل هاي خصوصي، را بهعمومي مرتبط با تجارت خارجي، اعم از وزارتخانه و شركت

                                                 

و نظارت در حوزه امور  یهماهنگ ،یزیربرنامه ،یگذاراستيبه منظور س»: مبارزه با قاچاق کاال و ارز ( قانون3ماده )براساس  .1

اطالعات،  ،یدادگستر رانیمبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل از وز یو مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکز یريشگيپ ،يیاجرا
نفت، بهداشت، درمان  ،یجهادکشاورز ،یخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرساز کشور، امور ،ییو دارا یامور اقتصاد

 یمجلس شورا یو حقوق ییضاو ق یاقتصاد یهاونيسيعضو کم ندگانیآنان و دو نفر از نما ربطیمعاونان ذ ای یو آموزش پزشک
 یجمهور یمايصدا و س ،یکيو فروش اموال تمل یآورجمع ،یحکومت راتیتعز یهاسازمان یبه انتخاب مجلس و رؤسا یاسالم
 ران،یا یاسالم یجمهور یانتظام یروين یمسلح، فرمانده یروهايکل ن ستاد سيکل کشور، رئ یبازرس ران،یا یاسالم
 سيرئ ران،یا یصنعت قاتياستاندارد و تحق یمؤسسه مل سيرئ ران،یا یاسالم یو گمرک جمهور یکل بانک مرکز یرؤسا

قوه  سيرئ ارياالختتام ندهیو نما هيئقضا قوه یريشگيو پ یاجتماعو معاون  رانیا یو معادن و کشاورز عیو صنا یاتاق بازرگان
 .«گرددیم ليتشک یو ژهیو ندهینما ای جمهورسيرئ استیبا ر هيقضائ

 6/4/1395هاي وزيران در جلسههيئت  ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز56( و )55نامه اجرايي مواد )شايان ذكر است در آيين. 2

( قانون مبارزه با قاچاق کاال و 56( و )55به پيشنهاد ستاد مرکزي مـبارزه با قاچاق کاال و ارز و به استـناد مواد ) 30/4/1395و 
بدين ترتيب كه  ؛استاشاره شده « سامانه پنجره واحد فرامرزي در امور گمركي»به مسئوليت گمرك در  ، 1392مصوب ارز ـ 

 نامه اجرايي مذكور آمده است:( آيين6در ماده )
سازمان ]جمع آوري و فروش اموال تمليکي[ بالفاصله پس از تحويل کاالهاي قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، نسبت » 

تعيين ارزش با سامانه پنجره منظور به بت مشخصات آنها اقدام نموده و اطالعات کاالها را از طريق سامانه شناسه کاالبه ث
عنوان به نمايد. سازمان با استفاده از اطالعات مذکور، قيمت تجاري روز کاال راواحد تجارت فرامرزي در امور گمرکي تبادل مي

 کند.قيمت پايه فروش تعيين مي
روزرساني سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمرکي، امکان دسترسي گمرک موظف است ضمن به -«1» تبصره 

 «.اي )سيستمي( به آن را براي سازمان فراهم نمايدسامانه

هاي پژوهش، ترجمه هديه ستايش، مرکز «اجراي پنجره واحد تجاري در سنگاپور، کلمبيا و آذربايجان»ر.ک.: بانک جهاني، . 3
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همچون ديگر ـ  تجارت فرامرزي قوانين متعدد و پراكنده درخصوص پنجره واحدرسد نظر ميبه 

و پي بردن به  حاكي از عالقه قانونگذارهايي از اين جنس كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت ـ اوالً سامانه

ثانياً، نشانگر آن است كه متأسفانه قانونگذار در تصويب  ،ايجاد سريع اين سيستم در كشور است ضرورت

 گيرد كه اين امر،كند يا مفاد آنها را ناديده مييقانون، به مفاد قانوني پيشين در همان موضوع توجه نم

برداري مطلوب فعاالن تمركز و هماهنگي نهادي الزم براي ايجاد و بهره شفافيت، منجر به از ميان رفتن

در موارد عدم اجراي  و ثالثاً، شده است هايي از اين نوعسامانه و سامانهاقتصادي و ديگر شهروندان از اين 

جاي نظارت و پيگيري مؤثر براي اجراي قانون، تصويب دوباره قانون أسفانه رويکرد قانونگذار بهيک قانون، مت

كرات رخ داده است. در اينجا، پس از آنکه ماده در نظام قانونگذاري ما به كه در همان موضوع است؛ اتفاقي

هاي مسئول هنگي ستادي دستگاه( قانون بهبود مستمر... به نتيجه نرسيده است، قانونگذار چاره را در هما8)

( را به تصويب رسانده است. اما مجدداً با 7( و )6)ويژه مواد دانسته و قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز )به

توجه به آنکه تدبير مذكور منتج به ايجاد سامانه كارآمد و مورد نظر قانونگذار نشده است، مجدداً در ماده 

( قانون مستمر... بازگشته است. 8در ماده )شده   بينينوعي به تمركز پيشد... به( قانون رفع موانع تولي38)

 هاي مکرر، حاصل نشده است.با اين همه، همچنان نتيجه قابل انتظار از اين قانونگذاري

 

 (9ماده )

هاي سياسي كشور در خارج را در هاي روابط خارجي و نمايندگيوزارت امور خارجه موظف است ظرفيت

 ويژه صادركنندگان كاالها و خدمات قرار دهد.گذاران در ايران و بهخدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه

هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، ماه با همکاري وزارتخانه 6وزارت امور خارجه موظف است ظرف 

اين ماده را تهيه و براي تصويب  نامه اجراييها، آيينو اتاق ذيربطهاي اجرايي معدن و تجارت و ساير دستگاه

 به هيئت وزيران ارائه نمايد.

 

 گزارش عملكرد 

اجرايي شده »(، 9گزارش معاونت امور اقتصادي وزارت امورر اقتصادي و دارايي، حکم ماده ) براساس

در اجراي  1وزيران رسيده است. هيئتبه تأييد  6/4/1393مورخ  نامه اجراي اين ماده، درآيين«. است

وكار قانون بهبود مستمر محيط كسب (9)نامه اجرايي ماده اين حکم، طبق صورتجلسه كارگروه آيين

هاي صادراتي، اين فهرست در قالب سه طبقه از تهيه فهرست نهايي بازار درخصوص 6/2/1395مورخ 

هاي هدف تبيين وربندي و خصوصيات كشپذيري و سهولت افزايش صادرات( جمعها )برمبناي نفوذكشور

 2 شد.

                                                 
 .1393 ماه، خرداد13685مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل 

 ه. 50318ت/62669به شماره . 1

وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ به نقل  12/2/1395مورخ  4094534/220/113براساس نامه شماره . 2

هاي گزارش عملکرد دستگاه»(، وكاراقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب از: معاونت امور اقتصادي وزارت امور
 .11، ص «وكاراجرايي در راستاي اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب
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 زير مقرر شده است:شرح بهنامه مذكور مفادي ( آيين2)ماده در  

و  يروابط خارجهاي تيظرف ،يتوسعه روابط اقتصادهاي استيس يوزارت امور خارجه در راستا» 

هاي تا حوزه دينما تيو هدا تيريمداي گونهبه راها نمايندگي ،يو كارشناس ياسيس يهايتوانمند

 :رنديقرار گ يبانيو پشت تيمورد حما ياتيعملصورت به ليدار ذتياولو

 يو تجار يگذارهيسرماهاي فرصت يمعرف ،يو خارج يداخلهاي شيهما يبرگزار ليتسه الف( 

 ،...هدف يدر كشورها رانيا

 رشيبه كشور و پذ يو تجار خارج يگذارهيسرماهاي هيئتاعزام  يبرا يسازنهيو زم ليتسه( ب 

 ،هدف يدر كشورها يرانيو تجار ا ياقتصادهاي هيئت

 ،...هدف يدر كشورها رانيا يو تجار يگذارهيسرماهاي فرصت يابيو بازار يرساناطالع( پ 

 يدر كشورها رانيا يو تجار يگذارهيسرماهاي شركت يو مهندس يصدور خدمات فن ليتسه( ت 

 ،...هدف از طرق مختلف

 يو معرف ييشناساازجمله از طرق مختلف  يداخل دكنندگانيصدور كاال و محصوالت تول ليتسه( ث 

 ،...هدف يبازار كشورها يوارداتهاي تيو اولو ازهاين

 يخارج يخارج از كشور و شركا ميمق انيرانيا يو تخصص يمال ،يفنهاي تياز ظرف يريگبهره( ج 

 ،...داخل كشور ياقتصادهاي تيآنها در فعال

 ،...از طرق مختلف يخارج يگذارهيو سرما يمنابع مال زيو تجه نيتأمفرآيند  در ليتسه( چ 

 يگذارهيو سرما يابيبازار ،يو دفاتر بازرگان يرانيكار ا يرويو ن ياز فعاالن اقتصاد يكنسول تيحما( ح 

 جه؛يتا حصول نت يمقتضهاي يريگيها در خارج از كشور و در صورت لزوم انجام پاتاق

وزارت تعاون، كار و رفاه  يكار به خارج از كشور با هماهنگ يروياعزام ن يسامانده ليتسه( خ 

 .«ياجتماع

قانون  (9)نامه اجرايي ماده عملکرد كارگروه آيين»گزارش وزارت امور خارجه با عنوان  براساس 

تعيين كشورهاي هدف براي اعزام وابستگان اقتصادي اعم از » 1،«وكاربهبود مستمر محيط كسب

به وزارت امورخارجه آنها  گذاري و تأمين مالي، كار، انرژي و... و نحوه انتصاب و معرفيبازرگاني، سرمايه

شود كه در آن ضوابط، گيري ميدر قالب معيارهاي مصوب و دستورالعمل اجرايي اعزام وابستگان... تصميم

صورتجلسه پنجمين كارگروه »همچنين در «. ا و پروسه اعزام كامالً مشخص خواهد شدهچارچوب

هاي هاي اتاق(، ديدگاه10/8/1395)مورخ « وكارقانون بهبود محيط كسب (9)نامه اجرايي ماده آيين

الملل اتاق ايران و همچنين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس بازرگاني توسط معاون بين

 فني، براي اعضا توضيح داده شده است. هاي اقتصادي وگذاري و كمکان سرمايهسازم

                                                 

 هاي کارگروه، توسط نمايندگان وزارت امور خارجه به کميسيون حمايت از توليد ملي ارائه شده است.اين گزارش و ديگر گزارش. 1
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هاي بازرگاني نارضايتي وجود دارد. البته در درخصوص رايزن»گزارش واصله از اتاق تعاون،  براساس 

مطرح شده است كه وزارت امور خارجه با اتاق  «سفير تعاون»بخش تعاون موضوع جديدي با عنوان 

  1«.اين زمينه همکاري خوبي داشته استتعاون در 

و مقررات  نيتمركز اطالعات قوان منظوربه» نامه مذكور نيز مقرر شده است:( آيين5)ماده در  

تجار،  نيمختلف و همچن يدر ارتباط با كشورها يو گردشگر يو مهندس يخدمات فن ،يتجار ،ياقتصاد

 يخارج از كشور، بانک اطالعات اقتصاد ميمق انيرانيو ا يو خارج يداخل دكنندگانيان و تولگذارهيسرما

 جاديخواهد شد. طرح ا جاديو اتاق ها ا يياجراهاي دستگاهها، يندگينما يردر وزارت امور خارجه با همکا

به كارگروه  بيو جهت تصو هيته رخانهينامه، توسط دب نييآ نيظرف سه ماه پس از ابالغ ا يبانک اطالعات

 .«گردديارائه م

وزارت امور خارجه « سايت اقتصادي»رسد بانک اطالعاتي مذكور در قالب مينظر به در اين راستا، 

، اطالعاتي مربوط به «اطالعات اقتصادي»در سايت مذكور در قسمتي با عنوان  2عملياتي شده است.

كشورهاي مختلف بارگذاري شده است. شايان ذكر است آنچه از يک بانک اطالعاتي جامع و كاربردي 

شود؛ گرچه گزارشي از نظرات بخش خصوصي نيز راجع به در اين سايت مشاهده نمي رود،انتظار مي

 ي بودن اين سايت براي كاربران در دسترس نيست.مفيد و كاربرد

 ارزيابي اجرا

 ناقص و غير اثربخش اجرا شده است.طور به اين ماده

شود، است. برمبناي خوانده مي« ديپلماسي اقتصادي»آنچه كه  درخصوص( حاوي احکامي مهم 9ماده ) -

اهنگي قانوني و فرهنگي روابط ديپلماسي اقتصادمحور، نيازمند هم»اظهارات اخير وزير امور خارجه: 

هاي دولتي ها و دستگاهدادن منافع فعاالن اقتصادي، بنگاهخارجه و جهت  اقتصاد خارجي در وزارت امور

  3«.و غيردولتي اقتصادي در مسير تأمين منافع ملي است

خارجه در اين خصوص، نيازمند اطالعات  وزارت امور بسيار مفيد و ثمربخشالبته  و كار دشوار 

نظر مقرراتي و ساختاري است كه ظاهراً در دستور كار آن وزارتخانه قرار گرفته است. با اين همه، به

رغم نحوي ناقص يا غيراثربخش اجرا شده است. شايان ذكر است به( به9رسد حکم مندرج در ماده )مي

صوصي در كميته و كميسيون در انتقاد از وزارت امور اللحن نمايندگان بخش خاظهارنظرهاي شديد

كه متني كتبي توسط نهادهاي  عدم اجرا يا اجراي غيراثربخش اين حکم، از آنجا درخصوصخارجه 

خصوص خارجه را در اين دقت و با جزئيات، عملکرد وزارت امورتوان بهمربوط تدوين نشده است، نمي

                                                 

 .5، ص پيشيناتاق تعاون ايران، . 1

 به آدرس اينترنتي زير:. 2

http://economic.mfa.ir 

، به آدرس 1396 ماهمرداد 25، «سخنان موافق و مخالفان وزير پيشنهادي امور خارجه»رساني شبکه خبر، پايگاه اطالع. 3

 اينترنتي: 

https://www.irinn.ir/fa/news/515186 
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و مالحظات مختلف به ايراد داليل به در چنين موارديذينفعان  نهمورد نقد و بررسي قرار داد. متأسفا

 كنند.بسنده كرده و از ارائه گزارش كتبي و مستدل، خودداري ميسخنان شفاهي 

 

 (10ماده )

وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم 

رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي توافقات صدور 

گذاري خارجي و صادركنندگان كاالها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه

 ترين شکل ممکن محقق شود.ترين و سريعمرتبطين آنها در كشور، به سهل

 

 ملكرد گزارش ع

اجراست. به اين درحال  طبق گزارش معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين ماده

براي ايجاد تحرك اقتصادي، رفع »(، مفادي 19/5/1393اي )مورخ ترتيب كه هيئت وزيران در مصوبه

ن تصويبنامه شامل به تصويب رسانده است. اي« وكارگذاري و بهبود فضاي كسبموانع توليد و سرمايه

 1گذاري خارجي به تصويب رسيده است.ويژه با رويکرد تشويق و تسهيل سرمايههايي است كه بهمشوق

( تصويبنامه مذكور، اختياراتي براي وزارت امور خارجه در صدور رواديد 35ماده )« الف»در بند ازجمله 

 در نظر گرفته شده است. 

شرح بهي تکاليف اين ماده، اقدامات درخصوصوكار، كسب طبق گزارش دفتر پايش و بهبود محيط 

 زير به انجام رسيده است:

ايجاد دفاتر امور خارجه در مبادي ورودي كشور براي صدور رواديد جهانگردي و تجاري به مدت  -» 

 روز افزايش يافته است. 91روز كه اخيراً با پيشنهاد اين وزارتخانه به  41

بوليوي قرارداد لغو رواديد دوطرفه و با كشورهاي  و كشورهاي تركيه، سوريهحاضر ايران با درحال  - 

لبنان و مالزي طرفين در فرودگاه هاي طرفه داشته و در مورد كشورگرجستان و آذربايجان لغو رواديد يک

ند. همچنين لغو رواديد دوجانبه نيز همواره در دستور كار كناديد يک ماهه رايگان صادر ميرو

 هاي مشترك كنسولي قرار دارد.نكميسيو

هاي ايران صدور رواديد بلندمدت حداكثر يک ساله مکرر براي تجار خارجي از طريق نمايندگي - 

 در خارج از كشور.

گذاران خارجي كه مجوز روز براي سرمايه 31صدور رواديد بلندمدت حداكثر سه ساله با اقامت  - 

 اند.نمودهگذاري را دريافت سازمان سرمايه

                                                 

مصوبه مذكور، ر. ك.: سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران، قابل دسترس در آدرس . براي مشاهده متن 1

 اينترنتي زير:

http://dotic.ir/news_p.php?n=182 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

46 

 1«.صدور رواديد بلندمدت كثيرالمسافره براي رانندگان وسايط نقليه سنگين و اتوبوس - 

 ارزيابي اجرا

 طور ناقص اجرا شده است.( به10حکم ماده )

گزارش ذكر شده،  براساستوان مدعي اجراي ناقص اين ماده شد، آن است كه ين دليل اينکه ميمهمتر -

چين، روسيه، ازجمله  با كشورهاي اصلي طرف تجاري ايران، تسهيل روابط تجاري مندرج در اين حکم،

 عراق و امارات، صورت نگرفته است.

نيست. ضرورت امکانپذير  (10ميزان اجراي حکم مندرج در ماده ) واقعي ارزيابينکته ديگر اينکه  

 تدوين شود. توسط دستگاه مربوط شاخصي ،ر اين مادهدارد براي سنجش ميزان اجراي مؤث

 

 

                                                 

وچهارم قانون اساسي به تفكيك هاي كلي اصل چهلپانزدهين گزارش عملكرد قانون اجراي قانون سياست»سلطاني، . 1

 .133-132، صص «1394ماهه دوم سال  6ط به ها مربومواد و تبصره
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 1(11ماده )

ها، بررسي هاي اقتصادي اين بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتنظر دولت و بخشمنظور تبادلبه

قوانين و مقررات موجود و ارائه چارچوب  وكار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات الزم درو رفع موانع كسب

ي دولت و بخش خصوصي با تركيب گفتگو، شوراي ذيربطي مناسب به مراجع يپيشنهادها و راهکارهاي اجرا

 شود:اعضاي زير تشکيل مي

 وزير امور اقتصادي و دارايي )رئيس شورا(. 1

 وزير صنعت، معدن و تجارت. 2

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي )يا معاون(. 3

 ون(وزير جهاد كشاورزي )يا معا. 4

 وزير نفت )يا معاون(. 5

 وزير نيرو )يا معاون(. 6

 وزير كشور )يا معاون(. 7

 رئيس كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران. 8

 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور )يا معاون(. 9

 به انتخاب رئيس قوه قوه قضائيه از معاونان دو نفر. 10

 اسالميرئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي . 11

 رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي. 12

 رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي. 13

 رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي. 14

 هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسالمي )حسب مورد(ساير رؤساي كميسيون. 15

 تاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبير شورا(رئيس ا. 16

 رئيس اتاق اصناف. 17

 هاعالي استان رئيس شوراي. 18

 رئيس اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران. 19

 شهرهابه انتخاب شهرداران كالنشهرها كالن شهردار يکي از. 20

 هاي مختلفها و رشتهتعاوني از بخشهاي برتر خصوصي و هشت نفر از مديران عامل شركت. 21

ها و چگونگي تشکيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش 21نحوه انتخاب اعضاي رديف ـ «1»تبصره 

 شود.طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي

رگاني، صنايع، معادن محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمک از دولت در اتاق باز ـ«2»تبصره 

 و كشاورزي ايران است.

 باشد.، حداقل يک جلسه در ماه ميگفتگوجلسات شوراي  ـ«3»تبصره 

گيرد تا دولت قرار مي هيئتمصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار  ـ«4»تبصره 

 گيري شود.دولت مطرح و نسبت به آن تصميم هيئتدر جلسه 

 ذيل است:شرح به گفتگووظايف و اختيارات شوراي 
نامه يا رويه نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوهالف( پيشنهاد اصالح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين

وكار در ايران به مسئوالن مربوطه براساس گزارش تهيه شده ازسوي اجرايي در جهت بهبود محيط كسب
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 دبيرخانه اين شورا.

هاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشکلب( 

 ها در جلسات شورا.شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشکل

هاي هاي اجرايي و نمايندگان تشکلها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسئوالن دستگاهپ( ارائه خواسته

 هاي مذكور.عاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواستههاي خصوصي و تبخش

 هاي شغلي و كارآفريني در كشور.وكار و مهارتت( ارائه پيشنهاد براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخالق كسب

پنجم توسعه جمهوري اسالمي  سالهپنج( قانون برنامه 76هاي كميته موضوع ماده )ث( بررسي گزارش

 گيري درباره آنها.سازي براي تصميمايران و زمينه

هاي با ها براي بنگاهها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويهج( پيگيري گزارش اتاق

اجراي  منظورسازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات بههاي خصوصي و تعاوني و زمينهمالکيت غير از بخش

 وچهارم.( قانون اصل چهل8كامل و مؤثر ماده )

هاي خصوصي و هاي اجرايي با فعاالن اقتصادي بخشچ( ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاه

 منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادالنه به طرف مقابل در اين قراردادها.تعاوني به

هاي هاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همکاري تشکلسازي براي شناسايي واحدح( زمينه

 منظور دريافت ماليات از همه فعاالن اقتصادي و گسترش پايه مالياتي.اقتصادي به

خ( تعيين و انتشار اطالعات آماري مورد نياز براي فعاالن اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه 

 ين قانون.( ا6اطالعات آماري كشور موضوع ماده )

( 27( و )22هاي تعاوني و خصوصي موضوع مواد )يافته به بخش د( تعيين مصاديق امتيازات تخصيص

 اين قانون.

هاي اجرايي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور وزير يا باالترين مقام دستگاهـ «1»تبصره 

 گفتگوا خود در جلسه مربوطه در شوراي گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورقرار مي گفتگوشوراي 

هاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي االختيار خود را به كميسيونشركت كند و حسب مورد نمايندگان تام

 نمايد.

باشد و موظف است دستور جلسه آتي و مصوبات هر دبير شورا، سخنگوي آن نيز مي ـ« 2»تبصره 

 .ها قرار دهدجلسه را در اختيار رسانه

 

ترتيب گزارش عملکرد و ارزيابي اجراي هر حکم، حکم است كه در ادامه به 12، متشکل از (11ماده )

 ارائه خواهد شد. 

                                                 

( اصالح شد. 10/11/1395)مصوب « هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه( »12ماده )« الف»موجب بند اين ماده به. 1

( به اين شرح اصالح 16/11/1390)مصوب وكار كسب ( قانون بهبود مستمر محيط11صدر ماده )»در ماده مذكور مقرر شده: 
 قانون برنامه( »75هاي توسعه كشور، ماده )( قانون احكام دائمي برنامه12ماده )« الف»در واقع به موجب بند «. شود...يم

( قانون بهبود 11( در قالب صدر ماده )15/10/1389)مصوب (« 1394-1390پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران )ساله پنج
( قانون احكام دائمي...، 12ماده )« الف»بند براساس  رسدنظر ميي شد. بهتبديل به حكمي دائموكار،مستمر محيط كسب

پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ساله پنج ( قانون برنامه75هاي مصرح در ماده )با تركيب و تبصرهگفتگو شوراي »عبارت 
ماده « الف»ستمر... حذف شده و متن بند ( قانون بهبود م11، از ابتداي ماده )«يابدپس از پايان مدت آن قانون استمرار مي

 ( در اين گزارش )داخل كادر(11شود. با اين حال، شايان ذكر است متن نهايي ماده )( قانون احكام دائمي... جايگزين مي12)
( 12)« الف»كه گفته شد، در ماده بند شده، نه نظر رسمي قانونگذار. چنان« تدوين و تنقيح»نظر نگارنده گزارش براساس 

وكار كسب ( قانون بهبود مستمر محيط11صدر ماده )»قانون احكام دائمي...، قانونگذار به تصريح اين جمله بسنده كرده است: 
( با در نظر گرفتن 11نهايي ماده )االصول بايد متن ؛ در حالي كه علي«شود...( به اين شرح اصالح مي16/11/1390)مصوب 

ويژه اينكه االجرا وجود نداشته باشد. بهگرفت تا از اين لحاظ ابهامي در متن معتبر و الزمر مياصالح، مجدداً مورد تصويب قرا
راهي طوالني  شده، هاي قانوني تدوين و تنقيحرويه تدوين و تنقيح قوانين همچنان در دست اجراست و تا تدوين مجموعه

 باقي است.
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 1مربوط به تشكيل شوراحكم  اجراي گزارش عملكرد

حضور نيافتن وزراي عضو دليل بهي دولت و بخش خصوصي گفتگوهر چند در دوره دولت دهم، شوراي 

نظم  باما از آغاز دولت يازدهم، جلسات شد، اهاي زماني طوالني تشکيل ميبا دورهناقص و صورت به

ي دولت گفتگونهمين نشست شوراي واظهارات رئيس اتاق ايران در شصت براساسبيشتري برگزار شد. 

قانوني بودن، بيش از يک سال در عليرغم  تشکيل شد اما 90اين نهاد در پايان سال »و بخش خصوصي: 

تعطيلي كامل به سر برد تا اينکه با شروع به كار دولت يازدهم فعاليت شورا شروع شد و هر چه زمان 

نشست اين شورا  69، 1396 ماهمرداد 16تا «. بيشتر به سمت بلوغ حركت كرد گفتگوگذشت شوراي 

 برگزار شده است.

هاي يازدهم و دوازدهم، به ه حضور نمايندگان دولت در دولتنکته قابل توجه اين است كه با اينک -

تر شده، اما همچنان عدم حضور يا حضور نامنظم اعضاي دولتي نسبت دولت دهم، بسيار بيشتر و پررنگ

به جدول زير توجه كنيد كه وضعيت حضور سه عضو مهم و مثال  در اين شورا قابل تأمل است. براي

 دهد.وكار را نشان ميمحيط كسب درخصوصگيري در هر گونه تصميم گفتگومؤثر شوراي 

 

ي دولت و بخش خصوصي در بازه زماني گفتگو. وضعيت حضور برخي از اعضاي شوراي 4جدول 

 2جلسه( 38ودوم تا هفتادم( )مجموعاً )جلسات سي 11/7/1396تا  19/6/1392

 اندتعداد جلساتي كه حاضر بوده اعضاء سمت رديف

 1 ريزيرئيس سازمان مديريت و برنامه 1

 3 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 2

 10 رئيس بانک مركزي 3

 

جلسه و حضور وزير تعاون، كار و رفاه  1ريزي صرفاً در حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه 

آور و قابل شگفت ساله،در بازه زماني چهار گفتگوجلسه شوراي  38جلسه از مجموع  3اجتماعي صرفاً در 

تا  31/1/1394نيز در بازه زماني  قوه قضائيه آيد كه معاوناز همين گزارش چنين برمي 3تأمل است.

 4از جلسات شركت نکرده است.يک هيچ وپنجم( دروهفتم تا شصت)در جلسات چهل 16/12/1395

وپنجم( تنها ول تا شصت( از جلسه ا11/7/1395تا  12/2/1390همچنين شهردار تهران در بازه زماني )

ويژه هاي مجلس و بهمقامات مذكور، حضور رؤساي كميسيونبرخالف  5جلسه شركت كرده است. 7در 

                                                 

 «.الف»تا ابتداي بند . 1

پايش عملكرد احكام »، دولت و بخش خصوصي(گفتگوي  ع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراياتاق بازرگاني، صناي. 2

تا  1390ز سال دولت و بخش خصوصي  )اگفتگوي  وضعيت حضور اعضاي شوراي»، «وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب
 .8-4، صص 1396، («1396ماه مهر

بر حضور  اً ، مجددوكارقانون بهبود مستمر محيط كسب (11قسمت اخير ماده ) «1»در تبصره  حالي است كه قانونگذاراين در. 3

 .كرده است گيرد، تأكيدهاي اجرايي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور كار شورا قرار ميوزير يا باالترين مقام دستگاه

 .18، ص همان. 4

 .24-23، صص همان. 5
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 قابل قبول است.  ،گفتگونمايندگان بخش خصوصي در شوراي 

كاهد. يکي از داليل ناكامي مي گفتگوقطعاً حضور نامنظم اعضا، از كارآمدي و اثربخشي شوراي  

( به عهده آن نهاده است، وضعيت حضور اعضاي 11در ايفاي وظايف مهمي كه در ماده ) گفتگوشوراي 

نهادي است كه توفيق آن در ايفاي وظايفش، نيازمند مشاركت و دغدغه هم  گفتگوآن است. شوراي 

 بخش دولتي و هم بخش خصوصي و تعاوني است.

  مربوط به تشكيل شوراحكم اجراي ارزيابي 

 اجرا شده است.  (11)اين قسمت از حکم ماده 

 (11ه )صدر ماد «4»تبصره  حكماجراي  گزارش عملكرد

 هيئتمصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار »در اين حکم جديد، مقرر شده است كه 

به اينکه با توجه «. گيري شوددولت مطرح و نسبت به آن تصميم هيئتگيرد تا در جلسه دولت قرار مي

قانون احکام دائمي...( به ماده مورد بررسي الحاق شده  (12)ماده « الف»موجب بند اين حکم اخيراً )به

 است، هنوز اجرايي نشده است.

اي با ( قانون احکام دائمي... نيز ماده12ماده )« ب»بند  «3»تبصره موجب شايان ذكر است به 

هاي كشور )كميته ماده ( قانون احکام دائمي برنامه12ماده )« ب»كميته بند  درخصوصمضمون مشابه 

مصوبات جلسات مذكور حداكثر »قانون برنامه پنجم توسعه سابق( به اين ترتيب به تصويب رسيد:  (76)

 «.گيردظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيئت وزيران قرار مي

 (11) هصدر ماد «4»تبصره  اجراي حكمارزيابي 

 (، اجرا نشده است.11صدر ماده ) «4»حکم مندرج در تبصره 

معلوم نيست ـ كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت ـ  گفتگوبا توجه به كيفيت و نوع مصوبات شوراي  -

به اثربخشي و وزيران،  هيئتظرف سي روز در  گفتگودر دستوركار قرار گرفتن مصوبات شوراي 

در هر قالب، براي تصويب  اينويس مقررهاالجرايي مصوبات شورا كمکي كند. قطعاً آماده كردن پيشالزم

هايي است كه بعيد است بتوان شوراي هاي پرشمار و طي رويهفرآيندوزيران، نيازمند طي كردن  هيئتدر 

( قانون 12ماده )« ب»مصوبات كميته بند  درخصوص را مستعد انجام آنها دانست )آنچه گفته شد، گفتگو

دن اين حکم كه مصوبات كركند(. با اين اوصاف، هدف قانونگذار از مقرر احکام دائمي... نيز صدق مي

رسد نظر ميمبهم است و به« گيرددولت قرار مي هيئتدر دستور كار »ظرف سي روز  گفتگوشوراي 

 به تصويب رسيده است. گفتگواز توان و ظرفيت شوراي « برآوردبيش»نوعي  براساس

تريد بخش خصوصي و تعاوني اين حکم را فرصتي براي بررسي جدي نظرات و پيشنهادهاي گرچه بي 

كند. با اين حال، در اينکه اين فرصت به چه كيفيتي و تا چه حدي هدف بخش خود در دولت تلقي مي

رسد اين تبصره، بدون در نظر نظر ميترديد جدي وجود دارد. به برآورده سازد، خصوصي و تعاوني را
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توان به اجرايي شدن آن، حتي نيازهاي نهادي الزم به تصويب رسيده است و بنابراين نميگرفتن پيش

( قانون احکام 12ماده )« ب»و همچنين كميته بند  گفتگودر بلندمدت اميدوار بود. مصوبات شوراي 

هيچ وجه از قابليت در دستوركار قرار هايي از آن را ذكر خواهيم كرد، بهدر ادامه نمونهكه چنان ي،دائم

نويس تدوين پيش زيرا وزيران برخوردار نيستند. البته اين واقعيت چندان عجيب نيست؛ هيئتگرفتن در 

نيز با وجود نهادها و نيروي اي است كه حتي دولت وزيران، امر فني و پيچيده هيئتمقرره يا دستور كار 

آن  درخصوصكندي و در بسياري موارد، بدون در نظر گرفتن اصول مقرراتگذاري، انساني پرشمار، به

 كند.اقدام مي

 (11ماده )« الف»بند  حكم اجراي دگزارش عملكر

دستورالعمل، نامه، بخشنامه، (، پيشنهاد اصالح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين11ماده )« الف»در بند 

وكار در ايران به مسئوالن مربوطه براساس گزارش نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسبشيوه

 مقرر شده است. گفتگويکي از وظايف شوراي عنوان بهدبيرخانه اين شورا،  ازسويشده  تهيه

ائه پيشنهاد اصالح، حذف حکم موضوع بند مذكور با ار»در گزارش اتاق ايران در اين باره آمده است:  

برداري قرار هاي اجرايي در جلسات شورا مورد بهرهو يا وضع برخي مواد قانوني به مسئوالن دستگاه

گرچه حتي يک مورد از اين پيشنهادها در گزارش اتاق ايران براي نمونه ذكر نشده است.  1«.گيردمي

اي به عملکرد وكار نيز اشارهمحيط كسبشايد به همين دليل است كه در گزارش دفتر پايش و بهبود 

  اين حکم قانوني مهم نشده است.

 (11ماده ) «الف»بند  كماجراي حارزيابي 

 گزارش عملکردها، اين حکم قانوني اجرا نشده است. براساس

( قانون 12و عملکرد كميته ماده ) گفتگورسد بين اجرا يا عدم اجراي اين حکم توسط شوراي نظر ميبه -

قانون احکام دائمي ( »12ماده )« ب»احکام دائمي...، ارتباطي كامل وجود دارد. بدين ترتيب كه در بند 

 (، مقرر شده است: 10/11/1395)مصوب « هاي توسعه كشوربرنامه

 يجمهور ياتاق تعاون مركز يموظف است با همکار يع و معادن و كشاورزي، صناياتاق بازرگان»...  

د و يمخل تول يهان، مقررات و بخشنامهيقوان يياصناف كشور، نسبت به شناسا يران و شورايا ياسالم

سراسر كشور  يو صادرات يديتول يهامستمر از تشکل يد و با نظرخواهيدر كشور اقدام نما يگذارهيسرما

ه كند و يرا ته ييشنهادهايها و پر مستمر گزارشطوآنها، به يهاو پردازش مشکالت و خواسته يو بررس

ته مذكور موظف است يس آن قوه ارائه دهد. كميمتشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئ ياتهيبه كم

 الزم را اتخاذ كند.  يشده، راهکار قانون ارائه يشنهادهايپ يضمن بررس

 يعال يرا به شورا يارسال يهاگزارشک نسخه از همه يته مذكور در اين بند يكم -«2»تبصره  

                                                 

هاي قانون احكام دائمي برنامه (12)و كميته ماده گفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 1

 .6، ص «وكارپايش عملكرد احكام قانون بهبود مستمر محيط كسب»توسعه كشور(، 
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 «.كنديارسال م گفتگو يو شورا يوچهارم قانون اساساصل چهل يكل يهااستياجراي س

، اتاق ايران گفتگوجلسات شوراي  كننده دستورمنبع اصلي تغذيهشده،  گفته احکام براساسواقع در 

كه در اتاق ايران  1ايدبيرخانه با همکاري ديگر نهادهاي بخش خصوصي و تعاوني است كه در قالب

وكار را و مقررات ضروري يا مخل براي كسب 2مستقر است، اصوالً بايد كاركرد اتاق فکر تشخيص قوانين

 ايفا كند. 

اصلي رابط بين دولت و بخش خصوصي و  گفته نشانگر آن است نهادتوجه به احکام قانوني پيش

 گفتگوشوراي ذيصالح،  قوانين و مقررات مخل به مراجعلغو يا...  هدهندهمچنين نهاد اصلي پيشنهاد

تر، نهادي براي عبارت روشنو به گفتگو(، نهادي زيرمجموعه شوراي 76است. با اين وصف، كميته ماده )

در  گفتگوشوراي شود. بدين ترتيب، شناخته مي گفتگوهاي كلي شوراي انجام كارويژه خاصي از كارويژه

هاي ان دو نهاد، حائز جايگاه باالتر است و به همين دليل است كه يکي از كارويژهرابطه سلسله مراتبي مي

ته يكم يهاگزارش يبررس»، «وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب( »11ماده )« ث»طبق بند  آن،

 يبرا يسازنهيران و زميا ياسالم يپنجم توسعه جمهور سالهپنج( قانون برنامه 76موضوع ماده )

 مقرر شده است.« درباره آنها يريگميتصم

 اهميت،»... ( تصريح شده است: 76كه در گزارش نظارتي راجع به عملکرد كميته ماده )چنان

، «گذاريهاي مخل توليد و سرمايهمقررات و بخشنامه شناسايي قوانين،»دشواري و حساسيت كارويژه 

تأسيس كند. به ديگر  گفتگودر كنار نهاد شوراي  قانونگذار را واداشته كه براي انجام آنها، نهادي مستقل

دارد. در صدر بند برعهده  را گفتگو(، انجام وظيفه خاصي از وظايف كلي شوراي 76سخن، كميته ماده )

نظر دولت و تبادل»... هاي توسعه كشور، اهداف كالن و كلي ( قانون احکام دائمي برنامه12ماده )« الف»

ن و ياقدامات الزم در چارچوب قوان يم مؤثر برايتسهيل اتخاذ تصم هاي خصوصي و تعاوني وبخش

، اهداف اصلي تشکيل «مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذيربط

طور هدف از تشکيل كميته، به ماده مذكور،« ب»در بند درحالي كه  برشمرده شده است؛ گفتگوشوراي 

تصريح شده « گذاري در كشورهاي مخل توليد و سرمايهوانين و مقررات و بخشنامهشناسايي ق»خاص، 

، اخص است. بر اين گفتگوبراي شوراي شده  بينيهدف كميته نسبت به اهداف پيش ترديد،است. بي

                                                 

 1390اد شده از اواخر سال يدبيرخانه کميته موضوع ماده »( آمده است: 76. در مقدمه گزارش عملكرد كميته موضوع ماده )1

ها و با کار کرد. اين دبيرخانه، با نظرخواهي از تشکلتوسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران تشکيل و آغاز به

گيري از توان کارشناسي کارشناسان همکار با عات و بررسي و مطالعه آنها ضمن بهرهبندي پاسخ استعالمات و موضوطبقه

هاي متشکل از نمايندگان اعضاي کميته مطرح کرده و موارد مقتضي را در جلسات هاي الزم را در کارگروهدبيرخانه، گزارش

هاي د شده به شناسايي قوانين و مقررات و رويهاينمايد. در عين حال، دبيرخانه، خود نيز، حسب مجوز قانوني کميته مطرح مي

هاي وابسته به آن پرداخته تا اينکه با طرح در کميته، راهکارهاي شايسته نيز تعيين و گذاري و بخشمخل توليد و سرمايه

رد كميته گزارش جامع عملك» پنجم توسعه،ساله پنج ( قانون برنامه76؛ ر. ك.: دبيرخانه كميته موضوع ماده )«تعقيب شود

هاي مجلس طي نامه شده به مركز پژوهش(، )ارسال1391-1395پنجم توسعه )ساله پنج ( قانون برنامه76موضوع ماده )

 .3(، ص 17/9/1395ص مورخ /8148/27شماره 

« قوانين»(، به 12ماده )« ب»( قانون بهبود مستمر...، برخالف بند 11ماده )« الف». الزم به يادآوري است كه در متن بند 2

 قيد شده است.« مقررات»اشاره نشده و صرفاً واژه 
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تفسير  گفتگوهاي كلي شوراي رسد كارويژه قانوني كميته بايد جزئي از كارويژهنظر مياساس است كه به

كاري و هرز رفتن توان و قابليت اين ود و با هماهنگي و زير نظر آن شورا صورت پذيرد تا از پراكندهش

  1«.تأسيس جلوگيري شودنهادهاي تازه

فرض كه بخش خصوصي و تعاوني، از قابليت و با توجه به توضيحات باال، قانونگذار با اين پيش

پاگير برخوردار است، نقش دولت و مجلس را ظرفيت نهادي شناسايي قوانين و مقررات مخل و دست

هاد انجام كارويژه شناسايي و پيشن رسدمينظر به اين امر مهم و حساس ناديده گرفته است. درخصوص

تأسيس وكار، با توجه به تازهكارشناسانه اصالح، حذف يا وضع مقررات در راستاي بهبود محيط كسب

هاي نهادي الزم، از عهده بخش خصوصي و تعاوني خارج است. بخش خصوصي و بودن و فقدان ويژگي

ر )دولت( داشته هايي كلي به قانونگذار )مجلس( و مقرراتگذاتواند توصيهتعاوني، در بهترين حالت، مي

نيز در همين سطح صورت گرفته و  گفتگو( ]سابق[ و شوراي 76باشد. كما اينکه عملکرد كميته ماده )

 اي خاص نشده است.هايي دقيق براي لغو يا اصالح مقررهنويسمنجر به تدوين پيش

( 12ماده )« ب»همين ماده و بند « ث»( و همچنين بند 11ماده )« الف»حکم مندرج در بند 

افزايي اتاق ايران و ديگر نهادهاي بخش خصوصي و تعاوني، قانون احکام دائمي، مستلزم هماهنگي و هم

  است. گفتگوويژه شوراي ( و به12(، كميته ماده )12و كميته ماده ) گفتگودبيرخانه شوراي 

 (11ماده ) «ب»بند  حكم اجراي گزارش عملكرد

ـ  هاتشکل يبا دعوت از برخ ياقتصادهاي تشکل درخصوصحکم  نيا» گزارش اتاق ايران، براساس

موارد  يشورا در برخ رخانهيحال، دب نيي شده است. در عي، اجراگفتگو يبه جلسات شوراـ  حسب اقتضا

 يهاتشکل يشنهادهاينظرات و پارسال فراخوان از نقطه قيشورا از طر يموضوعات آت يجهت بررس

  2.«گردديمند مبهره ياقتصاد

 (11ماده ) «ب»بند  اجراي حكم ارزيابي

استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف و... در جلسات شورا،  درخصوصحکم مندرج در اين بند 

ها همواره مطرح شده است كه نظرات آنها به نحو طور ناقص اجرا شده است. اين گاليه در بين تشکلبه

شود. البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت كه شنيده نمي گفتگوشايسته در نهادهايي نظير شوراي 

گستردگي جغرافيايي و موضوعي، دليل بهها و نهادهاي بخش خصوصي شنيدن و انعکاس نظرات تشکل

عدم توضيح كافي دليل بهكاري بسيار دشوار و نيازمند سازوكاري نهادي و عزمي جدي است. همچنين 

توان ميزان اثربخشي اجراي اين حکم، در حد ادعا شده را اق ايران، نميو عدم ذكر نمونه در گزارش ات

                                                 

. شناسايي قوانين و مقررات مخل 3وكار گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب»احمد مركزمالميري، . 1

)دفتر مطالعات  هاي مجلس شوراي  اسالمي، مركز پژوهش«( قانون برنامه پنجم توسعه(76وكار )عملكرد كميته ماده )كسب
 .23، ص 1396، تير 15421اقتصادي(، شماره مسلسل 

هاي قانون احكام دائمي برنامه( 12ماده ) و كميتهگفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 2

 . 6، ص پيشينتوسعه كشور(، 
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 ارزيابي كرد. 

 (11ماده ) «پ»بند اجراي حكم گزارش عملكرد 

هاي طور كلي تعامل مسئوالن دستگاهها، پيشنهادها و... و بهدر حکم مقرر شده در اين بند، بر ارائه خواسته

وصي و تعاوني تأكيد شده است. در گزارش اتاق ايران تصريح هاي بخش خصاجرايي و نمايندگان تشکل

بند از طريق طرح موضوعات و بحث و تبادل نظر درباره آنها در جلسات شوراي  نيحکم ا»شده است: 

  1.«گردديي مياجرا گفتگو

 (11ماده ) «(پ»بند  اجراي حكمارزيابي 

عدم توضيح كافي و عدم ذكر نمونه در دليل بهناقص اجرا شده است. گرچه طور به حکم مورد بررسي

  توان ميزان اثربخشي اجراي اين حکم را ارزيابي كرد.گزارش اتاق ايران، نمي

 (11ماده ) «ت»بند  اجراي حكم گزارش عملكرد

ارائه پيشنهادهايي براي ارتقاي فرهنگ  درخصوص گفتگوتکليف شوراي  درخصوص حکم اين بند،

در  يقرارداد پژوهش»گزارش داده است كه  گفتگووكار و... است. دبيرخانه شوراي اقتصادي، اخالق كسب

 2.«كنديم يخود را ط يانيشورا منعقد شده كه مراحل پا رخانهيخصوص در دب نيا

 (11ماده ) «ت»بند  اجراي حكم ارزيابي

 اين حکم اجرا نشده است. 

 درخصوص(، حتي يک پيشنهاد 1390ماه وكار )بهمنبهبود مستمر محيط كسباز زمان تصويب قانون  -

رسد عدم اجراي اين حکم، به كلي بودن و نظر ميدر اين بند ارائه نشده است. بهشده  موضوعات مطرح

 گردد.مبهم بودن حکم مندرج در اين بند باز مي

 (11ماده )« ث»اجراي حكم بند كرد گزارش عمل

( فعلي ـ طبق گزارش 12( سابق ـ كميته ماده )76هاي كميته موضوع ماده )بررسي گزارش درخصوص

، بررسي گفتگوورودي و دستور جلسات شوراي هاي سرفصلازجمله آنکه  با توجه به»اتاق ايران: 

 3«.اجراستدرحال  مستمرصورت بهباشد، لذا اين حکم مي( 76ماده ) هاي كميتهموضوعات و گزارش

 (11ماده )« ث»بند  ارزيابي اجراي حكم

 طور ناقص اجرا شده است.بهاين حکم 

براي  گرفته صورتهاي سازيهاي كميته و زمينهجزئياتي از محتواي گزارش در گزارش اتاق ايران، -

هاي مذكور نيامده است. با توجه به توضيحات راجع به نحوه اجراي ناكارآمد گيري راجع به گزارشتصميم

ها مركز پژوهشگزارش نظارتي اين ماده در سطور پيشين همين گزارش و همچنين « الف»و غيرمؤثر بند 

                                                 

 . 7، ص همان. 1
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( قانون برنامه پنجم 76وكار )عملکرد كميته ماده )شناسايي قوانين و مقررات مخل كسب راجع به

   توان گفت اين بند به نحو مؤثر اجرا نشده است.مي ،«توسعه(

 (11ماده ) «ج»بند حكم اجراي گزارش عملكرد 

هاي و انحصاري بخشضدرقابتي  زا،ها درباره امتيازات رانتوظيفه دشوار پيگيري گزارش اتاق «ج»در بند 

واگذار شده است. بدين  گفتگوها، به شوراي دولتي )خصولتي(، در قوانين و مقررات و رويهدولتي و شبه

 هاست.توسط اتاقشده  حکم قانوني، آغاز اجراي اين حکم قانوني، دريافت گزارش تهيه براساسترتيب، 

حکم اين بند توسط كارشناسان دبيرخانه شوراي »بيني است، طبق گزارش اتاق ايران: قابل پيشكه چنان

 1«.باشدي دولت و بخش خصوصي در دست بررسي ميگفتگو

 (11ماده ) «ج»بند  اجراي حكمارزيابي 

 اين حکم اجرا نشده است.

 (11ماده ) «چ»بند اجراي  گزارش عملكرد

هاي اجرايي با قراردادهاي دستگاه باره، پيشنهادهايي درگفتگووراي در اين بند مقرر شده است كه ش

ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادالنه به طرف  براي هاي خصوصي و تعاونيفعاالن اقتصادي بخش

 ،يياجرا يهادستگاه يبرخ »...، گفتگوگزارش دبيرخانه شوراي  براساسارائه دهد.  مقابل در اين قراردادها

درحال  شورا رخانهياند، لذا دبنموده ميو عادالنه نمودن قراردادها تنظ يتراض منظوربه يکنواختي يهافرم

 رخانهيدب نيحال ا نيباشد. در عيخصوص م نيدر ا يليو تکم ياصالح شنهاداتيو ارائه پ يبررس

اند، ارائه مزبور ننموده يهافرم مياقدام به تنظتاكنون  كه يياجرا يهاآن دسته از دستگاه درخصوص

 2.«مربوطه را در دستور كار خود قرار داده است ياجرا يهابه دستگاه شنهاداتيپ

 (11ماده ) «چ»بند  اجراي حكمارزيابي 

 ، اين حکم اجرا نشده است. گفتگوبر مبناي گزارش دبيرخانه شوراي 

 (11ماده ) «ح»بند اجراي گزارش عملكرد 

براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با موظف شده است  گفتگودر اين بند، شوراي 

، منظور دريافت ماليات از همه فعاالن اقتصادي و گسترش پايه مالياتيهاي اقتصادي بههمکاري تشکل

 سازي نمايد. زمينه

 3است.« در دست بررسي»، اجراي اين حکم گفتگوطبق گزارش شوراي  

 (11ماده ) «ح»بند  اجراي حكمارزيابي 

 اين حکم اجرا نشده است.

                                                 

 .همان .1
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 (11ماده ) «خ»بند اجراي  گزارش عملكرد

تعيين و انتشار اطالعات آماري مورد نياز  ،گفتگودر اين بند مقرر شده است كه يکي از وظايف شوراي 

( اين 6براي فعاالن اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطالعات آماري كشور موضوع ماده )

 است.  قانون

اعالم اقالم و اطالعات آماري توسط شوراي »، گفتگوهاي دبيرخانه شوراي يکي از گزارش براساس

هاي . حساب4. جمعيت، 3. كشاورزي، 2. بازرگاني و خدمات، 1هاي به مركز آمار ايران در بخش گفتگو

باشد. همچنين براي ملي و شاخص قيمت انجام پذيرفته و در بخش صنعت و معدن در دست انجام مي

 را به دو دسته تقسيم نماييم:آنها  بايد انتشار اقالم و اطالعات،

 د.شوزودي منتشر توسط مركز آمار ايران بهبايد  شود: اين اطالعاتحاضر توليد ميدرحال  اطالعاتي كه .1

شود: اين اطالعات مانند مصرف اقالم مختلف، توليد اقالم حاضر توليد نميدرحال  اطالعاتي كه .2

كردن مرتفعدنبال مركز آمار بهبايد  صنعتي و كاال كه نياز به تخصيص منابع جهت توليد اقالم دارند و

 1«.اين نيازمندي باشد

( انجام داده كه برخي از آنها 6اتاق ايران اقداماتي در اجراي حکم ماده ) عالوه بر آنچه گفته شد، 

 زير است:شرح به

 يفعاالن اقتصاد ازيمورد ن يعنوان قلم و شاخص آمار 1600فهرست هيو ته يطرح پژوهش اجراي - 

  ؛رانيدر ا گذارانهيو سرما

 خيدر تاران ريبه مركز آمار ا گفتگو يمصوب شورا هايشاخص و يعنوان اقالم آمار 1600ابالغ  - 

 ؛16/3/1395

  ؛گفتگو يشورا رخانهيو ارائه به دب «كشور يآمار بخش خصوص تهيكم» جاديا يهيطرح توج هيته - 

 آمار عالي يجلسه شورا نيوپنجمكشور در پنجاه يبخش خصوص يآمارها تهيكم جاديا بيتصو - 

 22/3/1396.2 خيدر تار

 (11ماده ) «خ»بند  اجراي حكمارزيابي 

مفاد اين حکم در قسمت پاياني ماده  پيشتر گفته شد،كه چنان ناقص اجرا شده است.طور به اين حکم

 ( همين قانون نيز مقرر شده است.6)

 (11ماده ) «د»بند اجراي گزارش عملكرد 

هاي تعاوني و خصوصي موضوع يافته به بخش مصاديق امتيازات تخصيصتعيين به موجب اين حکم، 

ها در اولويت دادن به اشخاص حقيقي و مکلف كردن دستگاه درخصوص) ( اين قانون27( و )22مواد )

                                                 

قانون بهبود مستمر محيط  12و  11آخرين وضعيت پايش اجراي احكام مواد »دولت و بخش خصوصي، گفتگوي  شوراي. 1

 . 9/3/1396ص مورخ /1904/27هاي مجلس شوراي اسالمي به شماره ، نامه واصله به مركز پژوهش«1390وكار مصوب كسب

ص /6848/22آمار و اطالعات اقتصادي و دبير كميته آمارهاي بخش خصوصي كشور(  به شماره نامه اتاق ايران )مدير مركز . 2

 .2/8/1396مورخ 
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هاي تعاوني و خصوصي در قراردادها و... و همچنين ممنوعيت استفاده اشخاص حقوقي حقوقي بخش

 برشمرده شده است. گفتگووظايف شوراي ازجمله دولتي از امتيازات ويژه(، 

مواد  يبند، منوط به اجرا نيكامل ا ياجرا» تصريح شده است: گفتگودر گزارش دبيرخانه شوراي 

بخش  يحکم، الزم است از فعاالن اقتصاد نيا ياجرا تياطالع از وضع يبرا .باشديم (27)و  (22)

بوده است و به موازات  يچه موارد (27)و  (22)مواد  تيعدم رعا قياستعالم گردد كه مصاد يخصوص

قانون بهبود، با  (22)تعارض ماده نبود  اي وداز جوانب وج يو اقتصاد يآن با دعوت از كارشناسان حقوق

  .«در صورت وجود مطلع شد گريو مقررات د نيقانون محاسبات و قوان (79)ماده 

 (11ماده ) «د»بند  اجراي حكم ارزيابي

 اين حکم اجرا نشده است.

ها همين ماده )پيگيري گزارش اتاق« ج»جنس حکم مندرج در اين بند، مشابه با حکم مندرج در بند  -

دولتي )خصولتي( در قوانين و هاي دولتي و شبهانحصاري بخشو ضدرقابتي  زا،درباره امتيازات رانت

تأسيس و بنيادين، بيش از توان نهادهاي تازه ها( است. انجام چنين وظايف مهم، حساسمقررات و رويه

جاي مندرج در چنين هرسد. نکات دقيق و بمينظر بهو بدون پيوندهاي الزم با نهادهاي حاكميتي 

براي هاي حاكميتي ات سياستي در سطوح كالن و همدلي و عزم همه دستگاهاحکامي، نيازمند تصميم

زا و مهيا كردن بستر اقتصاد رقابتي است. هاي رانتانجام اصالحات نهادي در جهت از ميان بردن زمينه

درواقع،  بيني است.بر اين اساس است كه عدم اجراي اين حکم و احکامي از اين قبيل، كامالً قابل پيش

رسد انجام چنين امور مهمي، صرفاً از طريق وضع قانون و سپردن آنها به شوراهايي نظر ميبه بعيد

  ، شدني باشد.گفتگوهمچون شوراي 

 مصوبات نمونه براساس ي دولت و بخش خصوصيگفتگوارزيابي عملكرد شوراي  -

مورد انتظار از شوراي تواند نشانگر فاصله زياد كاركرد ، ميگفتگومصوبات شوراي مروري بر محتواي 

 عملکرد كنوني اين شورا باشد. ( قانون بهبود مستمر... و11بند مندرج در ماده ) 10مذكور در 

به اين شرح بود:  12/4/1396وهفتمين جلسه شورا مورخ ، عنوان دستورجلسه شصتمثالبراي  

هاي مرتبط بانک قانون رفع موانع توليد و دستورالعمل (46)بررسي مراتب اعتراض به اجراي حکم ماده »

مصوبه شورا به اين «. مركزي در رسيدگي به ايفاي تعهدات ارزي گذشته واردكنندگان كاال و مواد اوليه

مقرر گرديد كه كارگروهي با حضور نمايندگان بانک مركزي، وزارت امور »ترتيب به تصويب رسيد: 

هاي تجاري منتخب و همچنين نمايندگان اتاق ايران اي اسالمي، بانکاقتصادي و دارايي، مجلس شور

از ايرادات و مشکالت هريک  هفته، براي 2جهت بررسي ابعاد مختلف موضوع تشکيل گردد و ظرف مدت 

در جلسات آتي شوراي  بايد مشخص اين كارگروهپيشنهادهاي  مطروح، ارائه راهکار نمايد. نتايج اقدامات و
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 1«.و بخش خصوصي ارائه گرددي دولت گفتگو

است. عنوان دستور جلسه به  5/3/1395مصوب  ونهمين جلسه شورا،نمونه ديگر، مصوبات پنجاه 

هاي دهم و يازدهم اقتصاد در راستاي سياستگرايي برون پيشنهادات راهبردي برنامه»اين شرح بود: 

 اقتصاد مقاومتي )توسعه صادرات غيرنفتي(. مصوبات جلسه مذكور به اين شرح است: 

هاي بخش خصوصي در ارتباط با نحوه استفاده از مشوقپيشنهادهاي  . مقرر گرديد، نظرات و1» 

، «ب»موضوعات بندهاي )ها ر حمايتدراتي كاال و خدمات و سايشده، نحوه پرداخت جوايز صابينيپيش

 ، توسط دبيرخانه گردآوري شود... .(«بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي» «د»و  «ج»

جمهوري، درخواست نمايد، اي از... معاون اول محترم رياست. مقرر گرديد، دبيرخانه شورا طي نامه2 

حضور اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، به توصيه وزير محترم  منظوربهدستورات مقتضي 

هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد هاي ملي و طرحگانه برنامههاي دوازدهكارگروه»اقتصاد و دارايي، در 

 را صادر فرمايند. «مقاومتي

فزايش سرمايه ا»، پيشنهاد . در رابطه با موضوع تقويت صندوق ضمانت صادرات ايران مقرر گرديد3 

بخش خصوصي در پيشنهادهاي  ها وو نيز ساير درخواست «%20صندوق، هر ساله حداقل به ميزان 

مديره صندوق  هيئتصورت مدون توسط دبيرخانه شورا گردآوري شود، به ارتباط با موضوع مذكور، به

 پيشنهاد و جهت تصويب به مجمع عمومي صندوق ارائه گردد.

مديره  هيئت، حسب پيشنهاد نماينده حاضر در جلسه... عضو محترم «3». در ارتباط با بند 4 

هاي جاري صندوق، ها و رويههاي بخش خصوصي و نيز بازنگري در سياستصندوق، براي حصول خواسته

ين با حضور نمايندگاني از بخش خصوصي، مقرر گرديد امکان اجرايي شدن ا «تشکيل اتاق فکر»بر مبني

 پيشنهاد، توسط دبيرخانه پيگيري شود.

ماده  «و»برقراري ارتباط تجاري، به استناد بند  منظوربه. در ارتباط با موضوع انتخاب كشورهاي هدف 5 

وظيفه اتاق ايران براي كوشش در بر مبني( قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران 5)

راه شناسايي بازار كاالهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و نيز حسب توصيه وزير محترم اقتصاد و دارايي 

ي دولت و بخش خصوصي مقرر گرديد، آمادگي براي همکاري و تعامل اتاق ايران با گفتگوو رياست شوراي 

 به... قائم مقام محترم وزير امور خارجه اعالم گردد.اي امهن وزارت امور خارجه در اين ارتباط، طي

هماهنگي  سازوكار انتخاب رايزنان بازرگاني، مقرر گرديد دبيرخانه شورا با مشورت و درخصوص. 6 

آوري نقطه نظرات ايشان و نيز با همکاري سازمان توسعه تجارت، فعاالن بخش خصوصي و جمع

 وزيران ارائه دهد. هيئتپيشنهاداتي را تهيه و مکتوب نموده و به 

هاي تجاري، مقرر گرديد پيشنهاد مدون هيئتها، اعزام و پذيرش برگزاري نمايشگاه درخصوص. 7 

                                                 

 به نشاني زير:گفتگو سايت شوراي به نقل از وب. 1

http://www.ppdc.ir/fa/2016-09-15-05-12-19/2016-09-15-05-19-19.html 
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ر جلسه بعدي شورا در حضور ]وزير نامه مربوطه تهيه و دو مشخص بخش خصوصي، در قالب آيين

 «.صنعت، معدن و تجارت[ طرح، بررسي و نهايي شود

هاي تخصصي( ويژه برگزاري نشستي )بهفرآيند، طي گفتگوشوراي دستور جلسات  شايان ذكر است 

نشستي تخصصي با موضوع بررسي رئوس مشکالت پيمانکاران بخش »، مثالشود. براي تهيه و تدوين مي

در اتاق ايران و با حضور اعضاي هيئت مديره جامعه  2/5/1396در تاريخ « صنعت احداثخصوصي در 

هاي مهندسي و هاي صنفي شركتهاي راهسازي ايران، انجمنمهندسان مشاور ايران، انجمن شركت

هاي پيمانکار تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران، انجمن ساخت )صنايع نفت و نيرو(، سنديکا شركت

سازان هاي صنفي كارفرمايي انبوهگان خدمات فني و مهندسي ايران، كانون سراسري انجمنصادركنند

هاي مهندسي و مسکن و ساختمان ايران، كانون طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ ايران، انجمن شركت

ات پيمانکاري نفت، گاز و پتروشيمي، كانون سراسري پيمانکاران عمراني ايران، انجمن سازندگان تجهيز

ساختماني هاي صنعت نفت، انجمن صنفي توليدكنندگان و فناوران صنعتي ساختمان و سنديکاي شركت

در پايان با توجه به مباحث مطروحه مقرر گرديد مشکالت مربوط به اسناد خزانه و »ايران برگزار شد؛ 

كشور،  اوراق مشاركت و همچنين چگونگي حفظ و احياي خدمات مهندسان مشاور در شرايط كنوني

ي دولت و گفتگوين مطابه پيمانکاران در حوزه صنعت احداث در صحن اصلي شوراي مهمترعنوان به

 1«.بخش خصوصي مطرح گردد

 گفتگومصوبات شوراي  كيفيت و جنسبيانگر به نوعي تواند ميكه ، گفتهپيشمصوبات راجع به  

 ، نکاتي به اين شرح قابل ذكر است:باشد

نظير در اختيار بخش هايي بي( قانون بهبود مستمر...، فرصت11گانه ماده )10در بندهاي  اول ـ 

 بيني شده است.ويژه قوه مجريه پيشگانه، بهخصوصي و تعاوني براي تعامل با نمايندگان قواي سه

آيد، موضوع جلسات و طبعاً مصوبات جلسات، در برمي گفتگواز مصوبات دو جلسه نمونه شوراي كه چنان

مورد بحث و  گفتگوتر از شوراي تواند در جلساتي با سطح پايينبسياري از موارد به كيفيتي است كه مي

 گيري قرار گيرد.بررسي و تصميم

مواجه  سواي احکام مندرج در بندهايي كه اجراي آنها بسيار دشوار و با موانع متعددي نهادي دوم ـ 

، نيازمند كار «(ث»و« ت»، «الف»بندهاي ازجمله ( )11است، اجراي برخي از احکام بندهاي ماده )

متکي بر كار دستور جلسات  است. بدون تدارك گفتگوكارشناسي دقيق و قابل اتکا در دبيرخانه شوراي 

بحث و جدل راجع  اي از جلسات اين شوراي مهم، بهترديد قسمت عمدهپژوهشي و كارشناسي دقيق، بي

اختصاص خواهد يافت. بر  مؤثرها و مسائل، بدون ارائه راهکارهايي مشخص و به امور كلي و بيان دغدغه

( تصريح شده است كه پيشنهاد وضع، اصالح يا حذف مقررات 11ماده )« الف»همين مبناست كه در بند 

                                                 

 به نشاني زير:گفتگو سايت شوراي ببه نقل از و. 1

http://www.ppdc.ir/fa/news/98-1396-05-04-10-11-36.html 
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 گيرد.صورت مي« دبيرخانه اين شورا ازسويشده  گزارش تهيه براساس»، گفتگوتوسط شوراي 

 

 (12ماده )

ها، هاي خود را براي اصالح قوانين، مقررات، بخشنامهتوانند درخواستهاي اقتصادي سراسري ميتشکل

وكار، به همراه استدالل فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه هاي اجرايي مخل كسبها و رويهدستورالعمل

با درخواست ارسال  گفتگوارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت شوراي  گفتگوشوراي 

اطالع  ذيربطكتبي به تشکل طور به شده، دبيرخانه شورا موظف است داليل مخالفت با درخواست مربوطه را

 دهد.

 

 گزارش عملكرد 

( دانست، تصريح شده است كه 11ماده )« الف»توان آن را به نوعي مکمل بند در اين حکم كه مي

هاي هايشان را براي اصالح قوانين و مقررات و همچنين رويهتوانند درخواستهاي اقتصادي نيز ميتشکل

پيشنهاد وضع،  هايبراي انجام كارويژه گفتگوشوراي درواقع،  1ارسال كنند. گفتگواجرايي به شوراي 

و  گفتگوهاي دبيرخانه شوراي اصالح يا حذف قوانين و مقررات، به دو منبع متکي است: گزارش

 هاي اقتصادي سراسري.هاي تشکلدرخواست

خود را پيشنهادهاي  ها وها درخواستدر حال حاضر تشکل»، گفتگوطبق گزارش دبيرخانه شوراي  

هاي ده و پس از انجام بررسيكرارسال  گفتگودبيرخانه شوراي  مستقالً و يا با تکميل فرم درخواست به

قانون ( 76ماده ) الزم و حسب اهميت و اولويت، در صورت اقتضا در دستور جلسه شورا يا كميته موضوع

  2«.گيردبرنامه پنجم توسعه قرار مي

 ارزيابي اجرا

 ( اجرا نشده است.12حکم مندرج در ماده )

آمده و در باال ذكر شد، نه گزارش اجرا، بلکه شرح رويه اجراي  گفتگوآنچه در گزارش دبيرخانه شوراي  -

هاي اقتصادي و سرانجام درخواست هاي تشکلاين حکم است. با عدم ذكر حتي يک مورد از درخواست

 توان اين حکم را اجرا شده فرض كرد.، نميگفتگوپس از طرح در شوراي شده  مطرح

 

                                                 

ماده « الف»نيز تصريح شده است؛ در حالي كه در  بند « قوانين»، به «مقررات»(، پيش از 12شايان ذكر است در ماده ). 1

اصالح، وضع، حذف و... هم قوانين و هم مقررات آنكه  رسد با توجه بهنظر مياشاره شده است. به« مقررات»(، صرفاً به 11)
(، مقررات به 11ماده )« الف»در بند « مقررات»اي معمول صورت گيرد، مراد قانونگذار از واژه بايد در چارچوب قانوني و رويه

 گيرد. و قوانين را نيز دربرميمعناي موسع بوده 

هاي قانون احكام دائمي برنامه( 12ماده ) و كميتهگفتگو خانه شوراي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبير. 2

 .10-9، صص پيشينتوسعه كشور(، 



 

61 

 (13اده )م

ي دولت و گفتگوها در استان، شوراي ها، استاندار موظف است با همکاري رؤساي اتاقاز استانهريک  در

دريافت  فرآيندبخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشکيل دهد و 

وكار در استان بهبود محيط كسبها و فعاالن اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت و بررسي درخواست تشکل

هاي رسيده كه ها و درخواستها موظفند آن دسته از گزارشدر استان گفتگورا سازماندهي كند. شوراهاي 

 ارسال كنند. گفتگوگيري به دبيرخانه شوراي ابعاد ملي و فراگير داشته باشد را جهت بررسي و تصميم

هاي درخواست از و فرم گفتگودستورالعمل تشکيل و نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني تبصره ـ 

 شود.شوراهاي استاني ارسال مي در اتاق ايران تهيه و به گفتگواين شورا توسط دبيرخانه شوراي 

 

 و يک حکم در تبصره. )صدر ماده( ( حاوي دو حکم است؛ يک حکم در متن اصلي13ماده )

 

 (13حكم صدر ماده )اجراي  ردگزارش عملك

نامه  براساس. اندداده جلسه ليتشک و شدهي اندازراه كشور دري استاني گفتگوي شورا 31

سراسر كشور برگزار  يهاجلسه در استان 221، تعداد 1395در سال  گفتگو يشورا 1،يجمهوراستير

 يدرصد استان 70و  يدرصد مل 30تعداد مصوبه،  نيشده است. از امنجر مصوبه  1302كرده كه به صدور 

 فيدرصد خارج از شرح وظا 32شورا و  فيبر شرح وظا نطبقدرصد م 68تعداد مصوبه  نياند كه از ابوده

در دست  گريدرصد د 54درصد مصوبات اقدام شده و  46ذكر است تاكنون  شايانشورا بوده است. 

 و اقدام است. يريگيپ

 است: ريزشرح به 1395شورا در سال  فيمصوبه مرتبط با شرح وظا 885تعداد  يفراوان 

 يي؛اجرا هيرو اينامه وهيدرصد مربوط به اصالح، حذف و وضع بخشنامه، دستورالعمل، ش 58 

 ي؛اقتصاد يهاتشکل ندگانينما هايشنهاديپ درصد مربوط به استماع نظرات و 14 

 ي؛نيو كارآفر يشغل يهاوكار و مهارتاخالق كسب ،يفرهنگ اقتصاد يدرصد مربوط به ارتقا 10 

 منظوربه اتيمشمول پرداخت مال يديتول يواحدها ييشناسا يبرا يسازنهيدرصد مربوط به زم 6 

 ي؛اتيمال هيو گسترش پا ياز فعاالن اقتصاد اتيمال افتيدر

 ي؛االن اقتصادعف ازيمورد ن يو انتشار اطالعات آمار نييدرصد مربوط به تع 3 

و  يياجرا يهاو تذكرات متقابل مسئوالن دستگاه شنهادهايها، پدرصد مربوط به ارائه خواسته 9 

 .يو تعاون يخصوص يهابخش يهاتشکل ندگانينما

و تهران  يالبرز، كرمان، اصفهان، خراسان شمال يهااستان كشور، استان 31 انياز م 1395سال  در

شورا و مصوبات اقدام شده عملکرد  فيجلسات، مصوبات در چارچوب شرح وظا ياز نظر برگزار

                                                 

معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط . به نقل از: 25/3/1396مورخ  29292نامه شماره . 1

 .13-12 ، صص«وكاردر راستاي اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسبهاي اجرايي گزارش عملکرد دستگاه»(، وكاركسب
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 .. .اند.داشته يترمطلوب

 31 يشده است كه سهم مصوبات مل ياتيدرصد مصوبات عمل 46اتخاذ شده،  ماتياز تعداد تصم -

 .باشديدرصد م 69 يدرصد و مصوبات استان

 داشته است شيافزا يريچشمگ زانيوضع مقررات به م ايتعداد مصوبات مرتبط با اصالح، حذف  -

 اتيمشمول پرداخت مال يديتول يواحدها ييشناسا يبرا يسازنهيتعداد مصوبات مرتبط با زمكه  درحالي

مصوبات مرتبط  زيندرصد و  17 زانيبه م ياتيمال هيو گسترش پا ياز فعاالن اقتصاد اتيمال افتيدر منظوربه

 است. افتهيدرصد كاهش  20 زانيبه م يفعاالن اقتصاد ازيمورد ن يو انتشار اطالعات آمار نييبا تع

و  يشغل يهاوكار و مهارتاخالق كسب ،يفرهنگ اقتصاد يارتقا نهيبه تعداد مصوبات در زم -

 .«درصد افزوده شده است 60 زانيبه م ينيكارآفر

استان(، مورخ  31استانداران سراسر كشور )اي خطاب به هاي مجلس در نامههمچنين مركز پژوهش 

( قانون بهبود مستمر... ارائه شود. در پاسخ به اين 13، درخواست كرد گزارش اجراي ماده )29/1/1396

 استان( گزارش عملکرد ماده مذكور را ارسال كردند: 10هاي زير )هاي استاننامه، صرفاً استانداري

 . چهارمحال و بختياري1 

 . قزوين2 

 . گيالن3 

 . تهران4 

 . سمنان5 

 . خراسان جنوبي6 

 . كرمانشاه7 

 . اردبيل8 

 . هرمزگان9 

 . خراسان شمالي10 

ي گفتگواستاني كه گزارش عملکردي ارائه نکردند، شوراي  21در  توان چنين برداشت كرد كهمي 

 استاني فعاليت مؤثري نداشته است.

 (13صدر ماده ) اجراي حكم ارزيابي

 طور ناقص اجرا شده است.ماده بهاين 

جمهوري قابل ذكر است. در گزارش مذكور آمده نکاتي راجع به گزارش اجراي اين ماده در نامه رياست -

به تصويب رسيده و بيش از نيمي از  1395شورا در سال  فيمصوبه مرتبط با شرح وظا 885تعداد است 

 هيرو اينامه وهيوضع بخشنامه، دستورالعمل، ش اصالح، حذف و»مربوط به  (درصد 58مصوبات مذكور )

شده  پيشنهاد مطرح 442در موارد متعدد اشاره شد، از حدود كه چناندرحالي كه  بوده است.« يياجرا
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 نيست.امکانپذير  ارزيابي اجراي اين حکم حتي به يک مورد در گزارش اشاره نشده و بنابراين، باره،در اين

شده  ياتيدرصد مصوبات عمل 46اتخاذ شده،  ماتياز تعداد تصمبر اين، تصريح شده است كه عالوه 

 كه معلوم نيست عملياتي شدن در اينجا به چه معناست. است

فرهنگ  يمربوط به ارتقا» 1395در سال  مصوبات فقط درصد 10همچنين تصريح شده است كه  

در گزارش عملکرد كه چنان اما ،بوده است« ينيارآفرو ك يشغل يهاوكار و مهارتاخالق كسب ،ياقتصاد

( گفته شد، در اين مورد گزارش داده است كه 11ماده )« ت»بند  درخصوص گفتگودبيرخانه شوراي 

هنوز انجام آن به پايان نرسيده است. شورا منعقد شده كه  رخانهيخصوص در دب نيدر ا يقرارداد پژوهش

در اين مورد در سال  گفتگوتوسط شوراهاي شده  پيشنهاد مطرح 88از حدود يک هيچ بدين ترتيب،

 ي اصلي مورد توجه قرار نگرفته است. گفتگو، در شوراي 1395

هاي مذكور در رابطه با اجراي اين ماده، حاوي نکات گزارش دريافتي از استانداري 9بر اين، در عالوه 

ها، به تعامل بيشتر بخش ن شوراهايي در استانقابل توجهي است. مهمترين نکته اينکه قطعاً تشکيل چني

ها و اين نهادها، بستري را براي طرح نظرات، دغدغهدرواقع  خصوصي و بخش دولتي انجاميده است و

يافته به اين شکل سازمان هاي فعاالن اقتصادي و پيگيري آنها فراهم كرده كه تا پيش از اين،خواسته

 وجود نداشته است.

هاي اين شورا ـ در سطور پيشين نيز اشاره شد، انتظار از خروجيكه چنان داشت كه اما بايد توجه 

تأسيس هاي تازههاي اين نهادها ـ بايد معقول و منطقي و متناسب با ويژگيچه در مركز و چه در استان

گانه  10هاي اصلي مندرج در بندهاي حاضر، آمادگي انجام كارويژهدرحال  باشد. توضيح اينکه اين نهادها

 ( را ندارند. 11ماده )

ها نشانگر آن است كه گرچه ي استانگفتگواز شوراهاي شده  هاي دريافتبراي نمونه، گزارش 

هاي تسهيالتي ـ مالياتي )اعم از امهال، بخشودگي، هايي همچون طرح و درخواست حمايتكارويژه

اي مانند طرح و پيشنهاد انجام است، اما كارويژهدرحال  انجام شده و گفتگوهاي ف و...( در شورايفتخ

مثال، در  رايبتصويب، اصالح يا حذف قوانين و مقررات به هيچ وجه مطابق با قانون انجام نشده است. 

شناسايي قوانين » ي استان مذكور،گفتگوگزارش نسبتاً مفصل استانداري سمنان راجع به عملکرد شوراي 

عنوان به« گفتگوهاي اجرايي استان و ارسال به دبيرخانه شوراي وكار توسط كليه دستگاهمخل كسب

گفته بسنده شده اما به بيان جمله كلي پيش 1ذكر شده است؛ 8/8/1395يکي از مصوبات شورا در جلسه 

ي استان تهران نيز گفتگواز پيشنهادها در اين راستا در گزارش درج نشده است. در شوراي يک هيچ و

»... چنين تصويب شده است:  29/2/1395در جلسه  ي استان سمنان،گفتگومشابه با مصوبه شوراي 

 ]اقدام كنند تاوكار گانه نسبت به پايش قوانين جهت بهبود مستمر محيط كسبهاي سهمقرر شد اتاق

                                                 

 .19/2/1396مورخ  ،6370/6/50شماره  نامه واصله از استانداري سمنان )معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع(،. 1
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نمونه ديگر، گزارش استانداري كرمانشاه است كه ذيل  1«.وكار رفع گرددقوانين مخل كسب معضل[

ي دولت و بخش خصوصي استان در گفتگومهمترين مصوبات و دستاوردهاي جلسات شوراي »عنوان 

با  يک مورد، در ديگر موارد اساساً ارتباطيبجز  مورد اشاره شده كه پنج، به «حوزه قوانين و مقررات

 2شود.عنوان مذكور مشاهده نمي

 (13عملكرد اجراي حكم تبصره ماده )گزارش 

 ييهاو فرم هيدستورالعمل تشکيل و برگزاري جلسات شوراهاي استاني ته»، گفتگوطبق گزارش شوراي 

 نيشورا تدو رخانهيو... توسط دب يفرم صورتجلسه استان ،ياقتصاد يهافرم ثبت درخواست تشکلازجمله 

مفاد  يدر برخ ينيشورا اقدام به اصالح و بازب رخانهيدب. قرار گرفته است ياستان يشوراها اريو در اخت

 3.«دينمايم يخود را ط يينها سينوشيحاضر مراحل پدرحال  دستورالعمل مذكور نموده است كه

 (13اجراي حكم تبصره ماده )ارزيابي 

 ( اجرا نشده است. 13مفاد حکم مندرج در تبصره ماده )

ي استاني، نبايد كار چندان دشواري گفتگوبا آنکه تصويب دستورالعمل براي اداره جلسات شوراي  -

ي استاني، گفتگوبر عملکرد شوراهاي تبع، است و بهباشد، اما عجيب است كه اين امر تاكنون انجام نشده 

 تأثيري منفي دارد.

 

 (14) ماده

منظور تعامل مستمر با فعاالن اقتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تالش براي حل مشکالت آنان و ارائه به

، وزرا گفتگوهاي اجرايي به شوراي ها و رويهها، دستورالعملپيشنهاد براي اصالح قوانين، مقررات، بخشنامه

ها در وكار و رؤسا و مديران كل اين دستگاهكسبهاي اجرايي و قضايي مرتبط با محيط و رؤساي دستگاه

وكار تعيين و معرفي عنوان مسئول بهبود محيط كسبها موظفند يکي از معاونان خود را بهمراكز استان

 نمايند.

وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده  وكارهاي اجرايي مرتبط با محيط كسبتشخيص دستگاه تبصره ـ

 است.

 

 ( مقرر شده است: يک حکم در متن اصلي و يک حکم در تبصره آن.14) دو حکم در ماده

                                                 

 .12/2/1396مورخ ، 4900/6/96نامه واصله از استانداري تهران )معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع(، شماره . 1

نامه نظام جامع هماهنگ خريد و استفاده از كاالها و خدمات استان تدوين و تصويب آيين»تنها بند تا حدودي مربوط،  . 2

. پيگيري درج وجه التزام جايگزين خدمات و چگونگي 1»است. در ديگر بندها براي نمونه چنين قيد شده است: « كرمانشاه
. درج شرط 5هاي مخابرات، گاز و برق استان... وارده به واحدهاي توليدي در صورت قطع خدمات توسط شركتجبران خسارت 

؛ نامه واصله از استانداري «واحدهاي اقتصادي و بانك توسط اتاق بازرگانيمابين في داوري مركز داوري اتاق بررسي دعاوي
. چنانكه مالحظه 25/2/1396مورخ  ،9986/6/71(، به شماره كرمانشاه )معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع

 قوانين و مقررات ندارد.گفتگو درخصوص شود، آنچه گزارش داده شده، ارتباطي به وظايف مقرر شده براي شوراي مي

هاي ئمي برنامهقانون احكام دا( 12ماده ) و كميتهگفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 3

 .10، ص توسعه كشور(، پيشين
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 (14اجراي حكم صدر ماده ) گزارش عملكرد

 ،يياجرا يهاپس از مکاتبه با دستگاه»ذكر شده است  وكارگزارش دفتر پايش و بهبود محيط كسبدر 

است كه شوراي درحالي  اين 1.«كردند يوكار خود را معرفكسب طيها مسئول بهبود محاغلب دستگاه

سه وزارتخانه تاكنون  ...با توجه به استعالم صورت گرفته»نيز در گزارش خود تصريح كرده است:  گفتگو

 زين يدر سطح استانآنکه  با توجه به... اند. وكار اعالم نمودهكسب طيمسئول بهبود مح را يندگانينما

 درخصوصخواهند بود، لذا اطالع  يوكار متناظر با سطح ملكسب طيمرتبط با مح يياجرا يهادستگاه

 2.«باشديمها استان استعالم از ازمندين زين يماده در سطح استان نيشدن ا يياجرا

 (14اجراي حكم صدر ماده )ارزيابي 

 طور كامل اجرا نشده است.( به14حکم ماده )

 (14حكم تبصره ماده ) اجراي گزارش عملكرد

وزير امور برعهده  وكارهاي اجرايي مرتبط با محيط كسبتشخيص دستگاه مقرر شده است كهدر تبصره 

 گزارش وزارتخانه مربوط، اين حکم اجرا شده است. براساساقتصادي و دارايي است. 

 (14اجراي حكم تبصره ماده )ارزيابي 

 (، اجرا شده است.14حکم مقرر شده در تبصره ماده )

 

 ( 15ماده )

ها ها و ادارات كل آنها در مراكز استانوكار همچنين سازمانهاي اجرايي مرتبط با محيط كسبدستگاهكليه 

ها و فعاالن اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شکايات آنها را بررسي موظفند به سؤاالت نمايندگان تشکل

 نمايند.

 

 گزارش عملكرد

 3انجام شده است. يها و فعاالن اقتصادسؤاالت واصله تشکل هيپاسخ به كلاعالم اتاق ايران،  براساس

 ارزيابي اجرا

كرات توسط فعاالن اقتصادي گزارش شده ناقص اجرا شده است. موارد نقض اين حکم بهطور به اين حکم

 است.

 

 

                                                 

 .13، ص پيشين(، وكارمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 1

هاي قانون احكام دائمي برنامه( 12ماده ) و كميتهگفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 2

 .11-10، صص پيشينتوسعه كشور(، 

معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و به نقل از:  ران،ياتاق ا 2/10/1394مورخ  ،ص/9046/1/10طبق نامه شماره . 3

  .13، ص پيشين(، وكاردارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب
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 (16ماده )

منظور باال بردن امکان دسترسي توليدكنندگان كوچک و متوسط ايراني به بازار مصرف ها موظفند بهشهرداري

هاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، سرمايه با استفاده از زمينو ايجاد امنيت براي فروشندگان كم

روزانه، صورت بهو برمبناي قيمت تمام شده هاي مناسبي براي عرضه كاالهاي توليد داخل آماده نمايند مکان

 هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كاالهاي ايراني اجاره دهند.

هاي راه و نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارتخانهآيين

شود و پس از تصويب مي ها و شوراي اصناف كشور تهيهعالي استانشهرسازي و كشور و نمايندگان شوراي 

 گردد.هاي سراسر كشور ابالغ ميهيئت وزيران به شهرداري

 

 گزارش عملكرد

به  13/2/1394 خيدر تار يي اين ماده،اجرا نامهنييآ»وكار، طبق گزارش دفتر پايش بهبود محيط كسب

  1.«نشده است يياما تاكنون اجرا دهيرس رانيوز هيئت بيبه تصو ه 50093ت/15401شماره 

 يفراهم آوردن امکان دسترس منظوربه» نامه اجرايي مذكور مقرر شده است:( آيين2)ماده در 

 يعرضه كاالها يبه بازار مصرف برا هيسرمافروشندگان كم زيو ن يرانيكوچک و متوسط ا دكنندگانيتول

 ،يوزارت راه و شهرساز ايمتعلق به خود  يهانيها موظفند با استفاده از زميداخل، شهردار ديتول

روزانه، صورت بهشده  تمام متيق برمبنايكنند و  يبرداررا در شهرها آماده بهره يمناسبهاي مکان

 الذكر اجاره دهند. و ماهانه به اشخاص فوق يهفتگ

مکلف است  يوزارت راه و شهرساز ادشده،يقانون  (16)شدن ماده  يياجرا منظوربه ـ« 1» تبصره 

و مقررات مربوط در  نيخود را با عقد قرارداد و برابر قوان اريدر اختهاي نيزمها شهرداري با درخواست

 قرار دهد. ها شهرداري ارياخت

آب، برق، گاز، خطوط  نيتأمازجمله  ازيمورد نهاي زيرساخت نيو تأم ينيبشيپ ـ«2» تبصره 

 ازسوي عرضه كاالهاي محل يبرا قيحر يو اطفا يمنيا ،يامکانات بهداشت نيو همچن يارتباط تلفن

 د. شوساختمان آماده و عرضه  يمطابق مقررات مل ديباها مکان نياست و ا يالزامها شهرداري

و  يرانيكوچک و متوسط ا دكنندگانيتول» بيني شده است:نامه پيش( آيين4) مادههمچنين در  

مصرف  يو ماهانه از امکانات بازارها يروزانه، هفتگصورت بهتوانند مي در هر سال هيسرمافروشندگان كم

( در سال استفاده يمتوالصورت بهو حداكثر به مدت دو ماه )ها شهرداري شده با عقد اجاره با ينيبشيپ

 .«كنند

 

 

                                                 

 .13، ص همان. 1
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 ارزيابي اجرا

 ( اجرا نشده است. 16حکم مندرج در ماده )

 ايكوچک مه دكنندگانيارائه محصوالت تول يرا برا يسنت يبازار روزها هايشهردار يبرخالبته  

 ريزي و هماهنگي بيشتر بين نهادهاي مربوط است.( نيازمند برنامه16، اما اجراي ماده )اندكرده

سازي و تجميع واحدهاي همراه با سياستگذاري خوشه( »16اتاق اصناف بر اين نظر است كه اگر ماده ) -

توانند وري سرمايه در سطح ملي خواهد شد. زيرا واحدهاي خرد نميمنجر به كاهش بهره كوچک نباشد،

 1«.پذير باشندآن، كيفيت مناسب و هزينه رقابتتبع به وري باال وداراي بهره

 

 (17ماده )

دولتي، هاي اقتصادي كشور اعم از ها و بنگاهمنظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاي شايستگي مديريت بخشبه

سازمان نظام مشاوره »هاي مشاوره مديريت در كشور، افزايي و توسعه ظرفيتتعاوني و خصوصي و نيز هم

 شود.در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غيرانتفاعي تشکيل مي« مديريت

 ارچهشود و ظرف ها تهيه مياتاق ازسوي ذيربطهاي اقتصادي اساسنامه اين سازمان با همکاري تشکل

االجرا شدن اين قانون و طي مراحل از طريق دولت به تصويب مجلس شوراي اسالمي ماه از تاريخ الزم

 رسد.مي

 

 گزارش عملكرد

 تيرياساسنامه سازمان نظام مشاوره مد سينوشيمتن پآمده است،  گفتگوكه در گزارش شوراي چنان

اساسنامه  2ارائه شده است.جمهوري رياست قانوني به مراحل يط يبرا 28/5/1392 خيو در تار شده هيته

سازمان نظام  يشنهادياساسنامه پ همقرر شد شده و مطرحدر كميسيون مربوط در دولت  يشنهاديپ

  3از دستور كار خارج شود. تيريمشاوره مد

دولت ارائه داده، اما اقدامات الزم  هيئتهمچنين اتاق تعاون نيز گزارش داده كه پيشنهاد خود را به  

 4دولت صورت نگرفته است. ازسوي

 ارزيابي اجرا

 ( اجرا نشده است.17حکم ماده )

(، مقرر شده است حکم مذكور از 17ماده ) درخصوصگفته شد، در آخرين تصميم دولت كه چنان -

آور است كه به شرحي كه خواهد دستور كار خارج شود. اين تصميم غيرقانوني از اين جهت نيز شگفت

                                                 

 ايران، پيشين.اصناف اتاق  . 1

هاي قانون احكام دائمي برنامه( 12ماده ) و كميتهگفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 2

 .12-11، ص توسعه كشور(، پيشين

 .13(، پيشين، ص وكارمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 3

 .9اتاق تعاون ايران، پيشين، ص . 4
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مندرج در اين ماده به تصويب حکم مشابه در قانوني كه قرار است در آينده به تصويب  آمد، اجراي حکم

قانون  (17موضوع ماده ) 1ها،دولت به اتاق هيئتنامه دبير  براساسبرسد، احاله شده است. توضيح اينکه 

مطرح و با  کيو دولت الکترون يامور اجتماع ياصل ونيسيكم 30/3/1395در جلسه »بهبود مستمر... 

 نويس اليحه اصالح قانون مديريت خدمات كشوري،الحاقي پيش (22)توجه به اينکه مطابق با ماده 

 اي و تصويب اساسنامه آنها، اخذ مجوز تشکيل و تصويب اساسنامههاي نظام حرفهايجاد سازمان منظوربه

پيشنهادي  متناقض، اساسنامه جلوگيري از اتخاذ تصميمات منظوربهبه دولت محول شده است، مقرر شد 

سازمان نظام مشاوره مديريت تا زمان تعيين تکليف حکم مذكور از دستور كار خارج و يک بند به ماده 

قانون  (17اينکه ماده )بر مبنينويس اليحه اصالح قانون مديريت خدمات كشوري ( جديد پيش120)

 «.، اضافه شودشودـ لغو مي 1390وكار ـ مصوب بهبود مستمر محيط كسب

رسمي اجراي حکم ماده طور به گفته، پيش فرآيندشود كه دولت رأساً طي بدين ترتيب مالحظه مي 

قانون بهبود مستمر... را متوقف كرده است. قطعاً اين رويه مغاير با اصل حاكميت قانون است. با  (17)

تواند مستمسکي است، اين امر نميمرتکب خطا شده  (17فرض اينکه حتي قانونگذار بر تصويب ماده )

طبق استدالل مندرج در نامه دبير  اين،بر عالوه براي مجري قانون در جهت عدم اجراي قانون باشد.

كلي يا جزئي به تصويب طور به اليحه اصالح قانون مديريت خدمات كشوري،كه چنان دولت، هيئت

عدم اجراي حکم قانوني به بهانه غيرقابل توجيهِ ( معلوم نيست. 17تکليف حکم مندرج در ماده ) نرسد،

 هاي بديع در نقض حاكميت قانون است. رويهازجمله  شده،مطرح

 

 (18ماده )

هاي مختلف بخش ساختمان گيري بازار كار در زيربخشسازي و شکلمنظور ارتقاي كيفيت خدمات، شفافبه

اين بخش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مکلف و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي كار در 

 هاي صنفي شاغالن در بخش ساختمان را فراهم كند.گيري تشکلاست زمينه شکل

بندي مهارتي، كاريابي، معرفي كارجويان به كارفرمايان، ها مسئوليت تعيين هويت، طبقهاين تشکل

پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي اي و معرفي كارگران و استادكاران به مراكز فني و حرفه

 دارند.برعهده  شاغالن در بخش ساختمان را

 

 گزارش عملكرد

از  شيپ 2( قانون كار،131موجب ماده )به»وكار تصريح كرده است كه دفتر پايش و بهبود محيط كسب

                                                 

 .4/6/1395مورخ  ،39368/50040/8ها به شماره دولت به اتاقهيئت  نامه دبير. 1

 دارد:( مقرر مي29/8/1369( قانون كار )مصوب 131)ماده . 2

و  يو قانون حفظ حقوق و منافع مشروعمنظور به و رانيا ياسالم يجمهور يششم قانون اساسوستياصل ب يدر اجرا» 
 اني، که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرماانيکارگران و کارفرما يبهبود وضع اقتصاد

 .ندينما يصنف يهاانجمن ليمبادرت به تشکتوانند مي صنعت ايحرفه  کي
کانون  ليتوانند نسبت به تشکيم يصنفهاي انجمن يمحوله و قانون فيدر انجام وظا يهماهنگمنظور به -«1» تبصره 
 .نديدر کل کشور اقدام نما يصنفهاي انجمن يدر استان و کانون عال يصنف يهاانجمن
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 .«شده است ليشاغالن در بخش ساختمان تشک يتشکل صنف نيا

به وزارت امور اقتصادي  2/10/1394مورخ  ،ينامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع براساسهمچنين  

 ليتشک ييو كارفرما يتشکل كارگر 355آن تعداد  يهابخشريتاكنون در بخش ساختمان و ز»، و دارايي

فوق با  يماده قانون يياجرا نامهنييآ سينوشيهستند. پ تيفعالدرحال  شده است كه در سراسر كشور

حال در»در گزارش اخير وزارتخانه مذكور نيز تصريح شده  1.«است هيتهدرحال  اسانكارشن يهمکار

 نيكانون مربوط، همچن 7مختلف و  يهادر رشته يكارگران ساختمان يانجمن صنف 241از  شيحاضر ب

 2.«باشندياعتبار م يكانون مربوط دارا 5و  ييكارفرما يانجمن صنف 120

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در »است:  در اين خصوص توضيح داده شدهدر گزارش اتاق تعاون  

هاي تعاوني كارگران ساختماني براي هر شهرستان يک واحد تعاوني سه سال اخير نسبت به تشکيل شركت

واحدهاي مذكور توسط شده  بينياما سازمان تأمين اجتماعي موافق انجام امور پيش، ده استكرتأسيس 

هاي صنفي انجام پذيرد. قابل توجه است كه در اغلب نيست و تمايل دارد كه اين اقدام صرفاً توسط انجمن

 3«.هاي تعاوني براي انجام امور صنفي تشکيل و با استقبال روبرو شده استگونه شركتها ايناستان

 ارزيابي اجرا

 طور ناقص اجرا شده است.( به18حکم ماده )

محتواي عجيب و قابل انتقاد گزارش دبيرخانه  کته شايان توجه راجع به گزارش عملکرد اين ماده،ن -

عملکرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجراي اين ماده است؛ در گزارش  درخصوص گفتگوشوراي 

بر مبنيدبيرخانه شورا، ازسوي  گرفته صورتعليرغم استعالم »آمده است:  گفتگودبيرخانه شوراي 

وزارت ازسوي  پاسخيتاكنون  ،(1394)ماه زمينه اجراي حکم اين ماده در آذردر شده  انجام اقدامات

 اوالً 4«.باشدلذا اجراي اين امر نيازمند استعالم مجدد مي ،تعاون، كار و رفاه اجتماعي دريافت نشده است

قابل مشاهده است، استعالم مربوط به حدود دو سال پيش است؛ ثانياً و مهمتر اينکه از شوراي كه چنان

كننده نهاد اصلي رابط بين دولت و بخش خصوصي و شنونده و منعکسعنوان بهرود انتظار مي گفتگو

                                                 
مقررات  تياساسنامه با رعا ميموظف به تنظ ليهنگام تشک مربوطه بههاي کانون و يصنفهاي انجمن هيکل-«2» تبصره 

 باشند.يجهت ثبت م يبه وزارت کار و امور اجتماع ميو تسل يآن در مجمع عموم بيو طرح و تصو يقانون
حفاظت  يعال ي، شوراياجتماعتأمين  يعال يکار، شورا يعال يدر شورا رانيا انيکارفرما ندگانينما هيکل- «3» تبصره 

، لي، در صورت تشکانيکارفرما يصنفهاي انجمن يآن توسط کانون عال ريکار و نظاالمللي بين و بهداشت کار، کنفرانس يفن
 خواهند شد. يمعرف يکار و امور اجتماع ريتوسط وز ،صورت نيا ريانتخاب و در غ

کارگران  ندهينما اي يکار، انجمن صنف ياسالم ياز سه مورد شورا يکيتوانند مي واحد، فقط کيکارگران  -« 4» تبصره 
 را داشته باشند.

مربوطه،  يهاو کانون يصنفهاي انجمن و نحوه عملکرد اراتيو اخت في، حدود وظاليتشک يچگونگنامه آيين - «5» تبصره 
 .ديخواهد رس رانيوزهيئت  بيو به تصو هيکار ته يعال يقانون، توسط شورا نيا بيتصو خيماه از تار کيحداکثر ظرف مدت 

قانون به  نيا بيماه پس از تصو کيماده ظرف  نيا«3»مذکور در تبصره  ندگانينحوه انتخابات نمانامه آيين - «6» تبصره 
 .«ديخواهد رس يکار و امور اجتماع ريوز بيتصو

 .13، ص پيشين(، وكارمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 1

، نامه 1396 ماهرذوكار ـ آكسب طيقانون بهبود مستمر مح یدر اجرا یگزارش عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع.  2

 .7/9/1396مورخ ، 171243از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شماره  رسيده
 .10-9صص  ،پيشين اتاق تعاون ايران،. 3

هاي قانون احكام دائمي برنامه (12)و كميته ماده گفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 4

 .12، ص پيشينتوسعه كشور(، 
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شد. در روز و قابل اتکا داشته باهاي بخش خصوصي، در چنين مواردي، اطالعاتي بهاصلي نظرات تشکل

( 11در ماده ) گفتگوهاي پيشين گزارش اشاره شد كه اختيارات و وظايف مقرر شده براي شوراي بخش

اي دائمي براي اجراي وكار، آنچنان متنوع و گسترده است كه دبيرخانهقانون بهبود مستمر محيط كسب

گيري، پيگيري، گزارش ترديد، اجراي چنين احکام و قوانيني، نيازمندآن وظايف تشکيل شده است. بي

ست. ا گفتگوهاي اجرايي مسئول توسط دبيرخانه شوراي از دستگاههريک  دهي و انعکاس عملکردگزارش

دهنده محيط توان به اجراي احکام قانوني بهبودهاي مذكور است كه ميتنها با جدي گرفتن رويه

 وكار، اميدوار بود.كسب

 

 (19ماده )

هاي اجرايي، معاونت در انجام معامله با دستگاهذينفعان  مکان رقابت همهمنظور ايجاد شفافيت و ابه

جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نيروي انساني موجود خود، ريزي و نظارت راهبردي رئيسبرنامه

رساني جامع اطالع( قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه 23رساني مناقصات موضوع ماده )پايگاه ملي اطالع

رساني بايد اطالعات كليه معامالت متوسط و معامالت بخش عمومي توسعه و ارتقا دهد. اين پايگاه اطالع

بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اينکه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا 

ها تشکيل و منعقد شده باشد به تفکيک دستگاه گر روشالزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديموارد عدم 

و موضوع و نيز به تفکيک شهرستان، استان و ملي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم 

ت كميّوكند، به اطالع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت

هاي ت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيهمورد معامله و مد

رساني و ارائه اطالعات ياد هاي اجرايي موظف به همکاري با اين پايگاه اطالعآن را اعالن نمايد. كليه دستگاه

 باشند.هاي تعيين شده توسط اين پايگاه ميشده در زمان

روهاي مسلح و امنيتي، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول معامالت نيـ « 1»تبصره 

 باشد.اين ماده مستثنا مي

كليه معامالت بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حکم اين ماده، مصداق اخالل ـ «2»تبصره 

ست خود و وچهارم قانون اساسي است و شوراي رقابت موظف ا( قانون اصل چهل45در رقابت موضوع ماده )

( قانون اصل 61به موارد عدم رعايت حکم اين ماده رسيدگي و براساس ماده )ذينفعان،  يا با شکايت

 وچهارم قانون اساسي درباره آنها تصميم بگيرد.چهل

 

ماده و سوم،  )ذيل( حکم قسمت پاياني ( مشتمل بر سه حکم است: اول، حکم صدر ماده؛ دوم،19ماده )

 ماده.« 2»تبصره و حکم مندرج در 

 

 (19اجراي حكم صدر ماده ) گزارش عملكرد

اين سازمان بعد از انعقاد قرارداد با مشاور مربوطه، پايگاه »گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور براساس

صورت ( بهhttp://bam.irي به نشان)رساني مناقصات جايگزين پايگاه ملي اطالع عنوانشده را به ياد
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ارتقاي سالمت نظام اداري و »( قانون 3ماده ) «ب»همچنين به استناد بند  .«اندازي نمودراهآزمايشي 

سازي اطالعات قراردادهاي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور پايگاهي منظور شفافمقابله با فساد به

برداري از پايگاه ره، به1/4/1395مورخ  5890492/95اندازي نمود و با ابالغ بخشنامه شماره ايجاد و راه

  1.«صورت عملياتي آغاز گرديدمذكور )با عنوان پايگاه اطالعات قراردادهاي كشور( به

جامع معامالت بخش  يرساناطالع گاهيپا»وكار، گزارش دفتر پايش بهبود محيط كسب براساس 

قانون،  نيا بياز تصو ميونسالاز سه شياما تاكنون و ب ،شده ياندازراه يشيآزماصورت به ر...كشو يعموم

 تاكنون زيماده ن نيحکم ا ني. بنابراستين يبرداررهقابل به انذينفع يهنوز شروع به كار نکرده و برا

 2.«ناقص اجرا شده استطور به

برداري نيست. بنابراين، قابل بهرهذينفعان  هنوز براي»طبق گزارش اتاق اصناف، اين سامانه  

نيز در گزارش  گفتگودبيرخانه شوراي  3«.دهندكاري انجام ميدارند كه موازيهاي متعددي وجود سامانه

رساني جامع اندازي نسخه آزمايشي پايگاه اطالعراه درخصوص خود راجع به اين ماده، صرفاً به اشاره

  4، بسنده كرده است.«معامالت بخش عمومي

 (19ارزيابي اجراي حكم صدر ماده )

 اجرا نشده است. (19حکم مندرج در ماده )

شده، كامالً گوياي  به آدرس گفته« رساني جامع معامالت بخش عمومي كشورپايگاه اطالع»به  مراجعه -

تعداد محدودي از معامالت بخش  درخصوصعدم اجراي اين حکم قانوني است. در اين پايگاه، اطالعاتي 

 عمومي به اين شرح در دسترس قرار داده شده است:

 مورد 412امالت: تعداد كل مع 

 مورد 271ها: تعداد كل مناقصه 

 مورد 39ها: تعداد كل مزايده 

 مورد 5تعداد كل ترك مزايده:  

 مورد 4تعداد كل عدم الزام:  

 مورد 57تعداد كل مشاوره:  

 0تعداد كل تجديد شده:  

مورد بوده و معامالت مندرج در پايگاه،  412بديهي است كه آمار معامالت بخش عمومي، بسيار بيش از 

                                                 

ها و خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات(، به شماره نامه واصله از سازمان برنامه و بودجه كشور )رئيس امور زيرساخت. 1

 .15/6/1396، مورخ 1385539

 .14-13، صص پيشين(، وكاربهبود محيط كسبمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و . 2

 .پيشيناتاق اصناف ايران، . 3

هاي قانون احكام دائمي برنامه( 12ماده ) و كميتهگفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 4

 .12، ص پيشينتوسعه كشور(، 
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در ايران نيز همچون بسياري از  با توجه به اينکهاست كه درحالي  اين 1صرفاً براي نمونه ذكر شده است.

هاي تشکيل شركتبخش عظيم عمليات تجاري و معامالت كاال و خدمت بخش عمومي از طريق  كشورها،

درواقع  است، ها به اين واحدهاي حقوقي انتقال يافتهدولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک

در مركز  گرفته صورتطبق برآورد  گيرد.مي خريد كاال و خدمت بخش عمومي در اين بخش انجام

هزار ميليارد  397 حدود معادل ،معامالت بخش عمومي در كشور انهيحجم سالهاي مجلس، پژوهش

  2است. تومان

توجهي و داليل عدم اجراي اين حکم مهم مطرح كرد. سواي بيعنوان بهتوان داليل متعددي را مي 

كه به نظام قانوني و داليلي به كاري سازمان برنامه و بودجه كشور در اجراي اين حکم، در ادامه،كم

معامالت بخش عمومي  درخصوصاي جامع و قابل اتکا امانهگيري سها در عدم شکلعملکرد ديگر سازمان

 گردد، پرداخته خواهد شد.بازمي

كرد حجم عظيم وجوه هاي مديريت هزينهسامانه براي ساماندهي معامالت بخش عمومي و درباره 

و هاي اجرايي حاضر دستگاهدرحال  . اين احکام متعدد،عمومي كشور، احکام قانوني متعددي وجود دارد

كاري و هدررفت منابع عمومي و سبب موازي ها و اختالفاتي كردهنظارتي را در اين خصوص دچار ابهام

مراد نهايي قانونگذار  كشف اين احکام قانوني متعدد و . شناسايي جامع و تنقيح دقيق مجموعهشده است

ام براي رفع اختالفات و همترين گممواد متعدد قانوني، نخستين و  يا حکم نهايي حاصل از اين مجموعه

مواد  3كرد اين بخش از وجوه عمومي كشور است.استقرار يک نظم قانوني اثربخش و كارآمد براي هزينه

 زير است:شرح به، تاريخ تصويبترتيب به قانوني مربوط،

 4.(3/11/1383)مصوب « قانون برگزاري مناقصات»( 23) ماده اول ـ 

 )مصوب« و مقابله با فساد يقانون ارتقاي سالمت نظام ادار» (3) ماده« ب» بند دوم ـ 

3/10/1390).5 

                                                 

آشكاري  نخورده باقي مانده است. اين امر نشانههمچنان دست« ريزي كشوربرنامهسازمان مديريت و »در اين پايگاه، لگوي . 1

 روزرساني اين پايگاه است.از عدم به

هاي مشمول كرد وجوه عمومي )دستگاههاي مديريت هزينهسامانه جمع احكام قانوني مربوط به»ر. ك.: شهرام حالج، . 2

 مجلس شوراي اسالمي، در دست انتشار.هاي ، مركز پژوهش«قوانين معامالت عمومي(

 .همان. 3

 يرساناطالع يمل گاهيو پا اطالعات سال بانک کيدولت موظف است ظرف مدت »اين ماده مقرر شده است: « الف»در بند . 4

 6حداکثر »همين ماده نيز مقرر شده است: « د»در بند «. ...کند ينگهدار و را ثبت ريو اطالعات و اسناد ز جاديمناقصات را ا
و  تيريسازمان مدازسوي  مناقصات يرساناطالع و ياجرايي نظام مستندساز نامهنييقانون، آ نيا بيماه پس از تصو

  .«ديخواهد رس رانيوزهيئت  بيو به تصو هيو دارايي ته ياقتصاد امور وزارت يکشور با همکار يزيربرنامه
وزيران( هيئت  1/9/1385)مصوب « مناقصات يرسانو اطالع ينظام مستندساز يينامه اجرانييآ( »30ماده )« ت»در بند  

  .«سازمان استبرعهده  مناقصات يرساناطالع يمل گاهيپا يو راهبر جاديا تيلئومس»مقرر شده است: 

مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون  يمتن قراردادها»( قانون مذكور مقرر شده است: 3ماده )« ب»در بند . 5

 «ج» و «ب»، «الف» يمشمول بندها يهاتوسط دستگاه رهيو غ فاتيترک تشر ده،يمناقصات که به روش مناقصه، مزا يبرگزار
 شيابطال و خاتمه قرارداد پ ،اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصالح، فسخ نيگردد و همچنيقانون منعقد م ني( ا2ماده )

 اطالعات قراردادها وارد گردد. گاهيبه پا ديها، باپرداخت هيکل زيآن و ن ريياز موعد و تغ
نامه نييقانون آ نيجمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اسيرئ يو نظارت راهبرد يزيربرنامه معاونت 

 بيکند و به تصو هيعموم مردم به اطالعات قراردادها را ته يدسترس زانيحوه و م، نل ضوابط و موارد استثنااجرايي آن شام
 .«دينما جادياطالعات قراردادها را ا گاهيسال پا کيبرساند و ظرف  رانيوزهيئت 
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 .(16/11/1390)مصوب « وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب» (19) ماده سوم ـ 

 1.(19/5/1394)مصوب « ميمستق يهااتيقانون اصالح قانون مال»ماده واحده  «41»بند  چهارم ـ 

 2.(10/11/1395)مصوب « كشور هاي توسعهمي برنامهئقانون احکام دا» (50) ماده پنجم ـ 

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  سالهپنجقانون برنامه » (9) ماده ششم ـ 

 3.(14/12/1395مصوب ) «(1396 -1400اسالمي ايران )

 قانون مذكور درج شده است. 6جدول بعد، اطالعات مربوط به  در 
 

  

                                                 

ماه پس  6وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت »...اين بند از قانون مقرر شده است:  - «5»در تبصره . 1

مراحل  هيانجام کل تيريمد ياجرايي را برا يهاو دستگاهها وزارتخانه قانون سامانه انجام معامالت نيشدن ااالجرا الزم از
 را فراهم آورد. ياتي( سازمان امور مالني)آنال برخط يکند و امکان دسترس ياندازها راهدهيمناقصات و مزا

موظفند حداکثر ظرف مدت سه  3/11/1383 مناقصات مصوب يقانون برگزار( 1) ماده «ب» اجرايي موضوع بند يهادستگاه هيکل 
 سامانه به ثبت برسانند. نيا قياز معامالت محرمانه را از طر ريمعامالت خود به غ هيسامانه مذکور کل ياندازماه پس از راه

و  يسالمت نظام ادار يقانون ارتقا( 3) ماده« ب» بند «1» موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره نييتع 
 .«مصلحت نظام است صيمجمع تشخ 7/8/1390 مقابله با فساد مصوب

هاي آن شده هاي مستقيم و تبصرهماليات قانون( 169) ماده نيگزيجا، 19/5/1394شايان ذكر است كه متن مصوب  
 است.

است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل دولت مجاز »( اين قانون مقرر شده است: 50در ماده ). 2

هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معامالتي بخش عمومي، با ها و دستگاهانواع معامالت وزارتخانه
 رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند.

هايي كه شمول دستگاهازجمله  كنندگان بخش عمومي،نون برگزاري مناقصات و ديگر معاملههاي مشمول قادستگاه 
 قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد

تبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود مانند نام كنند و با امضاي الكترونيكي معوزيران در اين سامانه ثبتهيئت 
ها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد درخواست استعالم، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكت

طور الكترونيكي انجام ه و بهوجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامان
 دهند.
شده معامالت بخش عمومي كليه  روز و تجميعبا ايجاد بستر الكترونيكي معامالت و بانك اطالعاتي به -« 1»تبصره  
رساني جامع رساني مناقصات، پايگاه اطالعپايگاه ملي اطالعازجمله  رساني معامالت اين بخشهاي اطالعاتي و اطالعپايگاه
هاي نظارت بر معامالت بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدد و تكرار الت بخش عمومي و هرگونه سامانهمعام

 هاي بخش عمومي جلوگيري گردد.ورود اطالعات توسط دستگاه
ين، افشاي دسته از معامالت اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانآن -« 2»تبصره 

( 5) با لحاظ تبصره ماده است. تشخيص مصاديق اين استثنا افقط از حيث انتشار اطالعات مستثناطالعات آنها ممنوع است 
برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطالعات، دفاع و  31/5/1388قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 

 اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است.پشتيباني نيروهاي مسلح، امور 

 يکيدولت مکلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تدارکات الکترون»( اين قانون آمده است: 9در ماده ). 3

مناقصات  يمشمول قانون برگزار يهاا و دستگاههدولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه
 يکيت قانون تجارت الکترونيجز معامالت محرمانه، با رعابخش عمومي به يو معامالت ين ماليو ديگر قوان 3/11/1383مصوب 
 يمشمول قانون برگزار يهال كند. كليه دستگاهيتکم 3/11/1383مناقصات مصوب  يو قانون برگزار 17/10/1382مصوب 

مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات و انجام معامالت خود از طريق سامانه مذكور 
 .«هستند
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 هاي معامالت بخش عمومي. محتواي احكام قانوني مربوط به سامانه5جدول 

 مصوب سازمان مسئول عنوان پايگاه عنوان قانون رديف

1 
 قانون برگزاري مناقصات 

 ((23))ماده

بانک اطالعات و پايگاه 

رساني ملي اطالع

 مناقصات

سازمان مديريت و 

 ريزي )سابق(برنامه
3/11/1383 

2 

قانون ارتقاي سالمت نظام 

اداري و مقابله با فساد )بند 

 ((3)ماده « ب»

پايگاه اطالعات 

 قراردادها

ريزي و معاونت برنامه

نظارت راهبردي 

 جمهور )سابق(رئيس

3/10/1390 

3 
بهبود مستمر محيط قانون 

 ((19وكار )ماده )كسب

رساني پايگاه اطالع

جامع معامالت بخش 

 عمومي

ريزي و معاونت برنامه

نظارت راهبردي 

 جمهور )سابق(رئيس

16/11/1390 

4 

قانون اصالح قانون 

بند ) ميمستق يهااتيمال

 (ماده واحده «41»

سامانه انجام معامالت 

ها و وزارتخانه

 هاي اجراييدستگاه

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
19/5/1394 

5 
هاي قانون احکام دائمي برنامه

 ((50)توسعه كشور )ماده 

سامانه تداركات 

 الکترونيکي دولت
 10/11/1395 دولت

6 
ششم  سالهپنجقانون برنامه 

 ((9)توسعه )ماده 

سامانه تداركات 

 الکترونيکي دولت
 14/12/1395 دولت

 

اين موضوع اقدام به  درخصوصشود، قانونگذار در موارد متعدد كه در جدول باال مشاهده ميچنان 

هاي برنامه ( قانون احکام دائمي50ترين اقدام قانونگذار، تصويب ماده )قانونگذاري كرده است. اما عجيب

، بدون در نظر گرفتن مفاد ماده «سامانه تداركات الکترونيکي دولت»تشکيل  درخصوص توسعه كشور

كه با هدف تجميع و  ( قانون احکام دائمي...50) ماده ( قانون بهبود مستمر... است. پس از تصويب19)

معامالت  هيانجام كل درخصوصتصويبنامه »هاي متعدد موجود صورت گرفت، سازي سامانهيکپارچه

 ماهدر ارديبهشت« دولت يکيدر سامانه تداركات الکترون دهيمزا مناقصه و د،ياعم از خر يياجرا يهادستگاه

  1به تصويب رسيد. 1396

 ،ياقتصاد مقاومت يكل يهااستيس يدر راستا» مذكور مقرر شده است:تصويبنامه  «1»بند  در 

 ياجرا منظوربهو  يسالم و عدالت اقتصاد ريپذرقابت طيمح يمبارزه با فساد، برقرار ،يمال تيشفاف جاديا

تصويبنامه  تيـ و با رعا 1394ـ مصوب  ميمستق يهااتيقانون مال ياصالح( 169ماده ) «5»تبصره 

قانون ( 1ماده ) «ب»موضوع بند  يياجرا يها، دستگاه1390/8/21ك مورخ 46849ت/165389شماره 

را با توجه  دهيمناقصه و مزا د،يمعامالت خود اعم از خر هيـ مکلفند كل1383مناقصات ـ مصوب يبرگزار

 يکيتداركات الکترون سامانه»كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم خواهد شد در  يبه زمانبند

                                                 

 .16/2/1396مورخ  ،هـ53525ت/16145شمارهتصويبنامه  .1
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به  شوديم دهينام« ستاد»به اختصار تصويبنامه  نيكه در ا www.setadiran.ir يبه نشان« دولت

  .«انجام برسانند

از موارد ديگر، عالج عدم اجراي مفاد مربوط به ايجاد  يرسد قانونگذار، همچون بسيارنظر ميبه 

رساني معامالت بخش عمومي توسط سازمان برنامه و بودجه را سپردن اين تکليف به بخش سامانه اطالع

( دانسته است. گرچه (يکيوزارت صنعت، معدن و تجارت )مركز توسعه تجارت الکترونديگري از دولت )

وزارت صنعت، معدن و تجارت )مركز توسعه تجارت »نيز مقرر كرده است: مذكور تصويبنامه  «5»در بند 

 ازيالزم در جهت تبادل اطالعات مورد ن ي( و سازمان برنامه و بودجه كشور موظفند همکاريکيالکترون

كه  ينحو( به عمل آورند بهسي)وب سرو يکيالکترونصورت بهرا  گريکدي ياطالعات يهاو سامانه هاگاهيپا

قانون » (50) مادهاز مفاد كه چنان است كهدرحالي  اين .«شود يريجلوگ عاتاز تعدد و تکرار ورود اطال

آيد، اراده بر مي« ...ششم توسعه سالهپنجقانون برنامه » (9) مادهو « كشور هاي توسعهمي برنامهئاحکام دا

بوده است. اين برداشت « ستاد»سامانه قانونگذار، تجميع اطالعات مربوط به معامالت بخش عمومي در 

( قانون 50موجب ماده )بهتوان گفت قانونگذار ميدرواقع  مربوط نيز داشت.تصويبنامه  توان از مفادرا مي

وكار را ( قانون بهبود محيط كسب19هاي توسعه كشور، خواسته يا ناخواسته، ماده )احکام دائمي برنامه

پايان سال دوم اجراي  ( قانون برنامه ششم توسعه، تا9طبق ماده )نسخ ضمني كرده است و قرار است 

براي اجراي تمامي مراحل انواع معامالت »دولت  يکيسامانه تداركات الکترون توسعه ششم، قانون برنامه

و  ين ماليو ديگر قوان ...مناقصات يمشمول قانون برگزار يهاها و دستگاهمتوسط و بزرگ وزارتخانه

 تکميل شود.« عمومي بخش يمعامالت

رسد سواي انگيزه عدم اجراي اين حکم مهم توسط سازمان برنامه و بودجه، انگيزه قوي نظر ميبه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ديگر قانونگذار براي سپردن ايجاد سامانه مورد بحث به دولت و متعاقب آن 

الکترونيک در سامانه معامالت بخش عمومي ، محوريت موضوع تجارت (يکي)مركز توسعه تجارت الکترون

قانون برگزاري »پيش از ( 17/10/1382مورخ )« يکيقانون تجارت الکترون»بود. توضيح اينکه گرچه 

 «وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب»و  «قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد»، «مناقصات

هاي معامالت اخيرالذكر، نشاني از تجارت الکترونيک و پيوند سامانهبه تصويب رسيده بود، اما در سه قانون 

شود. عدم مالحظه اين پيوند غيرقابل و تداركات بخش عمومي با منظومه تجارت الکترونيک ديده نمي

هاي توسعه كشور، اين نقصان را با محور ( قانون احکام دائمي برنامه50انکار، باعث شد قانونگذار در ماده )

هاي تداركات دادن موضوع تجارت الکترونيک جبران كند و دستگاه مسئول ايجاد و تکميل سامانه قرار

 (يکيوزارت صنعت، معدن و تجارت )مركز توسعه تجارت الکترون عمومي را از سازمان برنامه و بودجه به

 تغيير دهد.

« مزايده»و « مناقصه» ،«خريد جزئي و متوسط»، سه عنوان اصلي «ستاد»در صفحه اصلي سايت  

 مورد، 587( در قسمت خريد جزئي و متوسط، 30/7/1396قابل مشاهده است. در زمان مراجعه به سايت )
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رد و براي مو 46تعداد مزايده فعال براي اموال منقول  مورد و در قسمت مزايده، 410در قسمت مناقصه، 

در اين  تاكنونمورد قابل مشاهده بود. بدين ترتيب، تعداد معامالت بخش عمومي كه  19اموال غيرمنقول 

رساني جامع معامالت بخش پايگاه اطالع»در شده  سامانه ثبت شده است، تعدادي در حدود معامالت ثبت

 ي كشور است.وضوح، شامل بخش كوچکي از معامالت بخش عمومبهاست و « عمومي كشور

رديف ـ  1ستون به اين شرح وجود دارد: 14 ،«مناقصه»، براي نمونه در قسمت «ستاد»در سايت  

 ،بندي موضوعيطبقه گزار،، دستگاه اجرايي مناقصهاستان ،نوع فراخوان، عنوان فراخوان ،شماره فراخوان

زمان آخرين اصالحات ، اسناد مهلت دريافت، زمان ارسال به صفحه اعالن عمومي، شرح كلي حوزه فعاليت

مشاهده تصوير آگهي. اطالعات  و هاي پيشنهادمهلت ارسال پاكت، مهلت ارسال پاسخ استعالم، فراخوان

 به شرط تکميل شدن و ورود اطالعات انبوه معامالت بخش عمومي،شده،  گفته هايمندرج در ستون

 د.تواند دسترسي مناسبي براي فعاالن اقتصادي فراهم كنمي

توان چنين نتيجه گرفت كه در اجراي حکم قانوني ايجاد سامانه معامالت بخش در مجموع مي 

پنجره واحد تجارت  فرآينداجراي  درخصوصدر همين گزارش پيشتر  عمومي، مشابه اتفاقي رخ داده كه

شد كه  ( گفته8قانون بهبود مستمر...( توضيح داده شد. در ارزيابي اجراي ماده ) (8)خارجي )ماده 

، و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان توسعه تجارت ايران)وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد 

هاي بين كاريها و موازيهمپوشانيتداخل وظايف و  نشانگر، (گمرك جمهوري اسالمي ايران)

در اينجا نيز وجود قوانين متعدد كه  پنجره واحد است. فرآيندسازي مؤثر در پياده مذكور هايدستگاه

كاري شده كه در هاي مختلف سپرده است، باعث نوعي آشفتگي و موازيانجام امور مشابه را به دستگاه

روز، جامع، متمركز اي بهنهايت، به عدم اجراي كامل و مؤثر اتقاق مورد نظر قانونگذار، يعني وجود سامانه

 ومي، انجاميده است.و قابل اتکا براي معامالت بخش عم

و تصويب  ( قانون بهبود مستمر... از يک سو19اكنون، با توجه به عدم اجراي حکم مندرج در ماده ) 

« ستاد»مربوط به سامانه تصويبنامه  گفته در قانون احکام دائمي و قانون برنامه ششم توسعه واحکام پيش

هاي امانه معامالت بخش عمومي پس از سالرود سديگر، انتظار مي ازسويو فعال شدن سامانه مذكور 

آزمون و خطا، با كيفيتي قابل قبول تکميل شده و بتواند به شفافيت بيشتر و كاهش فساد اقتصادي 

 كمک كند.

 (19اجراي حكم ذيل ماده )گزارش عملكرد 

 ماده نيادر صدر ياد شده  اطالعاتاند هاي اجرايي مکلف شده( كليه دستگاه19در قسمت پاياني ماده )

 ي ارائه دهند.جامع معامالت بخش عموم يرساناطالع گاهيبه پا را

 

                                                 

 ر. ك.: آدرس اينترنتي زير:. 1
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 (19اجراي حكم ذيل ماده )ارزيابي 

 بسيار ناقص است. پايگاه مربوط، زيرااين حکم اجرا نشده است؛ 

 (19ماده )« 2»اجراي حكم تبصره  گزارش عملكرد

به موارد عدم ذينفعان،  خود، يا با شکايت(، شوراي رقابت موظف شده است 19ماده )« 2»تبصره در 

 رعايت حکم مندرج در صدر ماده رسيدگي كند و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.

 (19ماده )« 2»اجراي حكم تبصره ارزيابي 

 اين حکم اجرا نشده است.

اجراي اين ماده توسط شوراي رقابت در دسترس نيست.  درخصوصگونه گزارش عملکردي هيچ -

اي راجع به عملکرد اين حکم هاي اتاق ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي، نکتههمچنين در گزارش

 وجود ندارد.

 

 (20ماده )

هاي دولتي هستند و هاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه تحت مديريت دستگاهدستگاه

از نحوه صرفنظر  ها و مؤسسات در تمامي معامالت خودها و مؤسسات وابسته و متعلق به اين دستگاهشركت

هاي معامالتي قانوني و اختصاصي نامهو منشأ تحصيل منابع آن، مشمول قانون برگزاري مناقصات يا آيين

 باشند.خود مي

 

 گزارش عملكرد 

(، اعالم كرده 18، مشابه با گزارش عملکرد ماده )گفتگومتأسفانه در اين ماده مهم نيز دبيرخانه شوراي 

فرآيند  يمشکالت قانون درخصوصها تشکل يساؤو ر ياستان يشورا به شوراها رخانهيفراخوان دب»است: 

سسات ؤو م يياجرا يهادستگاهازسوي  نهيزم نيدر ا ياطالعاتتاكنون  و دهيمناقصات ارسال گرد يبرگزار

در چنين درحالي كه  1«....شورا ارسال نشده است رخانهيبه دبذيربط  يردولتيغ يعموم يو نهادها

هاي اقتصادي، مند و تشکيالتي با فعاالن و تشکلارتباط نظاملحاظ به گفتگومواردي، دبيرخانه شوراي 

 اجراي اين قبيل احکام قانوني ارائه كند. تري از اجرا يا عدمتر و صريحتواند گزارش دقيقمي

 گزارشي»اجراي اين حکم آمده است:  درخصوصوكار در گزارش دفتر پايش و بهبود محيط كسب 

  2.«ماده واصل نشده است نيا يعدم اجرابر مبني

 ارزيابي اجرا

ويژه با توجه به عدم اجراي مواد و به(، 20با توجه به عدم دسترسي به گزارش عملکردي از حکم ماده )

                                                 

هاي قانون احكام دائمي برنامه( 12ماده ) و كميتهگفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 1

  .13-12، صص پيشينتوسعه كشور(، 

  .13، ص پيشين(، وكارمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 2
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 گيري كرد كه اين حکم اجرا نشده است.توان چنين نتيجه( همين قانون، مي21( و )19)

واسطه نحوه اثر شدن حکم مهم اين ماده به( قابل ذكر است، بي20نکته مهمي كه راجع به متن ماده ) - 

از وضع اين ماده، حاكميت قانون عام با عنوان  رسد هدفمينظر بهبندي آن است. توضيح اينکه عبارت

پس  بر تمامي معامالت بخش عمومي بوده است؛ اما در قسمت پاياني ماده،« قانون برگزاري مناقصات»

هاي معامالتي نامهآيين»هستند، « قانون برگزاري مناقصات»ها مشمول از مقرر كردن اينکه همه دستگاه

تخصيص »اين درواقع،  ها و مؤسسات نيز به رسميت شناخته شده است.هدستگا« قانوني و اختصاصي خودِ

 ،مثال، كامالً ناقض ويژگي عام بودن اين حکم قانوني است. بر اين اساس است كه اكنون، براي «اكثر

هاي مناطق آزاد تجاري ـ بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان تأمين اجتماعي، و سازمان

مغاير  بسا در مواردي،دانند كه مختص آنهاست و چهمي نامه معامالتيرا تابع آيينخود هريک  صنعتي،

 با احکام قانون برگزاري مناقصات است.

در چنين مواردي كه هيچ گونه گزارش عملکردي راجع به اجراي يک ماده در نکته ديگر اينکه  

قانوني دانست؛ بلکه در ارزيابي اجراي  توان اصل را بر اجراي اين حکم يا احکام ديگردسترس نيست، نمي

توان از اجراي احکام قانوني اطمينان حاصل كرد كه گزارش عملکردي وجود داشته قانون، در صورتي مي

 باشد.

 

 ( 21ماده )

گيرد، ترك تشريفات مناقصه صورت مي 1( قانون برگزاري مناقصات،28( و )27مواد ) براساسدر مواردي كه 

گذار موظف است مصوبه جلسه و داليل ترك تشريفات مناقصه را ظرف باالترين مقام دستگاه اجرايي مناقصه

سه روز كاري پس از برگزاري جلسه و نيز هويت طرف قرارداد در هر مناقصه ترك تشريفات شده را تا سه 

 رساني معامالت بخش عمومي ارسال كند.گاه اطالعروز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پاي

 

 گزارش عملكرد 

نبود اطالعات مستند و عدم امکان دليل به، ميزان اجراي اين حکم گفتگودر گزارش دبيرخانه شوراي 

 2دسترسي به اطالعات، غيرقابل ارزيابي اعالم شده است.

اجراي اين حکم نيز مانند گزارش  درخصوصوكار در گزارش دفتر پايش و بهبود محيط كسب 

 3.«ماده واصل نشده است نيا يعدم اجرابر مبني گزارشي»( آمده است: 20عملکرد راجع به ماده )

                                                 

که انجام مناقصه براساس  يمناقصه در موارد فاتيترک تشر» ( قانون برگزاري مناقصات مقرر شده است:27)در ماده . 1

 سريقانون م نيا (28سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده )هيئت  کي صيگزار به تشخمناقصه دستگاهي هيگزارش توج
صرفه و صالح  تيمناقصه با رعا فاتيترک تشرهيئت  صورت نيانجام داد و در ا يگريد قيمعامله را به طر توانينباشد، م

اعالم  و نييخدمت تع اينوع کاال  کي يمقررات مربوط در هر مورد برا ريسا تيو با رعا معامالت گونه نيانجام ا بيدستگاه ترت
 مقرر شده است. مناقصه فاتيتشرهيئت  بيترک( قانون مذكور نيز 28در ماده ) .«خواهد نمود

هاي قانون احكام دائمي برنامه( 12ماده ) و كميتهگفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 2

 .13، ص پيشينتوسعه كشور(، 

  .13، ص پيشين(، وكارمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 3
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 ارزيابي اجرا

 اجرا نشده است.( 21حکم مقرر شده در ماده )

 

 (22ماده )

ها و امثال آنها، پيمانکاريازجمله هاي اجرايي مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معامالت خود كليه دستگاه

هاي چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش

تعاوني و خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و 

 ند.هاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهحقوقي بخش

 

 گزارش عملكرد 

ماده « الف»بند  براساس ( تصريح شده بود كه1394ماه ها )آذرنظارتي پيشين مركز پژوهشدر گزارش 

در معامالت بخش  ، اشخاص حقوقي بخش دولتي(1/6/1366عمومي )مصوب  ( قانون محاسبات79)

در گزارش دبيرخانه شد. نسخ مي طور صريححکم قانوني به ارجحيت دارند و در اين قانون بايد آن عمومي

( قانون 79مغايرت آن با ماده ) هنيز آمده است يکي از موانع اجراي اين حکم، شبه گفتگوشوراي 

  1محاسبات عمومي است.

                                                 

 دارد:( قانون محاسبات عمومي مقرر مي79) ماده. 1

 يبه استثنا) رهيو اجرت کار و غ يمانکاريو پ استجاره و فروش و اجاره و دياعم از خر يها و مؤسسات دولتمعامالت وزارتخانه»
 :ريز انجام شود مگر در موارد دهيمزا ايمناقصه  قيحسب مورد از طر دي( باشوديم ياستخدام مشمول مقررات کهيموارد

 .باشدي شرکت دولت ايو  يمؤسسه دولت ايکه طرف معامله وزارتخانه  يدر مورد معامالت .1 
مقامات  اياستان و  ايدر مرکز و  يياجرا مقام دستگاه نيباالتر تيو مسئول صيکه انجام آنها به تشخ يدر مورد معامالت .2 

 :ريمشروحه ز يهاشركت مؤسسات ونهادها و  مجاز از طرف آنها با
 تيمالک ايو  هيسرما ايو  سهام از پنجاه درصد شيو مؤسسات تابعه که ب يدولتريغ يعموم يمؤسسات و نهادها (الف 

 مذکور باشد. ينهادها آنها متعلق به مؤسسات و
 نيقوانبراساس  که يدولتي هاو شركت يها و مؤسسات دولتکارکنان وزارتخانه عيمصرف و توز يتعاون يهاشركت (ب 

 .شونديو اداره م ليتشک يتعاوني هاو مقررات ناظر بر شركت
که مقرون به  گردنديم و اداره ليدولت تشک ميکه تحت نظارت مستق عيو توز ديتول يها و مؤسسات تعاونشركت (ج 

 صرفه صالح دولت باشد.
در مرکز  ييدستگاه اجرا مقام نيباالتر ايو  ريوز تيو مسئول صيکه به تشخ ياموال و خدمات و حقوق ديدر مورد خر .3 

 انواع مشابه نباشد. يو دارا بوده مجاز از طرف آنها منحصربفرد مقامات اياستان و  ايو 
در مرکز  ييمقام دستگاه اجرا نيباالتر ايو  ريوز تيو مسئول صيمنقول که به تشخرياستجاره اموال غ اي ديدر مورد خر .4 

کارشناس خبره و متعهد رشته  ايو  يدادگستر ينظر کارشناس رسم کسب مجاز از طرف آنها با مقامات اياستان و  ايو 
 .شد مربوطه انجام خواهد

 .يکارشناس مستظرفه و خدمات عيو صنا ياسالم نيمواز تيبا رعا يخدمات هنر ديدر مورد خر .5 
آنها از طرف  يبوده و برا يانحصار فروشنده يکه دارا ييکاالها ريسا ايو  يدولت يانحصار يکاالها ديدر مورد خر .6 

 شده باشد. اعالم و نييتع ينيمع يهانرخي دولتذيربط  يهادستگاه
آنها  يبرا هايشهردار ايو  يدولتذيربط  يهامورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه يکاالها ديدر مورد خر .7 

 شده باشد. نييتع ينرخ ثابت
 يدولت يهااز طرف دستگاه کهي نيزم قيبار از طرونقل حمل هيو کرا يداخل يهاساخت کارخانه يدر مورد کاالها .8 

 باشد. شده نييآنها نرخ تع يبرا ربطيذ
 ثابت و مقطوع. نرخ ر آن در صورت وجوديمسافرت و نظا نهيهز ،ييايدر ،يينقل هواوحمل هيدر مورد کرا .9 
در مرکز و  ييدستگاه اجرا مقام نيباالتر اي ريوز تيو مسئول صيآالت ثابت و متحرک به تشخنيماش ريدر مورد تعم .10 

 مجاز از طرف آنها. مقامات اياستان و  اي
 نيو متحرک موجود و همچن ثابتآالت ماشين زاتيلوازم و تجه ليتکم اي ضيتعو يبرا يدکيقطعات  ديدر مورد خر .11 

مورد معامله حداقل  يبها نيير آن با تعيو نظا يو فن يعلم يهاشگاهيآزما و لوازم قيدق يريگاندازه ليادوات و ابزار و وسا
 ايدر مرکز و  يياجرا مقام دستگاه نيباالتر اي ريکه حسب مورد توسط وز خبره و متعهد رشته مربوط کارشناس نفر کي لهيوس

 .فيرد نيمذکور در ا مقامات دييتأ مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از اياستان و 
 بماند. مستور ديبه مالحظه صرفه و صالح دولت با رانيوزهيئت  صيکه به تشخ يدر مورد معامالت .12 
وزارت امور  دييو تأ ياسالم ارشاد وزارت شنهاديکه بنا به پ يخاص نامهنييکه به موجب آ يدر مورد چاپ و صحاف .13 
 خواهد شد. انجام رسد،يم رانيوزهيئت  بيتصو به ييو دارا ياقتصاد
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 ارزيابي اجرا

 ( اجرا نشده است.22حکم ماده )

رويکرد جديد سياستگذاران نسبت به بخش خصوصي و تبديل بدبيني  براساس( 22تصويب ماده ) -

پيشين به بخش خصوصي به خوشبيني امروز و حتي تسهيل مشاركت بيشتر اين بخش در اقتصاد با 

 براساسويژه كارآيي، صورت گرفته است، اما نسبت محتواي نظام حقوقي كه توجيهات متعدد، به

قانون محاسبات عمومي، با محتواي نظام ازجمله شکل گرفته بود، هاي دولت ـ محور در اقتصاد سياست

به مشاركت طلبيدن  برمبتنيموانع اجراي احکام قانوني ازجمله است و باقيمانده حقوقي جديد، مبهم 

 شود. وكار، محسوب ميبخش خصوصي و ضرورت فعال شدن بخش خصوصي براي بهبود محيط كسب

 

 ( 23ماده )

منظور ايجاد تراضي و عادالنه نمودن قراردادها و قراردادهاي الحاقي در اجرايي مکلفند بههاي كليه دستگاه

هاي يکنواخت استفاده هاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد كاال يا خدمت، از فرمانعقاد قرارداد با شركت

 ها ارسال دارند.ها را براي هر كدام از اتاقنمايند و يک نسخه از اين فرم

االجرا شدن اين ماه پس از الزم 6بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است ظرف ه ـ تبصر

شود، همچنين نحوه اعطاي تسهيالت مي از عقود اسالمي كه منجر بههريک  هاي يکنواختي برايقانون فرم

نجي هاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبارسهاي اخذ ضمانتنامه از بخشاعطاي تسهيالت و شيوه

 مشتريان را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.

 ماده و حکم مندرج در تبصره.صدر ( مشتمل بر دو حکم است: حکم مندرج در 23ماده )

 

 (23اجراي حكم صدر ماده ) گزارش عملكرد

هاي يکنواخت در قراردادها با بخش هاي اجرايي را به استفاده از فرممتن اصلي اين ماده، كليه دستگاه

 خصوصي و تعاوني، ملزم كرده است. 

 (23اجراي حكم صدر ماده )ارزيابي 

 ناقص اجرا شده است.طور به (23حکم مندرج در متن اصلي ماده )

هاي به وزارتخانه گفتگوي شوراي شورا رخانهيدبازسوي  ييهانامهكه  1اتاق ايران گزارش داده است 

 ،ياتيامور مال يهاسازمان زيو ن ياطالعات، راه و شهرساز يارتباطات و فناور ،يكار، تعاون و رفاه اجتماع

نسخه از نمونه  کي نيقانون و همچن (23) دهاقدامات صورت گرفته در ما درخصوص ياجتماع نيتأم

                                                 
و نرخ  شوديو ارائه م ديتولي ها و مؤسسات دولتتوسط وزارتخانه ماً يکه مستق يدر مورد فروش کاالها و خدمات .14 

 .گردديم نييمربوط تع يقانون فروش آنها توسط مراجع
مشروط بر آن است  دهيمزا اي مناقصه و فاتيتشر تيماده بدون رعا نيا 2 و 1 يهافيانجام معامالت موضوع رد -تبصره 

و  عيو توز هيته فهيکه وظنيا ايدهنده آن باشد انجام اي دکنندهيتول ايداشته  اريمورد معامله را در اخت که دستگاه فروشنده،
 را به عهده داشته باشد. معامله فروش مورد

 . وكاردفتر پايش و بهبود محيط كسببه  رانياتاق ا 19/2/1396ص مورخ /1164/50نامه شماره براساس  .1
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خدمت در آن  ايكاال  ديخر يبرا يو تعاون يبخش خصوصهاي كه با شركت ييقراردادها کنواختيفرم 

پاسخ  يبه نامه ارسال ياتيفقط سازمان امور مال انيم نيدر ا شده است.ارسال  ،شوندميدستگاه استفاده 

 1اند.ندادهمذكور  رخانهيبه استعالم دب يپاسختاكنون  يياجراهاي دستگاه ريداده است و سا

 (23اجراي حكم تبصره ماده )گزارش عملكرد 

 ماده، فرم عقد نيتبصره ا يدر راستا يبانک مركزوكار، گزارش دفتر پايش و بهبود محيط كسب براساس

مسکن، وسايل توليد، گانه سه «يفروش اقساط»(، فرم عقد 1392سال  بيو تصو هي)ته« يمشاركت مدن»

مصرفي با دوام ساخت داخل و تأسيسات، مواد اوليه، لوازم يدكي كاالهاي ونقل، حمل آالت، وسايلماشين

اجاره »ازجمله  يبانک يقراردادها ساير ( و1393ها در سال فرم بيو تصو هيهالحسنه )تقرض ابزار كار، و

« سلف»، «جعاله»، «استصناع»، «مساقات»، «مزارعه»، «مرابحه»، «خريد دين»، «به شرط تمليک

پول و اعتبار  يشورا بيكرده و به تصو هي( را تاكنون ته1394ها در سال فرم بيو تصو هي)ته «مضاربه»،

 2رسانده است.

 (23اجراي حكم تبصره ماده )ارزيابي 

در ادامه تبصره مذكور، بانک مركزي مکلف به تهيه اما  ( اجرا شده است.23تبصره ماده ) قسمتي از حکم

هاي خصوصي و هاي اخذ ضمانتنامه از بخشتسهيالت و شيوهنحوه اعطاي »هاي يکنواختي براي فرم

و  شوراي پول و اعتبار رساندن آن در به تصويب و سپس،  «تعاوني متناسب با اعتبارسنجي مشتريان

 نظارت بر حسن اجراي آن است.

 ناقص اجرا شده است.طور به (23حکم مندرج در تبصره ماده ) بدين ترتيب، 

 

 (24ماده )

هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و ها و برنامهسازي سياستمنظور شفافهاي اجرايي مکلفند بهدستگاهدولت و 

هاي اقتصادي را در زمان مقتضي ها، مقررات و رويهگذاري، هرگونه تغيير سياستامنيت اقتصادي و سرمايه

 هاي گروهي به اطالع عموم برسانند.قبل از اجرا، از طريق رسانه

، زمان موضوع اين ماده را تعيين و گفتگووزيران پس از كسب نظر مشورتي شوراي  تهيئتبصره ـ 

كند. مواردي كه محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخيص باالترين مقام دستگاه اجرايي، اعالم مي

 مستثناست.

 ( حاوي دو حکم است: حکم مندرج در صدر ماده و حکم مندرج در تبصره آن.24ماده )
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 (24اجراي حكم صدر ماده ) گزارش عملكرد

دولت گذاشته شده كه در صورت اجرايي برعهده  در اين ماده، تکليفي دشوار و در عين حال گسترده

پذيري محيط حقوقي، سياسي، اقتصادي و... و متعاقب آن برقراري حاكميت بينيتواند به پيششدن، مي

 منجر شود.وكار قانون و در نهايت بهبود محيط كسب

عملکرد دولت در اين ماده به ذكر اين  درخصوصوكار، در گزارش دفتر پايش و بهبود محيط كسب 

از  يرتورميخروج غ يهااستيسازجمله دولت  ياساس يهااستياغلب س»جمله بسنده شده است كه: 

  1.«شونديمنتشر م يطور عمومركود به

 (24اجراي حكم صدر ماده )ارزيابي 

 ناقص اجرا شده است.طور به اين حکم

هرگونه »گفته شد، اين حکم به نحوي كلي و گسترده تنظيم شده و به اطالع عموم رساندن كه چنان -

نيازمند سازوكارهايي  ،«هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراها، مقررات و رويهتغيير سياست

 هايي است. گسترده و هماهنگ و پيش و بيش از آن، عزمي جدي براي اجراي مقتضيات چنين رويه

( قانون مذكور، 3( و )2با دقت در مفاد پيشين قانون بهبود مستمر...، روشن خواهد شد كه در مواد ) 

 درخصوصبا بخش خصوصي و تعاوني ( )يعني مشورت 24صرفاً بخشي از تکاليف گسترده مندرج در ماده )

هاي گزارش براساسگفته شد، كه چنان تصويب، اصالح يا لغو قوانين و مقررات( براي دولت مقرر شده است.

، حتي بخشي از اين تکليف قانوني نيز كه هاپژوهشهاي مركز بخش خصوصي و تعاوني و همچنين بررسي

 ناقص اجرا شده است.طور به شده، انجام نشده يا دستکم( قانون بهبود مستمر... درج 3( و )2در مواد )

 (24حكم تبصره ماده ) اجراي گزارش عملكرد

زمان موضوع »، گفتگوپس از كسب نظر مشورتي شوراي  مکلف شدهوزيران هيئت  در تبصره اين ماده،

، حکمي مبهم «زمان موضوع اين ماده»سواي اينکه تعيين و اعالم . «كنداين ماده را تعيين و اعالم مي

از  يرخ نداده است و نظر مشورت ياتفاق نيكنون چنتا»اعالم كرده است:  گفتگوو گنگ است، شوراي 

 2.«درخواست نشده است گفتگو يشورا

 (24ارزيابي اجراي حكم تبصره ماده )

 ( اجرا نشده است.24حکم مندرج در تبصره ماده )
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 ( 25ماده )

در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا 

كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام هاي عرضهگاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركت

ي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدمات

كننده برق يا گاز هاي عرضهكمبودهاي مقطعي به شركتدليل بهبيني كنند. هرگاه دولت را در متن قرارداد پيش

هاي يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركت

ها ناشي از تصميم هاي وارده به اين شركتي را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارتخصوصي و تعاون

 فوق را نيز تعيين و اعالم كند.

هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو و نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانهآيين

االجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت ز الزمشود و ظرف سه ماه پس اارتباطات و فناوري اطالعات تهيه مي

 رسد.وزيران مي

هاي اضطراري كه قطع برق يا گاز واحدهاي مسکوني، جان شهروندان را به خطر در زمان ـ«1»تبصره 

تواند براي حداكثر دو روز كه قابل تمديد است، حکم اين ماده اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي

هاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. ض كند و دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارترا نق

 هاي مركز استان براي استماع نظراتشان دعوت شوند.باره، بايد نمايندگان اتاقگيري در ايندر جلسه تصميم

هاي بيمه، امکان خريد ركتكننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگي با شهاي عرضهشركتـ « 2»تبصره 

 دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورند.نامه پوششبيمه

 

و دوم، حکم مقرر شده  «1»و تبصره  )صدر ماده( اين ماده مشتمل بر دو بخش است؛ اول، حکم اصلي

 .«2»در تبصره

 آن« 1»( و تبصره 25اجراي حكم صدر ماده ) گزارش عملكرد

اي ( نشده است. اما نکته25اي به اجرا يا عدم اجراي ماده )ها، اشارههاي واصله به مركز پژوهشدر گزارش

اين كارآيي  هاي بخش خصوصي و تعاوني بود، عدمويژه در كميته مورد تأكيد نمايندگان تشکلكه به

اين است كه گرچه قانونگذار با تصويب شده  اقتصادي بود. ادعاي مطرححکم در حمايت مؤثر از فعاالن 

اين ماده قصد داشته از فعاالن اقتصادي در مواردي كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات حمايت كند، اما 

نامه اجرايي اين ماده، نقض غرض كرده و قيودي را براي حمايت مذكور در نظر گرفته كه اصل آيين

 ير سؤال برده است. حمايت را ز

 آن« 1»( و تبصره 25اجراي حكم صدر ماده )ارزيابي 

 ناقص و غيراثربخش اجرا شده است.طور به اين ماده

. است دهيرس رانيوز هيئت بيبه تصو 28/1/13951 خيدر تاريي اين ماده اجرا نامهنييآتوضيح اينکه  -

 يخدمات موظفند متن قراردادها دهندههئارا يهاشركت هيكل»نامه مذكور آمده است: آيين (2در ماده )

                                                 

 ه.49810ت/7411به شماره . 1
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خدمات وفق مفاد قرارداد در  نيتا تأم ندينما ميتنظ يارا به گونه يديتول يخدمات به واحدها نيتأم

خدمات و  ينيگزيالتزام، جاوجه » اين ماده مقرر شده است:« 1»تبصره در  .ابديتمام دوره قرارداد تداوم 

در متن قرارداد  ديدر صورت قطع خدمات، با ،يديتول يجبران خسارت وارده به واحدها يچگونگ

كشور  يزيرو برنامه تيريسازمان مد»نامه مذكور نيز مقرر شده است: ( آيين5در ماده ) .«شود ينيبشيپ

 يبرا دولت مياز تصم يخدمات، ناشدهنده ارائه يهاجبران خسارت شركت يهمه ساله اعتبار الزم برا

تبصره در «. خواهد نمود ينيبشيبودجه ساالنه پ حيرا در لوا يديتول يقطع جبران خدمات به واحدها

به  ازيخدمات در دوره قرارداد، ن نيتأم يكه برا يدرصورت»نامه تصريح شده است: ( آيين2ماده ) «3»

طرف عرضه و  يياجراهاي دستگاه شنهاديحسب مورد با پ ديجد يهامتيخدمات باشد، ق متيق ليتعد

نامه آمده است: ( آيين4ماده )« 2»تبصره در  .«قابل اعمال در قراردادها خواهد بود رانيوز ئتيه بيتصو

«. كننده خدمات استهئمعوق به شركت ارا بدهي وجود عدم به منوط هاشركت به خسارت پرداخت»

كشور همه ساله  يزيرو برنامه تيريمدسازمان »بيني شده است: نامه پيش( آيين5سرانجام، در ماده )

قطع جبران  يدولت برا مياز تصم يخدمات، ناش دهندههئاراهاي جبران خسارت شركت ياعتبار الزم برا

 .«خواهد نمود ينيبشيبودجه ساالنه پ حيرا در لوا يديتول يخدمات به واحدها

تعاوني اين است ـ كه قرارداد ناظر آيد ـ يا ادراك بخش خصوصي و از مجموع مفاد باال چنين برمي 

درواقع  هاي حمايتي ماده مورد بحث است وبدون مالحظه جنبهقراردادي  اي اين حکم قانوني،به اجر

درحالي  قراردادي با مفاد تحميلي است كه براي بخش خصوصي و تعاوني مقرون به صرفه نيست؛ اين

هاي اقتصادي باشد. بر اين اساس است ايت از بنگاه( در حم25االصول قرار بوده محتواي ماده )است علي

محتواي قرارداد به شکلي »كه اتاق تعاون در گزارش خود راجع به اين ماده چنين اظهارنظر كرده است: 

نوشته شده است كه همه موارد به مفاد قرارداد ارجاع شده است و با توجه به اينکه در تهيه قرارداد، 

تواند آنچنان[ براي احقاق حق ]نميرو ازاين زني بيشتري دارند،ت چانههاي طرف قرارداد قدرشركت

  1«.اجراي قانون را مهيا نکرده است نامه بسترآيينرو، ازاين باشد.آور فعاالن اقتصادي الزام

دولتي در كيفيت اجراي اين ماده  ذيربطشايان ذكر است با آنکه گزارش كتبي از طرف نهادهاي  

نامه ( را آيين25ارائه نشده، اما نماينده وزارت نيرو در توضيحات خود در كميته، الزامات اجراي ماده )

 نامه را منطبق بر موازين قراردادهاي بخش عمومي ارزيابي كرد.فعلي دانست و مفاد آيين

 داند، امارا مغاير با هدف ماده مربوط ميده ش نامه شرح دادهگرچه بخش خصوصي و تعاوني، آيين 

نامه معتبر بوده و نه توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده )سازوكار مندرج در حقوقي اين آيينلحاظ به

قانون اساسي( و رئيس مجلس آن را داراي ايراد قانوني دانسته است )سازوكار مندرج  وهفتادميکصداصل 

 قانون اساسي(. وهشتمسييکصدوو  هشتادوپنجمدر اصول 
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( در تحقق هدف حمايتي ـ سواي اينکه در اختالف شرح 25اما در عمل و از حيث اثرگذاري ماده ) 

شده، حق با بخش خصوصي و تعاوني است يا بخش دولتي ـ آنچه مهم است، عدم اجراي اين ابزار  داده

گفته شد، مفاد كه چنان ويژهبه حمايتي به نحو مورد نظر قانونگذار و بخش خصوصي و تعاوني است.

 سازد. حده مواجه ميالنامه اجرايي ماده مورد بحث، اجراي اصل حمايت را با قيود و شروط عليآيين

اصول قانونگذاري مورد توجه خاص قانونگذار قرار گيرد، در نظر داشتن و لحاظ به اي كه بايدنکته 

ها از بخش خصوصي و تعاوني، پيش از تصويب قانون حمايتاز انواع هريک  ارزيابي مقدرات و الزامات

آماده نبودن دليل بهدر قضيه مورد بحث، قصد قانونگذار در حمايت از بخش خصوصي و تعاوني،  1 است.

ها و الزامات و همچنين واقعيات اجرايي محقق نشده است. نتيجه تصويب مفاد قانوني حمايتي زمينه

و بدون بالاستفاده  ود مستمر...، چيزي جز افزودن بر بار قوانين و مقررات( قانون بهب25مانند ماده )

 هاي مربوط وپيش از تصويب چنين مفادي، ارزيابي دقيق از نظرات بخشكه چنان تأثيرگذاري نيست.

هاي مجري قانون صورت گيرد، اميد بيشتري براي اجراي مؤثر قانون و برخورداري ويژه بخشبهذينفع، 

 خصوصي و تعاوني از نعمات آن وجود خواهد داشت.بخش 

 (25ماده )« 2»تبصره  حكم گزارش عملكرد اجراي

 يگاز برا اياز قطع برق  يدهنده خسارات ناشپوشش نامهمهيب ديخر ديتمه(؛ 25) ماده« 2»تبصره 

هاي دريافتي، بيني شده است. در گزارشپيش كننده برق و گازعرضه يهاتوسط شركت يديتول يواحدها

 عملکردي در اين خصوص مشاهده نشده است.

 (25ماده )« 2»تبصره  حكم اجرايارزيابي 

 ( اجرا نشده است.25ماده )« 2»تبصره حکم مندرج در 

 

 (26ماده )

خطري كه  اعالم تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز

اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را جان شهروندان را به خطر 

هاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست و تعطيل اعالم كند. مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمان

ين استان محل ايجاد اضطرار اندازد، شوراي تأممرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي

 است.

 

                                                 

هاي كارشناسي و در نظر گرفتن مقدورات از توليد، بدون ارزيابي حمايتطور كلي حمايت از بخش خصوصي و تعاوني  و به. 1

شده در مركز  محسوس است. اخيراً، يكي از دستاوردهاي تحقيق انجامساله پنج در قوانين برنامه توسعهويژه و الزامات، به
دهنده وجود تشتت آرا در نشان»، توسعه شده در هر قانون برنامه هاي حمايتها و بخشنوع حمايتها اين بود كه پژوهش

اي رشد توليد داخلي، فقدان وجود يك استراتژي مشخص سياستگذاران، نبود يك نگرش منظم و واحد درخصوص راهكاره
؛ ر. ك.: احمد «ها و موارد ديگر استكننده نوع حمايتكننده و تعيينتوسعه صنعتي، عدم وجود يك نهاد مركزي مديريت

، مركز «عهقانون برنامه توس 6هاي حمايت از توليد در . رويكردها و روش3الگوي راهبردي حمايت از توليد »مركزمالميري، 
 .70، ص 1396 ماه، مرداد15474هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل پژوهش



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

86 

 گزارش عملكرد 

 در دست نيست. (26گزارشي از اجرا يا عدم اجراي حکم ماده )

 ارزيابي اجرا

 اين حکم اجرا شده است.

 

 (27ماده )

هاي اجرايي، مستقيم و يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه

هاي تعاوني توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخشالشركه، دارايي و يا سهام دارند، نميسهماعم از 

ها، توسط وزارت امور از اتاقهريک  و خصوصي استفاده كنند. مصاديق اين امتيازات و منافع به پيشنهاد

 شود.اقتصادي و دارايي تعيين مي

وچهارم قانون اساسي كه به استناد ( قانون اصل چهل2ماده ) 2و  1هاي هاي گروهشركت ـ«1»تبصره 

 دار شود، از حکم فوق مستثناست.قانون، دولت در آنها سهام داشته و يا در آينده سهام

سياستگذاري و نظارت، ها به منظور تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاهبهـ «2»تبصره 

االجرا شدن اين قانون، ترتيبات قانوني الزم را به نحوي اتخاذ نمايد ماه پس از الزم 6ولت موظف است ظرف د

هاي خصوصي و تعاوني و نهادها ها و مؤسسات بخشهاي اجرايي در مديريت شركتتا مداخله و نفوذ دستگاه

 قانون اساسي گردد.  وچهارمهاي كلي اصل چهلو مؤسسات عمومي غيردولتي منطبق بر سياست

 اجراي حکم اين تبصره در مورد نهادهاي تحت نظر مقام رهبري منوط به اذن ايشان است.

و دوم، حکم مندرج « 1»تبصره و  مادهصدر ( مشتمل بر دو حکم است: اول، حکم مندرج در 27ماده )

 .«2» در تبصره

 آن« 1»( و تبصره 27اجراي حكم صدر ماده ) گزارش عملكرد

 توانند از امتيازات و منافعنميدولتي، ( مقرر شده است كه اشخاص حقوقي شبه27در متن ماده )

مصاديق اين امتيازات ها بايد از اتاقهريک  هاي تعاوني و خصوصي استفاده كنند.به بخشيافته تخصيص 

ن ترتيب، اجرا شدن نهي ي آنها را تعيين كند. بديوزارت امور اقتصادي و دارايرا پيشنهاد دهد و و منافع 

 ها و وزارت امور اقتصادي و دارايي است. (، منوط به انجام تکليف اتاق27مهم مندرج در ماده )

  آن« 1»( و تبصره 27اجراي حكم صدر ماده ) ارزيابي

 ( اجرا نشده است.27حکم مندرج در صدر ماده )

( بخش خصوصي و تعاوني است، متأسفانه اقدامي توسط نهادهاي 27با اينکه نقطه آغاز اجراي ماده ) -

عملکرد اين ماده  درخصوص گفتگوعجيب آنکه در گزارش دبيرخانه شوراي  1مربوط صورت نگرفته است.

 نيحکم ا ياجرا زانيبه اطالعات، م يبه لحاظ فقدان اطالعات مستند و عدم امکان دسترس»آمده است: 

                                                 

ص مورخ /1164/50بر اساس نامه شماره »وكار، شايان ذكر است طبق گزارش دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 1

( 27خصوصي موضوع ماده )هاي بخشها و معافيتمزيتاتاق مذکور، گزارش مربوط به  یامور حقوق ران،یاتاق ا19/2/1396
معاونت امور اقتصادي وزارت امور )« ارسال نموده استگفتگو  یشورا رخانهيوكار را به دبقانون بهبود مستمر محيط كسب

گو(، گزارش در گزارش اتاق ايران )شوراي گفت(؛ اما 15 ، صپيشينوكار(، اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب
 عملكردي قيد نشده است.
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گفته شد، تا مصاديق امتيازات و منافعي كه طبق كه چنان است كهدرحالي  اين 1.«ستين يابيماده قابل ارز

هاي خصوصي و تعاوني اختصاص يابد، دولتي نبايد از آنها بهره ببرند و صرفاً بايد بخشقانون، نهادهاي شبه

 اين حکم مهم معطل خواهد ماند. ها تشخيص داده نشده و پيشنهاد نشود، اجراي توسط اتاق

( قانون 11ماده )« د»عالوه بر اين، اين نکته قابل توجه است كه اجراي اين حکم به اجراي بند  

هاي تعاوني و به بخشيافته تخصيص  تعيين مصاديق امتيازات)» گفتگوبهبود مستمر... توسط شوراي 

 ارتباط دارد. «( خصوصي

 (27ماده )« 2»تبصره اجراي حكم گزارش عملكرد 

االجرا شدن ماه پس از الزم 6دولت موظف است ظرف ( مقرر شده است كه 27ماده )« 2»تبصره در  

هاي اجرايي در مديريت مداخله و نفوذ دستگاه»براي قانونمند كردن اين قانون، ترتيبات قانوني الزم را 

 ، اتخاذ كند.«سات عمومي غيردولتيهاي خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسها و مؤسسات بخششركت

 باتيها و ترت(، روش27ماده ) «2»تبصره  درخصوص» طبق گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، 

 2.«است دهيدولت نرس بيتبصره تاكنون به تصو نيمورد نظر ا

 (27ماده )« 2»اجراي حكم تبصره ارزيابي 

 است.( اجرا نشده 27ماده )« 2»تبصره حکم مندرج در 

و  1393هاي ها راجع به قانون بهبود مستمر... در سالدر دو گزارش نظارتي پيشين مركز پژوهش -

هاي واگذار شده، هاي اجرايي در مديريت شركتمداخله و نفوذ دستگاه تصريح شده است كه 1394

ه دارد. همچنين در هاي واگذار شده، ادامشود و نفوذ مسئوالن اجرايي در اداره بنگاهمکرراً مشاهده مي

نحوه نظمي، ؛ مصاديق اين بيومرج حاكم استها از نظر نفوذ مسئوالن اجرايي، نوعي هرجاداره اين بنگاه

كه بخشي از  است هاييو نيز بانکهاي خودروسازي ت و سياستگذاري شركتدخالت دولت در مديري

 است. سهام آنها در بورس واگذار شده

اصل هاي كلي قانون اجراي سياست»اجراي  درخصوصها كز پژوهشدر گزارش نظارتي اخير مر 

هاي مداخله و نفوذ دستگاه»از  ( نيز مصاديق متعددي8/11/1386)مصوب « قانون اساسي وچهارمچهل

هاي خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي ها و مؤسسات بخشاجرايي در مديريت شركت

 موارد زير:ازجمله  3تصريح شده است.« غيردولتي

مواد  براساسسهام عدالت با هدف گسترش مالکيت عمومي در جهت تأمين عدالت اجتماعي،  اول: 

اسي شکل گرفت. اما طبق قانون اس وچهارماصل چهلهاي كلي ( قانون اجراي سياست38تا  34)

                                                 

هاي قانون احكام دائمي برنامه( 12ماده ) و كميتهگفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 1

 .16توسعه كشور(، پيشين، ص 

 .15، ص پيشينار(، وكمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب. 2

هاي كلي گزارش نظارتي نحوه اجراي قانون اجراي سياست»، عبدالرضا ارسطوو  مهتاب قراخانلو، شوشتريناهيد حكيم. 3

(، شماره دفتر مطالعات اقتصاد بخش عموميهاي مجلس شوراي اسالمي )، مركز پژوهش«وچهارم قانون اساسياصل چهل
 .1396، آذرماه 15611مسلسل 
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)وزارتخانه  ذيربطيي هاي اجراتوسط دستگاه ،عمال مالکيت و مديريت سهام عدالتاِهمچنان  1مقررات،

عمال حق رأي توسط و اِ گيردصورت مي تخصصي( تا زمان آزادسازي سهام مذكورريا شركت ماد

تخصيص  با دامنه سهامشركت ) 53شود كه در مالحظه مي 2.نيستامکانپذير  مشمولين سهام عدالت

عمال عدالت حضور داشته و اِدرصد و باالتر(، حداقل يک نماينده دولت از جانب صاحبان سهام  20يافته 

درصد و باالتر سهام آن متعلق به سبد سهام عدالت است،  50شركت كه  10كند. همچنين مديريت مي

حاضر قريب به درحال  صاحبان سهام عدالت كه»شود. به اين ترتيب، توسط دولت كنترل مي همچنان

سازي با ابهاماتي مواجه ه اين نوع خصوصيميليون نفر هستند كنترلي بر سهام خود نداشته و در نتيج 50

درصد  42درصد رد ديون، در مجموع  21به همراه  3درصد 21گردد كه اين مي جاست. بنابراين، استنتا

سازي كشور يک آسيب جدي محسوب سازي نداشته و براي خصوصيها عمالً ماهيت خصوصياز واگذاري

 4.«شودمي

اصل هاي كلي اي از منظر قانون اجراي سياستهاي توسعهبررسي عملکرد سازمان: دوم 

« 2»تبصره ، نشانگر موارد متعدد نقض حکم مندرج در قانون اساسي و اصالحات بعدي آن وچهارمچهل

و  شيبا عدم ارائه اطالعات به دفتر پا «هاي صنعتي ايرانشركت شهرك» ،مثال( است. براي 27ماده )

 ،يقانون اساس وچهارماصل چهل يكلهاي استيس ياجرا يعال يشورا رخانهيوكار و دبكسب طيبهبود مح

گذاري براي دهد جنبه حاكميتي داشته و طرح سرمايهده است كه همه اقداماتي كه انجام ميكرعنوان 

 يبراي ابقا صرفاً» مذكور رسد شركتمينظر بهاست كه درحالي  ايندهي در اين رابطه ندارد. گزارش

باالخص كه برابر اطالعات  ؛اي پيوسته استهاي توسعههاي زيرمجموعه به فهرست سازمانخود و شركت

گذاري بخش خصوصي در شده، عمالً رقيب بخش خصوصي بوده و خود به مانعي براي سرمايه دريافت

دادگاه  بخش خصوصي به ازسويشده است. مورد ساوجبالغ كه حتي  تبديل شهرك صنعتي ساخت امر

  5.«شده، شاهد اين مدعي است دهينيز كش

دخالت دولت در »اتاق تعاون نيز در گزارش خود راجع به عملکرد اين ماده تصريح كرده است:  

ده است. دخالت دولت کرتصديگري خود را واگذار ن فيهمچنان وجود دارد و دولت وظا هايتعاون تيريمد

و  يتعاون يهاهمچنان عرصه را بر شركت ياتوسعه يهاو سازمان يردولتيغ يعموم ينهادها قياز طر

 يتوسط واحدها يصندوق توسعه مل و ينظام بانک ياستفاده از منابع مال زانيتنگ نموده است. م يخصوص

 6.«مطلب است نيا يايوابسته به دولت گو

                                                 

 194737/63مصوبه شماره  «2»وزيران و بند هيئت  19/8/1389هـ مورخ  44619ت /187436شماره تصويبنامه  استناد به. 1

 .47، ص همانبه نقل از:  ،قانون اساسيوچهارم چهلهاي كلي اصل عالي اجراي سياست شوراي 25/11/1393مورخ 

 .37، ص همان. 2

درصد و در بازه زماني پانزده ساله  6/2، معادل 31/6/1395كه در بازه زماني چهار ساله منتهي به  نشانگر آن است آمار . 3

 .45، ص همان ؛ها، به سهام عدالت اختصاص يافته استدرصد از ارزش كل واگذاري 21، معادل 15/11/1395منتهي به 

 .46، ص همان. 4

 .19-20 صص ،همان. 5

 .14-13، صص پيشيناتاق تعاون ايران، . 6
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 (28ماده )

قانون اقدامات قانوني الزم را براي تعيين االجرا شدن اين ماه پس از الزم 6ها ظرف دولت با همکاري اتاق

كنندگان حق بيمه تأمين نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت»و « نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي»

 آورد.عمل ميبه« اجتماعي

 

 گزارش عملكرد

 درخصوص(، دولت بايد اقدام قانوني الزم )وضع مقرره يا ارائه اليحه( 28حکم مذكور در ماده ) براساس

 كنندگان حق بيمه تأمين اجتماعي را انجام دهد. نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي و پرداخت

کس كرده يته منعبند به كم 13اقدامات خود را در قالب  1اي،سازمان تأمين اجتماعي، طي نامه 

 جمله:است؛ اقداماتي از

 ايجاد مکانيسم تبادل اطالعات؛ منظوربه. برقراري لينک برخط با اتاق بازرگاني ايران 1 

 . آماده بودن سامانه بانک اطالعاتي بدهي كارفرمايان در سازمان براي فعاليت؛2 

اسناد و امالك كشور از . برقراري ارتباط با سرويس استعالم شناسه اشخاص حقوقي از سازمان ثبت 3 

 طريق دريافت پايگاه وب سرويس؛

 حساب.اي كارفرمايان خوش. صدور بخشنامه جديد بخشودگي جرائم بيمه4 

گزارش  درخصوص گفتگوي شورا رخانهيدر پاسخ به استعالم دب ياجتماع نيمأسازمان تبر اين، عالوه 

بحث ( 76ماده ) تهيكم يكارشناس هايتهيجلسه كم نيكه مراتب در چند م كردهاعال (28عملکرد ماده )

 2 انجام گرفته است: ليذشرح بهشده و اقدامات الزم  يو بررس

( 1394)سال  جاري سال و 1393 سال به مربوط هاكارگاه يجار النيب هايصدور دستورالعمل. 1 

و ارائه  مهياز اطالعات حق ب انيكارفرما يحصول آگاه ليتسه منظوربهو  ياعالم بده تيفيدر جهت ك

 .انيمابه كارفر يبده جاديبار به همراه مستندات ا کيماه  6صورت بهمربوط به كارگاه  هايصورتحساب

و  انيامور كارفرما ليصادره در جهت تسه هايصورتحساب يکيدن ابالغ الکترونكر ياتيعمل. 2 

 .يمدن يدادرس نييقانون برنامه پنجم و آ (48)در چارچوب ماده  يبرآورد هايياعتراض به موقع به بده

 يكه بده يدر مواقع انيكارفرما تيبه اعتراض و شکا يدگيابالغ دستورالعمل مربوط به نحوه رس. 3 

 است. دهيرس تيبه قطع

مطالبات سازمان  صيتشخ هايئتيه ياعضا هيبر حضور كل ديمربوط به تأك يابالغ دستور ادار. 4 

 خصوص. نيدر ا ياجتماع يشركا ينظر و اعتمادساز ديو تجد ياعم از بدو

 صيتشخ يبدو هايئتيكارگران در ه ندگانينحوه حضور نما درخصوص يصدور دستور ادار. 5 

                                                 

مورخ  4037/96/5020اجتماعي؛ معاون فني و درآمد(، شماره تأمين  نامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي )سازمان. 1

24/4/1396. 

معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و ؛ به نقل از: رانياتاق ا 19/2/1396ص مورخ /1164/50نامه شماره براساس  .2

 .16-15، صص پيشينوكار(، دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب
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 مطالبات سازمان.

 بهبود درخصوص يو صدور دستور ادار انيبه اعتراضات كارفرما يدگينحوه رس يندهاياصالح فرآ. 6 

 .ياجتماع نيقانون تأم (43)و  (42)مواد  يمربوط به اجرافرآيند 

مطالبات  صيتشخ هايئتياتاق تعاون در ه ندگانيمربوط به نحوه حضور نما يصدور دستور ادار. 7 

 سازمان.

مطالبات سازمان  صيتشخ دنظريتجد هايئتيه ياعضا هيبا حضور كل يشانديجلسه هم ليتشک. 8 

 اتاق تهران. يبا هماهنگ

 1قانون برنامه پنجم توسعه. (76)ماده  يدر اجرا انهيجلسات مشترك ماه ليتداوم تشک. 9 

 استعالم رغمبه ياتيسازمان امور مال درخصوص وكار،اعالم دفتر پايش و بهبود محيط كسب براساس 

بدين  اعالم نشده است. گفتگوي شورا رخانهيسازمان به دب نياازسوي  يپاسختاكنون  گرفته صورت

، «نحوه رسيدگي به اعتراض»اي تعيين انجام اقدامات قانوني الزم بر درخصوصاز عملکرد دولت  ترتيب،

 اطالعي در دست نيست. 

  ارزيابي اجرا

 ناقص و غيراثربخش اجرا شده است. طور به (28ماده )

اليات و تأمين اجتماعي وكارها به دو حوزه مدر ايران نيز همچون بسياري از كشورها، عمده مسائل كسب -

مسائل ازجمله گردد و ايجاد تعادل بين انتظارات دولت، كارفرمايان و كارگران در دو حوزه مذكور، باز مي

 (28ي سياستگذاران و قانونگذاران است. با توجه به اين مهم بود كه قانونگذار در ماده )روپيشاصلي 

براي سهولت و دقت و « اقدامات قانوني الزم»ها، به انجام قانون بهبود مستمر... دولت را با همکاري اتاق

ين اجتماعي، مکلف كنندگان حق بيمه تأممنصفانه بودن رسيدگي به اعتراضات مؤديان مالياتي و پرداخت

 كرد. 

اقداماتي كه توسط سازمان تأمين اجتماعي انجام شده، به رغم آنکه اقداماتي قابل تقدير است، اما  

( و انتظار بخش خصوصي و تعاوني است، فاصله زيادي 28هنوز با آنچه قصد قانونگذار از تصويب ماده )

 دارد.

از نهادها به مراجع يک هيچ ازسويملکردي با توجه به آنکه گزارش ع حوزه ماليات، درخصوص 

 رسد اقدامي صورت نگرفته است.مينظر به نظارتي واصل نشده،

 

                                                 

گفتگوي  نهمين جلسه شورايوقانون بهبود... در سي (28)موضوع حكم ماده »صورتجلسات واصل شده به كميته، براساس  .1

 گيريدستورالعمل تشكيل شورا براي تصميم (9)كارگروه ماده مطرح و مقرر گرديد  8/2/1393دولت و بخش خصوصي مورخ 
اجتماعي، موضوع حكم ماده تأمين  دستورالعمل مالياتي و بيمه»اين، بر عالوه ... تشكيل شود.(28)اجراي ماده درخصوص 

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن  ؛«قانون برنامه پنجم توسعه تدوين گرديد (76)قانون، توسط دبيرخانه كميته موضوع ماده  (28)
قانون بهبود مستمر  (28)ماده درخصوص  گرفته اقدامات صورت»دولت و بخش خصوصي(، گفتگوي  و كشاورزي ايران )شوراي

 ا قرار نگرفته است(.ه)شايان ذكر است  كه دستورالعمل مذكور در اختيار كميته يا مركز پژوهش«. وكارمحيط كسب
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 (29ماده )

هاي تجاري دادرسي تجاري و تشکيل دادگاه و دولت اقدامات قانوني الزم را براي تنظيم آيين قضائيه قوه

 آورند.عمل ميبه

هاي تجاري و اختالفات بين بخش هاي تجاري، جرائم مرتبط با فعاليتـ تا زمان تأسيس دادگاه تبصره

اختالف يا شعب خاصي كه رؤساي دادگستري هاي اجرايي حسب مورد در شوراهاي حل خصوصي و دستگاه

 شود.نمايند، رسيدگي ميهاي قضايي تعيين ميها با رعايت صالحيت محلي در حوزهاستان

 از دو بخش تشکيل شده است: حکم مندرج در صدر ماده و حکم مندرج در تبصره آن. (29ده )ما
 

 (29اجراي حكم صدر ماده ) گزارش عملكرد

اليحه آيين (: »29گزارش عملکرد ماده ) درخصوص قوه قضائيه نامه واصله از معاونت راهبردي براساس

د. شوزيران ارسال  هيئتبه  1388تدوين و در سال  قوه قضائيه جاري توسط معاونت حقوقيتدادرسي 

اعالم وصول  15/12/1390اليحه مذكور از طريق قوه مجريه به مجلس شوراي اسالمي تقديم و در تاريخ 

 1.«(1885و چاپ  661شماره ثبت شده است )به

ماده  يدر اجرا «يتجار يدادرس نييآ» حهيال 2،وكارطبق گزارش دفتر پايش و بهبود محيط كسب 

در  ،مانده در دوره پيشين()ارجاع مجدد لوايح معوق ياسالم يمجلس شورا يداخل نامهنيي( آ141)

 .ستاعالم وصول شده ا 13/4/1395مورخ  يجلسه علن

 (29اجراي حكم صدر ماده )ارزيابي 

 (، همچنان اجرايي نشده است.29حکم اصلي ماده )

 (29گزارش عملكرد اجراي حكم تبصره ماده )

نيز شعبي از محاكم  (29)در اجراي تبصره ماده » قوه قضائيه طبق نکات مندرج در نامه معاونت راهبردي

هاي مرتبط با و دادسراهاي عمومي و انقالب واحدهاي قضايي سراسر كشور جهت رسيدگي به پرونده

زمينه امور كنند كه در اند. قضاتي در اين شعب فعاليت ميامور تجاري و اقتصادي اختصاص يافته

برخي ياد شده،  همچنين در اجراي هرچه بهتر قانون بازرگاني، مالي و اقتصادي داراي تجربه هستند.

ها كننده به اين پروندههاي آموزشي تخصصي مرتبط با امور تجاري و اقتصادي براي قضات رسيدگيدوره

 هاي متولي مبارزهآشنايي با سازمانهاي فساد اقتصادي و مبارزه با آن، امنيت اقتصادي، از قبيل پودمان

 3.«برگزار شده استآنها  م اقتصادي و نحوه تعامل بائجرا با

 يدگيخاص جهت رس ييهااختصاص شعبهشده،  ، با بررسي انجامگفتگوي شورا رخانهيدب در گزارش 

تر نيازمند استعالم از ي مورد ترديد قرار گرفته و تصريح شده است كه كسب اطالع دقيقتجار يبه دعاو

                                                 

 .11/6/1396مورخ  90/11863/9000ها(، شماره يندها و روشدي قوه قضائيه )مدير كل بهبود فرآنامه واصله از معاونت راهبر. 1

 يی.و دارا یو مجلس وزارت امور اقتصاد یمعاونت امور حقوق 2/5/1395مورخ  76663/93نامه شماره براساس  .2

 .پيشين، يهئراهبردي قوه قضاواصله از معاونت نامه . 3
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اتاق تعاون نيز در گزارش عملکرد اين ماده، قيد كرده است كه حکم مذكور  1وزارت دادگستري است.

 2اجرا نشده است.

 (29اجراي حكم تبصره ماده )ارزيابي 

 شده است.طور ناقص اجرا ( به29)حکم تبصره ماده 

 

 گيريو نتيجهبندي جمع

وكار حکم مندرج در قانون بهبود محيط كسب 53ها در در جدول زير، وضعيت اجراي عملکرد دستگاه

 ذكر شده است.

 

 وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب مواد خالصه عملكرد. 6جدول 

 درصد تعداد احكام عملكرد

 17 9 اجرا شده

 36 19 اجراي ناقص

 47 25 نشدهاجرا 

 100 53 كل احكام
 .گزارش محتواي مستخرج از مأخذ:

 

از تصويب قانون بهبود مستمر ونيم سالپنج بيانگر آن است كه پس از گذشت حدود 6جدول 

حکم اجرا  25اند. محتواي نيمي از احکام قانون مذكور همچنان اجرا نشدهحدود وكار، محيط كسب

 ين و مؤثرترين احکام براي برقراري شفافيت اقتصادي،مهمتردربردارنده  مورد بررسي، قانونِ هنشد

 وكار كشور است. و بهبود محيط كسب هاي اقتصادي،تسهيل فعاليت

اند، احکام اجرا ناقص اجرا شدهطور به در سه جدول بعد، به تفکيک، احکام اجرا شده، احکامي كه

 از احکام، ذكر شده است.هريک  نهاد مسئول اجرا و خالصه و نشده و احکام غيرقابل ارزيابي و دستگاه

 

  

                                                 

هاي قانون احكام دائمي برنامه( 12ماده ) و كميتهگفتگو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي . 1

 .17، ص پيشينتوسعه كشور(، 

 .14، ص پيشيناتاق تعاون ايران، . 2
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 «وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب» ه. احكام اجرا شد7جدول 

 دستگاه/ نهاد خالصه حكم حكم رديف

 (1ماده ) 1

و افزايش « مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب»تأسيس 

منابع  آب، توانمندي بخش خصوصي و تعاوني در حيطه كشاورزي،

 طبيعي و صنايع غذايي

 هااتاق

2 
 صدر 

 (4ماده )
 هااتاق وكار در ايران تدوين، سنجش و اعالم شاخص ملي محيط كسب

3 
 تبصره 

 (4ماده )

شاخص »)وكار هاي جهاني محيط كسببنديبهبود جايگاه ايران در رتبه

 بانک جهاني( «وكارسهولت انجام كسب

وزارت امور 

 دارايياقتصاد و 

4 
« 2»تبصره 

 (5ماده )
 گفتگوشوراي  هاي جديد اقتصادي سراسريبررسي نظرات اصناف يا تشکل

5 
 صدر 

 (11ماده )
 گفتگوشوراي  گفتگوتشکيل شوراي 

6 
 صدر 

 (13ماده )
 استانداران ي دولت و بخش خصوصيگفتگوتشکيل شوراهاي استاني 

7 
تبصره ماده 

(13) 
 گفتگودستورالعمل نحوه تشکيل و اداره جلسات شوراي 

دبيرخانه شوراي 

 گفتگو

8 
 تبصره 

 (14ماده )
 وكاري مرتبط با محيط كسبيهاي اجراتشخيص دستگاه

وزير امور 

 اقتصادي و دارايي

 دولت منع اعالم تعطيلي روزهاي كاري (26ماده ) 9

 .همان مأخذ:

 

 اندطور ناقص اجرا شدهكه به «وكاركسب محيط مستمر بهبود قانون». احكام 8جدول 

 دستگاه/ نهاد خالصه حكم حكم رديف

 (2ماده ) 1

 ذيربطهاي ها و آن دسته از تشکلدرخواست و بررسي نظر كتبي اتاق

ها نيستند توسط دولت هنگام بررسي موضوعات كه عضو اتاق

 وكاركسب

 دولت

 (3ماده ) 2
هاي اجرايي هنگام توسط دستگاه ذيربطهاي استعالم نظر تشکل

 هاتدوين مقررات و بخشنامه
 هاي اجراييدستگاه

 مركز آمار ايران ارائه مستمر آمارهاي مورد نياز فعاالن اقتصادي (6ماده ) 3

 (7ماده ) 4
هاي اجرايي به واحدهاي ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه

 توليدي

سازمان اداري و 

 استخدامي

5 

قسمت 

پاياني 

 (7ماده )

 صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شکل پنجره واحد
هاي فرعي صدور دستگاه

 وكارمجوزهاي كسب

 اداري تجارت خارجي فرآيندها و الکترونيکي كردن فرم (8ماده ) 6
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

 (9ماده ) 7
ايران هاي سياسي هاي روابط خارجي و نمايندگيقرار دادن ظرفيت

 در اختيار فعاالن اقتصادي  از كشور در خارج
 وزارت امور خارجه
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 دستگاه/ نهاد خالصه حكم حكم رديف

8 
ماده 

(10) 
 وزارت امور خارجه گذاران خارجي و شركاي تجاري ايرانتردد سرمايه تسهيل

9 

« ب»بند 

ماده 

(11) 

هاي استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشکل

 اقتصادي سراسري 
 گفتگوشوراي 

10 

« پ» بند

ماده 

(11) 

هاي ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسئوالن دستگاهارائه خواسته

 هاي خصوصي و تعاونيهاي بخشاجرايي و نمايندگان تشکل
 گفتگوشوراي 

11 

« ث»بند 

ماده 

(11) 

قانون احکام  (12)هاي كميته موضوع كميته ماده بررسي گزارش

( قانون برنامه 76ه )هاي توسعه كشور )كميته ماددائمي برنامه

گيري درباره ازي براي تصميمسپنجم توسعه سابق( و زمينه سالهپنج

 آنها

 گفتگوشوراي 

12 

« خ»بند 

ماده 

(11) 

 گفتگوشوراي  تعيين و انتشار اطالعات آماري مورد نياز براي فعاالن اقتصادي 

13 
ماده 

(14) 

 طيمرتبط با مح ييو قضا ييهاي اجرااز معاونان دستگاه يکيتعيين 

مسئول بهبود محيط عنوان بهها در تهران و مراكز استانوكار كسب

 وكاركسب

وزرا و رؤساي 

هاي اجرايي و دستگاه

قضايي مرتبط با محيط 

 وكاركسب

14 
ماده 

(15) 

هاي اجرايي سراسر كشور به سؤاالت نمايندگان پاسخگويي دستگاه

 ها و فعاالن اقتصاديتشکل

هاي دستگاهكليه 

 اجرايي

15 
ماده 

(18) 
 هاي صنفي بخش ساختمان گيري تشکلفراهم آوردن زمينه شکل

وزارت تعاون، كار و رفاه 

 اجتماعي

16 
صدر ماده 

(23) 

هاي بخش خصوصي هاي يکسان در قرارداد با شركتاستفاده از فرم

 و تعاوني 

هاي كليه دستگاه

 اجرايي

17 

تبصره 

ماده 

(23) 

ها و همچنين نحوه هاي يکنواخت براي عقود مالي در بانکفرمتهيه 

هاي خصوصي هاي اخذ ضمانتنامه از بخشاعطاي تسهيالت و شيوه

و تعاوني، با اعتبارسنجي مشتريان توسط بانک مركزي و تصويب آن 

 در شوراي پول و اعتبار

بانک مركزي جمهوري 

 اسالمي ايران

18 
ماده 

(28) 

اِعمال اقدامات قانوني براي نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي 

كنندگان حق بيمه تأمين و نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت

 اجتماعي 

 دولت

19 

تبصره 

ماده 

(29) 

هاي تجاري و اختالفات بين بخش رسيدگي به جرائم مرتبط با فعاليت

اختالف شوراهاي حل هاي اجرايي حسب مورد در خصوصي و دستگاه

ها با رعايت صالحيت يا شعب خاصي كه رؤساي دادگستري استان

نمايند، تا زمان تأسيس هاي قضايي تعيين ميمحلي در حوزه

 هاي تجاريدادگاه

 قضائيه قوه

 .همانمأخذ: 
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 «وكاركسب محيط مستمر بهبود قانون» ه. احكام اجرا نشد9جدول 

 نهاددستگاه/  خالصه حكم حكم رديف

 هااتاق هاي اقتصادي تهيه فهرست ملي تشکل (5صدر ماده ) 1

2 
« 1»تبصره 

 (5ماده )

هاي صادرات ها در فعاليتجلوگيري از فعاليت موازي تشکل

 غيرنفتي
 هااتاق

3 

« 4»تبصره 

صدر ماده 

(11) 

 هيئتدر دستور كار  گفتگوقرار گرفتن مصوبات شوراي 

 روز 30وزيران ظرف مدت 
 گفتگوشوراي 

4 
« الف»بند 

 (11ماده )

پيشنهاد اصالح، حذف يا وضع مقررات يا رويه اجرايي در 

وكار در ايران به مسئوالن مربوطه جهت بهبود محيط كسب

 گفتگوبراساس گزارش تهيه شده ازسوي دبيرخانه شوراي 

 گفتگوشوراي 

5 
ماده « ت»بند 

(11) 

اخالق ارائه پيشنهاد براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، 

 هاي شغلي و كارآفريني در كشوروكار و مهارتكسب
 گفتگوشوراي 

6 
ماده « ج»بند 

(11) 

ها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات پيگيري گزارش اتاق

هاي خصوصي و هاي با مالکيت غير از بخشها براي بنگاهو رويه

 سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازاتتعاوني و زمينه

 گفتگوشوراي 

7 
ماده « چ»بند 

(11) 

هاي اجرايي با فعاالن ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاه

منظور ايجاد تراضي و هاي خصوصي و تعاوني بهاقتصادي بخش

 منع تحميل شرايط ناعادالنه به طرف مقابل در اين قراردادها

 گفتگوشوراي 

8 
ماده « ح»بند 

(11) 

شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت سازي براي زمينه

منظور دريافت ماليات هاي اقتصادي بهماليات با همکاري تشکل

 از همه فعاالن اقتصادي و گسترش پايه مالياتي

 گفتگوشوراي 

9 
ماده « د»بند 

(11) 

هاي تعاوني به بخشيافته تخصيص  تعيين مصاديق امتيازات

 و خصوصي
 گفتگوشوراي 

 (12ماده ) 10
هاي با درخواست گفتگوارائه كتبي داليل مخالفت شوراي 

 گفتگوهاي اقتصادي توسط دبيرخانه شوراي رد شده تشکل
 گفتگوشوراي 

 (16ماده ) 11

هايي براي عرضه كاالهاي ايراني، دسترسي سازي مکانآماده

توليدكنندگان كوچک و متوسط ايراني به بازار مصرف و 

 سرمايهكم ايجاد امنيت براي فروشندگان

 هاشهرداري

 دولت تشکيل سازمان نظام مشاوره مديريت (17ماده ) 12

13 
صدر ماده 

(19) 

ايجاد پايگاه جامع معامالت بخش عمومي و انتشار اطالعات 

 د،يشامل خر يمعامالت متوسط و بزرگ بخش عموم هيكل

 کيبه تفک زيدستگاه و موضوع و ن کيفروش، اجاره به تفک

  يشهرستان، استان و مل

سازمان برنامه و 

 بودجه

14 
قسمت پاياني 

 (19ماده )

 يرساناطالع گاهيدر صدر ماده به پاياد شده  اطالعات ارائه

 يجامع معامالت بخش عموم

هاي كليه دستگاه

 اجرايي
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 نهاددستگاه/  خالصه حكم حكم رديف

15 
« 2»تبصره 

 (19ماده )

گيري در صورت عدم انتشار اطالعات معامالت رسيدگي و تصميم

 رساني معامالت بخش عموميعمومي در پايگاه اطالعبخش 
 شوراي رقابت

 (20ماده ) 16
هاي اجرايي شمول قانون برگزاري مناقصات به همه دستگاه

 ها و مؤسسات وابستهو نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت
 هاي اجراييدستگاه

 (21ماده ) 17
پايگاه هاي برگزار شده در انتشار اطالعات ترك مناقصه

 رساني معامالت بخش عمومياطالع

باالترين مقام 

 هاي اجراييدستگاه

 (22ماده ) 18
اولويت دادن به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي 

 هاي اجراييدر معامالت دستگاه

هاي كليه دستگاه

 اجرايي

19 
صدر ماده 

(24) 

اجرايي هاي ها، مقررات و رويهرساني تغييرات سياستاطالع

 مدتي قبل از اِعمال تغيير

هاي دولت و دستگاه

 اجرايي

20 
تبصره ماده 

(24) 

هريک  رساني قبل از تغييرات برايتعيين زمان اطالع

هاي اجرايي پس از مشورت با ها و مقررات و رويهسياست

 گفتگوشوراي 

 هيئت وزيران

 (25ماده ) 21
بيني وجه التزام قطع برق، يا گاز يا خدمات مخابرات پيش

 در هنگام قرارداد با واحدهاي توليدي 

هاي شركت

 كننده برق،عرضه

 گاز و مخابرات

22 
« 2»تبصره 

 (25ماده )

از قطع  يدهنده خسارات ناشپوشش نامهمهيب ديخرتمهيد 

 يهاشركت براي واحدهاي توليدي توسط گاز ايبرق 

 كننده برق و گاز عرضه

ي هاشركت

برق و  كنندهعرضه

 گاز

23 
صدر ماده 

(27) 

هاي اجرايي منع استفاده اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه

در آنها هر نوع سهام مديريتي دارند از امتيازات و منافع 

 هاي تعاوني و خصوصيتخصيصي به بخش

 دولت

24 
« 2»تبصره 

 (27ماده )

هاي قانوني براي منع مداخله و نفوذ دستگاهاتخاذ ترتيبات 

هاي خصوصي، تعاوني و عمومي اجرايي در مديريت شركت

 غيردولتي

 دولت

25 
صدر ماده 

(29) 

عمال اقدامات قانوني براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و اِ

 هاي تجاريتشکيل دادگاه

 قوه قضائيه -

 دولت -
 .همانمأخذ: 
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ها در اجراي قانون بهبود عملکرد نهادها و دستگاه درخصوصشرح بهبا توجه به متن گزارش، نکاتي 

 وكار، قابل توجه است:محيط كسب

هاي مکرر و يکي از عوامل اصلي عدم ثبات قوانين و مقررات در كشور و اصالحيه و الحاقيه. 1 

عدم دريافت نظرات بخش ين و مقررات، و همچنين تورم قوان از قوانين و مقرراتهريک  زودهنگام

، توسط نهادهاي هر مقررهذينفعان  عنوان مهمترينبهطبعاً عدم اطالع از مواضع آنها خصوصي و 

گري در اين حوزه، هنوز موفق به بخش خصوصي نيز با وجود مطالبهست. هاطرحكننده لوايح و تهيه

و پيگيري بازخورد نظرات فعاالن اقتصادي در تدوين ايجاد نهادها و سازوكارهاي الزم براي ارائه نظرات 

محيط  ( قانون بهبود مستمر3( و )2مواد )با وجود تصريح  يا اصالح قوانين و مقررات نشده است.

 ينظام مال يو ارتقا ريپذرقابت ديقانون رفع موانع تول( »60ماده )أكيد مجدد ت آنها،بر عالوه و ،وكاركسب

مند در نظام مقرراتگذاري نحو بايسته و نظامهاي بخش خصوصي بهات تشکلهمچنان از نظر ،«كشور

 در گزارش(. (3( و )2مواد )شود )ر. ك.: توضيحات ذيل كشور استفاده نمي

( 4بانک جهاني، در تبصره ماده )« وكارشاخص سهولت انجام كسب»رتقاي رتبه ايران در ا تکليف .2 

( قانون برنامه ششم توسعه، 22ماده )« الف»همچنين حکم مندرج در بند وكار قانون بهبود محيط كسب

 هاي متعدد و نقشوكار كشور و همچنين نماگرها و مؤلفهبا در نظر گرفتن محيط كسبمقرر شده است. 

 ازسويبسيار دشوار و نيازمند عزم و تالشي جدي، نه فقط اين امر گانه، ها از قواي سهاز دستگاههريک 

 در گزارش عملکردكه چنان و مقننه و ديگر اركان حاكميت است. قضائيه قواي ازسوييه، بلکه قوه مجر

هاي بسيار و قابل تقديري در اين خصوص تالش ،آمده است بارهوزارت امور اقتصادي و دارايي در اين 

تا  2014هاي در گزارش ارتقاي رتبه ايران در اين شاخص صورت گرفته است. گرچه شايان ذكر است

بر بيشتر بلکه  وكارها،وپاگير براي كسبهاي واقعي و دستها و رويهفرآيندموجب اصالح ، نه به2016

 اين،بر عالوه ها توسط بانک جهاني در ارزيابي شاخص مذكور بوده است.مبناي بازنگري و تصحيح داده

رتبه نسبت به ارزيابي سال  4(، 2018متأسفانه رتبه ايران در آخرين گزارش منتشر شده اين شاخص )

ر. ك.: نزول كرده است ) 124به رتبه  120كشور مورد ارزيابي، از رتبه  190پيش بدتر شده و در ميان 

 در گزارش(. (4)تبصره ماده توضيحات ذيل 

( 57ماده ) براساسقانون برنامه پنجم توسعه و اصالحات بعدي آن  (70احکام مندرج در ماده ). 3 

وكار به احکامي دائمي تبديل ( قانون بهبود محيط كسب7كه در ذيل ماده )وانع توليد...، قانون رفع م

نحو پراكنده و تا حدي بههاي اقتصادي به شکل پنجره واحد( شده است )موضوع صدور مجوزهاي فعاليت

ن ماده است. ترين ابهام اي، اصليايجاد و اداره پنجره واحد لمسئوابهام در نهاد اند. مبهم تنظيم شده

 صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و داراييهاي ويژه اين ابهام صالحيتي براي وزارتخانهبه

وجود دارد و اين امر، يکي از اختالفاتي است كه باعث شده اجراي اين حکم قانوني مهم، تاكنون با 

 ر گزارش(. د (7)توضيحات ذيل ماده ر. ك.: اثربخشي الزم صورت نگرفته باشد )
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وكار ( قانون بهبود مستمر محيط كسب8. يکي از مهمترين داليل اجراي ناقص و غيراثربخش ماده )4 

اين است  جنس، هايي از اينهمچون ديگر سامانه)موضوع ايجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي( 

قانوني پيشين در همان موضوع  ، به مفادوانين مربوط به اين موضوعاتمتأسفانه قانونگذار در تصويب قكه 

، منجر به از ميان رفتن شفافيت، تمركز و هماهنگي رويهاين . گيرديا مفاد آنها را ناديده مي كندتوجه نمي

برداري مطلوب فعاالن اقتصادي و ديگر شهروندان از اين سامانه و نهادي الزم براي ايجاد و بهره

ها نشانگر آن است كه در موضوع ايجاد سامانه پنجره واحد خواهد شد. بررسي هايي از اين نوعسامانه

جاي نظارت و پيگيري مؤثر براي اجراي قانون، تصويب دوباره قانون رويکرد قانونگذار به ،تجارت فرامرزي

 در اين موضوع، .است هاي مجريهاي دستگاهو اخالل در صالحيت همپوشانيو نتيجتاً  در همان موضوع

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکاري  وكار،محيط كسب ( قانون بهبود مستمر8ماده )در 

تجارت  فرآيند»، ذيربطهاي ها و ساير دستگاههاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، اتاقوزارتخانه

اي به قانون ار بدون هيچ اشارهقانونگذ ماه بعد، 16اما حدود «. الکترونيکي درآوردصورت بهخارجي... را 

با . به تصويب رساند« قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز»بهبود مستمر...، موادي را در موضوع مشابه در 

پذير و ارتقاي نظام قانون رفع موانع توليد رقابت( »38ماده )« ج»قانونگذار مجدداً در بند وجود اينها، 

 را ئول ايجاد پنجره واحد در امور گمركي در امر تجارت خارجي(، مس20/2/1394)مصوب « مالي كشور

مواد قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه  در ماده اخير نيزگمرك جمهوري اسالمي ايران تعيين كرد. 

متشکل « مبارزه با قاچاق كاال و ارز يستاد مركز»دو سال به تصويب رسيده بود و به موجب آن، از  كمتر

 يهماهنگ ،يزيربرنامه ،ياستگذاريس» منظوربهرتبه از سه قوه و ديگر نهادهاي حکومتي الياز مقامات ع

، مورد مالحظه ، تشکيل شده بود«و مبارزه با قاچاق كاال و ارز يريشگيپ ،يو نظارت در حوزه امور اجراي

 در گزارش(. (8))ر. ك.: توضيحات ذيل ماده قرار نگرفت 

از  ،«ي دولت و بخش خصوصيگفتگوشوراي »در  ويژه اعضاي دولتي،به ،حضور نامنظم اعضا. 5 

مشاركت و دغدغه  درصورتنهادي است كه  گفتگوشوراي  كاسته است.شورا اين كارآمدي و اثربخشي 

اما هم در دولت دهم و هم در گذاري كامالً مؤثر باشد؛ تواند در حل مشکالت توليد و سرمايهاعضا مي

، حضور و مشاركت مؤثر وزراي عضو در اين شورا جدي گرفته نشده است و م و دوازدهمهاي يازدهدولت

( نيز همين 11يکي از داليل عدم اجرا يا اجراي ناقص بسياري از احکام مهم مندرج در بندهاي ماده )

 در گزارش(. (11)صدر ماده )ر. ك.: توضيحات ذيل است 

 گفتگودر دستوركار قرار گرفتن مصوبات شوراي بر مبني گرچه بخش خصوصي و تعاوني حکم. 6 

وزيران را فرصتي براي بررسي جدي نظرات و پيشنهادهاي خود در دولت تلقي  هيئتظرف سي روز در 

با اين حال، در اينکه اين فرصت به چه كيفيتي و تا چه حدي هدف بخش خصوصي و تعاوني ؛ كندمي

نيازهاي بدون در نظر گرفتن پيش اين حکمرسد نظر ميبه جدي وجود دارد. سؤاالتي ،كندميرا برآورده 

توان به اجرايي شدن آن، حتي در بلندمدت اميدوار نهادي الزم به تصويب رسيده است و بنابراين نمي



 

99 

( قانون احکام دائمي، از قابليت در 12ماده )« ب»و همچنين كميته بند  گفتگوبود. مصوبات شوراي 

 هيئتنويس مقرره يا دستور كار وزيران برخوردار نيستند. تدوين پيش هيئتدستوركار قرار گرفتن در 

كندي اي است كه حتي دولت نيز با وجود نهادها و نيروي انساني پرشمار، بهوزيران، امر فني و پيچيده

رسد نظر ميبه .كندآن اقدام مي درخصوصو در بسياري موارد، بدون در نظر گرفتن اصول مقرراتگذاري، 

ر. ك.: ) به تصويب رسيده است گفتگواز توان و ظرفيت شوراي « برآوردبيش»نوعي  براساساين حکم 

 در اين گزارش(. (11)صدر ماده  «4»تبصره  توضيحات ذيل

، نيازمند كار «(ث»و« ت»، «الف»بندهاي ازجمله ( )11اجراي برخي از احکام بندهاي ماده ). 7 

متکي بر كار دستور جلسات  است. بدون تدارك گفتگوكارشناسي دقيق و قابل اتکا در دبيرخانه شوراي 

اي از جلسات اين شوراي مهم، به بحث و جدل راجع ترديد قسمت عمدهپژوهشي و كارشناسي دقيق، بي

اختصاص خواهد يافت. بر  مؤثرارائه راهکارهايي مشخص و  ها و مسائل، بدونبه امور كلي و بيان دغدغه

( تصريح شده است كه پيشنهاد وضع، اصالح يا حذف مقررات 11ماده )« الف»همين مبناست كه در بند 

د. با اين گيرصورت مي« دبيرخانه اين شورا ازسويشده  گزارش تهيه براساس»، گفتگوتوسط شوراي 

)ر. ك.: توضيحات  خصوص توسط دبيرخانه مذكور ارائه نشده استهاي مقتضي در اين ، گزارشهمه

 در اين گزارش(. (11)ماده « ث»و « ت»، «الف»ذيل بندهاي 

هاي به بخشيافته تخصيص  ( )تعيين مصاديق امتيازات11ماده )« د» جنس حکم مندرج در بند. 8 

همين ماده )پيگيري گزارش « ج»مشابه با حکم مندرج در بند  (گفتگوخصوصي و تعاوني توسط شوراي 

دولتي در قوانين و مقررات هاي دولتي و شبهو انحصاري بخشضدرقابتي  زا،ها درباره امتيازات رانتاتاق

تأسيس و بدون و بنيادين، بيش از توان نهادهاي تازه ها( است. انجام چنين وظايف مهم، حساسو رويه

مند تصميمات سياستي در نياز انجام چنين تکاليفي،رسد. مينظر بهم با نهادهاي حاكميتي پيوندهاي الز

هاي حاكميتي براي انجام اصالحات نهادي در جهت از ميان و همدلي و عزم همه دستگاه سطوح كالن

اين  زا و مهيا كردن بستر اقتصاد رقابتي است. بر اين اساس است كه عدم اجرايهاي رانتبردن زمينه

رسد انجام چنين امور مهمي، نظر ميبيني است. بعيد بهحکم و احکامي از اين قبيل، كامالً قابل پيش

)ر. ك.:  ، شدني باشدگفتگوصرفاً از طريق وضع قانون و سپردن آنها به شوراهايي همچون شوراي 

 در اين گزارش(( 11)ماده « د»و « ج»توضيحات ذيل بندهاي 

هاي اخير با حضور چشمگير توليدكنندگان و برندهاي خارجي . در شرايطي كه بازار ايران در سال9 

كنندگان، روز به روز مواجه بوده است و دسترسي توليدكنندگان كوچک و متوسط ايراني به بازار و مصرف

، كاالهاي خارجي ها و مراكز خريد راهاي فروشگاهمحدودتر شده است و جاي كاالهاي ايراني در قفسه

توانست هايي براي عرضه كاالهاي ايراني، ميايجاد مکانبر مبني( قانون بهبود 16گيرند، اجراي ماده )مي

منفذي براي رساندن محصوالت توليدكنندگان كوچک و متوسط ايراني به بازار باشد. اما متأسفانه 

اجراي حکم اين ماده، اين سهولت را از  هاي اجرايي مرتبط، با كوتاهي درها و ساير دستگاهشهرداري
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 در گزارش(. (16))ر. ك.: توضيحات ذيل ماده اند توليدگنندگان ايراني دريغ كرده

سابقه و عجيب، بي فرآيند، دولت طي «سازمان نظام مشاوره مديريت»تأسيس  درخصوص. 10 

را متوقف كرده است. بدين وكار قانون بهبود مستمر محيط كسب (17طور رسمي اجراي حکم ماده )به

مقرر شده در ترتيب به موافق نبودن دولت با تشکيل سازمان نظام مشاوره مديريت ـدليل بهشرح كه 

( قانون مذكور ـ اجراي حکم مورد بحث به تصويب اصالحيه يک قانون ديگر و اجراي متعاقب 17ماده )

ازجمله  شده،آن قانون احاله داده شده است. عدم اجراي حکم قانوني به بهانه غيرقابل توجيهِ مطرح

 .در گزارش( (17))ر. ك.: توضيحات ذيل ماده  هاي بديع در نقض حاكميت قانون استرويه

( در ايجاد 19حکم ماده ) برنامه و بودجه كشور در اجرايكاري سازمان توجهي و كمسواي بي. 11 

، اين آسيب قابل توجه است كه براي ساماندهي «رساني جامع معامالت بخش عموميپايگاه اطالع»

به تصويب  همپوشانياراي دقانون( و  6حکم قانوني در  6معامالت بخش عمومي، احکام قانوني متعدد )

هاي اجرايي و نظارتي را در اين خصوص دچار حاضر دستگاهدرحال  رسيده است. اين احکام متعدد،

است. شناسايي جامع و  دهي كركاري و هدررفت منابع عمومزيها و اختالفاتي كرده و سبب مواابهام

اين احکام قانوني متعدد و كشف مراد نهايي قانونگذار يا حکم نهايي حاصل از اين  تنقيح دقيق مجموعه

مواد متعدد قانوني، نخستين و مهمترين گام براي رفع اختالفات و استقرار يک نظم قانوني  مجموعه

 عمومي كشور است. كرد اين بخش عمده از وجوهاثربخش و كارآمد براي هزينه

سامانه تداركات »تشکيل  درخصوص( قانون احکام دائمي 50تصويب ماده )اينکه  بيشتر توضيح 

يکي از  وكار،ر محيط كسب( قانون بهبود مستم19، بدون در نظر گرفتن مفاد ماده )«الکترونيکي دولت

سازي هدف تجميع و يکپارچهبا  كه ـ ز تصويب قانون مذكور. پس اوقايع قابل انتقاد قانونگذاري است

به تصويب دولت رسيد و ايجاد و اداره سامانه اي تصويبنامه ـ هاي متعدد موجود صورت گرفتمانهسا

(، يکيوزارت صنعت، معدن و تجارت )مركز توسعه تجارت الکترونبه  ،«(ستاد»موضوع اين ماده )با عنوان 

توان چنين نتيجه گرفت كه در اجراي حکم قانوني ايجاد سامانه معامالت مجموع مي در سپرده شد.

 (8)پنجره واحد تجارت خارجي )ماده  فرآينداجراي  درخصوصبخش عمومي، مشابه اتفاقي رخ داده كه 

ختلف هاي ممتعدد كه انجام امور مشابه را به دستگاه انينقانون بهبود مستمر...( توضيح داده شد. وجود قو

كاري شده كه در نهايت، به عدم اجراي كامل و مؤثر اتقاق مورد ، باعث نوعي آشفتگي و موازياندسپرده

روز، جامع، متمركز و قابل اتکا براي معامالت بخش عمومي، اي بهنظر قانونگذار، يعني وجود سامانه

 گزارش(.آن در اين  «1»و تبصره  (19))ر. ك.: توضيحات صدر ماده  انجاميده است

حاكم  (1/6/1366( قانون محاسبات عمومي )مصوب 79ماده )« الف»بند  براساس. برداشتي كه 12 

درحالي كه  ؛اشخاص حقوقي بخش دولتي در معامالت بخش عمومي ارجحيت دارند اين است كه ،است

رسد مينظر هبجهتي كامالً مخالف را مقرر كرده است.  وكار،( قانون بهبود مستمر محيط كسب22ماده )

رويکرد جديد سياستگذاران نسبت به بخش خصوصي و تبديل بدبيني پيشين  براساس( 22تصويب ماده )
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مشاركت اين بخش در اقتصاد با توجيهات متعدد،  تسهيلبه بخش خصوصي به خوشبيني امروز و حتي 

ـ محور در هاي دولت سياست براساساما محتواي نظام حقوقي كه  ؛ويژه كارآيي، صورت گرفته استبه

. اين عدم انسجام و استباقيمانده  بدون تغيير (قانون محاسبات عموميازجمله ) اقتصاد شکل گرفته بود

موانع اجراي احکام قانوني ازجمله هاي بعد از انقالب اسالمي، ناسازگاري مواد قانوني در طول سال

ال شدن بخش خصوصي براي بهبود محيط به مشاركت طلبيدن بخش خصوصي و ضرورت فع برمبتني

 در گزارش(. (22))ر. ك.: توضيحات ذيل ماده  شودوكار، محسوب ميكسب

بيني وجه التزام قطع برق، يا گاز يا پيش درخصوص) (25. يکي از داليل اجراي ناقص ماده )13 

بخش نظر بهنامه اجرايي آن است كه (، مفاد آيينخدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهاي توليدي

شده  قيود در نظر گرفتهدرواقع  خصوصي و تعاوني، مغاير با هدف قانونگذار از تصويب اصل ماده است.

نحوي است كه حمايت مقرر شده در اصل ماده قانوني را بال اثر نامه اجرايي، بهبراي اين حمايت در آيين

 كند. و خنثي مي

اصول قانونگذاري مورد توجه خاص قانونگذار قرار گيرد، در لحاظ به اي كه بايدنکتهبر اين، عالوه 

ها از بخش خصوصي و تعاوني، پيش از از انواع حمايتهريک  رات و الزاماتونظر داشتن و ارزيابي مقد

دليل بهتصويب قانون است. در قضيه مورد بحث، قصد قانونگذار در حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، 

ها و الزامات و همچنين واقعيات اجرايي محقق نشده است. نتيجه تصويب مفاد قانوني آماده نبودن زمينه

چيزي جز افزودن بر بار قوانين و مقررات بالاستفاده و بدون  مذكور،نون ( قا25حمايتي مانند ماده )

هاي نظرات بخش برمبتنيپيش از تصويب چنين مفادي، ارزيابي دقيق كه چنان تأثيرگذاري نيست.

هاي مجري قانون صورت گيرد، اميد بيشتري براي اجراي مؤثر قانون و ويژه بخشبهذينفع،  مربوط و

)ر. ك.: توضيحات ذيل ماده  آن وجود خواهد داشت امتيازاتخصوصي و تعاوني از  برخورداري بخش

 در اين گزارش(. (25)

 

 منابع و مآخذ

، نامه «وكارپيشنهادات اتاق اصناف ايران جهت اصالح قانون بهبود مستمر فضاي كسب»اتاق اصناف ايران،  .1

 .18/7/1396مورخ  7483/09/7واصله به شماره 

قانون احکام  (12)و كميته ماده  گفتگواتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شوراي  .2

 ماه، ارديبهشت«وكارپايش عملکرد احکام قانون بهبود مستمر محيط كسب»هاي توسعه كشور(، دائمي برنامه

1396. 

پايش »، ي دولت و بخش خصوصي(گفتگوي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبيرخانه شورا .3

و ي دولت گفتگووضعيت حضور اعضاي شوراي »، «وكارعملکرد احکام قانون بهبود مستمر محيط كسب

 .1396، («1396ماه تا مهر 1390بخش خصوصي )از سال 

وكار پايش ملي محيط كسب»اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )مركز آمار و اطالعات اقتصادي(،  .4
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 .1396، تابستان «1395ايران: زمستان 

وكار پايش ملي محيط كسب»اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )مركز آمار و اطالعات اقتصادي(،  .5

 .1396ز پايي، «1396بهار ايران: 

 طيمح در قانون بهبود مستمر رانيگزارش عملکرد اتاق ا»اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران،  .6

 .1396، آبان «وكاركسب 

، نامه «وكاراجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب درخصوصگزارش اتاق تعاون ايران »اتاق تعاون ايران،  .7

 .3/2/1396مورخ  1082/96/110به شماره داخلي  هاي مجلس شوراي اسالمي،به مركز پژوهش واصله

، «وكار بانک جهانيانجام كسب 2018اقدامات الزم براي بهبود رتبه ايران در گزارش سال » .احمديان، مريم .8

 ماهديبهشت، ار15377هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل مركز پژوهش

1396. 

. عملکرد دولت در كاهش 1وكار گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب» .احمديان، مريم .9

( قانون بهبود مستمر محيط 4كار بانک جهاني )گزارش نظارتي ماده )ورتبه ايران در گزارش انجام كسب

، 115182هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«كار(وكسب

 .1395 ماهآذر

و ارزيابي عملکرد دولت  2018وكار بانک جهاني، سال كسبوضعيت ايران در گزارش انجام» .احمديان، مريم .10

هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات ، مركز پژوهش«يازدهم در بهبود رتبه كشور در اين گزارش

 اقتصادي(، در دست انتشار. در دست انتشار. 

هاي تحليل وضعيت موجود سامانه» .روحاني ،عليفراشاه و سيدصالح نجفي ،حسين و سيدمحمد ،اسفندياري .11

هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«اطالعات اقتصادي

 .1394 ماه، بهمن14696

قانون نظام صنفي كشور و مقررات  مجموعه امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات )تهيه و تنظيم(، .12

اداره چاپ  جمهوري، معاونت حقوقي، تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات كشور،تهران، رياست ،«مربوط

 .1396و انتشار، 

، ترجمه هديه ستايش، مركز «اجراي پنجره واحد تجاري در سنگاپور، كلمبيا و آذربايجان»بانک جهاني،  .13

 .1393 ماه، خرداد13685اي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل هاي مجلس شورپژوهش

 57ماده  6هاي اجرايي )موضوع تبصره گزارش تجميعي ارتباطات الکترونيکي بين دستگاه. مهرنوش ،بانياني .14

وزارت ، معاونت امور اقتصادي «1پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسخه شماره قانون رفع موانع توليد رقابت

هاي اصل به دبيرخانه شوراي عالي سياستوكار كسب امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط

 .1394 ماهوچهارم قانون اساسي، تيرچهل

معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و  .نژند ،ساداتمهرنوش و نازنين ،بانياني .15

گزارش اول »وچهارم قانون اساسي، هاي اصل چهلبه دبيرخانه شوراي عالي سياستوكار كسب بهبود محيط

پذير و ارتقاي نظام مالي كشور )پنجره قانون وضع موانع توليد رقابت (57)هاي موضوع ماده فرآيندبهبود 

خه واحد( )موضوع گسترش ارتباطات الکترونيکي بين سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري تهران(، نس

 .1394 ماه، خرداد«1شماره 

تشکل اقتصادي  232)ارزيابي  1395كار ايران در زمستان وپايش محيط كسب».نعيمي ،شاهين و زهرا ،جوادي .16

ششمين و آخرين مطالعه فصلي مركز ووكار در ايران( بيستهاي ملي محيط كسبسراسر كشور از مؤلفه

هاي مجلس شوراي ، مركز پژوهش«وكار در ايرانبهاي مجلس شوراي اسالمي در سنجش محيط كسپژوهش
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 .1396 ماهتير ،15443شماره مسلسل وكار(،اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي، گروه مطالعات محيط كسب

وكار )مصوب گزارش نظارتي درباره اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب» .جوادي، شاهين .17

اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل هاي مجلس شوراي ، مركز پژوهش(«16/11/1390

 .1393 ماه، مهر13943

گزارش نظارتي نحوه اجراي قانون اجراي » .ارسطو ،عبدالرضاو  قراخانلو ،مهتاب و ناهيد، شوشتريحکيم .18

دفتر مطالعات هاي مجلس شوراي اسالمي )، مركز پژوهش«وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلسياست

 .1396 ماه، آذر15611شماره مسلسل (، عمومي اقتصاد بخش

هاي كرد وجوه عمومي )دستگاههاي مديريت هزينهسامانه جمع احکام قانوني مربوط به» .حالج، شهرام .19

 هاي مجلس شوراي اسالمي، در دست انتشار.، مركز پژوهش«مشمول قوانين معامالت عمومي(

گزارش جامع عملکرد كميته موضوع » پنجم توسعه، سالهنجپ( قانون برنامه 76دبيرخانه كميته موضوع ماده ) .20

 (.1391-1395توسعه پنجم ) سالهپنج( قانون برنامه 76ماده )

گزارش جامع عملکرد كميته موضوع » پنجم توسعه، سالهپنج( قانون برنامه 76دبيرخانه كميته موضوع ماده ) .21

هاي مجلس به مركز پژوهششده  (، )ارسال1391-1395پنجم توسعه ) سالهپنج( قانون برنامه 76ماده )

 .(17/9/1395ص مورخ /8148/27طي نامه شماره 

هاي كلي اصل وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستدفتر پايش و بهبود محيط كسب. زهرا ،سلطاني .22

هاي كلي اصل ون سياستپانزدهين گزارش عملکرد قانون اجراي قان» وچهارم قانون اساسي،چهل

، وزارت امور «1394ماهه دوم سال  6ها مربوط به وچهارم قانون اساسي به تفکيک مواد و تبصرهچهل

 .1395ماه اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، دي

 يفضا جادي( طرح ا7( تا )2)ناظر به مواد ) رانيوكار در اكسب طيسامانه بهبود مستمر مح» .ريامديس اح،يس .23

مطالعات محيط دفتر هاي مجلس شوراي اسالمي )، مركز پژوهش«وكار(و رفع موانع كسب ينيمساعد كارآفر

 .1390 ماه، خرداد10838شماره مسلسل  وكار(،كسب

قانون بهبود  12و  11آخرين وضعيت پايش اجراي احکام مواد »ي دولت و بخش خصوصي، گفتگوشوراي  .24

هاي مجلس شوراي اسالمي به شماره ، نامه واصله به مركز پژوهش«1390ب وكار مصومستمر محيط كسب

 . 9/3/1396ص مورخ /1904/27

قانون برنامه  6هاي حمايت از توليد در . رويکردها و روش3الگوي راهبردي حمايت از توليد » .مركزمالميري، احمد .25

 ماه، مرداد15474اقتصادي(، شماره مسلسل هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات ، مركز پژوهش«توسعه

1396. 

. شناسايي قوانين 3وكار گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب» .مركزمالميري، احمد .26

هاي مجلس ، مركز پژوهش«( قانون برنامه پنجم توسعه(76وكار )عملکرد كميته ماده )و مقررات مخل كسب

 .1396 ماه، تير15421ت اقتصادي(، شماره مسلسل شوراي اسالمي )دفتر مطالعا

هاي و دبيرخانه شوراي عالي سياستوكار كسب معاونت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط .27

( 4عملکرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي اجراي تبصره ماده )»، اسي(وچهارم قانون اساصل چهل

 .1396 ماه، فروردين965515098شماره مسلسل ،«وكاركسب قانون بهبود مستمر محيط

وكار و دبيرخانه شوراي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب .28

هاي اجرايي در گزارش عملکرد دستگاه»، وچهارم قانون اساسي(كلي اصل چهلهاي عالي اجراي سياست

 .1396 ماه، تير965515249شماره مسلسل ،«قانون بهبود مستمر محيط كسب و كارراستاي اجراي 

وكار و دبيرخانه شوراي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب .29
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ي در راستاشده  انجام گزارش اقدامات»، وچهارم قانون اساسي(كلي اصل چهلهاي عالي اجراي سياست

ي ايران در المللميالدي و تأثيرات آن بر جايگاه بين 2017 -2013هاي كار طي سالوبهبود محيط كسب

 .1396 ماه، تير965515539شماره مسلسل ،«كار بانک جهانيوشاخص سهولت انجام كسب

دبيرخانه شوراي وكار و معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب .30

هاي اجرايي در گزارش عملکرد دستگاه»وچهارم قانون اساسي(، هاي كلي اصل چهلعالي اجراي سياست

هيئت محترم  ه 50441ت/53607وكار موضوع مصوبه شماره راستاي پايش مداوم و بهبود محيط كسب

 .1395 ماهير، ت955515259شماره مسلسل ،(«31/3/1395لغايت  1/7/1393وزيران )از تاريخ 

ايران )مدير مركز آمار و اطالعات اقتصادي و دبير كميته معادن و كشاورزي  صنايع، اتاق بازرگاني،نامه  .31

 2/8/1396ص مورخ /6848/22ه شماره آمارهاي بخش خصوصي كشور( ب

 .13/5/1393ص مورخ 4272/3/10معادن و كشاورزي ايران، به شماره  صنايع، نامه واصله از اتاق بازرگاني، .32

مورخ  4900/6/96نامه واصله از استانداري تهران )معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع(، شماره  .33

12/2/1396. 

مورخ  6370/6/50شماره  نامه واصله از استانداري سمنان )معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع(، .34

19/2/1396. 

مورخ  9986/6/71نامه واصله از استانداري كرمانشاه )معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع(، شماره  .35

25/2/1396 . 

ها و خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات(، نامه واصله از سازمان برنامه و بودجه كشور )رئيس امور زيرساخت .36

 .15/6/1396، مورخ 1385539شماره 

 90/11863/9000ها(، شماره ها و روشفرآيند)مدير كل بهبود  قوه قضائيه اونت راهبردينامه واصله از مع .37

 .11/6/1396مورخ 

 ماهرذآ ،وكاركسب طيقانون بهبود مستمر مح ياجرا دري گزارش عملکرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع .38

 .7/9/1396مورخ  171243، نامه واصله از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شماره 1396

نامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي )سازمان تأمين اجتماعي؛ معاون فني و درآمد(، شماره  .39

 .24/4/1396مورخ  4037/96/5020

 .4/7/1396مورخ  124690وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي )معاون وزير(، شماره نامه  .40

مورخ  223359/96شماره  مديريت و منابع(،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي )معاونت توسعه نامه  .41

22/7/1396. 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. 25/1/1395مورخ  29635/60نامه شماره  .42

 .8/3/1396مورخ  3091/09/7نامه واصله از اتاق اصناف ايران، به شماره  .43

 .4/6/1395مورخ  39368/50040/8ها به شماره نامه دبير هيئت دولت به اتاق .44

  .(10/11/1395)مصوب « هاي توسعه كشورم دائمي برنامهقانون احکا» .45

 .(10/11/1395)مصوب « كشور هاي توسعهاحکام دائمي برنامه قانون» .46

  (.7/8/1390 مصوب) «و مقابله با فساد يسالمت نظام ادار يقانون ارتقا» .47

 .(19/5/1394)مصوب  «ميمستق يهااتيقانون اصالح قانون مال» .48

 ( 12/6/1392)مصوب « قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور» .49

  (.31/5/1388مصوب ) «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات» .50

  (.3/11/1383 مصوب) «مناقصات يقانون برگزار» .51
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  .(15/10/1389)مصوب  «(1390-1394پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ) سالهپنجقانون برنامه » .52

(« 1396 -1400ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ) سالهپنجقانون برنامه » .53

 .(14/12/1395)مصوب 

 .(16/11/1390)مصوب  «وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب» .54

 (. 17/10/1382مصوب ) «يکيقانون تجارت الکترون» .55

 (. 29/8/1369)مصوب « قانون كار» .56

 .(10/3/1392)مصوب « مبارزه با قاچاق كاال و ارز قانون» .57

 (. 1/6/1366)مصوب « قانون محاسبات عمومي» .58

 .(24/12/1382)مصوب « قانون نظام صنفي كشور» .59

 (.9/11/1395جمهور )مصوب رئيسبخشنامه مصوب معاون اول  .60

 .16/2/1396مورخ  ،هـ53525ت/16145 شمارهنامه هيئت وزيران تصويب .61

 .15/5/1393مورخ  ،هـ 50441ت /53607شماره  هيئت وزيران مصوبه .62

63. http://dotic.ir/news_p.php?n=182 

64. http://economic.mfa.ir 

65. http://iccima.ir/managers/shariatmadar-mohammadhosein/ 

66. http://www.icana.ir/Fa/News/289575 

67. http://www.ppdc.ir/fa/2016-09-15-05-12-19/2016-09-15-05-19-19.html 

68. http://www.ppdc.ir/fa/news/98-1396-05-04-10-11-36.html 

69. https://etend.setadiran.ir/etend/index.action 

70. https://www.irinn.ir/fa/news/515186

http://iccima.ir/managers/shariatmadar-mohammadhosein/
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 15623: مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

. گزارش 4 وكارمحيط كسب قوانين مربوط بهگزارش نظارتي درباره اجراي عنوان گزارش: 

 وكارعملکرد قانون بهبود مستمر محيط كسب

 
 

 

 وكار(مطالعات اقتصادي )گروه مطالعات محيط كسب :نام دفتر

 احمد مركزمالميري تهيه و تدوين:

 ، سيدعلي روحانيسيدامير سياح علمي: انناظر

اصل هاي كلي كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياستمتقاضي: 

 قانون اساسي وچهارمچهل

 ـــــــويراستار تخصصي: 

 ـــــــ ويراستار ادبي:

 

 

 

 :هاي كليديواژه

 وچهارم قانون اساسي. اصل چهل1

 وكار. محيط كسب2

 . نظارت3

 . قانونگذاري4

 

 

 

 3/10/1396 تاريخ انتشار:
 

 


