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 به نام خدا

 تحليلی بر پيش نويس دوم فضای کسب و کار

هيچ وجه  به های مطبوعاتی تهيه گرديده که ی از پيش نويس بصورت بيانيهبخشها و مواد -١
ی نمی نمايد و کاری را ملزم به انجام هادخاصيت کاربردی نداشته و هيچ سازمان و يا ن

 ۶٢و  ۶٠،  ٣٣،  ١٣،  ٧،  ٢ونه دارد بطور مثال می توان به مواد بيشتر حالت نصيحت گ
 .اشاره کرد 

ويض اختيارات خود نمی با اينگونه بيانيه ها حاضر به تف بديهی است که دولت به هيچ عنوان
احتياج می باشد  کاربردی و تعيين مهلت زمانی اين مهم به قوانين محکم ، باشد و برای انجام 

.  
متفاوت  اشاره شد نيز امکان طرح ديدگاهها وتفاسير  ضمن اين که در بسياری از مواردی که

قانون  و لزوما همگان مانند تهيه کنندگان پيش نويس اين. در يک مورد خاص وجود دارد 
  .به تصويب برسد  مطرح و موارد بطور شفاف يد ا می بالذ. فکر نمی کنند 

در تهيه پيش نويس تمامی نگاه ها و انتظارات از دولت می باشد که بدون کمک بخش  -٢
خصوصی ، فضای کسب و کار را تسهيل نمايد بديهی است که تا کنون نيز دولت همين نيت 

و صدور بخشنامه ها همت می گمارده است را داشته و با همين هدف نسبت به وضع قوانين 
عيت فعلی فضای کسب و کار مورد رضايت نمی باشد پس می بايد در درجه لذا اگر وض

نخست تصميم گيری در اين حوزه را از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داد و با ارائه 
و تصويب قانونی محکم تر ، اين مسئوليت را به بخش خصوصی داد تا نسبت به اصالح اين 

 .فضا اقدام نمايند 
به اصالح سب و کار  از ده شاخص عمده تاثير گذار بر فضای کشده  در پيش نويس ارائه -٣

ر شکستگی مالياتی و اعالم و در حوزه های استخدام و قطع ارتباط با پرسنل ، قوانين قوانين
 .نشده است اشارهای  شرکت ها 

بدون « ... به بعد از » و همزمان « ، سطر سوم ، پيشنهاد می شود متن  ٣در ماده  -۴
 .اضافه شود  »محدوديت 

 .شده است  است و تکرار ٣همان ماده  ۶ماده  -۵
، دو شورای عالی گفتگو دولت با بخش های خصوصی و تعاونی تعريف  ٢٠و  ١٨در ماده  -۶

اما در هيچ کجای پيش نويس ذکری از حدود اختيارات اين شورا و ضمانت . شده است 
 .اجرايی مصوبات آن نشده است 

شوراها راسا نمی توانند برای خود اختيارات قانونی تعريف و بديهی است که اعضای اين 
  .وضع نمايند 

  .وزرا می باشند  از ضمن اين که روسای هر دو شورا نيز
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دولت مکلف شده است نسبت به حذف قوانين و مقررات زايد و اصالح موارد  ٢٢در ماده  -٧
 .دام نمايد غير ضروری از طريق ارائه لوايح مربوطه به مجلس شورای اسالمی اق

يشنهادات اصالحی بر يی قوانين مزاحم و زايد و ارائه پچرا در پيش نويس قانون ، شناسا
پيشنهادات کارشناسی اتاق ايران را عهده اتاق ايران قرار داده نمی شود و دولت مکلف باشد 
در و از طريق کميسيون مربوطه و مستقيما به مجلس ارائه نمايد و يا خود اتاق ايران راسا 

  .ارائه نمايد  قالب طرح به مجلس شورای اسالمی 
 .، ماده ای به اسم ماده چهار آمده است که اشتباه است  ٢۵و  ٢۴بين ماده  -٨
در صدور مجوز سرمايه گذاری و فعاليت های  ی از مقررات غير ضرور، ذکر ٢۶در ماده  -٩

 .اقتصادی آمده است 
بهتر است .بودن آن را تعيين می کند اين مقررات کدامند ؟ و چه ارگانی غير ضروری 

  .بصورت شفاف مشخص شود
ايران را ملزم به ارائه اليحه ای مبنی بر کاهش تعطيالت رسمی کشور ، اتاق  ٢٨ماده -١٠

 .می نمايد 
ضمن اينکه ، اين حرکت مفيد و الزم می باشد اما ارتباط آن با اصالح فضای کسب و کار 

  .مشخص نمی باشد 
 .می باشد  ٩، تکرار ماده  ٣٠ماده -١١
، پيشنهاد می نمايم با اضافه نمودن ماده ای ، حق بررسی دفاتر  ٣٧در خصوص ماده  -١٢

و . مالی شرکت ها توسط سازمان تامين اجتماعی را در هر زمانی که اراده کرد را لغو نمايد 
در اين ه باشد و اخذ هر گونه تعهد از شرکتها ن قانونی بررسی دفاتر همان شش مامدت زما

زمينه را که باالجبار بوده و جهت تمديد کارت بازرگانی دريافت می گردد را باطل اعالم 
 .نمايد 
بر عهده وزارت ... ، تهيه آئين نامه نظارتی تشکل ها بر توليد ، خدمات ،  ۵٢ در ماده -١٣

 .ه است های بازرگانی ، صنايع و کشاورزی گذارده شد
  .پيشنهاد می گردد تهيه آئين نامه بر عهده اتاق ايران باشد  

، رسيدگی به شکايات مربوط به انحصار در عضويت ، اعطای مجوز ،  ۵٣در ماده  -١۴
مديريت و فعاليت تشکل ها بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است پيشنهاد می شود بر 

 .عهده اتاق ايران باشد 
، برای تهيه جدول ملی تشکل های اقتصادی نيازی به همکاری وزارت  ۴۵در ماده  -١۵

 .و بهتر است حذف شود.بازرگانی نمی باشد 
، مشخص نشده که بودجه ساليانه را چه نهادی تهيه و هزينه کردن آن  ۵٨در ماده  -١۶

 .توسط چه سازمان و يا تشکلی می باشد 
رمايه گذاری های خارجی نحوه جذب سدر پيش نويس تهيه شده اشاره ای در خصوص  -١٧

 .وارز نشده است ) بهره ( حاصله از آن ، نرخ پول  و خروج سود
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يا بايد اعتقاد به  »شتر سواری دوال دوال نمی شود « خالصه اين که بر اساس مثالی قديمی 
 اشاره شده است و يا بايد از دولت انتظار ٢بازار آزاد داشت همانگونه که در ابتدای ماده 

  .داشت تا امور کسب و کار را اصالح نمايد 
  .پيش نويس تهيه شده نه آن است و نه اين 

در حالی که از اقتصاد آزاد صحبت می کند اما در تمامی موارد از دولت می خواهد که امور 
دولت را حاکم می کند و اتخاذ تصميم را به دولت   را اصالح کند ، به دولت مجوز ميدهد

  .د می نمايواگذار 
به نظر اينجانب ، پيش نويس تهيه شده نمی تواند تحولی کيفی در فضای کسب و کار کشور 

  .کافی نيست  که ايجاد نمايد و تنها به اصالحاتی جزئی بسنده نموده است
  

  
                       ميظنت و هيهت                                  

  عليرضا حائری                               
      عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران             

                                ١٣/٢/٨٩                            
  
  
  
  
  
  
  


