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موانع تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار در ايران
گزارش نظارتي عملكرد هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار

خالصه مديريتي
آنچه در ادبيات حقوقي ـ اقتصادي ايران با عنوان «مقرراتزدايي» از آن ياد ميشود و هيئتي نيز با همين
عنوان ،متولي اصلي ساماندهي و حذف مجوزهاي دستوپاگير براي كسبوكارها فعاليت دارد ،در واقع نوعي
«مجوززدايي» است كه واجد كاركرد و اهدافي محدودتر از مقرراتزدايي به معناي مرسوم است.
مصوبات هيئت مقرراتزدايي از بدو شكلگيري تاكنون و كيفيت اجراي آنها ،نشانگر آن است كه اين
هيئت در انجام مأموريت خود توفيقي حاصل نكرده است .بدين شرح كه مصوبات هيئت در ادغام يا حذف
برخي از مجوزها ،اوالً توسط برخي از دستگاهها مالك عمل قرار نگرفته است و ثانياً ،تأثيري ملموس در
كاهش فرايند دستوپاگير صدور مجوزها براي كسبوكار نداشته است.
در گزارش پيش رو استدالل شده است كه تحليل قانوني تركيب و جايگاه «هيئت مقرراتزدايي و تسهيل
صدور مجوزهاي كسبوكار» و عملكرد هيئت مذكور ،حاكي از خطايي راهبردي در تعيين هيئت مقرراتزدايي به
عنوان متولي حذف مجوزهاي غيرضرور و تسهيل صدور آنهاست .به اين معنا كه جايگاه قانوني هيئت مقرراتزدايي،
تركيب اعضا و ارزش مصوبات آن در سلسلهمراتب نظام حقوقي ،تأمينكننده نهادي عالي براي نيل به هدف
مجوززدايي به نظر نميرسد .اين امر ،مهمترين دليل اجرايي نشدن مصوبات هيئت مقرراتزدايي تاكنون ،به رسميت
شناخته نشدن هيئت مقرراتزدايي در مصوبات نهادهاي مقرراتگذار و مقاومت دستگاهها در برابر مصوباتي با امضاي
وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس هيئت مقرراتزدايي) ،محسوب ميشود.
با توجه به اين واقعيت كه بر حسب تجربيات مكرر ،نهادهاي ستادي دولت (براي نمونه ،سازمان امور اداري
و استخدامي) ،از قابليت ايفاي تكاليفي همچون مجوززدايي برخوردار نيستند ،پيشنهاد ميشود اين كارويژه بر
عهده نماينده ويژه رئيسجمهور قرار گيرد .به طور دقيقتر ،پيشنهاد ميشود تمركز نهادي و ستادي ،با استفاده
از يكي از مهمترين نهادهاي موجود در رابطه با موضوع مورد بحث ،يعني «مركز ملي مطالعات ،پايش و بهبود
محيط كسبوكار» صورت گيرد .اين مركز پس از تأسيس ،بهرغم انجام اقدامات قابل تقدير در خصوص
ساماندهي و الكترونيكي كردن مجوزها و استعالمات ،به دليل جايگاه سازمانيِ بخشي ،يعني وابستگي به معاونت
امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ،قادر به ايفاي نقش مؤثري به عنوان نهاد متولي ساماندهي و تسهيل
صدور مجوزها نبوده است .يكي از پيشنهادهايي كه ميتواند در دستور كار قرار گيرد ،تبديل مركز ملي مطالعات
و پايش و بهبود محيط كسبوكار به نهادي ستادي و زير نظر رئيسجمهور يا نماينده ويژه رئيسجمهور
(سازوكار پيشبيني شده در اصل يكصدوبيستوهفتم ( )127قانون اساسي) براي انجام كارويژه ساماندهي و
تسهيل مجوزهاي كسبوكار است.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
تجربه كشورهاي موفق در مقرراتزدايي (به معناي مجوززدايي) از جمله كره جنوبي و گرجستان نيز
حاكي از آن است كه ايجاد و بهرهبرداري مؤثر از سامانههاي دولت الكترونيكي ،از جمله سامانههاي مربوط به
كسبوكار و بالتبع ،دستيابي به توسعه اقتصادي ،با اراده قوي رئيسجمهور براي اصالحات در دولت و از طريق
تشكيل نهادهايي با عضويت وزراي مربوط و البته با مشاوره نمايندگان بخش خصوصي انجام شده است .در
حال حاضر ،مناسبترين نهاد براي انجام فرايند ساماندهي مجوزها و مجوززدايي در ايران ،نماينده ويژه
رئيسجمهور از طريق نهادي مانند مركز ملي مطالعات ،پايش و بهبود محيط كسبوكار به نظر ميرسد.
پس از ناكاميهاي متعدد در ساماندهي نظام مجوزها در كشور ،اكنون زمان آن فرا رسيده كه
رئيسجمهور با استفاده از اختيارات مندرج در قانون اساسي ،اين تكليف مهم را به انجام رساند و از اين
طريق ،بار اداري ناشي از پيچيدگي و پُرهزينه بودن و زمانبر بودن فرايند صدور مجوزها را كاهش دهد.
مقدمه
از زمان تصويب قانون برنامه پنجم توسعه (ديماه  ،)1389موضوع ساماندهي مجوزهاي كسبوكار و به طور
خاص ،لغو مجوزهاي دستوپاگير و تسهيل و تسريع صدور مجوزهاي ضروري براي فعاالن اقتصادي ،يكي از
محورهاي اصلي مورد توجه سياستگذاران و قانونگذاران محسوب ميشود .اما بهرغم تصويب قوانين و مقررات
متعدد توسط نهادهاي مختلف و تالشهاي صورتگرفته ،همچنان معضل «مجوزهاي دستوپاگير و مخل
توليد» يكي از معضالت جدي محيط كسبوكار شمرده ميشود .به طوري كه اخيراً ،در يكي از هفت محور
اعالم شده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت «براي رونق توليد» ،با عنوان «بهبود فضاي كسبوكار مرتبط
با بخش صنعت ،معدن و تجارت» برنامههايي در نظر گرفته شده است؛ «اصالح بهبود فضاي كسبوكار يكي از
بخشهايي است كه فعاالن اقتصادي همواره بر آن تأكيد داشته و براي تحقق اين برنامه بر «اصالح فرايندها و
دستورالعملها و حذف يا كاهش زمان صدور مجوزها» اشاره كردهاند كه معاونت توسعه مديريت با همكاري
معاونت طرح و برنامه مجري آن خواهد بود .دومين برنامه به «پيگيري مقرراتزدايي و تنقيح قوانين مانع توليد»
باز ميگردد كه مجري آن مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با همكاري معاونت حقوقي خواهد بود.
«ايجاد توسعه سامانههاي جامع اطالعاتي» از ديگر پروژههاي تعريف شده براي اين محور است كه معاونت توسعه
مديريت منابع با همكاري حوزههاي ذيربط به عنوان مسئول اين بخش در نظر گرفته

شده است»1.

عالوه بر اين ،معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گزارشي ،راهكارهايي را براي
گشودن «قفلهاي كسبوكار» ارائه كرده است؛ از جمله« :بازنگري و تنقيح قوانين مرتبط با فعاليتهاي
اقتصادي و كسبوكار و عملياتي و اجراييسازي الگوي ملي ايجاد پنجرههاي كسبوكار در راستاي تسريع

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

و تسهيل در فرايندهاي صدور مجوزهاي كسبوكار ...حذف مجوزهاي غيرضرور و تغيير رويكرد مديريت
فعاليتهاي اقتصادي از اخذ مجوز در مرحله خاص به سمت مديريت هوشمند و

فرايندي1.»...

سؤال مهم اين است كه چرا با وجود توجه سياستگذار و قانونگذار به مسئله مجوزها ،اين مسئله همچنان
الينحل باقي مانده و انجام آن در برنامههاي آتي وزارتخانهها و به طور كلي دولت قرار دارد؟ در اين گزارش،
تالش شده با تحليلي مفهومي و همچنين بررسي عملكرد و آسيبشناسي نهادهاي مقررتگذار در خصوص
مجوززدايي ،داليل اصلي اين عدم توفيق واكاوي شود و راهحلي پيشنهاد شود .بر اين اساس در بخش يك،
سطوح مفهومي «مقرراتزدايي» متناظر با سطوح مقرراتگذاري شرح داده شده و مفهومي با عنوان «مجوززدايي»
تبيين شده است .در بخش دوم ،به شرح پيشينه و عملكرد «هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي
كسبوكار» ،به عنوان نهاد متولي مقرراتزدايي در نظام حقوقي كنوني ايران پرداخته شده و عملكرد نهاد مذكور
مورد ارزيابي قرار گرفته است .مهمترين موانع اجراي مصوبات هيئت مقرراتزدايي در دو بخش عدم هماهنگي
دستگاهها و عدم يكپارچگي و انسجام دستگاهها ،موضوع بخش سوم گزارش پيش رو است .در بخش چهارم،
مصوبات نهادهاي موازي و با كاركرد مشابه در خصوص برقراري دولت الكترونيكي و ساماندهي نظام مجوزهاي
كسبوكار ،بررسي و تحليل شده است .در اين بخش 13 ،مصوبه مهم كه توسط نهادهايي همچون مجلس
شوراي اسالمي ،هيئت وزيران ،شورايعالي اداري ،شورايعالي فناوري اطالعات [سابق] شوراي اجرايي فناوري
اطالعات فعلي ،ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شورايعالي فضاي مجازي به تصويب رسيده است ذكر شده
و در مواردي در خصوص همپوشانيها و تعارض صالحيتهايي كه بر اساس مصوبات مراجع پيشگفته ايجاد
شده ،تحليلهايي ارائه شده است؛ همپوشانيها و اختالف صالحيتهايي كه يكي از داليل اصلي ناكامي در
ساماندهي نظام مجوزها محسوب ميشود .در بخش پاياني ،جمعبندي و نتيجهگيري مباحث ارائه شده است.
 .1تحليل مفهومي :مقرراتزدايي يا مجوززدايي؟
اصطالح «مقرراتزدايي» ،همچون «مقرراتگذاري» ،مفهومي پُرابهام و غامض است كه بسته به زمينه (متن)
مورد استفاده ،واجد معاني مختلفي است .چنانكه امروزه مفاهيم بسيار متنوعي از مقرراتزدايي مطرح ميشود؛
از جمله كاهش كمّي ،ساده كردن ،انعطافپذير كردن ،سبك نمودن قوانين و مقررات ،كاهش تشريفات اداري،
ورود بخش خصوصي به بخشهايي از دولت و گسترش رقابت و حتي خصوصيسازي و ادغام سازمانهاي
موازي 2.در ابتداي نوشتار ،تالش بر اين است كه با سطحبندي مفهوم مقرراتزدايي در پرتو سطحبنديهاي
مفهوميِ صورتگرفته از مقرراتگذاري ،مفهوم اين اصطالح مورد واكاوي قرار گيرد و مفهومي با عنوان
«مجوززدايي» به مدد سطحبنديهاي مذكور ،تبيين شود .توجه به مفهوم دقيق مقرراتزدايي ميتواند ارزيابي
عملكرد نهادهاي مسئول را شفافتر كرده و انتظارات از اين مفهوم و فرايند را واقعيتر سازد.
« .1پيشنهاد براي قفلهاي كسبوكار :معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در گزارشي ارائه كرد» ،دنياي اقتصاد (روزنامه).1398/2/4 ،
 .2عبدالحميد شمس ،مقرراتزدايي ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،1381 ،ص .85

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 .1-1سطوح مقرراتزدايي متناظر با سطوح مقرراتگذاري
يكي از مناسبترين روشها براي توضيح مفهوم مقرراتزدايي ،توضيح سطوح مقرراتزدايي متناظر با سطوح
مفهوم مقرراتگذاري است؛ به اين دليل كه چنانكه در ادامه توضيح داده خواهد شد ،مقرراتزدايي در واقع
جزئي از مقرراتگذاري محسوب ميشود و نميتوان اين دو را به طور مجزا مورد تحليل و بررسي قرار داد.
 .1-1-1سطوح مقرراتگذاري
مقرراتگذاري را ميتوان در سه سطح مورد توجه قرار داد:
سطح اول مقرراتگذاري ،سطح عام ،به معناي تنظيم الزامآور رفتار اجتماعي است .اين مفهوم عام،
در آثار نظري حقوقي براي اشاره به چيستي قانون و نظام حقوقي به كار ميرود .در اين سطح ،مباحث
كالن مربوط به مرزها و روابط اخالق ،مذهب و قانون و همچنين مباحث چالشبرانگيزي همچون حدود
مداخله قانون در حوزه خصوصي مطرح ميشود.
سطح دوم ،سطح خاص ،مقرراتگذاري به معناي نظام حقوقي ناظر بر دخالت در سازوكار آزاد اقتصاد
است .در اين معنا ،مقرراتگذاري هم بر نظام حقوقي تنظيم اقتصاد اطالق ميشود و هم بر دخالت
قانونگذارانه در بازار .مداخله حكومت در بازار و تنظيم اقتصاد ،به دو شيوه حقوقي و فراحقوقي انجامشدني
است .شايان ذكر است در اينجا ،شيوه حقوقي به معناي مجموعه سادهاي از قواعد حقوقي نيست ،بلكه
طيف گستردهاي از اَعمال و مقررات حقوقي مانند قانون ،اساسنامه نهادهاي عمومي ،تدابير فردي مقامات
عمومي ،مذاكرات ،اَعمال اجرايي و اسناد سياستي را در بر ميگيرد.
مقرراتگذاري در سطح سوم ،يعني سطح اخص ،به معناي تنظيم اقتصاد با ابزار «مقرره» است .در
اينجا منظور از «مقرره» ،مصوبات سازمانها و نهادهاي اداري (اغلب وابسته به قوه مجريه)

است1.

 .1-1-2سطوح مقرراتزدايي
مفهوم مقرراتزدايي با توجه به سطوح متناظر آن در مفهوم مقرراتگذاري به اين شرح است:
سطح اول ،سطح عام مقرراتزدايي ،عبارت است از :تصميم نظام سياسي و طبعاً قانونگذار به مداخله كمتر
در حوزه خصوصي و احترام بيشتر به حريم خصوصي .در اين سطح ،دولت تالش ميكند حوزه خصوصي
فراختري براي شهروندان به رسميت بشناسد و تا حد ممكن ،از مداخله قانوني در حوزههايي كه جزئي از حوزه
خصوصي يا اخالقيات محسوب ميشود ،پرهيز كند .اين سطح عالي مقرراتزدايي ،موضوع اين نوشتار نيست.
سطح دوم ،سطح خاص مقرراتزدايي ،ناظر بر كاهش مداخالت دولت در اقتصاد با رويكرد آزادسازي،
خصوصيسازي و ...از طريق ابزارهاي سياستي و قانوني است .در اين سطح ،مقرراتزدايي به ويژه از طريق
 .1محمد راسخ و سيدمجتبي حسينيکرابي« ،مفهوم رگوالسيون در قلمرو حقوق» ،دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي
(دانش و توسعه سابق) دوره جديد ،سال بيستودوم ،شماره  ،8پاييز و زمستان  ،1394صص 29-30؛ مشخصات منبع اصلي
به اين شرح است:

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

تصويب قوانيني صورت ميگيرد كه در مجموع ،سبب شكلگيري فضاي بازتر و آزادتري در اقتصاد
خواهند شد .اين قوانين ،بخش خصوصي را ترغيب خواهند كرد كه به نحو گستردهتري به سرمايهگذاري
و فعاليت اقتصادي روي آورد و جايگزين دولت در بخشهايي شود كه دولت به داليل مختلف ،تصميم
به عدم مداخله در آن بخشها را اتخاذ كرده است .سطح خاص مقرراتزدايي نيز همچون سطح خاص
مقرراتگذاري ،از طريق ابزارهاي حقوقي و فراحقوقي (قانونگذاري ،سياستگذاري و )...صورت ميپذيرد؛
بدين معنا كه فرايندها و سازوكارهاي كاهش مداخالت اقتصادي دولت با رويكرد واگذاري فعاليتهاي
اقتصادي به بخش خصوصي ،ابتدا در قالب سياستها و سپس در قالب مفاد قانوني به تصويب ميرسند.
در مجموع ميتوان گفت مقرراتزدايي در سطح دوم ،ناظر به هرگونه ابزار و تدبيري براي كاهش مداخله
دولت در اقتصاد است كه چنانكه خواهيم گفت ،بعضاً مستلزم مقرراتگذاري است.
سطح سوم ،سطح اخص مقرراتزدايي ،به معناي كاستن از حجم آييننامهها ،بخشنامهها و
دستورالعملهاي (دولتي و ديگر نهادهاي مقرراتگذار) ناظر بر محيط اقتصادي است .البته در اين سطح
نيز بخشي از مقرراتزدايي از طريق مقرراتگذاري صورت خواهد گرفت؛ بدين ترتيب كه طي صدور
تصويبنامهها ،آييننامه و ...ديگر مقررهها ،دولت مداخله خود را در بخشهايي از اقتصاد كاهش ميدهد
و مجال فراختري را براي تكاپوي بخش خصوصي فراهم ميسازد.
نمونهاي از سطوح دوم و سوم مقرراتزدايي را ميتوان مقرراتزدايي در آمريكا در اواخر دهه 1970
ذكر كرد .در اين دوران ،به دليل نارضايتي از نهادهاي دوران اصالحات 1،خوشبيني نسبت به نهادهايي كه
در طول چهار دهه پيش پديدار شده بودند ،از ميان رفت .چنين تصور ميشد كه اين نهادها ،خود به موانعي
براي كسبوكارها تبديل شده و علت وجود رويههاي متعدد ،حجيم ،ناسازگار و دستوپاگير محسوب
ميشوند؛ چراكه نهادهاي مقرراتگذاري به سرعت رشد كرده بودند و بخش اداري فدرال نيز فربهتر شده
بود .بازخورد اين افزايش حجم دولت ،مقرراتگذاري و در مجموع مداخله دولت اين بود كه «از زمان
رياستجمهوري كارتر به بعد ( 1981ـ  )1977انتقاد از بوروكراسي به امري معمول تبديل شد كه براي
اصالح اداري انگيزه ايجاد ميكرد .اين اصالحات« ،مقرراتزدايي» از صنايع رقابتي را در بر ميگرفت؛
صنايعي كه به باور منتقدان ،هرگز نميبايست موضوع مقرراتگذاري قرار ميگرفت .در زمان رياستجمهوري
ريگان ( )1981-1989ترتيبات بيشتري به كار گرفته شد تا بنگاهها از بار سنگيني كه مقررات و نهادهاي
اداري بر آنها تحميل كرده بودند رها شوند .اين بار سنگين ،با هدف انعطافپذير ساختن مديريت عمومي
در برابر تقاضاهاي شهروندان با افزايش ميزان حساسيت به رقابت ايجاد شده

بود»2.

 .1دوران معروف به «دوره اصالحات» در آمريكا ،به مجموعهاي از اصالحات سياسي اشاره دارد که در سالهاي  1933و 1948
توسط فرانکلين روزولت پيشنهاد شد .پيشنهاد مذكور در زماني بود که حکومت فدرال اياالت متحده در پاسخ به احساس
ناامني عميقي که در اثر رکود بزرگ ايجاد شده بود ،مسئوليت بيشتري در اقتصاد کشور بر عهده گرفت .برنامه اصالحات از
مجموعه فعاليتهاي عمومي و برنامههاي بيمه اجتماعي تشکيل شده بود که به نحوي مؤثر ،حکومت فدرال را به طور
مستقيم در جايگاه کارفرما و بيمهگر نهايي قرار ميداد؛ ر .ك :.كارن يونگ« ،دولت مقرراتگذار» ،ترجمه ليلي منفرد ،مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي (گروه مطالعات محيط كسبوكار) ،شماره مسلسل  ،12920فروردين  ،1392ص .12
 .2يونگ ،پيشين ،صص .12-13

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 .1-1-3مجوززدايي به مثابه سطح چهارم مقرراتزدايي
اما سطح چهارمي از مقرراتزدايي را ميتوان با تعبير «مجوززدايي» شناسايي كرد؛ بدين معنا كه در
كشورهايي مانند ايران ،متأثر از مشكالت برآمده از بوروكراسي دستوپاگيرِ صدور مجوزهاي كسبوكار،
مسئله پيچيدگي ،زمانبر بودن و هزينهبر بودن صدور مجوزها به عنوان يكي از موانع اصلي كسبوكارها
مطرح شده و مورد توجه سياستگذاران و قانونگذاران قرار گرفته است .در ادامه توضيح داده خواهد شد كه
به نظر ميرسد آنچه امروزه با عنوان مقرراتزدايي در ايران از آن ياد ميشود و هيئتي نيز با همين عنوان
تشكيل شده است ،در واقع «مجوززدايي» (به معناي مضيّق و ناظر بر كاهش مجوزهاي كسبوكار) است.
هدف اصلي از مقرراتزدايي در مفهوم گفته شده ،لغو مجوزهاي غيرضروري براي شروع كسبوكار و
همچنين سهولت شرايط دريافت مجوزهاي ضروري (از لحاظ مراحل ،هزينهها و زمان) است .در شكل ،1
نسبت مفاهيم مقرراتگذاري ،مقرراتزدايي و مجوززدايي ترسيم شده است.
شكل  .1نسبت مفاهيم مقرراتگذاري ،مقرراتزدايي و مجوززدايي
مقرراتگذاري

مقرراتزدايي

مجوززدايي

چنانكه در شكل  1پيداست ،مجوززدايي به معناي توضيح داده شده ،جزئي از مقرراتزدايي ،و هر
دو ،جزئي از مقرراتگذاري محسوب ميشوند .در شكل  ،2سطوح چهارگانه مقرراتزدايي بر اساس
توضيحات پيشگفته ،نمايش داده شده است.

شكل  .2سطوح مقرراتزدايي

 .1-1-4تأثير اصالح نظام مجوزدهي در بهبود محيط كسبوكار
در اولويت قرار گرفتن اصالح نظام مجوزهاي كسبوكار ،مبتني بر مطالعات متعدد داخلي و بينالمللي در
راستاي اهميت نظام روان ،سريع ،كمهزينه و سالم مجوزدهي براي بهبود محيط كسبوكار بوده است .به
ويژه از منظر مجوزهاي شروع كسبوكار ،ادعاي مطرح شده به كرات مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است.
توضيح اينكه در نظامهاي مجوزدهي مطلوب ،صدور مجوز به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهدافي از جمله
حفظ سالمت و امنيت عمومي ،حفظ محيط زيست و تخصيص نتايج كمياب ،مورد استفاده قرار ميگيرد.
مجوزهاي كسبوكار براي اطمينان از صالحيتهاي صاحبان فعاليتهاي تجاري ـ اقتصادي توسط دولت
صادر ميشوند .ولي مشكل زماني رخ ميدهد كه فرايندهاي اخذ مجوز با اهداف مطلوب مقرراتگذاري
همسو نباشد كه در نتيجه اين ناهمسويي ،زمان و هزينه شروع كسبوكار افزايش مييابد و آنگاه،
مجوزدهي خود به يكي از بارهاي طاقتفرساي 1كسبوكارها تبديل ميشود 2.در اين حالت ،شروع
كسبوكار ،به الزاماتي غيرضروري و دستوپاگير منوط ميشود كه به ويژه براي شركتهاي نوپا و كوچك،
الزاماتي دشوار يا حتي غيرقابل دسترس است .اين نظام معيوب ،منجر به شيوع اين شيوه عمل ناكارامد در
سطوح محلي نيز ميشود و در مجموع ،به سدي در برابر رشد و توسعه كسبوكارها تبديل

ميشود3.

1. Burdensome
 .2در يك گزارش ،اصطالح «بار مقرراتگذاري» ( )Regulatory Burdenبه معناي «هزينههاي اداري وارده بر شرکتها در مواجهه با
مقررات دولتي کسبوکار» تعريف شده است؛ ر .ك :.بانك جهاني« ،روند فساد اداري و بار مقررات در كشورهاي اروپاي شرقي و
آسياي مركزي (بر اساس نتايج نظرسنجي محيط كسبوكار و عملكرد بنگاهها)» ،ويرايش دوم ،ترجمه جعفر خيرخواهان و جواد
براتي ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي (دفتر مطالعات اقتصادي) ،شماره مسلسل  ،12766-1مردادماه  ،1393ص .7
 .3آنه هو« ،قيمت انجام كسبوكار :چالشها و موفقيتهاي اصالح مجوزدهي كسبوكار در ويتنام» ،ترجمه عليرضا حمزه،
معاونت امور اقتصادي و دارايي وزارت امور اقتصادي و دارايي ،دفتر پايش و بهبود محيط كسبوكار و دبيرخانه شوراي عالي
اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي ،ارديبهشتماه  ،1394صص .2-3

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
مطالعات بسياري ،نشاندهنده تأثير نظام مجوزدهي مطلوب كسبوكار به ويژه مجوزهاي شروع كسبوكار،
در بهبود محيط اقتصادي است .براي نمونه ،مطالعات هرندورف 1و همكار وي نشان ميدهند كه موانع ورود،
يك دليل مهم براي شكاف درآمدي بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعهيافته است .اين امر عمدتاً
به اين دليل است هر مانع در ورود كارآفرينان به بازار ،سبب افزايش هزينه ورود آنها ميشود و بر اين اساس،
كشورهاي مختلف تالش دارند كه با اصالح قوانين ،هزينه ورود شركتها را كاهش دهند .براي مثال ،پرتغال با
اصالحات در قوانين خود ،هزينه ورود شركتها را به طور قابل توجهي كاهش داده است .برنستتر 2و همكاران
وي در مطالعهاي نشان دادند كه اصالحات قانوني مذكور ،سبب افزايش تشكيل شركتهاي جديد و اشتغال در
پرتغال شده است .فرونسكا 3و همكاران وي نيز در مقالهاي ديگر به اين نتيجه دست يافتند كه هزينههاي باالتر
شروع كسبوكار ،سبب دلسرد شدن كارآفرينان شده و انگيزه افراد را براي اشتغال به كارمندي يا كارگري،
افزايش ميدهد .اسچيواردي 4و همكار وي در مطالعهاي نشان دادند كه مقررات ورود ،سبب سودآوري بيشتر و
بهرهوري پايينتر و كيفيت پايينتر كاال و خدمات شركتهاي فعال موجود ميشود؛ براي مثال ،طي اصالحات
سال  1998ايتاليا ،آزادسازي ورود ،اثري مثبت بر سرمايهگذاري ،افزايش اشتغال و كاهش هزينههاي كارگري
داشته است و در بخشهايي كه مقررات ورود تسهيل نشده و همچنان سختگيرانه است ،بهرهوري پايينتر و
قيمتهاي مصرفكننده باالتر است .در آخر ،برتراند 5و همكار وي نيز در مقالهاي به تبيين اين نكته پرداختند
كه مقررات ورود سخت به بازار در فرانسه ،يكي از داليل مهم رشد پايين اشتغال در اين

كشور است6.

 .1-1-5اثرگذاري شاخص «سهولت انجام كسبوكار» در ترغيب كشورها براي مجوززدايي
با توجه به توضيحات بيان شده ،تأثير آموزهها و توصيههاي شاخص «سهولت انجام كسبوكار» 7بانك
جهاني در اتخاذ رويكرد مجوززدايي كامالً آشكار است .آنچه در ارزيابي بينالمللي مذكور مورد بررسي
قرار ميگيرد ،دو دسته از نماگرهاست كه بيشتر به مقررات و تأثير آن بر كسبوكارها معطوفاند؛ اولين
دسته از نماگرها ،به «معيارهاي مقرراتگذاري واقعي»( 8مانند تعداد دستورالعملهاي ضروري براي ثبت
يك كسبوكار) مربوط است؛ دومين دسته به «معيارهاي پيامدهاي مقرراتگذاري»( 9از قبيل وقت و
هزينه الزم براي ثبت يك كسبوكار و اجراي يك قرارداد) مربوط است 10.هر كشور ،در صورتي در
1. Berthold Herrendorf
2. Lee Branstetter
3. Raquel Fonseca
4. Fabiano Schivardi
5. Marianne Bertrand
 .6به نقل از :شاهين جوادي« ،ضرورت تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار (ناظر به متن پيشنهادي براي اصالح ماده ()7
قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي)» ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،شماره
مسلسل  ،13454ديماه  ،1392صص .20-22
7. Doing Business
8. Measures of Actual Regulation
9. Measures of Regulatory Outcomes
 .10بانک جهاني« ،گزارش انجام کسبوکار در ( 2004فهم مقررات)» ،در :احمد ميدري و اصالن قودجاني (تأليف و ترجمه)،
سنجش و بهبود محيط کسبوکار ،تهران ،جهاد دانشگاهي ،واحد تهران ،1387 ،ص .47

نماگرهاي 10گانه اين شاخص (شروع يك كسبوكار ،مجوزهاي ساختوساز ،دسترسي به برق ،ثبت
مالكيت ،اخذ اعتبار ،حمايت از سهامداران خُرد ،پرداخت ماليات ،تجارت فرامرزي ،اجراي قراردادها و
حلوفصل ورشكستگي) امتياز باالتري را كسب خواهد كرد كه مؤلفه هاي زمان ،مرحله و هزينه در هر
يك از آنها ،كمتر باشد 1.بدين ترتيب ،از آنجا كه در اغلب موارد ،مؤلفه مرحله در قالب مجوز درآمده
است ،لغو هر مجوز كسبوكار ميتواند به بهبود امتياز و رتبه كشور در هر نماگر كمك

كند2.

در پايان اين قسمت ،دو نكته شايان ذكر است:
نكته اول اينكه ادعاي مبني بر «مجوززدايي» به عنوان سطح چهارم مقرراتزدايي و محدودترين و
مضيقترين سطح آن ،به هيچوجه به معناي بياهميت بودن يا نقش كمرنگ آن در محيط حقوقي كسبوكار
نيست .توضيح اينكه هر كسبوكاري ،با مجوز آغاز ميشود ،رشد ميكند و پايان مييابد .صاحبان كسبوكار
از طريق مجوزها با قوانين و مقررات سروكار دارند؛ چراكه مجوزهاي الزم براي هر فعاليت اقتصادي و همچنين
مدارك الزم براي اخذ هر مجوز ،در قوانين و مقررات مربوط ،قيد شده است .از سوي ديگر ،ملموسترين
معضالت فعاالن اقتصادي ،در مواجهه با نهادهاي اداري در فرايند اخذ مجوز رخ ميدهد؛ معضالتي از قبيل
زمانبر بودن ،فسادهاي احتمالي به ويژه لزوم پرداخت رشوه و ديگر هزينههايي كه در مجموع در زمره
سنگينترين بارهاي اداري محسوب ميشوند .بدين ترتيب ،هرگونه گشايش و تسهيل از يك سو ،يا سختگيري
و محدوديت از سوي ديگر ،در فرايند صدور و اخذ مجوزهاي كسبوكار ،به طور مستقيم محيط كسبوكار را
متأثر ميسازد .با اين همه ،به لحاظ مفهومي ،ضروري است بر اين نكته تأكيد شود كه نظام مجوزها ،جزئي
از نظام كليِ مقرر شده در قوانين و مقررات مربوط به محيط كسبوكار است .چنانكه توضيح داده خواهد شد،
اكنون ،تمركز قانونگذار ايراني در اليههاي مقرراتزدايي ،اليه مجوزهاست؛ چراكه يكي از ملموسترين
معضالت كسبوكار تلقي ميشود .طبعاً اين تمركز ،سبب بيتوجهي و نپرداختن قانونگذار و مجريان به ابعاد
ديگر مقرراتزدايي شده است؛ ابعادي كه فربهتر و كالنتر از صِرف ادغام يا كاهش تعداد مجوزهاست .با اين
حال ،مجدداً بايد تصريح كرد كه مسئله تعداد زياد مجوزهاي الزم براي كسبوكار ،همپوشاني برخي از
مجوزها ،ابهام در لزوم يا عدم لزوم اخذ برخي مجوزها ،ابهام در مدارك الزم و هزينهها و مراحل برخي مجوزها،
روابط و ضوابط شخصي آلوده به فساد در اخذ مجوزها و در مجموع ،عدم نظاممندي و شفافيت ضروري در
نظام مجوزها ،امروزه يكي از پُراهميتترين مسائل كسبوكارها تشخيص داده شده و قانونگذار را بر آن داشته
تا با تصويب قوانين و تشكيل نهادهايي ،براي حل آن چارهانديشي كند.

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

International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, "Doing Business 2019",
Washington,
2018,
Available
online
at:
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019report_web-version.pdf
 .2براي مطالعه بيشتر ،ر .ك :.سايمون يانكوف و رافائل الپورتا و فلورانسيو لوپز ـ دو ـ سيالنس و آندري شليفر« ،مقررات ورود
به كسبوكار»  ،ترجمه جواد يارمحمدي و سيد محمدرضا حسيني ،در :سيد محمدرضا حسيني (گردآورنده ،مترجم) ،حقوق
و اقتصاد كسبوكار :بنيانهاي نظري شاخص سهولت انجام كسبوكار ،تهران ،چالش ،1396 ،صص .21-69

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
نكته دوم اينكه اتخاذ رويكرد محدود و مضيّق مجوززدايي به جاي رويكرد كالن و موسّع
مقررات زدايي در ايران ،ناشي از موانع ساختاري آزادسازي و كاهش مداخله دولت در اقتصاد و
سهلالوصول بودن دستيابي به نتايج ملموس به نسبت دشواريهاي دستيابي به اهداف اصالحات كالن
و بنيادين معطوف آزادسازي اقتصادي است .موانع و كاستيهاي سالهاي اخير در اجراي «قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي» (مصوب  )1387/3/25و انحراف پيشآمده از
اراده قانونگذار ،ميتواند به عنوان نمونهاي از موانع ساختاري در اين زمينه ذكر شود 1.البته بايد گفت به
دليل نواقص نهادها و رويههاي مجوززدايي ـ كه در ادامه توضيح داده خواهد شد ـ كشور ما همچنان از
بهرهمندي از مزاياي اين سطح محدود مقرراتزدايي نيز محروم مانده است.
كادر  .1مجوززدايي به مثابه مقرراتزدايي
«مقرراتزدايي» به معنايي كه در نظام حقوقي ايران صورتبندي شده ،صرفاً ناظر بر ساماندهي مجوزها و حذف
مجوزهاي دستوپاگير و هزينهبر است .در اين معنا ،در واقع نوعي «مجوززدايي» صورت ميگيرد و نه «مقرراتزدايي»
به معناي مرسوم و موسّع آن .در مجوززدايي ،بدون دغدغه اِعمال آموزههايي بنيادين و بلندمدت ،همچون كاهش
مداخله دولت در اقتصاد ،آزادسازي و ،...تمركز بر تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار و كاهش مراحل ،هزينه و زمان
صدور مجوزهاي مربوط است« .مجوززدايي» ،پيششرط اساسي و گام اول «مقرراتزدايي» محسوب ميشود.

 .1-2مجوززدايي به مثابه يكي از راهكارهاي سادهسازي اداري
از ديگر مفاهيمي كه توضيح آن ميتواند در روشن شدن ابعاد مقرراتزدايي روشنگر باشد ،مفهوم
«سادهسازي اداري» 2است .عبارت «سادهسازي اداري» به شرح در يكي از گزارشهاي «سازمان همكاري
اقتصادي و توسعه» ) (OECDتعريف شده است« :به سياستها ،ابزارها و شيوههاي دولت اطالق ميشود
كه هدف آنها تسهيل و كاهش هزينه مقرراتگذاريهاي اداري است كه صاحبان كسبوكار ،شهروندان و
بخش عمومي را تحت تأثير قرار ميدهند» 3.سادهسازي اداري ،بخشي از نظام اصالح مقررات و
مقرراتگذاري است كه به طور خاص ،با هدف تسهيل امور اداري به ويژه براي كسبوكارها صورت ميگيرد.
در واقع ،هدف اصلي سادهسازي اداري آن است كه با انباشته شدن مقررات و تشريفات متعدد اداري در
سازمانها و اليههاي مختلف دولت كه باعث كُند كردن فرايند پاسخدهي به كسبوكارها ،انحراف منابع
از سرمايهگذاريهاي مولد ،كاهش شفافيت و پاسخگويي ،دشواري ورود منابع به بازارها ،كاهش نوآوري
در ايجاد مشاغل تازه و دلسرد شدن كارآفرينان ميشود ،مقابله كند 4.اين مقررات و رويهها ،باعث ايجاد
 .1براي نمونه ،ر .ك :.محسن كالنتري ،بررسي مشاركت بخشهاي نظام اقتصادي در فرايند خصوصيسازي در ايران طي
سالهاي ( 1380-1390با تأكيد بر جايگاه بخش خصوصي واقعي) ،تهران ،اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران.1391 ،
2. Administrative Simplification
 .3سازمان همکاري اقتصادي و توسعه« ،از مقرراتگذاري دستوپاگير به سوي مقرراتگذاري هوشمند :سادهسازي اداري در
کشورهاي حوزه سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ( ،»)OECDترجمه سميه عالي ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي (دفتر مطالعات اقتصادي) ،شماره مسلسل  ،14844ارديبهشتماه  ،1395ص .10
 .4همان ،ص .9

هزينههاي مقرراتي و بار اداري غيرضروري يا به اصطالح «مقررات

دستوپاگير» 1ميشوند2.

با توجه به مفهوم سادهسازي اداري ،ميتوان به نحوي دقيقتر ،به سطوح مقرراتزدايي ـ كه در
ابتداي نوشتار از آن سخن گفته شد ـ پي برد .به اين ترتيب كه در سادهسازي اداري ،نهادها و مقامات
مسئول ،بيآنكه دغدغه هايي بنيادين همچون كاهش مداخله دولت در اقتصاد يا آزادسازي را مدنظر قرار
دهند ،صرفاً به روانسازي و سرعت انجام امور اداري كسبوكارها ،به ويژه در مقطع شروع فعاليت،
ميانديشند .طبعاً در اين سطح ،كمتر ضرورتي براي اصالح قوانين و مقررات و توسل به مراجع قانونگذاري
و مقرراتگذاري است ،بلكه مقامات اداري در بستر صالحيتهاي اختياري 3خود ،از اختيارات مديريتي
براي تسهيل سازوكارها و فرايندهاي مجوزدهي برخوردارند.
يكي از مهمترين راهكارهاي سادهسازي اداري ،لغو مجوزهاي مخل و مزاحم كسبوكارها و به طور
كلي شهروندان و به اصطالح« ،مجوززدايي» است .براي مثال  ،يكي از راهكارهايي كه بانك جهاني براي
توسعه اقتصادي كشورهاي «منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منا)» 4،با محوريت قرار دادن بخش
خصوصي توصيه ميكند ،عبارت است از« :حذف موانع رسمي و غيررسمي براي ورود بنگاههاي جديد»؛
ضروري است الزامات و مجوزهاي ورود كه به مقامات دولتي اختيار ميدهد به طور دلبخواهانه و خارج
از ضوابط ،برخي از سرمايهگذاران را طرد كرده و به برخي ديگر امتيازاتي واگذار كنند (مانند مصوبات
وزارتي بخشي كه در بسياري فعاليتها در الجزاير ،مصر ،سوريه و تونس برقرار است) حذف شود؛
«مهمترين سياستهاي ابتكاري براي توسعه كسبوكارهاي كوچك بايد بر آسانسازي ورود و
رسميسازي به منظور افزايش رقابت متمركز شود .عالوه بر توجه به الزامات رسمي براي ايجاد كسبوكار،
بايد بر ساير موانع ورود كه از هزينههاي باالي عملياتي ،دسترسي دشوار به بازارهاي نهادهها و عوامل
توليد و خروج دشوار بنگاهها به وجود ميآيد ،متمركز

شد»5.

در فرايند سادهسازي اداري ،از ابزارها و شيوههاي متعددي بهره گرفته ميشود؛ از جمله پنجرههاي
واحد (فيزيكي و الكترونيكي) ،سادهسازي فرايندهاي اخذ مجوز ،تعيين سقف زماني براي تصميمگيري،
كمك به بنگاههاي كوچك و متوسط براي اجراي مقررات ،اتخاذ شيوههايي براي اندازهگيري بار مالي
اداري ،رويكردهاي سازماني و ساختاري به سادهسازي اداري و رويكردهايي گستردهتر از آن و به كارگيري
سازوكارهاي فناوريهاي اطالعات ـ محور ،يعني درگاههاي مبتني بر وب و پايگاههاي داده .سهم چشمگير
اصالح نظام مجوزهاي كسبوكار در ابزارها و شيوههاي سادهسازي اداري كامالً مشهود است.
1. Red Tape
 .2ر .ك :.احمد مركزمالميري« ،مفهوم مقررات دستوپاگير و تبيين آثار آن بر محيط كسبوكار» ،مجلس و راهبرد ،سال
بيستوسوم ،شماره هشتادوهفت ،پاييز  ،1395صص .163-200
3. Discretionary Powers
 "MENA" (Middle East and North Africa) .4؛ کشورهاي منطقه منا شامل کشورهايي به اين شرح است :عربستان
سعودي ،امارات متحده عربي ،قطر ،عمان ،بحرين ،تونس ،کويت ،اردن ،مصر ،لبنان ،يمن ،کرانه باختري و غزه ،سوريه ،ايران،
جيبوتي ،عراق ،الجزاير ،مراکش ،مالت و ليبي.
 .5بانك جهاني« ،از اقتصاد رانتي به اقتصاد رقابتي :رفع موانع رشد اقتصادي با محوريت بخش خصوصي در خاورميانه و شمال
آفريقا» ،ترجمه جعفر خيرخواهان و فاطمه عرفانيجهانشاهي ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي (دفتر مطالعات
اقتصادي) ،شماره مسلسل  ،13484بهمنماه  ،1392ص .26
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امروزه ابزارهاي مدرن سادهسازي اداريِ مجوزها ،در بستر «دولت الكترونيك» 1تعريف ميشود .در يكي از
تعاريف دولت الكترونيك آمده است« :تغيير تدريجي روابط دروني و بيروني بخش عمومي با استفاده از فناوري
اطالعات و ارتباطات ... .فناوري اطالعات و ارتباطات براي ادارات عمومي اين امكان را فراهم ميسازد كه «قابليت
دسترسي» و «در اختيار بودن» در قبال كاربران متفاوت خود را افزايش دهد» 2.در راستاي برقراري دولت
الكترونيك« ،درگاههاي متمركز دولتي» 3،ابزاري كليدي در بسياري از برنامههاي دولت الكترونيكي در كشورهاي
مختلف محسوب ميشود .با ايجاد درگاههاي مذكور تالش ميشود تا يك نقطه دسترسي ايجاد شود كه از طريق
آن شهروندان يا كارآفرينان بتوانند تمام اطالعات دولتي مربوط را بيابند و در نهايت طيف گستردهاي از مبادالت
را با دولت انجام دهند .از جمله سايت  FirstGov.govدر اياالت متحده ،كه راه ورود اصلي و رسمي براي
دسترسي به تمام اطالعات دولتي در آمريكاست؛ نقشه راهنماي كره جنوبي براي درخواستهاي غيرنظامي در
سايت درگاه سراسري دولت ،كه به نحو نظاممند به بيش از  4000درخواست طبقهبندي شده است؛ و ارائه
خدمات آنالين با معرفي يك درگاه ارتباطي ملي در فرانسه كه در اكتبر  ،2000دسترسي آنالين به فرمهاي
اداري را ممكن كرد و دسترسي به دستكم  1000فرم در آن تضمين

شده است4.

در قوانين ايران نيز به كرات بر ضرورت انجام فرايندهاي اداري به صورت الكترونيك تصريح شده است؛
يكي از آخرين موارد ،موادي از «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران (( »)1396 -1400مصوب  )1395/12/14است .طبق بند «ث» ماده ( )46قانون مذكور،
«دستگاههاي اجرايي نظير شهرداريها ،محاكم دادگستري ،نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
مكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرايندهاي داخلي و زيرساختهاي نرمافزاري خود را به گونهاي
آماده نمايند تا دريافت اطالعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه ،ماليات ،حقوق
مالكانه و جريمههاي آنها ،جريمهها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از
نرمافزار و بدون حضور نيروي انساني همزمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و
همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط (آنالين) به متقاضي اعالم و پرداختها و دريافتها از طريق
الكترونيكي انجام شود» .همچنين در قسمت ابتداي بند «پ» ماده ( )67قانون مذكور ،دستگاههاي اجرايي
موظف شدهاند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرايندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانكهاي
اطالعاتي مربوط ،تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه اقدام كنند .عالوه بر اينها ،در ماده ( )117نيز مفادي در
خصوص الكترونيكي كردن فرايندهاي قضايي آمده و تكاليفي براي قوه قضائيه در اين خصوص مقرر شده است.

1. E-Government
 .2به نقل از :عبدالحميد شمس ،نظري بر پيامدهاي دولت الكترونيك با نگرش مديريتي ـ حقوقي ،تهران ،مؤسسسه عالي
آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي ،1385 ،ص .23
"Centralised Government Portals" .3؛ در كنار اين درگاهها« ،درگاههاي تخصصي» ) (Specialised Portalsقرار
دارند كه هدف آنها ،زيرمجموعه مشخصي از مشتريان ،مانند كسبوكارهاي فعال در يك بخش يا صنعت خاص است؛ ر.ك:.
سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ،پيشين ،صص .16-17
 .4همان ،صص .15-16

چنانكه گفته شد ،يكي از ابزارهاي اصلي سادهسازي اداري ،در نظامهاي امروزي ،ابزار «پنجره واحد» 1است.
پنجره واحد «مكاني فيزيكي يا مجازي يا تركيبي از اين دو براي تمركز بر امور ناظر بر كسبوكار است كه به
صاحبان پيشه ،كارآفرينان ،كارجويان و متقاضيان راهاندازي كسبوكار ،امكان كسب اطالعات مورد نياز ،مشاوره
(اطالع از) دستورالعملها ،مجوزها و ثبت درخواستها در مكاني واحد را ميدهد و ارتباط آنها را با دستگاههاي
اجرايي ذيربط به طور مستقيم برقرار ميكند» 2.گرچه در اينجا پنجره واحد ،سازوكاري براي شفافيت ،تسهيل
و سرعت بخشيدن به همه امور مربوط به كسبوكارها محسوب ميشود؛ اما ساماندهي مجوزها از اين طريق،
عموميت و فراگيري بسياري دارد .براي مثال ،طبق ماده (« )70قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري
اسالمي ايران (( »)1394-1390مصوب  )1389/10/15ـ كه به موجب ماده (« )7قانون بهبود مستمر محيط
كسبوكار» (مصوب  )1390/11/16به حكمي دائمي تبديل شده ـ مقرر شده است« :در ايجاد فرايند پنجره
واحد ،دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تاماالختيار در
محل پنجرههاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري الزم را به

عمل آورند3.»...

 .2پيشينه و عملكرد هيئت مقرراتزدايي
 .2-1سوابق و پيشينه قانوني و تشكيالتي هيئت مقرراتزدايي
مانند هر نهاد ديگري ،نهاد مورد بحث نيز از بدو شكلگيري ،به لحاظ تركيب ،اختيارات و كاركرد ،تحوالتي
داشته است .اما به طور خاص ،به دليل قانونگذاريهاي مكرر (در بازه زماني خردادماه  1387تا ارديبهشتماه
 )1394هيئت دچار تحوالتي زودهنگام شده است .آنچه در ادامه خواهد آمد ،شرح تحوالت قانوني هيئت
است كه با ادعا و اميد به كاركرد مؤثرتر آن صورت گرفته است .توضيحات راجع به تكاليف هيئتي كه در
طول زمان ،به هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار تغيير شكل داده ،به ويژه از اين
حيث واجد اهميت است كه امكان رصد كيفيت انجام تكاليف قانوني آن را در طول زمان فراهم ميكند.
 .2-1-1هيئت نظارت بر مقرراتزدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي
اولين ردپاي هيئت مقرراتزدايي در نظام حقوقي ايران ،در ماده (« )7قانون اجراي سياستهاي كلي
اصل  44قانون اساسي» (مصوب  )1386/11/8قابل مشاهده است .در ماده مذكور ،قانونگذار با خوشبينيِ
برآمده از عدم آگاهي از ابعاد و حجم مجوزهاي كسبوكار در كشور و پيچيدگي و صعوبت ساماندهي يا
حذف هريك از آنها ،دستگاهها را مكلف كرد« :ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانهها

1. Single Window
 .2به نقل از :علي فيروزي« ،شناسايي موانع ايجاد ارتباطات الكترونيكي بين دستگاهي در راستاي تحقق پنجرههاي واحد»،
دفتر پايش و بهبود كسبوكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي،
شهريورماه  ،1394ص .3
 .3مباحث تفصيلي در خصوص قوانين و مقررات مربوط به دولت الكترونيك و ساماندهي نظام مجوزها ،در گفتار چهارم گزارش
حاضر مطرح شده است.
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و مجوزهاي سرمايهگذاري و كسبوكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري ،تسهيل شرايط دريافت
مجوزها و شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شِش ماه پس از تصويب اين قانون به گونهاي
اصالح ،تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع
ذيربط كتباً داده شود.»...
در راستاي «نظارت بر مقرراتزدايي» ،قانونگذار در تبصره « »4ماده ( )7همان قانون مقرر كرد:
«رئيسجمهور موظف است هيئتي را مأمور نظارت بر مقرراتزدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و
پروانه فعاليتهاي اقتصادي نمايد .اين هيئت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به
تغيير قوانين است ،لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيئت وزيران نمايد» .رئيسجمهور نيز در اجراي اين
تكليف طي حكمي مورخ  ،1387/11/23هفت نفر را به عنوان اعضاي هيئت نظارت بر مقرراتزدايي و
تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت اقتصادي منصوب كرد.
در گام بعد ،آييننامه اجرايي مفصلي در قالب  33ماده با عنوان «آييننامه اجرايي ماده ( )7قانون
اجراي سياستهاي كلي اصل ( )44قانون اساسي» به تصويب كميسيون موضوع اصل يكصدوسيوهشتم
( )138قانون اساسي رسيد 1.در آييننامه مذكور ،مفاد ماده ( )7تفصيل بيشتري يافت و فصل پنجم آن
(مواد  19تا  )22به هيئت نظارت اختصاص داده شد .در تبصره « »1ماده ( )19آييننامه مذكور،
سازوكارهايي در راستاي ايفاي وظايف «نظارتي» براي هيئت در نظر گرفته شد؛ به اين ترتيب كه «...
هيئت براي اعمال نظارتهاي خود ميتواند از طرق مختلف نظير گزارشگيري ،اعزام نماينده به
دستگاههاي مشمول و اعطاي نمايندگي به اشخاص مورد وثوق ،اطالعات مورد نياز خود را تحصيل و با
تجزيه و تحليل آنها ،پيشنهادهاي اصالحي به دستگاههاي مشمول ارائه دهد .دستگاههاي مشمول
موظفند پيشنهادهاي اصالحي هيئت نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتيجه آن را اعالم نمايند» .چنانكه
پيداست ،سازوكارهاي در نظر گرفته شده در آييننامه ،فراتر از صرف نقش نظارتي است كه براي هيئت
در تبصره « »4ماده ( )7در نظر گرفته شده بود؛ به ويژه آنكه در تبصره « »2ماده ( )19آييننامه ،ضمانت
اجرايي براي همكاري با هيئت و ارسال اطالعات و مدارك مورد درخواست به هيئت در اسرع وقت در
نظر گرفته بود 2.همچنين طبق ماده ( )21آييننامه ،پيشبيني شد كه دبيرخانه هيئت نظارت در معاونت
ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر شود و بر اساس ماده ( )22آييننامه ،اعضاي هيئت نظارت
به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد رئيسجمهور تعيين شوند.

 .1تصويبنامه شماره /99595ت41336ك مورخ .1388/5/17
 .2در ماده ( )85قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي مقرر شده است« :باالترين مقام هر يك
از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )86اين قانون ،مسئول اجراي صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون
ميباشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به شورايعالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم
( )44قانون اساسي ارائه نمايد .در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون ،باالترين مقام دستگاه
موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيئت تخلفات اداري معرفي كند .هيئت موظف است پس از رسيدگي و
احراز تخلف بندهاي «ج» تا «ط» ماده ( )9قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد.»...

به نظر ميرسد مهمترين وظيفه هيئت نظارت بر مقرراتزدايي ،نظارت بر اجراي صحيح تكاليف
مندرج در ماده ( ،)7به ويژه تبصره « »3آن بود .در تبصره « »3مقرر شده بود« :وزارت امور اقتصادي و
دارايي موظف است ظرف شِش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه
كاري يا بهرهبرداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايهگذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و
هر شِش ماه يكبار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري ،آن را مورد تجديدنظر قرار
دهد .اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايهگذاري است .هيچ نهاد و مرجعي حق
ندارد براي اعطاي مجوز يا پروانه ،مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند» .تصور
قانونگذار در هنگام تصويب تبصره مذكور اين بود كه صِرف تدوين يك «كتاب راهنما» ،حاوي مجوزهاي
كسبوكار ،مجوزدهي را در سازمانها و دستگاههاي دولتي ،نظاممند كرده و نظام مجوزدهي به سامان
خواهد شد؛ تصوري كه پس از گذشت مدت كوتاهي ،غيرواقعبينانه بودن و خطا بودن آن بر همگان
آشكار شد .اين كتاب راهنما ـ كه اكنون نيز در وبسايت «سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي
و فني ايران» در دسترس است 1ـ شامل عناوين ،فرايندها و گردش كار  15وزارتخانه و  10سازمان و
دستگاه است 2.مروري بر فهرست مجوزهاي صادره توسط وزارتخانهها پس از اصالحات قانوني و مكاتبات
و جلسات و ديگر فعاليت هاي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در طول  9سال
گذشته ،نشانگر نواقص و كاستيهاي بسيار زياد كتاب راهنماي سرمايهگذاري است؛ به طوري كه براي
مثال ،فقط براي وزارت جهاد كشاورزي 440 ،مجوز در كميته تخصصي هيئت مقرراتزدايي و تسهيل
صدور مجوزهاي كسبوكار بررسي شده

است3.

 .2-1-2كارگروه ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه
پس از گذشت مدت كوتاهي از تصويب ماده ( ،)7ابعاد گسترده و پيچيدگي نظام مجوزها ،به تدريج براي
دولت (به طور خاص وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مجري ماده ( ))7و قوه مقننه روشن شد.
اين نكته به وضوح آشكار شد كه نظام مجوزها بدون همكاري و مساعدت قواي سهگانه ،اصالحناپذير
خواهد بود؛ بنابراين الزم بود نهادي با تركيب فراقوهاي براي ساماندهي و تسهيل مجوزها ـ كه
مقرراتزدايي خوانده ميشد ـ تشكيل شود.
بر اين اساس قانونگذار بدون مالحظه آنچه در ماده ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
چهلوچهارم ( )44قانون اساسي در بهمنماه  1386به تصويب رسانده بود ،كارگروهي با تركيب متفاوت
و البته وظايفي مشابه با هيئت نظارت ،پيشبيني كرد .به اين ترتيب كه در ماده ( )62قانون برنامه پنجم
 .1ر .ك :.آدرس اينترنتي زير:

https://www.investiniran.ir/fa/news/5192

 .2ر.ك :.وزارت امور اقتصادي و دارايي ،سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ،راهنماي سرمايهگذاري در ايران
(نسخه دوم) بر اساس ماده ( )7قانون اصل چهلوچهارم ()44؛ فرايندها و گردش كار صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي ،مهرماه .1388
 .3دفتر پايش و بهبود محيط كسبوكار (تهيه و تنظيم) ،مجوزهاي كسبوكار در دولت يازدهم :از مستندسازي تا اصالح ،جلد
اول ،تهران ،معاونت امور اقتصادي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ،پيك نور ،پاييز  ،1396ص .30
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توسعه (مصوب  1،)1389/10/15مقرر شد ...« :دستگاهها ...موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابالغ
اين قانون ،نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز و همچنين
شيوه صدور ،تمديد ،لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت [برنامهريزي
و نظارت راهبردي رئيسجمهور] ،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور ،معاونت حقوقي
رئيسجمهور ،وزراي امور اقتصادي و دارايي ،كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان
مجلس از كميسيونهاي برنامه و بودجه ،اصل نودم ( )90قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعالم
نمايند .در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين شده ،الزام اشخاص حقيقي و
حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است.»...
اين كارگروه را ميتوان هسته اوليه تأسيس هيئتي فرادستگاهي يا فراقوهاي در خصوص ساماندهي
و تسهيل صدور مجوزها دانست .وظايف در نظر گرفته شده براي كارگروه مذكور ،عبارت بود از:
ـ « ...ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصالح و جايگزيني روشها ،تجميع مجوزها
و لغو مجوزهاي غيرضروري در چارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيسجمهور.»...
«اين دستورالعمل جايگزين دستورالعملها و روشهاي اجرايي لغو يا اصالح شده به موجب اين ماده
محسوب ميشود و براي همه دستگاههاي اجرايي مذكور الزماالجراست».
ـ به اطالع عموم رساندنِ « ...دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها ،مرجع و شيوه
صدور ،تمديد و لغو و احيا و زمانبندي مربوط را در يك پايگاه اطالعاتي كه به همين منظور طراحي و
مستقر ميسازد.»...
چنانكه گفته شد ،آنچه در ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه آمد ،واجد همپوشانيهايي با ماده ()7
قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي بود .بيترديد ،به لحاظ رعايت اصول
قانونگذاري ،مناسب بود مفاد ماده ( )62در قالب اصالحيه ماده ( )7مطرح ميشد .اما به هر دليل ـ و احتماالً
به دليل اهميت و احتمال الزماالجرا شدن بيشتر قانون برنامه توسعه ـ چنين رويهاي توسط مجلس اتخاذ
شد .بر اساس ماده ( ،)62مقرر شد نظاممندي و تسهيل صدور مجوزها در قالب يك «دستورالعمل» صورت
پذيرد كه در پايگاه اطالعرساني منتشر خواهد شد ـ و البته اين حكم نيز هيچگاه محقق نشد.
در يكي از معدود گزارش عملكردهاي قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اجراي ماده ( ،)62در
قالب چند سطر كلي (كمتر از يك صفحه) صرفاً به عملكرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،و وزارت امور
اقتصادي و دارايي پرداخته شده است 2.اين در حالي است كه متولي اجراي اين ماده ،معاونت برنامهريزي

 .1شايان ذكر است بر اساس تبصره «( »5الحاقي به موجب ماده (« )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي
کشور» (مصوب  ،))1394/2/20وظايف و اختيارات کارگروه موضوع ماده ( )۶2قانون برنامه پنجم توسعه به «هيئت مقرراتزدايي
و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار» منتقل شده و ماده ( )۶2قانون برنامه پنجم توسعه ،لغو شده است.
 .2ر .ك :.سازمان برنامه و بودجه كشور ،گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران در سال  ،1395جلد اول :حوزه فرابخشي ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه كشور ،مركز اسناد ،مدارك و انتشارات ،1396 ،ص .396

و نظارت راهبردي رئيسجمهور (وقت) بود .در نظر گرفتن معاونت مذكور به عنوان مجري ماده ( )62و
دبير كارگروه ماده ( )62را ميتوان به ويژگي ستادي بودن نهاد مذكور نسبت داد؛ چراكه به نظر مقنن،
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور (سابق) ميتوانست در قامت نهادي فرابخشي و از
جايگاهي برتر ،هماهنگي الزم براي ساماندهي مجوزها ميان وزارتخانهها و دستگاههاي بخشي را فراهم
سازد .البته اين مالحظه ،به طوري كه در ادامه توضيح داده خواهد شد ،در عمل نتوانست به انجام فرايند
مورد بحث كمك كند .البته اين نكته نيز شايان ذكر است چنانكه كارگروه ماده ( )62قانون برنامه پنجم
توسعه فعال بود ،قطعاً دچار تعارض صالحيتي آشكار با هيئت نظارت مستقر در وزارت امور اقتصادي و
دارايي (مندرج در ماده ( ))7ميشد.
 .2-1-3سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به عنوان مسئول دبيرخانه
هيئت نظارت بر مقرراتزدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي
در تحول ديگر ،مسئوليت دبيرخانه «هيئت نظارت بر مقرراتزدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و
پروانه فعاليتهاي اقتصادي» ،در شهريورماه  1390به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و
فني ايران محول شد .بر اساس يكي از معدود گزارش عملكردهاي هيئت مذكور 1،هيئت نتوانست اقدامات
مؤثري در راستاي انجام وظايف محوله داشته باشد .براي مثال ،طبق اعالم هيئت ،از آذرماه  1390تا 26
ديماه  ،1391عملكرد هيئت شامل بررسي سه آييننامه ،بررسي يك دستورالعمل ،بررسي يك بخشنامه
و برگزاري سه جلسه در خصوص موضوع بهبود محيط كسبوكار بدون بررسي مقرره خاص بوده است.
همچنين نتايج  10جلسه برگزار شده ،به اين شرح قابل دستهبندي است :سه پيشنهاد اصالح آييننامه،
دو مصوبه و ابالغ به دستگاه ذيربط جهت رفع موانع كسبوكار ،يك گزارش به رئيس قوه قضائيه براي
توضيح پيامدهاي سوء يك بخشنامه و سه جلسه بدون نتيجه خاص.
نتيجه عملكرد هيئت نظارت بيانگر اين است كه هيئت در رابطه با تهيه لوايح مورد نظر و تقديم به
هيئت وزيران ،اقدامي صورت نداده است 2.اين واقعيت نشان ميدهد تركيب اوليه هيئت نظارت و
مأموريتهاي آن ،به هيچوجه متناسب با نهادي كه از توان تدوين پيشنويس اليحه برخوردار باشد ،نبوده
است .در ادامه خواهيم ديد كه چگونه اين بيشبرآوردي از اهداف هيئتي با تركيب و مأموريت خاص،
توسط قانونگذار در اصالحات قانون مذكور تكرار شده و منجر به تعريف صالحيتهايي فراتر از طاقت و
توان هيئت مقرراتزدايي شده است.

 .1نامه شماره  22888-21مورخ  1391/10/27صادره از دبيرخانه اجرايي ماده ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
چهلوچهارم قانون اساسي خطاب به مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.
 .2طبق قسمت اخير تبصره « »4ماده ( ،)7هيئت مكلف شده بود ...« :براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير
قوانين است ،لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيئت وزيران نمايد».
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كادر  .2تأسيس هيئتي با صالحيت تهيه اليحه
بر اساس قانون ،هدف اصلي و مأموريت تعريف شده براي هيئتي كه «هيئت نظارت بر مقرراتزدايي» خوانده
ميشد ،امكان نظارت رئيسجمهور بر حُسن انجام «مقرراتزدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه
فعاليتهاي اقتصادي» توسط نهادها و دستگاههاي مسئول ماده ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
چهلوچهارم ( )44قانون اساسي بود .طبق قانون ،قرار بود ظرف شش ماه پس از تصويب قانون (از خرداد )1387
مراجع صدور مجوزها ،ترتيبي اتخاذ كنند كه دريافت مجوزها تسهيل شود و پاسخ متقاضيان مجوزها« ،حداكثر
ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيربط كتباً داده شود» .ستاد سرمايهگذاري استان نيز به رياست
استاندار يا معاون برنامه ريزي وي ،مرجع رسيدگي به هرگونه اعتراض در نظر گرفته شد .اما در اين ميان،
قانونگذار با علم به اينكه در مواردي« ،تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قانون است» ،تكليفي خاص براي هيئت
در نظر گرفت و آن ،تهيه و تقديم لوايح مورد نظر به هيئت وزيران بود .گرچه اين تكليف هيچگاه عملي نشد،
اما مبنايي براي انتظارات غيرواقعبينانه و غيرعملي از هيئتي با تركيب و مأموريتي خاص شد .تكليف مقرراتگذاري
(ارائه پيشنويس اليحه ،تصويب هرگونه مقرره اعم از آييننامه ،دستورالعمل و ،)...خارج از صالحيت و توان
هيئتي با ويژگيهاي هيئت نظارت بر مقرراتزدايي به نظر ميرسد.

 .2-1-4هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار (طبق قانون مصوب تيرماه )1393

1

چنانكه گفته شد ،عملكرد «هيئت نظارت بر مقرراتزدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه
فعاليتهاي اقتصادي»  ،عملكرد قابل قبولي نبود .با آغاز به كار دولت يازدهم كه بهبود محيط كسبوكار
را به عنوان يكي از شعارهاي اصلي خود مطرح كرده بود ،اصالح نظام مجوزدهي به عنوان يكي از
دستوركارهاي اصلي ،مدنظر دولت قرار گرفت .نياز به نهادي جديد براي مقرراتزدايي و ساماندهي و
تسهيل صدور مجوزها با تركيبي بين قوهاي و با اختياراتي مؤثرتر و به ويژه الزماالجرايي بيشتر مصوبات
نهاد مربوط ،دولت را بر آن داشت تا اصالح ماده ( )7را با اهداف پيشگفته پيگيري

كند2.

در گام بعد ،به موجب «قانون اصالح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
چهلوچهارم قانون اساسي» (مصوب  ،)1393/4/1ماده ( )7به نحو اساسي اصالح شد .بر اساس تبصره
« »3ماده ( )1قانون مذكور ،تركيب هيئت ـ كه در قانون اصالحي با عنوان «هيئت مقرراتزدايي و
تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار» مقرر شد ـ به اين شرح تعيين شد :رياست وزير امور اقتصادي و
دارايي ،نماينده تاماالختيار دادستان كل كشور ،نماينده تاماالختيار رئيس سازمان بازرسي كل كشور ،دو
نماينده مجلس شوراي اسالمي ،نماينده اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران ،نماينده اتاق
تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران ،نماينده اتاق اصناف كشور و حسب مورد نماينده دستگاه ذيربط.
« .1قانون اصالح مواد ( )۶( ،)1و ( )7قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسی» (مصوب .)1393/4/1
 .2طبق رويهاي كه در نظام قانونگذاري ايران به رويهاي معمول و جاري تبديل شده است ،دولت آنچنان تمايل ،شرايط ،امكان
يا  ...براي ارائه اليحه ندارد و اغلب تالش ميكند مفاد مورد نظرش را در طرح بگنجاند .داليل اين رويه ـ كه تالي فاسدهايي
را نيز به دنبال دارد ـ به ساختار نظام تهيه و تدوين لوايح دولت و به طور كلي به روابط دولت و مجلس و ويژگيهاي نظام
قانونگذاري ما باز مي گردد كه نيازمند پژوهشي مستقل است .در رابطه با موضوع مورد بحث نيز آنچه مدنظر دولت بود و در
باال اشاره شده ،در قالب «طرح اصالح موادي از قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهلوچهارم ( )۴۴قانون اساسي» به
مجلس تقديم و تبديل به قانون شد.

چنانكه از تركيب جديد برميآيد ،تالش شد اعضايي از قواي سهگانه در هيئت عضويت داشته باشند؛
چراكه به نظر ميرسيد عضويت اعضايي از قواي سهگانه ،منجر به هماهنگي و همكاري بيشتر قوا و اصالح
قوانين ،مقررات و رويههايي خواهد شد كه نه فقط به دولت ،بلكه به قواي مقننه و قضائيه نيز مربوط
است .همزمان با تغيير تركيب هيئت ،وظايف و اختيارات جديدي نيز در همان ماده براي هيئت
مقرراتزدايي به شرح زير در نظر گرفته شد:
ـ «شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسبوكار ...را به نحوي تسهيل و هزينههاي آن را تقليل دهد
تا صدور مجوز كسبوكار با حداقل هزينه و مراحل ،به صورت غيرحضوري و در كمترين زمان ممكن
صورت پذيرد»( 1حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ اين قانون).
ـ «پيشنهادهاي الزم براي اصالح قوانين ،مقررات و رويههاي اجرايي را تهيه و به مراجع مربوطه
ارائه و اصالح آنها را از مراجع ذيربط باالتر پيگيري كند».
ـ «شرايط صدور مجوزهاي كسبوكار را به تفكيك هر كسبوكار در پايگاه اطالعرساني مجوزهاي
كسبوكار منتشر كند» (ظرف مدت حداكثر سه ماه پس از ابالغ اين قانون).
همچنين در قسمتي از تبصره « »3ماده ( )1قانون اصالح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي مقرر شد« :مصوبه هيئت مذكور پس از تأييد
وزير امور اقتصادي و دارايي الزماالجرا ميباشد».
متأسفانه گزارشي از عملكرد هيئت مقرراتزدايي از اين دوره (تيرماه  1393تا خردادماه  )1394در
دسترس نيست و بنابراين ميتوان گفت هيچيك از تكاليف قانوني مذكور ،اجرا نشده است.
يكي از داليل مطرح شده براي عدم اجراي قانون را ميتوان به ناقص بودن قوانين مربوط از نظر
وزارت امور اقتصادي و دارايي (به عنوان نهاد متولي دبيرخانه هيئت مقرراتزدايي) دانست 2.نقص قانون
مربوط ،به ويژه از سه منظر مورد تأكيد بود:
اول ـ ضمانت اجراي ناكافي مصوبات هيئت مقرراتزدايي
طبق تبصره « »4ماده ( )3قانون اصالح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
چهلوچهارم ( )44قانون اساسي ،هيئت مقرراتزدايي مكلف شد ظرف مدت حداكثر سه ماه پس از ابالغ
قانون ،شرايط صدور مجوزهاي كسبوكار را در «پايگاه اطالعرساني مجوزهاي كسبوكار» منتشر نمايد.
اما انجام تكليف پيشگفته ،منوط به انجام تكليف مندرج در صدر تبصره « »3ماده ( )3قانون مذكور بود
كه كليه مراجع صادركننده مجوزهاي كسبوكار را موظف ميكرد اطالعات هر مجوز را ظرف يك ماه
پس از ابالغ قانون ،تهيه كرده و به هيئت مقرراتزدايي ارسال كنند.
 .1عبارات داخل گيومه ،عين متن قانون است.
 .2براي ادعاي مطرح شده مستندي وجود ندارد .آنچه ادعا شده و در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد شد ،عمدتاً نكات مطرح
شده توسط معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي [وقت] (دكتر شاپور محمدي) مديركل دفتر پايش و بهبود محيط
كسب وكار [وقت] (دكتر حسين ميرشجاعيان) و ديگر مسئوالن مربوط در جلساتي است كه در مركز پژوهشهاي مجلس و
معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شده است.
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ادعا اين بود كه مصوبات هيئت از ضمانت اجراي كافي براي وادار كردن مراجع صادركننده مجوز
به انجام تكليفشان ،برخوردار نيست .تصريح قانون به اينكه مصوبه هيئت پس از تأييد وزير امور اقتصادي
و دارايي الزماالجراست ،نميتواند وصف الزماالجرايي را به اندازه كافي براي مصوبه ايجاد كند.
دوم ـ تركيب هيئت مقرراتزدايي
چنين ادعايي مطرح شد كه تركيب هيئت مقرراتزدايي در قانون (شامل وزير امور اقتصادي و دارايي ،نمايندگان
تاماالختيار دادستان كل كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور ،دو نماينده مجلس شوراي اسالمي ،نمايندگان
اتاق ايران و اتاق تعاون و اتاق اصناف ،و حسب مورد نماينده دستگاه ذيربط) ،نميتواند منتج به تشكيل هيئتي
مقتدر با اختيارات مهمي همچون ساماندهي مجوزها و حذف مجوزهاي دستوپاگير باشد.
سوم ـ اختيارات ناكافي هيئت مقرراتزدايي
اما مهمترين ايراد از نظر كساني كه عدم انجام تكاليف هيئت مقرراتزدايي را ناشي از نقص و ضعف قانون
ميدانستند ،اختيارات ناكافي و غيرمؤثر هيئت مذكور بود .ادعا بر اين بود كه موظف بودن هيئت به اينكه
«پيشنهادهاي الزم براي اصالح قوانين ،مقررات و رويههاي اجرايي را تهيه و به مراجع مربوطه ارائه و
اصالح آنها را از مراجع ذيربط باالتر پيگيري كند» ،وافي به مقصود و خواسته قانونگذار از تشكيل هيئت
نيست .نكته ديگر اينكه اختيار هيئت در خصوص ساماندهي مجوزهاي «خدمات» ـ كه در ماده ()62
قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود ـ تصريح قانوني نشده است.
توضيح اينكه واژه «خدمات» و همچنين واژه «فعاليتها» در تبصره « »2ماده ( )62قانون برنامه
پنجم توسعه ،همعرض با واژه «مجوزها» استفاده شده است؛ به اين ترتيب كه« :مفاد اين حكم عالوه بر
مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي ياد شده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد
و امالك (ثبت شركتها) ،ثبت احوال ،تأمين اجتماعي ،حفاظت محيط زيست ،مؤسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران ،شهرداري تهران و كالنشهرها ،نيروي انتظامي ،گمرك ،خدمات قوه قضائيه و
وزارتخانههاي آموزش و پرورش ،علوم ،تحقيقات و فناوري ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و صنايع و
معادن و نيز مواردي كه بر اساس قوانين در ازاي خدمات ،وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ
ميشود ،نيز خواهد بود» 1.با توجه به مصاديق ذكر شده ميتوان گفت «خدمات» به آن دسته از
مجوزهايي اطالق ميشود كه ناظر به كسبوكار نيستند .براي مثال ،فردي كه براي گرفتن شناسنامه
براي فرزند خود اقدام ميكند ،در اصطالح قانوني ما ،در پي اخذ نوعي «مجوز» نيست ،بلكه دريافتكننده
نوعي «خدمات» است .اما نكته مهم آن است كه اين «خدمت» به وسيله ارائه نوعي مجوز ،استعالم،
گواهي و ...انجام ميشود كه مشمول قوانين و مقررات كلي راجع به دولت الكترونيك يا الكترونيكي شدن
فرايندهاست .بر همين اساس از زمان تصويب ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه ،مقوله «خدمات» نيز
 .1همچنين در تبصره « »3ماده مذكور نيز از عبارتهاي «ارائه خدمات» و «اعطاي انواع مجوز» ياد شده است.

به مقوله «مجوزها» به نوعي الصاق شد و هر جا كه بحث از ساماندهي «مجوزها» مطرح ميشود،
ساماندهي «خدمات» ـ به معنايي كه گفته شد ـ نيز به همراه آن مدنظر قرار ميگيرد.
 .2-1-5هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار (طبق قانون مصوب خردادماه )1394
انجام تكاليف هيئت مقرراتزدايي ،و به طور كلي فرايند ساماندهي مجوزها ،پس از تصويب قانون اصالحي
ماده (( )7در تيرماه  )1393به داليلي كه در سطور پيشين شرح داده شد ،متوقف مانده بود .وزارت امور
اقتصادي و دارايي به عنوان دستگاه اصلي متولي ساماندهي مجوزها و بر عهده داشتن نقش دبيرخانه
هيئت مقرراتزدايي ،مترصد فرصتي بود تا اصالحات مدنظر خود را در جهت كارامدي و تسريع ساماندهي
نظام مجوزها به قانون تبديل كند .اين فرصت در فرايند رسيدگي به «اليحه رفع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقاي نظام مالي كشور» 1فراهم شد .گرچه اليحه مذكور ابتدائاً در قالب  30ماده ( 18صفحه) به
مجلس ارائه شد ،اما پس از تصويب ،به  60ماده ( 50صفحه) تبديل شد .اين رويه در نظام قانونگذاري
ايران ،رويهاي معمول است كه سواي نمايندگان به ويژه در صحن علني ،دستگاههاي دولتي نيز فرصت
رسيدگي به چنين لوايحي را براي الحاق مواد دلخواه ،مغتنم ميشمارند .در اينجا نيز معاونت اقتصادي
وزارت امور اقتصادي و دارايي با اين استدالل كه وجود مجوزهاي دستوپاگير و مخل و همچنين عدم
اطالع شهروندان از شرايط صدور مجوزها و شفاف نبودن ضوابط مربوط ،از جمله موانع اصلي كسبوكارها
و رقابت است ،پيشنهادهاي اصالحي براي ماده ( )3قانون اصالح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي ارائه كردند.
بدين ترتيب ،گرچه در اليحه اوليه ،هيچ اثري از بحث مجوزها نبود ،اما ماده ( )57قانون مصوب به
اين موضوع اختصاص يافت .با وجود اينكه از اصالح قانون مذكور هنوز يك سال نگذشته بود ،تبصره «»3
ماده ( )3اصالح شد و سه تبصره نيز به عنوان تبصرههاي « »5و « »6و « »7به ماده ( )3قانون مذكور
الحاق شد .در حال حاضر ،ماده (« )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور»،
(مصوب  )1394/2/20و همچنين صدر ماده و تبصرههاي « »2« ،»1و « »4قانون اصالح مواد ()6( ،)1
و ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي ،مواد معتبر و جايگزين ماده
( )7قانون اجراي سياستهاي كلي چهلوچهارم ( )44قانون اساسي محسوب ميشوند .در اصالحات
اخير ،موارد زير در خصوص هيئت مقرراتزدايي مورد توجه قرار گرفت:
اول ـ ضمانت اجراي مؤثرتر مصوبات هيئت مقرراتزدايي
در بخشي از تبصره « »3ماده ( )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير ...در اين خصوص مقرر شده است:
«مصوبات هيئت مذكور در مورد بخشنامهها ،دستورالعملها و آييننامهها پس از تأييد وزير امور اقتصادي
و دارايي و در مورد تصويبنامههاي هيئت وزيران پس از تأييد هيئت وزيران براي كليه مراجع صدور
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مجوزهاي كسبوكار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسبوكار نقش دارند الزماالجرا
ميباشد» .بدين ترتيب ،مصوبات هيئت مقررات زدايي از اين وصف مهم برخوردار شد كه در خصوص
بخشنامهها ،دستورالعملها و آييننامهها ،پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ،براي همه مراجع
الزماالجراست؛ وصفي كه در عمل نتوانست به اجراي مؤثر مصوبات هيئت كمك كند.
دوم ـ تركيب هيئت مقرراتزدايي
در اصالحيه قانوني ،در تركيب هيئت به طور جزئي تغييراتي صورت گرفت؛ اول اينكه رئيس ديوان
محاسبات كل كشور (يا نماينده تاماالختيار وي) به تركيب اضافه شد؛ دوم اينكه رئيس اتاق بازرگاني،
صنايع ،معادن و كشاورزي ايران ،رئيس اتاق تعاون مركزي ايران و رئيس اتاق اصناف ايران ،مكلف شدند
شخصاً در جلسات هيئت شركت كنند؛ در حالي كه طبق قانون مصوب تيرماه  ،1393نماينده سه مقام
مذكور مي توانست از طرف آنان در جلسات هيئت شركت كند .قانونگذار تشخيص داد قائم به شخص
بودن سمتهاي مذكور ،ميتواند به تقويت تركيب هيئت منجر شود.
سوم ـ اختيارات جديد هيئت مقرراتزدايي
اوالً ،در بخش پاياني تبصره « »3ماده ( )3ـ اصالحي ماده ( )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير ...ـ
تصريح شد« :فعاليت اين هيئت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين
اهداف به اصالح قوانين نياز داشته باشد ،هيئت مذكور موظف است پيشنهادهاي الزم را براي اصالح
قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند» .طبق اصالح صورتگرفته ،فعاليت هيئت حالتي مستمر يافته،
اما قسمت اخير ماده ،صرفاً اصالحات عبارتي داشته است.
در خصوص مسئله اختيار هيئت مقرراتزدايي در بررسي مجوزهاي «خدمات» ،چنانكه گفته شد،
طبق تبصره «( »5الحاقي به موجب ماده (« )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي
كشور» (مصوب  ،))1394/2/20وظايف و اختيارات كارگروه موضوع ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه
به «هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار» منتقل و ماده ( )62قانون برنامه پنجم
توسعه ،لغو شد .بدين ترتيب ،يكي از اختيارات مهمي كه تاكنون در صالحيت كارگروه ماده ( )62قانون
مذكور بود و تكليف آن در قوانين اصالحي ماده ( )7نيز روشن نشده بود ،به هيئت مقرراتزدايي واگذار
شد و مجوززدايي در حوزه «خدمات» نيز به صراحت به هيئت مقرراتزدايي واگذار شد .طبق قسمت
ابتدايي تبصره « »2ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه« ،مفاد اين حكم عالوه بر مجوزها شامل كليه
خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي ياد شده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و امالك (ثبت
شركتها) ،ثبت احوال  ...نيز مواردي كه بر اساس قوانين در ازاي خدمات ،وجوهي از اشخاص حقيقي و
حقوقي اخذ ميشود ،نيز خواهد

بود»1.

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

چهارم ـ تكاليف جديد هيئت مقرراتزدايي
اوالً ،در تبصره جديدي كه به ماده ( )7اضافه شد (با عنوان تبصره « ،)»6ماده ( )70قانون برنامه پنجم
توسعه 1لغو شد و مفاد آن با تغييرات عبارتي اندكي ،در قسمت پاياني تبصره مقرر شد؛ به اين شرح« :در
ايجاد فرايند پنجره واحد ،دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار
نماينده تاماالختيار در محل پنجرههاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري الزم را به عمل آورند.
دستورالعملهاي مربوطه شامل رويهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانين و مقررات)،
كه به تأييد هيئت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در
فعاليتهاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيئت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار»
 ...تهيه و ابالغ ميشود» .ماده ( )70ـ همچون اغلب مواد قوانين برنامه توسعه ـ اجرا نشد و در نهايت،
در قالب گفته شده به مقررهاي دائمي تبديل شد .تصويب دستورالعملي ـ كه توسط كارگروه ماده ()62
نرسيده بود ـ به موجب اين حكم بر عهده هيئت مقرراتزدايي قرار گرفت.
ثانياً ،در تبصره « »7كه به ماده ( )7الحاق شد ،چنين مقرر شد« :مصوبات كميته مذكور در ماده
( )76قانون برنامه پنجساله پنجم ...كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور
مجوزهاي كسبوكار ميباشد به اين هيئت ارسال ميشود» .متن ماده ( )76قانون برنامه پنجم ،با ويرايش
و اصالحاتي جزئي ،در قالب بند «ب» ماده (« )12قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور» (مصوب
 ،)1395/11/10به تصويب رسيد و هماكنون كميته مربوط ،با عنوان «كميته موضوع ماده ( )12قانون
احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور» در حال فعاليت است .بدين ترتيب ،بررسي مصوبات مرتبط با
مقرراتزدايي كه در كميته مذكور به تصويب ميرسد ،يكي از تكاليف هيئت مقرراتزدايي شمرده شد.
كادر  .3اصالح قانون به مثابه سادهترين راهحل براي مسئله عدم اجراي قانون
هنوز به اولين سالگرد اصالح قانون ناظر بر ساماندهي مجوزها نرسيده بوديم كه نهاد متولي اجراي قانون مربوط،
با پافشاري بر اين استدالل كه عدم ساماندهي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار به دليل ضعف و نقصانهاي
قانون ،به ويژه تركيب و اختيارات هيئت مقرراتزدايي است ،مجدداً اصالحاتي در قانون پيشنهاد كرد و در نتيجه
متن ماده ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي ،دستخوش تغيير شد .در
واقع ،اين بار نيز راهحل به كار گرفته شده براي اجراي احكام يك قانون اجرا نشده ،اصالح قانون پيشين در نظر
گرفته شد.
آن قوه است .در خصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و
همچنين در خصوص دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظمٌله است».
 .1در ماده ( )70مقرر شده بود« :در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد
مي باشند ،دستگاه اصلي موضوع فعاليت ،وظيفه مديريت يكپارچه ،هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را بر
عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط
به گونهاي اقدام مينمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها ،سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان
پيشبيني شده در قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )۴۴قانون اساسي تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرايند پنجره واحد ،دستگاه هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده
تاماالختيار در محل پنجرههاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري الزم را به عمل آورند .دستورالعمل مربوط شامل
رويهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي مختلف به
تصويب كارگروه موضوع ماده ( )۶2اين قانون ميرسد».
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 .2-2عملكرد هيئت مقرراتزدايي
با اصالح ماده ( )7و شكلگيري هيئت با تركيب وظايف و اختيارات جديد از ارديبهشتماه ( 1394در
«قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور») ،انتظار براي ساماندهي مجوزهاي
كسبوكار جديتر از گذشته شد .در عمل ،آنچنان كه در وبسايت «پيشخوان مجوزهاي كشور» آمده
است ،اولين مصوبه هيئت در جلسه هفتم آن ،مورخ  1394/11/5به تصويب رسيد .در واقع ماحصل
فعاليتهاي هيئت مقرراتزدايي در دوره جديد ،در بازه زماني  1394تا  1397كه در  26نشست به
تصويب رسيده 21 ،مصوبه است كه در جدول  ،1عناوين و شرح مختصري از آنها قيد شده است.
جدول  .1عناوين و شرح مصوبات هيئت مقرراتزدايي (از بهمنماه  1394تا پايان )1397
رديف جلسه ـ تاريخ

عنوان مصوبه

شرح مصوبه

1

هفتم ـ
1394/11/5

ـ اصالح عناوين مجوزهاي جهاد كشاورزي از حدود  440مجوز
به  96مجوز
ـ حذف «موافقتهاي اصولي» از سوي وزارت جهاد كشاورزي
در خصوص مجوزهاي وزارت
و قيد عبارت «موافقت اصولي و تأييد» در صورت تصريح قانون
جهاد كشاورزي
و لزوم بقاي موافقت اصولي در عنوان مجوز واحد
ـ اصالح برخي عناوين مجوزها و اعالن فهرستي از فعاليتها يا
كاالهاي مشمول آن مجوز توسط وزارت جهاد كشاورزي

2

هفتم ـ
1394/11/5

ـ اصالح عناوين مجوزهاي سازمان بورس و اوراق بهادار از 91
مجوز به  27مجوز
در خصوص مجوزهاي
ـ اصالح برخي عناوين مجوزها و اعالن فهرستي از فعاليتها يا
سازمان بورس و اوراق بهادار
كاالهاي مشمول آن مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
مطابق مقررات مربوطه و فعاليتهاي خود

3

هشتم ـ
1395/3/24

ـ اصالح عناوين مجوزهاي وزارت نيرو از  32مجوز به  21مجوز
ـ اصالح برخي عناوين مجوزها و اعالن فهرستي از فعاليتها يا
در خصوص مجوزهاي وزارت
كاالهاي مشمول آن مجوز توسط وزارت نيرو مطابق با مقررات
نيرو
مربوطه و سياستهاي خود
ـ تأييد پيشنهاد كاهش زمان برخي از مجوزها جهت اصالح در پايگاه

4

هشتم ـ
1395/3/24

ـ اصالح عناوين مجوزهاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت از 76
مجوز به  47مجوز
ـ اصالح برخي عناوين مجوزها و اعالن فهرستي از فعاليتها يا
در خصوص مجوزهاي وزارت
كاالهاي مشمول آن مجوز توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
صنعت ،معدن و تجارت
مطابق با مقررات مربوط و سياستهاي خود
ـ تأييد پيشنهاد كاهش زمان صدور برخي از مجوزها جهت
اصالح در «پايگاه»

5

يازدهم ـ
1395/11/25

در خصوص مجوزهاي بيمه ـ اعالن  43عنوان مجوز براي بيمه مركزي جمهوري اسالمي
مركزي جمهوري اسالمي ايران

رديف جلسه ـ تاريخ

عنوان مصوبه

شرح مصوبه

ايران

ـ مكلف كردن بيمه مركزي به بارگذاري شناسنامه مجوزهاي
خود مطابق با مصوبه در «پايگاه» حداكثر ظرف  30روز از تاريخ
اعالم دبيرخانه مبني بر ايجاد دسترسي به پايگاه مذكور
ـ حذف يك مجوز و ادغام دو مجوز

ـ اعالن  42عنوان مجوز براي وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات
ـ مكلف كردن وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به بارگذاري
در خصوص مجوزهاي وزارت
شناسنامه مجوزهاي خود مطابق با مصوبه در «پايگاه» حداكثر
ارتباطات و فناوري اطالعات
ظرف  30روز از تاريخ اعالم دبيرخانه مبني بر ايجاد دسترسي به
پايگاه مذكور

6

يازدهم ـ
1395/11/25

7

چهاردهم ـ
1396/2/18

ـ اعالن  64عنوان مجوز براي سازمان حفاظت از محيط زيست
ـ اصالح برخي عناوين مجوزها و اعالن فهرستي از فعاليتها يا
در خصوص مجوزهاي كاالهاي مشمول آن مجوز توسط سازمان حفاظت از محيط
سازمان حفاظت از محيط زيست مطابق مقررات مربوط و سياستهاي خود
ـ مكلف كردن سازمان حفاظت از محيط زيست به بارگذاري شناسنامه
زيست
مجوزهاي خود مطابق با مصوبه در «پايگاه» حداكثر ظرف  30روز از
تاريخ اعالم دبيرخانه مبني بر ايجاد دسترسي به پايگاه مذكور

8

هجدهم ـ
1396/8/8

ـ اصالح عناوين مجوزهاي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
در خصوص مجوزهاي وزارت (معاونت روابط كار) از  16مجوز به  15مجوز
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ـ مكلف كردن وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به اصالح
عناوين مجوزهاي خود پس از تصويب تمامي مجوزهاي
(معاونت روابط كار)
وزارتخانه مذكور و بارگذاري شناسنامه هر مجوز از «پايگاه»

9

هجدهم ـ
1396/8/8

ـ اصالح عناوين مجوزهاي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري از  39مجوز به  31مجوز
ـ حذف  6عنوان مجوز
ـ مكلف كردن سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
در خصوص مجوزهاي
گردشگري به بارگذاري شناسنامه مجوزهاي خود مطابق با
سازمان ميراث فرهنگي،
مصوبه در «پايگاه» حداكثر ظرف  30روز از تاريخ اعالم
صنايع دستي و گردشگري
دبيرخانه مبني بر ايجاد دسترسي به پايگاه مذكور
ـ تعيين سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري به
عنوان دستگاه اصلي در خصوص صدور مجوز فعاليت «دفاتر
خدمات سياحتي ،جهانگردي و زيارتي»

10

بيستم ـ
1397/1/27

ـ عدم الزام اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به
در خصوص ثبت و فعاليت
استعالم يا اخذ مجوز در زمان ثبت و تأسيس شركتها و
شركتها و مؤسسات با
مؤسسات با موضوع فعاليت حقوقي (به استثناي فعاليت حقوقي
موضوع فعاليت حقوقي (به
در امور وكالت دادگستري)
استثناي فعاليت حقوقي در
ـ عدم تأييد پيشنهاد كانون وكالي دادگستري مركز مبني بر ايجاد
امور وكالت محاكم
مجوز مؤسسات حقوقي و ضرورت حذف مجوز مذكور از «پايگاه»
دادگستري)
ـ مكلف كردن كانونهاي وكالي دادگستري و مركز امور

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
رديف جلسه ـ تاريخ

عنوان مصوبه

شرح مصوبه
مشاوران قوه قضائيه به بارگذاري اطالعات پروانه وكالت در
«پايگاه» ظرف مدت دو هفته ،به منظور بررسي پروانه وكالت
در جلسات آتي هيئت

11

بيستودوم ـ
1397/5/29

ـ الزماالجرا بودن مصوبه هيئت نظارت بر مقرراتزدايي مورخ
در خصوص مجوزهاي وزارت  1389/3/2در موضوع اخذ مجوز از وزارت تعاون ،كار و رفاه
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اجتماعي براي ثبت تأسيس
براي ثبت تأسيس و تغييرات ـ عدم نياز به اخذ مجوز از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
در رابطه با ثبت تغييرات شركتهاي تعاوني ،اتحاديهها و
شركتهاي تعاوني
اتاقهاي تعاون

12

بيستودوم ـ
1397/5/29

در خصوص تغيير مبناي
محاسبه كارمزد گواهي
ارزيابي انطباق كاالهاي
وارداتي مشمول
استانداردهاي اجباري

ـ موظف نمودن سازمان ملي استاندارد به ارسال مستندات
مربوط به «قيمت تمام شده» انواع خدمات خود به سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و دبيرخانه هيئت
مقرراتزدايي ،ظرف يك ماه
ـ مكلف نمودن سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
به بررسي «قيمت تمام شده» پيشنهادي سازمان ملي استاندارد
ظرف دو ماه و ارسال آن پس از تصويب به شورايعالي استاندارد
ـ مكلف كردن سازمان برنامه و بودجه به منظوركردن پيشبيني
درآمدهاي رديف  140160در اليحه بودجه سال 1398

13

بيستودوم ـ
1397/5/29

در خصوص كارمزد ثبت
سفارش سازمان توسعه
تجارت

ـ مكلف نمودن سازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان به ارسال متن مصوب (پس از ارائه مستندات
قيمت خدمات از سوي سازمان توسعه تجارت) به دبيرخانه
هيئت براي تهيه پيشنهاد اصالح مصوبات هيئت وزيران

14

بيستودوم ـ
1397/5/29

ـ مكلف نمودن سازمان امور مالياتي كشور ،سازمان ثبت اسناد
در خصوص تسهيل فرايند و امالك كشور و سازمان فناوري اطالعات ايران (با همكاري
پرداخت ماليات نقلوانتقال شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران و شهرداري تهران)
به انجام اقداماتي جهت فراهم كردن امكان پرداخت ماليات
قطعي امالك
مربوط به نقلوانتقال قطعي امالك به صورت برخط

15

بيستوسوم ـ
1397/8/28

ـ مكلف نمودن مركز ملي مطالعات ،پايش و بهبود محيط
كسبوكار به تشكيل كارگروهي با عضويت سازمان اداري و
استخدامي كشور و يكي از اعضاي هيئت به منظور استاندارد و
در خصوص تعيين تكليف يكسانسازي شناسنامه مجوزها و خدمات كشور ،ظرف يك ماه
پنجره واحد صدور مجوزها و ـ موظف كردن مركز ملي مطالعات ،پايش و بهبود محيط
كسبوكار نسبت به استانداردسازي شناسه ملي مجوزها و
ارائه خدمات كشور
خدمات از طريق كارگروهي متشكل از سازمان اداري و
استخدامي كشور ،مركز ملي آمار ايران و سازمان فناوري
اطالعات ايران ،ظرف يك ماه

16

بيستوسوم ـ
1397/8/28

در خصوص بخشنامههاي ـ ملغياالثر كردن چهار بخشنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت صنعت ،معدن و (مصوب ارديبهشتماه و خردادماه  )1397مشتمل بر مقررات

رديف جلسه ـ تاريخ

عنوان مصوبه

شرح مصوبه

تجارت در زمينه فعاليت
فروشگاههاي بزرگ
چندمنظوره و زنجيرهاي

محدودكننده فعاليت فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره و زنجيرهاي
ـ تأكيد بر ضرورت تهيه هرگونه مقررات اجرايي و نظارتي در
زمينه فعاليت فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره و زنجيرهاي در
چارچوب قانون نظام صنفي و با اخذ نظرات بخش خصوصي

17

بيستوچهارم ـ
1397/9/19

ـ مكلف نمودن سازمان امور مالياتي كشور نسبت به پيادهسازي
در خصوص لزوم صدور گواهي گواهي ماده ( )186قانون مالياتهاي مستقيم بر روي پيشخوان
ماده ( )186قانون مالياتهاي مجوزها و خدمات كشور (ظرف سه هفته)
مستقيم از طريق پيشخوان ـ مكلف نمودن مراجع صدور مجوزها به دريافت گواهي ماده
مجوزها و خدمات كشور ( )186قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً از طريق پيشخوان
مجوزها و خدمات كشور (حداكثر ظرف دو ماه)

18

بيستوچهارم ـ
1397/9/19

ـ مكلف نمودن سازمان امور مالياتي به اتخاذ ترتيباتي به منظور
صدور قبض ماليات به صورت آني ،اتصال سامانه ثبت آني به
سامانه صدور قبض عوارض نوسازي و يا پايانكار شهرداريها،
آموزش كاربران سامانه نقلوانتقال برخط امالك ،فراهم آوردن
در خصوص تسهيل پرداخت
امكان انتقال امالك تجاري و اداري از طريق سامانه مذكور و
ماليات نقلوانتقال امالك
برخط (در تهران تا پايان ديماه  1397و در ساير مناطق تا
پايان سال )1397
ـ مكلف نمودن سازمان فناوري اطالعات به تعيين سيستمي
بلوك و رديف از طريق وب

19

بيستوپنجم ـ
1397/11/8

ـ تعيين سازمان شيالت به عنوان مرجع صدور مجوز براي
پرورش ماهي
ـ اصالح مصوبه جلسه هفتم و اضافه كردن عنوان مجوز مذكور
ذيل «وزارت جهاد كشاورزي (مجوزهاي سازمان شيالت
در خصوص تعيين مرجع
ايران)»
صدور مجوز پروانه بهرهبرداري
ـ مكلف نمودن سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان شيالت
پرورش ماهي در دريا
ايران به بررسي امكانپذيري تنظيم استانداردهاي مورد نياز
براي معرفي حريم آبهاي پرورش ماهي در دريا و استقرار
سازههاي مربوط و اقدام نسبت به تنظيم تفاهمنامه در اين
خصوص

20

بيستوپنجم ـ
1397/11/8

در خصوص تعيين دستگاه
اصالح مصوبه مورخ  1396/8/8هيئت و شناسايي سازمان حج
اصلي صدور مجوز خدمات
و زيارت به عنوان مرجع صادركننده صدور مجوز سفرهاي
مسافرتي ،سياحتي،
زيارتي
جهانگردي و زيارتي

21

بيستوششم ـ
1397/12/20

ـ تصريح به صدور تمامي پروانههاي كسب موضوع قانون نظام
در خصوص كليه وزارتخانهها،
صنفي در سراسر كشور از طريق پيشخوان خدمات دولت و
سازمانها ،مؤسسات و
مجوزهاي كشور (از ابتداي ارديبهشتماه )1398
شركتهاي دولتي ،نهادهاي
ـ مقرر كردن برگزاري جلسهاي توسط وزارت جهاد كشاورزي
انقالب اسالمي و
با حضور نمايندگان دبيرخانه هيئت در خصوص موانع اجراي
استانداريهاي سراسر كشور
مصوبه  1394/11/5هيئت مقرراتزدايي

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
با توجه به  21مصوبه مندرج در جدول  ،1نكاتي راجع به مصوبات هيئت مقرراتزدايي به اين شرح
قابل توجه است:
اول ـ  9جلسه از مجموع  26جلسه تشكيل شده هيئت مقرراتزدايي ،به نهايي كردن عناوين و تعداد
مجوزهاي برخي از دستگاهها اختصاص داده شده است .در حالي كه چنانكه گفتيم ـ و در ادامه نيز به اين نكته باز
ميگرديم ـ اصالح عناوين و حذف يا ادغام برخي مجوزها با يكديگر ،نه در عمل توسط همه دستگاهها پذيرفته شد
و نه تأثير ملموسي در شفافيت و تسهيل صدور مجوزها و بالتبع ،محيط كسبوكار كشور نهاده است.
دوم ـ در قسمت پاياني تبصره « »3ـ اصالحي به موجب ماده ( )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
 ...ـ اين تكليف براي هيئت مقرراتزدايي مقرر شده بود كه «پيشنهادهاي الزم را براي اصالح قوانين تهيه و
به مراجع مربوطه ارائه كند» .با توجه به محتواي  21مصوبه هيئت مذكور تاكنون (پايان سال  )1397هيئت
تاكنون چنين تكليفي را انجام نداده يا به تعبير ديگر ،لزومي براي انجام اين تكليف احساس نكرده است.
سوم ـ گرچه فلسفه تشكيل هيئت مقرراتزدايي ،تسهيل و تسريع شرايط و مراحل صدور مجوزهاي
كسبوكار و كاهش هزينه هاي آنهاست ،اما نگاهي اجمالي به مصوبات هيئت مورد بحث نشان ميدهد
كه برخي از مصوبات نهاد مذكور ،به نوعي براي هيئت نقش ستادي و هماهنگكننده را تداعي ميكند.
براي مثال ،در مصوبه جلسه بيستودوم (مورخ  ،)1397/5/29طي مصوبهاي سازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان مكلف شده است پس از ارائه مستندات قيمت خدمات از سوي سازمان
توسعه تجارت ،آن را به دبيرخانه هيئت براي تهيه پيشنهاد اصالح مصوبات هيئت وزيران ارسال كند .يا
در ديگر مصوبه جلسه بيستودوم (مورخ  ،)1397/5/29سازمان امور مالياتي كشور ،سازمان ثبت اسناد
و امالك كشور و سازمان فناوري اطالعات ايران ،مكلف شدهاند با همكاري شركت ملي پست و شهرداري
تهران ،اقداماتي جهت فراهم كردن امكان پرداخت ماليات مربوط به نقلوانتقال قطعي امالك به صورت
برخط انجام دهند .در اينكه آيا هيئت ميتواند چنين نقش ستادي يا هماهنگكننده را ايفا كند ،ترديد
جدي وجود دارد و در ادامه گزارش ،مباحثي در اين خصوص مطرح خواهد شد.
چهارم ـ يكي از موارد ضمانت اجراي مصوبات هيئت كه در قانون مقرر شده آن است كه «مصوبات
هيئت مذكور در مورد بخشنامهها ،دستورالعملها و آييننامهها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي...
براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسبوكار ...الزماالجرا ميباشد» .با وجود اين ضمانت اجراي مهم،
هيئت مقرراتزدايي تنها يكبار به طور مستقيم به لغو چند بخشنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اقدام كرده است (مصوب جلسه بيستوسوم مورخ  .)1397/8/28بدين ترتيب استفاده هيئت
مقرراتزدايي از ضمانت اجراي مذكور به شدت همراه با احتياط بوده و ميتوان گفت در عمل ،امكان
اِعمال اين اختيار بيش از اين وجود نداشته است .به بيان روشنتر ،اِعمال هر اختياري توسط نهادها ـ با
فرض اينكه در قانون نيز مقرر شده باشد ـ نيازمند بستر مناسب و بهرهگيري از سازوكارهاي الزم است.
در واقع ،مقرر شدن هر اختياري در قانون ،شرط الزم براي اِعمال اختيار است ،نه شرط كافي.

 .2-3ارزيابي عملكرد هيئت مقرراتزدايي
با توجه به مصوبات هيئت مقرراتزدايي ،مندرج در جدول  ،1در اين قسمت به ارزيابي عملكرد هيئت با
توجه به مصوبات آن ميپردازيم.
بر اساس تبصره « »3ماده ( )3قانون اصالح مواد ( )6( ،)1و (( ...)7اصالحي به موجب ماده ()57
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير ،»...مراجع صدور كسبوكار موظف بودند ظرف يك ماه« ،نوع ،شرايط
و فرايند صدور ،تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر ميكنند به همراه مباني قانوني» تهيه كرده و به
صورت الكترونيك به هيئت مقررتزدايي ارسال كنند .اين هيئت نيز مكلف بود حداكثر سه ماه پس از
ابالغ قانون مذكور« ،شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسبوكار در مقررات ،بخشنامهها ،آييننامهها و
مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينههاي آن را به نحوي تحليل دهد كه صدور مجوز
كسبوكار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راهاندازي آن
كسبوكار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد».
طبق گزارشهاي دبيرخانه هيئت مقرراتزدايي ،مباني قانوني و ضرورت وجودي تعداد زيادي از
مجوزها ( 809مجوز از  2111مجوز احصا شده تا شهريورماه  )1396در جلسات كميته تخصصي هيئت
مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار ،مورد بررسي قرار گرفته است 1و بدين ترتيب ،تاكنون
 38درصد كل مجوزهاي شناسايي شده ،مورد بررسي قرار گرفتهاند .اما حاصل كار هيئت مقرراتزدايي
بر اساس نتايج حاصل شده در كميته تخصصي ،ادغام  134مجوز در قالب  32مجوز ،اصالح  30مجوز و
حذف  391مجوز (تا پاييز  )1396است .در حال حاضر پس از فعاليتهاي هيئت مقرراتزدايي ،تعداد
مجوزهاي نهايي مصوب 340 ،مورد است 2.اما چنانكه در گزارش نظارتي پيشين در خصوص عملكرد
هيئت مقرراتزدايي به تفصيل شرح داده شد و نمونههايي نيز ذكر شد 3،ادغام مجوزها و كاهش عددي
آنها ،در واقعيت منجر به بهبود محيط كسبوكار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهاي متعدد و زمانبر
براي فعاالن اقتصادي نشده است.
عالوه بر اين ،بررسيهاي انجام شده نشانگر آن است كه بهرغم تالشهاي صورت گرفته ،همچنان
بسياري از اطالعات مورد نياز شهروندان در خصوص مدارك ،زمان و مراحل مورد نياز براي اخذ مجوزها
در پايگاه اطالعرساني مجوزهاي كسب وكار قابل دسترس نيست و همچنين ،تفكيك دستگاههاي اصلي
و تابعه در پايگاه ،بر مبناي ضوابط روشني صورت نگرفته

است4.

 .1دفتر پايش و بهبود كسبوكار (تهيه و تنظيم) ،مجوزهاي كسبوكار در دولت يازدهم( ...جلد اول) ،ص 29؛ متأسفانه گزارش
عملكرد جديدتري در دسترس نيست.
 .2همان ،ص .30
 .3ر.ك :.احمد مركزمالميري« ،گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسبوكار؛  .5ارزيابي عملكرد هيئت
مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار و دفتر پايش و بهبود محيط كسبوكار» ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي (دفتر مطالعات اقتصادي) ،شماره مسلسل  ،16130آبانماه  ،1397صص .16-23
 .4ر.ك :.همان ،صص .27-34

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
در ادامه به طرح و توضيح اين ادعا پرداخته ميشود كه مهمترين دليل شكست هيئت مقرراتزدايي
در ساماندهي مجوزهاي كسب وكار ،به قوانين مربوط و رويكرد دولت در اين خصوص باز ميگردد .البته
پيش از اين ،به موانع هيئت مقرراتزدايي با توجه به اظهارات مقامات مسئول پرداخته ميشود.
 .3مهمترين موانع اجراي مصوبات هيئت مقرراتزدايي
هرچند يكي از اهداف اصالح ماده ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون
اساسي در ارديبهشتماه  ،1394رفع موانع پيش روي عملكرد مؤثر هيئت مقرراتزدايي بود ،اما در عمل
و بنابر اظهارات مقامات مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي ،همچنان بسياري از مصوبات هيئت
مقرراتزدايي توسط دستگاهها اجرا نميشود .براي مثال ،وزير امور اقتصادي و دارايي در بيستوسومين
جلسه هيئت مقرراتزدايي تصريح كرد 90« :درصد مصوبات هيئت مقرراتزدايي اجرا نميشود» 1.بنا بر
ديگر اظهارات وي« :نبايد به راحتي از كنار اين مسئله عبور كرد ،بلكه بايد با اخذ داليل عدم همكاري
از دستگاههايي كه در اجراي مصوبات همكاري الزم را ندارند گزارشي مستند و تحليلي را به رؤساي سه
قوه منعكس كنيم ،زيرا اين يك موضوع فراقوهاي است ... .متأسفانه مشاهده ميشود در حوزه
مقرراتزدايي ،راهها و فرايندهاي غلط و زايد شناسايي و حذف ميشوند اما همان فرايندها به شكلي
ديگر ظاهر و باعث ايجاد مانع ميشوند».
ادعاي مطرح شده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس هيئت مقرراتزدايي و تسهيل
صدور مجوزهاي كسبوكار ،توسط ديگر مقامات مسئول در اين حوزه نيز تكرار شده و مصاديقي براي آن
برشمرده شده است .براي مثال ،معاون اقتصادي وقت وزير امور اقتصادي و دارايي ـ به عنوان دبير هيئت
مقرراتزدايي ـ در نشست خبري درباره دستاوردهاي پنجساله هيئت چنين اظهار كرده است« :نهادها از
راههايي براي اجرا نكردن مقررات استفاده ميكنند ،در حالي كه ما براي اصالح مقررات  6ماه زمان صرف
ميكنيم» .در بخش ديگري از اظهارات وي آمده است« :اگر قرار باشد زماني كه منافع بخش خصوصي و
بخش دولتي به خطر ميافتد ،در برابر قانون و مواضع هيئت مقرراتزدايي سينه سپر كنند ،پس بايد اين
هيئت تعطيل شود .به نظر ميرسد كه بايد اين ميزان مخالفت شديد از سوي بخش دولتي و بخش خصوصي
با رويههاي هيئت مقرراتزدايي را رفع كرد و اين بخشها بايد در نهايت به قانون تن

دهند»2.

نمونهاي از نقض مصوبات هيئت مقرراتزدايي ،عملكرد وزارت جهاد كشاورزي است .دبير هيئت
مقرراتزدايي در اين خصوص چنين اظهار كرده است 400« :مجوز بايد از سوي وزارت جهاد كشاورزي
 .1خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران (ايرنا) ،1397/8/29 ،قابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:

http://www.irna.ir/fa/News/83106872
 .2گسترش تجارت (روزنامه)« ،معاون وزير اقتصاد به بخشهاي دولتي و خصوصي انتقاد کرد :مقاومت در برابر حذف مجوزهاي
زائد».1397/4/27 ،

صادر ميشد كه پس از پااليش به  96مجوز كاهش يافته و موافقت اصولي اين وزارتخانه نيز حذف شده
است ،اما هنوز در برخي استانها رويه گذشته اجرا ميشود ...سه دستگاه نظارتي شامل بازرسي كل
كشور ،ديوان محاسبات و دادستاني در هيئت مقرراتزدايي عضويت دارند و بايد بر اجراي مصوبات اين
هيئت نظارت كنند ،اما تاكنون هيچ گزارشي در اين زمينه ارائه نكردهاند ...هرچند نميدانيم مصوبات
هيئت اجرايي ميشود يا نه ،اما ميدانيم بخش بزرگي از آنها روي زمين مانده است كه اجرا

نميشود»1.

در ادامه ،داليلي براي عدم اجراي بايسته مصوبات هيئت مقرراتزدايي ذكر خواهد شد.
 .3-1عدم هماهنگي دستگاهها
جنس مصوبات هيئت مقرراتزدايي به كيفيتي است كه اجراي آنها ،نيازمند وجود هماهنگي بين دستگاهها
و نهادهايي از قواي مختلف حكومتي است« .هماهنگي» ،به وضعيتي گفته ميشود كه همه عوامل قادر باشند
در مورد يك تصميم يا اقدام خاص هماهنگ شوند و باور و اطمينان كافي براي همه عوامل در اجراي تصميم
يا انجام اقدام وجود داشته باشد 2.نياز به هماهنگي به ويژه در مواردي دوچندان ميشود كه تصميمات ،توسط
نهادي با ويژگيهاي ستادي و البته با تركيب و اختياراتي كه تأمينكننده ويژگيهاي ستادي نيست ،اتخاذ
ميشود و از اين مهمتر ،الزامي براي اجرا توسط مقام يا نهاد عاليتر وجود نداشته باشد .در چنين مواردي،
صرفاً در صورت وجود هماهنگيهاي الزم ،ميتوان اجراي مصوبه يا مقررهاي را انتظار داشت.
ضرورت وجود ويژگي هماهنگي ،آنگاه كامالً ملموس خواهد بود كه به انگيزههاي بعضاً نهاني دستگاهها
براي حفظ صالحيتهاي مجوزدهي ،توجه شود .به ويژه اينكه بسياري از مجوزها در واقع مجراي درآمد
دستگاهها محسوب ميشود و دستگاهها حاضر نيستند با مشاركت در فرايند حذف مجوزهاي دستوپاگير
يا تسهيل صدور مجوزها ،منابع درآمدي خود را محدود كنند .هماهنگي در اينجا به اين معناست كه
عملكرد دستگاهها بايد به نحوي باشد كه منجر به كاهش جدي درآمدهاي آنها نشود؛ در غير اين صورت،
در رقابتي كه در مجموع به ضرر محيط كسبوكار تمام خواهد شد ،هر دستگاه تالش خواهد كرد صالحيت
صدور مجوزهاي به ويژه درآمدزا را حفظ كرده و فرايند مجوززدايي را با مانع مواجه كند .هماهنگي در
موضوع مورد بحث ،ناظر به پيشبيني سازوكارهايي براي ايجاد انگيزه در دستگاههاي مختلف در جهت
دست برداشتن از صالحيت صدور مجوزهاي حتي درآمدزا به نفع نظام مجوزدهي آسان و كمهزينه است.
در نظام جمهوري اسالمي ايران ،قطعاً اِعمال چنين سازوكاري نيازمند مداخله رئيسجمهور به عنوان
عاليترين مقام قوه مجريه و هيئت وزيران به عنوان مرجع هماهنگكننده دستگاههاي دولتي است.

 .1خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران (ايرنا)« ،دستگاهها با طرح حذف مجوزهاي غيرضروري کسبوکار همراه نيستند»،
 ،1397/4/26وبسايت خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران (ايرنا) ،1397/8/29 ،قابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:

http://www.irna.ir/fa/News/82973642
 .2ر.ك :.احمد مركزمالميري« ،چگونه بوروكراسي ناكارامد مانع اجراي قانون ميشود؟ بررسي موردي الكترونيكي كردن فرايند
تجارت فرامرزي در ايران» ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي (دفتر مطالعات اقتصادي) ،شماره مسلسل ،16068
شهريورماه  ،1397صص .22-27

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
با توجه به نكات پيشگفته ،ميتوان مدعي شد كه تركيب فعلي هيئت مقرراتزدايي ،متناظر و
متناسب با وظايف هيئت مذكور نيست و به ويژه فاقد قابليت هماهنگسازي دستگاهها در جهت انجام
فرايند مجوززدايي است .براي مثال ،يكي از بارزترين مصوبات هيئت مقرراتزدايي كه اجراي آن نيازمند
هماهنگي است ،مصوبه جلسه بيستودوم (مورخ  )1397/5/29است .طبق مصوبه مذكور ،هيئت
مقرراتزدايي در راستاي «تسهيل فرايند پرداخت ماليات نقلوانتقال قطعي امالك» ،سازمان امور مالياتي،
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و سازمان فناوري اطالعات ايران را مكلف كرد حداكثر ظرف يك ماه
پس از ابالغ مصوبه ،با انجام اقداماتي ،امكان پرداخت ماليات مربوط به نقلوانتقال قطعي امالك به صورت
برخط را فراهم كنند .طبعاً با توجه به مالحظات و منافع هر يك از دستگاههاي پيشگفته ،برقراري
هماهنگي ضروري براي اجراي چنين مصوبهاي ،مستلزم پيشنيازهايي بيش از صِرف تصويب مصوبهاي
توسط هيئت مقرراتزدايي است .بر همين اساس است كه عدم اجراي چنين مصوباتي ،مايه تعجب نيست.
كما اينكه چهار ماه بعد از مصوبه مذكور ،هيئت مقرراتزدايي در مصوبهاي ديگر (جلسه بيستوچهارم مورخ
 )1397/9/19با همين موضوع ،سازمان امور مالياتي را مكلف كرد تا با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك،
نسبت به راهاندازي كامل سامانه نقلوانتقال برخط امالك در تهران تا پايان دي  1397و در ساير مناطق
تا پايان سال  1397اقدام كند .در خصوص مصوبات مورد بحث ،موانع و پيچيدگيهاي ايجاد و دستيابي به
هماهنگي به دليل ارتباط مصوبه با دو دستگاه وابسته به دو قوه (مجريه و قضائيه) دوچندان خواهد بود.
نمونهاي از مصوبات هيئت مقرراتزدايي ،كه در آن هيئت به نوعي كارويژه هيئت وزيران را بر دوش
كشيده و بر همين اساس ـ به احتمال بسيار زياد ـ در اجرا با مانع مواجه خواهد شد ،مصوبه جلسه
بيستودوم هيئت مقرراتزدايي (مورخ  )1395/5/29در خصوص «تغيير مبناي محاسبه كارمزد گواهي
ارزيابي انطباق كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري» است .گرچه هدف مصوبه مذكور ،كاهش
كارمزدهاي خدمات سازمان ملي استاندارد است ،اما چنانكه از مصوبه برميآيد ،اين كاهش هزينه ،نيازمند
هماهنگي و يكپارچگي دستگاههايي به اين شرح است :شورايعالي استاندارد ،سازمان ملي استاندارد (وابسته
به رياستجمهوري) ،سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان (وابسته به وزارت صنعت ،معدن و
تجارت) و سازمان برنامه و بودجه (وابسته به رياستجمهوري) .در مصوبه هيئت مقرراتزدايي ،سازمان ملي
استاندارد موظف شده ظرف يك ماه مستندات مربوط به «قيمت تمام شدة» انواع خدمات خود را به سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ارسال نمايد و سازمان اخيرالذكر نيز ظرف دو ماه و قبل از نهايي
شدن بودجه« ،قيمت تمام شدة» پيشنهادي سازمان ملي استاندارد را بررسي كرده و پس از تصويب جهت
طرح در شورايعالي استاندارد به سازمان مذكور ارسال كند .سازمان برنامه و بودجه نيز مكلف شده است
پيشبيني درآمدهاي رديف مربوط را بر اساس مصوبه شورايعالي استاندارد در اليحه بودجه سال 1398
منظور نمايد .فرايند مقرر شده در مصوبه مورد بحث ،نيازمند پيگيري و انسجامبخشي مقام يا نهادي عالي

(در ايران ،رئيسجمهور و هيئت وزيران) است و بيترديد ،مصوبه هيئتي يا تركيب و اختيارات هيئت
مقرراتزدايي ،نميتواند تأمينكننده هماهنگي و انسجام الزم براي اجراي فرايند پيشبينيشده باشد.
 .3-2عدم يكپارچگي و انسجام دستگاهها
اولين ويژگي بوروكراسي براي اجراي قانون ،يكپارچگي (انسجام) است 1.كارامدي دولت ،در ايفاي شايسته
وظايف و اِعمال اختيارات ،محصول يكپارچگي و انسجام دروني ميان نهادهاي بوروكراتيك است 2.در واقع،
چنانكه انسجام كافي بين نهادهاي دولتي و در سطحي باالتر ،بين قواي حكومتي در راستاي تفكيك وظايف
و اختيارات و حدود صالحيتي وجود نداشته باشد ،اجراي هر مصوبه و مقرره و به طور كلي ،اداره امور عمومي،
با معضالت و موانع جدي مواجه خواهد شد .از سوي ديگر ،تجارب كشورهاي موفق در توسعه برقراري
بوروكراسي كارامد ،همچون ژاپن و كره جنوبي ،نشانگر آن است كه در چنين كشورهايي ،يكپارچگي
بوروكراسي با بهرهگيري از نظامات مختلف تأمين شده است كه يكي از مهمترين اين نظامات« ،تمركز
نهادي» است .بدين معنا كه حل اختالفات و يكپارچه كردن سليقههاي شخصي و نهادي مختلف ،بر عهده
نهادي متمركز ـ و البته زير نظر دولت ـ قرار ميگيرد و بدين ترتيب ،نظراتِ برآمده از منافع متفاوت اشخاص
و نهادها ،نميتواند اِعمال قوانين و انجام هرگونه اصالحات را با مانع مواجه كند .بنابراين ،اصالحات بوروكراتيك،
مستلزم زمينهاي عاري از اختالفات و چالشهاي سازماني است كه خود عمدتاً نشئت گرفته از حوزه اختيارات
و صالحيتهاست .تدابير اتخاذ شده توسط كره جنوبي براي ايجاد و مديريت دولت الكترونيك ،نمونهاي از
تدابير قابل بهرهبرداري براي برقراري يكپارچگي و انسجام ،عالوه بر هماهنگيهاي نهادي ،محسوب ميشود.
نگاهي به تركيب نهادهايي با كاركرد مشابه در كشورهاي موفق در الكترونيكي كردن فرايندهاي
اداري نيز نشانگر آن است كه تركيب ستادي و عالي نهاد مربوط ،همواره مورد توجه بوده است .براي
مثال ،سازمان مسئول دولت الكترونيك در كره جنوبي در اوايل دوره مديريت روه ،مو ـ هيون« 3،كميته
حرفهاي دولت الكترونيك» بود .كميته مذكور به دليل داشتن جايگاه قانوني و سازماني پايينتر از «كميته
پروژه دولت الكترونيك» ،نتوانست به طور مؤثر و با قدرت پروژه را با وزارتخانههاي مربوطه هماهنگ
كند .در سال  ، 2005براي انجام هماهنگي مؤثر در مورد پروژه دولت الكترونيك ،با توجه به تجربه دولت
كيم ،داي ـ جونگ 4سطح سازماني اعضاي كميته ويژه دولت الكترونيك به سطح معاون وزير كه باالتر
از سطح اعضاي كميته تخصصي دولت الكترونيك بود ،ارتقا داده شد .هفت ماه بعد ،نقش كميته ويژه به

 . 1ذكر اين نكته ضروري است كه منظور از يكپارچگي و انسجام در اين متن ،توضيح يكي از ويژگيهاي بوروكراسي است.
اين ويژگي ميتواند از منظر يكي از ويژگيهاي اصلي نظام اطالعاتي نيز مورد بحث قرار گيرد؛ براي مثال ،ر .ك :.روحاهلل هنرور
و سيد محمدحسين قريشي « ،يكپارچگي اطالعات و اصالح ساختار نظام اداري :به سوي الگوي حكمراني ديجيتال» ،مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي (دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي) ،شماره مسلسل  ،16179آذرماه .1397
 .2براي مطالعه بيشتر در اين باره ،ر .ك :.همان ،صص .16-20
(.رئيسجمهور كره جنوبي؛ بين سالهاي  2003تا 3. Roh Moo-hyun (2008
(.رئيسجمهور كره جنوبي؛ بين سالهاي  1998تا 4. Kim Dae-jung (2003
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نقش مشورتي تغيير يافت و وظايف اجرايي پروژه به وزارت امور اداري و خانوارها 1منتقل شد .اين تحول
به اين دليل صورت گرفت كه دولت روه ،مو ـ هيون فكر ميكرد كه ساختار كميته ويژه در توسعه و
برنامهريزي فعاليتهاي پروژه دولت الكترونيك در مرحله تدوين پروژه ،مؤثر است؛ اما در مرحله انجام و
تكميل ،اجرا و مديريت مؤثر هر يك از وزارتخانهها الزم بود .بر اين اساس بود كه وزارت مديريت دولتي
و امنيت 2،مديريت پروژه را براي استفاده از دولت الكترونيك به عنوان ابزاري براي اصالحات اداري ،بر
عهده گرفت .در ژانويه « ،2009قانون چارچوب ترويج اطالعات ملي» به تصويب رسيد و «شوراي
استراتژيهاي اطالعات رياستجمهوري» بر اساس قانون مذكور ،تشكيل شد .رؤساي شورا ،نخستوزير
و يك كارشناس غيردولتي بود كه توسط رئيسجمهور تعيين شد و تعداد اعضا با احتساب رؤساي كميته
به  35نفر ميرسيد .عالوه بر اين ،به منظور افزايش كارايي ،دو معاون براي شورا تعيين شد .وزير مديريت
دولتي و امنيت به عنوان معاون استراتژيهاي مطالعات شورا و دومين معاون وزارت مديريت دولتي و
امنيت به عنوان معاون استراتژيهاي اطالعات كميته كاري ،تعيين

شدند3.

چنانكه از تحوالت سازماني و نهادي گفته شده در كره جنوبي در خصوص نهادهاي متولي دولت
الكترونيك برميآيد ،سطح عالي نهادها در انجام موفق چنين فرايندهايي ،يكي از ملزومات اساسي شمرده
ميشود .به ويژه حضور اعضاي دولت در عاليترين سطوح (رئيسجمهور ،وزرا و معاونان آنها) در تركيب
چنين نهادهايي قابل توجه است و عمدتاً به دليل ضرورت يكپارچگي سازماني در دولت براي پيش بردن
پروژههاي ميانسازماني ،چنين تدبيري اتخاذ ميشود.
عالوه بر اين ،تجربه موفق گرجستان در زمينه مورد بحث نيز بيانگر اهميت تمركز نهادي است .به
اين شرح كه بعد از تصويب و اجراي قوانين مرتبط با ايجاد دولت الكترونيك و صدور كارتهاي شناسايي
الكترونيكي ،سومين گام مهم گرجستان در راستاي ايجاد دولت الكترونيك ،ايجاد شبكه يكپارچه اطالعات
و دولت الكترونيك بود .در اين راستا« ،كميسيون دولتي دولت الكترونيك» زير نظر مستقيم نخستوزيري
و «آژانس تبادل اطالعات» زير نظر وزارت دادگستري گرجستان ـ كه مسئوليت شوراي مقابله با فساد را
نيز بر عهده دارد ـ تشكيل شد .دو نهاد مذكور ،در هماهنگي و تعامل با يكديگر ،روند توسعه دولت
الكترونيك را در بخشهاي مختلف كشور پيگيري

ميكنند4.

1. Mogaha
2. Mopas
 .3يانگ بي .لي .دولت الكترونيكي در كره جنوبي از شروع تا توسعه ،ترجمه عليرضا شاهپري و طيبه فقيهنجفي ،تهران،
دانشگاه صنعتي اميركبير (پليتكنيك تهران) ،1394 ،صص .142-145
 .4ولي کوزهگرکالجي« ،مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت اداري در جمهوري گرجستان :انتقال تجربيات به جمهوري اسالمي
ايران» ،مرکز بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري با همکاري سفارت جمهوري اسالمي ايران در گرجستان ،کد گزارش:
 ،97 – 151فروردينماه  ،1398صص 86-87؛
ضرورت تمركز نهادي در حوزه هاي ديگر نيز در گرجستان ،يكي از عوامل توفيق در اصالحات محسوب ميشود؛ چنانكه
در همان گزارش آمده« :به موازات انتشار یک سند جامع ،واحد و متمرکز ،نياز است تا تجميع و تمرکز نهادی و ستادی نيز در
حوزه مقابله با فساد و ایجاد شفافيت اداری صورت گيرد .تجربه جمهوری گرجستان نشان میدهد تمامی فعاليتها و اقدامات
این حوزه از سال  2004تاکنون به صورت متمرکز در تشکيالتی تحت عنوان «شورای هماهنگی بين دولتی مقابله با فساد»
که به اختصار «شورای مقابله فساد» خوانده میشود ،صورت میگيرد که زیر نظر وزارت دادگستری به عنوان رئيس شورا
فعاليت میکند و بيش از  58نهاد دولتی ،قضایی ،پارلمانی ،غيردولتی و نمایندگان نهادهای بينالمللی در آن عضویت دارند.

در موضوع مورد بحث ،به طور خاص چنانكه وظايف و اختيارات دستگاهها با يكديگر همپوشاني
داشته باشد و اختالفاتي حل نشده در خصوص حوزههاي صالحيتي دستگاهها وجود داشته باشد ،اجراي
هرگونه مصوبه با هدف ساماندهي و تسهيل صدور مجوزها از طريق انجام راهكارهايي بينسازماني و
بين دستگاهي ،راه به جايي نخواهد برد .براي مثال ،توجه به مصوبه هيئت مقرراتزدايي در خصوص
تعيين مرجع صدور مجوز «پروانه بهرهبرداري پرورش ماهي در دريا» ،بيانگر آن است كه مصوبه مذكور
با هدفِ از ميان بردن اختالف صالحيتي بين دو سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان شيالت ايران به
تصويب رسيده است .چنانكه در بند « »1مصوبه مذكور مقرر شده است« :مرجع صدور مجوز براي پرورش
ماهي در دريا ،سازمان شيالت ميباشد .سازمان بنادر و دريانوردي ضوابط مربوطه را در حوزه وظايف و
اختيارات خود به شيالت اعالم و سازمان شيالت ايران در صدور مجوز مكلف به مراعات آن ميباشد».
چنانكه از متن مصوبه برميآيد ،تالش شده اختيار صدور مجوز براي سازمان شيالت ايران (وابسته به
وزارت جهاد كشاورزي) و اختيار اعالم ضوابط مربوط براي سازمان بنادر و دريانوردي (وابسته به وزارت
راه و شهرسازي) ،تفكيك و احصا شود .بدين ترتيب مهمترين بند مصوبه ،به جاي حذف يا تسهيل صدور
مجوز ،به توضيح صالحيتهاي دو دستگاه مربوط پرداخته و در واقع انجام كارويژهاي را بر عهده گرفته
كه اصوالً بايد با تصميم رئيس جمهور يا مصوباتي در سطح تصويبنامه هيئت وزيران ،رفع و رجوع شود.
به عبارت روشنتر ،انسجام بخشيدن به بوروكراسي در سطح وزارتي ،بر عهده رئيسجمهور از طرق
پيشبيني شده در قانون اساسي و به طور خاص از طريق هيئت وزيران است ،نه هيئتي كه اساساً با
هدف مجوززدايي تشكيل شده و به لحاظ تركيب نيز در سطحي كامالً متفاوت قرار دارد.
كادر  .4هيئت مقرراتزدايي در نقش رئيسجهور و هيئت وزيران!
برخي از مصوبات هيئت مقرراتزدايي ،در پي تحقيق هدف قابل تقدير و البته ديريابِ هماهنگي و انسجام دستگاه
اجرايي در جهت تسهيل و تسريع صدور مجوزهاي كسبوكار است .اين در حالي است كه طبق اصل
يكصدوسيوچهارم قانون اساسي« ،اتخاذ تدابير الزم» براي «هماهنگ ساختن تصميمهاي وزيران و هيئت
وزيران» بر عهده رئيسجمهور است كه «با همكاري وزيران ،برنامه و خطمشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا
ميكند» .عدم اجراي بيش از  90درصد مصوبات هيئت مقرراتزدايي ـ بنابر اظهار وزير امور اقتصادي و دارايي
ـ با توجه به نكته پيشگفته ،چندان جاي شگفتي ندارد.

طی تقریباً  18سال گذشته ،ساختار و ترکيب اعضای شورای مبارزه با فساد گرجستان دستخوش تغييرات و بازنگريهایی
شده است ،اما عنوان ،ماهيت و ساختار اصلی این شورا ـ با وجود تغيير چندباره ترکيب مجلس ،نخستوزیر و رئيسجمهور ـ
حفظ شده است»؛ ر .ك :.همان ،ص .105
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 .4نهادهاي موازي و مصوبات همپوشان
در بخش پيشين توضيح داده شد كه از جمله موانع موجود در اجراي مصوبات هيئت مقرراتزدايي ،عدم
انسجام و هماهنگي الزم بين دستگاههاي حكومتي است ،اما در كشور ما ،وجود نهادهايي با كاركردهاي
موازي و مشابه و همچنين تصويب مقررات همپوشان توسط هر يك از آنها ،اساساً دستيابي به اهداف
مندرج در قانون يا سياستهاي اتخاذ شده و كاركرد مطلوب هر نهادي را با موانع متعددي مواجه ميسازد.
وجود نهادهاي موازي و مصوبات و اقدامات همپوشان دستگاهها ،در ارتباط با موضوع مورد بحث نيز
يكي از آسيبهاي جدي به شمار ميآيد .به عبارت روشنتر ،در مصوبات متعددي كه توسط نهادهاي
مختلف در موضوع الكترونيكي كردن فرايندهاي اداري به تصويب ميرسد ،جايگاه هيئت مقرراتزدايي
مبهم است .توضيح اينكه گرچه به لحاظ قانوني ،تسهيل و تسريع «شرايط و مراحل صدور مجوزهاي
كسبوكار در مقررات ،بخشنامهها ،آييننامهها و مانند اينها» بر عهده هيئت مقرراتزدايي نهاده شده
است (به موجب اصالحيه ارديبهشتماه  ،)1384اما پس از تصويب قانون مذكور ،قوانين و مقررات ديگري
در اين خصوص به تصويب رسيد كه برخي از آنها ،شبهه همپوشاني صالحيتي و اختالل در كاركرد
متمركز و هماهنگ نهاد مسئول را تقويت ميكند .پيش از آغاز بحث از برخي از اين مصوبات و اقدامات،
شايان ذكر است كه هدف از اين بخش ،تأكيد بر جايگاه مبهم هيئت مقرراتزدايي به عنوان مرجع
مجوززدايي در نظام قانوني فعلي است .احكام قانوني و مقرراتي كه در ادامه ذكر شده ،به ترتيب تاريخ
تصويب آمده 1و در پايان برخي از مصوبات ،تحليلي از ارتباط و نسبت احكام مذكور ،به ويژه از حيث
جايگاه هيئت مقرراتزدايي و همچنين جايگاه و ضمانت اجراي مصوبات آن ،ارائه خواهد

شد2.

 .4-1حكم مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب )1389/10/15
در ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب  3،)1389/10/15مقرر شد ...« :دستگاهها ...موظفند
حداكثر مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون ،نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن
فعاليت به اخذ مجوز و همچنين شيوه صدور ،تمديد ،لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي
 .1براي مشاهده برخي از مصوبات مذكور در اين بخش ،ر .ك :.وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت امور اقتصادي)« ،مجموعه
قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار و مرکز ملي پايش محيط
کسبوکار» ،ارديبهشتماه  ،1397قابل دسترس در آدرس اينترنتي زير:

http://www.bemcenter.ir/Content/rules/RulesList_9702.pdf
شايان ذكر است در فايل اشاره شده ،تنقيحي در خصوص قوانين و مقررات صورت نگرفته و صرفاً مواد قوانين و مقررات مختلف
در خصوص مجوزهاي كسبوكار گردآوري شده است .مصوبههاي  4-9و  4-10در اين گزارش ،عيناً از گزارش مذكور نقل شده است.
 .2آنچه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته ،گزيدهاي از مهمترين قوانين و مقررات وضع شده توسط مراجع ذيصالح در
خصوص موضوع مورد بحث است .بديهي است كه در خصوص دولت الكترونيك ،مقررات و اسناد متعدد ديگري وجود دارد كه
بررسي آنها و توضيح نسبت آنها با يكديگر ،نيازمند پژوهشهايي جداگانه است؛ از جمله :شوراي اجرايي (عالي) فناوري
اطالعات کشور (کميسيون توسعه دولت الکترونيك) ،چارچوب و روششناسي معماري سازماني ،نسخه  ،1شهريورماه .1395
 .3شايان ذكر است بر اساس تبصره «( »5الحاقي به موجب ماده (« )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي
کشور» (مصوب  ،))1394/2/20وظايف و اختيارات کارگروه موضوع ماده ( )۶2قانون برنامه پنجم توسعه به «هيئت مقرراتزدايي
و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار» منتقل شده و ماده ( )۶2قانون برنامه پنجم توسعه ،لغو شده است.

متشكل از معاونت [برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور] ،معاونت توسعه مديريت و سرمايه
انساني رئيسجمهور ،معاونت حقوقي رئيسجمهور ،وزراي امور اقتصادي و دارايي ،كار و امور اجتماعي و
دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيونهاي برنامه و بودجه ،اصل نودم ( )90قانون
اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعالم نمايند .در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در
مهلت تعيين شده ،الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به اخذ مجوز ممنوع است.»...
تحليل
نكاتي در ارتباط با حكم قانوني مذكور در بند « »2-1-2همين گزارش ذكر شد .چنانكه گفته شد ،بر
اساس تبصره «( »5الحاقي به موجب ماده ( )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير )...وظايف و اختيارات
كارگروه موضوع ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه به «هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي
كسبوكار» منتقل شده و ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه ،لغو شده است .ماده ( ،)62مبناي مصوبات
متعددي در خصوص ساماندهي مجوزها و مجوززدايي ،به ويژه در بخش «خدمات» 1،قرار گرفت.
 .4-2تصويبنامه شورايعالي اداري با عنوان «نقشه راه اصالح نظام اداري» (مصوب )1392/12/14
اولين تصويبنامه قابل توجهي كه پس از تصويب برنامه پنجم ،توسط شورايعالي اداري (در جلسه
يكصدوشصتودوم) به تصويب رسيد و حاوي احكامي در خصوص موضوع مورد بحث بود ،سندي با عنوان
«نقشه راه اصالح نظام اداري» است .بر اساس بند « »10ماده (« )115قانون مديريت خدمات كشوري»
(مصوب « 2)1386/7/8اصالح و مهندسي مجدد سيستمها ،روشها و رويههاي مورد عمل در دستگاههاي
اجرايي با گرايش سادهسازي مراحل انجام كار ،خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با
مراجعهكنندگان ،افزايش رضايت مراجعان ،كاهش هزينههاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها» ،از جمله
وظايف شورايعالي اداري مقرر شده است 3در اين راستا ،تصويبنامه مورد بحث به تصويب رسيده است.
در سند مذكور ،عنوان «برنامه دوم» عبارت است از« :توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي
اداري» و يكي از اهداف اين برنامه« ،تسهيل و تسريع دسترسي مردم ،بنگاهها ،كاركنان و دستگاههاي
اجرايي به خدمات دولتي فارغ از زمان و مكان» مقرر شده است .در ذيل هر برنامه ،تعدادي «موضوع
استراتژيك» تصريح شده كه بند « »4-3موضوع استراتژيك ( 3مديريت سيستمها و فرايندهاي سازماني)
به اين شرح است« :مديريت بر ايجاد و راهاندازي پنجرههاي واحد ارائه خدمات و مديريت فرايندهاي
مشترك بين دستگاهي با هماهنگي و مشاركت دستگاههاي ذيربط».
 .1براي مشاهده توضيح واژه «خدمات» در اين متن ،به جزء سوم بند « »2-1-4همين گزارش مراجعه كنيد.
 .2قانون مذكور در تاريخ  1385/11/18به طور آزمايشي به تصويب رسيد و به موجب «قانون دائمي شدن قانون مديريت خدمات
کشوري» (مصوب  )1398/1/26به قانوني دائمي تبديل شد.
 .3در صدر ماده ( ) 114قانون مديريت خدمات كشوري نيز تصريح شده است :به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در
ابعاد ،نقش و اندازه دولت ،ساختار تشكيالتي و نظامهاي استخدامي ،مديريت منابع انساني ،روشهاي انجام كار و فناوري
اداري و ارتقا و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا ،بهرهور و ارزشافزا ،پاسخگو ،شفاف و عاري از فساد و
تبعيض ،اثربخش ،نتيجهگرا و مردمساالر ،شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل ميگردد.»...
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 .4-3مصوبه شورايعالي اداري با عنوان «آييننامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي
اجرايي» (مصوب )1393/6/10
شـورايعالي اداري در يـكصدوشصـتوچهارمين جلسه خود ،در اجراي ماده ( )46قانون برنامه پنجم
توسعه و موادي از قانون مديريت خدمات كشوري و مفادي از سياستهاي كلي نظام اداري ،آييننامه
«توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي» را به تصويب

رساند1.

در ماده ( )2آييننامه مذكور مقرر شده است« :تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند شناسنامه
خدمات خود را با محتواي زير حداكثر تا پايان سال  1393تهيه ،در درگاه دستگاه مربوط انتشار و در
دسترس عموم قرار دهند .معاونت [توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور] نيز نسبت به بررسي
مستندات شناسنامه خدمات اقدام و مراتب را در پنجره واحد ارائه خدمات قرار ميدهد.
شناسنامه خدمات شامل موارد زير است:
ـ كد خدمت،
ـ مباني قانوني و مقررات ارائه خدمت،
ـ نوع خدمت (حاكميتي ـ حمايتي ـ تصدي) بر اساس چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري،
ـ ذينفعان خدمت،
ـ نيازمنديهاي اطالعاتي و اسنادي خدمت از ذينفع (در قالب كاربرگهاي الكترونيك)،
ـ نيازمنديهاي اطالعاتي خدمت نظير مجوز ،استعالم و ...از ساير دستگاهها،
ـ نيازمنديهاي احراز هويت حقيقي و حقوقي،
ـ مجوز و تعرفه اخذ هزينه و شماره حساب آن،
ـ ذكر ضرورتهاي مراجعه حضوري،
ـ فرايند يا فرايندهاي عملياتي و زماني بررسي و ارائه خدمت،
ـ فهرست واحدهاي سازماني درگير در ارائه خدمت».
در ماده ( )3آييننامه تصريح شده است« :دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف تسريع در انجام كار،
كاهش زمان و هزينه و تأمين رضايت و كرامت مردم ،هر سال فرايندها و روشهاي انجام كار خود را با
هدف ارائه در جايگاه اينترنتي دستگاه ،مورد بازبيني و اصالح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فايل
الكترونيكي به معاونت ارسال نمايند».
ماده ( )4آييننامه ،اقداماتي را مقرر كرده است كه دستگاههاي اجرايي بايد «با هدف بهبود كيفيت
خدمات به مردم» انجام دهند:

 .1در ماده ( ،)46اقداماتي به منظور « بسط خدمات دولت الكترونيك ،صنعت فناوري اطالعات ،سواد اطالعاتي و افزايش
بهرهوري درحوزههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي» براي دستگاههاي متعدد ،مقرر شده است.

«الف) اطالعرساني الكترونيكي و برخط در خصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمانبندي انجام آن
و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.
ب) ارائه فرمهاي استاندارد مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزارها و رسانههاي الكترونيكي.
ج) ارائه كليه خدمات ممكن به شهروندان به صورت الكترونيكي و برخط ،از طريق درگاه دستگاه و
درگاههاي ملي و محلي و ساير ابزارهاي الكترونيكي به منظور حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به
دستگاههاي اجرايي براي دريافت خدمت.»...
گرچه در صدر آييننامه ،تصريحي مبني بر ارتباط آييننامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي
اجرايي با ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد ،اما چنانكه در مفاد باال ديده ميشود ،اغلب
مفاد آن در خصوص بحث ساماندهي مجوزهاي مربوط به «خدمات» است .اين نكته به صراحت در ماده
( )5آييننامه تصريح شده است؛ به اين شرح« :در اجراي ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري
اسالمي ايران ،معاونت [توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور] موظف است از طريق كارگروه
پيشبيني شده در اين ماده ،به منظور تسهيل ،تسريع و هماهنگي در صدور مجوزها ،مستندات مربوط
به فرايند كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي را منوط به اخذ مجوز اعم از گواهي ،پروانه،
جواز ،استعالم ،موافقت و موارد مشابه از دستگاههاي اجرايي مينمايد را از دستگاههاي مذكور اخذ و
نسبت به جايگزيني ،تجميع و يا حذف اقدام نمايد».
تبصره ـ معاونت ،بانك اطالعاتي صدور مجوزهاي تمامي دستگاههاي اجرايي كشور شامل :انواع مجوزها،
مرجع ،شيوه صدور ،تمديد ،لغو و احيا ،هزينه ،زمان و فرايند و مراحل انجام كار را با همكاري دستگاههاي
اجرايي تشكيل داده و به منظور اطالعرساني و شفافسازي ،دسترسي برخط مردم به آن را فراهم ميكند.
در آخر ،ماده ( )6آييننامه تصريح كرده است« :در مورد خدماتي كه ارائه آنها منوط به كسب
استعالم يا اخذ مجوز از ساير دستگاههاي اجرايي است ،دستگاه اجرايي اصلي موظف است استعالمها و
مجوزهاي الزم را به صورت الكترونيكي و در شبكه ملي اطالعات انجام داده و كد پيگيري يكتا ،توسط
دستگاه اصلي توليد و بين دستگاهها مبادله گردد».
تحليل
گرچه دستگاه متولي ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه در ماده مذكور مشخص نشده بود ،اما در اين آييننامه
كه در اجراي ماده ( )46قانون برنامه پنجم توسعه به تصويب رسيده ،اين تكليف به معاونت توسعه مديريت و سرمايه
انساني رئيسجمهور [وقت] سپرده شده است .البته بايد گفت به دليل تغييرات تشكيالتي پي در پي معاونتهاي
رياستجمهوري ،اجراي اين تكليف به فراموشي سپرده شد .توضيح اينكه در آبانماه « ،1393معاونت برنامهريزي
و نظارت راهبردي» و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور» ،ادغام شد و «سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور» كه پيشتر منحل شده بود ،احيا شد .اما در مردادماه  1395سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور مجدداً به دو «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان امور استخدامي» تفكيك شد .بدين ترتيب ،همان طور
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كه انتظار ميرفت ،نهاد متولي ماده ( )62در معرض تحوالت سازماني متعدد قرار گرفت و چنانكه از گزارش عملكرد
دولت از اجراي ماده ( )62نيز پيداست ،عملكرد مربوط به اين ماده تقريباً هيچ است1.

به احتمال بسيار زياد ،اينكه قانونگذار با هماهنگي دولت تصميم گرفت متولي ساماندهي مجوزها را از
نهادي ستادي ـ مانند سازمان مديريت و برنامهريزي [وقت] يا سازمان برنامه و بودجه ـ به وزارتخانه امور
اقتصادي و دارايي منتقل كند ،بيثباتي سازماني نهادهايي بوده است كه اصوالً بايد عمود خيمه مديريتي
امور دولت باشند .بسياري از موانعي كه بعدها در مسير ساماندهي مجوزهاي كسبوكار پديد آمد و به ويژه
مقاومت دستگاههاي اجرايي در حذف مجوزهاي دستوپاگير در اجراي مصوبات هيئتي به رياست وزير امور
اقتصادي و دارايي ،به دليل عدم برخورداري هيئت مقرراتزدايي و دبيرخانه آن ،از ويژگيهاي ستادي بود.
 .4-4مصوبه شورايعالي فناوري اطالعات با عنوان «ضوابط فني اجرايي توسعه دولت
الكترونيكي» (مصوب )1393/6/11
به فاصله يك روز از تصويب آييننامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي (مصوب شورايعالي
اداري در بند پيشين) مصوبهاي با مفادي شبيه ،توسط شورايعالي فناوري اطالعات 2به تصويب رسيد.
اين مصوبه مفصل ( 52م اده) به ضميمه سه پيوست ،حاوي احكام متعدد در خصوص موضوع مورد بحث،
و باني نهادها و مراجع متعدد ملي و استاني است.
در ماده ( ،)2هدف از اين مصوبه« ،توسعه دولت الكترونيكي» با ويژگيهاي« :سريع و چابك،
مسئوليتپذير و پاسخگو ،فراگير ،كارامد و اثربخش ،منعطف و تطبيقپذير ،قابل اعتماد ،در دسترس ،با
هماهنگي كامل بين اجزاي دولت و در راستاي ايجاد شفافيت و مقابله با جعل و فساد اداري» ذكر شده است.
در بند « »8ماده ( )1ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيك« ،پنجره واحد خدمات» به اين شرح
تعريف شده است« :موضوع ماده ( )70قانون برنامه پنجم توسعه و شامل يكپارچهسازي و حذف فرايندهاي
زائد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي اجرايي متعدد است».

 .1ر .ك :قسمتهاي « »2-1-2و « »4-1همين گزارش.
 .2شورايعالي فناوري اطالعات ،بر اساس ماده ( )4قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (مصوب
 )1382/9/19تشكيل شد .به موجب ماده مذكور ،اين شورا «به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي و در قلمرو فناوري
اطالعات ،تدوين برنامههاي ميانمدت و بلندمدت براي توسعه پژوهشهاي بنيادي و کاربردي در قلمرو فناوري اطالعات و همچنين
گسترش کاربري فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور و برنامههاي توسعه بخشهاي مختلف» به رياست رئيسجمهور تشكيل
شد .شورايعالي فناوري اطالعات به موجب مصوبه شورايعالي فضاي مجازي ،به «شوراي اجرايي فناوري اطالعات» تغيير نام
يافت .به موجب مصوبه شورايعالي فضاي مجازي در  11ارديبهشتماه ( 139۵شماره /100292 /95 :ش):
«بر اساس بند يک حکم مورخ 1394/6/14مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در خصوص انحالل شوراهاي عالي موازي،
شورايعالي فضاي مجازي در جلسه بيستوهشتم مورخ  1395/1/14مواد ذيل را تصويب نمود:
ماده ( )1ـ شوراهاي عالي انفورماتيک ،اطالعرساني و امنيت فضاي تبادل اطالعات (افتا) منحل و کليه وظايف راهبردي،
سياستگذار ،نظارت و هماهنگي آنها در سطح ملي به شورايعالي فضاي مجازي منتقل ميشود.
ماده ( )2ـ «شورايعالي فناوري اطالعات» به «شوراي اجرايي فناوري اطالعات» تغيير نام يافته و کليه وظايف راهبردي،
سياستگذاري ،نظارت و هماهنگي آن در سطح ملي به شورايعالي فضاي مجازي منتقل ميشود .شوراي مذکور در چارچوب
سياستهاي کلي نظام و مصوبات شورايعالي فضاي مجازي فعاليت مينمايد.
تبصره ـ شرح وظايف شوراي اجرايي فناوري اطالعات با رعايت مفاد ماده ( ،)2توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
تهيه و به شورايعالي فضاي مجازي ارائه خواهد شد».

در ماده ( ،)3كميسيوني با عنوان «كميسيون توسعه دولت الكترونيكي» به منظور «راهبري و توسعه
دولت الكترونيكي در دستگاههاي اجرايي و مديريت بر اجراي اين مصوبه» زير نظر دبيرخانه شوراي عالي
فناوري اطالعات با تركيب زير تشكيل شده است:
« .1معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور (به عنوان رئيس)،
 .2رئيس سازمان فناوري اطالعات ايران (نايبرئيس)،
 .3معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور،
 .4معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رئيسجمهور،
 .5وزارت اطالعات،
 .6وزارت امور اقتصادي و دارايي،
 .7وزارت كشور،
 .8وزارت دادگستري،
 .9معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور،
 .10سازمان ثبت اسناد و امالك كشور،
 .11سازمان ثبت احوال كشور،
 .12شركت پست جمهوري اسالمي ايران،
 .13بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،
 .14دبير شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيك كشور،
 .15رؤساي كارگروههاي 14گانه خوشههاي خدمات به تناسب موضوع،
 .16رئيس كانون دفاتر خدمات پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي كشور،
 .17دو نفر متخصص فناوري اطالعات و يك نفر نماينده صنف مربوطه به انتخاب دبير شورايعالي
فناوري اطالعات،
 .18معاون مربوطه در سازمان فناوري اطالعات ايران (دبير كميسيون)».
در ماده ( )5مصوبه مذكور مقرر شده است« :كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند ،كارگروه توسعه
خدمات الكترونيكي دستگاه را به منظور ايجاد هماهنگي در برنامهريزي ،اجرا و نظارت بر توسعه خدمات
الكترونيكي و اجراي كليه مصوبات مربوط به توسعه دولت الكترونيكي و كميسيون ايجاد كنند» .همچنين
به موجب ماده ( )6استانداريهاي كشور مكلف شدهاند كارگروه «توسعه دولت الكترونيكي استان» را به
منظور توسعه يكپارچه خدمات الكترونيكي ،ايجاد استان الكترونيكي و هوشمند تشكيل دهند.
در ادامه مصوبه مورد بحث ،تكاليفي براي دستگاههاي متعدد وابسته به قواي مجريه و قضائيه در نظر
گرفته است ،از جمله :ماده ( )25در خصوص تكاليف سازمان ثبت اسناد و امالك ،ماده ( )26در خصوص
تكاليف وزارت كشور ،ماده ( )28در خصوص تكاليف وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ماده ( )29در خصوص
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تكاليف وزارت امور اقتصادي و دارايي 1،و ماده ( )40در خصوص وظايفي براي كليه دستگاههاي اجرايي.
تحليل
نكات قابل توجه درباره ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيك ،مرجع تصويب آن و محتواي آن به عنوان
مصوبهاي راهبردي و واجد ضمانت اجرا به عنوان مصوبهاي عالي است .در حالي كه در همان روزها ،شورايعالي
اداري در آييننامه «توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي» مفادي را به عنوان مرجعي ستادي و
عالي به تصويب رسانده بود ،در شورايعالي ديگري ،مفادي مشابه با كارويژههايي مشابه (يعني ايجاد هماهنگي
و تقسيم وظايف و اختيارات) به تصويب رسيد .براي مثال ،ماده ( )9ضوابط فني اجرايي توسعه دولت
الكترونيك ،مفادي كامالً مشابه با مفاد ماده ( )2آييننامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي
(مصوبه شورايعالي اداري) را در خصوص «شناسنامه خدمات» ،مقرر كرده است .معلوم نيست چرا دو نهاد
عالي (شورايعالي اداري و شورايعالي فناوري اطالعات) به فاصله يك روز ،در موضوعي واحد به تصويب
احكام مشابه پرداختند و مصوبات كدام نهاد ،مالك و معيار براي دستگاههاي اجرايي محسوب ميشود.
عالوه بر اين ،با توجه به تبديل شورايعالي فناوري اطالعات به شوراي اجرايي فناوري اطالعات
(طبق مصوبه شورايعالي فضاي مجازي) ،تكليف مصوبات شورايعالي فناوري اطالعات [سابق] و ضمانت
اجراي آن در نظام جديد ،روشن نيست.
كادر  .5پيچيدگي نهادي مراجع متولي دولت الكترونيك
توجه به ماده (« )10ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيك» مصوبه شورايعالي فناوري اطالعات (مورخ
 ،)1393/6/11پيچيدگي ساختار نهادهاي تصميمگيرنده را نشان ميدهد« :معاونت [توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيسجمهور] موظف است با بهرهگيري از مصوبات كارگروه موضوع مواد ( )62و ( )70قانون برنامه پنجم توسعه و بر
اساس مصوبات كميسيون [توسعه دولت الكتـرونيكي] ،به منظور چابكسازي و شفافسازي دولت ،كارامدسازي و
اثربخشي فرايندها ،نسبت به بازمهندسي فرايندهاي ارائه خدمات دولت ...اقدام كرده و پيشنهادهاي خود را براي
بررسي و طرح در كميسيون ارائه كند» .نهادهاي نامبرده شده در ماده ( ،)10يعني كارگروه ماده ( )62قانون برنامه
پنجم توسعه ،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و كميسيون توسعه دولت الكترونيكي ،نهادهايي
همعرض شمرده ميشوند كه اختيارات و تكاليف آنها در خصوص موضوع مورد بحث ،مبهم است .در مجموع ميتوان
گفت تفكيك دقيق اختيارات و تكاليف هريك از نهادها در ساماندهي مجوزها و مجوززدايي در ايران را ميتوان به
نقشه گنجي تشبيه كرد كه پي بردن به جزئيات آن ،نياز به گشودن رمزها و برخورداري از مهارتهاي ويژه دارد!

 .1براي مثال ،در ماده ( )29ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيک مقرر شده است« :وزارت امور اقتصادي و دارايي
موظف است اقدامات زير را به عمل آورد:
 .1برنامهريزي و اجراي روش دريافت و پرداخت الکترونيکي در کليه پيشخوانهاي ارائه خدمات در کشور.
 .2تأمين خدمات اطالعرساني الکترونيکي از طريق پنجره واحد تجاري ايران (شامل اطالعات و خدمات تجارت و بازرگاني
داخلي و بينالمللي) براي تسهيل تجارت الکترونيکي در کشور در هماهنگي با پنجره واحد گمرکي به عنوان زيرمجموعه و
پنجره واحد ملي به عنوان فوق مجموعه از ابتداي سال دوم ابالغ مصوبه.
 .3استقرار گمرک نوين را بر مبناي رويههاي استاندارد بينالمللي و مديريت خطرپذيري هوشمند از ابتداي ابالغ مصوبه آغاز کند.»...

 .4-5مصوبه هيئت وزيران در خصوص برنامه جامع اصالح نظام اداري (مصوب )1393/10/14

1

هيئت وزيران در مصوبهاي مورخ  2،1393/10/14يكي از راهبردهاي اصلي «برنامه جامع اصالح نظام
اداري»« ،توسعه دولت الكترونيك و بهرهگيري از فناوريهاي نوين» را در نظر گرفته است .در اين راستا،
عنوان يكي از برنامههاي هفتگانه در سند مذكور« ،توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي» ـ مستند
به بند «« »12سياستهاي كلي نظام اداري» ـ است ،به اين شرح« :توجه به اثربخشي وكارايي در فرايندها
و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري» .در جدولي كه در اين سند آمده،
اقدامات اساسي سالهاي  1394تا  1396به همراه مباني قانوني و مسئول اجرا ،قيد شده است.
جدول  .2مجموعه اقداماتي كه منجر به توسعه دولت الكترونيك ميشود
رديف

اقدامات اساسي

1394

1395

1396

مباني قانوني

مسئول اجرا

الكترونيكي كردن خدمات دولتي:
 100درصد
* ماده ( )37قانون
* اطالعرساني الكترونيكي
* وزارت ارتباطات و فناوري
خدمات
مديريت
* ارائه فرمها و دريافت
اطالعات
 50درصد  50درصد
كشوري
اطالعات
* سازمان مديريت و برنامهريزي
1
* آييننامه توسعه
كشور
* ارائه خدمات الكترونيكي به
الكترونيكي
 15درصد  20درصد  25درصد خدمات
* دستگاههاي اجرايي
شهروندان
مصوب شوراي عالي اداري
مستمر
مستمر
مستمر
*ايجاد پايگاه اطالعاتي

2

ايجاد و توسعه «شبكه ملي اطالعات»
و استعالمات بين دستگاهي:
* ايجاد مركز تبادل اطالعات ()ix

 50درصد
دستگاهها

* بهاشتراكگذاري بانكهاي
اطالعاتي

 40درصد
دستگاهها

 40درصد
* انجام استعالمات الكترونيكي
استعالمات

3

حذف ،اصالح و تجميع
مجوزهاي صادره توسط
دستگاههاي اجرايي براي
اشخاص حقيقي و حقوقي

 70درصد

حذف تمام
كاهش مراجعه دستگاههاي
مراجعات
4
اجرايي به واحدهاي كسبوكار
غيرضرور

5

فراگير شدن پرداخت
الكترونيكي به حسابهاي
دولتي

 50درصد
* ماده ( )40قانون * وزارت ارتباطات و فناوري
خدمات اطالعات
مديريت
* سازمان مديريت و برنامهريزي
كشوري
 30درصد  30درصد
* ماده ( )46قانون كشور
* دستگاههاي اجرايي
برنامه پنجم توسعه
 30درصد  30درصد

 30درصد

-

 40درصد
 60درصد
پرداختها

-

-

-

* ماده ( )36قانون
* سازمان مديريت و برنامهريزي
مديريت خدمات كشوري
كشور
* ماده ( )62قانون
* دستگاههاي اجرايي
برنامه پنجم توسعه
* سازمان مديريت و برنامهريزي كشور:
ماده ( )7قانون بهبود
تنظيم ضوابط
محيط
مستمر
* دستگاههاي اجرايي و
كسبوكار
تشكلهاي حرفهاي :اجرا
ماده ( )37قانون
مديريت خدمات
كشوري

* سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
* بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
* وزارت امور اقتصادي و دارايي
* دستگاههاي اجرايي

 . 1مصوبه مورد بحث ،فاقد عنوان است .اين مصوبه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي [وقت] و در راستاي اجرايي
كردن «برنامه جامع اصالح نظام اداري» (مصوب شورايعالي اداري) به تصويب رسيده است .در نسخهاي كه از اين مصوبه
توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منتشر شده و در اينترنت قابل دسترس است ،عنوان اين مصوبه به اين شرح
است« :برنامه جامع اصالح نظام اداري  1394الي .»1396
 .2شماره /127675ت  50642هـ.
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اقدامات اساسي

رديف

1394

1395

1396

6

درصد
40
و
فرايندها
تهيه نقشه راه اصالح
روشهاي مورد
فرايندهاي سازماني و
 30درصد  30درصد
بازطراحي و اصالح روشهاي عمل با اولويت
انجام كار بر اساس آن نقشه فرايندهاي رو
به مردم

7

توسعه خدمات قابل ارائه در
دفاتر پيشخوان و مجتمعهاي
خدمات اداري

 20درصد
افزايش
نسبت به
خدماتي كه
ارائه ميشود

8

استقرار پنجره واحد

سه پنجره هفت پنجره
واحد
واحد

تدوين استراتژي جهش براي
استفاده از فناوريهاي نوين تلفن
9
همراه به عنوان بخش مكمل و يا
جايگزين دولت الكترونيك

-

-

پايان سال

مباني قانوني

ماده ( )36قانون
مديريت خدمات
كشوري

مسئول اجرا

* سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور
* دستگاههاي اجرايي

 40درصد
افزايش
نسبت به
خدماتي كه
ارائه ميشود.

-

* سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور
* دستگاههاي اجرايي

ساير موارد

نقشه راه دولت
الكترونيك

* دستگاههاي اجرايي ذيربط با
تصويب كميسيون توسعه دولت
الكترونيك

-

-

* سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور در سال 1394
* وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات

مأخذ :برنامه جامع اصالح نظام اداري  1394الي  ،1396مصوب هيئت وزيران مورخ  ،1393/10/14شماره /127675ت  50642هـ.

تحليل
چنانكه در جدول  2مشاهده ميشود ،طبق «برنامه جامع اصالح نظام اداري» ،اقدام اساسيِ «حذف ،اصالح
و تجميع مجوزهاي صادره توسط دستگاههاي اجرايي براي اشخاص حقيقي و حقوقي» 1بر اساس ماده
( )62قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ( )36قانون مديريت خدمات كشوري ،مقرر شده است .سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور و دستگاههاي اجرايي ،به عنوان مسئول اجراي اين اقدام در نظر گرفته شدهاند
و طبق مصوبه ،بايد  70درصد اين اقدام در سال  1394و  30درصد باقيمانده در سال  1395به اتمام
ميرسيده است .اما چنانكه گفته شد ،اين اقدام به داليل مختلف ،از جمله ناكارامدي و بيثباتي نهاد ستادي
دولت (سازمان مديريت و برنامهريزي وقت) ،همچنان به انجام نرسيده است و طبق آخرين اراده قانونگذار،
اكنون هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار و دبيرخانه آن (مستقر در معاونت امور
اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي) ،متولي اصلي اقدام اساسي پيشگفته محسوب ميشوند.
 .1بر اساس ماده ( )36قانون مديريت خدمات كشوري« :دستگاههاي اجرايي موظفند فرايندهاي مورد عمل و روشهاي انجام
كار خود را با هدف افزايش بهرهوري نيروي انساني و كارامدي فعاليتها نظير سرعت ،دقت ،هزينه ،كيفيت ،سالمت و صحت
امور و تأمين رضايت و كرامت مردم و بر اساس دستورالعمل سازمان تهيه و به مورد اجرا گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار
اين روشها را مورد بازبيني و اصالح قرار دهند.
تبصره ـ ميزان بهرهوري و كارامدي فعاليتها ،صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي بر اساس شاخصهايي كه
با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي به تأييد سازمان ميرسد ،ساليانه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذيربط مورد
اندازهگيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ ميشود».

 .4-6حكم مندرج در قانون برنامه ششم توسعه (مصوب )1395/12/14
با توجه به اهميت موضوع الكترونيكي شدن اطالعات و فرايندهاي تبادل الكترونيكي ،چنانكه پيشتر
گفته شد ،بخشي از احكام «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران (( »)1396 -1400مصوب  )1395/12/14به اين موضوع اختصاص يافت .بدين ترتيب كه
در بند «ث» ماده ( )67مقرر شد:
«كليه دستگاههاي اجرايي كشور موظفند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه ،امكان تبادل
الكترونيكي اطالعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعالمهاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرايي را
حسب شرح وظايف آنان در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي ،به صورت رايگان فراهم نمايند.
تبصره « »1ـ آييننامه اجرايي احصاي كليه استعالمات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطالعات
بين دستگاهي در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط مركز ملي فضاي مجازي با همكاري وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط تدوين و به تصويب شورايعالي فضاي مجازي ميرسد.
تبصره « »2ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است تا سال دوم اجراي قانون برنامه ،تمام
زيرساختهاي الزم براي تعامل اطالعاتي بين دستگاههاي اجرايي بر بستر شبكه ملي اطالعات ،صرفاً از طريق مركز
ملي تبادالت اطالعات ( )NIXو با استانداردهاي فني مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات را فراهم كند».
تحليل
چنانكه مالحظه ميشود ،در حكم پيشگفته بر استعالمات تمركز شده است .گرچه «استعالم» طبق تعريف
قانون ،يكي از انواع مجوزها محسوب ميشود 1،اما قانونگذار در حكم مندرج در قانون برنامه ،اين امر را
ناديده گرفته و تكليف يا اختياري از اين حيث براي هيئت مقرراتزدايي يا دبيرخانه آن مقرر نكرده است.
تكليف مقرر شده در حكم پيشگفته براي مركز ملي فضاي مجازي (تدوين آييننامه اجرايي احصاي كليه
استعالمات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطالعات بين دستگاهي) به نظر ،سبب موازيكاري و
اختالفات صالحيتي خواهد شد .در بند « »4-13راجع به نكته مطرح شده بيشتر توضيح داده خواهد شد.
 .4-7تصويبنامه هيئت وزيران (مصوب )1396/2/24
در تصويبنامهاي كه در ارديبهشتماه  21396به منظور ارتقاي جايگاه ايران در نماگرهاي مختلف شاخص
«سهولت انجام كسبوكار» به تصويب رسيد ،مفادي ناظر بر ايجاد برخي سامانههاي مربوط به مجوزها،
به تصويب رسيد ،از جمله موارد زير:
 .1بر اساس ماده ( )1قانون اصالح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي« ،مجوز
كسبوكار» به اين شرح تعريف شده است« :هر نوع اجازه کتبي اعم از مجوز ،پروانه ،اجازهنامه ،گواهي ،جواز ،استعالم ،موافقت،
تأييديه يا مصوبه است که براي شروع ،ادامه ،توسعه يا بهرهبرداري فعاليت اقتصادي توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ()۵
قانون مديريت خدمات کشوري مصوب  138۶/7/8و ماده ( )۵قانون محاسبات عمومي مصوب  ،13۶۶/۶/1شوراهاي اسالمي
شهر و روستا ،اتاقهاي بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ،اتاقهاي تعاون يا اصناف ،تشکلهاي اقتصادي ،اتحاديهها ،شوراها،
مجامع و نظامهاي صنفي يا نمايندگان و متصديان مستقيم يا غيرمستقيم آنها صادر ميشود».
 .2شماره /23110ت  53079هـ.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
بند «الف» ماده ( )2ـ «سازمانهاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ظرف سه ماه پس
از ابالغ اين تصويبنامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الكترونيكي با اداره كل ثبت شركتها و
مؤسسات غيرتجاري به نحوي فراهم نمايند كه كليه امور مالياتي و بيمهاي مربوط به ثبت شركتها از
قبيل پرداخت حق تمبر گواهي سهام ،اطالعرساني به سازمان امور مالياتي كشور در خصوص شروع
فعاليت شركت و ثبت اطالعات كارگاهها و كاركنان در سازمان تأمين اجتماعي از طريق درگاه واحد اداره
كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري در كمتر از يك روز صورت پذيرد».
بند «پ» ماده ( )2ـ «در اجراي ماده ( )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير ...كليه دستگاههاي
اجرايي كه اخذ مجوز از آنها براي ثبت شركت الزم است ،مكلفند با رعايت ترتيبات مقرر در آن ماده،
امكان اخذ مجوز مذكور را به صورت برخط و از طريق سامانه پنجره واحد اداره كل ثبت شركتها و
مؤسسات غيرتجاري به نحوي فراهم نمايند كه زمان اخذ مجوز مذكور از سقف زماني تعيين شده توسط
هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار تجاوز نكند».
ماده ( )4ـ «به منظور ارتقاي جايگاه شاخص ثبت مالكيت و تسهيل فرايندها در اين زمينه،
سازمانهاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ظرف سه ماه پس از ابالغ اين تصويبنامه امكان
ارتباط الكترونيكي خود با سازمان ثبت اسناد و امالك كشور را به نحوي فراهم نمايند كه كليه امور
مالياتي و امور مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي از قبيل اخذ مفاصاحساب مالياتي ،اخذ مفاصاحساب
تأمين اجتماعي و پرداخت ماليات نقلوانتقال از طريق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
صورت پذيرد.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ظرف سه ماه پس از ابالغ اين تصويبنامه با همكاري
ساير دستگاههاي مرتبط امكان انجام كليه امور مربوط به ثبت مالكيت امالك از طريق پنجره واحد
سازمان يادشده را به نحوي فراهم نمايد كه كليه مراحل ثبت مالكيت در كمتر از ( )5روز صورت پذيرد».
ماده ( )9ـ «سازمان امور مالياتي كشور ،بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ،گمرك جمهوري
اسالمي ايران ،پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،شركت ملي گاز ايران،
وزارت نيرو ،شركت مخابرات ايران و كارورهاي (اپراتورهاي) تلفن همراه مكلفند ظرف سه ماه پس از
ابالغ اين تصويبنامه امكان استعالم الكترونيكي و برخط را مطابق ماده ( )5آييننامه نظام سنجش اعتبار...
به نحوي فراهم نمايند كه داراي كيفيت و كفايت الزم براي شركتهاي سنجش اعتبار باشد».
ماده ( )10ـ «سازمانهاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي مكلفند به منظور كاهش تعداد و زمان
پرداختهاي مؤديان مالياتي و پرداختكنندگان حق بيمه ،ظرف دو ماه پس از ابالغ اين تصويبنامه امكان
ارسال فهرست و پرداخت انواع ماليات اعم از مالياتهاي مستقيم و ارزشافزوده و حق بيمه (جاري و معوقه)
كاركنان بنگاههاي اقتصادي (شامل مراحل اخذ ،ابالغ و پرداخت) را به صورت الكترونيكي فراهم نمايند».

تحليل
تصويبنامه ارديبهشتماه  ،1396اولين تصويبنامهاي است كه با هدف خاص ارتقاي رتبه ايران در يك
شاخص بينالمللي مربوط به كسبوكار («شاخص سهولت انجام كسبوكار» )1به تصويب رسيد و تكاليفي
براي هريك از دستگاهها در راستاي هدف مذكور مقرر كرد.
در اجراي بخشي از احكام پيشگفته در تصويبنامه« ،پنجره واحد شروع كسبوكار» در اسفندماه 1397
رونمايي شد .بنا بر اظهارات معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي [وقت] ،در راستاي بهبود رتبه ايران
در نماگر «شروع كسبوكار» (يكي از نماگرهاي شاخص سهولت انجام كسبوكار بانك جهاني) ...« ،چهار
اقدام انجام شده كه برقراري ارتباط الكترونيك بين سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و سازمان امور مالياتي
براي مرحله اطالعرساني به سازمان امور مالياتي ،در خصوص شروع فعاليت اقتصادي ،موضوع ماده ()117
قانون مالياتهاي مستقيم و اخذ تأييديه و كد رهگيري پيشثبتنام مالياتي بدون مراجعه اربابرجوع به
سازمان ماليات و از طريق درگاه الكترونيكي اداره كل ثبت شركتها امكانپذير شده است . ....فرايند ثبتنام
در ماليات مستقيم و ارزشافزوده همگام شده است و بدون نياز به مراجعه متقاضيان به پورتال سازماني و
صرفاً از طريق پنجره ،اين اقدام انجام خواهد شد . ...برقراري ارتباط الكترونيكي بين سازمان ثبت اسناد و
امالك كشور و سازمان تأمين اجتماعي براي مرحله ثبتنام كارگران در سازمان تأمين اجتماعي و اخذ كد
كارگاهي شركتهاي جديدالتأسيس بدون مراجعه به سازمان تأمين اجتماعي و از طريق پنجره امكانپذير
شده است . ...اقدام چهارم نيز مربوط به حذف مرحله اخذ گواهي عدم سوءپيشينه است . ...در مجموع با انجام
اين چهار اقدام ،شاهد كاهش زمان [در فرايند شروع كسبوكار] از  72/5روز به  26/5روز خواهيم

بود»2.

نكته قابل ذكر در خصوص پنجره واحد شروع كسبوكار اين است كه سازوكار مذكور ،گرچه مفهوم
و كاركرد پنجره واحد را دارد ،اما خود سامانهاي جداگانه محسوب نميشود .به نظر ميرسد پنجره واحد
شروع كسبوكار ،به نوعي نسخه تكامليافته «پنجره واحد سازمان امور مالياتي كشور و اداره كل ثبت
شركتها و مؤسسات غيرتجاري» 3است .اما اين پنجره واحد ،پيشنياز كسب هر مجوز فعاليت در سامانه

1. Ease of Doing Business
 .2خبرگزاري مهر 4« ،اقدام براي بهبود فضاي کسبوکار /حذف مرحله اخذ گواهي عدم سوءپيشينه» ،1397/12/11 ،قابل
مشاهده در آدرس اينترنتي زير:
https://www.mehrnews.com/news/4557138/
در اطالعيه شماره  37مندرج در پايگاه اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري (سازمان ثبت اسناد و امالك كشور؛
قوه قضائيه) در اين خصوص تصريح شده است ...« :سازمان ثبت در سنوات اخير در چارچوب سياستهاي کالن نظام همواره
فارغ از ايجاد سهولت در ثبت انواع شرکتها و مؤسسات غيرتجاري با الکترونيکي نمودن فرايندها و ارتباط برخط با اکثر
بانکهاي اطالعاتي پايه کشور ،اقدامات مؤثري به عمل آورده است و بر همين مبنا دسترسي به آخرين وضعيت شرکتهاي
ثبتشده ،دسترسي برخط به اطالعات پلمب دفاتر قانوني ،آخرين وضعيت مالياتي مؤديان ،گواهي عدم سوءپيشينه مؤثر و
ثبتنام بيمه تأمين اجتماعي کارگران در وزارت کار و اخذ کد کارگاه  ...به صورت خودکار از طريق پنجره واحد جهت دستگاههاي
متولي به شرح ذيل فراهم آورده است .1 :اخذ گواهي عدم سوءپيشينه به صورت الکترونيکي در شاخص شروع کسبوکار...
 .2يکسان شدن مراحل تکميل اطالعات مالياتي و ثبتنام ماليات بر ارزشافزوده اشخاص حقوقي و پرداخت حقالتمبر مالياتي
در شاخص شروع کسبوکار .3 ...ثبتنام بيمه تأمين اجتماعي کارکنان اشخاص حقوقي و اخذ کد کارگاهي در شاخص شروع
کسبوکار»...؛ قابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:

http://sherkat.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3721&ctl=Edit&mid=10512&Code=15898
 .3اين سامانه ،هماكنون نيز به آدرس اينترنتي زير قابل دسترس است:

http://e1.tax.gov.ir/pages/action/show/414
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«پيشخوان مجوزهاي كشور» است .بدين ترتيب ،ثبت شركت در حال حاضر دستكم مستلزم مراجعه
به دو سامانه مستقر در اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و دبيرخانه هيئت مقرراتزدايي
(مستقر در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي) است .اين فرايند ،به پيچيدگي و زمانبر
بودن اخذ مجوزها انجاميده و بهرغم تالشهاي صورت گرفته ،همچنان نيازمند اصالح و بهبود است.
 .4-8مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با عنوان «دستورالعمل استقرار و توسعه مركز
ملي پايش محيط كسبوكار كشور» (مصوب )1396/4/26
مصوبهاي در تيرماه  1396با عنوان «دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسبوكار
كشور» به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (به رياست معاون اول رئيسجمهور) رسيد .مصوبه
مذكور ،حاوي احكام مهمي است كه جملگي ناظر بر سامانه مجوزهاي كسبوكار است و تصريح
مهلتهايي براي دستگاهها در پيادهسازي و كاربري سامانه است.
در ماده ( )2مصوبه مذكور مقرر شده است« :وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (سازمان فناوري
اطالعات ايران) مكلف است ظرف مدت سه ( )3ماه پس از ابالغ اين تصويبنامه ،بر اساس نيازمنديهاي
اعالمي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي ،ضمن ايجاد درگاه واحد و برخط (الكترونيكي) «مركز ملي
پايش محيط كسبوكار» ،نسبت به ايجاد زيرساختهاي فني الزم براي راهاندازي ،نگهداري و توسعه
پايگاهها و سامانههاي زير و ارتباط دستگاههاي اجرايي با مركز از طريق مركز ملي تبادل اطالعات اقدام
نمايد .وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم به مديريت محتوا و كاربري مركز مذكور است.
* سامانه مجوزهاي كسبوكار كشور
* پايگاه اطالعرساني مجوزها و نقشه ملي استعالمات كشور
* سامانه دريافت ،انعكاس و پيگيري رسيدگي به شكايات متقاضيان صدور مجوزهاي كسبوكار
* مركز فوريتهاي محيط كسبوكار كشور».
در ماده ( )4مصوبه مذكور نيز تصريح شده است« :وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات مكلفند ،سامانه مجوزهاي كسبوكار كشور را ظرف مدت سه ( )3ماه پس از ابالغ اين
مصوبه به گونهاي پيادهسازي نمايند كه متقاضيان دريافت مجوز از دستگاههاي اجرايي كشور پس از
ثبت درخواست مجوز ،قادر به پيگيري فرايند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه ،نرمافزارهاي كاربردي،
كارپوشه ملي ايرانيان و درگاه اينترنتي باشند».

تحليل
چنانكه در گزارش نظارتي پيشين در خصوص عملكرد هيئت مقرراتزدايي و دبيرخانه مربوط توضيح
داده شد ،طبق دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسبوكار كشور ،درگاه واحد و
برخط «مركز ملي پايش محيط كسبوكار» ايجاد خواهد شد و كليه سامانههاي مربوط به مجوزها
(ازجمله «پايگاه اطالعرساني مجوزهاي كسبوكار» مندرج در ماده ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي
اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي) در اين درگاه بارگذاري خواهد شد .بدين ترتيب« ،مركز ملي
پايش محيط كسبوكار كشور» ،هم عنوان جديد «ستاد هماهنگي توسعه پنجرههاي واحد كشور» است
(طبق ابالغيه وزير امور اقتصادي و دارايي) و هم عنوان درگاه واحد و برخطِ متشكل از چهار پايگاه و
سامانه (طبق دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسبوكار كشور ،مصوب ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي) 1.با وجود اين ،طبق گزارشي از مركز ملي پايش محيط كسبوكار ،مجموعه
چهار سامانه مذكور در ماده ( )2دستورالعمل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ،يك سامانه يكپارچه با
عنوان «پيشخوان مجوزهاي كشور» ايجاد ميكند 2.اين در حالي است كه بر اساس دستورالعمل ،عنوان
درگاه واحد و برخط« ،مركز ملي پايش محيط كسبوكار كشور» تعيين شده است.
بر اساس گزارش اخير مركز ملي مطالعات ،پايش و بهبود محيط كسبوكار« ،سامانه سام به عنوان
بخشي از پنجره واحد كسبوكار كشور در حوزه صدور مجوزهاي كسبوكار ،يك سيستم اطالعاتي تحت
وب و قابل دسترسي در هر زمان و هر مكان است كه فناوري اطالعات و ارتباطات را به عنوان عامل
«توانمندساز» بهكار ميگيرد تا دبيرخانه هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار از طريق
اين سامانه بتواند به ايفاي وظايف قانوني خود در زمينه نظارت بر زمانبندي و وضعيت فرايند صدور
مجوزهاي كسبوكار توسط دستگاههاي اجرايي بپردازد و ضمن اطالعرساني به متقاضيان دريافت مجوزها،
در صورت بروز مشكل در فرايند صدور مجوز ،در مدت زمان تعيينشده توسط قانون اقدامات الزم را براي
رفع مشكالت موجود بر سر راه صدور مجوزهاي كسبوكار انجام دهد .فعاليتها ،عمليات و مشخصات
كاركردي سامانه سام ،نشاندهنده نحوه اجراي عمليات توسط سامانه و تعامل با كاربران ميباشد.
وظيفه اين سامانه دريافت درخواست مجوز از مردم ،تحويل آن به دستگاه اجرايي مربوطه ،تبادل
استعالمات مرتبط با مجوزهاي بين دستگاههاي اجرايي و نهايتاً تحويل مجوز صادر شده به
درخواستكننده مجوز

ميباشد»3.

نكته پاياني بسيار مهم اينكه در دستورالعمل مورد بحث ،با اينكه در ماده ( )7آن به ماده ()57
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير ...و ماده ( )3قانون اصالح مواد ( )6( ،)1و ( )7سياستهاي كلي اصل
 .1ر .ك :.مركزمالميري« ،گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسبوكار؛  .5ارزيابي عملكرد هيئت
مقرراتزدايي  ،»...صص .11-16
 .2علي فيروزي (تهيه و تنظيم)« ،گزارش عملكرد مركز ملي پايش محيط كسبوكار كشور» ،وزارت امور اقتصادي و دارايي،
معاونت امور اقتصادي ،كد گزارش ،975589532 :آبانماه  ،1397ص .4
 .3مرکز ملي مطالعات ،پايش و بهبود محيط کسبوکار (تهيه و تنظيم) ،معرفي و گزارش پيشرفت پروژه «پيشخوان خدمات
دولت و مجوزهاي کشور» ،کد گزارش  ،985589110-2ارديبهشتماه  ،1398صص .8-9

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
چهلوچهارم ( )44قانون اساسي اشاره شده است ،هيچ ارجاعي به هيئت مقرراتزدايي يا مصوبات آن
صورت نگرفته است.
 .4-9مصوبه هيئت وزيران (مصوب )1396/8/25
در ماده ( )1مصوبهاي از هيئت وزيران در آبانماه  11396مقرر شد« :به منظور هماهنگي بين دستگاهي ،كليه
دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور تحقق برنامه عملياتي (با اولويت پروژههاي ماليات الكترونيك ،معامالت
دولت الكترونيكي ،سالمت الكترونيكي ،بيمه الكترونيكي ،استعالم مدارك تحصيلي ،تكميل پايگاه هويتي
اطالعات نسبي و سببي ،خزانهداري الكترونيكي و مديريت الكترونيكي خدمات) نسبت به ارائه اطالعات،
وبسرويسهاي برخط ،استعالمهاي الكترونيك و برنامههاي تلفن همراه ،خدمات خود را جهت بهرهبرداري در
مركز ملي تبادل اطالعات ،كارپوشه ملي ايرانيان ،سامانه دولت همراه ،سامانه پايش اطالعات كالن كشور (پاك)،
سامانه يكپارچه صدور مجوزهاي كسبوكار ،سامانه مديريت خدمات ،سامانه مديريت ساختار دستگاههاي
اجرايي ،سامانه كارمند ايران و ساير درگاههاي (پورتالهاي) يكپارچه ،حسب مورد به متولي مربوطه ارائه نمايند».
 .4-10ابالغيه وزير امور اقتصادي و دارايي (مصوب )1397/2/5
در ابالغيه وزير امور اقتصادي و دارايي 2آمده است« :به استناد بند « »1مصوبه شماره
/105816ت54607هـ مورخ  1396/8/25هيئت محترم وزيران و همچنين دستورالعمل توسعه مركز
ملي پايش محيط كسبوكار كشور  50868مورخ  31398/5/1ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ،الزامي
است كليه واحدها و سازمان هاي تابعه وزارت متبوع ضمن تعامل سازنده با مركز ملي پايش محيط
كسبوكار كشور مستق ر در معاونت امور اقتصادي ،كليه مجوزها و استعالمات در حال صدور خود را فقط
از طريق درگاه پيشخوان ملي مجوزهاي كشور به متقاضيان ارائه نمايند».
 .4-11مصوبه شورايعالي اداري با عنوان «برنامه جامع اصالح نظام اداري ـ دوره دوم» (مصوب
)1397/5/30
شورايعالي اداري در يكصدوهشتادودومين جلسه مورخ  ،1397/5/30در اجراي «سياستهاي كلي نظام
اداري» و «نقشه راه اصالح نظام اداري» (مصوبه شماره  206/93/560تاريخ  1393/1/20شورايعالي
اداري) و به منظور تداوم اصالحات در نظام اداري كشور ،برنامه جامع اصالح نظام اداري ـ دوره دوم،
مشتمل بر  10برنامه به تصويب رساند.
 .1مصوبه شماره /105816ت 54607ه مورخ .1396/8/25
 .2ابالغيه وزير شماره  17396مورخ .1397/2/5
 .3اين دستورالعمل ،در جلسه سيونهم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (مورخ  )1396/4/26به تصويب رسيده است.

در اين برنامه جامع نيز همچون برنامه پيشين ،يكي از «راهبردهاي اصلي برنامه جامع اصالح
اداري»« ،توسعه دولت الكترونيك و بهرهگيري از فناوريهاي نوين» ذكر شده است .در برنامه جامع دوم،
در جدولي شبيه به جدول  ،2اقدامات اساسي ،مسئول ،مرجع تصويب ،زمان ،مشاور و همكار و مالحظات
در خصوص هريك از راهبردها ،آمده است .يكي از اقدامات اساسي در راهبرد توسعه دولت الكترونيك،...
«شناسنامهدار كردن خدمات دستگاههاي اجرايي» مقرر شده است .مسئول اين اقدام ،سازمان اداري و
استخدامي كشور در نظر گرفته و در ستون زمان ،قيد «مستمر» ذكر شده است.
تحليل
با توجه به عدم انجام ساماندهي مجوزها و «خدمات» 1،تكليف به اقدام شناسنامهدار كردن خدمات
دستگاه هاي اجرايي به عنوان جزئي از ساماندهي نظام مجوزها ،همچنان پاي ثابت مصوبات دولتي است.
 .4-12مصوبه هيئت مقرراتزدايي در خصوص تعيين تكليف پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه
خدمات كشور (مصوب )1397/8/28
در مصوبه هيئت مقرراتزدايي (جلسه بيستوسوم ،مورخ  ،)1397/8/28مركز ملي مطالعات ،پايش و
بهبود محيط كسبوكار مكلف شده است كارگروهي را با عضويت سازمان اداري و استخدامي كشور و
يكي از اعضاي هيئت ،به منظور استاندارد و يكسانسازي شناسنامه مجوزها و خدمات كشور ،ظرف يك
ماه ،تشكيل دهد (بند «.)»1
در بند « »2مصوبه مذكور ،مركز ملي مطالعات ،پايش و بهبود محيط كسبوكار مكلف شده است
نسبت به استانداردسازي شناسه ملي مجوزها و خدمات از طريق كارگروهي متشكل از سازمان اداري و
استخدامي كشور ،مركز ملي آمار ايران و سازمان فناوري اطالعات ايران ،ظرف يك ماه ،اقدام كند.
بند « »3مصوبه ،مراجع صدور مجوزها را مكلف كرده است كليه مجوزها و خدمات خود را در
محورهايي به اين شرح از طريق پيشخوان مجوزها و خدمات كشور ارائه كنند« :امكان ثبت درخواست
مجوز و خدمت ،تبادل كليه استعالمات پيشنياز يا مرتبط با صدور مجوز ،...دريافت شناسه يكتاي مجوز
و خدمت ،تحويل مجوز و خدمت انجامشده».
در بند « »4مصوبه ،ضمن شناسايي «دبيرخانه هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار
به عنوان دستگاه اصلي پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات كشور» ،دبيرخانه مذكور را مكلف كرده است
با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان فناوري اطالعات ايران ،ظرف دو ماه پس از تصويب
مصوبه ،پنجره واحد مذكور را ايجاد كرده و گزارش پيادهسازي آن را به هيئت اعالم

نمايند2.

 .1براي مشاهده توضيح واژه «خدمات» در اين متن ،به قسمت پاياني بند « »2-1-4همين گزارش مراجعه كنيد.
 .2در گزارش اخير معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح شده است ...« :از  37عنوان خدمت شناسهدار
واحدهاي ستادي وزارت امور اقتصادي و دارايي 30 ،شناسه در بخش درخواست خدمات و  31شناسه در بخش ارائه خدمت،

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
تحليل
چنانكه از عنوان مصوبه هيئت مقرراتزدايي برميآيد ،تدوينكنندگان و تصويبكنندگان مصوبه ،با علم
به ابهام نهادي و صالحيتي مرجع يا مراجع ساماندهي صدور مجوزها و خدمات كشور ،در پي «تعيين
تكليفِ» دستكم يكي از مراحل اين نظامبخشي ،يعني «پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات
كشور» بوده اند .اما نكته بسيار مهم آن است كه نه در مصوبه هيئت وزيران (مورخ 1393/10/14؛ ر .ك:.
جدول  2همين گزارش) و نه در مصوبه شورايعالي اداري با عنوان «برنامه جامع اصالح نظام اداري ـ
دوره دوم» (مصوب  ،)1397/5/30نامي از هيئت مقرراتزدايي يا وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مسئول
برده نشده است؛ بلكه در مصوبه شورايعالي اداري ،سازمان اداري و استخدامي كشور ،مسئول اقدام در
خصوص «شناسنامهدار كردن خدمات دستگاههاي اجرايي» در نظر گرفته شده است .اين در حالي است
كه در زمان تصويب برنامه جامع اصالح نظام اداري توسط شورايعالي اداري (مردادماه  ،)1397وظايف
و اختيارات كارگروه موضوع ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه به «هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور
مجوزهاي كسبوكار» منتقل شده و ماده ( )62قانون برنامه پنجم توسعه ،لغو شده

بود1.

كادر  .6شناسنامهدار كردن خدمات دستگاههاي اجرايي :همچنان در دست اقدام!
طبق ماده (« )2آييننامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي» (مصوب  1393/6/10شورايعالي
اداري) و ماده (« )9ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيك» (مصوب  1393/6/11شورايعالي فناوري
اطالعات) ،تمامي دستگاههاي اجرايي موظف شده بودند شناسنامه خدمات خود را حداكثر تا پايان سال 1393
تهيه كرده و در درگاه دستگاه مربوط انتشار و در دسترس عموم قرار دهند .سازمان اداري و استخدامي كشور
نيز در مصوبه شورايعالي اداري با عنوان «برنامه جامع اصالح نظام اداري ـ دوره دوم» (مصوب )1397/5/30
نيز به عنوان مسئول اين اقدام در نظر گرفته شده است .با وجود اين ،فرايند مذكور كه به نظر ،فرايندي اداري
و نه چندان پيچيده و سهمگين به نظر مي رسد ،همچنان انجام نشده و تصويب مقررات متعدد و سپردن انجام
يا نظارت بر انجام آن به نهادهاي متعدد ادامه دارد .در آخرين مورد ،طبق مصوبه هيئت مقرراتزدايي (مصوب
« ،)1397/8/28مركز ملي مطالعات ،پايش و بهبود محيط كسبوكار» مكلف شده «استانداردسازي شناسه ملي
مجوزها و خدمات» از طريق كارگروهي متشكل از سازمان اداري و استخدامي كشور ،مركز ملي آمار ايران و
سازمان فناوري اطالعات ايران ،ظرف يك ماه (تا پايان آذرماه  ،)1397به انجام رساند .در واقع طبق مصوبه
مذكور ،تكليف شده اقدامي كه در طول چهار سال گذشته با مسئوليت نهاد ستادي [وقت] (سازمان اداري و
استخدامي كشور) ،انجام نشده ،توسط مركز ملي مطالعات ،پايش و بهبود محيط كسبوكار (يكي از نهادهاي
وابسته به معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي) و كارگروه مربوط ،انجام شود .در خصوص توفيق در
انجام اين فرايند ،ترديد جدي وجود دارد.

الكترونيكي شده است؛ نامه معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي،
به شماره  ،29991مورخ .1398/2/23
 .1بر اساس تبصره «( »5الحاقي به موجب ماده (« )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور» (مصوب .)1394/2/20

 .4-13مصوبه شورايعالي فضاي مجازي با عنوان «آييننامه اجرايي احصاي كليه استعالمات
و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطالعات بين دستگاهي» (مصوب )1397/9/24
شورايعالي فضاي مجازي در مصوبهاي با عنوان «آييننامه اجرايي احصاي كليه استعالمات و ايجاد نظام
استانداردسازي تبادل اطالعات بين دستگاهي (موضوع تبصره « ،»1بند «ث» ماده ( )67قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه( »...جلسه شماره پنجاهوچهار مورخ  ،)1397/9/24آييننامهاي در قالب  8ماده در
خصوص موضوع مورد بررسي به تصويب رساند.
در ماده ( )1آييننامه مذكور (ذيل عنوان تعاريف) «مصاديق پايگاههاي اطالعاتي پايه» در بند «»3-1
احصا شده و «پايگاه اطالعات مجوزهاي كسبوكار كشور» به عنوان يكي از مصاديق نام برده شده

است1.

در ماده ( )2آييننامه اجرايي مورد بحث ،تصريح شده است« :كليه اطالعات موارد پنجگانه در قالب
شناسنامه فني (شناسنامه خدمت ،شناسنامه داده و شناسنامه سامانههاي اطالعاتي) توسط سازمان اداري
و استخدامي كشور با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات احصا و به تأييد كارگروه تعاملپذيري
دولت الكترونيكي موضع ماده ( )6اين آييننامه ميرسد.
تبصره « »1ـ شناسنامههاي فني مربوط به مجوزهاي كسبوكار صادره توسط دستگاههاي اجرايي
با هماهنگي دبيرخانه هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار تنظيم شود.
تبصره « »2ـ هرگونه ارائه خدمات دستگاههاي اجرايي خارج از چارچوب مندرج در شناسنامههاي
فني فاقد اعتبار است».
در ماده ( ،)6در خصوص تركيب و وظايف و اختيارات «كارگروه تعاملپذيري دولت الكترونيكي»،
مفادي به اين شرح مقرر شده است« :كارگروه تعاملپذيري دولت الكترونيكي ذيل مركز ملي فضاي
مجازي و با عضويت دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات (رئيس توسعه دولت الكترونيك مصوب مورخ
 1393/6/11شوراي عالي فناوري اطالعات) به تناسب موضوع و نمايندگان سازمان اداري و استخدامي
كشور ،دبيرخانه هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار ،وزارت اطالعات ،قوه قضائيه،
وزارت كشور ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،ستاد كل نيروهاي
مسلح ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،دستگاههاي مبدأ (متوليان پايگاه اطالعات پايه) و مقصد
(بهرهبردار پايگاه اطالعات پايه) حسب مورد و دو نفر متخصص فناوري اطالعات به انتخاب رئيس كارگروه
با وظايف و اختيارات زير تشكيل ميشود:
« .1پايگاههاي اطالعاتي پايه :كليه پايگاههاي داده و اطالعاتي كه داده و اطالعات آنها براي احراز هويت اشخاص ،داراييهاي
منقول و غيرمنقول ،فعاليت اقتصادي ،اجتماعي و علمي و صحت تبادل اطالعات پولي ،مالي و سرمايهاي ضروري است؛ پايگاه
هويت ايرانيان ،پايگاه اسناد و امالك و حدنگاري كشور ،پايگاه هويت وسايط نقليه ،پايگاه هويت اشخاص حقوقي ،پايگاه كاال و
خدمات ،پايگاه مديريت خدمات دولت ،پايگاه نظام ملي نشانيگذاري مكانمحور ،پايگاه مالياتي كشور ،پايگاه اطالعات مالي،
پايگاه اطالعات خدمات بانكي و پولي كشور ،پايگاه اطالعات و آمار ،پايگاه سالمت ،پايگاه ملي بيمههاي سالمت كشور ،پايگاه
ملي بيمههاي اجتماعي كشور ،پايگاه ملي اطالعات دادههاي باز كشور ،پايگاه اطالعات مكانمحور كشور ( ،)SDIپايگاه اطالعات
مكان اقامت اشخاص حقيقي و حقوقي ،پايگاه اطالعات سجل كيفري كشور ،پايگاه اطالعات مجوزهاي كسبوكار كشور ،پايگاه
اطالعات تحصيلي ،پايگاه اطالعات كسبوكارها و مشاغل كشور ،پايگاه اطالعات شبكه احراز هويت كاربران ارتباطي (شاهكار)،
پايگاه احراز هويت قوه قضائيه و پايگاه ثبتنام الكترونيك قوه قضائيه (ثنا) ،از مصاديق اين پايگاههاي اطالعاتي پايه هستند».
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 .6-1تعيين ضوابط و استانداردهاي الزم نظير قالب شناسنامههاي فني،
 .6-2ارزيابي شناسنامه فني تكميلشده توسط دستگاههاي اجرايي،
 .6-3استعالمات و نحوه دسترسي به آنها،
 .6-4تعيين دادگان 1براي دولت الكترونيك،
 .6-5تدوين توافقنامه تبادل اطالعات بين دستگاههاي مبدأ ،مقصد و مركز ملي تبادل اطالعات،
 .6-6تأييد درخواست استمهال دستگاههاي اجرايي و موارد مستثنا از اين مصوبه،
 .6-7تعيين مدل پيادهسازي تبادل اطالعات و استعالم الكترونيكي بين دستگاهي،
 .6-8بهروزرساني فهرست پايگاههاي اطالعاتي پايه،
 .6-9تدوين دستورالعملهاي اجرايي مورد نياز».
تحليل
در يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطالعات (مورخ  ،)1397/1/27با استناد به ضوابط فني
اجرايي توسعه دولت الكترونيك (مصوب  ،)1393/6/11آييننامهاي با عنوان «آييننامه اجرايي استقرار
چارچوب تعاملپذيري دولت الكترونيكي جمهوري اسالمي ايران ( EGIF: E-Government
 »)Interoperability Frameworkبه تصويب رسيد 2.در ماده ( )3مصوبه مذكور ،كارگروهي به نام
«كارگروه تعاملپذيري دولت الكترونيكي» ،به منظور «راهبري و نظارت بر پيادهسازي چارچوب
تعاملپذيري دولت الكترونيكي جمهوري اسالمي ايران در دستگاههاي اجرايي و مديريت بر اجراي اين
مصوبه» ،تشكيل شده است .چنانكه در ماده ( )6مصوبه شورايعالي مجازي ديده ميشود ،كارگروهي
عيناً با نام كارگروه مصوب شوراي اجرايي فناوري اطالعات ،البته با تركيبي متمايز ،تشكيل شده است.
جمعبندي و نتيجهگيري
اول ـ در اين گزارش ،سطحي محدود از مقرراتزدايي يا «مجوززدايي» توضيح داده شد؛ بدين معنا كه
متأثر از مشكالت برآمده از بوروكراسي ناكارامد ،مسئله پيچيدگي ،زمانبر بودن و هزينهبر بودنِ صدور
مجوزها به عنوان يكي از موانع اصلي كسبوكارها مطرح شده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
در واقع آنچه امروزه با عنوان مقرراتزدايي در ايران از آن ياد ميشود و هيئتي نيز با همين عنوان تشكيل
شده است ،در واقع «مجوززدايي» (به معناي مضيّق و ناظر بر كاهش مجوزهاي كسبوكار) است .هدف
اصلي از مقرراتزدايي در مفهوم گفتهشده ،لغو مجوزهاي غيرضروري براي شروع كسبوكار و همچنين
شفافيت و سهولت شرايط دريافت مجوزهاي ضروري (از لحاظ مراحل ،هزينهها و زمان) است.
Data Set
 .2شماره .1397/1/27 – 200/103۴

1.

دوم ـ طبعاً سياستها و قوانين ناظر به اصالح فرايند مجوزدهي ،نيازمند نهادها و ترتيبات نهادي است .در
گزارش توضيح داده شد كه شكل تكامليافته اين نهاد ،هماكنون با عنوان «هيئت مقرراتزدايي و تسهيل
صدور مجوزهاي كسبوكار» ،به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي در حال فعاليت است و دبيرخانه آن ،در
معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد .بدين ترتيب ،نهادي با عضويت يك وزير و
اعضايي متشكل از نمايندگان دادستان كل كشور ،رئيس ديوان محاسبات كل كشور ،سازمان بازرسي كل
كشور ،دو نماينده مجلس شوراي اسالمي و نمايندگاني از اتاقهاي سهگانه بخش خصوصي و تعاوني،
كارويژهاي ستادي را بر عهده گرفتهاند؛ اين كارويژه عبارت است از ساماندهي نظام مجوزها و كليه خدمات و
فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي و حذف مجوزهاي غيرضروري و تسهيل و تسريع صدور آنها.
سوم ـ ساماندهي مجوزها و خدمات دستگاههاي اجرايي ،موضوعي است كه سالهاست مورد توجه
سياستگذاران و قانونگذاران بوده و مصوبات متعددي در سطوح مختلف و توسط دستگاههاي متعدد در
خصوص آن به تصويب رسيده است .به نظر ميرسد اين تعدد و تكثر نهادي ،منجر به موازيكاري و
همپوشانيهايي شده است كه كارويژه اصلي را تحت تأثير قرار داده است .در واقع ميتوان گفت تعدد و
تكثر نهادهايي كه طبق قوانين و مقررات ،مأموريتهايي يكسان و مشابه را بر عهده دارند ،به جاي
همكاري و همافزايي ،منجر به ايجاد تعارضها و اختالف صالحيتهايي شده است كه در مجموع ،نتيجه
مورد نظر سياستگذار و قانونگذار را تأمين نكرده است؛ به ويژه در مواردي همچون ايجاد سامانههاي
اطالعاتي كه نهادهاي متعددي دخيل بوده و منافع بعضاً متعارض دارند.
كموبيش اتفاقي شبيه ايجاد و مديريت سامانههاي مربوط به تجارت فرامرزي ،در سامانههاي مجوزهاي
كسبوكار نيز رخ داده است .در موضوع تجارت فرامرزي ،يكي از مهمترين موانع براي يكپارچگي نهادي در
جهت تسهيل و تسريع و سالمت سامانههاي مربوط ،اختالف صالحيتي بين وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و گمرك جمهوري اسالمي ايران (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) است .به اين ترتيب كه وزارتخانه
صنعت ،معدن و تجارت هماكنون «سامانه جامع تجارت ايران» 1را راهاندازي كرده و مديريت ميكند؛ اما
همزمان ،سامانهاي با عنوان «سامانه جامع امور گمركي (پنجره واحد تجارت فرامرزي) توسط گمرك
راهاندازي شده و مديريت ميشود 2.اين اختالف صالحيتي قديمي 3،همچنان الينحل باقيمانده و موجب
عدم كارايي و عدم شفافيتهايي در ساماندهي الكترونيك تجارت فرامرزي شده است.

 .1در سامانه جامع تجارت ايران ،لينك سامانه ها به اين شرح بارگذاري شده است :سامانه تجارت خارجي ،سامانه تجارت
داخلي ،سامانه شناسه كاال ،سامانه انبارها و سامانه مجوزها؛ ر.ك :.به آدرس اينترنتي:

http://www.ntsw.ir
 .2در آدرس اينترنتي زير:

http://epl.irica.ir
 .3اين اختالفات تا آنجا بود كه در بهمنماه  ،1395وزير صنعت ،معدن و تجارت (وقت) در نامهاي خطاب به وزير امور اقتصادي و
دارايي [وقت] خواستار توقف سامانه پنجره واحد گمركي و جايگزين شدن سامانه جامع تجارت شده بود .اما وزير امور اقتصادي
و دارايي استدالل كرد كه گمرک ،متولي پنجره واحد تجارت فرامرزي است؛ ر.ك :.وبسايت عيارآنالين ،مورخ  19بهمنماه
1395؛ قابل مشاهده در آدرس اينترنتي زير:

http://ayaronline.ir/1395/11/227834.html
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در موضوع سامانه پنجره واحد مجوزهاي كسبوكار و ساماندهي مجوزهاي كسبوكار و خدمات نيز
چنانكه در بخش چهارم گزارش شرح داده شد ،نهادهايي از قبيل هيئت مقرراتزدايي و تشكيل صدور
مجوزهاي كسب وكار ،شوراي اجرايي فناوري اطالعات ،سازمان امور اداري و استخدامي ،شورايعالي
فضاي مجازي ،وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و امور اقتصادي و دارايي و در سطحي ديگر
هيئت وزيران ،مصوباتي در اين خصوص به تصويب رسانده و اقداماتي صورت دادهاند .با توجه به اين
واقعيت كه بعد از گذشت مدتزمان طوالني ،همچنان يكي از ابتداييترين ملزومات فرايند الكترونيكي
كردن مجوزها و خدمات ،يعني «شناسنامهدار كردن خدمات دستگاههاي اجرايي» (ر.ك :.كادر  6گزارش)
به انجام نرسيده است ،ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه بايد در نهادهاي ذيصالح در اين خصوص و
صالحيتهاي آنان ،تجديدنظر اساسي صورت گيرد.
چهارم ـ تجديدنظر اساسي در نهادهاي متولي مجوززدايي ـ كه با شرايط امروزي كسبوكارها اكنون
بيش از پيش ضرورت دارد ـ مستلزم مواجهه كارشناسي و بدون مالحظات سازماني و ...با مهمترين نهاد
قانوني مربوط ،يعني «هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار» است .در گزارش توضيح
داده شد كه هيئت مذكور توفيقي در «مجوززدايي» نداشته است .مصوبات هيئت مقرراتزدايي از بدو
شكلگيري تاكنون (ر .ك :.جدول  1گزارش) و كيفيت اجراي آنها ،نشانگر آن است كه اين هيئت در
انجام مأموريت خود توفيقي حاصل نكرده است .بدين شرح كه مصوبات هيئت در ادغام يا حذف برخي
از مجوزها ،اوالً توسط برخي از دستگاهها مالك عمل قرار نگرفته است و ثانياً ،تأثيري ملموس در كاهش
فرايند دستوپاگير صدور مجوزها براي كسبوكار نداشته است .با توجه به آنچه در گزارش توضيح داده
شد ،پيشبيني ميشود به داليل زير ،همچنان به توفيقي در اين مسير نائل نخواهد شد:
اوالً ،تركيب هيئت مقرراتزدايي (ر.ك :.بند « »2-1-5گزارش) متشكل از شخصيتهايي حقوقي
است كه فاقد وصف ستادي ،به ويژه در دولت ،هستند .برخورداري از ضمانت اجراي مؤثر مصوباتي با
اوصاف مصوبات هيئت مقرراتزدايي ،مستلزم وجود نهادي است كه به نوعي از لحاظ سلسلهمراتبي ،در
قامت ستاد و نهادي فرابخشي و عاليتر از وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي قرار گيرد .در غير اين صورت،
نميتوان اجرا و اثربخشي مصوبات آن هيئت را توسط دستگاههاي همعرض انتظار داشت.
ثانياً ،دقت در مصوبات نهادهاي مسئول دولت الكترونيك ،به ويژه هيئت وزيران ،نشانگر آن است كه
جايگاه هيئت مقرراتزدايي همچنان مورد شناسايي قرار نگرفته يا دستكم ،مبهم است .براي مثال در «برنامه
جامع اصالح نظام اداري» (مصوبه شورايعالي اداري در مردادماه  ،)1395براي اقدام «شناسنامهدار كردن
خدمات دستگاههاي اجرايي» ،سازمان اداري و استخدامي به عنوان دستگاه مسئول مقرر شده است و نامي از
هيئت مقرراتزدايي به ميان نيامده است (ر.ك :.بند « »4-12گزارش) .حتي در مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي ( مصوب تيرماه  ،)1396با عنوان «دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسبوكار

كشور» با اينكه در ماده ( )7آن به ماده ( )57قانون رفع موانع توليد رقابتپذير ...و ماده ( )3قانون اصالح مواد
( )6( ،)1و ( )7سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي اشاره شده است ،هيچ ارجاعي به
هيئت مقرراتزدايي يا مصوبات آن صورت نگرفته است .آنچه در نظام مقرراتگذاري مربوط به مجوزها رخ
داده ،بيانگر فقدان ارتباط نظاممند هيئت مقرراتزدايي با ديگر نهادهاي مربوط در دولت و به طور كلي
حكومت است .به عبارت دقيقتر ،نميتوان سلسلهمراتب نهادهاي مسئول ساماندهي مجوزها و به طور خاص
هيئت مقرراتزدايي و طبعاً ارزش مصوبات آنها را به لحاظ حقوقي ،مشخص كرد.
پنجم ـ تصويبنامه مصوب  1396/2/24هيئت وزيران (ر.ك :.بند « »4-7همين گزارش) نشان داد كه
مجوززدايي با تكيه در نهادهاي موجود ،امري شدني است .در تصويبنامه مذكور براي هريك از دستگاهها
وظايفي مقرر شد و دستكم منجر به تعبيه سازوكاري اجرايي در بهبود نماگر شروع انجام كسبوكار،
يعني ايجاد «پنجره واحد شروع كسبوكار» شد .فرايند صورتگرفته نشاندهنده اين است كه اگر ارادهاي
مبني بر تسهيل فرايند صدور مجوزها به اصالح مقررات دستوپاگير اداري وجود داشته باشد ،اين
اصالحات ميتواند توسط نهادهاي موجود انجام شود و نيازي به تشكيل نهادهاي جديد نيست .تجربه
كره جنوبي در ايجاد و تكميل دولت الكترونيك نيز نشان ميدهد كه «اراده قوي رئيسجمهور براي
اصالحات در دولت» ،در كنار دو عامل انتظار مردم براي دولت الكترونيك و نفوذ دستگاههاي تلفن همراه
در بين مردم ،سه عامل مؤثر در توفيق ايجاد دولت الكترونيك در كره جنوبي

بود1.

ششم ـ محول كردن وظايفي كه جزء وظايف ذاتي دولت محسوب ميشوند ،به نهادهايي كه به هيچوجه
متناظر با نهادهاي ستادي دولتي نيستند ،صرفاً باعث هدررفت منابع و از دسترفتن زمان خواهد شد.
عالوه بر اين ،نظام مسئوليت و پاسخگويي نيز مختل خواهد شد؛ چراكه چهبسا عذر دولت براي عدم
انجام وظايف ذاتي خود ،محول شدن آنها به نهادهايي خارج از دولت و نداشتن تكليفي در اين خصوص
باشد .مطالعات و بررسيهاي انجام شده در خصوص موضوع مورد بحث نشان ميدهد تسهيل و تسريع
صدور مجوزهاي كسبوكار ،وظيفهاي است كه بايد توسط دولت و دستگاههاي وابسته به دولت صورت
گيرد و واگذاري آن به هيئت مقرراتزدايي ،راهكاري اساساً خطا و بينتيجه بوده است.
ميتوان در مقابل ادعاي مطرح شده استدالل كرد كه در مواردي ،قوه قضائيه يا نهادهاي ديگر خارج
از قوه مجريه ،حلقهاي در نظام مجوزدهي در كشور محسوب ميشوند و امر و نهي توسط قوه مجريه به
قواي ديگر ،مغاير با اصول قانون اساسي ،به ويژه اصل تفكيك قوا ،است .اين استدالل ،گرچه درست و
منطقي است ،اما به آن اندازه قدرتمند نيست كه ايجاد و تأسيس نهادي مانند هيئت مقرراتزدايي را
براي انجام كارويژه مجوززدايي توجيه كند .چراكه هماكنون نيز اين نهاد با تركيبي خاص ،به نحوي با
محوريت قوه مجريه (به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و استقرار دبيرخانهاي در معاونت امور
اقتصادي و دارايي) شكل گرفته و مشغول فعاليت است .از سوي ديگر ،بيترديد ،چنانكه مجوززدايي فقط
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در وزارتخانههاي اصلي مربوط به كسب وكار (از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي ،وزارت جهاد
كشاورزي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات) و صرفاً در خصوص
مجوزهايي كه توسط فعاالن اقتصادي بيشتر مورد مطالبه است صورت گيرد ،گامي بسيار اساسي در
جهت رفع معضالت پيش روي كسبوكارها برداشته خواهد شد.
عملكرد هيئت مقرراتزدايي در طول سالهاي گذشته ،بيانگر عدم تعادل ميان هزينهها و فوايد
تشكيل هيئتي خاص براي انجام كارويژه مجوززدايي بوده است .به اين ترتيب كه گرچه عضويت دو
نماينده مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان دستگاههاي نظارتي و اتاقهاي سهگانه بخش خصوصي و
تعاوني ،باعث شده ديدگاههايي فراقوهاي و فرادستگاهي در جلسات مطرح شود و در بندهايي از مصوبات
نيز بازتاب داشته باشد ،اما هزينههاي آن به مراتب سنگينتر و غيرقابل چشمپوشي بوده است .هزينه
تشكيل هيئت مقرراتزدايي با تركيب فعلي و وظايف قانوني فعلي ـ كه امكان انجام آن وظايف نيز در
عمل وجود نداشته است ـ باعث شده نظام وقتگير ،پُرهزينه و دستوپاگير صدور مجوزها ،همچنان در
محيط كسبوكار كشور حاكم باشد و مانعي براي كسبوكارها محسوب شود و موجبات نارضايتي از
بوروكراسي ناكارامد كشور را بيش از پيش فراهم كند.
كادر  .7مهمترين معضل در مسير مجوززدايي در ايران
مهم ترين دليل ناكامي در انجام فرايند ساماندهي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار ،فقدان متولي ستادي و
با قدرت نفوذ كافي براي هماهنگي و يكپارچگي دستگاههاي صادركننده مجوزها بوده است .به بيان ديگر ،وظايف
و اختيارات برشمرده شده براي هيئت مقرراتزدايي طبق قوانين جاري ،وظايف و اختياراتي مختص به نهادي با
ويژگيهاي ستادي و داراي قابليت هماهنگكنندگي و انسجامبخشي به نهادهاي متعدد مسئول صدور مجوز در
كشور است و به همين دليل است كه قابليت انجام آن وظايف و اختيارات براي هيئت مقرراتزدايي وجود ندارد.

پيشنهاد
پيشنهادي كه ميتواند به حل معضل نبود نهادي با ويژگيهاي ستادي و هماهنگكننده در مجوززدايي
بينجامد ،استفاده از ظرفيت اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي( 1تعيين نماينده ويژه توسط
رئيسجمهور) در اين خصوص است .با توجه به اين واقعيت كه بر حسب تجربيات مكرر ،نهادهاي ستادي
دولت (براي مثال  ،سازمان امور اداري و استخدامي) ،از قابليت ايفاي تكاليفي همچون مجوززدايي
برخوردار نيستند ،پيشنهاد ميشود اين كارويژه بر عهده نماينده ويژه رئيسجمهور قرار گيرد.

 .1طبق اين اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي« :رئيسجمهور ميتواند در موارد خاص ،بر حسب ضرورت يا تصويب
هيئت وزيران ،نماينده ،يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد .در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور
در حكم تصميمات رئيسجمهور و هيئت وزيران خواهد بود».

به طور دقيقتر ،پيشنهاد ميشود در اين مسير ،از يكي از مهمترين نهاد موجود در رابطه با موضوع مورد
بحث ،يعني «مركز ملي مطالعات ،پايش و بهبود محيط كسبوكار» استفاده شود .اين مركز پس از تأسيس،
اقدامات قابل تقديري در خصوص الكترونيكي كردن فرايندهاي صدور مجوزها و استعالمات صورت داده است،
اما به دليل جايگاه سازمانيِ بخشي ،يعني وابستگي به معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ،قادر
به ايفاي نقش مؤثري به عنوان نهاد متولي ساماندهي و تسهيل صدور مجوزها نبوده است .مركز ملي مطالعات
و پايش و بهبود محيط كسبوكار ميتواند به نهادي ستادي و زير نظر رئيسجمهور يا نماينده ويژه رئيسجمهور
تبديل شود .ضرورت ساماندهي ،شفافيت و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار براي رونق توليد و رشد اقتصادي،
داراي آنچنان اهميتي است كه بايد تدبيري فوري و اثربخش براي انجام آن انديشيده و اجرا شود.
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« .3قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ( »)1394-1390مصوب .1389/10/15
« .4قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (-1400
 ،»)1396مصوب .1395/12/14
« .5قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار» ،مصوب .1390/11/16
« .6قانون دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري» ،مصوب .1398/1/26
« .7قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور» ،مصوب .1394/2/20
« .8قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» ،مصوب .1373/4/19
« .9قانون مديريت خدمات كشوري» ،مصوب .1386/7/8
« .10قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات» ،مصوب .1382/9/19
ج) مقررات
 .1ابالغيه وزير امور اقتصادي و دارايي شماره  ،17396مورخ .1397/2/5
 .2آييننامه اجرايي استقرار چارچوب تعاملپذيري دولت الكترونيكي جمهوري اسالمي ايران (EGIF: E-
 ،)Government Interoperability Frameworkيازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطالعات،
مورخ .1397/1/27
 .3آييننامه اجرايي ماده ( )7قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( )44قانون اساسي ،تصويبنامه كميسيون
موضوع اصل  138قانون اساسي ،شماره /99595ت41336ك مورخ .1388/5/17
 .4آييننامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي» مصوبه شورايعالي اداري (مصوب .)1393/6/10
 .5آييننامه اجرايي احصاي كليه استعالمات و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطالعات بين دستگاهي ،مصوب
شورايعالي مجازي ،جلسه شماره پنجاهوچهار ،مورخ .1397/9/24
 .6برنامه جامع اصالح نظام اداري ـ دوره دوم ،مصوب شورايعالي اداري در يكصدو هشتادودومين جلسه ،مورخ
.1397/5/30
 .7تصويبنامه هيئت وزيران ،شماره /127675ت  50642هـ ،مصوب .1393/10/14
 .8تصويبنامه هيئت وزيران ،شماره /23110ت  53079هـ ،مصوب .1396/2/24

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 .9دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسبوكار كشور ،مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي ،مصوب .1396/4/26
 .10ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي ،مصوبه شورايعالي فناوري اطالعات ،مصوب .1393/6/11
 .11مصوبه شورايعالي فضاي مجازي ،شماره /100292 /95 :ش ،مورخ  11ارديبهشتماه .1395
 .12مصوبه هيئت مقرراتزدايي در خصوص تعيين تكليف پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات كشور،
جلسه بيستوسوم ،مصوب .1397/8/28
 .13مصوبه هيئت وزيران ،مصوبه شماره /105816ت 54607هـ ،مورخ .1396/8/25
 .14نقشه راه اصالح نظام اداري ،تصويبنامه شورايعالي اداري ،مصوب .1392/12/14
د) پايگاههاي اينترنتي
http://ayaronline.ir/1395/11/227834.html
http://e1.tax.gov.ir/pages/action/show/414
http://epl.irica.ir
http://sherkat.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3721&ctl=Edit&mid=10512&Code=15898
http://www.irna.ir/fa/News/83106872
http://www.ntsw.ir
https://www.mehrnews.com/news/4557138/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل16460 :

عنوان گزارش :موانع تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار در ايران :گزارش نظارتي عملكرد هيئت
مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار

نام دفتر :مطالعات اقتصادي (گروه تنظيم رقابت و محيط كسبوكار)
تهيه و تدوين :احمد مركزمالميري
ناظر علمي :سيدامير سياح
اظهارنظركننده داخل مركز :موسي شهبازيغياثي

واژههاي كليدي:
 .1مجوزهاي كسبوكار
 .2محيط كسبوكار
 .3نظارت
 .4سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي
 .5وزارت امور اقتصادي و دارايي
 .6مقرراتزدايي
 .7مجوززدايي
 .8خدمات

تاريخ انتشار1398/03/18 :

