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 چكيده

عنوان يكي از معضالت به وپاگير بودن مراحل و شرايط صدور مجوزهاتعدد و دست با مطرح شدن مسئله

وضعيت جاري مجوزها ـ  ردن سياستگذاران به آثار نامطلوبدر ايران و پي ب وكارو كسب گذاريسرمايه

اي طور كلي اقتصاد كشور، باالخره نهادهوكار، اشتغال و بهبراي محيط كسب از حيث مقرراتي و اجرايي ـ

ر اين خصوص به هاي خود قرار دادند و احكامي دمجوزها را در زمره اولويت مسئلهقانونگذاري و اجرايي 

مستلزم  شده، احكام وضع اجراي . چنانچه در اين گزارش توضيح داده شده است،تصويب رسيده است

 گاهيدر پا و اعالم آنها وكاري كسباحصاي مجوزها توجه و همتي بيش از وضعيت كنوني است.

نظر رغم آنكه ممكن است در نظر اول كاري ساده و صرفاً اداري بهبه وكار،رساني مجوزهاي كسباطالع

شدت پيچيده بوده و دستگاه متولي اين حكم قانوني )وزارت امور اقتصادي و دارايي( را با برسد، به

يدگي و تشتت نظام صدور تنداليل اين وضعيت، درهم ازهاي جدي مواجه ساخته است. يكي چالش

 مجوزهاست. 

و  قانون اساسي و اصالحات بعدي آن وچهارماصل چهلهاي كلي ( قانون سياست7براساس ماده ) 

)مصوب « كشور ينظام مال يو ارتقا ريپذرقابت ديقانون رفع موانع تول( »57ماده )طور خاص به

و انواع  فرآيند ، شرايط،27/5/1394اند تا تاريخ ، كليه مراجع صادركننده مجوز، موظف بوده(20/2/1394

زدايي و تسهيل صدور مقررات هيئت»كنند، به همراه مباني قانوني مربوطه به مجوزهايي را كه صادر مي

مذكور موظف شده است حداكثر تا همان  هيئتارسال كنند. همچنين « وكارمجوزهاي كسب

االجل، شرايط و مراحل صدور مجوزها و همچنين هزينه صدور آنها را كاهش داده و شرايط صدور ربض

، اعالم «وكاررساني مجوزهاي كسبپايگاه اطالع»وكار در وكار را به تفكيک هر كسبمجوزهاي كسب

  كند.

هاي كلي اصل سياستقانون اجراي  (7شده براي اجراي ماده ) هاي انجامبا در نظر گرفتن تالش 

 يو ارتقا ريپذرقابت ديقانون رفع موانع تول (57ويژه ماده )به و اصالحات آن، وچهارم قانون اساسيچهل

دهد هاي متعدد واصله از شهروندان نشان مي، در مجموع مشاهدات ميداني و درخواستكشور ينظام مال

اجراي  قانون (7رد بحث در قالب ماده )موسال از تصويب متن اوليه ماده  8با وجود گذشت حدود 

ي براي فعاالن اقتصادي همچنان يقانون اساسي، دريافت مجوزها وچهارماصل چهلهاي كلي سياست
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تر به قسمت ابتدايي عنوان يک معضل مطرح بوده و در موارد بسياري دشوار است. توجه دوباره و دقيقبه

گذاري منظور تسهيل سرمايهبه»دهد: را بهتر نشان مي (، عدم توفيق مجريان اين حكم قانوني7ماده )

وكار صدور يا تمديد مجوزهاي كسب فرآيندوكار موظفند شرايط و در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب

وكار در صورت ارائه مدارک مصرح در پايگاه نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسبرا به

«. تواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كندوكار، برساني مجوزهاي كسباطالع

وجه مدعي شد كه متقاضي  توان به هيچدهد درحال حاضر، نميگرفته نشان ميهاي صورتبررسي

در »، «وكاررساني مجوزهاي كسبدر صورت ارائه مدارک مصرح در پايگاه اطالع»وكار قادر است كسب

 «.ورد نظر خود را دريافت كندحداقل زمان ممكن، مجوز م

رساني مجوزهاي پايگاه اطالع»دهد آن، نشان مي هاياصالحيه( و 7نگاهي اجمالي به ماده ) 

براي ساماندهي مجوزها از نگاه قانونگذار نقش محوري دارد و اين گزارش نظارتي نيز بر « وكاركسب

ارزيابي كيفيت همين پايگاه متمركز شده است. توضيح اينكه اراده و هدف مقنن از وضع اين حكم، حذف 

وكار و سپس، در دسترس قرار گرفتن منبعي ير در محيط كسبوپاگمجوزهاي مبهم، موازي و دست

مطمئن و قابل اتكا براي فعاالن اقتصادي، با هدف تأمين شفافيت، سهولت آگاهي و اطالع از شرايط نحوه 

(( و بهبود محيط 57)مقرر در ابتداي ماده )« گذاريتسهيل سرمايه»آغاز فعاليت اقتصادي و در نهايت 

وكار، قرار است انجام اين كارويژه مهم رساني مجوزهاي كسببوده است. پايگاه اطالع وكار در ايرانكسب

 سازد.را ميسر 

رساني اه اطالعدر پايگشده و قابل تقدير هاي انجامتالش رغمبهشده،  هاي انجامبراساس بررسي  

 شرح زير قابل مشاهده است:به ييها، كاستيوكارمجوزهاي كسب

و  «دستگاه اصلي»عنوان عنوان دستگاه اصلي در پايگاه به 43زيدن و قرار دادن مالک برگ. 1  

اصل هاي كلي شمول قانون اجراي سياستشايان ذكر است مشخص نيست. بارگذاري مجوزهاي آنها، 

( قانون 86)مندرج در ماده )« هاي اجراييدستگاه»قانون اساسي، حتي بسيار فراتر از  وچهارمچهل

در ابتداي ماده « وكارمراجع صدور مجوزهاي كسب» قانونگذار از عبارت و به همين دليل،است  (مذكور

(، بدون در نظر داشتن مالكي 7رسد نهاد متولي اجراي حكم ماده )نظر مي( استفاده كرده است. اما به7)

اين  درنده كنهاي همكاريهاي مشمول حكم مذكور، به فهرست نهادها و دستگاهبراي نهادها و دستگاه

 هاي اصلي در پايگاه بسنده كرده است.عنوان فهرست دستگاهبه ،هادر بازه زماني انتشار گزارش فرآيند

 وكار، عدم بارگذاري برخي از مشخصات مجوزهارساني مجوزهاي كسبنقص ديگر پايگاه اطالع. 2 

بارگذاري در پايگاه  دستگاه اصلي درخصوص وكاري كسبست. در مواردي، اساساً مشخصات مجوزهاا

 نشده است. 

  هاي پايگاه است. درخصوص مدارک الزم براي دريافت مجوز، از ديگر نقص ابهامعدم تصريح يا . 3 
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اي ست؛ نكتههامجوز برخي هاي پايگاه، عدم تصريح زمان مورد نياز براي صدوريكي ديگر از نقص. 4 

 تصريح و تأكيد شده است. قانون اساسي، وچهارمچهلاصل هاي كلي ( قانون سياست57كه در ماده )

شده توسط قانونگذار براي اجراي اين حكم ماه تعييناز مهلت سه اين نكته قابل توجه است كه 

پذير و ارتقاي نظام مالي قانون رفع موانع توليد رقابت( »57موجب ماده )قانوني در آخرين اصالحيه آن به

كه در گزارش به تفصيل شرح چنان است.گذشته سال و نيم  (، بيش از يک20/2/1394)مصوب « كشور

گرفته، هم با رغم تالش و زحمات صورتماحصل آنچه در پايگاه قابل دسترس است، به داده شده است،

آنچه در نظر قانونگذار بوده فاصله زيادي دارد و هم براي شهروندان داوطلب و متقاضي دريافت مجوز و 

ايي، لذا ضروري است وزارت امور اقتصادي و دار قابل استفاده و راهگشا نيست. وكار، چندانشروع كسب

وكار و رساني مجوزهاي كسبساماندهي پايگاه اطالع با اجراي كامل احكام قانوني، بهدر اسرع وقت، 

 تكميل اطالعات و تصحيح ايرادهاي آن، همت بگمارد.

 

 مقدمه

وكار، در ساليان گذشته يكي از وكار در جهت بهبود محيط كسبساماندهي مراجع و مجوزهاي كسب

ويژه در قواي مقننه و مجريه بوده و هست. دغدغه اصلي اين است كه هاي اصلي مسئوالن، بهدغدغه

هاي به دستگاه پراكنده، مبهم و مربوط وكار، آنچنان متعدد،اندازي يک كسبمجوزهاي مورد نياز براي راه

باعث  ها و موانع زيادي مواجهند. اين موانع،مختلف است كه در عمل، فعاالن اقتصادي با دشواري

شود و در سردرگمي فعاالن اقتصادي و همچنين گسترش فساد در دستگاه عريض و طويل اداري مي

 برد. هاي جديد از ميان ميوكارها را براي آغاز كسبنهايت، انگيزه

عواملي هستند كه »روند. موانع ورود، شمار ميبه« موانع ورود»وكار، در زمره مجوزهاي كسب واقع،در  

عنوان موانع قانوني، توان بهاين موانع را مي«. كنندوكار جلوگيري مياز ورود داوطلبان جديد به يک كسب

تواند خود موانعي براي ورود نيز مي هاوكارهاي كسببندي كرد. ويژگيرفتاري يا موانع اقتصادي ورود دسته

وكار، به مجوزهاي كسب 1وكار.ها و مجوزهاي كسبتلقي شوند: مانند تقاضاي بازار، سطح تكنولوژي، هزينه

مجوزهاي قانوني براي انجام دادن كاري مانند توليد يک محصول اشاره دارد. مجوز حقي را به شخص يا 

مجوزها ـ  اولين نوع 2برخوردار نبوده است. دو نوع مجوز وجود دارد:تر از آن كند كه پيششركتي اعطا مي

ع خاص اعطا واردان به صنايها براي تازهمجوزهايي است كه توسط دولت كه موضوع اين گزارش هستند ـ

هاي اعطاي مجوز در صنايع مخابرات )مانند راديو و تلويزيون(، حِرَف )مانند پزشكان( و شود؛ نظاممي

                                                 

( قانون 7وکار )ناظر به متن پيشنهادی برای اصالح ماده )ضرورت تسهيل صدور مجوزهای کسب»ر. ك.: شاهين جوادي  .1

هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات مركز پژوهش ،«وچهارم قانون اساسی(های کلی اصل چهلاجرای سياست
 .2، ص 1392 ماه، دي13454اقتصادي(، شماره مسلسل 

 .3-2صص  همان،ل از: به نق .2
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هاي گوناگون غيره، در زمره اين مجوزها قرار دارند. مجوزها معموالً با محدوديتها( و بانک )مانندخدمات 

ها )يا مقررات(، ممكن است شامل محدوديت در قيمتگذاري، وكارها همراه هستند. اين محدوديتبر كسب

 1وند.شمجوزهاي دولت يک مانع مهم ورود تلقي مي كمّيت و كيفيت شوند. بدين ترتيب،

تسهيل و تسريع  تر،عبارت دقيقوكار در كشور و بهدر راستاي ساماندهي نظام مجوزهاي كسب  

( با پنج تبصره در 7وكارها تا حد امكان، ابتدا ماده )صدور آنها و از ميان برداشتن موانع ورود به كسب

( درخصوص 8/11/1386)مصوب « قانون اساسي وچهارم چهلهاي كلي اصل قانون اجراي سياست»

هاي هاي اقتصادي براي بخشگذاري و صدور مجوز فعاليتتسهيل و تسريع در امر سرمايه»...

جمهور موظف است رئيس»ماده مذكور،  «4»به تصويب رسيد. براساس قسمتي از تبصره « غيردولتي...

هاي اقتصادي عاليتفزدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه ي را مأمور نظارت بر مقرراتهيئت

وچهارم چهلهاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )»سپس در «. نمايد

 ( ماده مذكور اصالح شد. 16/4/1393)مصوب « قانون اساسي

گفته به مدنظر قانونگذار بود، مدتي پس از تصويب حكم پيش« وكارمجوز كسب»تعريفي كه از   

( قانون اجراي 7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )»موجب به اين شرح كه قانونگذار بهتصويب رسيد؛ 

 را« وكارمجوز كسب»(، تعريف 1/4/1393)مصوب « قانون اساسيوچهارم چهلهاي كلي اصل سياست

قانون اساسي و اصالحات وچهارم چهلكلي اصل هاي ( قانون اجراي سياست1ماده )»به تعاريف مندرج در 

  به اين شرح اضافه كرد: 2،(«25/3/1387بعدي آن )مصوب 

نامه، گواهي، جواز، استعالم، موافقت، تأييديه يا هر نوع اجازه كتبي اعم از مجوز، پروانه، اجازه»  

هاي اجرايي برداري فعاليت اقتصادي توسط دستگاهشروع، ادامه، توسعه يا بهره مصوبه است كه براي

( قانون محاسبات عمومي 5و ماده ) 8/7/1386( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 5موضوع ماده )

هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، ، شوراهاي اسالمي شهر و روستا، اتاق1/6/1366مصوب 

هاي صنفي يا نمايندگان ها، شوراها، مجامع و نظامهاي اقتصادي، اتحاديهون يا اصناف، تشكلهاي تعااتاق

 «. شودو متصديان مستقيم يا غيرمستقيم آنها صادر مي

وكار و البته، اراده جدي و بيانگر اهميت موضوع مجوزها براي محيط كسباين تعريف موسع،   

                                                 

شود. مجوزهای نوع دوم، مواردی چون حق مالکيت معنوی، نام تجاری و پروانه اختراع هستند که به مالک محصول داده می .1

 شوند؛ همان،اين نوع مجوزها، مانع سایرین از ساخت، بازتوليد، خرید یا فروش محصول شده و سبب تشویق نوآوری می
 .3-2صص 

توسط  25/3/1387وچهارم قانون اساسي، گرچه در تاريخ هاي كلي اصل چهلاست كه قانون اجراي سياست شايان ذكر .2

مجلس شوراي اسالمي  8/11/1386، اما مصوب «موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد»مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
های کلی اصل چهل و چهارم انون اجرای سياست( ق7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )»شود، در متن است. چنانكه مالحظه مي

(، به اشتباه تاريخ تأييد قانون مذكور توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان 1/4/1393)مصوب « ( قانون اساسی44)
 تاريخ تصويب قانون ذكر شده است.

از قانون برنامه چهارم توسعه  قانون اصالح موادي»همچنين يادآوري اين نكته مفيد است كه عنوان پيشين قانون اصلي،  
« ( قانون اساسي44هاي كلي اصل چهل و چهارم )ايران و اجراي سياستاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي »موجب ( بود كه به8/11/1386)مصوب 
(، عنوان 11/12/1389)مصوب « ( قانون اساسي44هاي كلي اصل چهل و چهارم )و اجراي سياست جمهوري اسالمي ايران

 تغيير يافت.« ( قانون اساسي44هاي كلي اصل چهل و چهارم )قانون اجراي سياست»مذكور به 
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 اظر به ساماندهي مجوزهاست.ريزي دقيق براي اجراي احكام نبرنامه

. در نسخه منتشر شد، «نقشه ملي استعالمات مجوزهاي كشور» سندي با عنوان، 1395ماه در دي 

صورت تجميع شده و قابل با توجه به عدم وجود اين اطالعات به»اجمالي سند مذكور تصريح شده است: 

در معاونت امور اقتصادي وزارت  «نقشه ملي استعالمات مجوزهاي كشور»گيري، پروژه تدوين گزارش

نياز امور اقتصادي و دارايي بر پايه اطالعات جزئي هر مجوز مانند مدارک مورد نياز و مجوزهاي پيش

د. مجموعه دو جلدي حاضر، نسخه شماره شوروزرساني هطراحي گرديده است و در نظر است تا مرتباً ب

كه اولين و تنها بانک اطالعاتي استعالمات و  باشدمي «نقشه ملي استعالمات مجوزهاي كشور»يک 

دستگاهي مجوزهاي كشور بوده و براساس اطالعات گردآوري شده تا ابتداي هاي مبادالتي بينسرويس

  1«.تدوين شده است 1395تيرماه سال 

 2479يه با ئترتيب قوه قضابراساس اطالعات گردآوري شده در اين پروژه، مجوزهاي كشور به 

سرويس، وزارت امور اقتصادي و دارايي با  1225نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران با  2سرويس،

سرويس  415سرويس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با  798سرويس، وزارت كشور با  982

تا پنجم را از هاي اول دستگاهي احصا شده براي مجوزها، رتبهسرويس مبادالتي بين 8900از مجموع 

يه به تفكيک سازمان ئاند... . قوه قضاخود اختصاص دادهدهنده شناسايي شده بهمرجع سرويس 46ن بي

ها و مؤسسات غيرتجاري، اداره كل ثبت اسناد، ثبت اسناد و امالک كشور كه شامل اداره كل ثبت شركت

و طالق با مجموع  اداره كل ثبت امالک، اداره كل ثبت عالئم تجاري، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج

است كه  بندي شدهسرويس دسته 837يه با مجموع ئهاي تابعه قوه قضاسرويس و مابقي دستگاه 1642

 3«.شونداز مجموع سرويس را شامل مي درصد 27بيش از 

هاي گذشته، دولت و مجلس توجه وكار ايران، باعث شد در سالاهميت مجوزها در محيط كسب  

بيني داشته باشند. در اين شرايط، اصالح مكرر قانون، يكي از رفتارهاي قابل پيشاي به اين حوزه ويژه

( 7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )( »3مجدداً ماده )ماه،  10است؛ چنانكه تنها پس از گذشت حدود 

ـ كه ناظر به تسهيل صدور مجوزها بود « قانون اساسيوچهارم چهلهاي كلي اصل قانون اجراي سياست

( 20/2/1394)مصوب « پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت( »57براساس ماده )ـ 

( قانون اجراي 7( و )6(، )1( قانون اصالح مواد )3ماده ) «3»اصالح شد. براساس قانون مذكور، تبصره 

هاي عنوان تبصرهقانون اساسي اصالح شد و سه تبصره ديگر به وچهارم چهلهاي كلي اصل سياست

                                                 

، تهيه «ی کشورنگاه اجمالی به نقشه ملی استعالمات مجوزها»های واحد )توليدكننده(، ستاد هماهنگی توسعه پنجره .1

 .1395 ماهو تنظيم: علی فيروزی، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، تير

نياز، یک مدرک مانند تواند یک استعالم، یک مجوز پيشسرویس می»در گزارش مذكور چنين تعريف شده است: « سرويس» 2

ک گواهينامه، یک فيش بانکی یا مواردی از این دست باشد که فتوکپی شناسنامه، یک اظهارنظر کارشناسی، یک تأیيدیه، ی
سرویس احصا شده در این نقشه به معنای آن است که برای مجوزهای  8900برای صدور یک مجوز به آن نياز است. بنابراین 

نياز مدرک، استعالم، مجوز پيش 8956  (www.iranmojavez.ir)وکاررسانی مجوزهای کسباحصا شده در پایگاه اطالع

 .3؛ همان، ص «و... وجود دارد

 .4ص  همان، .3
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 الحاق شد. به اين ماده «7»و  «6»، «5»

اين گزارش متشكل از پنج بخش است. در بخش نخست، احكام قانوني ناظر به ساماندهي مجوزها   

قانون اساسي و اصالحات ماده  وچهارماصل چهلهاي كلي ( قانون اجراي سياست7با محوريت ماده )

( است كه با 7است. بخش دوم، حاوي گزارش عملكرد اجراي ماده )مذكور در قوانين متعدد، احصا شده 

وكار و هاي فصلي نهاد متولي اجراي حكم مذكور )دفتر پايش و بهبود محيط كسبشاستناد به گزار

قانون اساسي، مستقر در معاونت امور  وچهارماصل چهلهاي كلي دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست

رساني صادي و دارايي( شرح داده شده است. اهميت و محوريت پايگاه اطالعاقتصادي وزارت امور اقت

هاي وكار و ارزيابي پايگاه مذكور، بحث اصلي مورد توجه اين گزارش است كه در بخشمجوزهاي كسب

بندي و سوم و چهارم به تفصيل مورد توجه قرار گرفته است. در بخش پاياني، نكاتي به عنوان جمع

 ضيح داده شده است.گيري تونتيجه

 

 . احكام قانوني ناظر به ساماندهي مجوزها 1

احكام  1قانون اساسي، وچهارماصل چهلهاي كلي ( قانون سياست7با توجه به اصالحات متعدد ماده )

 2به اين شرح است: با آخرين تغييرات معتبر قانوني ناظر به ساماندهي مجوزها

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

گذاری و صدور مجوز منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايهبه»( به اين شرح است: 7هايي از متن اوليه ماده ). قسمت1

( اين قانون، 86لتي موضوع ماده )هاي دوهاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي اقتصادي براي بخشفعاليت
هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور ها و مجامع و اتحاديهشهر، شهرداريشوراهاي اسالمي 

وكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و گذاري و كسبها و مجوزهاي سرمايهپروانه
اي اصالح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ ماه پس از تصويب اين قانون به گونه 6هاي اقتصادي حداكثر ظرف زي فعاليتساشفاف

 متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيربط کتباً داده شود... .

ب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور ماه از تصوي 6وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف  -«3»... تبصره  
ماه  6هاي اقتصادي را منتشر و هر گذاري در كليه فعاليتبرداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايهمجوز يا پروانه كاري يا بهره

ا تنها مستند بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري، آن را مورد تجديدنظر قرار دهد. اين کتاب راهنميك
مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي  يگذاری است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاتعيين تکاليف متقاضيان سرمايه

 بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.
بار ماه يك 6هر كنند، موظفند كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي ـ«5»... تبصره  

وكار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار اطالعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب
 «.متقاضيان قرار داده و برای اطالع عموم منتشر نمايند... 

 غيررسمي صورت گرفته است.نوعي تدوين و تنقيح به، گزارش( در اين 7در واقع در متن ماده ) .2



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

7 

وكار موظفند شرايط گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسبمنظور تسهيل سرمايهبه 1ـ(7ماده ) 

وكار در صورت نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسبوكار را بهصدور يا تمديد مجوزهاي كسب فرآيندو 

مجوز مورد نظر وكار، بتواند در حداقل زمان ممكن، رساني مجوزهاي كسبارائه مدارک مصرح در پايگاه اطالع

زدايي و تسهيل هيئت مقررات»وكار، توسط خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب

 شود.رساني مذكور اعالم ميتعيين و در پايگاه اطالع« وكارصدور مجوزهاي كسب

در ظرف زماني وكار از ارائه مجوز كه هر يک از مراجع صادركننده مجوز كسبـ در صورتي«1»تبصره  

بر ارائه شكايت حضوري تواند عالوهرساني ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز ميتعيين شده در پايگاه اطالع

يا الكترونيک به مركز ملي رقابت، كتباً از باالترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار مربوط، تسريع در صدور 

موارد، باالترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار مربوط موظف  مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين

است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع 

صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در چارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم 

وكار م دستگاه اجرايي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسبكند. باالترين مقا

اند را به هيئت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيئت مذكور تخلفشان اخالل يا اهمال كرده

اداري مصوب ( قانون رسيدگي به تخلفات 9به بعد ماده )« د»هاي مقرر در بندهاي را تأييد كند، به مجازات

 شوند.محكوم مي 7/9/1372

وكار موظفند درخواست متقاضيان مجوز ـ هر يـک از مراجع صادركننده مجوز كسب«2»تبصره  

رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادركنندگان مجوز وكار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطالعكسب

 وكار امتناع كنند.، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب«اراشباع بودن باز»دليل وكار اجازه ندارند بهكسب

رساني امتناع از پذيرش مدارک و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطالع 

اند، رساني ياد شده را ارائه دادهمذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارک معتبر مصرح در پايگاه اطالع

( اين قانون است و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذينفع 45موضوع ماده )« اخالل در رقابت»اق مصد

( اين قانون 61ماده )« 12»رسيدگي و باالترين مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين شده در بند 

 محكوم كند.

صدور،  فرآيندند نوع، شرايط و كنند موظفوكار صادر ميكليه مراجعي كه مجوز كسب 2ـ«3»تبصره  

كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يک ماه پس از ابالغ تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي

، مستقر در وزارت امور «وكارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبهيئت مقررات»اين قانون، تهيه و به 

االختيار يا باالترين مقام دستگاه اجرايي س از تأييد نماينده تاماقتصادي و دارايي به صورت الكترونيكي و پ

ارسال كنند. اين هيئت هر ماه حداقل يک بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل 

االختيار آنان، دو كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام

اينده مجلس شوراي اسالمي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون نم

( قانون 5مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرايي ذيربط موضوع ماده )

و عنوان در قانون بودجه  ( قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف5مديريت خدمات كشوري و ماده )

شود. اين هيئت موظف است حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون، شرايط سنواتي مربوط، تشكيل مي

نحوي تسهيل و ها و مانند اينها را بهنامهها، آيينوكار در مقررات، بخشنامهو مراحل صدور مجوزهاي كسب

                                                 

( قانون 44وچهارم )های کلی اصل چهل( قانون اجرای سياست7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )( »3موجب ماده )به .1

 شرح فوق اصالح شده است.( قانون مذكور به7، ماده )«اساسی

)مصوب « پذیر و ارتقای نظام مالی کشورابتقانون رفع موانع توليد رق( »57موجب ماده )چنانكه گفته شد، اين تبصره به .2

 (، اصالح شد.20/2/1394
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وكار در كشور با حداقل هزينه و تقليل دهد كه صدور مجوز كسب نحويهاي آن را بهتسريع نمايد و هزينه

وكار در كمترين زمان ممكن صورت اندازي آن كسبمراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه

ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي نامهها و آيينها، دستورالعملپذيرد. مصوبات هيئت مذكور در مورد بخشنامه

هاي هيئت وزيران پس از تأييد هيئت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي دارايي و در مورد تصويبنامهو 

 باشد.االجرا ميوكار نقش دارند الزمها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسبوكار و كليه دستگاهكسب

كه تحقق اين اهداف به ورتيفعاليت اين هيئت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در ص 

اصالح قوانين نياز داشته باشد، هيئت مذكور موظف است پيشنهادهاي الزم را براي اصالح قوانين تهيه و به 

 مراجع مربوطه ارائه كند.

اين ماده، « 3»موضوع تبصره « وكارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبهيئت مقررات»ـ «4»تبصره  

وكار را به تفكيک ثر سه ماه پس از ابالغ اين قانون شرايط صدور مجوزهاي كسبموظف است ظرف مدت حداك

 وكار منتشر كند.رساني مجوزهاي كسبوكار در پايگاه اطالعهر كسب

وكار ، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب«رساني مذكورپايگاه اطالع»اندازي پس از راه 

رساني يد مجوزها باشد، بالفاصله به دستور رئيس هيئت در پايگاه اطالعچنانچه در جهت تسهيل صدور و تمد

شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارک مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن ياد شده اعمال مي

 ماه قبل از اجرا، در اين پايگاه اعالم شود. 6صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از 

وكار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا ركننده مجوز كسبمراجع صاد 

وكار مطالبه رساني مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسباي بيش از آنچه در پايگاه اطالعهزينه

تاب پنجم: ( قانون مجازات اسالمي )ك600كنند. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده )

 ( است.2/3/1375هاي بازدارنده، مصوب تعزيرات و مجازات

( قانون برنامه 62كارگروه موضوع ماده )»از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات  1ـ«5»تبصره  

زدايي و تسهيل صدور هيئت مقررات»به « 15/10/1389ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب پنج

هاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1موضوع قانون اصالح مواد )« وكاركسبمجوزهاي 

ساله پنجم توسعه ( قانون برنامه پنج62شود و ماده )منتقل مي 1/4/1393وچهارم قانون اساسي مصوب چهل

 شود.جمهوري اسالمي ايران لغو مي

هاي متعدد كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي اقتصادي ـ در مورد آن دسـته از فعاليت«6»تبصره  

باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مي

مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت 

نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني اي اقدام ميگونههاي مرتبط بهساير دستگاه

زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي مقررات»بيني شده توسط هيئت مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش

 تجاوز ننمايد.« وكاركسب

هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق پنجره واحد، دستگاه فرآينددر ايجاد  

هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري الزم را به عمل االختيار در محل پنجرهاستقرار نماينده تام

قوانين و مقررات(،  ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان )براساسهاي مربوطه شامل رويهآورند. دستورالعمل

هاي هاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتكه به تأييد هيئت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاه

                                                 

« پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع توليد رقابت( »57موجب ماده )اين ماده، به «7»و  «6»، «5»هاي تبصره .1

 (، به اين ماده الحاق شد.20/2/1394)مصوب 
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موضوع ماده « وكارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبمقررات»مختلف متناسب با شرايط توسط هيئت 

وچهارم قانون اساسي تهيه و كلي اصل چهل هاي( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1( قانون اصالح مواد )3)

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ( قانون برنامه پنج70شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده )ابالغ مي

 شود.لغو مي

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ( قانون برنامه پنج76ـ مصوبات كميته مذكور در ماده )«7»تبصره  

باشد به وكار ميزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبتبط با وظايف و اختيارات هيئت مقرراتايران كه مر

 شود.اين هيئت ارسال مي

 

هاي صراحت در تبصره(، مستلزم طي مراحلي است كه به7نكته قابل توجه آن است كه اجراي ماده ) 

 به اين شرح است:( «4»تا  «1»اي ه( )تبصره7اند. مراحل اجراي حكم ماده )ماده مذكور تفكيک نشده

كند، صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه هر مرجع صادر مي فرآيندمرحله اول: ارسال نوع، شرايط و  

اين مرحله در (. «3»ماه )موضوع قسمت ابتداي تبصره همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يکبه

 صادره توسط هر مرجع است.آوري و تصريح مجوزهاي واقع مرحله با اهميت جمع

هاي صدور مرحله دوم: تسهيل و تسريع شرايط و مراحل صدور مجوزها در مقررات و تقليل هزينه 

در اين (. «3»مجوزها حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون )موضوع قسمت ابتدايي تبصره 

وكار، بررسي و ارزيابي كسبمرحله، هر يک از مجوزهاي اعالم شده توسط مراجع صدور مجوزهاي 

 هاي آنها تعديل شود.شود تا با توجه به اهداف مصرح در قانون، شرايط، مراحل و هزينهمي

پايگاه »وكار در به تفكيک هر كسب« وكارشرايط صدور مجوزهاي كسب»مرحله سوم: انتشار  

اقع طبق قانون، مرحله در و(. «4»)موضوع قسمت ابتدايي تبصره « وكاررساني مجوزهاي كسباطالع

 سوم بايد همزمان با مرحله دوم صورت گيرد. 

هاي متولي در بر عملكرد دستگاهبيشتر كه در ادامه توضيح داده خواهد شد، اين گزارش، چنان 

(، پايگاه 7تبصره ماده ) 4( متمركز است. خروجي عيني عملكرد 7ماده ) «4»تا  «1»هاي اجراي تبصره

 وكار براي فعاالن اقتصادي است.سترس، شفاف و كارآمدِ حاوي مجوزهاي كسبرسانيِ در داطالع

 

 (7اجراي ماده ) ها دردستگاه . گزارش عملكرد2

ساماندهي مجوزهاي »وزارت امور اقتصادي و دارايي )ذيل عنوان معاونت امور اقتصادي براساس گزارش 

 هيئتدبيرخانه »اندازي وكار، در ابتدا اقدام به راهدرخصوص ساماندهي مجوزهاي كسب«( اقتصادي

 يشده و بررسي مجوزهاي اقتصادي در سه فاز احصا« وكارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبمقررات

هاي صدور مجوز آغاز شده دفرآينمجوزها، بررسي مباني قانوني و ضرورت وجودي و در نهايت تسهيل 

رساني مجوزهاي در اين زمينه در مرحله اول پايگاه اطالع»است. چنانكه در گزارش مذكور تصريح شده: 

ايجاد شده و پس از برگزاري جلسات متعدد با  www.iranmojavez.irوكار به آدرس كسب

http://www.iranmojavez.ir/
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هاي كار، فاز احصا و بارگذاري مجوزهاي دستگاه فرآينداجرايي و تشريح چگونگي هاي نمايندگان دستگاه

هاي مجوز ازسوي دستگاه 1800اجرايي و استاني در پايگاه مذكور اجرايي شد. در اين فاز تاكنون بيش از 

هاي استاني احصا شده مجوز نيز از دستگاه 200اجرايي ملي احصا شده است )در اين خصوص بيش از 

 1«.ست(ا

 اعالم آنها در پايگاه، تجميع و احصاي مجوزها وهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس گزارش 

شدت پيچيده بوده و دستگاه نظر برسد، بهرغم آنكه ممكن است در نظر اول كاري ساده و صرفاً اداري بهبه

پيچيدگي و ابهام نظام مجوزها در هاي ي جدي مواجه ساخته است. يكي از جلوهيهابا چالش رامتولي 

است. در اين ارتباط، در پانزدهمين گزارش دفتر پايش « دستگاهيمجوزهاي بين»كشور، وضعيت خاص 

قانون  وچهارماصل چهلهاي كلي وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستو بهبود محيط كسب

ها، مرتبط با نحوه دريافت، ارسال و اي از مشكالت صدور مجوزبخش عمده»اساسي تصريح شده است: 

سرويس  5565، 15/1/1395تا تاريخ  دستگاهي است...ها و استعالمات بينعدم آگاهي از سرويس

در سامانه نقشه جامع  2.آوري و تكميل استدستگاهي احصا شده و همچنان اطالعات درحال جمعبين

شده در  دستگاهي مجوزها تالش شده است تا ارتباط پيشين و پسين مجوزهاي احصاهاي بينسرويس

نشان داده  1در جدول « نيازپس»و « نيازپيش»تعداد مجوزهاي  3«.هاي اجرايي مشخص شوددستگاه

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 قانون اساسي، وچهارمچهلهاي كلي اصل وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستدفتر پايش و بهبود محيط كسب .1

ها قانون اساسي به تفكيك مواد و تبصره وچهارمچهلهاي كلي اصل پانزدهين گزارش عملكرد قانون اجراي قانون سياست»
 .148ص  ،1395 ماه، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، دي«1394ماهه دوم سال  6مربوط به 

ر. ك.: دفتر پايش و بهبود درخصوص عملكرد احكام مورد بحث، ( 1395گزارش پيشين اين نهاد )شهريور  براي مطالعه 
گزارش » كننده(،قانون اساسي )تهيه وچهارمچهلهاي كلي اصل وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستمحيط كسب

 .7ص  ،1395 ماه، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، شهريور«وكار كشوروضعيت محيط كسب

 قانون اساسي، وچهارمچهلهاي كلي اصل وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستدفتر پايش و بهبود محيط كسب .2

ها قانون اساسي به تفكيك مواد و تبصره وچهارمچهلهاي كلي اصل دهين  گزارش عملكرد قانون اجراي قانون سياستپانز»
 .156، ص «1394ماهه دوم سال  6مربوط به 

 .158ص  همان، .3
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 تاكنون احصا شده استنياز كه نياز و پس. تعداد مجوزهاي پيش1جدول 

 نام دستگاه اجرايي
تعداد مجوزهاي دستگاه كه 

 نياز مجوزهاي ديگر هستندپيش

تعداد مجوزهاي دستگاه كه 

 نيازمند مجوز ديگري هستند

 5 5 اتاق بازرگاني

وزارت ارتباطات و فناوري 

 اطالعات
- 1 

 19 - وزارت اقتصاد و دارايي

 - 4 سازمان انرژي اتمي

مركزي جمهوري بانک 

 اسالمي ايران
- 1 

 376 375 وزارت جهاد كشاورزي

 26 26 وزارت نيرو

 11 11 وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
68 67 

 4 - وزارت بهداشت

معاونت اجرايي 

 جمهوررياست
1 1 

قانون  وچهارماصل چهلهاي كلي وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستدفتر پايش و بهبود محيط كسب مأخذ:

قانون اساسي به تفكيک مواد و  وچهارماصل چهلهاي كلي پانزدهين گزارش عملكرد قانون اجراي قانون سياست» اساسي،

 صص ،1395 ماه، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، دي«1394ماهه دوم سال  6ها مربوط به تبصره

158-159. 

 

آيد كه اوالً اختالف فاحشي بين تعداد چنين برمي 1وزهاي برشمرده شده در جدول از تعداد مج

، در برخي موارد كه چرا وجود دارد؛ ثانياً معلوم نيست هاي مختلفنياز دستگاهنياز و پسمجوزهاي پيش

ز قيد عددي قيد نشده است يا تعداد مجو ها،نياز براي برخي دستگاهنياز يا پسدر ستون مجوزهاي پيش

نياز آيا در بانک مركزي هيچ مجوزي وجود ندارد كه پيش تعداد است. براي مثال،شده، بسيار كم

مجوز در بانک مركزي وجود دارد كه اخذ آن نيازمند مجوز  1بر اين، تنها مجوزهاي ديگر باشد و عالوه

 ديگري است؟ 

نظام پيچيده صدور مجوزها در كشور و ثانياً بيانگر  از حاكياوالً ، 1توان گفت جدول مي در مجموع،

ساماندهي مجوزهاست؛  فرآيندهاي متعدد صادركننده مجوزها در همكاري ناكافي و ناهماهنگ دستگاه

نيامده است،  1ي كه اساساً نامي از آنها در فهرست جدول يهاها و دستگاهسواي وزارتخانه رسدنظر ميبه

و وزارت  تباطات و فناوري اطالعات، بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران،تعداد مجوزهاي وزارت ار

وزارت جهاد  ،وده است. در مقابلب فرآيندبهداشت، نشانگر عدم همكاري و تعامل بايسته آنها در اين 
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هاي مربوط، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اين جدول و همچنين ديگر گزارش ،كشاورزي

عنوان متولي اصلي اجراي اين با وزارت امور اقتصادي و دارايي به فرآيندبولي در اين همكاري قابل ق

   اند.داشته قانون،

وكار و دبيرخانه شوراي عالي دفتر پايش و بهبود محيط كسب گزارشي كه اخيراً توسط از بخشي 

دستگاه در « عملكردخالصه »به وچهارم قانون اساسي منتشر شده، اصل چهلهاي كلي اجراي سياست

 آمده است. 2اجراي ماده مورد بحث پرداخته كه در جدول 

 

 هاياجراي سياستقانون ( 7ها در اجراي ماده )دستگاه« خالصه عملكرد. »2جدول 

 ]و اصالحات بعدي آن[ قانون اساسي وچهارماصل چهلكلي 

 1خالصه عملكرد حكم

رسيدگي به شكايت متقاضي مجوز از  فرآيند ـ «1»تبصره 

مقام اجرايي در صورت امتناع دستگاه از صدور مجوز در ظرف 

 شده در پايگاهزماني تعيين

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات:

هاي اجرايي تابعه وزارت، تاكنون از دستگاه -

شده در سامانه امتناع نداشته و  زمان قيد

 شكايتي نيز دريافت نشده است.

دريافت و بررسي درخواست متقاضيان مجوز و  ـ «2»تبصره 

ضمانت اجراي امتناع از پذيرش مدارک و درخواست مجوز و 

)مصداق اخالل در  شده در پايگاهتأخير بيش از مهلت تعيين

 رقابت(

حسب گزارش دريافتي از وزارت جهاد 

كشاورزي، طراحي سامانه موردنظر در دست 

ارتباطات و فناوري اقدام است. همچنين وزارت 

اطالعات عنوان نموده توسط مراجع صادركننده 

 شود.مجوز بررسي مي

الزام كليه مراجع صادركننده مجوز به تهيه و  ـ «3»تبصره 

صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه  فرآيندارسال نوع، شرايط و 

كنند، به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يک صادر مي

زدايي و تسهيل مقررات هيئت»به  2ماه پس از ابالغ اين قانون،

 «وكارصدور مجوزهاي كسب

حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ  3،هيئتموظف بودن  -

اين قانون، براي تسهيل و تسريع شرايط و مراحل و تقليل 

ها، وكار در مقررات، بخشنامههاي صدور مجوزهاي كسبهزينه

وكار نحوي كه صدور مجوز كسبها و مانند اينها، بهنامهآيين

در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني 

وكار در كمترين زمان اندازي آن كسبيرحضوري و راهو غ

 ممكن صورت پذيرد.

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

صورت شده در اين تبصره به مدارک قيد

زدايي ارسال شده مقررات هيئتالكترونيكي به 

 است.

 وزارت نفت

مراجع صادركننده هرگونه مجوز و موافقت  -

 نموده است. اصولي اين بند قانون را رعايت

 سازمان بورس و اوراق بهادار

در راستاي اجراي اين تبصره، اطالعات مربوط  -

مجوز اعطايي توسط سازمان بورس و  91به 

بارگذاري « ايران مجوز»اوراق بهادار در سامانه 

 شده است.

                                                 

 دليل اصرار بر وفاداري به متن گزارش عملكرد دولت بوده است.. يكدست نبودن تعابير اين جدول، به 1
 ابالغ شده است. 27/2/1394در مورخ  (20/2/1394کشور )مصوب  ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت ديرفع موانع تول قانون .2

 شود.ياد مي« تئهي»وكار با عنوان زدایی و تسهيل صدور مجوزهای كسبت مقرراتئاز هي ، از اين پس،گزارشدر اين  .3
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 1خالصه عملكرد حكم

 وزارت جهاد كشاورزي

 براي الكترونيكي نمودن درحال انجام است. فرآيند -

، ظرف مدت حداكثر سه هيئتموظف بودن  ـ «4»تبصره 

ر شرايط صدور مجوزهاي ماه پس از ابالغ اين قانون، به انتشا

 وكار در پايگاه به تفكيک هر كسب وكاركسب

حسب گزارش دريافتي وزارت نفت آمادگي 

زدايي و ايجاد مقررات هيئتهرگونه همكاري با 

 پنجره واحد را دارد.

رس و اوراق حسب گزارش دريافتي سازمان بو

بهادار، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهايي 

كه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا 

سازي شود با هدف كاهش تعداد مجوزها، سادهمي

و كاهش مدت زمان اعطاي مجوز در دست  فرآيند

 هيئتاقدام است كه پس از تصويب در سازمان، به 

 موضوع اين تبصره، ارسال خواهد شد.

كارگروه موضوع »انتقال وظايف و اختيارات  ـ «5»تبصره 

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ( قانون برنامه پنج62ماده )

 ( مذكور62و لغو ماده ) هيئتبه « 15/10/1389ايران مصوب 

 هيئتاكنون اين وظايف توسط هم

زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي مقررات

 شود.وكار انجام ميكسب

واگذاري وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و  ـ «6»تبصره 

به دستگاه اصلي موضوع  اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز

فعاليت، از طريق ايجاد پنجره واحد، در مورد آن دسـته از 

هاي مجوز از دستگاههاي اقتصادي كه نيازمند اخذ فعاليت

 .باشندمتعدد مي

هاي فرعي صدور مجوز به اقدام و موظف نمودن دستگاه -

همكاري نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده 

 واحد و يا در فضاي مجازيهاي االختيار در محل پنجرهتام

زدايي و تسهيل صدور مقررات» هيئتموظف نمودن  - 

هاي نسبت به تهيه و ابالغ دستورالعمل« وكارمجوزهاي كسب

ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان مربوطه شامل رويه

وزيران رسيده  هيئت)براساس قوانين و مقررات(، كه به تأييد 

هاي اصلي در صدور مجوز در و همچنين فهرست دستگاه

( 3مختلف متناسب با شرايط توسط موضوع ماده )هاي فعاليت

هاي ( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1مواد ) قانون اصالح

 قانون اساسي وچهارم چهلكلي اصل 

صدور  فرآيندموضوع ايجاد پنجره واحد در 

هاي اجرايي درحال مجوزها ازسوي دستگاه

پيگيري است و مقدمات اجراي آن با هماهنگي 

دارايي درحال انجام  وزارت امور اقتصادي و

 است.

 هادارسازمان بورس و اوراق ب

مجوز، سازمان بورس  27توجه به فهرست  با -

و اوراق بهادار اقدام الزم در راستاي اجراي اين 

 تبصره را صورت خواهد داد.

 وزارت جهاد كشاورزي

و اقدامات مربوط به پنجره واحد در  فرآيند -

 دست اقدام است.

 (هيئتارسال مصوبات )مرتبط با وظايف و اختيارات  ـ «7»تبصره 

  هيئتساله پنجم توسعه به ( قانون برنامه پنج76كميته مذكور در ماده )

 شود.اقدامات مرتبط با اين حكم انجام مي

 قانون اساسي، وچهارماصل چهلهاي كلي وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستدفتر پايش و بهبود محيط كسب مأخذ:

ها مربوط به قانون اساسي به تفكيک مواد و تبصره وچهارماصل چهلهاي كلي ين گزارش عملكرد قانون اجراي قانون سياستمپانزده»

 .33-31 صص ،1395 ماه، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، دي«1394ماهه دوم سال  6
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شرح زير قابل توجه نكاتي به (،7ده )ها در اجراي ماراجع به عملكرد دستگاه 2درخصوص جدول 

 است:

است.  1394ماهه دوم سال  6كه گفته شد، اطالعات اين جدول مربوط به بازه زماني چنان. 1 

هايي ، تعداد بسيار معدود دستگاهكندعملكرد جلب توجه مياي كه در اين گزارش مهمترين نكته. 2 

( 7هاي ماده )دول براي اجراي هريک از تبصرهاست كه خالصه عملكرد آنها در ستون سمت چپ ج

 اشاره شده است:

سه وزارتخانه، در تبصره : «3»دو وزارتخانه، در تبصره : «2»يک وزارتخانه، در تبصره : «1»در تبصره  

يک وزارتخانه آمادگي خود را اعالم كرده و يک دستگاه اقداماتي را در دست اجرا دارد و در تبصره : «4»

 وزارتخانه.دو : «6»

قانون  وچهارماصل چهلهاي كلي سياست اجراي ( قانون86اين درحالي است كه براساس ماده ) 

ها و نهادهاي مشمول قانون مورد كارگيري انواع قيدها، فهرست دستگاهاساسي، قانونگذار تالش كرده با به

توان دو احتمال مطرح كرد؛ براي اين عملكرد مختصر از چند وزارتخانه معدود، مي 1بحث توسعه دهد.

كه با مراجعه به بخش  است؛ درحالي« خالصه عملكرد»اول اينكه آنچه در گزارش دبيرخانه آمده است، 

درخصوص «( هاي اجراييها توسط دستگاهگزارش تفصيلي اجراي مواد و تبصره»دوم گزارش )با عنوان: 

اطات الكترونيكي و پنجره واحد و گزارش جلسات ارتب فرآيندصرفاً توضيحاتي راجع به  2(،7اجراي ماده )

دهنده اين تواند توضيحرسد مينظر ميشود. احتمال دوم كه بهمشاهده مي هيئتكميته تخصصي و 

( نسبت 7هاي مشمول حكم ماده )اعتنايي نهادها و دستگاهكاري و بيوضعيت باشد، عدم همكاري، كم

 به اجراي آن است.

آزمايي در ستون خالصه عملكرد ذكر شده است، برمبناي ارزيابي، راستيآنچه  . نكته ديگر اينكه3 

عنوان هاست؟ ظاهراً آنچه بهو تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي درج شده يا صرفاً خوداظهاري دستگاه

   هاي مجري است.  بر خوداظهاري دستگاهخالصه عملكرد قيد شده است، صرفاً مبتني

و  فرآيندبا نگاهي اجمالي به خالصه عملكرد، ناقص بودن گزارش كامالً روشن است. ذكر اينكه . 4 

بلكه با توجه به احكام صريح قانوني و  شود،اقدامات در دست انجام است، گزارش عملكرد محسوب نمي

                                                 

هاي ها، مؤسسهكليه وزارتخانه»دارد: قانون اساسي مقرر مي وچهارمچهلهاي كلي اصل ( قانون سياست86ماده ) .1

هاي و همچنين كليه دستگاه 1/6/1366كشور مصوب ( قانون محاسبات عمومي 4هاي دولتي موضوع ماده )دولتي و شركت
بر آنها مستلزم ذكر هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي اجرايي، شركت

هاي وابسته به هاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتنام يا تصريح نام آنهاست، ازجمله شركت ملي نفت ايران و شركت
هاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي هاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتوزارت نفت و شركت

هاي تابعه آن، مركز تهيه هاي تابعه آن، سازمان درحال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتيران و شركتمعادن و صنايع معدني ا
هايي هاي غيردولتي و شركتالذكر در شركتهاي فوقها و شركتها، سازمانو توزيع كاال و همچنين سهام متعلق به دستگاه

 «.هاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بودي در فعاليتها و مؤسسات اعتبارباشند و بانككه تابع قانون خاص مي

 .159-148صص  همان، .2
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شده به تفصيل ضرورت دارد اقدامات انجام شده،بينيبه پايان رسيدن مهلت قانوني انجام اقدامات پيش

 گزارش شوند.

 
 

 وكاررساني مجوزهاي كسب. اهميت و محوريت پايگاه اطالع3

وچهارم چهلهاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )( »1براساس ماده )

به ماده « كارورساني مجوزهاي كسبپايگاه اطالع»(، تعريف زير براي 1/4/1393)مصوب « قانون اساسي

 قانون اساسي الحاق شد:وچهارم چهلهاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست1)

وكار در ـ پايگاه اينترنتي شامل كتاب الكترونيک است كه شرايط دريافت يا تمديد مجوز كسب22» 

االجرا شدن اين قانون، ، صنايع، كشاورزي، خدمات، به تفكيک در آن درج و پس از الزمهمه مشاغل

 «.شودكار محسوب ميومرجع رسمي اعالم شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب

، در مدت زماني كوتاه توسط قانونگذار اصالح و تكميل هاي آن( و تبصره7الي به ماده )با نگاهي اجم 

از نگاه قانونگذار پي برد.  1«وكاررساني مجوزهاي كسبپايگاه اطالع»بودن  ن به محوريتواشده است، مي

بع اصالحات آن، حذف مجوزهاي مبهم، موازي طكه اراده و هدف مقنن از وضع اين حكم، و بالتوضيح اين

راي و سپس، در دسترس قرار گرفتن منبعي مطمئن و قابل اتكا ب 2وكاروپاگير در محيط كسبو دست

فعاالن اقتصادي، با هدف تأمين شفافيت، سهولت آگاهي و اطالع از نحوه آغاز فعاليت اقتصادي و در 

وكار در ايران بوده است. (( و بهبود محيط كسب7)مقرر در ابتداي ماده )« گذاريتسهيل سرمايه»نهايت 

حوه صدور و مدت زمان الزم درواقع قانونگذار، با آگاهي از آسيب ابهام و آشفتگي در شرايط، مدارک، ن

وكار، تالش كرده است با تصريح به ايجاد پايگاهي اينترنتي، تا براي صدور هر يک از مجوزهاي كسب

هاي متعدد ( و تبصره7حدي مشكالت و ابهامات اين حوزه را برطرف سازد. درواقع تمام آنچه در ماده )

قابل اتكا، در دسترس و قابل استفاده براي  االصول بايد به پايگاهي جامع،آن مقرر شده است، علي

وپاگير حدوحصر و مقررات دستها و تشريفات بيبازينجامد كه تا پيش از اين، در كاغذاشهرونداني بي

اداري گرفتار بودند. با اتكا به اين پايگاه، شهروندي كه مايل است براي مثال نانوايي داير كند و سرمايه 

در صورت ارائه مدارک مصرح در »اختصاص دهد، مطمئن خواهد بود كه  و وقت خود را به اين شغل

)مقرر در ابتداي ماده « در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند» دتوانمي« پايگاه

به بيان ديگر، هدف اصلي قانونگذار از مقرر  3ريزي كند.وكار خود برنامه(( و براي رونق بيشتر كسب7)

                                                 

در اين « پايگاه»با عنوان اختصاري « وكاررساني مجوزهاي كسبپايگاه اطالع»براي رعايت اختصار، از اين پس از عبارت  .1

 شود.متن ياد مي

شوند؛ براي مطالعه راجع به چيستي اين نوع محسوب مي« وپاگيرمقررات دست»درواقع، اين دسته از مجوزها، جزء  .2

وپاگير مفهوم مقررات دست» وكارها، براي نمونه، ر. ك.: احمد مركزمالميري،هاي چنين مقرراتي براي كسبمقررات و آسيب
 .200-163، صص 1395وسوم، شماره هشتادوهفت، پاييز ، سال بيستمجلس و راهبرد، «وكارو تبيين آثار آن بر محيط كسب

های جدید را محدود كرده اي كه صدور مجوز برای نانواییبر همين اساس، اخيراً با درخواست يكي از شهروندان، بخشنامه .3

 ت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شد. مشخصات و متن بخشنامه به قرار زير بود:ئبود، توسط هي
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بيني الزامات و ضروريات فعاليت اقتصادي بوده كردن چنين پايگاهي، ارتقاي اطمينان و قابليت پيش

( آمده است، 7هاي ماده )رود. آنچه در تبصرهشمار ميوكار بههاي اساسي محيط كسباست كه از مؤلفه

 الزاماتي است كه براي تأسيس چنين پايگاهي ضروري است. 

زدايي مقررات» هيئتكند، در عمل كه يكي از مسئوالن اتاق بازرگاني تصريح ميعالوه بر اينها، چنان 

وكار بيشتر توان و تمركز خود را بر كاهش مجوزهاي شروع كسب« وكارو تسهيل صدور مجوزهاي كسب

وكاري كه توسط مراجع گردآوري همه مجوزهاي كسب نياز اصلي كاهش مجوزها،پيش 1گذاشته است.

بانک اطالعاتي مرجع مجوزهاي  و اعالم آنها در پايگاه است. درواقع، پايگاه مورد بحث،شود صادر مي

 رود.شمار ميوكار ايران بهكسب

 

 وكاررساني مجوزهاي كسب. ارزيابي پايگاه اطالع4

 2ها به روش مشروح زير انجام شده است:وكار، بررسيرساني مجوزهاي كسببراي ارزيابي پايگاه اطالع

عنوان دستگاه اصلي بارگذاري شده  43وكار، در پايگاه، در قسمت جستجوي مجوزهاي كسب .1 

نيز برخوردارند كه در مواردي « تابعه»هاي هاي اصلي، از دستگاه يا دستگاهاست. برخي از اين دستگاه

اه اصلي در پايگاه به تفكيک، مشخصات مجوزهاي آنها بارگذاري شده است. اما در موارد متعددي، دستگ

 فاقد دستگاه تابعه است كه در اين موارد، عنوان دستگاه اصلي در قسمت دستگاه تابعه تكرار شده است.

                                                 
 ون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت:معا 20/10/1393-217130/60بخشنامه شماره  

 های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشوررؤسای محترم سازمان»
 سالم عليکم:

سازمان بازرسی کل کشور درخصوص پيشگيری از صدور مجوز  8/9/1393- 166532احتراماً، به پيوست تصویر نامه شماره 
نوشت مقام عالی وزارت ارسال های غله و خدمات بازرگانی به همراه پیشرکتسنجی و استعالم از نانوایی بدون ظرفيت

 گردد.می
شرح یادداشت ایشان های جدید خودداری شود و موارد استثنا بهحسب نظر آقای وزیر از صدور مجوز برای نانوایی 

 «. خواهد بود
 شد:شرح زير صادر ت عمومي ديوان عدالت اداري بهئدر اين خصوص، رأي هي

( اصالح قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 7ماده )« 2»مطابق تبصره » 
مقرر شده است که  1/4/1393قانون اساسی مصوب  وچهارمچهلهای کلی اصل جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست
وكار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه رخواست متقاضيان مجوز كسبوكار موظفند دهر یک از مراجع صادر کننده مجوز كسب

اشباع بودن »وكار اجازه ندارند به دليل وكار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز كسبرسانی مجوزهای كسباطالع
معاون  20/10/1393-217130/60 وكار امتناع کنند. نظر به اینکه در بخشنامه شمارهاز پذیرش تقاضا یا صدور مجوز كسب« بازار

های جدید خودداری شده است، این بخشنامه توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای نانوایی
قانون تشکيالت و آیين دادرسی دیوان  (88)و ماده  (12)ماده  «1»الذکر است و مستند به بند مغایر صریح حکم قانونی فوق

 «.شودداری... ابطال میعدالت ا
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت  20/10/1393-217130/60موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره  

 .1023/94، کالسه پرونده: 14/10/1395، تاريخ دادنامه: 807صنعت، معدن و تجارت، شماره دادنامه: 
 براي مشاهده كامل رأي، به نشاني زير رجوع كنيد: 

http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=10065 

گوید عزم قانونگذاران برای اصالح قوانين ورزی میمگاپروژه حذف مقررات زائد؛ حسين سالح»ورزی )مصاحبه(، حسين سالح. 1

 .98، ص 1395 ماهآبان 15، 199، سال پنجم، شماره تجارت فردا، «و حذف مقررات زائد جزم است

 به نشاني: 1395 ماهبهمن 20و  19تاريخ مراجعه به پايگاه:  .2

http://www.iranmojavvez.ir/Portal/Home/default.aspx 

 و براي جستجو به نشاني:

http://eform.mefa.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8e90793a-dba0-4d2c-a36c-

99ab50d19cb1 

http://www.iranmojavvez.ir/Portal/Home/default.aspx
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قابل مشاهده است، يک يا دو دستگاه تابعه در هر دستگاه اصلي بررسي  3كه در جدول . چنان2 

 هاي مختلفي در اين قسمت در پايگاه قابل مشاهده است:شده است. وضعيت

مواردي، دستگاه اصلي فاقد دستگاه تابعه بوده و بنابراين مجوزهاي دستگاه اصلي بررسي شده  در - 

 است.

 عنوان تر، صرفاًعبارت دقيقدر مواردي كه دستگاه اصلي صرفاً يک دستگاه تابعه داشته است )يا به - 

 رسي شده است.بر تابعه يک دستگاه تابعه در پايگاه قيد شده است(، صرفاً مجوزهاي يک دستگاه

در مواردي كه دستگاه اصلي داراي دو دستگاه تابعه يا بيشتر بوده است، صرفاً مجوزهاي دو  - 

ترتيب، غالباً دو مجوز در هر دستگاه بررسي شده است. بدين )رندوم( صورت تصادفيدستگاه تابعه به

 اصلي بررسي شده است.

صورت تصادفي انتخاب و ه اصلي و تابعه، بهشده براي هر دستگا . مشخصات مجوزهاي بارگذاري3 

دستگاه  آن مشخصات مجوزهاي صادره توسط ،شده بررسي شده است. مواردي كه در دستگاه بررسي

 در پايگاه بارگذاري نشده، با خط تيره نشان داده شده است.



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _______________________________________________________________________________________________________________ 
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 وكاررساني مجوزهاي كسبها، مجوزها و مدارك و زمان مجوزها در پايگاه اطالع. عناوين دستگاه3جدول 

 عنوان فعلي اين مجوز در دستگاه عنوان دستگاه تابعه عنوان دستگاه اصلي رديف

مدارك الزم 

براي دريافت 

 مجوز

نياز  زمان مورد

مجوز براي صدور 

 روز()به

 اتاق اصناف 1
 1قيد نشده فهرست شده فروشانصدور پروانه كسب آهن فروشاناتحاديه صنف آهن

 قيد نشده فهرست شده دارانتمديد پروانه چاپخانه داراناتحاديه صنف چاپخانه

 اتاق بازرگاني تهران اتاق بازرگاني ايران 2
 قيد شده فهرست شده گواهي مبدأ

 قيد نشده فهرست نشده ها و شوراهاي مشترک بازرگانياتاقتأسيس 

 اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران 3
 قيد شده فهرست شده صدور كارت عضويت

 قيد شده فهرست شده صدور كارت بازرگاني

 بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران 4
 - - ــــ اداره مجوزهاي بانكي

 قيد شده فهرست شده هاي ايراني در خارج از كشورمجوز تأسيس و فعاليت شعب بانک بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران

 قيد شده فهرست شده مشاغل خانگي بنياد شهيد و امور ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران 5

 بيمه مركزي ايران بيمه مركزي ايران 6
 قيد نشده فهرست شده اي )حقيقي و حقوقي(خسارت بيمهصدور پروانه ارزيابي 

 قيد نشده فهرست شده هاي جديد نمايندگي بيمهمجوز ثبت شركت

 سازمان امور مالياتي 2سازمان امور مالياتي 7
 قيد شده فهرست شده گواهي تأييد اطالعات مالي پيمانكار

 قيد شده فهرست شده گواهي اقامت

 اتميسازمان انرژي  8
 سازمان انژري اتمي

صدور و تمديد پروانه اشتغال مراكز كار با پرتو براي 

 هاي پرتوهاي غيريونسازفعاليت
 قيد شده فهرست شده

 ــــ ــــ ــــ اي كشورمركز نظام ايمني هسته

                                                 

 نامه اجرايي ارجاع داده شده است.در پايگاه به آيين .1

هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و اطالعات مجوزهاي اين سازمان، مانند ديگر دستگاه در سايت قرار گرفته است؛ اما« دستگاه اصلي»اين سازمان، زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است و در فهرست  .2

 دارايي، ذيل اطالعات دستگاه تابعه وزارتخانه مذكور آمده است.



 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
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 عنوان فعلي اين مجوز در دستگاه عنوان دستگاه تابعه عنوان دستگاه اصلي رديف

مدارك الزم 

براي دريافت 

 مجوز

نياز  زمان مورد

مجوز براي صدور 

 روز()به

 سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار 9
 قيد شده فهرست شده انتشار اوراق بهادار

 قيد شده فهرست شده ثبت افزايش سرمايه

 سازمان ثبت اسناد و امالک كشور 10
 قيد شده فهرست شده صدور ابالغ انتصاب سردفتري اسناد رسمي اداره كل اسناد

 ــــ ــــ ــــ اداره كل امالک

 آوري و فروش امالک تمليكيسازمان جمع 11
آوري و فروش امالک سازمان جمع

 تمليكي

 قيد نشده فهرست شده مجوز فروش

 قيد نشده فهرست شده ش كاالومجوز فر

 زيست كشور سازمان حفاظت محيط 12
 قيد نشده فهرست نشده پروانه عادي شكار كل زيست كشور سازمان حفاظت محيط

 قيد شده فهرست شده هاكنشيرينمجوز استقرار آب زيست اداره كل حفاظت از محيط

 سازيسازمان خصوصي سازيسازمان خصوصي 13

 قيد شده فهرست شده هاي مشمول واگذارياخذ تسهيالت براي شركت

شده  واگذار يهااخذ هرگونه تسهيالت بانكي شركت

 صورت كنترليبه
 قيد شده فهرست شده

14 
هاي اقتصادي گذاري و كمکسازمان سرمايه

 و فني ايران

هاي كمکگذاري و سازمان سرمايه

 اقتصادي و فني ايران
 قيد شده فهرست شده گذاري خارجيمجوز سرمايه

 سازمان غذا و دارو 15
هاي وردهآارزيابي فر اداره كل نظارت و

 غذايي و آرايشي بهداشتي
 قيد شده فهرست شده گواهي نشان ايمني و سالمت

 ــــ ــــ ــــ كشورريزي سازمان مديريت و برنامه سازمان مديريت و برنامه كشور 16

17 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

 گردشگري

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

 گردشگري

تغيير مدير فني شركت/ دفتر خدمات مسافرتي و 

 گردشگري
 قيد شده فهرست شده

 قيد شده فهرست شده برداري واحدهاي اقامتي و پذيراييپروانه بهره معاونت گردشگري

 ــــ ــــ ــــ شركت بيمه دولتي ايران شركت بيمه دولتي ايران 18



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _______________________________________________________________________________________________________________ 
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 عنوان فعلي اين مجوز در دستگاه عنوان دستگاه تابعه عنوان دستگاه اصلي رديف

مدارك الزم 

براي دريافت 

 مجوز

نياز  زمان مورد

مجوز براي صدور 

 روز()به

 ــــ ــــ ــــ خارجي ايران گذاريشركت سرمايه هاي خارجي ايرانگذاريشركت سرمايه 19

 ــــ ــــ ــــ شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران 20

 شهرداري تهران 21
 قيد شده فهرست شده CNGجايگاه سوخت  ساماندهي صنايع و مشاغلشركت 

 قيد شده فهرست شده پروانه تاكسيراني ونقل و ترافيکمعاونت حمل

 ــــ ــــ ــــ شهرهاهاي كالنشهرداري شهرهاهاي كالنشهرداري 22

 قيد شده فهرست شده مؤسسات حقوقي كانون وكالي دادگستري مركز كانون وكالي دادگستري مركز 23

 گمرک جمهوري اسالمي ايران گمرک جمهوري اسالمي ايران 24
 1قيد نشده فهرست نشده اجازه صادرات كاال از ساير مرزها در صورت بروز حوادث

 قيد شده فهرست شده بري كاالي ممنوعهموافقت با كران

 جمهوريمعاونت اجرايي رياست 25

 قيد شده فهرست شده پروانه كاربرد عالمت استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران

 ونقل و سوختستاد مديريت حمل
اسقاط خودروي فرسوده متناسب با ميزان مصرف 

 گذاري خودروي وارداتيسوخت براي شماره
 قيد شده فهرست شده

 قيد شده 2فهرست نشده تأييد صالحيت تخصصي جمهوريرياستمعاونت امور زنان و خانواده  جمهوريمعاونت امور زنان و خانواده رياست 26

 جمهوريمعاونت علمي و فناوري رياست 27
 ــــ ــــ ــــ صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران

 ــــ ــــ ــــ پارک فناوري پرديس

 داري كل كشورمعاونت نظارت مالي و خزانه 28
داري كل معاونت نظارت مالي و خزانه

 كشور

 قيد شده فهرست نشده چکصدور سفارش چاپ دسته

 قيد شده فهرست شده هاانه خزانه معين استانيحساب ماهتأييديه صورت

 وزارت آموزش و پرورش 29
 قيد شده فهرست شده هاي مصوبانتخاب مدارس ماندگار براساس شاخص دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش

 قيد شده فهرست نشده هاي علمي و آموزشي معلمانمجوز انجمن آموزش نيروي انسانيريزي و مركز برنامه

                                                 

 «.با توجه به شرایط و مدارک مورد نياز، متفاوت است»در پايگاه قيد شده است:  .1

 «.هاي اجرايي مندرج در اساسنامهاهداف و شيوه»فت مجوز قيد شده است: در پايگاه، در مقابل مدارك الزم براي دريا .2
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 عنوان فعلي اين مجوز در دستگاه عنوان دستگاه تابعه عنوان دستگاه اصلي رديف

مدارك الزم 

براي دريافت 

 مجوز

نياز  زمان مورد

مجوز براي صدور 

 روز()به

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 30

 ــــ ــــ ــــ بانک ايرانشركت پست

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

 راديويي
 1نشدهقيد  فهرست شده (FCPبرداري از شبكه ارتباطات ثابت )پروانه ايجاد و بهره

 2وزارت امور اقتصادي و دارايي 31

 3بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران -

 سازمان امور مالياتي -

 سازمان بورس و اوراق بهادار -

 آوري و فروش اموال تمليكيسازمان جمع -

 سازيسازمان خصوصي -

هاي گذاري و كمکسازمان سرمايه -

 اقتصادي و فني ايران

 4هاي بيمه دولتيشركت -

 گمرک جمهوري اسالمي ايران -

 داري كل كشورمعاونت نظارت مالي و خزانه -

 ــــ ــــ ــــ

 ــــ ــــ ــــ معاونت امور كنسولي ت امور خارجهروزا 32

 ــــ ــــ ــــ معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 33

                                                 

 در پايگاه توضيحي قيد شده، اما مبهم است و همچنين فايلي براي دسترسي به مصوبه وجود ندارد. .1

 هاي تابعه اين وزارتخانه، در اين قسمت از پايگاه آمده است.اطالعات هريك از دستگاه .2

 اطالعات مجوزهاي بيمه مركزي، هم در قسمت مربوط به خود و هم در قسمت وزارت امور اقتصاد و دارايي، درج شده است. .3

 نه در اين قسمت و نه در فهرست اصلي، اطالعاتي درخصوص مجوزهاي اين نهاد وجود ندارد. .4
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 عنوان فعلي اين مجوز در دستگاه عنوان دستگاه تابعه عنوان دستگاه اصلي رديف

مدارك الزم 

براي دريافت 

 مجوز

نياز  زمان مورد

مجوز براي صدور 

 روز()به

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ها و مؤسسات فعاليت در زمينه شركتمجوز جهت 

 خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي
 قيد نشده 1فهرست نشده

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 34
 قيد شده فهرست شده حساب حق بيمه بابت تجديد پروانه كسبارائه مفاصا سازمان تأمين اجتماعي

 ــــ ــــ ــــ معاونت امور اقتصادي

 جهاد كشاورزيوزارت  35

مراتع و آبخيزداري  ها،سازمان جنگل

 كشور
 قيد نشده فهرست شده برداري از معادن در اراضي ملياكتشاف و بهره

 معاونت بازرگاني
برداري صنايع تبديلي و تكميلي بخش پروانه بهره

 كشاورزي
 قيد شده فهرست شده

 وزارت راه و شهرسازي 36
 سازمان هواپيمايي كشوري

 قيد نشده 2فهرست نشده گواهينامه الزم جهت تجهيزات فرودگاهي

 ــــ ــــ ــــ

 ــــ ــــ ــــ سازان مسكنانجمن صنفي انبوه

 معدن و تجارت وزارت صنعت، 37

 ــــ ــــ ــــ ايرانگسترش و نوسازي صنايع سازمان

هاي سازمان صنايع كوچک و شهرک

 صنعتي ايران
 قيد شده فهرست شده تأسيس/ توسعه شهرک يا ناحيه صنعتي غيردولتيپروانه 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 38
 قيد شده فهرست شده مجوز فعاليت قطعي مركز رشد و فناوري هاي علم و فناوريمركز رشد و پارک

 قيد شده فهرست شده هاي علميگواهينامه تأييد طرح هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 39
معاونت امور هنري/ مركز توسعه فناوري 

 اطالعات و رسانه
 ــــ ــــ ــــ

                                                 

 هاي اجرايي است.. فايل شرايط مجوز كه در پايگاه بارگذاري شده، فرم ثبت مجوز توسط دستگاهها و مؤسسات... اشاره شده استدر پايگاه، به مفاد دستورالعمل شركت .1

 سايت اعالم شده، اما فايلي بارگذاري نشده است.آدرس وب .2
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 عنوان فعلي اين مجوز در دستگاه عنوان دستگاه تابعه عنوان دستگاه اصلي رديف

مدارك الزم 

براي دريافت 

 مجوز

نياز  زمان مورد

مجوز براي صدور 

 روز()به

معاونت امور سينمايي، سمعي و بصري/ 

 اداره امور سينماها

هاي صدور موافقت اصولي جهت احداث مجتمع

 سينمايي
 1قيد نشده فهرست شده

 وزارت كشور 40
 قيد شده فهرست شده نهادهاي مردمسازمان نهاد )سمن(مردمهاي سازمان

 ــــ ــــ  معاونت عمران،  توسعه امور شهري و روستايي

 وزارت نفت 41

 ــــ ــــ ــــ هاي نفتي ايرانوردهآشركت ملي پخش فر

 شركت ملي نفت ايران
 هاي گاز،مجوز تخصيص خوراک/ سوخت به شركت

 پتروشيمي توسط شركت نفت ايرانپااليش و پخش و 
 2قيد نشده فهرست نشده

 وزارت نيرو 42

 ــــ ــــ ــــ شركت مديريت شبكه برق ايران

 معاونت آب و آبفا
موافقت با احداث مزارع پرورش/ تكثير آبزيان با استفاده 

 هااز رودخانه
 قيد شده فهرست شده

 وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان 43
 قيد شده فهرست شده مجوز تأسيس باشگاه ورزشي

 قيد شده فهرست شده موافقت اصولي فاقد زمين

 :زير به نشاني اينترنتي وكار،رساني مجوزهاي كسبپايگاه اطالع مأخذ:

http://www.iranmojavvez.ir/Portal/Home/default.aspx 

 

 

                                                 

 ها موكول شده است.زمان تقريبي صدور مجوز اعالم شده و همچنين زمان الزم، به اخذ استعالم از ساير دستگاه .1

 «.ت مديره داردئبستگي به اولويت طرح موضوع در جلسات هي»ه، قيد شده است: در پايگا .2
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عنوان يک كاربر ، استخراج شده از مراجعه نگارنده به3هاي مندرج در جدول چنانكه گفته شد، داده

راجع به مجوزهاست. نكاتي مهم راجع به اين جدول قابل توجه است  هاه پايگاه و بررسي تصادفي دادهب

 كه در ادامه گزارش به آنها خواهيم پرداخت.

 

 هاي تابعه در پايگاهاصلي و دستگاه هاي. فهرست دستگاه4-1

و طبعاً « دستگاه اصلي»گانه  43هاي فهرست ، ويژگي3ترين و مهمترين نكته راجع به جدول اصلي

توان به فهرست دستگاه اصلي است. نكته مبهم آن است كه با توجه به ايراداتي كه مي« دستگاه تابعه»

 عنوان دستگاه اصلي چه بوده است؟ عنوان دستگاه اصلي در پايگاه به 43وارد دانست، مالک قرار دادن 

عنوان دستگاه اصلي، بايد به ايرادهاي مهم  43يدن هايي راجع به مالک برگززنيپيش از طرح گمانه 

 3هاي جدول كه در پاورقيفهرست دستگاه اصلي بپردازيم. براي نمونه يكي از مهمترين ايرادها )چنان

عنوان يک دستگاه برشمرده شده و مشخصات و دارايي به ينيز اشاره شده( آن است كه وزارت امور اقتصاد

قابل مشاهده است؛ اما هريک از « دستگاه تابعه»درستي در قسمت ن نيز بهدستگاه تابعه آ 9مجوزهاي 

اند )گرچه پس از جستجو، در فهرست پايگاه شمارش شده« دستگاه اصلي»عنوان ها، خود بهاين دستگاه

عنوان دستگاه اصلي ها بهترتيب، ضروري است اگر عناوين وزارتخانهركوردي قابل مشاهده نيست(. بدين

 هاي تابعه آنها از فهرست دستگاه اصلي حذف شود.ده است، عناوين دستگاهقيد ش

رغم دستگاه اصلي در پايگاه، به 43حال بازگرديم به اين سؤال اساسي كه مالک و معيار انتخاب  

قانون اجراي  حكم ترديد، شمولها و ايراداتي كه به برخي از آنها اشاره شد، چه بوده است. بينقصان

است ـ  1«هاي اجراييدستگاه»قانون اساسي، حتي بسيار فراتر از  وچهارماصل چهلي كلي هاسياست

(، بدون در 7رسد نهاد متولي اجراي حكم ماده )نظر مي( آن مقرر شده است. اما به86كه در ماده )چنان

هاي هاي مشمول حكم مذكور، به فهرست نهادها و دستگاهنظر داشتن مالكي براي نهادها و دستگاه

هاي اصلي در پايگاه هرست دستگاهعنوان فها بهدر بازه زماني انتشار گزارش فرآيندكننده با اين همكاري

 بسنده كرده است.

( مراجعه 7هاي دستگاه متولي اجراي حكم ماده )توان به گزارشگفته، ميبراي اثبات ادعاي پيش 

 37وكار، زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبمقررات هيئتكرد. براي نمونه، در گزارش دوم دبيرخانه 

عجيب آنكه  2فهرست شده است.« وكارمراجع صدور مجوزهاي كسب» عنوانبه« دستگاه اجرايي»عنوان 

                                                 

كليه »چنين تعريف شده است: « دستگاه اجرايي»، (8/7/1386)مصوب « خدمات كشوريمديريت قانون ( »5در ماده ) .1

هايي كه شمول هاي دولتي و كليه دستگاهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتوزارتخانه
ك بان قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،

به  دستگاه اجرايي در قانون مذكور، بدين ترتيب،«. شوندهاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده ميها و بيمهمركزي، بانك
قانون اساسي،  وچهارمچهلهاي كلي اصل ( قانون سياست7در ماده ) مفهومي بسيار موسع تعريف شده است. با وجود اين،

 تر از اصطالح دستگاه اجرايي است.مراتب موسعكار استفاده شده است كه بهوصدور مجوزهای كسب« مراجع»از اصطالح 

وكار زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبت مقرراتئگزارش دوم دبيرخانه هي»كننده(، نيكجه )تهيهر. ك.: سارا اختياري .2

 .1393 ماهبهمن وكار(،، معاونت امور اقتصادي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب«14/11/1393تاريخ تا 
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كه برخي از نهادهاي زيرمجموعه  ي از وزارت امور اقتصادي و دارايي نيست، درحاليدر اين فهرست، نام

وزارتخانه مذكور، ازجمله گمرک، سازمان امور مالياتي و سازمان بورس و اوراق بهادار در فهرست آمده 

با  1شود.مشاهده مي« دستگاه اجرايي»عنوان  49زارش دوم دبيرخانه، در گزارش سوم، است. برخالف گ

اش، ازجمله سازمان هاي تابعهاين توضيح كه وزارت امور اقتصادي و دارايي همزمان با برخي دستگاه

كه  آوري و فروش اموال تمليكي، در فهرست قرار گرفته است. درحاليسازي و سازمان جمعخصوصي

بر اين، در گزارش سوم برخالف گزارش دوم، سه زمان امور مالياتي در فهرست نيامده است. عالوهسا

ترتيب، از دو گزارش مذكور، هيچ مالكي عنوان دستگاه اجرايي در فهرست آمده است. بديناستان نيز به

در دو گزارش  آيد و رويه متفاوت و متناقضيدست نمي( به7هاي تحت شمول حكم ماده )براي دستگاه

 خورد.چشم ميدر اين رابطه به

( به 7ها و نهادهاي مشمول ماده )رود براي پاسخ به سؤال مهم دستگاهسند ديگري كه انتظار مي  

« دستگاه اجرايي» 46است. در سند مذكور،  2،«كشور مجوزهاي نقشه ملي استعالمات»ما كمک كند، 

فهرست شده كه چنانكه توضيح داده خواهد شد، نه تنها در جهت شناسايي مالک  4جدول به شرح 

 ،4شدت قابل نقد و ايراد است. جدول بلكه خود به كند،( كمكي نمي7هاي تحت شمول ماده )دستگاه

 عنوان مهمترين دستاورد سند مذكور نقل شده است. عيناً از نقشه ملي استعالمات كشور به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

وكار زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبت مقرراتئگزارش سوم دبيرخانه هي»كننده(، نيكجه )تهيهر. ك.: سارا اختياري .1

 .1393 ماهوكار(، اسفند، معاونت امور اقتصادي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب«28/12/1393تا تاريخ 

 قابل دسترس به نشاني زير: .2

http://economic.mefa.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=PUBLISHING&CategoryI

D=98f7880d-f8ac-4c78-8cbe-c4f0fb986662&WebPartID=da9cb33a-3ac1-4b7e-aa7a-

800fa91f9f9d&ID=75324566-bb83-4081-9dd2-8d4f58470391 
نقشه »با عنوان  یااطالعات موجود، پروژه وکار با شناخت خألکسب یصدور مجوزها ليو تسه ییزدامقررات تئيه رخانهيدب»
با فرض صحت اطالعات  1394پروژه از آبان ماه  نیا کرد. فیرا تعر «کشور یمجوزها یدستگاهنيب یمبادالت یهاسیسرو یمل

و  طیبراساس شرا ییاجرا یهاجلسات مشترک با دستگاه یبرگزار یو ط ییاجرا یهادستگاه یمجوزها ازسو یاعالم
 یبانک اطالعات نیا نیدقت در تدو یريگکارهو لزوم ب ییاجرا یهادستگاه یمدارک صدور هر مجوز آغاز و با توجه به گستردگ

 رساني دولت،به نقل از پايگاه اطالع ؛«ديبه اتمام رس 1395 ماهکشور، فاز صفر آن در خرداد یاهیپا یهااز بانک یکیعنوان  هب
 زير:به نشاني اينترنتي 

http://dolat.ir/detail/287086 

http://economic.mefa.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=PUBLISHING&CategoryID=98f7880d-f8ac-4c78-8cbe-c4f0fb986662&WebPartID=da9cb33a-3ac1-4b7e-aa7a-800fa91f9f9d&ID=75324566-bb83-4081-9dd2-8d4f58470391
http://economic.mefa.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=PUBLISHING&CategoryID=98f7880d-f8ac-4c78-8cbe-c4f0fb986662&WebPartID=da9cb33a-3ac1-4b7e-aa7a-800fa91f9f9d&ID=75324566-bb83-4081-9dd2-8d4f58470391
http://economic.mefa.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=PUBLISHING&CategoryID=98f7880d-f8ac-4c78-8cbe-c4f0fb986662&WebPartID=da9cb33a-3ac1-4b7e-aa7a-800fa91f9f9d&ID=75324566-bb83-4081-9dd2-8d4f58470391
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 1دهندههاي اجرايي سرويسبندي دستگاه. خالصه مديريتي رتبه4جدول

 رتبه دستگاه اجرايي تعداد سرويس

 1 يهئقوه قضا 2479

 2 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 1225

 3 وزارت امور اقتصادي و دارايي 991

 4 وزارت كشور 798

 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 415

 6 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 382

 7 اتحاديه امالک 303

 8 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 297

 9 وزارت امور خارجه 296

 10 شوراهاي اسالمي شهر و روستا 284

 11 اتاق اصناف ايران 283

 12 هاي عاملبانک 180

 13 وزارت جهاد كشاورزي 180

 14 بانک مركزي 108

 15 معدن و تجارت صنعت،وزارت  103

 16 سازمان حفاظت از محيط زيست 80

 17 وزارت آموزش و پرورش 72

 18 وزارت نيرو 41

 19 وزارت نفت 37

 20 هاها و دهياريسازمان شهرداري 34

 21 جمهوريمعاونت اجرايي رياست 32

 22 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 31

 23 صنايع، معادن و كشاورزي ايران اتاق بازرگاني، 30

 24 سازمان نظام پزشكي 28

 25 شركت آب و فاضالب استان و يا شهرستان 28

 26 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 24

 27 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران 23

 28 وزارت اطالعات 23

 29 وزارت ورزش و جوانان 20

 30 وزارت راه و شهرسازي 19

 31 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 13

 32 ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه 7

                                                 

 مراجعه كنيد. گزارش، به مقدمه همين «سرويس»براي اطالع از تعريف  .1
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 رتبه دستگاه اجرايي تعداد سرويس

 33 سازمان بازنشستگي كشور 6

 34 شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 5

 35 وزارت دادگستري 4

 36 سازمان انرژي اتمي ايران 4

 37 شركت پست جمهوري اسالمي ايران 3

 38 بخش خصوصي 2

 39 هاي صنفي كشورسازمان عالي نظارت بر هيئت 2

 40 هاي اجراييتمام دستگاه 2

 41 اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران 1

 42 اتحاديه مركزي مرغ تخمگذار ميهن 1

 43 جامعه حسابداران رسمي ايران 1

 44 سازمان نظام مهندسي 1

 45 سازمان نظام مهندسي ساختمان 1

 46 ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز كشور 1

، تهيه و تنظيم: «نگاه اجمالي به نقشه ملي استعالمات مجوزهاي كشور»هاي واحد )توليدكننده(، ستاد هماهنگي توسعه پنجره :مأخذ

 .1395 ماهعلي فيروزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، تير

 

هاي اجرايي صادركننده مجوز مشاهده االصول بايد فهرستي جامع از دستگاهكه علي 4در جدول 

عنوان يک دستگاه اجرايي، متناظر با وزارت كشور، اتحاديه امالک، يه و نيروي انتظامي بهئشود، قوه قضا

ي هاي عامل، اتحاديه مركزي مرغ تخمگذار ميهن، سازمان نظام مهندسي و سازمان نظام مهندسبانک

تمام »بر اين، در اين فهرست، وجود عنوان اند. عالوههاي اجرايي آمدهساختمان، در فهرست دستگاه

سرويس(  2با تعداد  «38»)بند « بخش خصوصي»سرويس( و  2با تعداد  «40»)بند « هاي اجراييدستگاه

 انگيز است.شگفت

(، در 7اي مشمول حكم ماده )هدستگاه قاعده روشني براي گزينش رسدنظر مينتيجه اينكه به 

 ها، صرفاً با كنار هم قرارو فهرست دستگاه وجود نداشته اجراي اين مادهمتولي اصلي هاي نهاد گزارش

در اختيار  انتشار گزارش ضابطه اسامي نهادهايي كه اطالعاتي راجع به مجوزها در مقطع زمانيدادن بي

توان تنها با توسل به مالک مشخص و موجهي است كه مي رسدنظر مياند، تنظيم شده است. بهقرار داده

( 7عدد ماده )درستي فهرست كرد و از آنها، اجراي احكام مت( را به7ها و نهادهاي مشمول ماده )دستگاه

شد و ( برداشته مي7اولين و مهمترين گامي است كه بايد در اجراي حكم ماده ) را مطالبه كرد. اين

توان همين دليل است كه درحال حاضر نمياين گام برداشته نشده است. بهكه ديديم تاكنون چنان

هايي از اين قبيل يافت: بر چه مبنايي در پايگاه، فقط يک مجوز توسط كانون وكالي پاسخي براي پرسش

كه از ديگر كانون وكالي استاني، نشاني  عنوان دستگاه اصلي بارگذاري شده، درحاليدادگستري مركز به
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ـ حرفهشود، چرا ديگر سازمان؟ اگر كانون وكال از اين حيث دستگاه اصلي شمرده مينيست اي هاي صنفي 

همچون سازمان نظام پزشكي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و 

ج ـ در فهرست اصلي در پايگاه درشوند سازمان نظام روانشناسي ـ كه مشمول اين قانون شمرده مي

قابل توجيه است و « دستگاه اصلي»عنوان يه و نيروي انتظامي بهئقوه قضا در نظر گرفتنآيا  1شدند؟ن

اگر چنين است چرا در پايگاه مشخصات مجوزهاي آنها درج نشده است؟ اگر قرار است عنوان هر وزارتخانه 

مثال همزمان با درج عنوان وزارت امور  برايعنوان دستگاه اصلي ذكر شود، به چه دليل در پايگاه به

هاي اصلي نيز ذكر شده است؟ عنوان دستگاههاي تابعه بهاقتصادي و دارايي، عناوين هريک از دستگاه

عنوان دستگاه تابعه اتاق بازرگاني ايران، بارگذاري چرا صرفاً مشخصات مجوزهاي اتاق بازرگاني تهران به

هاي بازرگاني كشور نيست؟ و سؤاالت متعدد ديگري اي ديگر اتاقشده است و اثري از مشخصات مجوزه

 از اين قبيل.

 

 هاي تابعه هاي اصلي يا دستگاه. عدم بارگذاري برخي از مجوزهاي دستگاه4-2

پايگاه، عدم بارگذاري برخي از مشخصات مجوزهاست. در مواردي، اساساً مشخصات مجوزها ايراد ديگر 

جمهوري، شركت ي نشده است؛ ازجمله معاونت علمي و فناوري رياستبراي دستگاه اصلي بارگذار

اين درحالي است كه براي نمونه، سازمان  ريزي.گذاري خارجي ايران و سازمان مديريت و برنامهسرمايه

 2دهد.سرويس به شهروندان ارائه مي 7ريزي براساس نقشه ملي استعالمات كشور، مديريت و برنامه

صورت تصادفي مورد بررسي قرار گرفته، فاقد يشتر، يک يا هر دو مجوزي كه بهاما در مواردي ب 

هاي وردهآخش فرخصات مجوزهاي صادره از شركت ملي پاطالعات مربوط به مجوزهاست. براي نمونه، مش

هاي تابعه وزارت نفت(، معاونت عمران، توسعه امور شهري و روستايي )از نفتي ايران )از دستگاه

هاي تابعه وزارت نيرو(، تابعه وزارت كشور(، شركت مديريت شبكه برق ايران )از دستگاه هايدستگاه

هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت(، در پايگاه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )از دستگاه

و تابعه  هاي اصليتوجه به اينكه اطالع از مشخصات مجوزهاي برخي از دستگاه بارگذاري نشده است. با

 سرعت برطرف شود.وكارها ضروري است، اين نقصان اساسي بايد بهاندازي كسببراي راه

 

 

 

                                                 

ها هستند كه آن دسته از تشكيالت و سازمان»اند: نيز اطالق شده و چنين تعريف شده« اينظام حرفه»به اين نوع نهادها،  .1

؛ «شودمنظور دفاع از حقوق صنفي اعضا و برقراري نظم و انضباط در بين آنها ايجاد ميتوسط صاحبان حرفه معين در هر بخش و به
 .136، ص 1386 )جلد اول(، تهران: ميزان، حقوق ادارير. ك.: محمد امامي و كورش استوارسنگري، 

كننده: علی فيروزی، ، تهيهنقشه ملی استعالمات مجوزهای کشورهای واحد )توليدكننده(، ستاد هماهنگی توسعه پنجره 2.

 .49، ص 1395 ماهوزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، تير
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 مبهم مدارك الزم براي دريافت برخي مجوزها قيد. عدم تصريح يا 4-3

هاي پايگاه است. براي مبهم درخصوص مدارک الزم براي دريافت مجوز، از ديگر نقص قيدعدم تصريح يا 

« اجازه صادرات كاال از ساير مرزها در صورت بروز حوادث»مجوز  الزم براي نمونه، در رابطه با مدارک

شايان ذكر است «. با توجه به شرايط متفاوت است»)گمرک جمهوري اسالمي ايران(، قيد شده است: 

 82شده در پايگاه، نشانگر آن است كه در حدود  شده راجع به مجوزهاي بارگذاري رسي تصادفي انجامبر

 18شده، مدارک الزم براي دريافت مجوز قيد شده است )حدود  يدرصد مشخصات مجوزهاي بارگذار

ذكر مدارک رغم به درصد چنين قيدي تصريح نشده است(. اما چنانكه گفته شد، در بسياري از موارد،

 الزم، فهرست مدارک روشن و شفاف نيست.

)كه توسط « هاي ماشيني و الستيكيصدور پروانه كسب صنف كفش»براي نمونه، درخصوص مجوز  

مدارک طبق »عنوان مدارک الزم براي دريافت مجوز قيد شده است: به شود(،اتاق اصناف ايران صادر مي

قانون نظام صنفي كشور( كه در  (12)نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب )موضوع ماده آيين

نامه مذكور، كه مشتمل بر با مشاهده آيين«. هاي مرتبط با شرايط صدور مجوز بارگذاري شده استفايل

اطالع حاصل  شده، صراحت و روشني، از مدارک مورد نياز براي مجوز گفتهتوان بهيماده است، نم 17

نيز به برخي از آنها اشاره شده است، ذكر كلي يا مبهم  3هايي كه در جدول كرد. بدين ترتيب، در نمونه

  سازد.رساني را برآورده نميمدارک الزم براي صدور هر مجوز، انتظار از اين پايگاه اطالع

 

 مبهم زمان مورد نياز براي صدور برخي مجوزها قيد. عدم تصريح يا 4-4

هاي هاي پايگاه، عدم تصريح زمان مورد نياز براي صدور مجوز در برخي از دستگاهيكي ديگر از نقص

تصريح  3هاي جدول كه در برخي از پاورقياصلي يا تابعه، يا ذكر قيدي كلي در اين رابطه است. چنان

برداري از معادن در اراضي اكتشاف و بهره»براي نمونه، زمان مورد نياز براي صدور مجوز  شده است،

كشاورزي( تصريح  ت جهادهاي تابعه وزارها، مراتع و آبخيزداري كشور، از دستگاه)سازمان جنگل« ملي

يا ت، كه البته قيدي مبهم اس« باشدطور دقيق قابل محاسبه نميبه»است: نشده و چنين ذكر شده 

تخصيص »مجوز در رابطه با زمان مورد نياز براي صدور  شركت ملي نفت ايرانآمد،  3چنانكه در جدول 

 ذكر شده، «پااليش و پخش و پتروشيمي توسط شركت نفت ايران هاي گاز،خوراک/ سوخت به شركت

مجوز جهت فعاليت در » در مورد «.ت مديره داردئبستگي به اولويت طرح موضوع در جلسات هي»است: 

)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(، « ها و مؤسسات خودكنترلي و خوداظهاريزمينه شركت

 .نشده استاساساً قيد مربوط به زمان مورد نياز براي صدور مجوز تصريح 

آن  شده در پايگاه، نشانگر شده راجع به مجوزهاي بارگذاري بررسي تصادفي انجامشايان ذكر است  

شده، زمان مورد نياز براي دريافت مجوز  يدرصد مشخصات مجوزهاي بارگذار 71است كه در حدود 

 درصد چنين قيدي تصريح نشده است(. 29قيد شده است )حدود 
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 گيريبندي و نتيجهجمع

اجراي  قانون (7و دارايي در اجراي ماده ) يدر اين گزارش نشان داده شد كه عملكرد وزارت امور اقتصاد

وكار، با نص و هدف قانون اساسي در تسهيل صدور مجوزهاي كسب وچهارماصل چهلهاي كلي سياست

وكار از هر حكم ماده مذكور فاصله زيادي دارد. گرچه در نظر اول، دريافت مشخصات مجوزهاي كسب

درج در پايگاه  ها و مراحل صدور آن و در نهايتيک از مراجع صادركننده و تسهيل شرايط، كاهش هزينه

بسيار پيچيده و زمانبر بوده  فرآينداما در اجرا، اين  1رسيد،نظر ميي روان و ساده بهفرآيندرساني، اطالع

سال ( بيش از يک27/5/1394قانونگذار )شده توسط  ماه تعيين. از مهلت سهمواجه شدو با موانع مختلفي 

س رح داده شد، ماحصل آنچه در پايگاه قابل دستركه در گزارش به تفصيل ششده و چنان گذشتهو نيم 

 گرفته، با آنچه در نظر قانونگذار بوده، فاصله زيادي دارد.رغم تالش و زحمات صورتاست، به

شده در پايگاه ارزيابي شود. داليل اصلي نواقص و  در متن گزارش تالش شد اطالعات بارگذاري 

 سته زير خالصه كرد:توان در چند دهاي اين پايگاه را ميكاستي

(، مشاهدات ميداني و 7گرفته براي اجراي ماده )صورت قابل تقدير هاي. با در نظر گرفتن تالش1 

سال از تصويب متن  8دهد با وجود گذشت حدود هاي متعدد واصله از شهروندان نشان ميدرخواست

براي فعاالن  دريافت مجوزهاقانون اساسي،  وچهارماصل چهلهاي كلي ( اجراي سياست7اوليه ماده )

تر است. توجه دوباره و دقيقو در موارد بسياري دشوار  اقتصادي همچنان به عنوان يک معضل مطرح بوده

منظور تسهيل به»دهد: (، عدم توفيق مجريان اين حكم قانوني را بهتر نشان مي7به قسمت ابتدايي ماده )

صدور يا تمديد  فرآيندوكار موظفند شرايط و كسبگذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي سرمايه

وكار در صورت ارائه مدارک مصرح نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسبوكار را بهمجوزهاي كسب

وكار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت رساني مجوزهاي كسبدر پايگاه اطالع

توان به هيچ وجه مدعي شد كه متقاضي دهد درحال حاضر، نمينشان مي گرفتههاي صورتبررسي«. كند

در »، «وكاررساني مجوزهاي كسبدر صورت ارائه مدارک مصرح در پايگاه اطالع»وكار قادر است كسب

 «.حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند

كر است كه بخشي از آن به عملكرد (، داليل متعددي قابل ذ7. براي عدم اجراي دقيق ماده )2 

عنوان متولي اجراي اين حكم و بخشي ديگر از آن به عملكرد ديگر وزارت امور اقتصادي و دارايي به

هاي منتشر شده كه در يكي از گزارشگردد. براي نمونه، چنانهاي حكومتي باز مينهادها و دستگاه

كه موجب معطل كردن ه است، مشكالت اصلي وكار تصريح شدتوسط دفتر پايش و بهبود محيط كسب

شده در جلسه ازسوي  هاي توافق انجامها يا حاضر نشدن به امضاي صورتجلسهاستدالل كار، نپذيرفتن

 عبارتند از:  ها بوده است،كنندگان دستگاهشركت

                                                 

 ماه تا پس از ابالغ قانون در نظر گرفته است. سهشده، صرفاً  يند ذكرآكما اينكه قانونگذار براي مجموع فر .1
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 هاي بعدي، گيران نهايي در جلسه و نياز آنها به توجيهعدم حضور تصميم ـ

كننده در جلسه كه فاقد كنندگان در جلسه و همچنين تعداد افراد شركتنداشتن اختيار شركت ـ

 اختيارات هستند، 

مقامات »گرايي و مالحظه موقعيت شخصي و گاهي سازماني. بر اين اساس پيشنهاد شده است جزمـ 

تقيم در راه هاي اجرايي در جهت حذف و كاهش مجوزها توجيه شوند و به صورت مسارشد دستگاه

  1«.كاهش مجوزها اقدام كنند

عنوان خروجي در پايگاه اعالم خواهد شد و چنانكه نتيجه حاصل از اين تعامل است كه به در واقع،

نحوي كه وكار در پايگاه بهنحو شايسته صورت نگيرد، اطالعات مجوزهاي كسباين همكاري و تعامل به

 ان مواجه خواهد بود.بيني شده است، با نقص( پيش7در ماده )

هاي خاصي مواجه دليل منافع بعضاً متضاد ذينفعان مربوط نيز با دشواريانجام اين وظيفه قانوني به 

وكار وزارت اقتصاد توضيح كه سرپرست دفتر پايش و بهبود مستمر محيط كسباست. براي نمونه، چنان

طور مثال فعاالن است كه وجود دارد. بهها همين دوگانگي سخت بودن اين موضوع در بررسي»دهد: مي

نامه اين در حالي است كه شايد آن آييناي مشكل دارند. نامهبخش خصوصي در مورد يک ماده آيين

پايه عملكرد درآمدي يک دستگاه يا كشور باشد. بنابراين اين دوگانگي كه بايد درآمدزايي را در اولويت 

ريزي . اين موضوع نياز به برنامهوجود دارد بخش خصوصي راقرار دهيم يا تسهيل روند براي فعاالن 

شده دارد. مصوب شدن مخل بودن يک مقرره يا قانون نياز به كارشناسان حقوقي و تخصصي كارشناسي

  2«.كندو كارشناسان اقتصادي دارد. هر فردي به مشكالت به صورت بخشي نگاه مي

احكام  طور خاص( و به7عدم اجراي شايسته ماده )توان براي رغم داليل متعددي كه مي. به3 

براساس آنچه شرح داده شد،  3ماده مذكور( برشمرد، «4»تا  «1» هايتبصرهويژه به) ع اين گزارشموضو

چنان كه بايد، جدي گرفته نشده است. آن« وكاررساني مجوزهاي كسبپايگاه اطالع»رسد نظر ميبه

ابعه در پايگاه هاي تهاي اصلي و دستگاهمشخصات مجوزهاي دستگاه 4شكلي پايگاه، هايسواي از ايراد

 طور خالصه عبارتند از:بههاي متعدد دارد كه ها و نقصانكاستي

  ؛هاي تابعههاي اصلي يا دستگاهعدم بارگذاري برخي از مجوزهاي دستگاهاول،  

 ؛عدم تصريح يا قيد مبهم مدارک الزم براي دريافت برخي مجوزها دوم، 

                                                 

وكار ، دفتر پايش و بهبود محيط كسب«آنها با حذف مجوزها های اجرایی و برخوردارزیابی مجوزهای دستگاه»مرتضي عزتي،  .1

 .13، ص 1394 ماهقانون اساسي، شهريور وچهارمچهلهاي كلي اصل و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست

وكار وزارت اقتصاد در گفتگوي دنياي اقتصاد با سرپرست دفتر پايش و بهبود محيط كسب»عمادالدين سخايي )مصاحبه(،  .2

 .20/9/1395، 3929، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره «زدايياسايي شد: عامالن كندي مقرراتشن

زدايي و تسهيل مجوزهاي ت مقرراتئگير در اين باره، يعني هي. ازجمله اين داليل از حيث عملكرد اعضاي نهاد اصلي تصميم3

چندین مشغله داشته و حتی فرصت خواندن »مربوط، هاي تئوكار، اين مشكل ذكر شده است كه هرکدام از اعضای هيكسب
اصالح این قوانين را نيز پيدا نکنند. بر  شود وقت بررسی و فکر کردن و تصميم گرفتن برایقوانين را نيز ندارند و این باعث می

مقررات مخل و زائد اعتقاد برای حذف »؛ ر. ك.: سيدامير سياح، «اندها معموالً به نتيجه نرسيدههمين اساس، این کارگروه
 .97، ص 1395 ماهآبان 15، سال پنجم، 199، تجارت فردا، شماره «انگاری در حذف مقررات مخلوجود دارد اما اراده نه؛ سهل

هيچ وجه كاربرپسند براي نمونه، لينك مربوط به جستجوي مجوزها در پايين صفحه اصلي پايگاه قرار دارد و از اين حيث، به  .4

 روزرساني آن است.تصاوير و مطالب موجود در نشانگر عدم به بر اين،نيست. عالوه
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 .عدم تصريح يا قيد مبهم زمان مورد نياز براي صدور برخي مجوزهاسوم،  

از حيث فهرست  وكاررساني مجوزهاي كسبي پايگاه اطالعهاكاستي عاملترين اما اصلي 

عدم شناسايي قاعده  شود ـهاي اصلي و فرعي ـ كه اساس اطالعات مندرج در پايگاه محسوب ميدستگاه

ي شناسايي مراجعي است كه طبق قانون بايد مشخصات مجوزهاي آنها در اين پايگاه اي مناسب براو رويه

( قانون اجراي 7بارگذاري شود. با توجه به گذشت بيش از يک سال و نيم از مهلت قانوني اجراي ماده )

قانون اساسي )براساس آخرين اصالحيه آن(، ضرورت دارد نهاد  وچهارماصل چهلهاي كلي سياست

ها و اجراي شايسته جراي اين حكم )وزارت امور اقتصادي و دارايي(، تدبيري براي رفع اين كاستيمتولي ا

 حكم قانوني مذكور اتخاذ كند.

 

 منابع و مآخذ

 كتب و نشريات( الف
 .1386 ميزان، ،ول(، تهران)جلد احقوق اداري  .امامي، محمد و كورش استوارسنگري .1

( 7وكار )ناظر به متن پيشنهادي براي اصالح ماده )ضرورت تسهيل صدور مجوزهاي كسب» .جوادي، شاهين .2

هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش ،«وچهارم قانون اساسي(هاي كلي اصل چهلقانون اجراي سياست

 .1392 ماه، دي13454)دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل 

وكار فتگوي دنياي اقتصاد با سرپرست دفتر پايش و بهبود محيط كسبدر گ» .سخايي، عمادالدين )مصاحبه( .3

 .20/9/1395، 3929، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره «زداييوزارت اقتصاد شناسايي شد: عامالن كندي مقررات

گويد عزم قانونگذاران ورزي ميمگاپروژه حذف مقررات زائد؛ حسين سالح» .ورزي، حسين )مصاحبه(سالح .4

 .1395 ماهآبان 15، 199، تجارت فردا، سال پنجم، شماره «صالح قوانين و حذف مقررات زائد جزم استبراي ا

انگاري در حذف مقررات اعتقاد براي حذف مقررات مخل و زائد وجود دارد اما اراده نه؛ سهل» .سياح، سيدامير .5

 .1395 ماهآبان 15، سال پنجم، 199، شماره تجارت فردا، «مخل

، دفتر پايش و بهبود «هاي اجرايي و برخورد آنها با حذف مجوزهاارزيابي مجوزهاي دستگاه» .مرتضيعزتي،  .6

 ماهقانون اساسي، شهريور وچهارماصل چهلهاي كلي وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستمحيط كسب

1394. 

، مجلس و راهبرد، «وكارحيط كسبوپاگير و تبيين آثار آن بر ممفهوم مقررات دست» .احمد مركزمالميري، .7

 .1395وسوم، شماره هشتادوهفت، پاييز سال بيست

 هاي عملكردگزارش (ب
زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي مقررات هيئتگزارش دوم دبيرخانه » .كننده(نيكجه، سارا )تهيهاختياري .8

 ماهوكار(، بهمن، معاونت امور اقتصادي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب«14/11/1393وكار تا تاريخ كسب

1393. 

زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي مقررات هيئتگزارش سوم دبيرخانه » .كننده(نيكجه، سارا )تهيهاختياري .9

 ماهوكار(، اسفند، معاونت امور اقتصادي )دفتر پايش و بهبود محيط كسب«28/12/1393وكار تا تاريخ كسب

1393. 
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 وچهارماصل چهلهاي كلي وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستدفتر پايش و بهبود محيط كسب  .10

قانون  وچهارماصل چهلهاي كلي پانزدهين گزارش عملكرد قانون اجراي قانون سياست» قانون اساسي،

، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت «1394ماهه دوم سال  6ها مربوط به ساسي به تفكيک مواد و تبصرها

 .1395 ماهامور اقتصادي(، دي

 وچهارماصل چهلهاي كلي وكار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستدفتر پايش و بهبود محيط كسب  .11

، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت «وكار كشورحيط كسبگزارش وضعيت م» كننده(،قانون اساسي )تهيه

 .1395 ماهامور اقتصادي(، شهريور

هاي واحد )توليدكننده(، نگاه اجمالي به نقشه ملي استعالمات مجوزهاي كشور، ستاد هماهنگي توسعه پنجره  .12

 .1395 ماهادي(، تيرتهيه و تنظيم: علي فيروزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتص

كننده: هاي واحد )توليدكننده(، نقشه ملي استعالمات مجوزهاي كشور، تهيهستاد هماهنگي توسعه پنجره  .13

 .1395 ماهعلي فيروزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور اقتصادي(، تير

 قوانين (ج
 (.25/3/1387)مصوب وچهارم قانون اساسي هاي كلي اصل چهلقانون اجراي سياست  .14

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و   .15

 (.11/12/1389قانون اساسي )مصوب  وچهارم چهلهاي كلي اصل اجراي سياست

نون اساسي )مصوب قاوچهارم چهلهاي كلي اصل ( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1قانون اصالح مواد )  .16

1/4/1393.) 

ايران و قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي   .17

 (.8/11/1386قانون اساسي )مصوب  وچهارم چهلهاي كلي اصل اجراي سياست

 (.8/7/1386خدمات كشوري )مصوب مديريت قانون   .18

 (.20/2/1394پذير و ارتقاي نظام مالي كشور )مصوب رقابتقانون رفع موانع توليد   .19

 هاي اينترنتيپايگاه )د
20. http://economic.mefa.ir 

21. http://www.divan-edalat.ir 

22. http://www.iranmojavvez.ir 
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. تسهيل صدور 1 وكارگزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسبعنوان گزارش: 

 وكاركسب هايمجوز

 

 

 وكار(مطالعات اقتصادي )گروه مطالعات محيط كسب :نام دفتر

 احمد مركزمالميري تهيه و تدوين:

 سيدامير سياح ناظر علمي:

  (شهر، ميمه و برخوارشاهين مردم ندهينما) دليگانيحسينعلي حاجيمتقاضي: 

 ـــــــويراستار تخصصي: 

 ـــــــ ويراستار ادبي:

 

 

 :هاي كليديواژه

 وكار. مجوزهاي كسب1

 وكار. محيط كسب2

 . نظارت3

 وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهل. سياست4

 وزارت امور اقتصادي و دارايي. 5
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