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 نظر کارشناسی درباره: اظهار

 «وکارطرح تسهیل صدور مجوزهای کسب»

 

 

 
 

 

 

 

 چكیده

 دارايي و و یاقتصاد امور وزارت الزام بر عالوه دارد قصد ماده 6 با وکارکسب یمجوزها صدور ليتسه طرح

 وکارکسب به ناظر قوانين سازیفشفا جهت در احكامي ،((1) ماده) مجوزها برخي صدور کردن اعالمي به

 اضافه وکارکسب محيط بهبود قانون به ((3) )ماده توليد مالي تأمين سازیشفاف و تسهيل و ((2) )ماده

 (.(6) و (5) ،(4) )مواد نمايد خارج انحصار از نيز را حقوقي خدمات بازار آنها، بر عالوه و نمايد

 نيست، قانون ضعف ،وکارکسب مجوزهای صدور تسهيل عدم دليل مجلس، یهاپژوهش مرکز نظر از

 اجرای قانون (7) ماده تصويب از سال 14 حدود گذشت با آنكه مثال شاهد است؛ اجرايي اراده ضعف بلكه

 وکارکسب مجوزهای همه صدور شرايط هنوز اساسي، قانون (44) وچهارمچهل اصل کلي هایسياست

 مكرر اصالح با طبعاً مجلس یهاپژوهش مرکز رويكرد، اين با هرچند است. شده سهل نه و شده شفاف نه

 زمان مدت هنوز ـ 1399ماه بهمنـ  ماده اين اصالح آخرين از که خصوصبه) نيست موافق ماده اين

 اساسا ،وکار کسب یمجوزها صدور ليتسه طرح (1) ماده احكام مورد در ژهيو به و است نگذشته چنداني

 اجرا را ياتاصالح و هابرنامه نيچن خود اراتياخت طهيح در دتوانمي دولت و ستين یقانونگذار به یازين

 و قدرت و دهدينم رانيوز هيئت و ييزدامقررات هيئت به یاژهيو ارياخت یاماده نيچن بيتصو و کند

 خصوص در (1) ماده اصالح راينبناب .دهدينم شيافزا چندان يفعل تيوضع به نسبت را مراجع نيا ارياخت

 از اليحه ارائه طريق از است بهتر نيز اصالح ضرورت صورت در و نداشته ضرورتي مجوزها صدور يندفرا

 نمايندگان اصرار صورت در که است مهمي ايرادات واجد نيز (3) و (2) مواد .پذيرد صورت دولت سوی

شته يا در صحن علني مجلس اصالحات بازگ کميسيون به اصالح برای است الزم آن، تصويب به محترم

 ها اعمال گردد.پيشنهادی مرکز پژوهش

 به که معامالت رسمي ثبت به الزام طرح (15) ماده تصويب با ((4) )ماده سردفتری از انحصارزدايي

 اما است حاصل تحصيل ،ننموده وارد ايرادی مذکور ماده به نيز نگهبان شورای و رسيده مجلس تصويب

 رسمي(، کارشناسي و )وکالت حقوقي خدمات بازار هایوکارکسب از انحصارزدايي به ناظر ديگر ماده دو

  شود.مي توصيه اکيداً طرح اين (6) و (5) ماده دو تصويب و است ضروریکامالً 
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  مقدمه 

 اجرای قانون» (7) ماده اصالحيه چهارمين ،145 ثبت شماره بهوکار کسب مجوزهای صدور تسهيل طرح

 قبلي هایاصالحيه شود.مي محسوب (،8/11/1386 )مصوب «اساسي قانون 44 اصل کلي هایسياست

 است. رسيده تصويب به 15/11/1399 و 20/2/1394 ،1/4/1393 هایتاريخ در

 است: مرحله دو در مجوزها صدور تسهيل ماده اين هدف

 صدور هایهزينه و زمان الزم، ضوابط و مدارك شامل مجوزها صدور فرايند و شرايط کردن شفاف .1

 وکارکسب مجوزهای

 وکارکسب مجوزهای صدور زائد هایهزينه و زمان کاهش و شرايط تسهيل .2

 سهل و شفاف برابر در مجوز صدور مراجع برخي شديد بسيار مقاومت ماده، اين مكرر اصالح اصلي دليل

 و تلقي استفاده، شرايط اين از يا مجوز صدور جعمرا قبيل اين چراکه است بوده مجوزهايشان صدور شرايط شدن

 شوند. بازار به جديد رقبای ورود مانع کنندمي تالش انحصارگران، منافع درجهت يا و دارند طاليي یامضا کارکرد

 ايجاد وکارکسب مجوزهای برخي زمينه در قانون موجب به که انحصاراتي رفع هدف با حال اين با

 داشته بيشتری اختيارات مجوزها ساماندهي برای ييدارا و یاقتصاد امور وزارت اينكه برای نيز و شده

 .است موافق پيشنهادی اصالحات اعمال به مشروط طرح اين تصويب با مجلس یهاپژوهش مرکز ،باشد

 اصل ريمغا ييزدامقررات هایتئيه توسط یاحرفه طيشرا نييتع اطالق اينكه اصالحات جمله از

 .رسديم نظربه ياساس قانون (85) هشتادوپنجم و (138) وهشتميكصدوسي

 

 طرح (1) ماده درباره نكاتی و ارزيابی

 ـ عمومي بهداشت زيست،محيط سالمت، که وکارکسب مجوزهای هيکل» است: آمده طرح آغاز در .1

 اراضي کاربری تغيير يا طبيعي منابع از برداریبهره مستلزم يا کنندمي تهديد را ملي امنيت يا اجتماعي

 اگر وزيران هيئت تأييد و وکارکسب محيط بهبود و زداييمقررات هيئت تشخيص به هستند، کشاورزی

 مجوزهای عنوان به شوند، ثبت کشور مجوزهای ملي درگاه در قانون اين شدن االجراالزم از پس ماه سه تا

 طي نيازمند آنها در فعاليت و شده معرفي است مجوز صدور مراجع تأييد و بررسي نيازمند که محورتأييد

 ساير قانون، اين شدن االجراالزم از پس چهارماه از .است قانون اين (7) ماده اساس بر مجوز اخذ مراحل

 درگاه در نامثبت مراحل اتمام و شوندمي شناخته محورثبت مجوزهای عنوان به وکارکسب مجوزهای

 .«است مجوز صدور منزله به کشور مجوزهای ملي
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 مقنن حيصرت مورد دهندهمجوز مرجع تأييد نيقوان از يبرخ در نكهيا به تيعنا با است ذکر به الزم

 نظربه ملأت محل رانيوز تئيه به محورتأييد و محور ثبت یمجوزها نييتع ضيتفو لذا است شده واقع

 .ستين رانيوز تئيه تيصالح در قانون مفاد رييتغ گريد عبارت به .رسديم

 آن فراوان يتاهم به توجه با کشاورزی اراضي کاربری تغيير يا طبيعي منابع موارد اينكه ديگر نكته

 قالب در مراتع و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون در طبيعي منابع و انفال از حفاظت راستای در

 ایانقض صورت در است ممكن زيرا شود مطرح صورت بدين اينجا در نبايد و شده ديده طرح اجرای

  گردد. خواریزمين و عمومي برداریبهره به منجر چهارماه

 کميسيون تصميم با هاباغ و زراعي اراضي کاربری حفظ قانون برابر باغي و کشاورزی اراضي کاربری تغيير

 و وکارکسب خسن از موارد اين لذا است. شده تلقي جرم آن خارج اقدام و شودمي اجرايي فوق قانون در مذکور

 حفظ و رکشو غذايي امنيت حساسيت و اهميت به توجه با دارند. عمومي ماهيت و نبوده خصوصي ماهيت واجد

 مواعد انقضای صورت در زيرا شود؛ خارج ماده اين ذيل از بايد اراضي نوع اين کاربری تغيير باغي، و زراعي اراضي

 شد. واهدخ کشور به ناپذيرجبران صدمات به منجر و شده تجويز کاربری تغيير قطعاً  ماده، اين در مذکور

 همه نيستند. دقيقي و صحيح عبارات ،«محورتأييد مجوزهای» و «محورثبت مجوزهای» اصطالحات

 نامگذاری «محور تأييد مجوزهای» به که دسته آن لذا و دارند ثبت به نياز رسمي فعاليت برای وکارهاکسب

 با محدود موارد استثنای )به وکارهاکسب از بسياری همچنين کنند. طي هم را ثبت فرايند بايد شده،

 مجوزهای» که دسته آن و دارند حاکميت موافقت يا تأييد نوعي به نياز فعاليت آغاز برای پايين( ريسک

 وکارهایکسب آنكه ضمن دارد. پسيني، نظارت صورتبه لو و تأييد، به نياز شده، نامگذاری «محورثبت

 کلمات ترکيب ترتيب، بدين و ندارند نياز «مجوز» به واقع در هستند، پسيني نظارت به نيازمند که اعالمي

 حاکميت موافقت انواع بندیطبقه اساس بر زير بندیدسته رسد.مي نظربه نامعبي «محورثبت» و «مجوز»

 1:کند کمک بندیطبقه نحوه شدن ترروشن به دتوانمي کشورها، ساير در وکارکسب آغاز برای

 

 آغاز اول مرحله

 وکارکسب
 وکارکسب آغاز دوم مرحله

 ثبت

(Registration) 

 موافقت يا تأييد

(Approval) 

 مجوز يا پيشيني نظارت

 (License & Permission از )اعم

 و قوانين رعايت به وکارکسب تعهد معني به (Declaration) )اعالمي پسيني نظارت

 وکارهایبکس مورد در کار( به آغاز از پس کوتاه زماني هفقو با حاکميت تأييد و مقررات

 است. اعمال قابل متوسط يا پايين ريسک با و کوچک

 ديگر )نوع ندارند پسيني نظارت و تأييد به نياز هنری کارهای مانند پايين بسيار ريسک با وکارهایکسب

 .(Notification اعالمي

                                                 

 : بهمراجعه شود  شتریمطالعه ب یبرا. 1

وکار و کسب یمجوزها یسامانده در منتخب یکشورها اتیبر تجرب یمرور» ،یمالاس یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز
 17610 مسلسل شماره، 1400 رماهیت ،«رانیا یبرا ییهادرس
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 سالمت،» موارد به محدود وکار،کسب شروع بر حاکميت نظارت نحوه بندیطبقه معيارهای .2

 تغيير يا طبيعي منابع از برداریبهره مستلزم ،ملي امنيت يا اجتماعي عمومي بهداشت زيست،محيط

 (1) ماده متن در موارد اهم اگرچه شوند.نمي ـ آمده (1) ماده در چنانكه ـ «کشاورزی اراضي کاربری

 يا طبيعي انحصار مانند بازار شكست خاص موارد کار، محيط ايمني چون ديگری مسائل اما شده، ذکر

 نظارت ابزارهای با ندتوانمي ايران، اقتصاد در ويژهبه توليد، رقيب نامولد هایفعاليت جذاب هایزمينه

 ندتوانمي مذکور معيارهای اساس بر که وکارهاييکسب همه آنكه ترمهم نكته شوند. کنترل پيشيني

 توليد کارخانه يک مثال، طوربه داد. قرار طبقه يک در توانمين را شوند محسوب جامعه برای تهديدی

 که ـ کوچک رستوران يک اما دارد، مجوز اخذ به نياز عمومي سالمت و بهداشت رعايت برای غذايي مواد

 مشمول و اعالمي طبقه در است ممكنـ  باشد ثيرگذارتأ جامعه افراد سالمت و بهداشت بر دتوانمي هم آن

 1است. چنين فرانسه و انگلستان کشورهای در چنانكه بگيرد؛ قرار پسيني نظارت

 تهديد وزهامج است. انتقاد قابل طرح، (1) ماده صدر در «تهديد» عبارت بردن کاربه ديگر، سوی از

 شوند.مي محسوب حاکميت کنترل ابزار بلكه نيستند،

 پيش و اماتالز رعايت صورت در و تدريجي بايد پسيني نظارت به پيشيني نظارت از نظارت نوع تغيير .3

 مقررات هيئت بررسي ماه سه طي از پس وکارهاکسب برخي (،1) ماده متن طبق شود. انجام آن نيازهای

 ملي رگاهد در ثبت و حذف آنها مجوزدهي متداول و مرسوم فرايند و شوندمي شناخته محور ثبت زدايي،

 گروه ایبر پسيني نظارت جايگزيني رويكرد کند.مي کفايت کار آغاز برای تعهدنامه یامضا و مجوزها

 اما ندک کمک بوروکراسي بار کاهش و وکارکسب شروع فرايند سادگي به دتوانمي وکارهاکسب از خاصي

 پيشيني نظارت از وکارها کسب شبه کي یآزادساز از قبل آن یازهاين شيپ و الزامات آنكه به مشروط

وکار کسب تيفعال یبرا طيشرا و اطالعات يتمام که است آن شرط، پيش مهمترين ؛باشد شده تيرعا

 اوکاره کسب از زيادی بخش برای فعاليت و صدور شرايط حاضر حال در .باشد شده روشن و شفاف

 و هجامع برای خطر بدون فعاليت برای که ندارند اطالعي دقيقاًوکار کسب صاحبان و نيست شفاف

 کنند. رعايت بايد را مواردی چه کنندگانمصرف

 شده، ذکر ماه سه محور تأييد مجوزهای تعيين برای الزم زمان بررسي، مورد طرح (1) ماده صدر در .4

 به وکارکسب مجوزهای ساير قانون، اين شدناالجراالزم از پس چهارماه از» است: آمده متن ادامه در اما

 شدهينتعي مجوز دسته دو تفكيک برای که است اين سؤال «.شوندمي شناخته محورثبت مجوزهای عنوان

 ماه؟ چهار يا است الزم زمان ماه سه (1) ماده در

                                                 

 یرسانبه پورتال اطالع از جمله مجوز رستوران، فرانسه و سیانگل یکشورها درها مجوز افتیدر طیشراکامل مشاهده  یبرا. 1

 توان مراجعه کرد:یم ریوکار به آدرس زکسب یمجوزها

Guichet Entreprises | Guichet Entreprises (guichet-entreprises.fr) 

Licence finder - GOV.UK (www.gov.uk) 
 

https://www.guichet-entreprises.fr/en/
https://www.gov.uk/licence-finder
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 توسط وکارکسب آغاز بر نظارت نوع بندیطبقه و تفكيک برای طرح (1) ماده در «ماه سه مهلت» .5

 بندیطبقه برای امجوزه تمامي فرايند و شرايط دقيق بررسي به نياز ،اوالً به توجه با زدايي،مقررات هيئت

 نظربه نيست. کافي خود، فعاليت هایسال طول در زداييمقررات هيئت کند و ضعيف عملكرد ،ثانیاً و

 ماه سه محدود زمان در بندیطبقه که داشته وجود انتظار اين نيز طرح نويسپيش تدوين در رسدمي

 مجوزهای از برداریبهره زمان طول در» شده قيد (1) ماده «2» تبصره در لذا و نشود انجام دقيق طوربه

 يياجرا هایدستگاه يا هاتشكل صنفي، هایاتحاديه ،حقوقي يا حقيقي اشخاص اعتراض از پس محورثبت

 و هيئت تشخيص و وکارکسب محيط بهبود و زداييمقررات هيئت به توجيهي داليل ارائه با ربطذی

 حق شدن قائل «.دارد وجود تأييدمحور به تبصره اين موضوع مجوز تغيير امكان وزيران، هيئت تأييد

 تاثير عمل، در و گذاردمي باز را استفادهسوء و البيگری فضای و امكان مجوز، صدور مراجع برای اعتراض

 کند.مي خنثي را ماه سه محدود زماني مهلت برای قانونگذار سختگيری

 از پس ماه چهار از» است: آمده طرح (1) ماده در «محورثبت مجوزهای» تأييد فرايند تشريح در .6

 و شوندمي شناخته محورثبت مجوزهای عنوانبه وکارکسب مجوزهای ساير قانون، اين شدناالجراالزم

 مجوزها اين متقاضيان است. مجوز صدور منزله به کشور مجوزهای ملي درگاه در نامثبت مراحل اتمام

 و قوانين اعاتمر و اجباری استانداردهای اخذ به تعهد فرم مجوزها، ملي درگاه در نامثبت زمان در بايد

 ملي کزمر نمايند. امضاء را وکارکسب محيط بهبود و زداييمقررات هيئت تأييد مورد ایحرفه شرايط

 تثب تكميل از پس کاری روز سه ظرف حداکثر است موظف وکارکسب محيط بهبود و پايش مطالعات،

 يا حقيقي شخص برای صادره مجوز يكتای شناسه همراهبه مجوز کشور، مجوزهای ملي درگاه در نام

 «....کند صادر را برخط شكل به متقاضي حقوقي

 ورتص دو به اعالمي وکارهایکسب فعاليت به شروع فرايند که شد داده توضيح پيشين جدول در

 خياطي زشآمو هنری، کارهای )مانند پايين بسيار ريسک با وکارهایکسب مورد در شود: انجام دتوانمي

 مورد رد است. کافي بيمه و ماليات پرداخت و شدن رسمي منظور به اطالعات ثبت تنها پزی(شيريني و

 شوندمي کوچک وکارهایکسب شامل معموالً کهـ  پايين به رو متوسط يا و پايين ريسک با وکارهایکسب

 شود ارائه يالكترونيك يا حضوری صورتبه ناظر مرجع به صالحيت احراز هایگواهي و مدارك بايد ابتدا ـ

 و هابازرسي سپس، و گردد مربوطه هایدستورالعمل و مقررات قوانين، رعايت به متعهد متقاضي و

 افتد. تعويق به ماه سه تا يک حدود در نهايي تأييد لذا و پذيرد انجام کوتاه ایوقفه با پسيني هاینظارت

 تأييد به منوط وکار،کسب آغاز و بوده پذيرامكان زمان اسرع در وکارکسب فعاليت به شروع ترتيب، بدين

 بود. نخواهد حاکميت

 :است اصالح زمنداين که دارند وجود (1) ماده متن در يراداتيا و ابهامات شده،گفته حاتيتوض به توجه با

 به الزام با رسدمي نظربه دوم؟ شكل يا است اعالمي اول شكل محور،ثبت مجوز از منظور آيا ،اوالً

 است. بوده قانونگذار مدنظر دوم شكل تعهد، فرم امضاء
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 چيست؟ «نامثبت تكميل» يا «نامثبت مراحل اتمام» از منظور نشده مشخص (1) ماده متن در ،اًیثان

 هایازرسيب و استعالمات تمامي يا است تعهد امضای و اوليه هایگواهي و مدارك ارائه صرف منظور آيا

 صدور است، ليهاو مدارك و اطالعات ثبت تنها منظور، اگر شود؟ انجام بايد نهايي تأييد برای نياز مورد

 متقاضي توسط هاگواهي و مدارك اعالم و است نشده کامل تأييد فرايند که چرا گيرد؛ صورت نبايد مجوز

 وقفه عدم و رتينظا نهاد توسط ارزيابي فرايند تكميل زمان تا کار شروع به اجازه معنيبه تعهد، امضاء و

 منظور گرا اما مجوز. نه و شود صادر وکارکسب شناسه بايد تنها صورت اين در است. وکارکسب شروع در

 اخذ برای برای روزه،سه مهلت تعيين است، مجوز اعطای امكان و فرايند تكميل نام،ثبت مراحل اتمام از

 ذربايجانآ مانند کوچكي کشورهای در حتي کند.نمي کفايت لزوم، صورت در بازرسي انجام و استعالمات

 خاصي قاتطب برای الزم زمان کمترين اداری، فرايندهای شدن الكترونيكي در توجه قابل پيشرفت با و

 است. شده تعيين کاری روز 15 و روز 7 قانون، در مجوزها از

 و نداردهااستا اخذ به تعهد فرم بايد پيشنهادی، طرح (1) ماده طبق محور،ثبت مجوزهای متقاضيان .7

 دولتي، ورانمام استعالم با مواجهه در» طرح، «6» تبصره طبق و کنند امضاء را شرايط و قوانين رعايت

 کند.مي ايتکف مجوز دارنده سوی از صادره مجوز يكتای شناسه ارائه قضايي، ضابطين و انتظامي نظامي،

 «.شودمي محسوب جرم وکار،کسب مجوز برای اضافي مدارك درخواست استعالم، بودن مثبت صورت در

 وسطت شرايط رعايت عدم صورت در که است اين مانده مغفول (1) ماده در رسدمي نظربه که اینكته

 توسط شده تعهد شرايط رعايت و مدارك بودن کامل رغمعلي ناظر، کارشناس که صورتي در يا متقاضي

 هد،د مجوز لغو و تخلف به نظر شده، تعيين الزامات و مقررات برخالف و شخصي نظر با وکار،کسب

 تعطيلي به اجبار دليل به وکارکسب به هزينه تحميل وکار،کسب توسط شكايت به نياز مانند مشكالتي

 ي،پسين نظارت نيازپيش که چرا ست؛پابرجا همچنان نظارت، دشواری و رشوه اخذ امكان پلمپ، و

 است. شدهتعيين شرايط کارشناسي شخصي اظهارنظرهای و تفسير امكان عدم و شرايط کامل شفافيت

 هایامانهس که اطالعاتي ثبت در متقاضي که درصورتي» است: شده مقرر طرح (1) ماده از قسمتي در .8

 زداييتمقررا هيئت تشخيص با صادره مجوز شود، خالف مرتكب کنندنمي پشتيباني آنها از موجود ملي

 محروم گاهدر اين خدمات از سال دو مدت به مرتكب، و گرددمي ساقط اعتبار از وکارکسب محيط بهبود و

 و دهستن فعاليت به مشغول کسب پروانه بدون اصناف از توجهيقابل درصد حاضر، حال در «.شودمي

 تهديد مانند) هستند ماده اين در شده ذکر محروميت از ترسنگين که مقرراتي و قانوني هایمجازات انواع

 کشور اصخ شرايط در ويژهبه است. نشده آنها غيررسمي فعاليت مانع ...( و پلمپ و برق و آب قطع به

  رسد.مي نظربه کافي مفادی چنين اقتصادی، لحاظ به

 اخذ شرايط که دمحورييتأ وکارهایکسب مجوزهای ليهک» است: آمده (1) ماده «2» تبصره در .9

 صادرکننده مرجع توسط وزيران هيئت تأييد و ماده اين صدر در مندرج مهلت اتمام از پس مجوزشان
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 محيط بهبود و زداييمقررات هيئت تشخيص با نشود بارگذاری کشور مجوزهای ملي درگاه در مجوز

 به يبستگ وکار،کسب آغاز بر نظارت نوع یبندطبقه .«کنندمي پيدا تغيير محورثبت مجوز به وکارکسب

 نحوه تعيين در .کند رييتغ نظارت شدت صدور، مرجع مجازات منظوربه دينبا و دارد وکارکسب تيماه

 ترينساده انتخاب حال، عين در و کنندهمصرف و جامعه از تهديدات رفع بر اصل وکارها،کسب بر نظارت

 شود. استفاده آن از هادستگاه يا افراد مجازات ابزار عنوان به نبايد و است وکارکسب برای ممكن شكل

 و زداييمقررات هيئت و کشور کل بازرسي سازمان» است: آمده طرح «2» تبصره ادامه در همچنين

 خصوص اين در قصورشان که اشخاصي و مسئوالن مديران، يا و رئيس موظفند وکارکسب محيط بهبود

 مرجع رقابت شورای که حالي در «.کند معرفي اداری تخلفات هيئت يا رقابت شورای به را است محرز

 نيست. اداری تخلفات به رسيدگي

 صوالً ا و بوده يدگيرس ينوع بهزدايي مقررات هایتئيه به قصور احراز صيتشخ ضيتفو اينكه ضمن

 باشد. ينم مزبور هيئت تيصالح در

 شود. اریاد بوروکراسي کندی و دليلبي تعلل از مانع دتوانمي «خاموش موافقت» روش از استفاده .10

 «3» صرهتب در مجوزها تمامي مورد در آن کاربرد و تكنيک اين از استفاده خصوص در که اینكته اما

 هایستگاهد قابليت به توجه با مجوز صدور زماني سقف چنانچه که است اين داشت توجه بايد (1) ماده

 مجوز صدور به است ممكن شود، تعيين مناسب زمان از کمتر و باشد نشده مشخص عمل در مرتبط

 درصد يزمان سقف تعيين در تاکنون زداييمقررات هيئت گردد. منجر متقاضي کافي شرايط داشتن بدون

 است. بوده ناموفق وکارهاکسب از توجهي قابل

 و زاربا اشباع دليل به ظرفيت محدويت خصوص در قوانيني کشورها برخي در هنوز که وجودی با .11

 انحصار دايجا جهت در موارد اين از استفاده سوء اما دارد، وجود وکارهاکسب برخي برای صنفي حدود

 هرگونه ذفح درصدد (1) ماده «4» تبصره در طرح که است دارريشه و فراگير قدری به ايران اقتصاد در

 جامعه و وکارهاکسب برای سنگين هایهزينه دتوانمي بازار، شكست پديده است. برآمده محدوديت

 مقابله رایب مجوز صدور و پيشيني نظارت از استفاده جز به ديگری راهكارهای از توانمي و باشد داشته

 اطالعاتي هایسامانه از توانمي ناقص، اطالعات مشكل رفع برای مثال طورهب کرد. استفاده مسئله اين با

 سودآوری يتوضع مختلف، مشاغل و بازارها در وکارهاکسب خروج و ورود تعداد از اطالعاتي و آمار حاوی

 در وکارهاسبک تعداد بهينه حد به بازار رسيدن هدف با و وکارهاکسب عموم استفاده برای ... و بازارها

 چنين دايجا به کمک برد. بهره -مجوز صدور مراجع توسط ورود سقف تعيين جای به- مختلف بازارهای

 دارايي و اقتصادی امور وزارت وکارکسب محيط پايش و مطالعات مرکز وظايف زمره در بايد هاييسامانه

 گيرد. قرار کشور وکارکسب محيط بهبود منظور به

 هایصالحيت به ناظر مجوزهای انتقال» است: آمده بررسي مورد طرح (1) ماده «5» تبصره در .12

 آزمون در قبولي همچون مجوز اخذ معمول فرايند طي و صالحيت سطح همان داشتن به موکول ایحرفه
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 از سال دو گذشت از پس تنها مجوزها انتقال و است پذيرامكان مجوز صادرکننده مرجع تأييد با مربوط،

 فردی هایصالحيت ای، حرفه هایصالحيت بر عالوه «.است مجاز فعاليت شروع به منوط و مجوز صدور

 مكان شرايط و دارد اهميت مشاغل برخي در سال 18 سن حداقل و اعتياد و پيشينه سوء عدم مانند

 راستای در پيشرو کشورهای در لذا شوند. ارزيابي بايد فردی هایصالحيت کنار در موارد برخي در فعاليت

 فرد به انتقال قابل عنوان هيچ به و هستند شخص به قائم مجوزها غالبا مطلوب، مجوزدهي نظام استقرار

 باشند.نمي ديگر

 هرگونه ونقان اين شدن االجراالزم از پس ماهشش از» بررسي، مورد طرح (1) ماده «7» تبصره طبق .13

 ملي درگاه قطري از )صادرشده صادره مجوز يكتای شناسه طريق از تنها مجوز، ابطال يا تمديد استعالم،

 صدور معد و ايران در الكترونيک دولت توسعه کندی به توجه با «.است انجام قابل کشور( مجوزهای

 هسامان اين کار به آغاز از سال سه از بيش گذشت از پس G4B طريق از دستگاهي مجوز يک حتي

 نهساما طريق از صنفي مجوزهای صدور شود،مي ادعا G4B طريق از مجوز صدور عنوانبه که )آنچه

 است. غيرممكن نظربه و بينانهغيرواقع ،«7» تبصره در مقرر ماههشش الزام است(، اصناف ايرانيان

 یقانونگذار به ازين اساساً (1) ماده احكام مورد در رسديم نظربه شده، انيب ييمحتوا راداتيا از فارغ .14

 مجوزها که اچر کند. اجرا را ياتحاصال و هابرنامه نيچن خود اراتياخت طهيح در دتوانمي دولت و ستين

 طرح نيا رد که است نيقوان نسخ يا یقانونگذار ازمندين صورت نيا در )که هستند قانون به مستند اي

 به ندمست اي ران،يوز هيئت مقررات به مستند اي (است آمده ياحكام نيچن (6) و (5) ،(4) مواد در تنها

 اصالحات خر،آ مورد سه هر در که هستند مقررات و نيقوان از يياجرا هایدستگاه ريتفس اي ريوز بخشنامه

 ماده در هک ياحطر در گريد عبارت به شود. فصل و حل دولت اراتياخت با و یقانونگذار بدون دتوانمي

 انيب قانون البق در شود ادهيپ ديبا اجرا مقام در که را مجوزها حذف و اصالح روش عمالً شده، ارائه (1)

 صالحاتا نديفرا شتريب يدگيچيپ و يسردرگم موجب است ممكن يحت و ستين کار نيا به یازين که شده

 و قدرت و دهدينم رانيوز هيئت و ييزدامقررات هيئت به ایژهيو ارياخت كرديرو نيا واقع در شود.

 .دهدينم شيافزا يفعل تيوضع به نسبت را مراجع نيا ارياخت

 

 طرح (2) ماده درباره نكاتی و ارزيابی

 مقررات سازیشفاف بر مبني (1390 )مصوب وکارکسب محيط مستمر بهبود قانون به ماده يک الحاق

 پايگاه» دروکار کسب محيط به مربوط مقررات کليه و مصوبات نويس پيش درج و وکارکسب به ناظر

 فعاالن تواندمي اجرا درصورت و است مفيدی حكم ،«وکار کسب محيط با مرتبط مقررات و قوانين اطالع

 بدون چراکه باشد مقررات و قوانين تنقيح با همراه اينكه بر مشروط دهد نجات سرگرداني از را اقتصادی

 دو موجود، تفسير قابل و فراوان قوانين انبوه از توانندمي نظر اختالف درصورت اقتصادی فعاالن تنقيح،
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 است بهتر جديد دوره در دارايي و اقتصادی امور وزارت اهتمام دليل همين به کنند. ارائه متضاد حكم

 برابر در را خود تكليف و حق اقتصادی، فعاالن تا باشد آنها تنقيح مقررات، و قوانين کردن شفاف کنار در

 دقيقاً وکار کسب محيط با مرتبط مقررات و قوانين اينكه ديگر نكته بدانند. حكومت، برابر در و يكديگر

  چيست. مقررات و قوانين اين شمول دايره و شودمي مقرراتي و قوانين چه شامل نيست مشخص

 

 طرح (3) ماده درباره نكاتی و ارزيابی

 شفاف هدف با (1390 )مصوب وکارکسب محيط مستمر بهبود قانون به ماده يک الحاق طرح (3) ماده

 بر نظارت ،يبانك نظارت انواع از يكي است: ذکر قابل نكته چند که است بانكي تسهيالت فرايند سازی

 منظور به تر،روشن عبارت به است. بانكي خدمات کنندگاناستفاده از محافظت هدف با وکارکسب یاجرا

 الت،يتسه کنندگان افتدري گذاران،سپرده از اعم بانكي خدمات کنندگاناستفاده به اجحاف از یرجلوگي

 هاآن یاجرا بر و کندمي فراهم را هاييفرمپلت و مقررات رناظ مقام ... و اسنادی اعتبارات و نامهضمانت

 .دنمايمي نظارت

 عنداللزوم و کرد مشخص را نيطرف فيتكال و حقوق توانمي يبانك خدمات از کيهر خصوص در

  کرد. گذاریقاعده هاآن از محافظت یبرا

 یاعتبار خدمات از يكي خصوص در يقانون حكم کي الحاق با است کرده يسع مذکور طرح (3) ماده

 وضع را بانكي خدمات از کنندگاناستفاده از محافظت یبرا الزم قواعد از يبرخ التيتسه يعني هابانک

 قراردادهای درج به هابانک و مرکزی بانک الزام شده وضع ماده نيا در که ایقاعده نمهمتري .کند

 اريبس الزام و باشد مشاهده قابل خدمت نيا کننده مصرف یبرا که است ایسامانه در يانكب التيتسه

 نسخه کي داشتن ارياخت در ،رندگانيگالتيتسه يقانون حق نياول چراکه شوديم قلمداد يخوب و مهم

 ضمانت فاقد کهييآنجا از مرکزیبانک متعدد هایالزام و شودينم ترعاي هابانک توسط که است قرارداد از

 در که ييهاتالش ريسا به نسبت ماده نيا لذا است. گرفته قرار تخطي مورد هابانک یسو از بوده اجرا

 دارد: عمده تيمز دو شده انجام مشتريان حق نيا یاياح یراستا

 محيط مستمر بهبود )قانون آن به «3» تبصره و يالحاق (31) ماده ليذ در که اجرا ضمانت نييتع .1

 است. شده اشاره وکار(کسب

 هاقرارداد يكالكتروني نسخه و سامانه در ثبت .2

 ولي است ضروری الف مورد به )توجه کرد ليتكم و تتقوي راآن ريز نكات به توجه با توانمي اما

 : دارند( تقويت و تكميل جنبه موارد باقي

 کارت الت،يتسه افتيدر از اعم يبانك هيپا خدمات يتمام به توانمي را ماده نيا شمول (الف

 التيتسه به نسبت گذاریسپرده البته داد. یتسر یگذارسپرده و یاسناد اعتبارات ،نامهضمانت ،یاعتبار
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 زين یاسناد اعتبارات و هانامهضمانت ،اعتباریکارت است الزم حتماً اما دارند، قرار ترینييپا تياولو در

 شود. افزوده قانون نيا شمول به

 اعتبارات و نامهضمانت الت،تسهي درخواست امكان شوند ملزم هابانک قانون نيهم در است بهتر (ب

 امكان نکبا موافقت و ليتكم از پس و دهند قرار خود یتارنما بر و يكيالكترون صورت به را یاسناد

 در فتديب قاتفا ناي اگر ترروشن عبارت به باشد. فراهم انيمشتر یبرا قرارداد از اینسخه یسازرهيذخ

 نيا بر الوهع دارد. زين را قرارداد مفاد از انيمشتر یسازآگاه يعني بوده آن دنبال طرح چهآن خود دل

 نچني هابانک از يبرخ البته شود،يم ليتسه زين انيمشتر یبرا تعهدات و التيتسه افتيدر نديفرآ

 .يزنندم سرباز خدمات نيا کردن يكيالكترون از مابقي اما اندهکرد فراهم يامكان

 عموم از یاريبس توسط که يبانك التيتسه دادهایقرار يحقوق مفاد بر عالوه است مناسب اريبس (ج

 به .رديگ ارقر انيمشتر ارياخت در اطالعات از یسركي فهم عوام و ساده صورت به ست،ين فهم قابل مردم

 زانيم به اظرن طالعاتا است کرده ملزم را هابانک يتمام كايآمر در دهيوام در صداقت قانون مثال عنوان

 کرد الزام توانمي قرارداد بر عالوه رسديم نظربه دهند. قرار یمشتر ارياخت در را يپرداخت اقساط و سود

 :برسد هابانک انيمشتر اطالع به ساده و يحقوقريغ زبان به زين ريز موارد که

  التيتسه يپرداختن سود مبلغ کل  

  ريتأخ روز هر یازا به مهيجر  

  همه به ساده انبز به مثالً  :التيتسه يشرعريغ مصرف قيمصاد نيمهمتر به راجع تذکر 

 نآ مصرف صورت در که شود منتقل اطالعات نيا ینحو به مسكن راتيتعم جعاله رندگانيگالتيتسه

  است. يشرعريغ وام مصرف مسكن، راتيتعم از ريغ يموضوع اي مسكن ديخر یبرا

 یجاهب متن در است الزم قانوني، حكم شمول دايره شدن کامل برای شده بيان موارد بر عالوه

 شود. استفاده «تعهدات و التيتسه» عبارت از «التيتسه»

 اصل ريمغا و يمال بار واجد یمرکز بانک توسط التيتسه یقراردادها سامانه جاديا اينكه ضمن

 .رسديم نظربه ياساس قانون (75) هفتادوپنجم

 

 طرح (6) و (5) ،(4) مواد درباره نكاتی و ارزيابی

 خدمات بازار» درهای بازکردن و حقوقي هایوکارکسب از انحصارزدايي به ناظر (6) و (5) ،(4) مواد

 وکارکسب محيط در رقابت تقويت باعث که آنجا از و است حقوق آموختگان دانش انبوه روی به «حقوقي

 است ييدتأ مورد کند،مي ارزان و تسهيل را حقوقي خدمات به ايران هایبنگاه دسترسي و شودمي کشور

  شود.مي توصيه ماده هرسه تصويب و
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 رانبح ريدرگ کشور سراسر در فقه و حقوق یهارشته در آموخته دانش هزار هاده حاضر حال در

 شهير ود،خ يعيوس یاقتصاد و يروان ،ياجتماع آثار با حقوق، آموختگان دانش یكاريب هستند. یكاريب

 هب ورود تيظرف که یطور به دارد. رشته نيا يتخصص یهاحرفه به یورود محدود اريبس تيظرف در

 یادره عمالً که است محدود چنان یاريدفتر و یسردفتر و یدادگستر يرسم کارشناس وکالت، حرف

 ...( و )وکال بازار نيا در حاضران یبرا که یطور به شده نگهداشته بسته «يحقوق خدمات بازار» به ورود

 است. شده جاديا یانحصار طيشرا

 دادگاه به مراجعه در شهروندان از یاريبس شده باعث يحقوق مشاور و ليوک کمبود گر،يد یسو از

 شود. ارجاع هادادگاه به ليوک بدون ها،پرونده از زيادی درصد عمالً و بمانند محروم يحقوق خدمات از

 و تيفيک هم شود، باز حقوق آموختهدانش هزار هاده یرو به «يحقوق خدمات بازار» یدرها اگر

 عاالنف قراردادهای عقد در هم و ابدييم کاهش يدادرس اطاله و شيافزا هاپرونده به يدگيرس سرعت

 .کنديم دايپ ارتقا یاقتصاد تيامن و شودمي اعمال یشتريب يحقوق دقت یاقتصاد

 ليوک دسوا کم افراد شوديم باعث «يحقوق خدمات بازار» به ورود یدرها بازکردن معتقدند برخي

 ديجد یورود افراد دارد: یمؤثر و روشن چاره اما است يحق به ينگران .ابدي کاهش وکالت تيفيک و شوند

 دتوانمي «يحقوق خدمات بازار» .ندشو ليوک حقوقي، ماتخد بازار به ورود از سپ بالفاصله نيست الزم

 واردانتازه يعني شود متنوع خدمات، و درجات انواع با داريم، «1 پايه لوکي» فقط که فعلي حالت جایبه

 تجربه بکس وکيل، دستيار حتي يا حقوقي مشاوره نظير تخصصي کمتر هایشغل در ابتدا بازار، اين به

 بشوند. هم 1 و 2 و 3 پايه ليوک يمدت از بعد و يابند تقاار مشاوره باالتر درجات به جيتدر به و کنند

 زين يقحقو مشاوران و وکال خدمات تيرضا و تيفيک است الزم ،يحقوق خدمات از ييزداحصاران با

 عموم اطالع به شفاف يحقوق مشاور و ليوک هر نمره و يابيارز ایسامانه در رندگانيگخدمات توسط

 خدمات فيتکي افت درباره موجود یهاينگران و شوند تيهدا ييگرایمشتر به بازار نيا فعاالن تا برسد

 شود. برطرف حرفه، اين از انحصارزدايي از بعد حقوقي

 نيمولمش به درصد 60 حداقل نصاب یاعطا جهت به (6) و (5) مواد «2» تبصره است ذکر به الزم

 ياساس انونق (3) سوم اصل «9» بند ريمغا و ناروا ضيتبع توسعه ششم مهبرنا قانون (88) ماده «چ» بند

 .رسديم نظربه

 

 یریگجهینت و یبندجمع

 با همراه کميسيون( )مصوبه طرح مواد از هريک خصوصدر هاپژوهش مرکز نهايي نظر زير جدول در

 است: شده آورده آن توجيهي داليل خالصه
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 وکار کسب مجوزهای صدور تسهیل طرح مواد خصوص در مرکز نظرات خالصه .1 جدول
 کمیسیون به ارجاع اصالح شرط به موافق مخالف موافق تبصره/ ماده

      (1) ماده صدر

      (1) ماده «1» تبصره

      (1) ماده «2» تبصره

      (1) ماده «3» تبصره

      (1) ماده «4» تبصره

      (1) ماده «5» تبصره

      (1) ماده «6» تبصره

      (1) ماده «7» تبصره

      (2) ماده

      (3) ماده

      (4) ماده

      (5) ماده

      (6) ماده
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 وکار کسب مجوزهای صدور تسهیل طرح مواد خصوص در نظر اظهار .2 جدول

 ماده

 تبصره/
 مخالف موافق

 به موافق

 اصالح شرط

 به ارجاع

 کمیسیون
 کارشناسی اظهارنظر خالصه اصالحی متن

 ماده کليات

(1) 
 است. آمده زير شرح به اصالحات    

 يازین و دارد را پيشنهادی احكام اجرای در کافي اختيارات دولت

 حاتاصال قانون، تصويب بر اصرار صورت در نيست. قانونگذاری به

 گيرد. صورت زير شرح به

 ماده صدر

(1) 
     

 اييمعياره لحاظ با و جامعه برای مخاطره سطح نظر از وکارکسب مجوزهای هيکل

 عمناب و زيست محيط ،اجتماعيـ  عمومي بهداشت و سالمت تهديد امكان همچون

 توسط دباي زمين، کاربری تغيير به نياز و کار محيط ايمني و ملي امنيت طبيعي،

 صدور شرايط شوند. بندی طبقه وکارکسب محيط بهبود و زداييمقررات هيئت

 در ونقان اين شدن االجراالزم از پس ماه چهار تا بايد وکارکسب مجوزهای کليه

 از ایطبقه دريافت .شوند شفاف کامل طور به و ثبت کشور مجوزهای ملي درگاه

 احلمر طي نيازمند گيرندمي قرار مجوز اخذ و پيشيني نظارت مشمول که مجوزها

 که مجوزها از ایطبقه متقاضي باشد.مي قانون اين (7) ماده اساس بر مجوز اخذ

 قرار پسيني نظارت مشمولزدايي مقررات هيئت توسط کارشناسي بررسي از پس

 ذاخ به تعهد فرم امضاء و مجوزها ملي درگاه در نامثبت از پس اند،گرفته

 زداييتمقررا هيئت تأييد مورد مقررات و قوانين مراعات و اجباری استانداردهای

 را خود فعاليت مجوز، يكتای شناسه اخذ با ندتوانمي وکارکسب محيط بهبود و

 است موظف وکارکسب محيط بهبود و پايش مطالعات، ملي مرکز کنند. آغاز

 ور،کش مجوزهای ملي درگاه در نام ثبت تكميل از پس کاری روز سه ظرف حداکثر

 برخط شكل به متقاضي حقوقي يا حقيقي شخص برای را مجوز يكتای شناسه

 ينيپس هاینظارت انجام جهت ،مجوز صدور مراجع اطالع به را مراتب و کند صادر

  .برساند ياجتماع تأمين سازمان و ياتيمال امور سازمان زين و

 و اطالعات کامل شفافيت مستلزم پسيني نظارت به پيشيني نظارت از تغيير

 و اطالعاتي ثبت در متقاضي که درصورتي و است متقاضي تعهد مورد شرايط

 ملي درگاه توسط شده صادر شناسه ،شود خالف مرتكب تعهد مورد موارد

 به بايد که است نادرست محور ثبت و محور تأييد اصطالحات-

 اصالح ينيپس نظارت مشمول و ينيشيپ نظارت مشمول عبارات

 شود.

 به پيشيني نظارت تغيير نياز پيش و اصل مهمترين شفافيت-

 شود. واقع تاکيد مورد بايد و است پسيني

 ذکر موارد از بيشتر وکارها، کسب ريسک بندی طبقه معيارهای -

 است. متن در شده

 ليفتك تعيينزدايي مقررات هيئت اقدامات زماني سقف با رابطه در -

 شود.

 از جرايم انواع بروز احتمال و موضوع اهميت و حساسيت به توجه با

 برداریبهره» ،کشاورزی و ملي اراضي نابودی و خواری زمين قبيل

 عتاب کماکان «کشاورزی اراضي کاربری تغيير» و «طبيعي منابع از

 شوند. حذف ماده اين از و بماند باقي موجود خاص قوانين
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 ماده

 تبصره/
 مخالف موافق

 به موافق

 اصالح شرط

 به ارجاع

 کمیسیون
 کارشناسی اظهارنظر خالصه اصالحی متن

 درگاه اين خدمات از سال دو مدت به مرتكب، و گرددمي ساقط اعتبار از مجوزها

 .شودمي محروم

« 1»تبصره 

 (1) ماده
     

 رتغيي يا و جديد مجوز افزودن درخواست درصورت مجوز صدور مراجع از هريک

 اعتراض چون داليلي به پسيني و پيشيني نظارت مشمول مجوزهای طبقات در

 بهبود و زداييمقررات هيئت به را خود مستندات و ادله است موظف متقاضيان،

 مجوز افزودن درخواست موافقت، درصورت هيئت .کند ارائه وکارکسب محيط

  .کندمي ارسال وزيران هيئت به تصويب جهت را جديد

 مشمول عبارات به و نادرست محورثبت و محور تأييد اصطالحات-

 شود. اصالح پسيني نظارت مشمول و پيشيني نظارت

 نمتقاضيا اعتراض دليل به مجوز هر طبقه تغيير و بررسي امكان -

 شود. فراهم

 «2» تبصره

 (1) ماده
     حذف پيشنهاد 

 تيماه به يبستگ وکار،کسب آغاز بر نظارت نوع یبندطبقه

 نظارت شدت صدور، مرجع مجازات منظوربه دينبا و دارد وکارکسب

 .کند رييتغ

 «3» تبصره

 (1) ماده
       

 «4» تبصره

 (1) ماده
       

 «5» تبصره

 (1) ماده
     

 به انتقال قابل يطيشرا چيه تحت و هستند فرد به قائم وکارکسب یمجوزها

 .باشند ينم ريغ

 سوء عدم مانند یفرد یهاتيصالح ،یاحرفه یهاتيصالح بر عالوه

 تياهم مشاغل يبرخ در سال 18 سن حداقل و ادياعت و نهيشيپ

 یهاتيصالح کنار در موارد يبرخ در تيفعال مكان طيشرا و دارد

 راستقرا یراستا در شرويپ یکشورها در .شوند يابيارز ديبا یفرد

 به و هستند شخص به قائم مجوزها غالبا مطلوب، يمجوزده نظام

 .باشندينم گريد فرد به انتقال قابل عنوان چيه

 «6» تبصره

 (1) ماده
     

 يترعا بر مبني ،(1) ماده صدر در که اصالحاتي اعمال صورت در تبصره )متن

 انبي مجوز صدور شرايط و اطالعات کامل شفافيت يعني پسيني نظارت نيازپيش

 است( تأييد مورد شده،

 که يصورت در اي يمتقاض توسط طيشرا تيرعا عدم صورت در

 تعهد طيشرا تيرعا و مدارك بودن کامل رغميعل ناظر، کارشناس

 الزامات و مقررات برخالف و يشخص نظر با وکار،کسب توسط شده

 به ازين مانند يمشكالت ،دهد مجوز لغو و تخلف به نظر شده، نييتع

 اجبار ليدل به وکارکسب به نهيهز ليتحم وکار،کسب توسط تيشكا
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 ماده

 تبصره/
 مخالف موافق

 به موافق

 اصالح شرط

 به ارجاع

 کمیسیون
 کارشناسی اظهارنظر خالصه اصالحی متن

 همچنان نظارت، یدشوار و رشوه اخذ امكان پلمپ، و يليتعط به

 طيشرا کامل تيشفاف ،ينيپس نظارت ازينشيپ که چرا ست؛پابرجا

 طيشرا يکارشناس يشخص یاظهارنظرها و ريتفس امكان عدم و

 .است شدهنييتع

 «7» تبصره

 (1) ماده
     

 ملي درگاه در مجوزها دارندگان برای صادره يكتای شناسه استعالم امكان

 سال دو از که وکارهاييکسب .باشد فراهم مردم عموم برای بايد کشور مجوزهای

 ند،باش نداشته صادره مجوز يكتای شناسه تبصره، اين شدن االجراالزم از پس

 .شوندمي محسوب مجوز فاقد قانوني لحاظ به

 در کيالكترون دولت توسعه یکند به توجه با تبصره، اول بخش حذف

 از پس G4B قيطر از يدستگاه مجوز کي يحت صدور عدم و رانيا

 ماههشش الزام ،سامانه نيا کار به آغاز از سال سه از شيب گذشت

 است. رممكنيغ نظربه و نانهيبرواقعيغ ،«7» تبصره در مقرر

      (2) ماده

 مصوب وکارکسب محيط مستمر بهبود قانون به (30) ماده عنوان به زير متن

 لفمك دارايي و اقتصادی امور وزارت -(30) ماده .شودمي الحاق 1390/11/16

 از پس ماهشش حداکثر جمهور يسئر ذيربط معاونت همكاری با است

 و حاصال به نسبت موجود ظرفيتهای از استفاده با ،قانون اين شدناالجراالزم

 حاوی «وکارکسب محيط با مرتبط مقررات و قوانين اطالعات پايگاه» ارتقاء

 هایدستگاه .نمايد اقدام وکارکسب محيط حوزه منقح و شفاف مقررات و قوانين

 نامه،ينيآ نويسپيش مكلفند کشوری خدمات قانون (5) ماده موضوع اجرايي

 طالعا به خود سايت در صدور، از قبل هفته يک را خود بخشنامه يا دستورالعمل

 فعاالن اي عموم نظرات اعالم برای الزم فرصت تا برسانند اقتصادی فعاالن و عموم

 مكلفند اجرايي هایدستگاه همچنين .باشد داشته وجود هاتشكل و اقتصادی

 پايگاه رد بالفاصله را خود مقرره يا بخشنامه يا دستورالعمل نامه،ينيآ هرگونه

 قانون، ناي ابالغ از پس يكسال از .برسانند عموم اطالع به و نمايند ثبت مذکور

 .باشدمي نافذ ماده اين موضوع پايگاه در ثبت صورت در تنها مقررات

 نبدو .باشد مقررات و قوانين تنقيح با همراه بايد یسازشفاف

 انبوه از توانندمي نظر اختالف درصورت اقتصادی فعاالن تنقيح،

 .نندک ارائه متضاد حكم دو موجود، تفسير قابل و فراوان قوانين

      (3) ماده

 مصوب وکارکسب محيط مستمر بهبود قانون به (31) ماده عنوان به زير متن

 حداکثر است مكلف مرکزی بانک -(31) ماده :شودمي الحاق 16/11/1390

 هایزيرساخت نمودن فراهم ضمن قانون، اين شدن االجراالزم از پس ماه شش

 يبانك هيپا خدمات يتمام قراردادهای الكترونيكي ثبت اجرايي دستورالعمل الزم،

 سپرده و یاسناد اعتبارات ،نامهضمانت ،یاعتبار کارت الت،يتسه افتيدر از اعم

 ت،اليتسه افتيدر از اعم يبانك هيپا خدمات يتمام به ماده شمول -

  ...و یگذارسپرده و یاسناد اعتبارات ،نامهضمانت ،یاعتبار کارت

 

 (75) هفتادوپنجم اصل مغاير تسهيالت، قراردادهای سامانه ايجاد

 است مالي( بار )واجد اساسي قانون
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 ماده

 تبصره/
 مخالف موافق

 به موافق

 اصالح شرط

 به ارجاع

 کمیسیون
 کارشناسی اظهارنظر خالصه اصالحی متن

 از استفاده با است موظف مرکزی بانک همچنين و نمايد ابالغ را یگذار

 هر دسترسي امكان با را يبانك خدمات قراردادهای سامانه موجود، هایظرفيت

 الكترونيكي ثبت شرايط و نمايد ايجاد خود قرارداد اطالعات به یمشتر

 امهال ،وثايق ارزيابي ضمانت، جمله از وابسته قراردادهای و يبانك قراردادهای

 مرتبط توافق هرگونه و نامه رضايت توافق، و صلح تهاتر، دين، به اقرار مطالبات،

 دريافت قانون، اين شدناالجراالزم از پس ماه شش از .نمايد فراهم را تسهيالت با

 اعتباری مؤسسات و هابانک توسط يبانك خدمات با مرتبط قانوني وجوه هرگونه

 صورت در (غيره و التزام وجه سود، اصل، کارشناسي، هزينه ،کارمزد قبيل از)

  .بود نخواهد مجاز مذکور سامانه در درج عدم

 نونقا اين شدن االجراالزم از قبل که يبانك قراردادهای درخصوص« 1»تبصره 

 از پس هفته يک مكلفند اعتباری مؤسسات و هابانک کليه ،است شده منعقد

 تسويه بدهي ولو) شعبه در ربطذی متعهدين ساير يا مشتری درخواست ثبت

 را طاقسا جدول جمله از آن کامل اطالعات و قرارداد از نسخه يک ،(باشد شده

 که يانكب قراردادهای سامانه کامل سازیپياده زمان تا «2» تبصره .نمايند ارائه

 ظرف مكلفند هابانک است، قانون اين شدن االجراالزم از پس سال دو حداکثر

 به ورود با مشتريان که نمايند اتخاذ را ترتيبي قرارداد، انعقاد از پس ماه يک

 ینسخه از تصويری به دسترسي امكان بانک، درگاه در خود شخصي صفحه

 قراردادها اين درخواست، درصورت يا باشند داشته را خود قرارداد یکاغذ

 ،مشتری به قرارداد تصوير تحويل رسيد و تسليم انيمشتر به کاغذی صورتبه

  .شود دارینگه شعبه یپرونده در

 راردادق هرگونه شدن نافذ قانون، اين شدناالجراالزم از پس سال دو «3» تبصره

 هر در .است سامانه در ثبت به موکول اعتباری مؤسسات و هابانک توسط يبانك

 ستدادخوا اجرائيه، صدور نظير مربوط امور مبنای سامانه اين محاسبات حال

 ليهک و است بانک سوی از قرارداد امهال و حساب تسويه تهاتر، وجه، مطالبه

 .هندد قرار اقدام مبنای و مالك را اطالعات اين صرفا موظفند قانوني مراجع
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 ماده

 تبصره/
 مخالف موافق

 به موافق

 اصالح شرط

 به ارجاع

 کمیسیون
 کارشناسی اظهارنظر خالصه اصالحی متن

       (4) ماده

 ناي و آن حاکميتي جنبه به توجه با رسمي، اسناد دفاتر خصوص در

 قضائيه قوه نظر تحت مردم معامالت ثبت جهت دفاتر اين که نكته

 قوه نظارت و کنترل تحت بايد مجوز اعطای نمايند،مي فعاليت

 ت.اس ناکارآمد تنهايي به نمره کسب و آزمون مالك و باشد قضائيه

 طي موفقيت با نيز را گزينشي مراحل بايد شخص اينكه خصوصاً 

 (15) ماده در دفاتر قانون (5) ماده از ظرفيت لغو موضوع نمايد.

 رسيده مجلس تصويب به که معامالت رسمي ثبت به الزام طرح

 يدهد ننموده، وارد ايرادی مذکور ماده به نيز نگهبان شورای و است

 مجوز صدور امكان ظرفيت، گرفتن نظر در بدون آنجا در و شده

 التوک از را سردفتری مقوله بايد لذا است. شده بيني پيش سردفتری

 متيازا انتقال به ربطي دفاتر قانون (69) ماده همچنين نمود. تفكيک

 در ازير است. نادرست آن برای «امتياز انتقال» عبارت ذکر و ندارد

 ثبت سازمان به شرايط واجد افراد «معرفي» امكان مذکور ماده

 در نظربه (69) ماده صورت هر در امتياز. انتقال نه است شده مطرح

 است. راهكار بهترين آن نسخ و ندارد وجاهتي ديگر فعلي شرايط

      (5) ماده

 

 درهای بازکردن و حقوقي هایوکارکسب از انحصارزدايي به ناظر

 و حقوق آموختگان دانش انبوه روی به «حقوقي خدمات بازار»

 ارزان و ساده دسترسي و وکارکسب محيط در رقابت تقويت

 توصيه ماده هرسه صويبت حقوقي خدمات به کشور هایبنگاه

 .شودمي

      (6) ماده
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 مآخذ و منابع

 یمجوزها يسامانده در منتخب یکشورها اتيتجرب بر یمرور» ،ياسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز

 17610 مسلسل شماره ،1400 رماهيت ،«رانيا یبرا ييدرسها ووکار کسب

https://www.guichet-entreprises.fr/en/ ,  Guichet Entreprises | Guichet Entreprises  

https://www.gov.uk/licence-finder, Licence finder - GOV.UK (www.gov.uk) 
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 17755:مسلسل شماره  گزارش شناسنامه
  «وکارکسب مجوزهای صدور تسهيل طرح» درباره: کارشناسي نظراظهار گزارش: عنوان

 

 

 

 اقتصادی مطالعات :معاونت نام

 سياح امير سيد احمديان، مريم :کنندگانتدوين و تهیه

 غياثي شهبازی موسي علمی: ناظر

محمد شكوری، حسين  ،پژمان اعالئي بروجني )معاونت مطالعات زيربنايي( :اظهارنظرکنندگان

 محمدی احمدآبادی )معاونت مطالعات حقوقي(

 ـــ :تخصصی ويراستار

 ـــ ادبی: ويراستار

 

 

 

  :کلیدی هایواژه

 وکارکسب تسهيل. 1

 مجوز. 2

 انحصار. 3

 وکالت. 4
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