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 اعالم نظر کلی -1

  با فرض عدم تغییر در وضعیت دو شاخص مربوط به قوه قضائیه و »دالیل توجیهی ادعا شده است که  2در بند

تر از شود. جایگاه کشور به پایینبینی میگذاران خرد پیشهای اخذ اعتبار و حمایت از سرمایههمچنین شاخص

ت مستندات ادعا برای اعالم نظر دقیق در بهتر اس« یابدو کار ارتقاء میدر شاخص سهولت انجام کسب 07رتبه 

 اختیار اتاق و صاحبنظران قرار گیرد.

    همه آنچه در این پیشنهاد مطرح شده است در واقع یک نوع هدفگذاری است ولی اینکه نظام فنی و اجرایی

 های حاکمیتی رسیدن به این اهداف را فراهم کنند دور از انتظار است.دستگاه

 گذاری بینی شده در این پیشنهاد خودشان حاصل و نتیجه نظام اداری و سیاستهای پیشصها و شاخمدت زمان

ها، انبوهی کشور است به عبارت دیگر متصلب بودن نظام اداری، نحوه جذب و استخدام نیروی انسانی در دستگاه

و کار های کسبشاخص ریزی و... هستند که باعث وضعیت فعلی دراز قوانین و مقررات مصوب، نظام خاص برنامه

بینی شده در اعطای مجوزها مستلزم اصالح نظام اداری و نحوه جذب و اند. رسیدن به زمانبندی پیششده

استخدام، فراهم کردن نظام فنی اداری مبتنی بر تکنولوژی و در عین حال بازآموزی نیروی انسانی موجود است 

 یسی باشد.که بعید است مأموریت این مصوبه ایجاد چنین دگرد

 ها مستلزم وجود تفاهمات اداری بین یابی به این شاخصهای فنی و اجرایی دستبا فرض مهیا بودن زمینه

 ای خواهدبود.های جداگانههای اجرایی است که احتماالً خود آن نیز نیازمند دستورالعملای از دستگاهمجموعه

 و کار دارد به بیشترین نقش را در سهولت بهبود کسب های اجرایی را کهشود دولت یکی از دستگاهپیشنهاد می

و کار فقط در حوزه آن دستگاه را اعمال کند از عنوان پایلوت انتخاب و کلیه اصالحات موردنیاز برای تسهیل کسب

های فناوری. در صورت موفقیت در سال بعد جمله بازسازی نیروی انسانی، اداری، قوانین و مقررات و زیرساخت

 پذیر است.و کار در حوزه مشخص امکانبعدی مدنظر قرار گیرد به این شکل پیگیری تسهیل کسب دستگاه

 پیرامون مواد پیشنهادیاعالم نظر  -2

  :برای سرعت بخشیدن در فرآیند ثبت 

 های مربوط به سازمان ثبت اسناد و امالک اضافه شود.شود که استعالم( پیشنهاد می2در ماده ) -

باید در مورد برقراری  2ها نیز دارای نقش هستند، لذا در ماده شرکتها، اداره ثبت شرکتزیرا در فرآیند ثبت  -

 ارتباط الکترونیکی این نهاد با نهادهای موردنظر در این ماده راهکاری تدبیر شود.

 ( عبارت 4در ماده )« بدلیل اتمام زمان آن به بازنگری نیاز دارد.« ماهه اول 6تا پایان 

 ( عبا5در ماده ) الف»ذکر شده در بند « ایشفافیت تعرفه»رت » 

 دریافت انشعابات آب و گاز هم باید مورد توجه قرار گیرد. -

  95-3اظهارنظر شماره 

 نظر در مورد پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی اعالم

 های سهولتارتقای جایگاه ایران در شاخص» پیرامون

 «زدائیو کار و مقرراتانجام کسب 
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آیا فقط برق است؟ اگر منظور گاز باشد، باید وزارت نفت هم « ب»در بند « نیروی انسانی»منظور از عبارت  -

 اندرکار باشد. دست

 07کالت مالی وزارت نیرو که در حال حاضر بیش از روز بدون حل مش 55موضوع کاهش زمان به کمتر از  -

شده انشعاب با هزینه دریافتی فاصله دارد، قابل تحقق نیست و به هزار میلیارد تومان بدهی دارد و هزینه تمام

 نگری است.دور از واقع

  گرفته شده است.و کار در نظر قانون بهبود مستمر محیط کسب 8در ماده  6برخی از موارد ذکر شده در ماده 

 ( زمان در نظر گرفته شده به بازنگری نیاز است.9در ماده ) 

 ( حکمی شبیه به این در ماده 55در ماده )ها در نظر و کار نیز برای تشکلقانون بهبود مستمر محیط کسب 52

 گرفته شده است.

 ( نقش برنامه54در ماده )از سیاستهای وزارت اقتصادی  های توسعه و سیاستهای کلی ابالغی که قاعدتاً باالتر

 شود؟است، چگونه در نظر گرفته می

 نماید:یادآوری می 

و کار که در نویس به نوعی با وظایفی که در قانون بهبود مستمر فضای کسببرخی احکام مندرج در پیش -

دیگری پوشانی دارد و در آن قانون، انجام برخی از وظایف به نهادهای تصویب شده است هم 56/55/5097

 ( به شورای گفتگو است.55سپرده شده است. مصداق بارز آن، سپردن برخی از موضوعات در ماده )

نویس در مورد تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجاری بیان ( پیش6عالوه بر موارد فوق، آنچه در ماده ) -

 گرفته است.و کار مورد توجه قرار ( قانون بهبود مستمر فضای کسب8شده است در ماده )

 


