
 

 

 

 

 

 مقدمه 

( لاًَى 44تا اتالؽ سیاستْای کلی اصل) ،استفادُ اص ظشفیتْای تخش خصَصی تشای تٌظین ٍ تذٍیي لَاًیي ٍ همشسات
تصَیة لاًَى تْثَد هستوش هحیظ کسة ٍ تا  آغاص ٍخَسشیذی  00اساسی ٍ تصَیة لاًَى هشتَط تِ آى دس ًیوِ دِّ 

 هٌذ ٍ سیستواتیک دس کشَس دس دستَس کاس لشاس گشفت. ایي هَضَػات تِ شکل ضاتغِ 1330کاس دس سال 

َس، اجشای آًْا دس ػول تِ صَست جذی پیگیشی ًشذ ٍ ّویي تاػث شذ ٍضؼیت تشغن تصَیة چٌیي لَاًیٌی دس کش
پزیشی ٍ کسة ٍکاس ًاهٌاسة تاشذ. تشخَسداسی ایشاى اص چٌیي جایگاّْایی ایشاى دس شاخصْای جْاًی هشتَط تِ سلاتت

َجِ لشاس گیشد ٍ ّای هختلف اصالح ایي ٍضؼیت تَسظ دٍلتْا ٍ ًْاد لاًًَگزاسی هَسد ت تاػث شذُ است تا دس دٍسُ
  .شَدتْیِ عشح اصالح لاًَى تْثَد هستوش هحیظ کسة ٍ کاس دس ّویي ساستا اسصیاتی هی

تَلیذ ٍ ّوچٌیي اجتٌاب اص  لَاًیي ٍ همشسات ایجادکٌٌذُ هضاحوت تشای تَلیذتِ حزف دس دالیل تَجیْی ایي عشح 
جلَگیشی اص تَلیذ اشاسُ شذُ است ٍ تشای  ٌٌذُ هشکلّای ایجادک ّا ٍ اتالغیِ ّا، تخشٌاهِ ّا، دستَسالؼول ًاهِ آییي

ای تِ  ّای جضیشُ ّای هضاحن، جلَگیشی اص ایجاد هشکل تشای ٍاحذّای تَلیذ کاال ٍ خذهات، حزف ًگاُ هصَتِ
 .شذُ است  عشفِ، ایي عشح تْیِ ّای یک ّای کاسی ٍ ػذم صذٍس هصَتِ حَصُ

سات هشاتِ ای دس ًظام لاًًَی کشَس هَجَد است اص آى جولِ هیتَاى ایي دس حالی است کِ دس حال حاضش، لَاًیي ٍ همش
 ایي لاًَى اشاسُ کشد. 24ٍ ّوچٌیي هادُ  1330لاًَى تْثَد هستوش هحیظ کسة ٍ کاس هصَب  3ٍ  2تِ هَاد 

ٍکاس تشای اصالح ٍ   دٍلت هکلف است دس هشاحل تشسسی هَضَػات هشتَط تِ هحیظ کسةلاًَى فَق  2تش اساس هادُ 
ّا ًیستٌذ، اػن اص  ّای ریشتغی کِ ػضَ اتاق ّا ٍ آى دستِ اص تشکل ّا، ًظش کتثی اتاق ًاهِ تذٍیي همشسات ٍ آییي

. گیشی دػَت ًوایذ کاسفشهایی ٍ کاسگشی سا دسخَاست ٍ تشسسی کٌذ ٍ ّشگاُ الصم دیذ آًاى سا تِ جلسات تصوین
ّا ٍ  ٌّگام تذٍیي یا اصالح همشسات، تخشٌاهِ ُ اًذهکلف شذّای اجشایی  دستگاُایي لاًَى  3ّوچٌیي دس هادُ 

( لاًَى هزکَس 24. دس هادُ )ّای التصادی ریشتظ سا استؼالم کٌٌذ ٍ هَسد تَجِ لشاس دٌّذ ّای اجشایی، ًظش تشکل سٍیِ
 اهٌیت ٍ ثثات ایجاد ٍ التصادی ّای تشًاهِ ٍ ّا سیاست ساصی شفاف هٌظَس تِ هکلفٌذ اجشایی ّای دستگاُ ٍ دٍلت»ًیض 

 اص اجشاء، اص لثل همتضی صهاى دس سا التصادی ّای سٍیِ ٍ همشسات ّا، سیاست تغییش ّشگًَِ گزاسی، سشهایِ ٍ التصادی
 .تشساًٌذ ػوَم اعالع تِ گشٍّی ّای سساًِ عشیك

تَسظ توام  لاًَى فَق 3ٍ  2هَاد ، تش اجشای 3/11/1335هَسخ   جوَْس دس تخشٌاهِ هؼاٍى اٍل سئیسًیض  35دس سال 
 10ُ است ٍ ایي تِ دلیل اجشا ًشذى صحیح آى تَدُ است ٍ اکٌَى ًیض تا گزشت ًضدیک ّای اجشایی تأکیذ کشد دستگاُ

سال اص تصَیة لاًَى تْثَد هستوش هحیظ کسة ٍ کاس، هَضَع ًظشخَاّی اص تخش خصَصی دس تذٍیي لَاًیي ٍ 
 َجِ لشاس گشفتِ است. همشسات تاس دیگش دس عشح اخیش ًوایٌذگاى هجلس هَسد ت
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الخصَص تخش خصَصی دس ًفؼاى ٍ ػلیّذف اصلی عشح حضَس ٍ هشاسکت هؤثش ٍ کاسا ریّواًغَس کِ اشاسُ شذ 
. دس خصَص ایي ّذف، ّواى عَسی کِ دس همذهِ کَتاُ تیاى شذُ است چْاس لاًَى تِ ًَیس همشسات استتذٍیي پیش

(، لاًَى تْثَد هستوش 1301لاًَى اساسی)هصَب سال  44ا ػٌَاى لاًَى اجشای سیاستْای کلی اصل صَست کلی ت
(، لاًَى حذاکثش استفادُ اص تَاى تَلیذی ٍ خذهاتی کشَس ٍ حوایت اص کاالی 1330هحیظ کسة ٍ کاس)هصَب 

ش ٍ استمای ًظام هالی کشَس)هصَب پزی ( ٍ لاًَى الحاق هَادی تِ لاًَى سفغ هَاًغ تَلیذ سلاتت1330ایشاًی)هصَب سال 
ّا ٍ دستَسالؼولْایی تَسظ هشاجغ هختلف ٍ هؼاٍى ( دس کشَس تصَیة شذ ٍ پس اص ایي لَاًیي ًیض تخشٌاه1331ِسال 

اٍل ٍ هؼاٍى حمَلی سئیس جوَْس اتالؽ شذ تا اص ظشفیت تخش خصَصی تذیي هٌظَس استفادُ شَد. تٌاتشایي تا تَجِ تِ 
ًفؼاى ال تیاى شذ، صهیٌِ لاًًَی تشای تکاسگیشی ٍ یا استفادُ اص ظشفیت تخش خصَصی ٍ یا ریآًچِ کِ دس سغَس تا

اخیش ًوایٌذگاى هجلس ًشاى دٌّذُ ًَیس همشسات دس کشَس ٍجَد داسد ٍ عشح لَاًیي دس تْیِ ٍ تٌظین لَاًیي ٍ یا پیش
کِ یا اسادُ اجشایی دس کشَس تشای تکاسگیشی  تاشذهیتَاًذ ًاشی اص ایي شًَذ ٍ ایي لَاًیي دس ػول اجشا ًوی ایي است کِ

ظشفیت تخش خصَصی تشای ّذف عشح ٍجَد ًذاسد ٍ یا تخش خصَصی لذست، لاتلیت ٍ یا داًش الصم تشای دستیاتی 
 سا ًذاسد. اّذافتِ ایي 

-شي هیایي ٍالؼیت سٍ 1هشاجؼِ تِ گضاسشْایی کِ تَسظ هشکض پژٍّشْای هجلس شَسای اسالهی هٌتشش شذُ استتا 

شَد کِ ایي ایشاد تِ دٍلت ٍ تخش خصَصی ٍاسد است کِ دس هجوَػِ دٍلت اسادُ الصم تشای اجشای ایي لَاًیي ٍجَد 
 ًذاسد ٍ تخش خصَصی ّن تَاى هٌاسة تشای ػولیاتی کشدى ایي ظشفیت لاًًَی سا ًذاسًذ.

ّشگًَاِ آیایي ًاهاِ،    اًذ تاا   ًْا هکلف شذُّا ٍ ساصها تشخی ٍصاستخاًِشَد کِ هشاجؼِ تِ هتي عشح ایي ًکتِ سٍشي هیتا 
دستَسالؼول، تخشٌاهِ ٍ اتالغیِ سا لثل اص صذٍس، توذت یک ّفتِ کاسی دس سایت خَد آگْی ػوَهی کشدُ ٍ دس اختیااس  

ٍ  ّای تاصسگاًی، صٌایغ ٍ هؼادى ٍ کشاٍسصی ایشاى، تؼاٍى، اصٌاف ٍ خاًِ صٌؼت ٍ هؼذى ٍ تجاست ایشاى، لشاس دٌّذ اتاق
ّا ٍ ساصهاًْا کِ تا فضای کسة ٍ کاس تخش خصَصی هشتثظ ّستٌذ تِ سػایت ایي فشآیٌذ هکلف دیگش اص ٍصاستخاًِتشخی 

آیذ دس ایي خصَص هؼیاس هشخصی تَساظ  اًذ سٍشي ًیست ٍ تِ ًظش هیًیستٌذ. ایي کِ چشا چٌیي ًْادّایی هستثٌی شذُ
 عشاحاى هَسد تَجِ لشاس ًگشفتِ است. 

صدایی  دس عشح آهذُ است تا اص اختیاسات ٍصیش اهَس التصادی ٍ داسایی تِ ػٌَاى سییس ّیأت همشساتکِ ًکتِ دیگش ایي است 
صدایی ًْادی هتشکل اص اػضاای   ٍکاس استفادُ شَد ٍ ایي دس حالی است کِ ّیأت همشسات ٍ تسْیل صذٍس هجَصّای کسة

 گاًِ است کِ ٍصیش التصاد ّواًٌذ دیگشاى داسای سأی است. لَای سِ

                                                           
 بزای اطالع بیطتز بٍ گشارضُای سیز مزاجؼٍ ضًد:  - 1

. گشارش ػملکزد قاوًن بُبًد مستمز محیط کسب يکار، مزکش 4بٍ محیط کسب يکار گشارش وظارتی دربارٌ اجزای قًاویه مزبًط -احمذ مزکش مالمیزی، 

 1331پژيَطُای مجلس)دفتز مطالؼات اقتصادی(، دی 

. ػملکزد ديلت در کاَص رتبٍ ایزان در گشارش اوجام کسب ي 1احمذ مزکش مالمیزی، گشارش وظارتی دربارٌ اجزای قًاویه مزبًط بٍ محیط کسب يکار: 

 1331( قاوًن بُبًد مستمز محیط کسب ي کار(، مزکش پژيَطُای مجلس)دفتز مطالؼات اقتصادی(، بُمه 4جُاوی )گشارش وظارتی مادٌ )کار باوک 

مادٌ « الف». پیطىُاد اصالح، حذف یا يضغ مقزرات )مًضًع بىذ 2ارسیابی ػملکزد ضًرای گفت يگًی ديلت ي بخص خصًصی » احمذ مزکش مالمیزی،  

 1333، مزکش پژيَطُای مجلس)دفتز مطالؼات اقتصادی(، تیز «بًد مستمز محیط کسب يکاربُ( قاوًن 11)
 



 

اکٌَى دس کشَس لَاًیي، همشسات، تخشٌاهِ ٍ دستَسالؼولْایی ٍجَد تا دس ًظش گشفتي تَضیحات فَق سٍشي است کِ ّن
تَاًذ اّذاف عشح تأهیي شَد ٍ تشای ایي هٌظَس، الصم است هجلس شَسای داسًذ کِ اگش تِ صَست دلیك اجشا شًَذ، هی

  اسالهی تُؼذ ًظاستی خَد سا تمَیت ٍ تْثَد تثخشذ.

 

 پيَست:

 141ضوبسُ ثبت  -طشح اصالح قبًَى بْبَد هستوش هحيط كسب ٍ كبس

 هکشس بِ قبًَى بْبَد هستوش فعبی كسب ٍ كبس اظبفِ هيطَد 3هبدُ ٍاحذُ: یک هبدُ بِ ػٌَاى هبدُ 

هشكضی، ّبی جْبد كطبٍسصی، اقتصبد، بْذاضت ٍ دسهبى، ساُ ٍ ضْشسبصی، ًفت ٍ ًيشٍ ٍ ًيض ببًک  ٍصاستخبًِهکشس:  3هبدُ 

ًَیس ّشگًَِ  اًذ پيص اسٌبد ٍ اهالک كطَس هکلف صیست ٍ سبصهبى ثبت سبصهبى تأهيي اجتوبػی، سبصهبى حفبظت هحيط

ًبهِ، دستَسالؼول، بخطٌبهِ ٍ ابالغيِ سا قبل اص صذٍس، بِ هذت یک ّفتِ كبسی دس سبیت خَد آگْی ػوَهی كشدُ ٍ  آیيي

دى ٍ كطبٍسصی ایشاى، تؼبٍى، اصٌبف ٍ خبًِ صٌؼت ٍ هؼذى ٍ تجبست ایشاى، ّبی ببصسگبًی، صٌبیغ ٍ هؼب دس اختيبس اتبق

ّبی ركشضذُ غيشدٍلتی ًسبت بِ اصالح آى بِ هذت حذاكثش دٍ سٍص اص صهبى  قشاس دٌّذ تب دس صَست ٍجَد اػتشاض تطکل

 .پبیبى فشصت اػتشاض اقذام ًوبیٌذ

د اسسبل داسًذ. دس صَست ػذم پزیشش اػتشاض تَسط اًذ سًٍَضت اػتشاض خَد سا بشای ٍصیش اقتصب هؼتشظيي هکلف

ػٌَاى سئيس ّيبت هقشسات صدایی هکلف  دستگبُ صبدسكٌٌذُ پس اص دٍ سٍص اص صهبى پبیبى هْلت اػتشاض، ٍصیش اقتصبد بِ

است ظشف هذت چْبس سٍص ًسبت بِ صذٍس حکن تبئيذ، اصالح ٍ یب لغَ هصَبِ اقذام ًوبیذ. دس صَست ػذم ٍاكٌص هثبت ٍ 

ب هٌفی ٍصیش اقتصبد بِ ضکبیت ٍاسدُ دس هْلت هقشس دس سد، تبئيذ ٍ یب اصالح هصَبِ صبدسُ، ّش ضخص حقيقی ٍ یب حقَقی ی

 .جوَْس ٍ یب هؼبٍى اٍل قَُ قعبیيِ حسب هَسد ضکبیت كٌذ تَاًذ ًسبت بِ هصَبِ هَصَف بِ هؼبٍى اٍل سئيس هی

هحط ٍصَل ضکبیت حذاكثش بِ هذت یک  اًذ بِ ب هَسد هکلفجوَْس ٍ یب هؼبٍى اٍل قَُ قعبیيِ حس هؼبٍى اٍل سئيس

 ّفتِ ًسبت بِ تؼييي تکليف هَظَع اقذام ًوبیٌذ. 

ّب ًخَاّذ كشد.  خسبست احتوبلی ًبضی اص تبئيذ هصَبِ تَسط هؼبٍى اٍل قَُ هجشیِ ٍ یب قعبیيِ، هسئَليتی سا هتَجِ آى

 داسای هسئَليت هذًی ٍ جبشاى ظشس ٍ صیبى ٍاسدُ ّست. دس صَست ػذم سسيذگی بِ ضکبیت ٍ ٍسٍد خسبست، فشد هقصش 

 .هقشسات ایي هبدُ هبًغ طشح ضکبیت دس دیَاى ػذالت اداسی بش اسبس قَاًيي هشبَطِ ًخَاّذ بَد

 


