




احمد مرکزمالمیری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

 الزامات شناسایی
قوانین و مقررات مخل 
کسب وکار



سرشناسه:

عنوان قراردادی:

عنوان و نام پدیدآور:

مشخصات نشر:
مشخصات ظاهری:

شابک:
وضعیت فهرست نویسی:

یادداشت:
موضوع:
موضوع:

شناسه افزوده:
شناسه افزوده:
شناسه افزوده:
شناسه افزوده:

رده بندی کنگره:
رده بندی دیویی:

شماره کتاب شناسی ملی:

به سفارش:
مجری طرح:

نویسنده:
همکار:

با مقدمه:
ناظر:

نوبت چاپ:
شمارگان:

قيمت:
انتشارات:

مرکزمالمیری، احمد،   1355 -  
ایران. قوانین و احکام 

.Iran. Laws, etc 
ــررات مخــل کســب وکار/ نویســنده احمــد  ــن و مق ــات شناســایی قوانی الزام
مرکزمالمیــری، همــکار محبوبــه ســلطانی گردفرامرزی؛ مقدمــه حســین 
ســاح ورزی؛ مجــری طــرح شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصی؛ 

ــران. ــادن و کشــاورزی ای ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــه ســفارش ات ب
تهران: راه طایی  ، 1400.

3۶۲ ص. : جدول.
  1000000 ریال     : 978-۶۲۲-9818۲-5-1

فیپا
کتابنامه

حقوق تجارت -- ایران 
Commercial law -- Iran

سلطانی گردفرامرزی، محبوبه، 1357-
ساح ورزی، حسین  ، 1349 -  ، مقدمه نویس

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

     KMH9۲0
34۶/5507
84830۶5

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

احمد مرکزمالمیری
محبوبه سلطانی گردفرامرزی

حسین ساح ورزی
محسن عامری

اول، تابستان 1400
500

1000000 ریال
راه طایی

صوݣݣݣݣݣݣصی
 ݣݣݣݣݣݣݣݣ�خ

ش
�

�خ �ت وگوی دول�ت و �ب
ورای گ�خ

�ش ران ی ا�ی اوررخ ا�یع، معادن و ک�ش ی، ص�خ
خ
رگا�  �بارخ

ا�ت ا�ت ی ارا�ت راه طال�ی �ت�ش ا�خ



فهرست مطالب

11 سخن آغازین 

14 سپاسگزاری 

15 1. بخش مقدماتی 

16  1-1. طرح مساله 

19  2-1. سواالت پژوهش 

20  3-1. روش تحقيق 

21  4-1. موانع تحقيق 

23  5-1. ساختار پژوهش 

25 2. چارچوب مفهومی 

26  1-2. مقررات/ مقررات گذاری  

29  2-2. مقررات زدایی 

31  3-2. مقررات و رویه های دست وپاگير  

33  4-2. بار مقررات )بار اداری( 

35  5-2. ساده سازی اداری  

38  6-2. چارچوب مفهومی »قوانين و مقررات مخل کسب وکار« 

43 3. مقررات زدایی به مثابه یکی از مولفه های مقررات گذاری 

47  1-3. معيارهای مقررات گذاری 

53  2-3. حکمرانی مقررات گذارانه 

59 4. مقررات گذاری بیش از حد )تورم قوانین( 

60  1-4. چيستی مقررات گذاری بيش از حد  



66  2-4. برخی از دالیل مقررات گذاری بيش از حد 

67  1-2-4. توسعه نظام اداری و نهادهای حکمرانی 

69  2-2-4. قانون گذاری به مثابه راه حل در دسترس و فوری برای حل معضالت 

72   1-2-2-4. بررسی موردی ساماندهی و تسریع در صدور مجوزها  

74   2-2-2-4. بررسی موردی خصوصی سازی 

81  3-2-4. بيش فعالی پارلمان ها در کارکرد قانون گذاری: بررسی موردی تجارت خارجی 

86  4-2-4. غلبه قانون گذاری از طریق طرح بر قانون گذاری از طریق الیحه 

92  5-2-4. شرایط بحرانی و خاص 

97  6-2-4. تعدد مراجع مقررات گذار 

98   1-6-2-4. شوراهای عالی و شورا های اداری  

106   2-6-2-4. نهادهای تاسيس شده برای رفع موانع توليد و سرمایه گذاری 

109   3-6-2-4. بررسی موردی عملکرد نهادهای مقررات گذار در حوزه مجوزها 

113  3-4. پيچيدگی های التزام به مقررات گذاری متناسب 

114   1-3-4. نسبت ميان کيفيت و کّميت قانون و مقررات 

119   2-3-4. ضرورت برقراری تعادل ميان مالحظات و منافع متعارض  

127 5. بار مقررات برای کسب وکارها 

128  1-5. انواع هزینه های مقررات برای کسب وکارها 

134  2-5. معضالت ناشی از بار مقرراتی سنگين برای کسب وکارها 

141  3-5. نسبت ميان تورم مقررات گذاری و شاخص های اقتصادی 

145  4-5. روش ها و ابتکارهای برخی کشورها برای سنجش بار مقررات 

145  1-4-5. دشواری های سنجش بار مقررات 

147  2-4-5. روش های ارزیابی بار مقررات 

147  SCM 1-2-4-5. روش  

151  RTA 2-2-4-5. روش  

153   3-2-4-5. روش شمارش قيود قانونی-مقرراتی 



154   4-2-4-5. دیگر روش ها 

157 6. شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار در ایران 

162  1-6. سابقه قانونی 

170  2-6. عملکرد نهادهای مسئول 

170  1-2-6. اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

170   1-1-2-6. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  

175   2-1-2-6. بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان 

192  3-1-2-6. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 

214   4-1-2-6. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 

217  2-2-6. انجمن های صنفی 

217   1-2-2-6. انجمن مدیران صنایع 

224   2-2-2-6. انجمن صنایع نساجی 

228  3-2-6. دستگاه های دولتی 

229   1-3-2-6. وزارت امور اقتصادی و دارایی 

246   2-3-2-6. وزارت صنعت، معدن و تجارت 

257   3-3-2-6. معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

268   4-3-2-6. مصوبات هيات وزیران و ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 

273 5-3-2-6. مصوبات تنقيحی مقررات هيات وزیران 

278  4-2-6. نهادهای متشکل از اعضای عمومی خصوصی 

279   1-4-2-6. هيات مقررات زدایی و بهبود محيط کسب وکار 

287   2-4-2-6. شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 

294   3-4-2-6. کميته حمایت از کسب وکار )کميته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور(  

303 7. الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار توسط بخش خصوصی 

304  1-7. لزوم ارتقای کيفی و کّمی گزارش های کارشناسی 



316 2-7. ضرورت تشریک مساعی و هم افزایی نهادهای پژوهشی بخش خصوصی 

321 3-7. ضرورت واکنش به موقع و موثر در فرآیند مقررات گذاری  

324 4-7. تمرکز بر ارزیابی عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانين و مقررات 

325  1-4-7. نمونه هایی از قوانين  

325 1-1-4-7. »قانون برگزاری مناقصات«  

327 2-1-4-7. »قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران«  

328 3-1-4-7. »قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی«  

329 4-1-4-7. »قانون حمایت از توسعه صنایع پایين دستی نفت خام و ميعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی« 

330 5-1-4-7. »قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )13۹6-14۰۰(«  

333 2-4-7. نمونه هایی از مقررات  

333 1-2-4-7. »برنامه توسعه محصوالت دانش بنيان« 

335 2-2-4-7. »آیين نامه اجرایی ماده )61( قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور«  

337 8. جمعبندی و پیشنهادها 

338  1-8. یافته های پژوهش 

341  2-8. پيشنهادها 

343 منابع و مآخذ 



فهرست جداول

82 جدول 1. مفاد قانونی ناظر بر تعيين مسئول سامانه تجارت خارجی کشور 

۹۹ جدول 2. مهم ترین شوراهای عالی در نظام اداری ایران 

1۰2 جدول 3. شوراهای اداری ایران بر حسب وابستگی به وزارتخانه  ها 

1۰6 جدول 4. نهادهای تاسيس شده با هدف رفع موانع توليد و سرمایه گذاری در یک دهه اخير 

11۰ جدول 5. مهم ترین مقررات در خصوص ساماندهی مجوزها از اسفند 13۹2 تا پایان بهمن 13۹۹ 

1۹3 جدول 6. مهم ترین پيشنهادهای اتاق خراسان رضوی در خصوص اصالح، تجميع یا حذف قوانين مخل محيط کسب وکار )شهریور 13۹5( 

21۹ جدول 7. احکام مخل توليد در »قانون کار« از نظر انجمن مدیران صنایع 

224 جدول 8. مشکالت نيازمند اجرای درست، بازنگری یا تصویب قانون از نظر انجمن صنایع نساجی ایران 

23۰ جدول ۹. اولين گزارش مرتبط با قوانين و مقررات مخل در حوزه مجوزهای کسب وکار 

23۹ جدول 1۰. دومين گزارش مرتبط با قوانين و مقررات مخل در حوزه مجوزهای کسب وکار 

248 جدول 11. نوزده عامل مخل محيط کسب وکار در نظرسنجی وزارت صمت 

252 جدول 12. عوامل مخل کسب وکار در بخش های مختلف در نظرسنجی وزارت صمت 

254 جدول 13. نتایج نظرسنجی از ۹55 فعال اقتصادی در خصوص »مهم ترین موانع توليد« 

255 جدول 14. نتایج نظرسنجی از ۹55 فعال اقتصادی در خصوص »اولویت های سياست گذار در سال 14۰۰« 

263 جدول 15. عمکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری راجع به اصالح قوانين و مقررات مخل کسب وکار از سال 13۹6 تا 14۰۰ 

287 جدول 16. مهم ترین دستاوردهای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی )13۹۰-14۰۰( 

2۹۰ جدول 17. انواع پيشنهادهای مطرح شده درخصوص قوانين و مقررات در مصوبات و تصميمات شورای گفت وگو از بدو تشکيل )13۹۰( تا نيمه 13۹8 

2۹6 جدول 18. مهم ترین دستاوردهای کميته حمایت از کسب وکار )13۹5-13۹۹( 

2۹۹ جدول 1۹. انواع پيشنهادهای مطرح شده درخصوص قوانين و مقررات در کميته حمایت از کسب وکار از سال 13۹6 تا پایان آبان 13۹8 

فهرست کادرها

85 کادر 1. بيست وپنج دستگاه متولی تجارت خارجی در کشور 

۹3 کادر 2. آسيب های ناشی از تحریم در بخش خصوصی صنعت برق 

۹4 کادر 3. آمارهایی از وضعيت صدور بخشنامه ها از اوایل سال 13۹7 تا پایان مرداد سال 13۹8 

۹5 کادر 4. صدور روزانه دو بخشنامه توسط گمرک در سال 13۹8 



۹5 کادر 5. سيل دستورالعمل های گمرکی 

121 کادر 6. افزایش موانع تجارت خارجی با بررسی کارشناسان مجازی 

122 کادر 7. مطالبه اصالح فرآیند صدور مجوزها توسط فروشگاه های آنالین 

124 کادر 8. انتقاد یکی از فعاالن اقتصادی از صدور فله ای مجوزهای کسب وکار 

132 کادر ۹. هزینه های پيدا و پنهان اجرای قوانين و مقررات مالياتی 

138 کادر 1۰. غرق شدن در دریای پرتالطم مقررات مزاحم! 

14۰ کادر 11. نااطمينانی ها در حوزه صادرات 

284 کادر 12. تعداد مجوزها مهم است یا شرایط و هزینه مجوزها؟  

312 کادر 13. تهدید استارت آپ های ملکی از طریق »سامانه معامالت امالک«؟ 

318 کادر 14. نظرات متفاوت تشکل های بخش خصوصی درباره شيوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجيره فوالد 

فهرست نمودارها

142 نمودار 1. روند تعداد تقریبی مقررات مصوب در خصوص صادرات از سال 13۹2 تا 13۹7 

143 نمودار 2. روند صادرات غيرنفتی طی سال های 13۹2 تا 13۹8 



11

ین
غاز

ن آ
سخ

ین  سخن آغاز

ــنگين و  ــف س ــه وظای ــب وکار،  از جمل ــد و کس ــل تولي ــررات مخ ــن و مق ــایی قواني شناس

ــده  ــای نمایندگی کنن ــر نهاده ــران و دیگ ــاق ای ــده ات ــذار برعه ــه قانون گ ــت ک ــی اس مهم

بخــش خصوصــی و تعاونــی،  از جملــه اتــاق تعــاون، اتــاق اصنــاف و دیگــر تشــکل های 

ــه  ــود ک ــه ب ــوارتر از آنچ ــر و دش ــب پيچيده ت ــه، به مرات ــن وظيف ــت. ای ــاده اس ــادی نه اقتص

ــام  ــا ابه ــی و طبع ــام مفهوم ــع، ابه ــن موان ــی از مهم تری ــد. یک ــور می ش ــر تص ــدو ام در ب

در مصادیــق قوانيــن و مقــررات مخــل کســب وکار و معيارهــای یــک قانــون یــا مقــرره بــا 

خصایــص گفته شــده بــود. بــا ایــن همــه، اتــاق ایــران و دیگــر نهادهــای مســئول، به ویــژه 

ــاه 76  ــه م ــور )کميت ــعه کش ــای توس ــی برنامه ه ــکام دائم ــون اح ــاده )12( قان ــه م کميت

ــی( از  ــب وکار فعل ــت از کس ــه حمای ــابق و کميت ــعه س ــم توس ــه پنج ــون برنام ــوع قان موض

ــای  ــات و ظرفيت ه ــال 13۹۰، امکان ــدای س ــوط در ابت ــی مرب ــاد قانون ــب مف ــدو تصوی ب

ــه کار گرفتنــد. خــود را بــرای ایفــای شایســته ایــن تکليــف ب

نوشـتار پيـش رو را می تـوان بـه سـه بخـش کلـی تقسـيم کـرد: در بخـش اول،  نگارنـده 

بـه بررسـی دقيـق و عميـق مفهومـی گزاره هـای مربـوط بـه مقررات گـذاری، مقررات زدایی، 

مجوززدایـی و ساده سـازی اداری و تبيين نسـبت آنها بـا یکدیگر پرداخته اسـت. توضيحات 

ارائه شـده به خوبـی نشـان می دهـد کـه آنچـه در ایـران مقررات زدایـی خوانده می شـود، اوال 

بيشـتر از جنـس »مجوززدایی« اسـت و کمتر بـه مقررات زدایی در سـطحی بنيادین پرداخته 

اسـت، و ثانيـا، مقررات زدایـی در سـطح محـدود نيـز جزئـی از کل فرآینـد مقررات گـذاری 

اسـت. در واقـع برنامه هـا و فرآیندهـای مقررات زدایـی بایـد در منظومـه  کلـی و منسـجم 

»اصـالح نظـام مقررات گـذاری« مـورد توجه قـرار گيرد.

بخـش دوم حائـز اهميت در پروژه انجام شـده، دسـته بندی و تحليل دالیـل قانون گذاری 

متعـدد  نهادهـای  ذکـر  بـا  نگارنـده  اسـت.  ایـران  در  حـد  از  بيـش  مقررات گـذاری  و 

مقررات گـذار در کشـور، بـه عمده تریـن دالیلی پرداخته اسـت کـه باعث توليـد روزافزون و 

تـورم قوانيـن و مقررات در کشـور شـده اسـت. نادیـده گرفتن برخـی از اصـول قانون گذاری 

و مقررات گـذاری توسـط قـوای مقننـه و مجریـه، به عنـوان یکـی از مهم تریـن دالیـل تـورم 

قوانيـن و مقـررات مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.
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ــئول  ــای مس ــرد نهاده ــی عملک ــح و ارزیاب ــه توضي ــر، ب ــش  حاض ــوم پژوه ــش س بخ

ــا،  ــاص اتاق ه ــور خ ــرمایه گذاری، و به ط ــد و س ــل تولي ــررات مخ ــن و مق ــایی قواني شناس

اختصــاص یافتــه اســت. گــزارش عملکردهــای منعکس  شــده در تحقيــق پيــش رو، 

ــه  ــای صورت گرفت ــه تالش ه ــد ک ــان می ده ــتی ها، نش ــی کاس ــان دادن برخ ــم نش به رغ

در حــد امکانــات پژوهشــی اتاق هــا ، قابــل تقدیــر و چشــمگير بــوده اســت. نقــد و ارزیابــی 

ــده و  ــی ش ــال ها ط ــول س ــه در ط ــی ک ــص فرآیندهای ــع نواق ــه رف ــد ب ــکافانه، می توان موش

نتایــج اغلــب آنهــا به تازگــی منتشــر شــده، یــاری رســاند. در واقــع نگارنــده تــالش کــرده 

ــش  ــرد بخ ــال های 13۹۹ و 14۰۰ـ عملک ــده در س ــه روز منتشرش ــع ب ــه مناب ــتناد ب ــا اس ب

ــد.  ــی کن ــی، ارزیاب ــه و علم ــو بی طرفان ــه آن را به نح ــای زیرمجموع ــی و نهاده خصوص

طبعــا ایــن ارزیابــی بــا همــکاری همه جانبــه اتــاق ایــران، دبيرخانــه شــورای گفت وگــوی 

ــه مــاده 12  ــه حمایــت از کســب وکار )کميت ــه کميت دولــت و بخــش خصوصــی و دبيرخان

ــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور( ميســر شــده اســت. اميــد اســت ایــن  قان

رویکــرد خودانتقــادی و علمــی، بتوانــد عملکــرد نهادهــای وابســته بــه بخــش خصوصــی و 

تعاونــی مســئول بررســی قوانيــن و مقــررات را ارتقــا بخشــد. 

ادبيـات نوشـتار حاضـر بـه هميـن سـبک و سـياق، نسـبت بـه نهادهـا و دسـتگاه های 

دولتـی نيـز تا حـدی صریـح، علمـی و بی طرفانـه اسـت. همچنانکـه در مـواردی، عملکرد 

نظـام تقنينـی نيـز مـورد نقـد و ارزیابـی قـرار گرفته اسـت. تردیدی نيسـت که نقد و بررسـی 

اعضـای  از  متشـکل  نهادهـای  و  دولتـی  نهادهـای  از  یـک  هـر  مصوبـات  و  عملکردهـا 

عمومی-خصوصـی )هيـات مقررات زدایـی و بهبود محيط کسـب وکار، شـورای گفت وگوی 

گرفتـن  نادیـده  به معنـای  از کسـب وکار(  و کميتـه حمایـت  و بخـش خصوصـی،  دولـت 

تالش هـای دسـت اندرکاران نهادهـای مذکـور و پيچيدگـی و صعوبـت وظایـف محولـه بـه 

آنـان بـرای شناسـایی قوانيـن و مقـررات دسـت وپاگير نيسـت، بلکه با هـدف ارائه گزارشـی 

دقيـق از فعاليت هـای صورت پذیرفتـه آنهـا در بـرآورده سـاختن الزامـات قانونـی و همچنين 

تـالش بـرای بهبـود عملکـرد این نهادهـای فعال و ارزشـمند در سـطح کشـور تدوین شـده 

اسـت. ارزیابی هـا و توصيه هـای مطرح شـده، بـا هـدف تحليـل وضعيـت موجـود و ارائـه 

راهکارهایـی بـرای هماهنگـی و هم افزایـی بيـش از پيـش نهادهای مسـئول در جهـت ایفای 
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شایسـته تر و موثرتـر تکاليـف قانونـی و در نتيجه، تسـهيل و بهبود محيط کسـب وکار صورت 

اسـت. گرفته 

پرتـو  در  کشـور  کسـب وکار  واقعـی  محيـط  بـه  توجـه  پژوهـش،  ایـن  دیگـر  ویژگـی 

تحليل هایـی بـا صبغـه حقوقـی اسـت. ایـن توجـه، به ویـژه از طریـق اسـتفاده از مطالـب 

منتشرشـده در روزنامـه »دنيـای اقتصـاد« صـورت گرفتـه اسـت. در واقـع، برخالف سـنت 

معهـود در گزارش هـای پژوهشـی کـه مطالـب در داخـل کادر، نکاتـی بـرای مطالعه بيشـتر 

گاهـی از جوانـب جزئی تـر موضـوع اسـت، مطالـب داخـل کادر در نوشـتار حاضـر،  و آ

منعکس کننـده نظـرات و ایده هـای بخش خصوصـی و نمایانگـر تصویری واضـح از محيط 

کسـب وکار کشـور اسـت. بـر ایـن اسـاس، می تـوان بـا ابـراز اطمينـان از مفيد بـودن نکات 

مطرح شـده در کادرهـا، خواننـدگان گرامـی را بـه مطالعـه آنهـا دعـوت کـرد.

ــت  ــه و در دس ــای صورت گرفت ــی تالش ه ــح و بررس ــوای توضي ــش رو، س ــش پي پژوه

ــررات  ــن و مق ــو قواني ــایی و لغ ــش رو در شناس ــنگالخ پي ــير پرس ــوار و مس ــام، راه دش انج

ــی و  ــق مقررات زدای ــذاری از طری ــام مقررات گ ــالح نظ ــی، اص ــور کل ــت وپاگير و به ط دس

به طــور خــاص، مجوززدایــی را نشــان می دهــد. عــالوه  بــر اینهــا، اتخــاذ و عملياتی کــردن 

ــب توســط  ــن و مقــررات پيــش از تصوی ــار قواني ــی ب ــای ارزیاب رویکــرد پيشــگيرانه به معن

ــد  ــا امي ــانه ها و ... ب ــذار، رس ــع مقررات گ ــه مراج ــکاس آن ب ــت و انع ــذار و دول قانون گ

ــا اصــالح تصميــم مرجــع مقررات گــذار، نيازمنــد عــزم و کوشــش بســيار  ــه بازنگــری ی ب

ــکات  ــه ن ــع ب ــی راج ــت بازخوردهای ــر و دریاف ــن اث ــار ای ــا انتش ــت ب ــد اس ــت. امي اس

ــه  ــوان دبيرخان ــران به عن ــاق ای ــی، ات ــدگان گرام ــران و خوانن ــط صاحب نظ ــده توس مطرح ش

شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی و کميتــه حمایــت از کســب وکار )کميتــه 

ــعه  ــد و توس ــذاری و رش ــام مقررات گ ــالح نظ ــش در اص ــش از پي ــد بي ــاده 12( بتوان م

ــد. ــی کن ــور،  نقش آفرین ــادی کش اقتص

حسین سالح  ورزی

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

و قائم مقام شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

ین
غاز

ن آ
سخ
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سپاسگزاری 

پژوهــش حاضــر، بــا مســاعدت و هميــاری مشــفقانه مســئوالن و اعضــای دبيرخانــه شــورای 

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی مســتقر در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــافعی  ــين ش ــدس غالمحس ــای مهن ــاب آق ــژه جن ــيد. به وی ــام رس ــه انج ــران ب ــاورزی ای کش

)دبيــر شــورای گفت وگــو(، جنــاب آقــای دکتــر حســين ســالح ورزی )قائم مقــام دبيــر شــورای 

ــو(  ــورای گفت وگ ــی ش ــر اجرای ــری )مدی ــن عام ــدس محس ــای مهن ــاب آق ــو(، جن گفت وگ

به عنــوان ناظــر علمــی پــروژه و همچنيــن ســرکار خانــم ســارا غریبــی و جنــاب آقــای محمــد 

ــچ  ــام کار از هي ــل انج ــه مراح ــو( در هم ــورای گفت وگ ــه ش ــان دبيرخان ــریفی )کارشناس ش

لطــف و کمکــی دریــغ نکردنــد. نظــرات کارشناســان و پژوهشــگران دبيرخانــه کميتــه حمایــت 

ــان  ــت از ایش ــن باب ــت و از ای ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــل کار م ــز در تکمي ــب وکار ني از کس

تشــکر می کنــم. همچنيــن نــکات ارزنــده جنــاب آقــای دکتــر محمــد قاســمی )رئيــس مرکــز 

ــود و بدین وســيله  ــران( در خصــوص ســاختار تحقيــق، بســيار مغتنــم ب ــاق ای پژوهش هــای ات

از ایشــان سپاســگزاری می کنــم. در پایــان نگارنــده بــر خــود فــرض می دانــد از ســرکار خانــم 

محبوبــه ســلطانی گردفرامــرزی به خاطــر همــکاری صميمانــه و موثــر در کليــه مراحــل انجــام 

پــروژه، قدردانــی کنــد. 

ــتر  ــق بيش ــه و تدقي ــرای توج ــزه ای ب ــر، انگي ــن اث ــده در ای ــکات مطرح ش ــت ن ــد اس امي

نهادهــای مرتبــط و همچنيــن خواننــدگان گرامــی بــه موضــوع مهــم تاثيــر قوانيــن و مقــررات 

ــه پژوهــش  ــد. انعــکاس نظــرات و نقدهــا راجــع ب ــر محيــط کســب وکار کشــور، ایجــاد کن ب

ــون  ــاده 12 قان ــه م ــب وکار )کميت ــت از کس ــه حمای ــه کميت ــده، و دبيرخان ــه نگارن ــش رو ب پي

ــران،  ــاق ای ــتقر در ات ــو مس ــورای گفت وگ ــور( و ش ــعه کش ــای توس ــی برنامه ه ــکام دائم اح

ــرد. ــرار گي ــرداری ق ــورد بهره ب ــده م ــکات مطرح ش ــح ن ــل و تصحي ــد در تکمي می توان



بخش مقدماتی
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1-1. طرح مساله

ــا  ــودن آنه ــل ب ــررات و مخ ــن و مق ــودن قواني ــت وپاگير ب ــادی از دس ــاالن اقتص ــه فع گالی

ــه دارد.  ــان ادام ــس، همچن ــت و مجل ــای دول ــا و تالش ه ــم وعده ه ــب وکار، به رغ ــرای کس ب

ــا  ــل ی ــررات مخ ــن و مق ــمند قواني ــز روش ــک و تمي ــده، تفکي ــام نش ــان انج ــه همچن ــا آنچ ام

ــر،  ــن ام ــت. ای ــب وکار اس ــط کس ــهيل کننده محي ــررات تس ــن و مق ــت وپاگير، از قواني دس

ــا  ــا ماهيــت عمومــی ی ــد در دســتگاه هایی ب ــی اســت کــه بای ــد در نظــر داشــتن الزامات نيازمن

خصوصــی و ســطوح ملــی و اســتانی، مــورد توجــه قــرار گيــرد. ایــن الزمــات شــامل الزامــات 

ــررات  ــن و مق ــایی قواني ــه ای و ... اســت. شناس ــی، روی ــی، مقررات ــکيالتی، قانون نهــادی، تش

مخــل کســب وکار، بــدون فراهــم بــودن ایــن الزامــات و ســازوکارهای عملياتــی کــردن آنهــا، 

ــرد. ــه جایــی نخواهــد ب راه ب

در نظــام کنونــی حقوقــی ایــران، موضــوع شناســایی و حــذف قوانيــن دســت وپاگير و مخــل 

ــاد ســپرده  ــه نه ــه س ــده، ب ــی« وصــف ش ــا واژه »مقررات زدای ــی ب ــور کل ــه به ط ــب وکار ک کس

شــده اســت: 

ــران  ــالمی ای ــوری اس ــعه جمه ــم توس ــاله پنج ــه پنج س ــون برنام ــاده )76( »قان  اول در م

ــون  ــاده )12( »قان ــد »ب« م ــب بن ــه  به موج ــوب 138۹/1۰/15( ک )13۹4-13۹۰(« )مص

ــی  ــی دائم ــه حکم ــوب 13۹5/11/1۰(، ب ــور« )مص ــعه کش ــای توس ــی برنامه ه ــکام دائم اح

تبدیــل شــد، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران موظــف شــد بــا همــکاری 

و حضــور اتــاق تعــاون مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و شــورای اصنــاف کشــور، »نســبت 

بــه شناســایی قوانيــن، مقــررات و بخشــنامه های مخــل توليــد و ســرمایه گذاری در ایــران اقــدام 

نمایــد و بــا نظرخواهــی مســتمر از تشــکل های توليــدی و صادراتــی سراســر کشــور و بررســی 

ــنهادهایی را  ــا و پيش ــتمر گزارش ه ــور مس ــا به ط ــته های آنه ــکالت و خواس ــردازش مش و پ

تهيــه و بــه کميتــه ای متشــکل از دو نفــر از هــر قــوه بــه انتخــاب رئيــس آن قــوه ارائــه دهــد«. 

کميتــه مذکــور در حــال حاضــر بــا عنــوان »کميتــه حمایــت از کســب وکار« بــه فعاليــت خــود 

ــد. ــه می ده ادام

ــارم  ــل چهل وچه ــی اص ــت های کل ــرای سياس ــون اج ــاده )7( »قان ــاس م ــر اس  دوم ب
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)44( قانــون اساســی« )مصــوب 1387/3/25( و اصالحــات اخيــر آن در تبصــره )3( »قانــون 

ــون  ــارم قان ــل چهل وچه ــی اص ــت های کل ــرای سياس ــون اج ــواد )1( و )7( قان ــالح م اص

اساســی و اصالحــات آن« )مصــوب 13۹۹/11/15(، »هيــات مقررات زدایــی و بهبــود محيــط 

کســب وکار«، »موظــف اســت حداکثــر تــا مــدت ســه مــاه پــس از ابــالغ ایــن قانــون، شــرایط 

ــد  ــا و مانن ــنامه ها، آیين نامه ه ــررات، بخش ــب وکار در مق ــای کس ــدور مجوزه ــل ص و مراح

ــه  ــد ک ــل ده ــوی تقلي ــای آن را به نح ــد و هزینه ه ــریع نمای ــهيل و تس ــوی تس ــا را به نح اینه

ــورت  ــا به ص ــل آن ترجيح ــه و مراح ــل هزین ــا حداق ــور ب ــب وکار در کش ــوز کس ــدور مج ص

ــرد.  ــن زمــان ممکــن صــورت پذی ــدازی آن کســب وکار در کمتری ــی و غيرحضــوری و راه ان آن

مصوبــات هيــات مذکــور در مــورد بخشــنامه ها، دســتورالعمل ها و آیين نامه هــا پــس از 

ــس از  ــران پ ــات وزی ــای هي ــورد تصویبنامه ه ــی و در م ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام ــد وزی تایي

تایيــد هيــات وزیــران بــرای کليــه مراجــع صــدور مجوزهــای کســب وکار و کليــه دســتگاه ها و 

ــد«. ــرا می باش ــد الزم االج ــش دارن ــب وکار نق ــای کس ــدور مجوزه ــه در ص ــا ک نهاده

 ســوم در بنــد »الــف« تبصــره )4( مــاده )11( »قانــون بهبــود مســتمر محيــط کســب  وکار« 

ــی  ــکام دائم ــون اح ــاده )12( »قان ــف« م ــد »ال ــب بن ــه به موج ــوب 13۹۰/11/16( ک )مص

برنامه هــای توســعه کشــور« )مصــوب 13۹5/11/1۰( اصــالح شــده اســت، یکــی از وظایــف 

ــنهاد  ــت از: »پيش ــی« عبارتس ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــارات »ش و اختي

ــيوه نامه  ــتورالعمل، ش ــنامه، دس ــه، بخش ــم از آیين نام ــررات اع ــع مق ــا وض ــذف ی ــالح، ح اص

یــا رویــه اجرایــی در جهــت بهبــود محيــط کســب وکار در ایــران بــه مســئوالن مربوطه براســاس 

ــورا«.  ــن ش ــه ای ــوی دبيرخان ــده از س ــزارش تهيه ش گ

 بدین ترتيب، قانون گذار در طول دهه گذشته تالش کرده است:

 اوال، وظيفــه شناســایی قوانيــن و مقــررات مخــل توليــد و ســرمایه گذاری را بــه نهادهــای 

غيردولتــی )بخــش خصوصــی و تعاونــی( واگــذار کنــد.

 ثانيــا، مســاله مجوزهــا، به طــور خــاص مــورد توجــه قانون گــذار قــرار گرفتــه و شناســایی 

و لغــو مجوزهــای زایــد و دســت وپاگير، بــه نهــادی خــاص بــه ریاســت وزیــر امــور اقتصــادی 

و دارایــی ســپرده شــده اســت.

ــی  ــادی ترکيب ــوان نه ــز به عن ــی ني ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــا، ش  ثالث
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مشــتمل بــر اعضــای دولتــی و غيردولتــی، موظــف بــه ارائــه پيشــنهاد اصــالح، حــذف یــا وضع 

»مقــررات« شــده اســت.

ــارات در  ــترده ترین اختي ــد گس ــی ش ــوان مدع ــه، می ت ــات پيش گفت ــه توضيح ــه ب ــا توج  ب

حــوزه مــورد بحــث، بــرای اتاق هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ چــرا کــه شناســایی »قوانيــن« 

مخــل کســب وکار نيــز عــالوه بــر شناســایی »مقــررات« مخــل، بــر عهــده آنهــا نهــاده شــده 

ــنهاد  ــه پيش ــه ارائ ــدود ب ــی، مح ــی و تعاون ــش خصوص ــای بخ ــه نهاده ــه وظيف ــت. گرچ اس

ــت( اســت.  ــذار )مجلــس و دول ــذار و مقررات گ ــه نهادهــای قانون گ ــس( ب ــن پيش نوی )تدوی

ــالح  ــس اص ــه پيش نوی ــت و چنانک ــار اتاق هاس ــس در اختي ــه پيش نوی ــکار تهي ــع، ابت در واق

ــن  ــد، ای ــه باش ــورت گرفت ــذاری ص ــول مقررات گ ــر اص ــی ب ــرره ای، مبتن ــون و مق ــو قان ــا لغ ی

ــد  ــال خواه ــل ِاعم ــی قاب ــش خصوص ــط بخ ــذار توس ــم و تاثيرگ ــزاری مه ــوان اب ــار به عن اختي

بــود.

 گرچــه در طــول ســال های گذشــته، تالش هــای قابــل توجهــی توســط »کميتــه مــاده )12( 

ــه حمایــت از کســب وکار« فعلــی  ــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور« )»کميت قان

و »کميتــه مــاده 76 قانــون برنامــه پنجــم توســعه« ســابق( و همچنيــن »شــورای گفت وگــوی 

دولــت و بخــش خصوصــی« در ســطوح ملــی و اســتانی صــورت گرفتــه اســت، امــا به دالیــل 

ــد و  ــل تولي ــررات مخ ــن و مق ــایی قواني ــدف شناس ــت ه ــته اس ــا نتوانس ــن تالش ه ــدد، ای متع

ســرمایه گذاری و متعاقــب آن، اصــالح یــا لغــو آنهــا را بــرآورده ســازد. 

ــرای شناســایی  ــی ب ــن پژوهــش آن اســت کــه چــه الزامات  مســاله اصلــی مــورد توجــه ای

ــای  ــر، پيش نيازه ــارت دقيق ت ــت؟ به عب ــروری اس ــب وکار، ض ــل کس ــررات مخ ــن و مق قواني

ــه  ــا چ ــد؟ ب ــرمایه گذاری، کدام ان ــد و س ــل تولي ــررات مخ ــن و مق ــایی قواني ــروری شناس ض

معيارهایــی می تــوان یــک قانــون یــا مقــرره را »مخــل کســب وکار« اعــالم کــرد؟ پيــش از ایــن، 

ــوان عوامــل  ــرای شناســایی برخــی از قوانيــن و مقــررات به عن ــاری ب ــا اساســا مــالک و معي آی

ــا ِصــرف نظــر برخــی  ــوان ب ــا می ت ــدی اســت؟ آی ــل صورت بن ــع کســب وکار قاب مخــل و مان

ــن  ــی قواني ــی از برخ ــران و...، احکام ــادی، صاحب نظ ــاالن اقتص ــا، فع ــکل ها، بنگاه ه از تش

ــا مفــادی از برخــی آیين نامه هــا و بخشــنامه ها، مخــل کســب وکار تلقــی کــرد و از  مصــوب ی

قانون گــذار یــا دولــت، اصــالح یــا لغــو آنهــا را مطالبــه کــرد؟ ســواالت پيش گفتــه، ســواالتی 
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بســيار مهــم درخصــوص محيــط حقوقــی کســب وکار اســت کــه در پژوهــش  حاضــر، بــرای 

ــه آنهــا تــالش شــده اســت. یافتــن و صورت بنــدی پاســخ ب

 

2-1. سواالت پژوهش

ــا  ــه آنه ــر ب ــش حاض ــود در پژوه ــالش می ش ــه ت ــواالتی ک ــن س ــد، مهم تری ــه ش ــه گفت چنانک

ــد از: ــود، عبارتن ــور داده ش ــخ هایی درخ پاس

 اول الزامات شناسایی قوانين و مقررات مخل کسب وکار، کدام اند؟

ــورم مقررات گــذاری( چيســت و دالیــل اصلــی آن   دوم مقررات گــذاری بيــش از حــد )ت

بــا توجــه خــاص بــه ایــران کدام انــد؟

 ســوم ارزیابــی بــار مقــررات چيســت؟ چــه روش هایــی بــرای ارزیابــی آن مرســوم اســت؟ 

ــرمایه گذاری  ــد و س ــل تولي ــررات مخ ــن و مق ــایی قواني ــد شناس ــه فرآین ــد ب ــه می توان و چگون

کمــک کنــد؟

ــل  ــرره مخ ــا مق ــون ی ــوان قان ــرره به عن ــا مق ــون ی ــک قان ــایی ی ــای شناس ــارم معياره  چه

ــت؟ ــذاری، چيس ــای مقررات گ ــو معياره ــب وکار، در پرت کس

ــایی  ــق در شناس ــورهای موف ــای کش ــر و رویه ه ــوان از تدابي ــی می ت ــه درس های ــم چ  پنج

قوانيــن و مقــررات مخــل کســب وکار، بــرای ِاعمــال در ایــران آموخــت؟

ــل  ــررات مخ ــن و مق ــایی قواني ــوص شناس ــئول در خص ــای مس ــرد نهاده ــم عملک  شش

ــت؟ ــوده اس ــی ب ــت و کّميت ــه کيفي ــه چ ــب وکار،  ب کس

ــرای نهادهــای   هفتــم چــه موانعــی در شناســایی قوانيــن و مقــررات مخــل کســب وکار ب

ــری را  ــود دارد و چــه تدابي ــای مســئول وج ــر نهاده ــی و دیگ ــده بخــش خصوص نمایندگی کنن

ــت؟ ــه کار گرف ــع ب ــردن موان ــان ب ــرای از مي ــوان ب می ت

 برخــالف آنچــه ابتــدا تصــور می شــد، هيــچ راه ميان بــر یــا معجزه آســایی بــرای 

ــود  ــب وکار وج ــم کس ــت وپاگير و مزاح ــای دس ــررات و رویه ه ــن، مق ــو قواني ــایی و لغ شناس

ــن منظــور، ارزیابی هــا و ســنجش های  ــه ای ــل ب ــرای ني ــه الزامــات ضــروری ب ــدارد. از جمل ن

ــه و  ــه واقع نگران ــت. نکت ــده اس ــه و پيچي ــای پرهزین ــا و فرآینده ــق رویه ه ــکافانه از طری موش

نگران کننــده دیگــر اینکــه شناســایی قوانيــن و مقــررات مخــل کســب وکار، نيازمنــد همــکاری، 
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ــون در  ــی نهادهــای عمومــی و خصوصــی کشــور اســت و تصویــب قان هماهنگــی و هم افزای

ایــن خصــوص، گامــی ابتدایــی در ایــن فرآینــد پيچيــده شــمرده می شــود. در ایــن پژوهــش، 

ــورهای  ــای کش ــی رویه ه ــی و بررس ــای مفهوم ــتفاده از تحليل ه ــا اس ــد ب ــد ش ــالش خواه ت

ــایی  ــرای شناس ــی ب ــد مقدمات ــی هرچن ــذاری، راهکارهای ــام مقررات گ ــالح نظ ــرو در اص پيش

قوانيــن و مقــررات مخــل کســب وکار پيشــنهاد شــود.

3-1. روش تحقیق

ــل  ــررات مخ ــن و مق ــایی قواني ــی شناس ــری و مفهوم ــوب نظ ــش رو، چارچ ــش پي در پژوه

ــای  ــر و راهکاره ــه تدابي ــری، ب ــث نظ ــار مباح ــده در کن ــالش ش ــده و ت ــن ش ــب وکار تبيي کس

کشــورهای موفــق در ایــن زمينــه، به ویــژه در کشــورهای انگلســتان، کانــادا و ایــاالت متحــده 

ــه و تدویــن گزارش هــای  ــد در تهي ــن پژوهــش،  می توان ــکا توجــه شــود. دســتاوردهای ای آمری

پژوهشــی در نهادهــای ذی ربــط شناســایی قوانيــن و مقــررات مخــل کســب وکار، بــه کار گرفتــه 

شــود.

  روش تحقيــق پژوهــش حاضر، تلفيقی از روش های تحقيق )هنجاری و توصيفیـ  تحليلی(

ــه ایــن ترتيــب کــه نمونه هایــی از رویه هــا و عملکــرد قانون گــذار و دیگــر نهادهــای  اســت؛ ب

اصــول  مقــررات،  )قوانيــن،  هنجــاری  آموزه هــای  و  دولــت(  )به ویــژه  مقررات گــذار 

قانون گــذاری و اصــول مقررات گــذاری( مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت. در ایــن تحقيــق ،  

ــررات در  ــن و مق ــایی قواني ــا شناس ــط ب ــای مرتب ــه در نهاده ــی ک ــاص، موضوعات ــور خ به ط

ــت  ــوی دول ــورای گفت وگ ــب وکار و ش ــت از کس ــه حمای ــی )کميت ــی و تعاون ــش خصوص بخ

ــی  ــور و اثربخش ــای مذک ــات نهاده ــن مصوب ــده اند و همچني ــرح ش ــی(  ط ــش خصوص و بخ

آنهــا، تحليــل شــده اســت. 

 در انعــکاس نظــرات بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی، ســوای اســتفاده از 

گزارش هــای نهادهــای نمایندگی کننــده بخــش خصوصــی )به ویــژه اتــاق ایــران(، از مطالــب 

ــرده  ــره ب ــته، به ــال گذش ــول دو س ــژه در ط ــاد« به وی ــای اقتص ــه »دني ــده در روزنام ــر ش منتش

ــات و...،  ــزارش جلس ــه ، گ ــت ، مصاحب ــب یادداش ــور، در قال ــه مذک ــت. در روزنام ــده اس ش

نــکات قابــل توجهــی درخصــوص موانــع و معضــالت کســب وکارها قابــل اســتخراج اســت 
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ــه آنهــا اســتناد شــده اســت. بــرای متمایــز کــردن نــکات مذکــور،  کــه در پژوهــش حاضــر ب

ــت. ــده اس ــده در کادر آم ــب برگرفته ش ــا مطال عمدت

 نکتــه دیگــر اینکــه می تــوان شناســایی قوانيــن و مقــررات مخــل را از حيــث زمانــی،  بــه 

دو روش انجــام داد: 

ــا ایجــاد ســاختارها و تدابيــر نهــادی   اول پيشــينی: در ایــن روش،  نهــاد ارزیابی کننــده، ب

الزم، هــر طــرح یــا الیحــه یــا مقــرره را پيــش از تصویــب مرجــع ذی صــالح، مــورد ارزیابــی 

قــرار داده و احيانــا مخــل بــودن آن بــرای کســب وکارها را بــا ذکــر اســتدالل ها و اســتنادها،  بــه 

ــد. ــالم می کن ــانه ها، اع ــا در رس ــذار ی ــا مقررات گ ــذار ی ــع قانون گ مرج

 دوم پســينی: در روش پســينی، نهــاد ارزیابی  کننــده، پــس از تصویــب قانــون یــا 

ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــب وکار، م ــط کس ــهيل محي ــا تس ــودن ی ــل ب ــث مخ ــرره، آن را از حي مق

ــکام  ــون اح ــاده )12( »قان ــد »ب« م ــّص بن ــاس ن ــر اس ــد، ب ــه ش ــه گفت ــد. چنانک می ده

ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــه ات ــور« ک ــعه کش ــای توس ــی برنامه ه دائم

ــد  ــن، مقــررات و بخشــنامه های مخــل تولي ــه شناســایی قواني ــران موظــف شــده »نســبت ب ای

ــاده  ــن م ــوع ای ــای موض ــن »گزارش ه ــد« و همچني ــدام نمای ــران اق ــرمایه گذاری در ای و س

ــد  ــد بای ــر می رس ــد، به نظ ــه کن ــم« را تهي ــنامه های مزاح ــات و بخش ــن و مصوب ــامل قواني ش

بــر اســاس حکــم قانونــی پيش گفتــه، روش »پســينی« )ارزیابــی از حيــث مخــل بــودن بــرای 

ــد  ــق حاضــر می توان ــه دســتاوردهای تحقي ــی شــود. البت کســب وکار پــس از تصویــب( اجرای

ــه کار گرفتــه  ــز ب بــرای بررســی طرح هــا و لوایــح و مقــرراِت در دســت بررســی و تصویــب ني

ــت.  ــژه اس ــی وی ــازوکارهای اجرای ــتلزم س ــه مس ــود ک ش

4-1. موانع تحقیق

ــرای  ــا ب ــی مالک ه ــدی برخ ــر، صورت بن ــش حاض ــی پژوه ــای اصل ــی از دغدغه ه اول یک

شناســایی دســت وپاگير بــودن قوانيــن و مقــررات، بــا اســتفاده از مطالعــات حــوزه مقررات گذاری 

و تجربيــات کشــورها و ســازمان های بين المللــی اســت. امــا نيــل بــه ایــن هــدف، بــا موانــع و 

ــده  ــش نگارن ــت کم کوش ــه دس ــت ک ــل اس ــن دلي ــه همي ــت. ب ــه اس ــدی مواج ــای ج چالش ه

بــرای یافتــن منابعــی قابــل اتــکا در خصــوص دســته بندی معيارهــای قوانيــن و مقــررات مخــل 
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ــاوی  ــدد ح ــت های متع ــود چک ليس ــا وج ــع، ب ــت. در واق ــيده اس ــه نرس ــه نتيج ــب وکار، ب کس

معيارهایــی بــرای قانون گــذاری و مقررات گــذاری )به معنــای عــام(، چک ليســتی دربــاره 

ــواری های  ــد دش ــر می رس ــت. به نظ ــترس نيس ــل در دس ــررات مخ ــخيص مق ــای تش معياره

روش شناســی کــه در ادامــه توضيــح داده خواهنــد شــد، یکــی از دالیــل عمــده ایــن امــر باشــد؛ 

چنانکــه یکــی از صاحب نظــران تصریــح می کنــد: »در اغلــب مــوارد، کاهــش قوانيــن و 

ــيار  ــار، بس ــف معي ــود. تعری ــوب می ش ــراد محس ــع اف ــاع از مناف ــت دف ــی جه ــررات، اقدام مق

ــار  ــن معي ــا ای ــت؛ ام ــی از معيارهاس ــررات،  یک ــن و مق ــات قواني ــداد صفح ــت. تع ــوار اس دش

می توانــد خــام باشــد. دشــوارتر از ایــن، تعييــن منفعــت مالــی، اجتماعــی یــا اقتصــادی بــرای 

لغــو یــا ساده ســازی یــک مقــرره اســت، و در واقــع ایــن امــر غيرممکــن اســت. به ویــژه اینکــه 

ــت«.1  ــر نيس ــی آن، امکان پذی ــبه و پيش بين ــته آن و محاس ــای ناخواس پيامده

 از منظـر دیگـر، شـاید بتـوان گفـت ضرورتـی بـرای تدویـن فهرسـتی از معيارهـای قوانيـن و 

مقـررات مخل کسـب وکار نبوده اسـت؛ چرا که تدوین فهرسـت معيارهـای مقررات گذاری خوب 

و مناسـب، بـه انـدازه کافی، اصـول راهنمایـی را در اختيار مقررات گـذاران قرار داده اسـت. به دليل 

ابهـام در مفاهيم و برداشـت های متعـدد مربوط به موضوع مـورد بحث، به ویـژه »مقررات زدایی«، 

واکاوی نظـری و همچنيـن شـرح تجارب کشـورها در این حوزه، می تواند راه گشـا باشـد.

ــاع و  ــد در اوض ــب وکار، می توان ــل کس ــررات مخ ــن و مق ــایی قواني ــات شناس  دوم الزام

احــوال اقتصــادی، سياســی و... مختلــف، متفــاوت باشــد. بــرای نمونــه، در شــرایط همه گيــری 

ــه در  ــی ک ــن الزامات ــر گرفت ــا در نظ ــران، چه بس ــم در ای ــرایط تحری ــا ش ــا ی ــروس کرون وی

شــرایط عــادی بایــد بــرای شناســایی مقــررات مخــل بــه کار گرفتــه شــوند، کارآیــی چندانــی 

ــرایط  ــودن ش ــذرا ب ــی و گ ــر موقت ــرض ب ــتار، ف ــن نوش ــن، در ای ــود ای ــا وج ــد. ب ــته باش نداش

ــررات  ــایی مق ــات شناس ــورت، الزام ــن  ص ــر ای ــت. در غي ــم اس ــن تحری ــی و همچني پاندم

دســت وپاگير، از جملــه معيارهــای تشــخيص قوانيــن و مقــررات مخــل کســب وکار، بایــد بــا 

رویکردهایــی خــاص، هماهنــگ بــا شــرایط ویــژه کشــور اســتخراج شــود. در ایــن رویکردهای 

خــاص، هــدف اصلــی، نــه ســهولت کســب وکار یــا فراهــم کــردن زمينه هــای مســاعد بــرای 

1. Robin Ellison, Red Tape: Managing Excess in Law, Regulation and the Courts, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2018, p. 282.
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ــی از  ــج ناش ــت بغرن ــذار از موقعي ــرای گ ــت هایی ب ــال سياس ــه ِاعم ــادی، بلک ــت اقتص فعالي

ــرایط  ــات، ش ــدی الزام ــت در صورت بن ــی اس ــه بدیه ــت. البت ــا و کاستی هاس محدودیت ه

ــد در نظــر  ــی هــر کشــور، بای ــه ویژگی هــای خــاص نظــام سياســی ـ حقوق ــا توجــه ب کلــی ب

گرفتــه شــود.

5-1. ساختار پژوهش

پژوهــش حاضــر از هشــت بخــش تشــکيل شــده اســت. پــس از بخــش نخســت، در 

ــررات/  ــم مق ــت. مفاهي ــده اس ــح داده ش ــق توضي ــی تحقي ــوب مفهوم ــش دوم، چارچ بخ

ــار  ــررات )ب ــار مق ــت وپاگير، ب ــای دس ــررات و رویه ه ــی، مق ــذاری، مقررات زدای مقررات گ

اداری(، و ساده ســازی اداری، مفاهيــم تشــکيل دهنده چارچــوب مفهومــی »قوانيــن و مقــررات 

ــی  ــه یک ــی به مثاب ــوم، مقررات زدای ــش س ــوند. در بخ ــوب می ش ــب وکار« محس ــل کس مخ

ــورم  ــد )ت ــش از ح ــذاری بي ــت. مقررات گ ــده اس ــن ش ــذاری تبيي ــای مقررات گ از مولفه ه

قوانيــن(، موضــوع بخــش چهــارم پژوهــش حاضــر اســت. در ایــن بخــش، بــه دو ســوال مهــم 

ــد  ــش از ح ــذاری بي ــل مقررات گ ــی از دالی ــد و برخ ــش از ح ــذاری بي ــتی مقررات گ چيس

ــی  ــل، توســعه نظــام اداری و نهادهــای حکمران ــن دالی ــه ای پاســخ داده خواهــد شــد. از جمل

ــن  ــرای حــل معضــالت اســت. در ای ــوری ب ــه راه حــل در دســترس و ف و قانون گــذاری به مثاب

ــن خواهــد شــد.  ــه مقررات گــذاری متناســب، تبيي ــزام ب ــن پيچيدگی هــای الت بخــش، همچني

ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــب وکارها اختص ــرای کس ــررات ب ــار مق ــح ب ــه توضي ــم، ب ــش پنج بخ

ــار  ــی از ب ــالت ناش ــب وکارها و معض ــرای کس ــررات ب ــای مق ــواع هزینه ه ــش، ان ــن بخ در ای

مقرراتــی ســنگين بــرای کســب وکارها شــرح داده شــده اســت. همچنيــن روش هــا و ابتکارهــای 

برخــی کشــورها بــرای ســنجش بــار مقــررات در ایــن بخــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

 شناســایی قوانيــن و مقــررات مخــل کســب وکار در ایــران، موضــوع بخــش ششــم اســت. 

بدیــن ترتيــب کــه پــس از ذکــر ســابقه قانونــی موضــوع، بــه شــرح عملکــرد نهادهــای مســئول 

و ارزیابــی آنهــا پرداختــه شــده اســت. عملکــرد نهادهــای بررسی شــده عبارتنــد از: اتاق هــای 

ــوی و  ــان رض ــان، خراس ــران، کرم ــای ای ــاورزی )اتاق ه ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای بازرگان

ــاجی(،  ــع نس ــن صنای ــع و انجم ــران صنای ــن مدی ــی )انجم ــای صنف ــان(، انجمن ه اصفه
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دســتگاه های دولتــی )وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، و 

معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری(، و نهادهــای متشــکل از اعضــای عمومــی و خصوصــی 

ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــب وکار، ش ــط کس ــود محي ــی و بهب ــات مقررات زدای )هي

خصوصــی، و کميتــه حمایــت از کســب وکار(. عــالوه بــر اینهــا، برخــی مصــوب مهــم هيــات 

وزیــران و ســتاد تســهيل و رفــع موانــع توليــد مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. بخــش هفتــم 

نوشــتار پيــش رو، بــه الزامــات شناســایی قوانيــن و مقــررات مخــل کســب وکار توســط بخــش 

ــای کيفــی و  ــزوم ارتق ــد از: ل ــن الزامــات عبارتن خصوصــی، اختصــاص داده شــده اســت. ای

کّمــی گزارش هــای کارشناســی، ضــرورت تشــریک مســاعی و هم افزایــی نهادهــای پژوهشــی 

ــد مقررات گــذاری، و تمرکــز  ــر در فرآین ــع و موث ــش به موق بخــش خصوصــی، ضــرورت واکن

ــی، مباحــث  ــی عملکــرد دســتگاه ها در اجــرای قوانيــن و مقــررات. در بخــش پایان ــر ارزیاب ب

منــدرج در بخش هــای پيشــين جمعبنــدی شــده و پيشــنهادهایی بــرای بهبــود عملکــرد بخــش 

ــه شــده  ــر قوانيــن و مقــررات مخــل کســب وکار ارائ ــر و موثرت خصوصــی در شناســایی دقيق ت

اســت.
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