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مطابق  می شود.  پیش بینی  کسب وکار  آغاز  مجوز 
گفته شد، در مواقعی برخی فرایندهای اخذ  آنچه 
مجوز، زائد و غیرضروری است و تنها هزینه مادی 
و معنوی دریافت آن به فعاالن این حوزه تحمیل 
می شود. از این رو دولت ها سعی می کنند از طریق 
از  می نامند،  ــی1  ــررات زدای ــق م را  آن  کــه  فــرایــنــدی 
البته عبارت  بکاهند.  زائد  این سازوکارهای  حجم 
که  در موقعی  و  اســت  عــام  عبارتی  مــقــررات زدایــی 
غیرالزم  مجوزهای  حذف  مقررات زدایی  از  غرض 
کرد.۲ است می توان از عبارت مجوززدایی استفاده 

قــانــون گــذار عــادی در مــاده 7 قــانــون اجــرای 
پیش بینی  را  هیئتی   ،44 اصل  کلی  سیاست های 
کار ویژه را انجام دهد. این ماده یکی از  کرده تا این 
که بیشترین اصاحات بر آن ها اعمال  موادی است 
اولیه )1387( هیئتی  شده است. در متن مصوبه 
در این ماده به نام هیئت نظارت بر مقررات زدایی 
فعالیت های  پــروانــه  و  مجوزها  صـــدور  تسهیل  و 
مدتی  از  پس  که  بــود  شــده  پیش بینی  اقتصادی 
ضعف آن آشکار شد. پس از اصاحات متعدد، ماده 
کنونی و با عنوان »هیئت مقررات زدایی  7 به شکل 
کرد.  تغییر  کسب وکار«  و تسهیل صدور مجوزهای 
چشم  به  اخیر  اصــاحــات  در  که  ایــراداتــی  از  یکی 
قانونی  از طــریــق  ــرا  اجـ قــانــون  ــاح  اصـ مـــی خـــورد، 
جــریــان  در  و   1394 ســـال  در  اســــت.  غــیــرمــرتــبــط 
ــع تــولــیــد رقــابــت پــذیــر،  ــوان تــصــویــب الیــحــه رفـــع م
که به موجب آن ماده 7 قانون  ماده ای اضافه شد 
کلی اصل 44 اصاح شد. این  اجرای سیاست های 
می رسد.  نظر  به  قانون نویسی  اصــول  خاف  رویــه 
دبیرخانه این هیئت در وزارت اقتصاد بوده و وزیر 

اقتصاد ریاست هیئت را بر عهده دارد.3
تصمیم گیری  هیئت  این  وظیفه  اصلی ترین 
در  و  اســت  آن هــا  ساماندهی  و  مجوزها  به  نسبت 
لوایح  می بایست  لــزوم  صــورت  در  نیز  راســتــا  ایــن 
کند.  کرده و تقدیم هیئت وزیران  مربوطه را تنظیم 
در  هیئت  مشکل  اصلی ترین  اینکه  کوتاه سخن 

1-  deregulation

موانع  گــزارش   .)1398( مجلس  پژوهش های  مرکز    -۲
کسب وکار در ایران. احمد  تسهیل صدور مجوزهای 
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یکی  به  هیئت  دبیرخانه  کوتاهی  مقطع  در  البته    -3
ــل وزارتـــخـــانـــه یــعــنــی ســازمــان  از ســـازمـــان هـــای ذیـ
کمک های اقتصادی و فنی منتقل  سرمایه گذاری و 
امور  وزارت  ذیــل  دوبــاره  اصاحات  از  پس  امــا  شــد، 

گرفت. اقتصادی و دارایی قرار 

هیئت  است.  آن  مصوبات  اجرای  عدم  حوزه  این 
کار  با  دولــت  بدنه  در  آن  جایگاه  و  مقررات گذاری 
کار ویژه ای ستادی  که  ویژه تسهیل صدور مجوزها 
که در مرکز  گزارشی  است، همخوانی ندارد. مطابق 
پژوهش های مجلس و در راستای ارزیابی عملکرد 
برای  که  عواملی  اســت،  شــده  منتشر  هیئت  ایــن 
عدم  از:  عبارت اند  اســت،  اشــاره  قابل  معضل  این 
و  انسجام  عدم  و  اجرایی  دستگاه های  هماهنگی 

یکپارچگی آن ها.
تصمیمات این هیئت حسب مورد به نهادها 
مجریه(  قــوه  از  فــراتــر  )حتی  دیگر  دستگاه های  و 
هماهنگی  اســت  الزم  ــن رو  ای از  و  می شود  مرتبط 
غیر  در  شود.  انجام  دستگاه ها  و  نهادها  این  بین 
است.  دشــوار  تصمیمات  این  اجــرای  صــورت  این 
و  بیست  جلسه  مصوبه  مــورد  ایــن  در  بــارز  مثال 
هماهنگی  آن  ــرای  اج بــرای  که  اســت  هیئت  دوم 
سازمان  برنامه وبودجه،  سازمان  نهاد  چهار  میان 
ــدارد، شـــورای عــالــی اســتــانــدارد و ســازمــان  اســتــان
الزم  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  از  حمایت 
بخشی  در  یک  هر  -که  نهادها  این  تبعیت  اســت. 
که  هیئت  مصوبات  از  دارنــد4-  قرار  دولت  بدنه  از 

آن  در  کـــه  اســــت  اشـــــاره  قــابــل  ــیــز  ن ــاتــی  مــصــوب و    -4
موضوع  درگــیــر  نیز  قضائیه  قــوه  ذیــل  دستگاه های 

ذیل یکی از وزارتخانه هاست، نیازمند دستی است 
تا بتواند تمامی نهادهای مرتبط را هم سو نماید.

نتیجه گیری
ــاغ  ــ اب از  ســـــال   15 ــه  ــ ب قـــریـــب  گـــذشـــت  ــــا  ب
کلی اصل 44 اما هنوز فاصله بسیاری  سیاست های 
با ماحظه  ــزارش  گ ایــن  باقی اســت. در  تا مطلوب 
چالش های  سیاست ها،  بــر  کم  حا موضوعی  سیر 
گرفته است. این موارد  اجرای آن ها مورد بررسی قرار 
گروه های  مصادیق  در  مکرر  تغییرات  از:  عبارت اند 
ج در ماده ۲ قانون اجرا، عدم تحقق  سه گانه مندر
هدف گذاری های مکرر درباره توسعه بخش تعاونی، 
گــذاری به  گــذاری، وا عدم توجه به اهلیت طرف وا
بخش خصوصی غیرواقعی، غلبه رویکرد رد دیون در 
گذاری ها به  گذاری ها و به تبع آن برخی وا جریان وا
نهادهای  بخش عمومی غیردولتی، نقص عملکرد 
نظارتی، نقص عملکرد قوه قضائیه در انجام تکالیف 
پیگیری  عــدم  بــرای  اجــرا  ضمانت  فقدان  قانونی، 
تأسیس تنظیم گرهای بخشی توسط هیئت وزیران 
و فقدان تأثیر درباره مصوبات هیئت مقررات زدایی. 
در  عملی  راهــکــارهــای  پــیــشــنــهــاد هــا،  قسمت  در 

راستای برون رفت از این چالش ها ارائه می شود.

راهبردها
همچون . 1 غــیــرســیــاســی  نــظــارت هــای  تــقــویــت 

نظارت قضایی در اجرای سیاست ها؛
گذاری ها؛. ۲ پرهیز از رویکرد رد دیون در وا
گذاری؛. 3 بذل توجه الزم به اهلیت طرف های وا
ــدت در . 4 ــان م ــی کـــوتـــاه مـــدت و م ــامــه  ــرن تــهــیــه ب

برای  خصوصی  بخش  توانمندسازی  راستای 
عهده دار شدن مدیریت بنگاه های خاص؛

هستند.

  در راستای اجرایی شدن تصمیمات 
می شود  پیشنهاد  مقررات زدایی  هیئت 
جمهور  رئیس  مستقیم  نظر  زیر  نهادی 
 ۱۲7 اصـــل  ظــرفــیــت  از  ــا  ی شـــود  تشکیل 
ــانـــون اســـاســـی اســـتـــفـــاده شــــود. قــدر  قـ
مشترک این دو پیشنهاد سپردن این کار 
تخصصی  و  فرابخشی  مقامی  به  ویــژه 

است.  


