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ه  نی عملکرد قوان  یاب یگزارش ارزخالصه 
تس

  دیتول  لی و مقررات 

 1400رد راستای تحقق شعار سال 

گاهها یخالء اقنون ، اجرا  ایاقنون  یموانع اجرا  ییاز بعد شناسا)  (ییاجرا  یمقررات مرتبط ، رتک فعل دست
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 مقدمه:-1

 و موانع گونه هر رفع و ها تحریم نمودن خنثی و مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست تحقق و تولید از حمایت موضوع اهمیت به نظر و(  العالی ظله مد) رهبری معظم مقام منویات راستای در

 سال، آغازین روزهای از ذیل شرح به کشور محاسبات دیوان در اقداماتی "ها زدایی مانع ها، پشتیبانی ، تولید" بر مبنی 1400 سال شعار تحقق و اقتصاد وری بهره و کشور تولیدی توان افزایش

 :است گردیده عملیاتی و ریزی برنامه

 : ذیل اهداف با اقتصادی حوزه متخصصین از برخی و دیوان ارکان حضور با سال شعار تحقق پیگیری راهبری شورای تشکیل-1

 1400 سال شعار موضوع با ومرتبط شده احصاء ومقررات قوانین تعیین -1-1

  شده احصاء قوانین شناسی آسیب موضوع با شده تهیه گزارش بررسی -2-1

 مذکور قوانین عملکرد بررسی -3-1

  قانون خالء یا و قانونی بعد از اجرا حوزه در شده شناسایی موانع بررسی -4- 1

 (ها بخشنامه و ها دستورالعمل ، ها نامه آیین) مقرراتی بعد از اجرا حوزه در شده شناسایی موانع بررسی -5- 1

  شده احصاء قوانین حوزه در اجرایی های دستگاه فعل ترک موضوع با شده تهیه های گزارش یبررس -6- 1

 وسایرذینفعان اسالمی شورای مجلس به ارائه جهت شده تهیه موضوعی های گزارش تصویب -2

  سال شعار با مرتبط 1400 سال حسابرسی جامع برنامه های اولویت و ها سیاست ترسیم -3 

  زیر بررسی می شود: قانون 7 عملکرد گزارش "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"شعار سال مبنی بر در راستای تحقق 

 ( 1394 /2 /9 ، ابالغ تبصره 35 و ماده 60 بر مشتمل)کشور ینظام مال یو ارتقا پذیرتولید رقابتقانون رفع موانع  .1

 (3/12/1390 ، ابالغبصره ت 19ماده و  29مشتمل بر )کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح .2
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 (2/3/1398ابالغ تبصره  30ماده و  24مشتمل بر )ی رانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول .3

 (18/12/1399و ابالغی اصالحی  29/11/1399 ابالغی  ماده  2مشتمل بر ) ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیس ی( قانون اجرا7( و )1قانون اصالح مواد ) .4

 ( 19/8/1389 ابالغی تبصره  6ماده و  13مشتمل بر)و اختراعات ها ینوآور یساز یو تجار انیها و مؤسسات دانش بن از شرکت تیحماقانون  .5

 22/7/1394 و ابالغی اصالحی 18/10/1392تبصره ابالغی  82ماده و  76)مشتمل بر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  .6

 (21/12/1395تبصره  ابالغی  17جز حکم و  152)مشتمل بر   مرتبط با بخش تولید(مواد قانون برنامه ششم )  .7

 شرح خالصه زیر می باشد: که اهم مطالب بررسی به

  قوانین مورد بررسی  و سایر مقررات هانامه  نییآ بیتصو تیوضعارزیابی  -2

هنوز  مقرراتاز  فقره 18 زمان مقرر تصویب شده است وخارج از در فقره  32 ،فقره مقررات 87 ، از بین قوانین مورد بررسیدر ( مشاهده می شود، 1)و نمودار  (1همانگونه که در جدول )

 تحقق مقررات قوانین مورد بررسی شرایط (1) جدول       مصوب نشده است.

 عتوان
ابالغ شده زمان مقرر 

 قانونی

قرر ابالغ شده خارج از زمان م

 قانونی

تدوین شده، لکن ابالغ نهایی نشده 

 است

عدم اقدام قانونی 

 الزم

مقررات 

 در

 39 1 1 18 19 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید  رقابت

 8 1 1 3 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 10 1 3 5 1 کاالی ایرانی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و 

 اختراعات
0 2 0 1 3 

 15 0 5 2 8 قانون برنامه ششم )احکام بخش خصوصی و تولید(

 12 0 4 2 6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 87 4 14 32 37 قوانین مورد بررسی
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 ابی درصد تحقق قوانین مورد بررسیارزی  -3

درصد مفاد قانون به اهداف مد نظر در تکالیف قانون رسیده اند و  34قوانین مورد بررسی ،احکام  از کل شده است درکل  صدرصد تحقق احکام هر قانون مشخ (،2) و نمودار (2) مطابق جدول

 قوانین مورد بررسیدرصد تحقق احکام  (2)شند.جدول فاقد عملکرد می بابندهای قوانین مورد بررسی ، درصد از  11.8

 دارای عملکرد اثربخش دارای عملکرد و فاقد اثربخشی دارای عملکرد ناکارا فاقد عملکرد واننع

 36.5 45.9 3.1 14.5 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید  رقابت

 21.4 33.9 23.2 21.4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 37.5 56.3 3.1 3.1 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی

 38.9 33.3 5.6 22.2 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

 48.8 47.6 0 3.6 قانون برنامه ششم )احکام بخش خصوصی و تولید(

 29.2 49.4 11.3 10.1 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

( 44اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیس ی( قانون اجرا7( و )1قانون اصالح مواد )

 یقانون اساس
41.7 0 58.3 0 

 34 47.1 7.1 11.8 قوانین مورد بررسی

42%

37%

16%
5%

درصد تحقق مقررات قوانین مورد بررسی( 1)نمودار 

ابالغ شده زمان مقرر قانونی ابالغ شده خارج از زمان مقرر قانونی تدوین شده، لکن ابالغ نهایی نشده است عدم اقدام قانونی الزم
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 قوانین مورد بررسیدرصد تحقق احکام  (2) نمودار

 

 89.7تغییر شرایط پس از ابالغ قانون (، حاکی از این است که  -3ضعف در اجرا و ترک فعل و-2ضعف در قانون، -1بررسی احکام غیر اثربخش قوانین براساس  سه دلیل )با موضوع  ( 3) ( ونمودار3جدول )

درصد عمدتاً  4.7درصد عمدتاً ناشی از تغییر شرایط پس از تصویب قانون و  5.5قانونی می باشد و درصد از علل عدم اثربخشی مفاد قوانین مورد بررسی، عمدتاً ناشی از عدم اجرای مناسب و ترک فعل های 

 ( درصد علل عدم اثربخشی احکام قانون3جدول )     ناشی از ضعف در قانون می باشد.

 تغییر در شرایط  پس از تصویب قانون ضعف در اجرا و ترک فعل ضعف در قانون وانعن

 6.2 88.7 5.2 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورتولید  رقابت قانون رفع موانع

 8.7 84.8 6.5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 4.4 93.3 2.2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی

 - 90.9 9.1 و اختراعاتقانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها 

 7.4 90.9 1.7 قانون برنامه ششم )احکام بخش خصوصی و تولید(

 - 89.4 10.6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 - 92.3 7.7 ( قانون اساسی44های کلی اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست7( و )1قانون اصالح مواد )

 5.5 89.7 4.7 قوانین مورد بررسی

 

11.8
7.1

47.1

34.0

فاقد عملکرد دارای عملکرد ناکارا دارای عملکرد و فاقد اثربخشی  دارای عملکرد اثربخش
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 ( درصد علل عدم اثربخشی احکام قانون3نمودار )

 

 وانین مورد بررسیارزیابی تحقق شاخص ها و اهداف مدون در ق-4

، این شاخص ها در یرندقوانین مورد استفاده قرار گ یار اثربخشیی این قوانین می توان به عنوان معشاخص هایی مدون شده اند که پس از اجرا وانین مورد بررسی مرتبط با تولیددر مجموع در ق

 آمده اند که در ادامه میزان تحقق آن مورد رسیدگی قرار می گیرد. (4)جدول 

 مدون در قوانین مورد بررسیو شاخص های کمی ( اهاف 4جدول )

 نتیجه عملکرد هدف در قانون قانونی مرتبطحکم  شاخص )هدف( مدون در قانون ردیف

1 
ه دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالن

 (%8درصد)هشت
 درصد. 4منفی  درصد 8متوسط سال  قانون برنامه ششم توسعه 3ماده 

متوسط رشد سه سال اول برنامه منفی چهار 

 8درصد بوده است درصورتیکه هدف گذاری 

درصد ساالنه می باشد لذا در عمل شرایط 

 سهولت کسب و کار برقرار نبوده است.

5.2 

6.5 

2.2 

9.1 

1.7 

10.6 

7.7 

4.7 

88.7 

84.8 

93.3 

90.9 

90.9 

89.4 

92.3 

89.7 

6.2 

8.7 

4.4 

-

7.4 

-

-

5.5 

 - 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

قانون رفع موانع تولید  رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

(احکام بخش خصوصی و تولید)قانون برنامه ششم 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

قانون اساسی( 44)قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 7)و ( 1)قانون اصالح مواد 
قوانین مورد بررسی

ضعف در قانون ضعف در اجرا و ترک فعل تغییر در شرایط  پس از تصویب قانون
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 نتیجه عملکرد هدف در قانون قانونی مرتبطحکم  شاخص )هدف( مدون در قانون ردیف

 بهبود فضای کسب و کار 2

و  کشور ینظام مال یو ارتقا پذیر تولید رقابتن رفع موانع قانو38ماده  

 یکل یهااستیس ی( قانون اجرا7( و )1قانون اصالح مواد ) 12تبصره 

الف قانون برنامه -32ی و ماده ( قانون اساس44اصل چهل و چهارم )

 کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 4ششم توسعه و تبصره ماده 

 سال اخیر سه در رتبه ارتقاء 30
رتبه نزول در سه سال  9

 اخیر

برخالف سیاستگذاری بهبود رتیه و جایگاه ایران 

، رتبه وجایگاه ایران کاهش و نزول نیز داشته 

 است

3 

افزایش تولید محصوالت دانش بنیان و کسب و 

گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این 

 محصوالت

 کشور ینظام مال یو ارتقا پذیر تولید رقابتقانون رفع موانع  43ماده 
افزایش سهم ایران در صادرات 

 این محصوالت

عدم تغییر در جایگاه ایران 

 و سهم ناچیز صادرات آن

به رغم افزایش رقم کمی، لکن سهم ایران  از 

تجارت جهانی  محصوالت دانش بنیان بسیار 

 ناچیز است.

4 
های بازرگانی در طول رسیدن ضریب نفوذ بیمه

 (%7درصد )برنامه به هفت اجرای
 قانون برنامه ششم توسعه 11ماده 

های بازرگانی ضریب نفوذ بیمه

بایستی در طول اجرای برنامه 

 برسد (%7درصد )به هفت

،  1398در پایان سال 

ضریب نفوذ بیمه حدود 

 درصد است 2.5

، فاصله باالیی GDPبه رغم رشد سهم بیمه در

 وجود دارد.درصد 7بین عملکرد با هدف گذاری 

5 

 انیدر م یالمللنیب یریپذارتقاء رقابت

و  انداز به رتبه سوم منطقه سند چشم یکشورها

 در هدف نی( از ا%20) درصدستیبتحقق  

 هرسال

 الف قانون برنامه ششم توسعه-32ماده 

در پایان سال چهارم در میان 

کشور های منطقه سند چشم 

انداز اجرای برنامه به رتبه سوم 

 قاء یافتهارت

 17به رتیه  2019در سال 

 سقوط کرده است

در عمل برخالف انتظار و هدف گذاری رتیه 

 ایران نزول کرده است

6 

در  تیحقوق مالک یالمللنیب ارتقاء شاخص

انداز به رتبه منطقه سند چشم یکشورها انیم

 هدف نی( از ا%20) درصدستیبو تحقق   سوم 

 هرسال در

 رنامه ششم توسعهالف قانون ب-32ماده 

در پایان سال چهارم اجرای 

برنامه در میان کشور های 

منطقه سند چشم انداز به رتبه 

 سوم ارتقاء یافته

 15به رتبه  2019در سال 

 سقوط کرده است

درعمل برخالف انتظار و هدف گذاری رتبه ایران 

 نزول کرده است

7 

مگاوات از  25.000برق تا  دیتوان تول شیافزا

 یموسسات عموم یگذار هیماسر قیطر

 یو خصوص یتعاون ،یدولتریغ

 ت  قانون برنامه ششم توسعه-48ماده 
 25.000افزایش ظرفیت 

 در برنامهمگاوات 

 افزایش ظرفیت 

تا شش  مگاوات6701

 99ماهه 

 عملکرد، فاصله زیادی با هدف قانون برنامه دارد.

8 
بار حداقل به  یلیسهم حمل و نقل ر

 قانون برنامه یطول اجرادر( %30)درصدیس
 ب قانون برنامه ششم توسعه-57ماده 

حمل و نقل درصدی  30سهم 

 از حمل بار یلیر

: سهم  1398عملکرد 

حمل و نقل  حمل بار

 درصد 9.2به میزان  یلیر

 عملکرد فاصله زیادی با هدف قانون برنامه دارد.

9 
مسافر حداقل به  یلیسهم حمل و نقل ر

 برنامه قانون یاجرا درطول (%20)درصدستیب
 ب قانون برنامه ششم توسعه-57ماده 

حمل و نقل  درصدی 20سهم 

 مسافر از یلیر

: سهم  1398عملکرد 

 یلیحمل و نقل ر مسافر

 درصد 16.8به میزان 

 عملکرد فاصله زیادی با هدف قانون برنامه دارد
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 (که اجرایی نشده اند) یبانیتع زدایی و پشتسهیل تولید، مان در موادی از  قوانین مورد بررسی دارای تاثیر-5
 ران،یکسب وکار در ا طیبهبود مح یدولت نه تنها برامطابق بررسی ها . "عواملی است که بر اداره و عملکرد بنگاه ها موثرند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها می باشند"محیط کسب و کار 

 یها استیبرنامه ششم توسعه و س د،یاز قانون رفع موانع تول یکسب وکار، مواد طی)مانند قانون بهبود مستمر مح نهیزم نیمصوب در ا نیقوان تیبه رعا نکرده، بلکه یطراح یالگو و برنامه جامع

) برگرفته از الگوی بهبود ریانتظارات ز دیکسب و کار با یفضا دولت در جهت بهبودبنابراین  و نداشته است یکامل یبندیپالوایح بودجه سالیانه در  زین  (و .... یاصل چهل وچهارم قانون اساس یکل

 : می باشند فاقد عملکرد موثر و اثربخش ی ذیلاشاخص ه شرح که به رغم تصویب قوانین مرتبط برخی از مواد تاثیرگذار  به  را برآورده سازد محیط کسب و کار  در عرصه بین المللی (

 و غیرمنتظرهی ناگهان راتییاز تغ دیاک زیو پره یاقتصادثبات  جادیاو  محور شدن کیاستراتژ-1

ت از جمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و مهمترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررا

 که الزم است اجرای مواد زیر مورد توجه ویژه قرار گیرد: نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مرکزی و گمرک است ... و رویه های اجرایی و آیین

   یسالها ینموده و در ط فیتعر نقاط کشور یتمام یکشت را برا یقانون برنامه طرح الگو یسال اول اجرا انیدولت موظف است تا پا؛ قانون برنامه ششم توسعه 35بند )ر( ماده 

 .قانون به مورد اجراء گذارد نیا یاجرا

  طی  1/2/1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب( قانون رفع موانع تولید رقابت20( ماده )3دولت مکلف است با رعایت تبصره ) ؛ قانون برنامه ششم توسعه 46بند )ت( ماده

بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیالت ( نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش%10درصد )ساالنه بیش از دهای پوشش خطرات افزایشاجرای قانون برنامه سازوکار الزم بر

 ارزی طراحی و به اجراء درآورد.

 هیو سرما یاقتصاد تیثبات و امن جادیو ا یاقتصاد یو برنامه ها ها استیس یمکلفند به منظور شفاف ساز ییاجرا یدولت و دستگاهها ؛ کسب و کار طیبهبود مستمر مح 24ماده 

 .رسانندبه اطالع عموم ب یگروه یرسانه ها قیقبل از اجراء، از طر یرا در زمان مقتض یاقتصاد یها هیمقررات و رو استها،یس رییهرگونه تغ ،یگذار
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   IMSو ITحمل و نقل و ستمیشامل س ،یساخت ریز یهایاز فناور یریچرخش اطالعات با بهره گ ستمیس-2

 انین زیر اجرایی شود: وق مواد در راستای بهبود چرخش اطالعات  الزم است

  یتبصره ها -2ماده  (: 15/11/1399آن )مصوب  یو اصالحات بعد ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیس ی( قانون اجرا7( و )1قانون اصالح مواد ) 2ماده 

 :شودی( به آن الحاق م13( تا )8) یها ابقاء و تبصره هاتبصره ریاصالح و سا ری( قانون به شرح ز7( ماده )4)( و 3)

ر ساده کنند که ه یکسب و کار را به نحو یمجوزها دیتمد ایصدور  ندیو فرآ طیکسب و کار موظفند شرا یمراجع صدور مجوزها ران،یدر ا یگذار هیسرما لیبه منظور تسه -7 ماده

صدور  یبرا یکند. سقف زمان افتیکشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را در یمجوزها یمجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه مل یمتقاض

 .......شود. یو در درگاه مذکور اعالم م نییتع« کسب و کار طیو بهبود مح ییمقررات زدا أتیه»مجوز در هر کسب و کار، توسط 

  ( 1( ماده)21موضوع بند) یموسسات رتبه بند یو راه انداز هیاطالعات در بازار سرما تیشفاف یارتقا یالزم برا یاستهایو س یریجهت گ ؛ قانون برنامه ششم توسعه 4بند )خ( ماده

 یالملل نیب یمال نیو تام یخارج یگذار هیجذب سرما یبرا 1/9/1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب 

   کشور  یاطالعات آمار گاهیمستمر در پا یروزآمدساز دیبا ق یفعاالن اقتصاد یبرا ازیمورد ن یو انتشار اطالعات آمار نییتع؛   کسب و کار طیبهبود مستمر محقانون  11ماده  (خ)بند

 قانون نی( ا6موضوع ماده )

 کیدولت الکترون یساز ادهیپ -3

 ریآنها تأث یزندگ تیفیو ک تیبر وضع یبرخوردارند که به نوع ماتیاز فرصت مشارکت در تصم کسانی یهمه شهروندان به گونه ا نکهیاز ا نانیحصول اطم یرااست ب یا وهیش کیدولت الکترون

که به  یدرباره نوع خدمات توانندیکه م کندیم لیتبد فعال گرانیبه باز یرا از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولت و بنگاه های خصوصی ، شهروندان یازحکومت دار دیشکل جد نیگذارد. ا یم

 لذا در این راستا الزم است قوانین زیر اجرایی شود: دارند اظهار نظر کنند ازیآن ن
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  می صنعتی و نیمه صنعتی تا رسیدن به راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاده کشاورزی و دا ؛ توسعه قانون برنامه ششم  31ماده  (د)بند

 مصرف کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کاالها

 نانیدولت و کارآفر انیاعتماد متقابل م شیافزا ،یدیتول یبه واحدها یاجرائ یدستگاهها ندگانیو کاهش مراجعات نما یبه منظور سامانده ؛ کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 7ماده 

 یبه واحدها یاجرائ یدستگاهها ندگانیمراجعه نما یسامانده تهیکم» لیجمهور موظف است با تشک سیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد ک،یتحقق دولت الکترون یاو در راست

و به  دینما نیرا تدو یدیتول یبه واحدها یاجرائ یدستگاهها انندگیو مراجعه نما دینامه هرگونه بازد نییآ سینو شیربط و اتاقها، پ یذ یدستگاهها ندگانیضمن دعوت از نما «یدیتول

( قانون برنامه پنجساله 70ماده ) نیباشند. همچن یآن م یو دستورالعملها ماتیتصم یو اجرا ادشدهی تهیبا کم یارموظف به همک یاجرائ یدستگاهها هیبرساند. کل رانیوز أتیه بیتصو

 .ابدی یمدت آن قانون استمرار م انیبه شکل پنجره واحد، پس از پا یاقتصاد تیفعال یه صدور مجوزهادربار رانیا یاسالم یپنجم توسعه جمهور

 

 یامکانات پنجره واحد تجار جادیا -4

 نیتراز مهم. استشده ی( طراحیالمللنیت بتجار یهاتیفعال لیو تسه دنیسرعت بخش ی)در راستا گریکدیها با دولت زیارتباط دولت با تجار و ن لیتسه یاساساً برا ینهاد پنجره واحد تجار

اطالعات و حذف انحصار  تیشفاف ،یتجارت و بهبود رتبه تجارت فرامرز یهانهیزمان و هز ریتجارت، کاهش چشمگ لیو تسه یزائد ادار فاتیحذف تشر ،یکیپنجره واحد الکترون یایمزا

 بنابراین بایستی در راستای دولت الکترونیک مفاد زیر اجرایی شود: ( است.یتجارآزادتر اطالعات  انی)جر نفعانیارائه اطالعات و خدمات به ذ کسانیآسان و  یاطالعات، دسترس

  11 /16 مصوب کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون(  7)  ماده موضوع واحد پنجره ایجاد مسؤول ؛قانون  رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 38بند )ج( ماده/ 

 یک ظرف موظفند(  ترانزیت)  عبور و واردات و صادرات امر در مجوز کننده صادر دستگاههای و بوده ایران اسالمی جمهوری گمرک ، خارجی تجارت امر در گمرکی امور در 1390

 الکترونیکی طریق از مربوطه مجوزهای صدور به نسبت و مستقر(  ایران اسالمی جمهوری گمرک تشخیص با)  کشور گمرکات در را خود االختیار تام نمایندگان قانون این ابالغ از پس ماه

 . نمایند اقدام

  و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای قانون(  7)  و(  6)  ،(  1)  مواد اصالح قانون(  3)  ماده(  3)  تبصره ؛ قانون  رفع موانع تولید  رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 57ماده 

 :  شود می الحاق ماده این به( 7)  و(  6)  ،(  5)  های تبصره عنوان به دیگر تبصره سه و شود می اصالح زیر شرح به اساسی قانون(  44) مچهار
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 یک مدت ظرف مربوطه قانونی مبانی همراه به کنند می صادر که را مجوزهایی لغو و تمدید ، صدور فرآیند و شرایط ، نوع موظفند کنند می صادر کار و کسب مجوز که مراجعی کلیه - 3 تبصره

 تام نماینده تأیید از پس و الکترونیکی صورت به دارایی و اقتصادی امور وزارت در مستقر ،«  کار و کسب مجوزهای صدور تسهیل و زدایی مقررات هیأت»  به و تهیه ، قانون این ابالغ از پس ماه

 ، کشور کل بازرسی سازمان رئیس ، کشور کل دادستان حضور با و دارایی و اقتصادی امور وزیر ریاست به بار یک حداقل ماه هر هیأت این.  کنند رسالا اجرائی دستگاه مقام باالترین یا االختیار

 رئیس ، ایران مرکزی تعاون اتاق رئیس ، ایران کشاورزی و معادن ، صنایع ، بازرگانی اتاق رئیس ، اسالمی شورای مجلس نماینده دو ، آنان االختیار تام نمایندگان یا کشور محاسبات دیوان رئیس

 در عنوان و ردیف دارندگان و کشور عمومی محاسبات قانون(  5)  ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون(  5)  ماده موضوع ربط ذی اجرائی دستگاه نماینده مورد حسب و ایران اصناف اتاق

 ، ها بخشنامه ، مقررات در کار و کسب مجوزهای صدور مراحل و شرایط ، قانون این ابالغ از پس ماه سه مدت تا حداکثر است موظف هیأت این.  دشو می تشکیل ، مربوط سنواتی بودجه قانون

 و آنی صورت به ترجیحاً آن مراحل و هزینه حداقل با کشور در کار و کسب مجوز صدور که دهد تقلیل نحوی به را آن های هزینه و نماید تسریع و تسهیل نحوی به را اینها مانند و ها نامه آیین

 و اقتصادی امور وزیر تأیید از پس ها نامه آیین و ها دستورالعمل ، ها بخشنامه درمورد مذکور هیأت مصوبات.  پذیرد صورت ممکن زمان کمترین در کار و کسب آن اندازی راه و غیرحضوری

 نقش کار و کسب مجوزهای صدور در که نهادها و دستگاهها کلیه و کار و کسب مجوزهای صدور مراجع کلیه برای وزیران هیأت تأیید از پس وزیران هیأت های نامه تصویب درمورد و دارایی

 . باشد می االجراء الزم دارند

 اصالح برای را الزم پیشنهادهای است موظف مذکور هیأت ، باشد داشته ازنی قوانین اصالح به اهداف این تحقق که صورتی در و یافته استمرار نیز مذکور تکالیف انجام از پس هیأت این فعالیت

 .......  کند ارائه مربوطه مراجع به و تهیه قوانین

 

 یتجار شیآما -5

از ارزش افزوده در  یریو بهره گ یتجارت خارجاستقالل کامل در  یبرا دیکند، بدون ترد لیکشور را از بالقوه به بالفعل تبد یو خدمات ی،کشاورزیصنعت یها تیقادر است ظرف یتجار شیماآ

 شود: ییاجرا ریز نیذا الزم است قوانلپرداخت  یتجار شیبه آما دیو تجارت کشور، با دیبخش تول

  در بورس  ینفت یو عرضه نفت خام و فرآورده ها ی،توسعه بازار انرژ ییو کاال یمال یابزارها یو مهندس یبر طراح دیبا تاک هیتوسعه بازار سرماتوسعه؛  قانون برنامه ششم 4ماده  (ذ)بند

 یمال یعام و نهادها یشرکت ها یبرا یشرکت تیحاکم ی،اصالح نهاد یانرژ
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  ایع بسته حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صن توسعه؛  قانون برنامه ششم 31ماده )ذ( بند

 بندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

 ( بند )ایجاد خوشه های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوقهای صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزی  ؛توسعه قانون برنامه ششم  33ماده ب 

  و نصب برچسب نشان دهنده  یعمق ساخت داخل محصوالت داخل  ؛یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیتوان تول قانون حداکثر استفاده از 4بند )الف( ماده  3جز

 بند درج کند. نی( ا1و در سامانه موضوع جزء) نییتعدوره دوساله  یمحصوالت را حداکثر ط یدرصد عمق ساخت داخل بر  رو

  توسعه صادرات  نیو همچن یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس تیاولو یدارا عیهدفمند از صنا تیحما ع،یصنا ینوساز د،یمنظور رونق تولهب ؛ توسعه قانون برنامه ششم 46ماده  (الف)بند

 نیشدن ا االجراءمزماه پس از الوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش -:الفکنندیاقدام م ریشرح زبه ربطیذ  یاجرائ یدولت و دستگاهها ،یرنفتیغ

 برساند. رانیوزأتیه بیتصوبه یامنطقه یبخشو تعادل ینیسرزم شیمالحظات آما تی( را با رعایمعدنعیصنا تی)با اولویصنعت یهاتیقانون، فهرست اولو

  ن )برند( های تجاری داخلی محصوالت صنعتی و خوشه های صادراتی دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشا ؛ کشور ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول 8ماده

مات را با همکاری سازمان صدا و حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کاالها و خد

هاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطالعات ، فرهنگ و ارشاد اسالمی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران سیمای جمهوری اسالمی ایران ، وزارتخانه های ج

 برساند:

 افزایش رقابت پذیری کاالهای داخلی - 1

 ترویج فرهنگ مصرف کاالهای داخلی - 2

 ترویج تغذیه سالم - 3

 جلوگیری از تجمل گرایی - 4

 نندگان ، صادرکنندگان و نشان های برترتشویق تولیدک -5

 محدودسازی تبلیغ کاالهای خارجی - 6
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 (ها و استان ها به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه ییگذاران و پاسخگو هیو سرما نانیالزام دولت به استماع مطالبات کارآفریی )و پاسخگو یریپذ تیمسئول -6

 ذیرد:پجرای قوانین زیر صورت بایستی اهتمام در ا، برای این منظور 

  های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به  کلیه دستگاه؛ قانون برنامه ششم توسعه 67بند)ث( ماده

 آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم نمایند.استعالم های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف 

 ینامه ها، نظر کتب نییمقررات و آ نیاصالح و تدو یکسب و کار برا طیموضوعات مربوط به مح یدولت مکلف است در مراحل بررس ؛ کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 2ماده 

 .دیدعوت نما یریگ میتصم ساتآنان را به جل دیکند و هرگاه الزم د یرا درخواست و بررس یو کارگر ییاعم از کارفرما ستند،یعضو اتاقها نکه  یربط یذ یاتاقها و آن دسته از تشکلها

 را  رانیا یاسالم یتوسعه جمهور( قانون برنامه پنجساله پنجم 54کشور موضوع ماده ) یآمار یموظف است برنامه مل رانیمرکز آمار ا ؛ کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح  6ماده

 مستمر و روزآمد ارائه گردد. لکشور به شک یاطالعات آمار گاهیدر پا رانیگذاران در ا هیو سرما یفعاالن اقتصاد یبرا ازیمورد ن یکند که براساس آن اطالعات آمار هیته یطور

 شود. یم نییگفت و گو تع یمنتشر شود، توسط شورا گاهیپا نیبه شکل مستمر در ا دیکه با یگذاران و فعاالن اقتصاد هیسرما ازیمورد ن یو اطالعات آمار اقالم

 یاسالم ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور75مصرح در ماده ) یو تبصره ها بیگفت و گو با ترک یشورا وظایف و  تشکیل ؛ کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 11ماده 

  .ابدی یقانون استمرار م مدت آن انیپس از پا رانیا

 آورند. یبه عمل م یتجار یدادگاهها لیو تشک یتجار یدادرس نییآ میتنظ یالزم را برا یو دولت اقدامات قانون هیقوه قضائ ؛ کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 29ماده 

  الزامی قانون این اجرائی های نامه آیین تدوین در کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون( 3) و( 2) مواد رعایت ؛ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور 60ماده 

 . است
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 ی و توسعه زیرساخت های کشوراز منابع مل ی و اثربخشیبهره ور شیتالش در جهت افزا -7

 یرد:قوانین زیر مورد اجرا کامل قرار گلذا الزم است  ،می باشد الزم و ایجاد زیرساخت های از الزمه های کسب و کار استفاده کارا و اثربخش از منابع کشور 

  پذیر ساختن ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتهای ارزی و تجاری و تعرفهاصالح سیاست قانون برنامه ششم توسعه؛ 4بند )ذ( ماده

 راتکاالهای تولید داخل برای صاد

 ( ماده حبند )دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی واثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و  قانون برنامه ششم توسعه؛ 7

 ریزی استانها اختصاص دهدای کشور را به شورای برنامهی سرمایه( از اعتبارات تملک دارای%30درصد)بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سیسازی، تعادلجهت زمینه

  های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت ؛ قانون برنامه ششم توسعه 21بند )الف( ماده 

استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به( 44های کلی اصل چهل و چهارم )بر اساس قانون اجرای سیاست -الف

 سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.در  دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی

  ای امن، سالم، سهل و شفاف گونهها، محیط کسب و کار را بهدولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات و رویه ؛ شم توسعهقانون برنامه ش 22ماده  (الف)بند

انداز به در میان کشورهای منطقه سند چشم المللی حقوق مالکیتهای بینالمللی و شاخصپذیری بینسازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت

( از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. %20درصد )بیسترتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال 

 و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور

  گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه ؛ قانون برنامه ششم توسعه 22ماده  (ب)بند

استخدامی کشور، معاونت  و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری )ریسک( اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری وحفاظت 

مات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطالعات، دادگستری و کشور الزاجمهور، وزارتخانهعلمی و فناوری رئیس

 شورای عالی امنیت ملی برساند.
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  ( شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصوالت درطول %10کاهش حداقل ده درصدی) ؛ ه ششم توسعهمقانون برنا 32ماده  (ت)بند

 اجرای قانون برنامه

 )شوی مواد خام تا پایان وکنندگی و شستهای فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه )سیستم( خنکتغییر ساختار مصرف آب شرکت ؛ انون برنامه ششم توسعهق 35ماده  بند )ذ

 سال چهارم اجرای قانون برنامه

  گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که ورودی قاچاق در طول سال های اجرای قانون برنامه،  دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به ؛ ه ششم توسعهمنون برناقا 46ماده (  )جبند

عمل آورده و %( کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری ب 10ساالنه حداقل ده درصد )

 نه آن را به مجلس شورای اسالمی ارایه نماید.گزارش ساال

 نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به ؛ ه ششم توسعهمنون برناقا 56اده م

 ای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.جاده مذکور متناسب با  حداکثر سرعت  ارتقاء یافته تا در تصادفات

  کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و های( حمل ونقل ریلی، دوخطهمنظور تکمیل و اجرای طرحهای)پروژهدولت مکلف است به ؛ ه ششم توسعهمنون برناقا 57اده م (الف)بند

( منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه %1درصد)ات این حوزه در بودجه ساالنه، یکخصوصی و افزایش اعتبار -های دولتیالسیر، عالوه بر مشارکتسریع

 یافته اجراء گردد.ساالنه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه

 نامه پوشش دهنده خسارات  مهیب دیامکان خر مه،یب یبا شرکتها یعرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگ یشرکتها؛  کسب و کار طیبهبود مستمر محقانون  25ماده  2تبصره

 مشترک خود فراهم آورند. یدیتول یواحدها یگاز را برا ایاز قطع برق  یناش

  نیموظف است ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراءشدن ا یمرکز مهیب ؛ یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول   9ماده   (ج)بند 

 و ابالغ کند. هیرا ته یداخل مهیب یاز محصول توسط شرکتها یناش تینامه مسؤول مهیو ب ینامه اعتبار صادرات مهیب یقانون، ساز و کار ارائه انواع پوششها

  یتاوردهاسمحصوالت د یریکاهش خطر پذ یمناسب برا یا مهیپوشش ب جادیا؛ و اختراعات هاینوآور یساز یو تجار انیسات دانش بناز شرکتها و مؤس تیقانون حما 3ماده ( هـ)بند 

 یریعرضه و به کارگ د،یدر تمام مراحل تول یو فناور یدانش، نوآور

   دستورالعملی مطابق سال سه مدت ظرف است موظف دارایی و اقتصادی امور وزارت ماده این یاجرا ؛ قانون  رفع موانع تولید  رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 16ماده  (ب)بند 

 . کند اقدام دولتی بانکهای در شرکت حاکمیت استقرار و مالی ساختار بازسازی به نسبت ، رسد می بانکها عمومی مجمع تصویب به که
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 ( ماده ثبند )دار به شناسه یافزاربا استفاده از سامانه نرم ربطیذ یاجرائ یهادستگاه یصنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاروزارت  ؛ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  6

 .دینما قدامقاچاق ا یکاالها ییاماکن با هدف شناسا نیاز ا یو خروج یورود یکاالها زانیکاال و ثبت مشخصات مالک کاال، نوع و م یانبارها و مراکز نگهدار هیکردن کل

 

  یتیدر سازمانها و ارگانها و دوائر حاکم یاخالق حرفه ا جیترو-8

 بطور مثال الزم است می باشد، لذا یو تعاون یخود با بخش خصوص یناعادالنه در عقد قراردادها طیشرا لیو بانکها از تحم ییاجرا یها منع دستگاه از پایه های ترویج اخالق حرفه ای ،

 درستی اجرا شود: ماده زیر در این راستا به 

  کشاورزی طرحهای اجرای محل و کشاورزی اراضی مشاع و مفروز مالکیت رسمی اسناد مکلفند ؛ بانکها قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  51ماده ، 

 روستایی و کشاورزی بخش وامهای وثیقه عنوان به را روستایی منازل اسناد و ورزیکشا تکمیلی و تبدیلی صنایع ، کشاورزی جهاد وزارت دولتی و ملی اراضی واگذاری قراردادهای

 سال پایان تا کشاورزی کاربری حفظ با و مربوطه پایاب با که آنها سهام و برداری بهره پروانه دارای مجاز کشاورزی چاههای فروش و خرید به مربوط عادی اسناد کلیه همچنین.  بپذیرند

 . شوند می تلقی رسمی اسناد حکم در نفت و کشاورزی جهاد نیرو، های وزارتخانه نزد صرفاً مربوطه های رسانی خدمات جهت در باشد شده ظیمتن و تبادل 1392

 

 نو علل عدم تحقق قوانی دسته بندی آسیب ها، چالش ها-6

 کشور ینظام مال یو ارتقا پذیر تولید رقابتقانون رفع موانع  -الف– 6

. لذا فعاالن  انتظار داشتند که این قانون بتواند به میزان زیادی کارساز باشد و بسیاری از ماده در حوزه های مختلف می باشد 60به تصویب رسید و مشتمل بر  9/2/1394مورخ در  قانوناین 

ن قانون در بسیاری از بخش های عملیاتی نشده است. از مهمترین دالیل آن ، ایسال از ابالغ آن 7حدود  ید. این در حالی است که با گذشتاو چالش های بخش خصوصی را برطرف نم مشکالت

اشاره  ینی و فقدان ضمانت اجرایی الزم از سوی دستگاه های اجرایواه های ناظر در ماده قانگ، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستبه وجود قوانین و مجوزهای موازی می توان

و به تولید کننده کمک کند تا تولید بیشتر با قیمت مناسب تر در بازار ایجاد شود. همچنین انتظار می رود قیمت گذاری، موانع تولید را رفع  گر دولت باید به جای دخالت در امراز طرف دی نمود.

مشکالت که مانع از  باید توجه داشت که برخیارتقای نظام مالی کشور فراهم شود. که سیاست دولت، تسهیل مسیر واردات کاالهای اساسی و صادرات کاالهای مازاد نیاز داخل باشد تا زمینه 

 یالزم برا قاتیو تشو یزشیانگ یهاسمیمسوول؛ عدم در نظر گرفتن مکان یهادستگاه نیب یمناسب در دولت؛ عدم هماهنگ یاز جمله عدم وجود ساختار مال یموارد، حکم قانون شده است یاجرا
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را با مشکل این قانون  12شدن کامل ماده  ییباشد که در مجموع، اجرا یدست م نیاز ا یموارد گریمناسب و د یرااجرا، شاخص و ضمانت اج یمتول نییعدم تع ؛یدولت یهادستگاه در زهیانگ جادیا

 علی ایحال عمده چالش های قانون به شرح ذیل اند: مواجه نموده است.

  ضعف در قانون 

 ها و کاالها و ها، پروژهو فروش طرح دیخر یبرا («2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یالحاق برخ»قانون  27از جمله ماده  یمواز یانونق یوجود مجوزها لیبه دل

مناقصه و  یو برگزار یرقابت طیشرا تیالزام به رعا توانیم را یمواد قانون ریسا زاستفاده ا زهینداشته است. علت انگ یعملکرد دی( قانون رفع موانع تول7ها، ماده )از آن یخدمات ناش

امور مربوطه  یماده قانون نیداشته است تا با استفاده از ا لیدولت تما جهیوجود ندارد. در نت یالزام نیچن یمواز یهاکه در قانون یدانست، درحال دیدر قانون رفع موانع تول یعموم دهیمزا

 .لذا اهداف قانونگذار محقق نشده است ،نداشته است یعملکرد قابل توجه دی( قانون رفع موانع تول7دهد و لذا ماده ) جامرا ان

  هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کاالها وخدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست  سایر طرحبه قانون،  12طبق بند )ث( ماده

و لذا قانون در این موضوع  به نوع طرح  باشد ینم ریها امکان پذ پرداخت از محل درآمد طرح، بازها خودگردان بودن طرحریغ لیبدل تسهیالت پرداخت شود که ن منجر می شوندو زما

 ول مانده است.توجه ننموده و موضوع عدم امکان بازپرداخت تسهیالت، مغف

 اعتباری مؤسسات و بانکها کلیه الزام برای را الزم تنبیهی و تشویقی موضوع تدابیربا  21امکان نظارت دقیق ندارند بمانند  بند )ث( ماده  گسترده، وله دلیل قلمرو شمب قانون برخی از مفاد 

صورت  یها یحسب بررس که مالی و اقتصادی ، یفن توجیه دارای های طرح نیاز مورد ریالی و ارزی تسهیالت از استفاده موضوع 22واحدها،  ماده  درگردش سرمایه تأمین راستای در

 . ند، لذا الزم است برای الزام به اجرایی شدن قوانین راهکار الزم دیده شودنشده ا تیرعا ،یدگیگرفته و در محدوده رس

  ، شیو با توجه به افزا "یپس از کسر تعهدات قبل"دلیل قید عبارت  شده  است که به یپیش بین (18در ماده ) یاز محل منابع حساب ذخیره ارز یدولت یها بانک هیسرما شیافزادر قانون 

از  هیسرما شیافزا رسد یحساب، در عمل به نظر م نیاز ا یافتیآن درخصوص نرخ ارز تسهیالت در یینامه اجرا ینیقانون و آ نی( ا20از حکم ماده ) یناش ژهیحساب به و نیتعهدات ا

 ، بعبارتی دو ماده قانونی مخل هم، در یک قانون مصوب شده است.تمحقق نشده اسو اهداف مقنن  نخواهد شد یمحل عمل نیا

 5 ،مختلف لیبه دالابالغ شده  نامه نییآ لکن بیتصو یدر زمان قانون ،یحساب بدهکاران ارز هیتسو ندیبر تعیین تکلیف نرخ و فرا یمبن 20ماده موضوع تکلیف شده ییاجرا نامه ینیآ 

ماده به وجود  نیا یدرخصوص اجرا یمتعدد یها ابهامات و چالش ،ینامه ابالغ ینیماده قانون بر اساس آ نیا یاجرا یقانون اصالح شده است  و از ابتدا یااجر یها بار در طول سال

امکان تعیین تکلیف  نامه، ینیآ نیتدو انیدر جر لیوبه جهت کوتاه بودن آن و تط یماه( بود، ول 6) یتعیین تکلیف بده یبراآمد. چالش اول در ارتباط با مدت زمان ذکر شده در قانون 

 یشد، مشکالت بالغا رانیتوسط هیئت وز 1394که در سال  یاولیه ا نامه ینیماده و آ نیشد. درخصوص ا نیاولیه تدو نامه ینیحل شد و آ یمشکل تا حدود هیاستفسار قینبود و لذا از طر
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شده ملت، رفاه کارگران،  یخصوص یدولت با بانکها یاعتراض نسبت به باال بودن پیش پرداخت و تهاتر بده ،یبده هیتسو یاشده بر یمهلت پیش بین تیمطرح شد از جمله محدود

 نامه ینید به آها و جلسات مختلف و اعتراضات متعد بهره مند گردند. پس از بحث دهما نیا یاینتوانند از مزا یاز بدهکاران ارز یکه موجب شد بسیار 1388تجارت و صادرات در سال 

 مشکل همچنان به طور کامل حل نشد. یها رفع شد، ول ها و اشکال از ابهام یبرخ( 20)ماده  یننامهیمجدداً با اصالح آ ،یابالغ

 

 ضعف در اجرا و ترک فعل 

 ( و اصالحات بعدی آن، درخصوص تسویه بدهی های ارزی حساب ذخیره ارزی، در20آیین نامه اجرایی ماده ) با خود قانون تدوین نگردیده و لذا مشکالتی را برای  تطابق کامل

(  و آیین نامه های اجرایی در جلسات شورای گفت و گو  و همچنین کمیته 20، بررسی مشکالت ناشی از ماده )حساب ذخیره ایجاد کرد. از این روبازپرداخت تسهیالت گیرندگان از 

، ای متعددشد. با پیگیری ه 97به اصالح آیین نامه و فرصت مجدد تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی تا پایان شهریور ماه  طرح گردید  که منجر مکرراً پیگیری و قانون 12ماده 

قانون به دلیل عدم  20. البته در عمل بانک ها با توقف اجرای ماده ابالغ گردید بدهکاران ارزی صندوق ذخیره ارزی صویب نامه جدید بازپرداخت بدهیدر نهایت هیات وزیران طی ت

 تامین اعتبار مورد نیاز، تسویه حساب را مسکوت گذاشتند.

  نوسانات بیش از حد متعارف  توانند یباال، بیمه ها نم سکیعنوان داشته است که به دلیل ر یبیمه مرکزتدوین نشده است.  20ماده  3آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز موضوع تبصره

ارز و پوشش نوسانات نرخ ارز، بر اساس گزارش پیوست  یبازار آت یعدم راه انداز لیدال همچنین ازخش از ماده با ابهام روبه روست. ب نیین اساس عملکرد ارا پوشش دهند و بر هم

توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  یار مشتقه ارزباز جادیتحقق ا یبرا ییو اجرا یمقررات یها رساختیز یتمام ییو دارا یوزارت امور اقتصاد 3/3/1396مورخ  37940/93نامه شماره 

بازار  یراه انداز یبانک مرکز .است دهیگرد یبازار منوط به اعالم موافقت بانک مرکز نیا یانداز راه تیانجام شده است و در نها یخصوص با بانک مرکز نیآماده و مکاتبات الزم در ا

 .نرخ ارز کرده است یساز کسانیاز جمله آن  یارز را منوط به فراهم نمودن  زمینه ها یآت

  ، امین  72طرح موضوع در از وزارت صمت و  تصویب شده است که با پیگیری مکرر اتاق ایرانقانون  37ماده  مغایر باوضع عوارض صادراتی بر طیف گسترده ای از تولیدات معدنی

اما در کل محصوالت  ،در نهایت برخی اقالم با کاهش تعرفه مواجه شدندبا پیگیری اتاق ایران گرفت که  در دستور کار قرار عموضو ، 25/6/1398در مورخ  12جلسه کمیته موضوع 

  با عوارض باال روبرو می باشند که منجر به تعطیلی واحدهای معدنی مربوط شده و می شود.بمانند سنگ های تزیینی معدنی مازاد بر نیاز تولید داخل  
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 ا، بررسی موارد . با احصای کلیه مجوزهرار دادندصادره در حوزه کاری خود را در دستور کار قیران، بررسی کلیه مجوزهای ، کمیسیون های تخصصی اتاق ابا تشکیل هیات مقررات زدایی

ا، به دلیل مقاومت شدید دستگاه های وزهجمع بندی گردید. با وجود پیگیری اتاق ایران جهت اصالح و حذف ماصالح مجوزها انجام وپیشنهادها ج ، ادغام یاپیشنهادی جهت حذف

 . ه استوزهای زائد فضای کسب و کار ممکن نشد، در عمل حذف بسیاری از مجحذف مجوزهای حامل امضای طالییاجرایی در جلسات هیات مقررات زدایی در برابر 

 سازمان "اضافه شد که در آن، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا با همکاری  "طبیعی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع" 9یک تبصره به ماده  ،قانون 54اساس ماده  بر

 به نسبت اختالفی موارد رفع از پس و کرده اقدام  نسبت به رفع تداخالت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص "ثبت اسناد وامالک کشور

 "وری بهره افزایش قانون" 9  الحاقی ماده 3پس از ابالغ قانون مذکور، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی به استناد تبصره  کند. اقدام کشاورزی اراضی اسناد صدور و مالکیت اسناد اصالح

قانون افزایش بهره وری بخش " 9الحاقی ماده  3رایی تبصره آئین نامه اج 8در اجرای ماده  .رسید وزیران محترم هیات تصویب به 1394/4/7 مورخ  طبیعی، منابع و کشاورزی بخش

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شیوه نامه اجرایی رفع تداخالت ناشی از قوانین و مقررات موازی مورخ  54موضوع ماده  "کشاورزی و منابع طبیعی

 1397/4/30  این امر سبب شد تا این شیوه نامه اصالح شود و در تاریخ ،فوق ابهامات و نقاط ضعف زیادی در حین اجرا به دنبال داشت شیوه نامهد. جهت اجرا ابالغ می شو 1394/10/15

 رأی به تفسیر و استفاده سوء موارد برخی در اندرکار، دست اجرایی مدیران آموزش عدم پیچیدگی، علت به اصالحی نامه شیوه این. شد ابالغ 1397/5/7 و مصوب اصالحی نامه شیوه

در  .قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر را دامن زده است 54ها، مشکالت اجرایی شدن ماده  کارگروه و ها کمیسیون در گیرنده تصمیم اعضای همترازی عدم باالخص و اعضا از برخی

عبارتند   ناپذیری را برای کشور به داشته است. از جمله ایراداتی که بر این ماده ی قانونی وارد استحقیقت تصویب این مواد، عالوه بر دارا بودن ایرادهای اساسی ، خسارت های جبران 

ی مغایرت های قانونی با قوانین و مقررات جاری و معتبر که موجبات سردرگم، سوء استفاده زمین خواران و افرادتالی فاسد در سیستم و .، سست نمودن پایه های پدافند غیرعامل ..از 

ایجاد مشکالت اجرایی با حجم عظیمی از اقدامات متعدد جدید، تحمیل هزینه های سنگین بر دولت بدون پیش بینی منابع الزم برای تأمین  ،وگرفتاری های بعدی را فراهم آورده است

 .... . در مالکیت ها و سهم اشخاص وایجاد مشکالت و درگیری های اجتماعی به دلیل تغییر ، هزار میلیارد ریال 5بودجه مربوطه حداقل معادل 

  بـا همکـاری دانشگاه تهران آغاز کرده و پوشش  1392گمرک جمهوری اسالمی ایران برنامه عملیاتی نمودن سامانه جامع گمرکـی را از نیمـه دوم ،  38در راستای حکم بند )ج( ماده

لکن سامانه  .مرکی تا اتمام تشریفات گمرکی و خروج کاال در سامانه را به عنوان هدف اصلی این سامانه دنبال میکندکلیـه فرآینـدها و عملیـات تـرخیص از لحظه ورود کاال به قلمرو گ

سی و عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کاالهای اسا -2آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی در وزارت صمت.  -1دارای ایرادات ساختاری فراوان است از قبیل:  

عدم تفکیک سهمیه هریک از وزارتخانه ها )جهادکشاورزی، صمت و غذا و دارو( و عدم رصد و پایش واردات کاالهای  -3حمایت از تولید و عدم تخصیص ارز براساس نیاز کشور 
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تعدد قوانین و  -5گی و بی برنامه گی بین وزارت خانه های مربوط عدم هماهن -4مرتبط با مسئولیت هر یک از وزارتخانه ها از زمان تخصیص و تامین ارز تا ترخیص کاالی مربوطه 

عدم ارتباط بین سامانه های تخصیص، تامین، ترخیص، انبارها، بنادر و توزیع کاالهای اساسی و  -6مقررات مربوطه و بعضاً اصالحات غیر موثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع 

 .ایجاد رانت و سود غیر متعارف برای برخی افراد -8حی بصورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت باالی کاال به مصرف کننده نهایی مصرف ارز ترجی -7اقدام بصورت جزیره ای 

 ( قانون  با موضوع تکلیف دولت به خرید کاال و خدمت تولید شده  یا صرفه جویی شده سرمایه12از نظر فعاالن بخش خصوصی آیین نامه مرتبط با ماده )  ،گذار ها در طرح های مشخص

 دارای ایرادات مختلفی است و با پیگیری های  متعدد، به دنبال رفع مشکالت آن می باشند . علی ایحال هنوز آیین نامه قبلی پابرجا است.

 

  تغییرات شرایط در طول اجرای قانون 

 روح  و شرایطی نموده که با ا منوط به رعایت اقداماترداد موقت مالیات و عوارض مالیات ارزش افزوده  رقانون، است 34لعمل منتشره جهت اجرای ماده اسازمان امور مالیاتی طبق دستور

بخش قابل  شدن رسیدگی و درگیر شدن قانون که به منظور تسهیل در دریافت مالیات بر  ارزش افزوده و استرداد به موقع آن به صادرکنندگان می باشد،  مغایر بوده و موجب مفصل

 یبر ارزش افزوده براساس تبصره ها اتیاسترداد مالنیز به دلیل مسائل ارزی،  1399و 1398 یذکر است در سال ها انیشا. استشده  هی از منابع مالی صادرکنندگان به این موضوعتوج

 .( 99انون بودجه ق 6بصره ت بند ک 1و جز   98قانون بودجه  8بند ج نبصره  1قانون بودجه منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد شد )جز  

  1396و  1395 یشده است. مجموعه عملکرد فروش اموال مازاد بانکها در سالها ییشناسا 95در سال  ی مازاد بانک هاها ییاز دارا الیر اردیلیهزار م 250تنها قانون،  16در اجرای ماده، 

 در ادامه اطالعات پرداخته است و صحت آمار یبه بررس ی،  بانک مرکزاموال مازاد بانکها درست نبوده زانیم یاربه دلیل خوداظه کهییبوده است از آنجا الیهزار میلیارد ر 112حدود 

 کیدولت الکترون تا در بستر، شد سیتاس ،یدولت یبانک ها ندگانیدر تهران با حضور نما 1387آذر ماه سال  درنام  نیبه هم یدولت یسامانه فروش اموال مازاد بانک ها )فام( متعلق به شرکت

حراج اموال مازاد، انجام شود. در  یکیالکترون ندیدارد، فرآ اریبانک ها را در اخت یها ییامالک و دارا دهیمجموعه که مزا نیعموم مردم به خدمات ا یو دسترس یکیرونالکت تیو شفاف

 یو احکام نحوه واگذار طیشده، شرا ادیاست. ضوابط  شده بیپول و اعتبار تصو یسط شوراتو 1399در خرداد  یاموال مازاد مؤسسات اعتبار یواگذار یدستورالعمل نحوه تینها

اموال و  یاقساط یپول و اعتبار در فروش ها ینرخ سود مصوب شورا تیرعا ،یتوسط کارشناسان رسم یگذار متیق ده،یروش مزا تیاز جمله رعا یثابت مازاد شبکه بانک یهاییدارا

عملکرد ناچیز واگذاری ها تا به امروز و دعواهای حقوقی متعدد در این زمینه،  منجر  قرار گرفته است. دی( مورد تاکیدی)واحد تول یبه مالک قبل یواگذار تیاولوبا  یکیفروش اموال تمل

فعالیت  یشده است. محور و کانون اصل لیتبد ینظام بانکاز مسائل مهم و چالش برانگیز  یکیبانک ها به  یگذار هیو سرما یاخیر مسئله شرکت دار یدر سال ها به این شده است که 
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 یمؤسسات اعتبار یاموال غیرمتبط با فعالیت بانک و یها ییها و دارا یگذار هیبر همین اساس هرچقدر حجم سرما ،یو ورود به بخش واقع یگذار هیاست و نه سرما یبانک، حوزه اعتبار

 حیماده تصر نیا یشود. اما به طور کل یم دیتشد یرونق و رکود اقتصاد یمسئله در دوره ها نیکند. ابعاد و آثار ا یپیدا م شیالن افزاخرد و ک یها سکیبه همان میزان ر ابد،ی شیافزا

، لذا عملکرد پوشش اهداف . ندارداموال مازاد نسبت به حد استاندارد و .. یینحوه شناسا ژهیدقیق حکم به و یاجرا ینامه جامع برا ینیآ ایدستورالعمل  کیم را در خصوص ابالغ االز

 .حکم را نداشته است و اخیرا نیز با دستور  جلسه سران قوا اجرای آن مسکوت می گردد

 

 کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح -ب-6

نون مذکور، تاکنون بخش هایی از احکام قانون به طور کامل سال از تصویب قا 10به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود  16/11/1390قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مورخ 

به ویژه فعاالن اقتصای  مقرراتدن نظرات ذینفعان هر اجرا نشده است. عدم هماهنگی بین دستگاه ها، فقدان سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه ها، عدم ثبات  قوانین و مقررات و دریافت نکر

 :یرادات قانون می توان به موارد زیر اشاره نموداتمر محیط کسب و کار بر شمرد. از ساد قانون بهبود مفاجرا شدن م صجرا نشدن و یا ناقا می توان از دالیلو عدم اطالع از موضع آنها را 

  در قانون ضعف 

 لتی برخوردار ودکافی برای دستگاه های اجرایی نت اجرایی ات و قوانین مخل و زائدی که در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شناسایی می شوند ، باید ضمامصوب

عث و مصوبات دولتی وجود دارد که با باشند. در مجموع به دلیل نداشتن الگوی مشخص حمایت از تولید و گسترش تجارت با کشورهای دیگر، پراکندگی زیادی در نحوه قانون گذاری

 لذا عمده ایراد قانون نبود الگوی مشخص می باشد. شده است.زی مشخص برای فعاالن اقتصادی یبرنامه ر عدم امکان

  عملیاتی و قابل فهم نیست و نیاز به اصالح دارد. "مورد توجه قراردادند"عبارت  3برخی عبارات در قانون نامفهوم هستند، مثالً در ماده 

   تی کردن حکم، مبنی بر اعالم فهرست تشکل های اقتصادی،  داده نشده است. ، ابزارهای الزم به اتاق ها جهت عملیا 5در برخی احکام قانون بمانند حکم ماده 
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 و ترک فعل ها ضعف در اجرا 

 ( قانون دولت و دستگاه های اجرایی مکلف گردیده اند که حداقلی از حقوق بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی را رعایت نموده و در تنظیم و تدو3( و )2در مواد ) ین ضوابط و مقررات

 را به عنوان کنشگران اصلی این حوزه استعالم و به آنها توجه نمایند. این در حالیست که تصادیوزه کسب و کار که محل و عرصه اصلی فعالیت آنها می باشد، نظرات تشکل های اقح

تنها توسط دستگاه اجرایی بلکه توسط هیات وزیران نیز رعایت نشده نه  ،با وجود صراحت  قانون و چندین بخشنامه معاون اول رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور  موضوع ، 

متعددی در حوزه کسب و کار صادر گردد. این مصوبات ضمن متناقض بودن با مصوبات  منجر به این شد که مقررات است.  این عملکرد و رفتار هیات وزیران و دستگاه های اجرایی

فعاالن اقتصادی جهت اصالح و حذف آنها مجبور  به مراجعه به شورای گفت گوی دولت و بخش  بسیاری مواردر گردیده است. در موجب اختالل در حوزه کسب و کا قبلی، عمالً

فعاالن  دور مجوز های کسب و کار و یا در نهایت دیوان عدالت اداری می گردند که هر یک از آنها موجب هزینه هم به دولت و هم بهصخصوصی و هیات مقررات زدایی و تسهیل 

 اقتصادی می گردد.

  ماده   صدر  حکم متاسفانه ،تصویب شده است 1395ی در سال دیتول یبه واحدها یاجرائ یها دستگاه ندگانیو کاهش مراجعات نما یساماندهقانون مبنی بر  7آیین نامه مربوط به ماده

و بنابراین استعالمات با  اجرا کرده است ساله 5با تاخیر حکم را  نیا یو استخدام یه سازمان امور ادارک یدیتول یبه واحدها ییاجرا یهادستگاه ندگانیمراجعه نما یدرباره سامانده

مقرر شد سازمان اداری گردید که در آن امین جلسه شورای گفت و گو   92این موضوع در  پیگیری موضوع وارد فاز عملیاتی نشده است که توجه به عدم تشکیل کارگروه مربوطه عمالً

 استخدامی کارگرروه را تشکیل دهد و اطالعات الزم سامانه را  به صمت بدهد که هنوز عملیاتی نشده است. و

 بهنجر ماکنون  اقدام سال از تاریخ تصویب این قانون، ت 10قانون، متاسفانه با گذشت حدود  29وجود اهمیت تنظیم آیین دادرسی تجاری در رسیدگی به دعاوی تجاری موضوع ماده  با 

 نتیجه صورت نگرفته است.

 که بدین منظور در تصویب آیین  مصوب شده استایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در حوزه کسب و کار و سرمایه گذاری است و در قانون  ،یکی از ابتدایی ترین اصول حکمرانی خوب

ن با بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق کسب و کار و سرمایه گذاران ، کماکااما متاسفانه در عمل فعاالن اقتصادی و کنشگران عرصه  ،نامه ها شورای گفتگو تحت مشورت قرار گیرد

یچ گاه شاهد هبوده است لکن عمده و اساسی در سیاست و رویه ها و مقررات اقتصادی مواجه  تبه رغم اینکه حوزه کسب و کار در سال های اخیر با تغییرا .وندغافلگیر می شالساعه  

تالل جدی در محیط کسب و کار شده و مانع این موضوع نشانه بارز عدم ثبات اقتصادی می باشد که موجب اخهیچ گونه پیش آگهی الزم راجع به تغییرات اساسی مورد نظر نبوده است. 
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ص ترین دستگاه های اجرایی هستند که مت و سازمان تامین اجتماعی از شاخ، وزارت صعه تجارتور مالیاتی ، سازمان توسبزرگ سرمایه گذاری می باشد. بانک مرکزی، سازمان ام

 .دون هیچ پیش آگهی صادر نموده اندتورالعمل های اجرایی را بنامه ها ودسبیشترین بخش

 و  هیسرمافروشندگان کم یبرا تیامن جادیبه بازار مصرف و ا یرانیو متوسط اکوچک  دکنندگانیتول یدسترس ،یرانیا یعرضه کاالها یبرا ییهامکان یساز( راجع به آماده16ماده ) حکم

نامه اجرایی  نیعنی به رغم اینکه آیی  اجرا نشده است. هایهمچنان توسط شهردار ،و ماهانه یصورت روزانه، هفتگشده بهتمام متیق یبر مبنا یرانیا یعرضه کاالها انیاجاره آن به متقاض

در کل  اند محصوالت تولیدکنندگان کوچک مهیا کرده هـا، بازارهـای روز سـنتی را بـرای ارائـه در عین حال برخـی از شـهرداری اجرا نشده است. دقیق ب رسیده، امااین ماده به تصوی

نامه  نیی( آ8ماده ) حیآن و با وجود تصر ییاجرا نامهنییسال از ابالغ آ 5( و گذشت 16ماده ) بیسال از تصو نهبا وجود گذشت  دهدینشان م ریسال اخ 9 یط هایعملکرد  شهردار

گرفتار بوده و هنوز « هادستگاه ریبه سا تیاحاله دادن مسئول»مسئول در چرخه  یهامتاسفانه دستگاه ها،یشهردار یبار از سو کیارائه گزارش عملکرد شش ماه  نهیمربوطه در زم ییاجرا

 الزم را ندارند. تی( عزم و جد16حکم ماده ) یاجرا یبرا

 ( در خصوص تشک17حکم ماده )متعاقب آن  یو اجرا گریقانون د کی هیاصالح بیحکم را به تصو نیا یاجرا و دولت توسط دولت اجرا نشده است ،تیریسازمان نظام مشاوره مد لی

 قانون است. تیدر نقض حاکم عیبد یهاهیرواز جمله  شده،مطرح هِیتوج رقابلیبه بهانه غ یحکم قانون یقانون، مشروط کرده است. عدم اجرا

 لکن  ،شده نینامه تدو نییدر قالب آ ،یبخش ساختمان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یصنف یهاتشکل یریگشکل نهی( در خصوص فراهم آوردن زم18ماده ) یقانون فیتکل

 . ابالغ نشده است یینهاتصویب و 

  که  دیابتوسعه و ارتقاء  یجامع معامالت بخش عموم یاطالع رسان گاهیمناقصات را به پا ی( قانون برگزار23مناقصات موضوع ماده ) یاطالع رسان یمل گاهیپاقانون  19مطابق حکم ماده

فروش،  د،یشامل خر یرگ بخش عموممعامالت متوسط و بز هیو انتشار اطالعات کل یجامع معامالت بخش عموم گاهیپا جادیسازمان برنامه و بودجه حکم حکم صدر ماده در خصوص ا

 .را اجرا نکرده است یشهرستان، استان و مل کیبه تفک زیدستگاه و موضوع و ن کیاجاره به تفک

 

    تغییرات شرایط و زیرساخت های الزم  و .... در طول اجرای قانون 

 8رغم اینکه در ماده  اقتصادی و تولیدی است. به فقدان الگوی مشخص حمایت از فعاالنشمرد، قانونی و بهبود مستمر کسب و کار بر  که می توان در حوزه رفع موانع مهمترین مشکلی 

ت اشاره شده است، اما این مهم با گذشت چندین سال از تصویب قانون همچنان به طور کامل اجرایی نشده است و در واقع  نداشتن الگوی رقانون به الکترونیکی شدن فرایند تجا
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، مسیر تولید و تجارت خ ارز و باال بودن نرخ سود بانکینده نرخ تورم و نوسانات نرت به شوک های اقتصادی شامل تحریم، رونده فزایلید و تجارت باعث شده اسمشخص حمایت از تو

ای متعدد در زمینه ممنوعیت های صادرات و واردات، مقررات و بخشنامه ه ربا صدو،، بخش دولتی ناگزیر د تحریم های اقتصادیرا دچار تغییرات اساسی کند. به عبارت دیگر با تشدی

وی مدیریت تولید و گدارد، سیاستگذاری اقتصادی باید الر ث ایجاد اختالل در روند تجارت کشور شد. از همین رو در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض شوک های برونزا قراعبا

 تجارت را با محدودیت های ایجاد شده مشخص نماید.

 و اولویت این  طور ناقص اجرا کرده استبه تحت تاثیر تحریم ها زیحکم را ن نیوزارت امور خارجه ا در قانون، رانیا یتجار یو شرکا یخارج گذارانهیتردد سرما لیتسه در خصوص

 کشورهای همسایه در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفت. محوریت موارد با

 

  یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیلقانون حداکثر استفاده از توان تو -ج-6

 تصویب گردید. شایان ذکر است که قانون دارای ایرادات زیر است: 15/2/1398مورخ در تبصره  30ماده و  24قانون مشمل بر این 

  ضعف در قانون 

  1391مستقیم  مصوب ( قانون مالیات های 104اصالح ماده ) با ویت آنها در امر صادراتقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در تامین نیازهای کشور و تق 13ماده  ،

لیکن پس از آن سازمان تامین اجتماعی بخشودگی جرایم را اعمال ننمود و طی بخشنامه  ای اعالم نموده این ماده درخصوص آن دسته از  نموده است، نسخ  را رایی آنآیین نامه اج

 ایجاد نموده است.  برای بخش خصوصی تاریخ مذکور مشمول استفاده از بخشودگی جرایم نخواهد بود و این ماده قانونی مشکالتی را درخواست های پس از

 

 و ترک فعل ها ضعف در اجرا 

 نییروش تع یکه برا ینها موضوعات از قبیل اینکه تده است که البته دارای ایرادکر بیرا تصو وضوع تعیین عمق ساخت داخلم  ییاجرا نامهنآیی ، 9/7/1399در جلسه  رانیوز ئتیه 

خواهد کرد.  هیاست که وزارت صمت ته یمنوط به دستورالعمل زیآن ن ینشده و نحوه اجرا فیتعر یمطرح شده ول 2است؛ که در ماده  IPIاست، روش عمق ساخت داخل اشاره شده 

جلسه کارگروه رتبه  یپس از برگزار زیرا  باشدیاست و فاقد ارزش م عمق ساخت داخل ارائه نداده نییتع ازیمورد ن یرهاراهکا یبرا یقیپاسخ دق چیه نامهنییآ نیا بیلذا در عمل تصو

 و عمال به دلیل عدم تشکیل کارگروه حکم اجرایی نشده است. گردد یآغاز م انیتوسط مجر یبند
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  تغییرات شرایط و زیرساخت های الزم  و .... در طول اجرای قانون 

 توسط بانک یو فرع یاصل مانکارانیپ ،ی( و در مراحل بعد2) موضوع ماده یها ، به درخواست دستگاهدر قانون (ییاتکا ایو  می)به صورت قابل تقسی اعتبار ارز شیرخصوص گشاد 

و اجرای حکم تحت تاثیر تحریم  فراهم نشده است یش اعتبار اسنادیامکان گشا یمیتحر طیبا توجه به شرا ،طرف قرارداد یـ خارج یرانیمشارکت ا ای یرانیا یعامل به نفع شرکتها یها

 قرار گرفته است.

  ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیس ی( قانون اجرا7( و )1قانون اصالح مواد )  -د-6

، ده استدا لیجلسه تشک 50تعداد حدود  تاکنون ، أت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است. هیمربوط  گاهیدرج در پا یاطالعات مجوزها برا هیتالش دستگاه ها فقط ارادر این قانون ، 

. رودیم شیپ یکه اطالعاتشان شفاف شده به کند ییمجوزها لیمختلف در امر تسه لیبه دال زین ییو دارا یوزارت امور اقتصاد لیکسب وکار ذ یصدور مجوزها لیو تسه ییزدامقررات اتیه

زمان صدور مجوزها  شود، احتماالً یریگیپ یشتریب تیبا جد زیرساخت های الزم برای این دو سامانه فراهم شود و است که اگر  یدو اقدام  (G4Bمجوزها ) یسامانه سام و درگاه مل یزانداراه

 :حوزه قرار گرفته است نیمعتبر ا یهااز نظر شاخص ینازل یهارتبه همواره در ایرانعملکرد مناسب نداشته و  اما به دالیل زیر در اجرای قانون مزبور را کاهش خواهد داد

  ضعف در قانون 

  44اصل  یکل یهااستیس یقانون اجرا 7ماده  یجرابرای ا، عدم وجود ابزار پوشش هدف قانون را نشان می دهد و که یک نوع ناسازگاری وکارکسب یتعداد مجوزها تیعدم شفاف ،

های اجرایی موجود هنوز در پایگاه سوم از مجوزهای دستگاهبیش از یک . پیش بینی این است که هر رشته وجود ندارد کیوکار به تفککسب یمجوزها از یقیهنوز هم اطالعات دق

االن اقتصادی نامعلوم است، مضاف بر این هنوز طور کامل نیز برای بسیاری از فع، نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی بهکار تکمیل نشدهومجوزهای کسب

 .اندوکار در کشور وجود دارند که در پایگاه ذکر نشدهمشخص نیست چه تعداد دیگر مجوز کسب

 

 ضعف در اجرا و ترک فعل ها 

  ها و نهادهای صدور مجوز قاومت زیادی در برخی دستگاهم عبارت دیگراست به   به عنوان ناسازگاری در اجرای قانون کسب و کار لیتسه نیبا قوان یاز همراه یادار یهاامتناع دستگاه

ثبت  تیشکا یعدالت ادرا وانیشورا در د نیگاهاً نسبت به نظرات احتی   .ثبت شده است تیشکا 1200که مطابق عملکرد ماده بالغ بر  به دلیل وجود رانت و امضای طالیی وجود دارد

 . شده است یعدالت ادار وانید یعموم اتیه  یمنجر به را ها،  داروخانه سیتاس یمجوزها بمانند در برخی موارد یشده است و حت
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 رسانی مجوزهای کسب و کار پایگاه اطالع یمجوز را بر رو 1199در کل،  2ماده  3ی قانون  کامال ملموس است. مطابق عملکرد تبصره در اجرایی زدامقررات اتیه فیعملکرد ضع

 . است لیمجوز در حال تکم 324 العاتاط یعنیآن  یمجوز به صورت کامل و مابق 875تعداد مجوز، اطالعات نیاز ااند. نموده یبارگذار

 

 و اختراعات هاینوآور یساز یو تجار انیاز شرکتها و مؤسسات دانش بن تیقانون حما -ه-6

. این قانون و اجرای آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زی نواوری ها به تصویب رسیده استاین قانون را می توان مهمترین  قانونی دانست که ناکنون برای حمایت از تجاری سا

 ازهای حوزه دانش بنیان کشور را پوشش دهد. علی ایحال این قانون دارای ضعف های زیر است:یو دیگر دستگاه های موظف در قانون توانسته تا حد زیادی ن

  ضعف در قانون 

 تخصصی در  معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان نهاد تخصصی حوزه نوآوری و فناوری در قانون و دستورالعمل های اجرایی بیشتر شود. همچنین تشکل های است نقش الزم

در روند بررسی درخواست شرکت ها برای شمول ل به نتایج با کیفیت شایان ذکراست که توجه به ظرفیت این دو نهاد می تواند در حصو فرایندهای ارزیابی شرکت ها فاقد نقش موثرند 

 در چتر حمایتی دانش بینان موثر باشد.

 و ترک فعل ها ضعف در اجرا 

  قانون مبنی بر لزوم اعالم دالیل رد درخواست حمایت از سوی دستگاه های اجرایی ظرف یک ماه، به درستی اجرا نمی شود . 7ماده 

  قانون  یاجرا ییدر سنوات ابتدای، ریعرضه و به کارگ د،یدر تمام مراحل تول یو فناور یدانش، نوآور یمحصوالت دستاوردها یریپذ کاهش خطر یمناسب برا یا مهیپوشش ب جادیا

در اواخر  12/14بخشنامه  یط ،یاجتماع نیتوسط سازمان تأم فیضع یهر چند اقدامات . خصوص نداشته است نیالزم در ا یهمکار یمرکز مهیب ونداشته است  یعملکرد قابل توجه

 یو فناور یمعاونت علم 1399در سال  نکهیا  مضافاً. است دهیناقص اجرا گرد 1397سال یانیپا یدر روز ها انجام گرفته است که صرفاً انیبندانش یقراردادها  تیجهت معاف 1397سال 

کارفرما،  تیمسئول یهامهیو ب یآتش سوز یهامهیدر بخش ب یامهیب یهابسته نیده است اارائه نمو انیبندانش یهاشرکت ییدارا سکیپوشش ر یبرا یامهیبسته ب یجمهوراستیر

 کاال عرضه شده است. تیو مسئول یاحرفه تیمسئول

 و  یوزارت امور اقتصاد یکاربا توجه به عدم هم، قانون نیموضوع ا انیامکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بن دی( و تمه1مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده ) طیشرا لیتسه

 .نشده است یینداشته است و اجرا یعملکرد ییدارا
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 عملیاتی نشده  یدولتریغ یبه صندوقها التیصندوق جهت اعطاء تسه نیا هی( از سرما%5حداقل پنج درصد )مبنی بر  5کم ماده لذا ح صندوق به طور کامل تامین نشده است. سرمایه

 است.

 

 اچاق کاال و ارز قانون مبارزه با ق  -و-6

موجود و آرای صادر شده از سوی سازمان . براساس آمار و ارقام اعمال شده است 21/7/1394تصویب گردید و آخرین اصالحات مصوب بر روی آن در تاریخ  3/10/1392این قانون در تاریخ 

اق را حل نماید. از جمله دالیل  قوانین نتوانسته است  مساله قاچال هرگز به طور کامل اجرا نشده است و عمالًقاچاق کا ی در قوانین مربوط به مبارزه باپتعزیرات حکومتی و به رغم تغیرات پی در 

قانون توسط ین مصادیق مشخص شده در یتهیه زیرساخت های اجرای قانون، ناممکن بودن تع یجرای مواد قانونی، عدم تبیین بودجه الزم برارای ابه نبود ضمانت کافی باین موضوع می توان 

یز مجلس با اصالح مواد قانونی نیز ن 22/1/1400ه کرد. در تاریخ و رویه های تجاری کشور  و ناهماهنگی در بین دستگاه های مکلف در حوزه اجرا اشار گاه متخصص، تعارض با سایر قوانیندست

 شته باشد. علی ایحال ضعف قانون به شرح ذیل است:که به نظر نیاز است بخش خصوصی در این اصالحات نقش پررنگی دا موافقت نموده است.

 ضعف در قانون: 

   می شود . کشور قانون مغایر  اصول حقوق ملی و بین الملی و منجر به  عدم سرمایه گذاری در خرید ناوگان حمل و نقل 20ماده 

  های قاچاق  یرات حکومتی به پروندهزمان تعزاایجاد صالحیت س وبه نظر می رسد شا قانون فلسفه ان مغایر   قانون به جای کلمه جرم برای قاچاق 44استفاده از واژه تخلف در ماده

 ک قوا می شود.موجب تعارض با اصل تفکی

  الت عمده نان صورت گرفته است از همین رو قانون در زمان اجرا با مشکآتدوین قانون بدون مشارکت بخش خصوصی بوده است و سیاستگذاری در این حوزه بدون کسب نظر از

 در مقررات و احکام قانون دیده شده است. مواجه شده و به طور مکرر نیاز به اصالح

 قانون ، نیازمند تجهیز گمرکات ، انبارهای سازمان اموال تملیکی، هوشمند سازی سامانه ها و آموزش نیروی انسانی است که اجرای موارد  حموثر با قاچاق کاال و ارز پس از اصال مبارزه

ت ابا توجه به حجم پایین کشفی وست ر نیازمند هزینه و تعیین بودجه مشخص است. این در حالیست که متاسفانه هزینه های اجرای این قانون از محل درآمدهای قانون تعیین شده امذکو

 در کوتاه مدت میسر نخواهد بود. مبارزه با قاچاق و کیفیت نامناسب مبارزه با قاچاق، ایجاد زیرساخت ها به زمان طوالنی نیاز دارد و عمالً
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 قاچاق  شگیری و مبارزه بااق در کشور ناشی از کارکرد نامناسب اقتصادی است و اصالح آن نیازمند تصمیمات اساسی در ساختار اقتصاداست که با تدوین این قانون ، پیعمده دالیل قاچ

 .اتفاق نمی افتدبطور کامل 

 

 (دیو تول یش خصوصقانون برنامه ششم ) مرتبط با بخ -ز-6

  ضعف در قانون: 

  های قانونی و مشروع و عدم مداخله  آفرینی از راهمحترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروتمبنی بر قانون،   4ماده  (ب)در تحقق حکم بند

هایی که بخش خصوصی در رقابت گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتبخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه داری نوین درگیری فعاالن اقتصادی و تدوین نظام بنگاهدر تصمیم

که  هیچ متولی بابت این بند مشخص نگردیده در صورتی ،حکم مذکور که بسیار کلی گویی شده استباید توجه داشت که  باشدسالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می

 اه داری نوین پرداخته است.ای اجرایی کماکان باید در دامنه آن قرارگیرند و تکالیف همه آنها مشخص گردد. وزارت اموراقتصادی و دارایی نیز فقط به تدوین نظام بنگ خیلی از دستگاهه

  السیر، عالوه بر کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریعای( حمل ونقل ریلی، دوخطهه)پروژه تکمیل و اجرای طرحهایبه دلیل عدم تعیین منبع اعتبار در برخی مفاد قانون بمانند

( منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و %1درصد)خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه، یک -های دولتیمشارکت

 1399الی  1396بودجه در سال های  وانینقانون، به دلیل عدم درج ظرفیت مزبور در ق 57طرحهای حمل و نقل ریلی  و تهیه زمین ارزان و ...موضوع ماده  شهرسازی اختصاص دهد تا

 فاقد عملکرد می باشد.
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  اجرا و ترک فعل هاضعف در: 

 از  ی. اقداماتستین یانجام شده مکف یو دستورالعمل یدر نظر گرفته شود که تنها اقدامات بخشنامه ا دیبا یمختلف یکردهایرو ،قانون 4ماه  (ح)موضوع بند  هیجهت توسعه بازار سرما

 :لیقب

و  یکند بلکه  توجه به فرهنگ سازمان ی( کفاف نم یبا جنبه مال یو نظارت یبر مباحث کنترل دی)با تاک یشرکت تیمنظور صرف ابالغ دستورالعمل حاکم نیکه بد یشرکت تیتحقق حاکم-

بزرگ و کوچک  یشرکت ها زییانتخاب درست جامعه هدف )عدم تم و یراتژو است  یرهبر ،یتیریو توجه به مباحث مد هیاقتصاد کشور و بازار سرما یو ساختار یقانون ،یطیمح طیشرا

 یاتیعمل یبرا نیدر کنار الزامات و مقررات الزم است. همچن هیو توصاز برداشت مختلف از دستورالعمل و ضرورت وجود رهنمود  یریو ناشران بازار اول و دوم و فرابورس ( و جلوگ

 .است که در دستورالعمل ها بدان پرداخته نشده است یو مالحظات فن ییاجرا یها هیرو نیبه تدو ازیشدن ن

 دایپ یکه تاکنون صورت عمل ردیصورت پذ زیخرد ن یمال نید ببرد  و تامو اشتغال در اقتصا دیوجوه را به سمت تول کیستماتیس بسکیبر کاهش ر متنوع تر که عالوه یابزار مال جادیا-

 .نکرده است

 .در بورس که در عمل صورت نگرفته  است یشده در بورس اوراق بهادار و اقدام جهت عرضه کاف رفتهیپذ یو تنوع شرکت ها جادیبا ا مهینفوذ ب بیضر شیافزا -

 .است افتهیصورت گسترش ن  یسهامداران خرد فرهنگ سهامدار نیو ب هیسهام عدالت در بازار سرما قیطر که متاسفانه با جذب از یسهام دار یفرهنگ ساز -

  اطالعات یفناور رساختیو دولت و اصالح ز یبانک مرکز تیریبورس از مد تیریمد یاستقالل مکف -

ر بورس به رغم ااطالعات در باز تیوط سهام بعد از رشد باال( به نظر ارتقا شفاف)سق یبورس یدر شرکت ها متیا توجه به تحقق حباب قب 4ماده  (خ)همچنین در راستای بند  -

، بودجه سازمان بورس  اتیجزئ لیدست اندرکاران بورس در امور مختلف از قب یبرا یا شهیاتاق ش جادیاطالعات ا یالزمه تحقق افشا  نیاقدامات صورت نگرفته است. همچن

شرکت  ریبورس تهران و سا  یفناور تیریشرکت مد، و خدمات بورس  یموضوع شامل شرکت اطالع رسان نیکه ا و ..... است تیشفاف شیافزاانها و   کی مقامات و اقوام درجه

 .ردیصورت پذ نفعانیعموم ذ یبرا یبا اعتماد ساز یستیبا افشا ندیدر فرا نکهیضمن ا، شود یم زیسازمان ن نیتابعه ا یها

  یاسالم یجمهور یمرکز مهیب یاستثنابه مهیب یسهام دولت در شرکتها ،ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیس یاساس قانون اجراون ، برقان 21ماده  (الف)مطابق بند 

مهم در  نیاکه واگذار کند.  یردولتیه بخش غب یسازیو سازمان خصوص هیعرضه سهام در بازار سرما قیقانون برنامه از طر یرا در  دو سال اول اجرا رانیا مهیب یو شرکت سهام رانیا

 است. افتادهیاتفاق ن "عملکرد"اشاره شده در قسمت  لیمقرر به دال یمهلت زمان

  باال و  یاتو ارزش صادر ینسب تیمز یمحصوالت دارا تیبا اولو یمحصوالت کشاورز دیدر تول یوربهره شیعملکرد در واحد سطح و افزا شیافزامبنی بر قانون  35درخصوص ماده

علیرغم اقدامات بعمل آمده و افزایش عملکرد محصوالت مذکور در سطح و .... ،  کشت مناسب با منطقه یالگو تیو رعا یمقاوم به خشک ،یکمتر و سازگار با شور یآب ازیارقام با ن
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اهداف ، رخی محصوالت کشاورزی  و نبود اعتبار الزم برای طرح های مورد نظر قانونهکتار نسبت به سال پایه نظر به عدم تصویب طرح الگوی کشت در هیئت دولت و نیاز وارداتی به ب

 قانونگذار محقق نشده است.

 انرینفت ا یاز طرف شرکت مل یاقدام موثر، «دیواحد تول یبرا یمصرف انرژ» یارزش و کاهش شدت انرژ رهیزنج لیو تکم یارزش افزوده انرژ شیبه منظور افزاقانون  44ماده  مطابق 

اهداف قانونگدار در  نیمصوب نموده است بنابر ا یطرح ها یاقدام به اجرا رانیگاز ا یاقتصاد ، شرکت مل ی( شورا99بر اساس مصوبه سال ) انجام نگرفته و رانیگاز ا یو شرکت مل

قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن  درهمچنین  طبق قانون  است. افتهین قدرصد تحق 5 زانیدربخش ساختمان به م یرابطه با کاهش تلفات انرژ

نوع خودرو براساس  7تعداد  1398تا پایان سال  1396را ندارند خودداری نماید. لیکن در عمل از سال  4در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاری خودروهایی که شرایط یورو

اعالم گردیده است ولیکن در خصوص شماره گذاری و یا عدم شماره گذاری خودرو های موصوف اطالعاتی در دسترس  4اقد شرایط یورو اعالمیه سازمان حفاظت از محیط زیست ف

 لذا  اهداف قانونگذار محقق نشده است . نمی باشد

 کننده  افتیدر یاقتصاد یاز بنگاهها تیو  حما ینرخ ارز در بودجه سنوات( %10درصد )از ده شیب ساالنهشیپوشش خطرات افزا ینیبشیبر پ ی، حکم قانون برنامه  مبندر بازار ارز

اقدام کند  ،یمیتحر طیشرا لیمختلف از قب لیباشد که به دال دیمف اریگذار بس هیکسب و کار و جذب سرما طیشرا جادیتوانست در ا یحکم م نیاست، ا دهی، محقق نگرد یارز التیتسه

( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 20( ماده )3و بر اساس تبصره ) 46ماده  (ت)در خصوص بند  .دکرن ییاجرارا  موضوع  یا مهیبر پوشش ب یبنم یمرکز مهیب

بیمه مرکزی آیین نامه پوشش  کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون یاد شده، با هماهنگی بانک مرکزی، سازمان بورس و

به  1389الت آتی ارز ریال)که در سال نوسانات نرخ ارز را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. به دنبال آن با طرح موضوع در کمیسیون تخصصی بورس، بازنگری آیین نامه معام

ت آتی ارز )فوروارد( در سیستم بانکی کشور تهیه المرکزی قرار گرفته و در نهایت پیش نویس آیین نامه معام شبکه بانکی کشور ابالغ شده اما تا کنون اجرایی نشده( در دستور کار  بانک

ساله ششم قانون برنامه پنج 46ی اجرای ماده و پس از اخذ نقطه نظرات بانکها نهایی و مقرر شد پس از یکسان سازی نرخ ارز به بانک های کشور ابالغ شود. به واقع با توجه به بار مال

بانک مرکزی بر تامین ارز جهت واردات  جه است، در حال حاضر تمامی تالشتوسعه و در شرایط خاص کشور که به دنبال تحریم های همه جانبه با کاهش شدید در آمد های ارزی موا

سبترین شیوه برای پوشش نوسانات نرخ ارز استفاده از مشتقات از جمله انعقاد کاالهای ضروری و ایفای تعهدات بالفعل ارزی متمرکز بوده و همچنانکه همواره تاکید داشته است، منا

 ل نداشته باشد.قراردادهای آتی ارز می باشد تا ضمن پوشش گیرندگان تسهیالت ارزی از ریسک نوسانات نرخ ارز، برای دولت و بانک مرکزی بار مالی به دنبا

 یبارگنج ییکنترل خودرو یهاسامانه یو به روزرسان ینسبت به نصب، راه انداز اینکه لیشده است از قب دهید یکام مختلفبه منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال اح 

به تعداد  1397که تنها ر سال  یردولتیغ یحقوق ؤسساتاشخاص و م قیناجا از طر یو کنترل یبازرس یستگاههایمرزها و ا یو خروج یورود ،یگمرک ی( در مبادیرکسی()اینری)کانت
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 یقاچاق در طول سال ها یکه ورود کاال دیو اقدام نما یزیبرنامه ر یقوا مکلف است به گونه ا ریسا یقانون برنامه دولت با همکار 46ابق ماده طم  ایدستگاه  عملکرد داشته است  170

به عمل آورده  یریکه خارج از کنترل گمرک است جلوگ ییایو در ینیمجاز زم ریغ یورود یمباد تیقانون برنامه از فعال یسال اول اجرا ازو  ابدیبرنامه ، ساالنه حداقل ده درصد کاهش 

قانون ، به منظور کنترل و مبارزه  108بند ب ماده  یباشد. مثالً در راستا یفاقد عملکرد مناسب م زیبند ن نی.  که متاسفانه ادینما هیارا یاسالم یو گزارش ساالنه آن را به مجلس شورا

 ،یگمرک ی( در مبادیرکسی()اینری)کانت یبارگنج ییکنترل خودرو یهاسامانه یو به روزرسان ینسبت به نصب، راه انداز شودیو گمرک اجازه داده م یانتظام یرویر با قاچاق کاال به نمؤث

 .،  اهداف قانونگذار محقق نشده است یردولتیغ یاشخاص و مؤسسات حقوق قیاز طر جانا یو کنترل یبازرس یستگاههایمرزها و ا یو خروج یورود

 

 : تغییرات شرایط و زیرساخت های الزم  و .... در طول اجرای قانون 

 که  1398المللی در وضعیت باثباتی قرار داشته است. از طرفی وقوع سیل در ابتدای سال قانون برنامه ششم توسعه در شرایطی تصویب گردید که کشور در حوزه مناقشات سیاسی بین

، 1397، خروج آمریکا از برجام در سال 1398هزار میلیارد ریال خسارت به کشور وارد کرده، فراگیر شدن پاندمی کرونا در اواخر سال  300-400حسب برآوردهای انجام شده حدود 

در تحقق رشد اقتصادی و اهداف کالن اقتصادی در این دوران گردیده  المللی منجر به بروز مشکالتیهای ظالمانه جدید بر کشور توسط آمریکا و محدودیت در مبادالت بینوضع تحریم

توان نادیده ای برای تولید را نیز نمیهای داخلی به ویژه در حوزه مدیریت بازار ارز و تأمین کاالهای اساسی برای آحاد جامعه و نهاده و مواد اولیه و واسطهاست. هرچند از سوء مدیریت

نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب  1398لغایت  1396های گذاری شده که در عمل طی سالهدف )هشت( درصد 8ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد ساالنه  گرفت.  در قانون برنامه

، اقتصاد ایران در رکود تورمی 1398و  1397های درصدی در سال 35درصدی و  27درصد محقق گردید. بنابراین با توجه به تجربه تورم حدوداً  -5/6درصد و  -4/5درصد،  7/3بالغ بر 

 طور مثال در خصوص تغییر شرایط می توان اذعان داشت :بسر می برد.  به

  ی میلیارد دالر ه سمبنی بر جهت گیریها و سیاستهای الزم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط ساالن 4تحقق حکم بند الف ماده

(دالر به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15.000.000.000از خطوط اعتباری خارجی در قالب تامین مالی خارجی)فاینانس(خودگردان با اولویت تامین مالی اسالمی ،)

نجمله، مذاکره و تجهیز منابع مالی خارجی)با شرایط و ضوابط مناسب( و (دالرقراردادهای مشارکتی خارجی مستلزم تامین  و تدارک پیش نیازهای الزم و ضروری م20.000.000.000و)

های داخلی و خارجی بسیاری مواجه میها و چالشباشد. ظرفیت داخلی کشور در انجام الزامات قانونی، با محدودیتهمچنین قابلیت نظام بانکی کشور جهت جذب منابع مزبور می

 دم تحققها بی تاثیر نیست.باشد. همچنین وجود تحریم ها در این ع
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  تخصیص اعتبار مورد نیاز و   ایجاد سامانه های دفع بهداشتی زباله های روستاییو  اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویتقانون مبنی بر  27مفاد ماده

 است. ل نیامدهاقدامی به عم ،عدم تأمین منابع الزمبه دلیل  جهت احداث، بهسازی و آسفالت

  ( شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصوالت درطول اجرای %10قانون مبنی بر کاهش حداقل ده درصدی) 33ماده  (ت)در راستای بند

ت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به منظور توزیع عادالنه نهاده های دامی قانون برنامه به دلیل عدم هماهنگی و اتصال سامانه بازارگاه بین گمرک، بانک مرکزی، وزارت صنع

ذف واسطه های غیر ضرور و خرید مستقیم به تولید کنندگان دام و طیور با توجه به طراحی و راه اندازی سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی به منظور کاهش هزینه های مبادله، ح

ایی که در اختیار ننده همچنین با توجه به واگذاری قانون تمرکز به وزارت صنعت، معدن و تجارت می بایستی از وزارت مذکور اخذ گردد. که درصد فوق در سالهتولیدکننده از وارد ک

حاکی از فروش بخش عمده ای از نهاده ها در های واصله  های انجام شده و گزارش درصد می باشد. بررسی 1.84درصد و  3به ترتیب  1397لغایت  1396وزارت جهاد بوده از سال 

 1399تا شش ماهه سال  1398( شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصوالت در سال 10بازار آزاد بوده لذا کاهش حداقل ده درصدی)%

 .درصدی گوشت قرمز بوده ایم 150فزایش نه تنها محقق نگردیده،بلکه شاهد افزایش بی رویه قیمت ها منجمله ا

  ه حداقل ده درصد دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که ورودی قاچاق در طول سال های اجرای قانون برنامه، ساالن 46ماده  (ج)براساس بند

یت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری بعمل آورده که در عمل  بر اساس %( کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعال 10)

ا شاهد کاهش نیافته بلکه افزایش آن ر گزارشات برآوردی میزان قاچاق کاال و ارز طی سنوات اجرای قانون برنامه ششم توسعه، مشخص میگردد که نه تنها قاچاق ورودی طی این سنوات

ورد میزان قاچاق با همکاری دستگاههای هستیم. البته باید توجه داشت که به علت غیررسمی بودن امر قاچاق، تعیین دقیق میزان آن امکانپذیر نیست و صرفاً می بایست گزارشات برآ

جرائی و عدم استقرار و دسترسی به سامانه های ذیربط، باعث عدم کنترل و شناسائی های ا عدم هماهنگی الزم و کامل این دستگاه تجریم ها در کنار  اجرائی ذیربط تهیه گردد. لیکن 

 گردیده است. منجر به عدم تحققکنترل قاچاق مبادی ورودی غیرمجاز

  های ارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتها )بانکرینگ( و خدمات جانبی آن در خلیج فرسانی به کشتیمنظور افزایش خدمات سوختبه؛ قانون دولت مکلف است 48ماده  (ب)در بند

ها رسانی به کشتیها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوختگذاری فرآورده، شرایط، تسهیالت، مشوقالزم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت

ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه رسانی به کشتیاز بازار سوخت ( ساالنه، سهم کشور%10درصد)نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل دهرا به

قد ن فابرخی از بنادر ایرابا توجه به اینکه ارائه خدمات بانکرینگ نیازمند زیربنا و ارائه خدمات بندری نظیر )آب شیرین کن، غذا و...( می باشد و این خدمات در ( برسد.، %50درصد )

جمهوری اسالمی نداشته لذا هدف گذاری انجام شده  مذکور بوده و همچنین به دلیل شرایط سیاسی و اعمال تحریم های ظالمانه نفتی کشتی ها تمایلی به حضور در منطقه آبی تانامکا

ط کنونی امکان تحقق ندارد.  الزم به ذکر است مشوق های گوناگون برای شرکت درصد با توجه به شرای 50درصدی و در انتهای برنامه ششم توسعه  10در قانون مبنی بر رشد ساالنه 
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درصد می باشد.  لذا اهداف  10گ حدود های بانکرینگ در نظر گرفته شده لیکن به دالیل اعالم شده استقبال چندانی از این موضوع نشده است. و در حال حاضر سهم کشور از بانکرین

 شده است.قانونگذار بطور کامل محقق ن

  قانون ، یک مورد محقق شده است، اما اقدامات تحریمی  51ی  موضوع بند )الف( ماده الملل نیبا کارکرد ب یاز بنادر اصل یو بهره بردار یگذار هیشرکت جهت سرمادر خصوص مجوز

اری و مشارکت می کنند، موجب شد تا استقبال خوبی که از طرف شرکت های دولت آمریکا پس از خروج یک جانبه از توافق نامه برجام بر علیه شرکتهای خارجی که با ایران همک

للی، مذاکرات و جلسات متعددی با شرکتهای خارجی در دوره برجام رخ داده بود به سرانجام مورد انتظار نرسد.  پیرو توافقنامه برجام و ایجاد شرایط مساعد جهت همکاری های بین الم

VIکه اهم آن پیشنهاد مشارکت با شرکت فرانسوی وینسی ) معتبر بین المللی صورت گرفت، NCI و همچنین  95-96( جهت توسعه فرودگاههای بین المللی مشهد و اصفهان در سالهای

ه ای، مصوبه الزم از هیأت محترم وزیران بوده است که در رابطه با فرودگاه مشهد، ضمن انعقاد تفاهم نام SEAطرح ساخت ترمینال در فرودگاه بین المللی مهرآباد توسط شرکت ایتالیایی 

م امکان تامین مالی از منابع بین المللی توسط نیز اخذ گردیده است ،  لیکن به دنبال خروج یکطرفه آمریکا از توافقنامه برجام و تشدید تحریم های ظالمانه و مخاطرات ناشی از آن و عد

 است محقق نشدهذار اهداف قانونگطرفهای خارجی، موضوع متوقف گردید. لذا 

 ها برای تبادل اطالعات با اخذ وجه باعث شده است امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی نبودن برخی از تبادالت اطالعات و اعطای مجوز قانونی به برخی از دستگاه رایگان

قانون  67ماده  (ص)آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان موضوع بند الکترونیکی به استعالم های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف 

 محقق نشود.

 

 پیشنهادات-7

   عی، مالیات، اصالح قوانین مربوط از جمله قانون کار و تامین اجتماهمه ذینفعان دارد و  توجه به نکات و نظراتبهبود فضای کسب و کار و پشتیبانی و مانع زدایی های تولید نیاز به

کشور،  ینظام مال یو ارتقا پذیر تولید رقابتقانون رفع موانع ، قانون بهبود فضای مساعد کسب و کارقوانین مورد رسیدگی ) ویژه  تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت و به

ی، ( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیس ی( قانون اجرا7( و )1اصالح مواد ) قانون ، یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیحداکثر استفاده از توان تول قانون

 رسنجی ازستی با نظسعه  بایهفتم توبرنامه  قانونو تدوین   (قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و و اختراعات هاینوآور یساز یو تجار انیاز شرکتها و مؤسسات دانش بن تیحما قانون

های ضروری و مکمل در ایجاد فضای کسب و گام تا ،انجام شودای هرگونه برداشت سلیقهو بدون  با شفافیت و صراحت تمامو اصالحات ایندگان بخش خصوصی صورت پذیرد نم

  رود. کار بشمار
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  اهداف درصد قوانین مورد رسیدگی  34به طوری که بطور متوسط  اشته است.ند یکامل یبندیپا کسب وکار طیقانون بهبود مستمر مح مانند نهیزم نیمصوب در ا نیقوان تیرعادر دولت ،

های هر جامعه ای محسوب می با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصالحات الزم، از اولویتده است، لذا احکام و بندها را محقق ش

همچون  یراهکارها در مباحث نیا ،مناسب است اریمشکل دار بس ینجات بنگاهها یبرا یاتیعمل یراهکارها ینیب شیی کسب و کار غیر ممکن است. پبدون این موارد بهبود فضا .شود

 یریو رقابت پذ یباشد. طرح توانمندساز یمکارگر و کارفرما  نیب جادشدهیا یاز تنشها یریو جلوگ ها¬مینحوه مقابله با تحر ت،یریمد یبه روزآور ه،یمواد اول نیتأم ،یمنابع مال تیریمد

 .خواهد بود هکارگشا ی با اخذ نظر از اتاق های ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی،دیتول یواحدها

 و مقررات مخل کسب  نیقوان یی؛  شناساکسب و کار یصدور مجوزها یندهایدر فرآ لیو تسه عیتسر یکسب و کار در راستا یپنجره ها قوانین بمانند مفاد  یساز یاتیزام دولت به عملال

استانها،  یو رقابت ینسب یتهایبا توجه به مز« بهبود فضای کسب وکار هر استان» میو تنظ یطراح وو متضاد  ریمغا ،یمواز ،یمیمخل، قد نیاصالح آنها، قوان ایوکار به منظور حذف 

 ان،یکارجو یاطالعات یهایازمندیو بر خط ن عیسر ییبه منظور پاسخگو تجارینظام جامع اطالعات  جادی: انیسرزم شیآما یو محل یمل یبا در نظر داشتن الگوها وشهرستانها و مناطق 

 قرار گیرد. بایستی  در تدوین برنامه هفتم توسعه و اصالح قوانین مدنظر و به روز حیبه آمار صح یدسترس بازار کار: نفعانیذ هیکار و کل وگذاران، صاحبان کسب  هیسرما ان،یکارفرما

   و  جادیکسب و کار و کمک به ا یاز خوشه ها تیو حما ییشناسا کردیبا رو یاقتصاد رسم یبه سو یرسم ریاقتصاد غ نهینظام مند و نهاد تیهدابرای کاهش اثرات منفی قاچاق و

 یو توسعه شبکه ها جادیا یبرا یکسب وکار و بسترساز یاز خوشه ها تیحماو  ییکمک به شناسا یو اقدام برا یزیبرنامه راقدام الزم صورت پذیرد. کسب وکار  یتوسعه شبکه ها

از  یکی ،متوسط و بزرگ یکسب و کارها آنها با یریپذ تتوان رقاب شیکوچک و افزا یکسب وکارها ییو مانا ییایپا شیافزا کسب وکار به منظور یها نگیبر هلد دیکسب وکار با تأک

آرمان خواهد  نیدر تحقق ا یگام بلند زین ها تیفعال نیا نهیاست؛ فراهم آوردن زم یو برندساز یشبکه ساز ،یکسب و کار، خوشه ساز یهبود فضاب ریبزرگ کشورها در مس یها تیموفق

 .بود

  برنامه ششم قانون خصوصاً  ییاجرا یامه هان نییو ابالغ آ بیتصو ندیدر فرا عیتسردرصدی آیین نامه ها و مقررات مصرح ، تصویب نشده قوانین مورد بررسی،  21با توجه به میانگین

 یو مؤثر یهنوز اقدامات جدها شدن آن  ییاجرا ی، که برا یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول توسعه، قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و

 اهداف مصرح در احکام قوانین می باشد. ، یک ضرورت غیرقابل انکار در تحققاست رفتهیصورت نپذ

 حقوق مالکیت توجه داشت که امنیت  دیبا .حاصل نشده است قیتوف بوده عمالً یبه مشارکت بخش خصوص ازیاز احکام  که ن کی چیبرنامه ششم در ه قوانین مورد بررسی خصوصاً در

به حفظ و بازدهی سرمایه های خود  بتست و به هیج وجه قابل انکار نبوده و نیست. اگر کارآفرینان نسدر شکل گیری یک اقتصاد پویا شناخته شده ا یمحور همواره به عنوان اصل

ان گذرای در هیچ یک از فعالیت های اقتصادی نخواهند بود از این رو حقوق مالکیت مطمئن و تضمین شده شرط الزم و کافی برای ترغیب کارآفریناحساس امنیت نکنند حاضر به سرمایه
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دولت و ملت و  نیب یاعتماد سازحتی نسبت به استفاده از منابع مالی بانکی نیز رغبتی نخواهند داشت.  اقتصادیسرمایه گذرای است و  اگر حقوق مالکیت نامطمئن باشد ، فعاالن به 

 اریبس ریمس نیدر ا یاجتماع هیسرما جیباشد. ترو یم طیمح نیدر ا ینونساخت اعتماد، حلقه مفقوده ک ریبود. ز خواهدکسب و کار  یاز بهبود مستمر فضا یدو، فصل مشترک نیا یکینزد

و  یفعاالن اقتصاد یو خستگ یباعث دلزدگ کنند؛¬یم یریگیپ زیرا ن یمواز یتهایمتعدد که بعضاً فعال های¬عامل به دستگاه رانیودن مدنمپاسخگو .یا به عبارت دیگر مؤثر خواهد بود

اماندهی در قوانین نیز تاکید شده است بمانند تعیین مجوزها و یا س .شود تر¬سهل ریمس نیو حذف شرائط زائد، ا ها¬یکار یر است با احصاء موازصاحبان کسب و کار شده است. بهت

 عملیاتی نشده است.، مطابق اعالن نماینده بخش خصوصی ، بطور کامل یک بازرسی از بنگاهها که هیچ

 عدم  یاز جمله عوامل مهم برای مواز یو مجوزها نیوجود قوان ف،یتکل یمجوز به جا تیاستفاده از ماه ،ی با وجود قلمرو وسیع مجریاننونقاعمده مواد دستگاه ناظر در  نییعدم تع

 که بایستی دراین زمینه تنقییح قوانین به همراه اطالع رسانی همگانی آنها صورت پذیرد.وانین مورد بررسی می باشد.از احکام ق یبخش یاجرا

 ثار منفی اقتصادی آن با نظرخواهی اخالل در بازار و آآثار خارجی قانون از قبیل  ز قوانین به دلیل عدم تامین بار مالی  مسکوت مانده اند در اصالح قانون تامین بار مالی به همراهبرخی ا

در تاکید این موضوع باید  . مشخص گردندانون مناقض و ناسخ و منسوخ دقیقاًکشور نیز سازماندهی شود و قضمن اینکه قوانین اصلی  از نمایندگان بخش خصوصی در نظر گرفته شود،

 از حمایت و کشور خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر ( قانون14اعطای معافیت جدید در ماده)توجه داشت که  حتی این قوانین نیز در برخی موارد متناقض یکدیگرند بمانند 

 .دنمی باشتوسعه  ممنوعیت معافیت ها و تخفیف های مالیاتی در قانون برنامه ششمنقض  الیحه قانون مالیات بر ارزش افزوده ، که تماماً ضافه شده درایرانی و معافیتهای ا کاالی

 های اقتصاد مقاومتی و سیاست های استراتژی  نجات صنایع و حمایت از تولید و مصرف کاالی داخلی و اجرای قوانین مورد رسیدگی ، مستلزم اجرای سیاست هاز نظر فعاالن اقتصادی را

ژی توسعه صنعتی در مرحله اول با اجرای سیاست های درون نگر ته کنونی بوده است. سیاست های استراتتوسعه صنعتی می باشد که در دنیا نیز راهگشا بسیاری از کشورهای پیشرف

که در این قوانین، این استراتژی له بااستفاده از استراتژیهای برون نگر، ورود به بازارهای جهانی را هدف می گیرد. باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد  و پس از تحقق این مرح

 مشخص نشده است.

 : پیشنهاد اصالح در برخی از  قوانین به شرح ذیل است 

  کشور ینظام مال یو ارتقا پذیر تولید رقابترفع موانع قانون : 

  و  یرقابت طیشرا تیالزام به رعاموضوع   («2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یالحاق برخ»قانون  27از جمله ماده  یمواز یقانون یهامجوزبا عنایت به عملکرد

 رورت از دیدگاه ذینفعان قرار گیرد .که منجر به عدم عملکرد شده است مورد مداقه در اصالح یا حذف قانون بنا به ض قانون  7ماده در  یعموم دهیمناقصه و مزا یبرگزار
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 22واحدها،  ماده  درگردش سرمایه تأمین راستای در اعتباری مؤسسات و بانکها کلیه الزام برای را الزم تنبیهی و تشویقی موضوع تدابیر 21بند )ث( ماده ای برخی مواد  بمانند بر 

 .ت و پیگیری ذینفعان فراهم شودراظمالی و ... امکان ن و اقتصادی ، فنی توجیه ایدار طرحهای نیاز مورد ریالی و ارزی تسهیالت از استفاده موضوع

  کسب و کار طیبهبود مستمر محقانون: 

  ولت و بخش خصوصی شناسایی می شوند.مصویات و قوانین مخل و زائدی که در جلسات شورای گفت و گوی دایجاد ضمانت اجرایی در قانون برای 

  و گسترش تجارت با کشورهای دیگر در اصالح قانون مدنظر قرار گیرد.از تولید ارایه الگوی مشخص حمایت 

 یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول  

 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور بجهت رفع مشکل  بخشودگی جرایم  تامین اجتماعی .  13 ماده اصالح 

  و اختراعات هاینوآور یساز یو تجار انیاز شرکتها و مؤسسات دانش بن تیحماقانون 

 چنین تشکل های تخصصی در الزم است نقش معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان نهاد تخصصی حوزه نوآوری و فناوری در قانون و دستورالعمل های اجرایی بیشتر شود. هم

قش موثرند  شایان ذکراست که توجه به ظرفیت  این دو نهاد می تواد در حصوصل به نتایج با کیفیت در روند بررسی درخواست شرکت ها برای فرایندهای ارزیابی شرکت ها فاقد ن

 شمول در چتر حمایتی دانش بینان موثر باشد.

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز قانون: 

   مورد اصالح و مداقه قرار گیرد سرمایه گذاری در خرید ناوگان حمل و نقل  عدم به اصول حقوق ملی و بین الملی  و منجر   براساس قانون 20ماده . 

 تخلف آورده شود ، تا ضمانت اجرایی برای جلوگیری از قاچاق قوی تر شود.قانون به جای کلمه  44ماده جرم  برای قاچاق در  واژه 

 جهیز گمرکات ، انبارهای سازمان اموال تملیکی، هوشمند سازی سامانه ها و آموزش نیروی انسانی است که اجرای موارد قانون ، نیازمند ت حمبارزه موثر با قاچاق کاال و ارز پس از اصال

ت اایین کشفیده است . با توجه به حجم پمذکور نیازمند هزینه و تعیین بودجه مشخص است. این در حالیست که متاسفانه هزینه های اجرای این قانون از محل درآمدهای قانون تعیین ش

 یهاسامانه یو به روزرسان یراه اندازهمچنین  ود .و کیفیت نامناسب مبارزه با قاچاق ، ایجاد زیرساخت ها به زمان طوالنی نیاز دارد و عمال مبارزه با قاچاق در کوتاه مدت میسر نخواهد ب

 لذا برای تحقق احکام قانون نیاز به تصویب منابع پایدار در قانون می باشد.به خوبی انجام نشده است.ی به دلیل بودجه گمرک ی( در مبادیرکسی()اینری)کانت یبارگنج ییکنترل خودرو
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  مالی منظا ارتقای و پذیر تولید رقابت موانع رفع ( قانون20بطور مثال  آیین نامه اجرایی ماده ) .رفع گرددبا هم فکری بخش خصوصی  برخی عدم تطابق ها  بین مقررات اجرایی با قانون 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام  54قانون رفع موانع تولید، شیوه نامه ماده  37کشور با موضوع بدهی ارزی به حساب ذخیره ارزی، وضع عوارض  صادراتی مغایر ماده 

 ت و عوارض مالیات ارزش افزوده.موضوع استرداد موقت مالیا  کشور ینظام مال یتقاو ار پذیر تولید رقابترفع موانع  قانون 34لعمل منتشره جهت اجرای ماده ا، دستورمالی کشور

 و پذیر تولید رقابت موانع رفع قانون 20ماده  3بمانند آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز موضوع تبصره  ؛برخی از مقررات به دلیل اهمیت باال در بهبود شرایط کسب و کار تدوین گردند 

 کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون( 17ماده )کار،  و کسب محیط مستمر بهبود قانون 29 ماده موضوع تجاری دعاوی به ررسیدگی در تجاری دادرسی آیین کشور،  الیم نظام ارتقای

بخش ساختمان توسط  یصنف یهاتشکل یریگشکل نهیدر خصوص فراهم آوردن زم کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون( 18ماده ) ،تیریسازمان نظام مشاوره مد لیدر خصوص تشک

 .یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 قانون رفع موانع تولید رقابت  17و16اده ضوع مالیی، فروش اموال مازاد بانک ها موبمانند حذف مجوزهای حامل امضای ط .قرار گیرد و تعیین تکلیف برخی موارد به جد مورد پیگیری

  .اختراعات موضوع منابع صندوق نواوری وشکوفایی و نوآوریها سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون 5، حکم ماده پذیر

  اصالح ونقان هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کاربمانند مصوبات  ؛دارند و اطالع رسانی قوی شدن نیاز به استقرار سامانه ها و زیرساخت هابرخی قوانین برای اجرایی 

 . اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون( 7) و( 1) مواد

 لیاز قب ی. اقداماتستین یانجام شده مکف یو دستورالعمل یدر نظر گرفته شود که تنها اقدامات بخشنامه ا دیبا یمختلف کردهایرو ، 4ماه  (ح)موضوع بند  هیجهت توسعه بازار سرما: 

 و  یکند بلکه  توجه به فرهنگ سازمان ی( کفاف نم یبا جنبه مال یو نظارت یبر مباحث کنترل دی)با تاک یشرکت تیمنظور صرف ابالغ دستورالعمل حاکم نیکه بد یشرکت تیمتحقق حاک

بزرگ و  یشرکت ها زییخاب درست جامعه هدف )عدم تمانت و یراتژو است  یرهبر ،یتیریو توجه به مباحث مد هیاقتصاد کشور و بازار سرما یو ساختار یقانون ،یطیمح طیشرا

 یبرا نیدر کنار الزامات و مقررات الزم است. همچن هیاز برداشت مختلف از دستورالعمل و ضرورت وجود رهنمود و توص یریکوچک و ناشران بازار اول و دوم و فرابورس ( و جلوگ

  است که در دستورالعمل ها بدان پرداخته نشده است ینو مالحظات ف ییاجرا یها هیرو نیبه تدو ازیشدن ن یاتیعمل

 دایپ یکه تاکنون صورت عمل ردیصورت پذ زیخرد ن یمال نیو اشتغال در اقتصاد ببرد  و تام دیوجوه را به سمت تول کیستماتیس سکیمتنوع تر که عالوه بر کاهش ر یابزار مال جادیا -

 .نکرده است

 .در بورس که در عمل صورت نگرفته  است یشده در بورس اوراق بهادار و اقدام جهت عرضه کاف رفتهیپذ ینوع شرکت هاو ت جادیبا ا مهینفوذ ب بیضر شیافزا -

 .است افتهیصورت گسترش ن  یسهامداران خرد فرهنگ سهامدار نیو ب هیسهام عدالت در بازار سرما قیکه متاسفانه با جذب از طر یسهام دار یفرهنگ ساز -

  اطالعات یفناور رساختیو دولت و اصالح ز یبانک مرکز تیریبورس از مد تیریمد یاستقالل مکف -
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ر بورس به رغم اقدامات ااطالعات در باز تی)سقوط سهام بعد از رشد باال( به نظر ارتقا شفاف یبورس یدر شرکت ها متیا توجه به تحقق حباب قب 4همچنین در راستای بند خ ماده  -

بودجه سازمان بورس .مقامات و اقوام  اتیجزئ لیدست اندرکاران بورس در امور مختلف از قب یبرا یا شهیاتاق ش جادیاطالعات ا یتحقق افشا الزمه  نیصورت نگرفته است. همچن

سازمان  نیتابعه ا یشرکت ها ریبورس تهران و سا  یفناور تیریو خدمات بورس . شرکت مد یموضوع شامل شرکت اطالع رسان نیکه ا و ..... است تیشفاف شیانها و افزا  کی درجه

از انجام معامالت براساس  یریجلوگ، نامعلوم بازار یها تیبا فعال پاسخ، عاتیشا دییتا ای حیتوض، کامل اطالعات یافشای ازقبیل با اقدامات یستیافشا  با ندیدر فرا نکهیضمن ا. شود یم زین

 ردیصورت پذ نفعانیعموم ذ یبرا یاعتماد ساز می تواند  غیبه منظور تبل یضرور ریاطالعات غ یافشا منعی و اطالعات نهان

 رغم اینکه در ماده  اقتصادی و تولیدی است. به نقانونی و بهبود مستمر کسب و کار بر شمرد ، فقدان الگوی مشخص حمایت از فعاال عمهمترین مشکلی که می توان در حوزه رفع موان

ره شده است، اما این مهم با گذشت چندین سال از تصویب قانون همچنان به طور کامل اجرایی نشده است و در واقع  نداشتن الگوی ت اشارقانون به الکترونیکی شدن فرایند تجا 8

مسیر تولید و تجارت  نده نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز و باال بودن نرخ سود بانکی ،اقتصادی شامل تحریم، رونده فزای مشخص حمایت از تولید و تجارت باعث شده است به شوک های

مقررات و بخشنامه های متعدد در زمینه ممنوعیت های صادرات و واردات ،  ررا دچار تغییرات اساسی کند. به عبارت دیگر با تشدید تحریم های اقتصادی ، بخش دولتی ناگزیر با صدو

وی مدیریت تولید و د الگدارد ، سیاستگذاری اقتصادی بایر ر در معرض شوک های برونزا قراث ایجاد اختالل در روند تجارت کشور شد. از همین رو در شرایطی که اقتصاد کشوعبا

 تجارت را با محدودیت های ایجاد شده مشخص نماید.

 یل فاقد عملکرد موثر و اثربخش می که به رغم تصویب قوانین مرتبط برخی از مواد تاثیرگذار  به شرح ذ را برآورده سازد ریانتظارات ز دیکسب و کار با یدولت در جهت بهبود فضا

 : باشند

قانون برنامه ششم توسعه  46ماده  قانون برنامه ششم توسعه، بند )ت( 35بند )ر( ماده با اجرای  و غیرمنتظرهی ناگهان راتییاز تغ دیاک زیو پره یثبات اقتصاد جادیاو  محور شدن کیاستراتژ-1

 . کسب و کار طیبهبود مستمر مح 24ادهم و

 یکل یهااستیس ی( قانون اجرا7( و )1قانون اصالح مواد ) 2با اجرای ماده    IMSو ITحمل و نقل و ستمیشامل س ،یساخت ریز یهایاز فناور یریچرخش اطالعات با بهره گ ستمیسرای اج-2

 . کسب و کار  طیبهبود مستمر محقانون  11ماده   (خ)بند   و برنامه ششم توسعهقانون  4ماده  (خ)(: ، بند  15/11/1399آن )مصوب  یو اصالحات بعد ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم )

  .کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 7ماده وقانون برنامه ششم   31ماده  (د)با اجرای بند  کیدولت الکترون یساز ادهیپ -3
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قانون  رفع موانع تولید  رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی  57ماده  و ع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون  رف 38ی با اجرای بند )ج( ماده امکانات پنجره واحد تجار جادیا -4

 .کشور 

قانون حداکثر استفاده از  4ماده  (الف)بند  3، جز قانون برنامه ششم  33ماده  (ب)قانون برنامه ششم ، بند  31ماده  (ذ)قانون برنامه ششم ، بند  4ماده (  ذ)ی با اقدام در اجرای بند تجار شیآما -5

 .کشور ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول 8ماده و  قانون برنامه ششم  46ماده  (الف)، بند   یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیتوان تول

، مفاد  کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح  6ماده، کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 2مادهقانون برنامه ششم توسعه،  67ماده  (ث)بند یی باالزام به اجرایو پاسخگو یریپذ تیمسئول -6

 ام مالی کشور .بت پذیرو ارتقای نظقانون رفع موانع توالید رقا 60ماده  و  کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 29ماده،  کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح 11ماده

بند قانون برنامه ششم توسعه  ،  7ماده  (ح)قانون برنامه ششم توسعه ، بند  4ماده  (ذ)بند ی و توسعه زیرساخت های کشور با اجرای از منابع مل ی و اثربخشیبهره ور شیتالش در جهت افزا -7

قاانون  35ماده  (ذ)بند ، ه ششم توسعه مقانون برنا 32ماده  (ت)بند قانون برنامه ششم توسعه ،  22ماده  (ب)توسعه ، بند ه ششم مقانون برنا 22ماده  (الف)قانون برنامه ششم ، بند  21ماده  (الف)

کسب و  طیبهبود مستمر محقانون  25ماده  2تبصره، ه ششم توسعه منون برناقا 57اده ، بند الف مه ششم توسعه منون برناقا 56اده ، مه ششم توسعه منون برناقا 46ماده  جبند برنامه ششم توسعه، 

 هاینوآور یساز یو تجار انیاز شرکتها و مؤسسات دانش بن تیقانون حما 3ماده ( ه)، بند   یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول   9ماده   (ج)، بند کار 

 .قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  6( ماده ثنع تولید  رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، بند )قانون  رفع موا 16ماده  (ب)،  بند  و اختراعات

  باشد در نهایت بدون توجه به برنامه ها احکام مصوب شده است بطور مثال مباحث آب، محیط زیست و .....کسب و کار  نیبرنامه و قوانبودجه های دولتی که بایستی برشی از احکام  

دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان  یهای عمومی، اصالح نظام درآمدجویی در هزینهمنظور تحقق صرفهبهدر برنامه مقرر گردیده بود که  در یک مصال مشخص 

لکن  در عمل اعطای معافیت جدید طبق قوانین بودجه  رنامه ممنوع است.برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون ب ،اجرای قانون برنامه ششم

( قانون بودجه سال 11( بند)د(تبصره)2، جزء)1397( قانون بودجه سال 10، بند)ز(تبصره)1397( قانون بودجه سال 10، بند)و(تبصره)1396 سال بودجه ( قانون15( تبصره)بسنواتی )بند)

 .(1399انون بودجه سال ( ق11( بند)د(تبصره)2، جزء)1398
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 د؛یاز تول یانیو پشت ییدر جهت مانع زدا یستیتوجه داشت که با دیبا تیدرنها

 در اجرا به آن اعتقاد راسخ داشته باشند.  زین انیکه مجر یبگونه ا رد،یقرار گ بیو مورد تصو هی( تهیو دولت ی) بخش خصوص نفعانیبرنامه جامع با حضور همه ذ کی؛  اوالً

 باشد. یها م نهیهمه کشور در همه زم یاطالعات و آمار بموقع و دردسترس برا تیدرست،  شفاف میتصم یگام برا نیاول  ؛اًیثان

و مقررات  یعاد نیواناز ق کی چیکه در ه یکردد بگونه ا  فیتعر یها و اقتصاد مقاومت میبلندمدت با توجه به تحر یکشور در برنامه هفتم و برنامه ها یتوسعه اقتصاد یاستراتژ ثالثاٌ؛

 نقض نگردد.

 اصل درنظر گرفته شود. کیبه عنوان   یگذار هیسرما تیو امن یموضوع ثبات اقتصاد نیقوان نیدر تدو رابعاً؛


