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الزامات انقالب در مجوزهای
کسب و کار
روز گذشته مجلس شــورای اسالمی با تصویب کلیات
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ،گام بزرگی
در مسیر تغییر در فرایند شروع فعالیت های اقتصادی
برداشت .اکنون هم تجربه عینی فعاالن اقتصادی و هم
آمارهای رسمی داخلی و خارجی نشان می دهد که
فعاالن اقتصادی در آغاز فعالیت اقتصادی خود برای
کسب مجوز با هفت خان و به عبارتی هفتاد خان کسب
مجوز فعالیت مواجه هستند .رتبه ایران در گرفتن مجوز
فعالیت اقتصادی از سایر مولفه های فضای کسب و کار
بدتر است ،به گونه ای که از این جهت رتبه  178را در
جهان داریــم .همچنین در گــزارش «پایش ملی محیط
کسب و کار ایــران» در بهار امسال که اتاق بازرگانی با
نظرخواهی از تشکل های اقتصادی انجام داده است،
«موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار
در دستگاه های اجرایی» چهارمین عامل اصلی مخل
فضای کسب و کار است .به این ترتیب می توان گفت که
تاخیر فراوان در راه اندازی یک فعالیت اقتصادی ساده
نظیر رستوران ،سوپرمارکت ،داروخانه ،دفتر وکالت و ...
با انواع و اقسام محدودیت ها و کارشکنی در صدور مجوز
رو به رو می شود .این کارشکنی ها  2دلیل عمده دارد:
 -1تــعــارض منافع :بخشی از فرایند صــدور مجوز به

ابالغ اصول  ۱۲گانه مقابله با
فساد اداری و اقتصادی در دولت
رئیسجمهور اصــول دوازده گانه حاکم
بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد
اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را ابالغ
کــرد.اصــول  ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی
پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی
شامل شفافسازی ،مدیریت تعارض منافع،
فرهنگسازی و نظارت همگانی ،متناسب
سازی ساختار و تشکیالت دولت ،شایسته
گزینی ،دولت الکترونیک ،حمایت از فعالیت
سالم ،تقویت اشراف اطالعات ،نظارت موثر
و کارامد و برخورد قاطع ،دقیق و موثر است
که به اعضای دولت و دستگاههای اداری و
اجرایی ابالغ شد.

نهادهای صنفی بر می گردد که در عمل با منفعت انحصار
در کسب و کار مواجه هستند و این انحصار را در پوشش
های بعضا قانونی قرار داده اند تا دایره فعاالن اقتصادی در
صنف خود را کمتر کنند و سهم باالی خود از بازار فعالیت
مد نظر را حفظ کنند.
 -2ذهنیت منفی نسبت به فعاالن اقتصادی :ما وارث
فرهنگی هستیم که فعالیت اقتصادی و کسب ثروت را
برخالف آموزه های دینی ،مذموم می شماریم .بسیاری
از سازوکارهای اداری بر این اساس طراحی شده است که
افراد دنبال تقلب و تخلف هستند ،بنابراین برخالف اصل
رایج حقوقی که معتقد است اصل بر برائت است ،مگر این
که خالفش ثابت شود ،برای دستگاه های اداری در صدور
مجوز ،اصل بر تخلف است و متقاضی شروع کسب و کار
باید ثابت کند که قصد تخلف ندارد.
مصوبه مجلس به طور مشخص این دو ذهنیت منفی را
هدف قرار داده است .تبدیل بخش عمده مجوزهای شروع
کسب و کار به مجوزهای ثبت محور با این هدف است که
فعال اقتصادی در بسیاری از زمینه های کسب و کار
معطل صدور مجوز نماند و بتواند در یک فرایند  3روزه و
ثبت فعالیت خود در سامانه ،کسب و کار خود را آغاز کند
و نهادهای نظارت بر فعالیت های صنفی ،پس از شروع
فعالیت ،میزان انطباق فعالیت آغاز شده با معیارهای
اعالم شده را بسنجند .همچنین برای صدور مجوز فعالیت
در زمینه هایی نظیر وکالت و سردفتری ،تعیین سقف
تعداد پذیرش منتفی می شود و هر متقاضی با شرکت در
آزمون ساالنه و کسب حدنصاب نمره می تواند فعالیت
خود را آغاز کند.
با این حال پس از تصویب جزئیات در هفته های آینده و
تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان ،توجه به چند نکته
درباره اجرای درست این قانون ضروری است:
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 -1اجــرای قانون نیاز به ضمانت اجــرای قوی دارد که
اگرچه در قانون پیش بینی شده است اما مهم ترین ضمانت
اجرا ،تعیین سازوکار سوت زنی و گزارش تخلف از قانون
است که باید در نظر گرفته شود.
 -2تبدیل مجوزهای پیشینی به پسینی اگرچه آزار و
اذیت بوروکرات های دولتی در قبال فعاالن اقتصادی را
کاهش می دهد اما به صفر نمی رساند و ممکن است در
پس نظارت های پسینی برخی عناصر ناظر ،اقدام به آزار
و اذیت و بهانه گیری از فعاالن اقتصادی برای کسب رشوه
کنند .بنابراین تاحد ممکن باید برای نظارت های پسینی
دستگاه های مسئول بر سر فرایند کسب و کار سازوکار
شفاف و روشنی وجود داشته باشد تا اخالل در فضای
کسب و کار از مسیر نظارت های پسینی رخ ندهد.
 -3اگرچه مصوبه مجلس به درستی فعالیت هایی را که
سالمت ،محیط زیست ،بهداشت عمومی – اجتماعی یا
امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از
منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند،
همچنان تایید محور نگه داشته است ولی باید توجه داشت
که تعیین مصادیق فعالیت های ثبت محور و تایید محور در
برخی مصادیق در مرز باریکی قرار دارد .افراط به معنای
نادیده گرفتن جنبه های سالمت ،محیط زیست و اخالق
و ثبت محور شدن افراطی همه فعالیت ها خطری است که
اصل اقدام درست مجلس را تهدید می کند و باید مراقب
بود که ثبت محور شدن موجب فرار سوء استفاده کنندگان
از سهولت مجوزهای کسب و کار نشود .در مقابل نیز
طرفداران انحصار ممکن است سعی کنند با بهانه های
مختلففعالیتهایزیادیراذیلفعالیتهایتاییدمحور
قرار دهند تا به انحصار خود ادامه دهند که در این مسیر
نیز توجه به چگونگی اجرای قانون و جلوگیری از افراط و
تفریط در آن ضروری است.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جداگانه شهردار و رئیس شورا تأکید کرد:

لزوم توسعه متوازن و حفظ مرکزیت حرم درگسترش مشهد
تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که توسعه مشهد نباید به
گونه ای صورت گیرد که در آینده شاهد دو بافت قدیم و جدید
باشیم ،بر لزوم توسعه متوازن شهر مشهد با محوریت حرم مطهر
برای جلوگیری از این آسیب تأکید کرد .به گزارش آستان نیوز،
حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدارهای جداگانه با
حسن موحدیان رئیس شــورای شهر و سیدعبدا ...ارجائی
شهردارمشهداظهارکرد:نبایدتوسعهمشهدبهگونهایصورت
گیرد که در آینده شاهد دو بافت قدیم و جدید در شهر باشیم،
با توجه به نحوه رشد شهر هم اکنون این نگرانی به طور جدی
وجود دارد که در آینده تمام آثار شهری و امکانات به یک سمت
شهر برود و مناطق پیرامونی حرم مطهر به بافت قدیمی شهر
مبدل شوند.ارجائی شهردار مشهد نیز در این دیدار ضمن بیان

دیدگاهها و برنامههای خود برای رفع مشکالت شهر مشهد
و خدمت رسانی شایسته تر به زائران و مجاوران بارگاه منور
امام رضا(ع) ،ویژگی منحصر به فرد خدمت در شهر مشهد را
توفیق خدمت گزاری به زائران امام رضا(ع) دانست و گفت:
برنامه شهرداری مشهد در  6محور اصلی در نظر گرفته شده
است که همگی به طور خاص یا با واسطه به مسائل پیرامون
مضجع شریف حضرت ثامن الحجج(ع) مرتبط میشود.
همچنین موحدیان رئیس شورای شهر مشهد هم بر اهمیت
ارتباط معنایی میان حریم و حرم رضوی به ویژه در معماری
تأکید کرد و گفت :توجه به مفاهیم معنویت در اطراف حرم
مطهر از جمله اقدامات ضروری و ماندگار برای مدیریت شهری
به شمار میرود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• برخی مردم که ماشین خریداری می کنند هنوز به
دفاتر رسمی برای ثبت سند مراجعه می کنند و می گویند
چرا قانون تصویب شده اجرا نمی شود؟ آخر دوست عزیز
قانون که مشخص و تصویب شده و دفاتر هم ملزم به اجرا
هستند شما چرا مراجعه میکنید؟ وقت و پول اضافه
دارید؟ خود مردم هم باید با قانون گذار همکاری کنند.
•• درکشورمافاصلهطبقاتیزیادبهچشممیخورد.خیلی
ها خودروهای لوکس خارجی دارند ولی بعضی پول خرید
دوچرخه را هم ندارند! یکی خانه ،ویال و برج دارد دیگری
روی پشت بام زندگی می کند!
••در جواب هم وطنی که گفته اند دولت دو ماه است آمده
و غر نزنید ،باید گفت که مردم انتظار داشتند دست کم
کاالها و ارزاق گران نشود و با همان قیمت دولت قبل
توزیع شود نه این که هر روز گران تر از دیروز!
••در بانک  ...برای این که اقساط وام  24میلیونی را
بلندمدت کنند باید مبلغ  600هزار تومان به حساب
کمک به زلزله زدگان واریز کنی! آخر کسی که وام الزمه
خودش یک جوری زلزله زده است.
•• فرزند مادرایرانی هستم .خواستم اقدام  ...ثبت احوال
مشهد و اداره اتباع مشهد رو بگم که وقتی بهت شناسنامه
می دن ،یک کد ملی می دن که هرجا بری بفهمن تو قبال
کی بــودی ،درصورتی که تو هیچ شهری به جز مشهد
همچین اقدام خجالت آور و ...انجام نمی شه .آخه یکی
نیست صدای ما رو بشنوه؟
••روز سه شنبه  در میدان پیروزی و هنرستان به خاطر یک
تصادف بسیار کوچک و معمولی دو نفر آدم بزرگ چنان با
چوب و چاقو به هم حمله کردند که اگر مداخله مردم نبود
یک قتل اتفاق می افتاد .آخر چرا؟ داریم به کجا می رویم ؟
••شنیده شده کشور امارات با توسعه صنعت گردشگری
و جذب سرمایه خارجی و برگزاری نمایشگاه و ...توانسته
به قــدری سرمایه جــذب کند که نیازی به صــدور نفت
نداشته باشد.چه خوب است در ایران هم از تجارب آن
ها استفاده شود.
•• از چاپ ویژه نامه اطلس ایرانی و انتخاب این نام بامسما
و زیبا ممنونم.
••مدت هاست با موتور سوارانی که از کاله ایمنی استفاده
نمی کنند برخورد نمیشود .با جوانانی که ارزش جان گران
بهایخودرانمیدانندوبزرگراههاراجوالنگاهموتورسواری
خطرناک خود قرار داده اند ،برخورد کنید.
•• افــرادی که دنبال تخریب دولت جدید هستند االن که

نمابر05137009129 :

واکسنواردمیشودمیگوینددردولتقبلنذاشتنواردات
واکسن داشته باشیم تا در دولت جدید انجام شود و به اسم
ایشاننوشتهشود.آخراینحرفرابرچهاساسیمیگویید؟
خودتون تنهایی فکر کردید یا کسی کمک تون کرد؟...
••یا ساده لوح هستید یا زد و بند کردید .درباره مضرات
و آسیب زا بودن واکسن ،موارد بی شمار معتبری وجود
دارد .اگر خواستید چند صد مورد برای شما میفرستم.
البته اگر مرجع تقلید شما سازمان بهداشت جهانی
صهیونیستی نباشد.
•• دوســت عزیزی فــرمــودن هر بــار حس کــردی کسی
دوستت نداره به مادرت نگاه کن .باکمال احترام به همه
مادران ولی بعضی از دخترهای این دوره و زمانه ،تنها
حسی که ندارن عشق بچه هاشونه .مثل زن من که بعد از
15سال با داشتن دو تا پسر و زندگی نسبتا خوب یادش
افتاده مجردی چقدر خوب بوده و رفته تقاضای طالق
کرده! پس هرکسی الیق مادر بودن نیست.
•• چرا هر دولتی که شروع به کار می کند اولویت شان
کشورهای همسایه اســت؟ چــرا فکر مــردم بیکارشان
نیستند؟
••لطفا راهــنــمــایــی و رانــنــدگــی بــه کسانی کــه داخــل
شهرتصادف می کنند درباره خرده شیشه ها تذکر بدهد که
جمع آوری بشود .با این گرونی الستیک ،مردم چه گناهی
دارند؟ خواهشمندم خود تصادف کننده محترم شیشه
های خردشده رو جمع کند تا به مردم خسارت وارد نشود.
••مردم به انــدازه کافی ،جوش و غصه و استرس و نگرانی
دارنــد ،لطفا در روزنامه تان این قدر مطالب منفی ،قتل و
خونریزیوکشتوکشتارودزدیوسرقتوداستانغمانگیز
چاپنکنید!اینقدرمطالبآموزندهومفیدودانستنیهست
برایچاپکردن.ستوندرامتدادتاریکیروحذفکنید.چرا
می خواهید مردم همیشه غمگین و افسرده باشند؟
••قانون مجلس برای مذاکرات هسته ای فقط برای دولت
روحانی بود؟
••چرا پول برق در شهرستان های استان خراسان به
صورت سرسام آور افزایش یافته؟
•• برجام اگر با شرایطی که مجلس تعیین کرد انجام بشه
کسیمخالفنیستامادردولتقبلباحقارتمیخواستند
زیر بار زورگوییهای آمریکا بروند .طبیعی است که هر آدم
وطن دوستی مخالف بود .لطفا مطالب روشن رو با تعصبات
بیهوده انکار نکنید .اصال موضع گیری های این دولت با
قبلی ها قابل مقایسه است؟ انصاف هم چیز خوبی است!

