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های اجرایی و برخورد آنها با حذف های اجرایی و برخورد آنها با حذف ارزیابی مجوزهای دستگاهارزیابی مجوزهای دستگاه

  مجوزهامجوزها

 1دکتر مرت ی عزتی

 چکیده:

های اجرایی از نگاب تعداد مجوز و دستگاب و نیز از این مقاله به ارزیابی مجوزهای دستگاب
یابی عیلکرد بشازبینی و کشاه  مجوزهشا در ایشران و     نگاب پشتوانه قانونی آن و هیچنین ارز

-پردازد  این بررسی با روش آماری و اقتصاد سنجی به تحلیل دادبعوامل اثر گذار بر آن می

دستگاب دولتی بزرگ با نزدیک به یک سوم مجوزهای ثبت شدب در کشور  3 های مجوزهای
، هشا ار شرکت کنندگان در بررسشی ترین یافته آن این است که نداشتن اختیپردازد و اصلیمی

تعدد افراد شرکت کنندب در بررسی, جزم گرایی و محح ه موقعیت شغلی و گاهی سشازمانی  
توجیه ششدن  ، از موانع اصلی در راب حذف و کاه  مجوزها در ایران بودب است  در برابر این

مجوزهشا   گیر عامل مهیی در پذیرش حذف و کاه کارشناسان و به ویژب مسوو ن تصییم
 در ایران بودب است 

 ف ای کسب و کار، مقررات زدایی، مجوز کلید واژه:

                                                           
1

اد  پژوهششکدب اقتصش   –دانشگاب تربیشت مشدرا    –جحل ال احید  –اقتصاد دانشگاب تربیت مدرا،  تهران استادیار  

82883901  09123273238           mezzati@modares.ac.ir 
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 :مقدمه

نق  و اثر بسیار مهیی بر کارکرد اقتصاد بشه ویشژب رونش  و توسشعه     ، ف ای کسب و کار
ن ر آنهشا بشرای   ، کسب و کارها دارد  چنانچه این ف ا برای کارگزاران اقتصادی مساعد باشد

شود و آمادگی بیشتری برای توسعه کارها خواهنشد  ب و کارها جلب میگذاری در کسسرمایه
هشای  گشذاری و فعالیشت  سشرمایه ، یافت  در چنین ف ایی با فرض مساعد بودن دیگر ششرایط 

اشتغال و رفاب هیگانی را بهبود خواهد ، تولید، اقتصادی گسترش خواهد یافت و این گسترش
اند تا ف شای کسشب و کشار    ها در تحش بر آمدببخشید  از این رو است که بسیاری از کشور

انشد  انشد توانسشته  اقتصادی را بهبود ببخشند و کشورهایی که در این زمینه به پیروزی رسشیدب 
 مسیر توسعه اقتصادی را فراهم کنند و به رشد با تر دست یابند 

در  دهد کشورهایی کشه های گوناگونی انجام شدب است که نشان میدر این زمینه بررسی
تر بپییاینشد  از ایشن   تر و سریعاند راب رشد و توسعه را آساناند توانستهاین مسیر گام برداشته

( با عنوان تاثیر اصحح مقررات گذاری کسب و کار بر 1394ها بررسی ابراهیم حیدر ربررسی
دهشد ایشن اقشدام مسشیر رششد      رشد اقتصادی است که در یک بررسی بین کشوری نشان می

( در یک بررسی بین کشوری 1393فر ررا بهبود می دهد  هیچنین بابکی و سلییی اقتصادی
هشای ف شای کسشب و کشار بشر رششد       اند که شاخصکشور به این نتیجه رسیدب 30بر روی 

( بشه بررسشی   1394اقتصادی کشورها اثر دارد  در هیین راستا گشزارش پابانیشا و وارینگشتن ر   
پردازد و اثر آن را بر بهبود ف ای کسب و کشار  ا میاصحح مقررات در کشورهای شرق آفریق

توان بشه بررسشی   کند  ولی در بارب اصحح مجوزهای کسب و کار میاین کشورها تحلیل می
های اصحح مجوزدهی کسب و کار در ویتنشام اششارب   ها و موفقیت( در بارب چال 1394هو ر

های اصشحح مجشوزدهی    و موفقیتها  وکار: چال  کرد  این گزارش با نام قییت انجام کسب
هشای آن را توضشیح   به بررسی چگونگی این کار در ویتنام پرداخته است و چشال  ، در ویتنام

هشای جشدی   دهد که چنین کاری آسان نیست و با دششواری دادب است  این بررسی نشان می
ی های از این نوع بر ضرورت اصشحح ن شام مجشوزده   روبرو است  با این وجود هیه گزارش

ای کشه گشزارش بانشک جهشانی     کنند  به گونشه برای آسان سازی و کاه  مجوزها تاکید می
بشا آوردن  ، گشذاری ( با نام صدور مجوز کسب و کار: کلید اصشححات ف شای سشرمایه   1394ر

کنشد کشه راب توسشعه    بر این نکتشه تاکیشد مشی   ، شواهدی در این زمینه از کشورهای گوناگون
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هشای بسشیاری در   صدور مجوزها است  در ایشن زمینشه گشزارش   اصحح ن ام ، گذاریسرمایه
کنشیم و بشه هیشین    دسترا است که برای کوتاب کردن سخن از بازگویی آنها خودداری مشی 

 کنیم مختصر بسندب می

هایی در این زمینه انجام شدب اسشت  هشر چنشد رونشد     در هیین راستا در ایران نیز تحش
ولشی در برخشی   ، می به سیت گسترش مقررات رفشت ها پس از پیروزی انقحب اسحسیاست
ها کاسشته  ها از این تحشهایی برای مقررات زدایی انجام شد و در برخی دوربها تحشدورب

هایی را در زمینه مقررات زدایی و ایجشاد  در چند سال گذشته مجلس قانون، شد  با این هیه
ندب است  دولت کنونی در راستای تکلی  برای دولت در زمینه مقررات زدایی به تصویب رسا

هشا را گسشترش دادب اسشت و بشه     های اعحم شدب خود این گونه تشحش ها و سیاستنگرش
صورتی ویژب وزارت امور اقتصادی و دارایی تحش کردب است قوانین مصوب مجلس در این 

د و بشرای  گشذر ها که چند سالی از تصویب آن مشی زمینه را به اجرا درآورد  یکی از این قانون
قشانون   44هشای کلشی اصشل    قانون اجشرای سیاسشت  ، اجرای آن کار چندانی انجام نشدب بود
در مجلس شورای اسحمی بررسشی دوبشارب ششد و     1393اساسی بود و این قانون در تیر ماب 

آن با انجام اصححاتی در جهت بهبود ف ای کسب و کار اصحح شد  در مادب  7و  6، 1مواد 
ت که مراجع صدور مجوزها موظ  هستند فرایند صدور و تیدید مجوزهشای  تاکید شدب اس 3

کسب و کار را آسان کنند  در راستا و بنا به تاکید این قانون هیات مقررات زدایشی در وزارت  
امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و کار بررسی مقشررات و مجوزهشای کسشب و کشار را بشا      

هایی در آغاز کرد  این دبیرخانه تحش، با هیین نامهدف بهبود ف ای کسب و کار د دفتری 
جهت بررسی و ارزیابی امکان حذف و سادب سازی مجوزها انجام دادب است  در این بررسشی  

کشاه  و  ، شود یک ارزیابی از مجوزهای موجود و یک ارزیشابی از رونشد بشازبینی   تحش می
یشن بررسشی بشا تحلیشل آمشاری و      سادب سازی مجوزها در این دفتر انجام شود  این کشار در ا 

 شود رگرسیونی انجام می

 :ها و روش تحلیل(نمونه و داده، روش پژوهش )جامعه آماری

، توان از یک سو جامعه آماری را هیه مجوزهای کسب و کار موجود در کشور دانستمی
 ز هشای اجرایشی و برخشورد آنهشا بشا مجوزهشا نیش       ولی چون از رویکرد دیگر نگاب ما به دستگاب

هشای صشادر کننشدب    توان از این نگاب جامعه آماری این بررسی را هیشه دسشتگاب  می، باشدمی
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مجوز کسب و کار دانست  از آنجا که مجوزهای صنفی در بحث مقررات زدایی دولتی کیتشر  
ایم  های دولتی را موضوع این بررسی قرار دادبگنجد ما در این بررسی مجوزهای دستگابمی
وزارتخانه و سازمان مسشتقل   30های دولتی صادر کنندب مجوز را نزدیک به بتوان دستگامی

هشا در  های وارد شدب از سوی این دسشتگاب بزیر پوش  ریاست جیهوری دانست  بر پایه داد
ها برای کسب و کشار  عنوان مجوز از سوی این دستگاب 2000نزدیک به ، سامانه ایران مجوز

 ( 1394، شود راختیاری نیکجهصادر می

های پوش  دهندب بیشتر دستگاب دولتی نیونه با ویژگی 3بر این پایه و برای این بررسی 
دیگشری یشک   ، های دولتی برگزیدب شدب است: یکی یک وزارتخانه ستادی اقتصادیدستگاب

های زیر پوش  ریاست جیهشوری  دستگاب از دستگاب 3وزارتخانه اجرایی اقتصادی و سومی 
هشا و  ستادی اجرایی و حیایتی بودب است  برای اینکه نشام دسشتگاب  ، اریگذنوع سیاست 3از 

 کنیم های آنها محفوظ بیاند از نام بردن آنها خودداری میزیربخ 

هشای مجوزهشا اسشت کشه از سشوی      های استفادب شدب در این زمینه یک دسشته دادب دادب
ت برخی از اینهشا مجشوز   ها در سامانه ایران مجوز ثبت شدب است  هر چند میکن اسدستگاب

ولی معیار مجوز دانستن را وارد شدن نام آن به نشام  ، های آنها یکسان نباشدنباشند یا ویژگی
هایی است دادب، هادانیم  دسته دیگر از دادبمجوز از سوی دستگاب در سامانه ایران مجوز می

ب بشا هشدف   که از سوی یک کارگروب بررسی مجوزها به دست آمدب اسشت کشه ایشن کشارگرو    
تحش در جهت بررسی ضرورت وجودی مجوزها و شناسایی امکان کاه  آنها تشکیل شدب 

های مسوول صشدور مجشوز   ماب کار پیوسته و گستردب در تعامل با دستگاب 6است و در مدت 
این مجوزها را بررسی کردب است و تحش داشته است دستگاب را مجاب به کاه  مجوزهشا  

تواند به حشذف  ها مجاب شوند یا بپذیرند میات زدایی بی آنکه دستگابکند  البته هیات مقرر
مجوزها رای بدهد و این رای در فرایند قانونی قرار بگیرد  ولی مجاب شدن دستگاب مسوول 

ها به روش تحلیشل  های بسیار بیشتری داشته باشد  این دادبتواند سودمندیصدور مجوز می
 شوند ررگرسیون( تجزیه و تحلیل میآمار توصیفی و روش اقتصاد سنجی 
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 :تحلیلی آماری بر مجوزهای موجود

تحلیل آماری در بارب ، بخ  تحلیلی داریم  یک بخ  3چنانچه گفته شد در این بررسی 
های وارد شدب در سشامانه ایشران   های اجرایی است  بر پایه دادبمجوزهای موجود در دستگاب

اند که بر این پایه بررسی اغاز ششدب اسشت    قرار داشته مجوز در دامنه این بررسی 545مجوز 
مجشوز از نگشاب    77روششن ششد کشه    ، در زمان بررسی بشا شناسشایی دسشتگاب و یشا کشارگروب     

واردکنندگان مجوزها در سامانه به دور ماندب بودب است  با افزودن اینها شیار مجوزهای این 
کنیم که رسد  یاداوری میمجوز می 622ها که در دامنه بررسی جای گرفته است به دستگاب

مجوزهای دو زیر بخ  از وزارتخانشه اجرایشی در ایشن بررسشی     ، هابه علت ناقص بودن دادب
، ششود  از ایشن مجوزهشا   مجوز به اینها افزودب می 30نیامدب است که با آوردن آنها نزدیک به 

تخانه سشتادی و  مجوز از سوی وزار 155، های ریاست جیهوریمجوز از سوی زیربخ  68
مجوز از سوی وزارتخانه اجرایی اقتصادی وارد سامانه شدب است  از مجوزهشای افشزودب    398

مجشوز   68مجوز در حوزب وزارتخانه ستادی و  3، مجوز در حوزب ریاست جیهوری 5شدب نیز 
 در حوزب وزارتخانه اجرایی بودب است 

هشای نادیشدب مانشدن ایشن     از علشت توان های کارگروب میشود بر پایه بررسییاداوری می
ها به دستورهای مسوو ن خود در بارب شناسایی و وارد کم توجهی برخی زیر بخ ، مجوزها

انشد و ماننشد اینهشا    ناآگاهی کسانی که این مجوزهشا را اعشحم کشردب   ، کردن فهرست مجوزها
 دانست 

  ایشن مجوزهشا   پراکن1دهد  هیچنین در نیودار شیار این مجوزها را نشان می  1جدول
شود ایشن  دهد  چنانچه دیدب میهای بررسی شدب را نشان میهای دستگابدر میان زیربخ 

نیز پراکن  مجوزهای وارد شدب اولیه و مجوزهشای   2پراکن  بسیار ناهیگون است  نیودار 
، مجوز افشزودب ششدب هسشت   ، نوع دستگاب 3بینیم که در هر دهد  میافزودب شدب را نشان می

 ستگاب اجرایی سهم بیشتری دارد ولی د
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 هامجوزهای دستگاب -1 جدول

 

 

 
 بررسی شدبهای شیار مجوزهای دستگاب -1نیودار 

 

 
 شیار و سهم مجوزها و افزودن آن در زمان بررسی -2نیودار 
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توان این مجوزها را بررسشی کشرد  مشا پششتوانه     از نگاب به پشتوانه قانونی مجوزها نیز می
ایم  من   درست این است که مجوزی را که به روششنی  جوزها را بررسی کردبقانونی این م

دار ندانیم  هیچنشین  در قانون نام آن مجوز کسب و کار و نوع مجوز آوردب نشدب است قانون
اگر برای آن مقرراتی تصویب نشدب است بی هرگونه پشتوانه مقرراتی بدانیم  با این هیه مشا  

ایم و اگر در جشایی انشدکی   وانه قانونی این مجوزها را بررسی کردبگیرانه پشتبا نگاهی آسان
ای که در جدول به گونه، ایم  با این نگابتوجیه وجود داشته است آن را دارای پشتوانه دانسته

مجوز از این مجوزها هیو پشتوانه قانونی برای صدور از سشوی   38، نشان دادب شدب است 2
مجوز از این شیار نیشز   58، داند وجود ندارد  افزون بر ایندستگاهی که آن را مجوز خود می

توان گفشت  تنها پشتوانه دیگر مقررات را دارند و پشتوانه روشن قانونی ندارند  بر این پایه می
درصد بسیار با یی اسشت  پشراکن    ، % از این مجوزها پشتوانه روشن قانونی ندارد و این15

آوردب شدب است  چنانچشه در ایشن نیشودار نیشز      3در نیودار این پشتوانه داشتن و نداشتن نیز 
انشد بشر   زیر بخ  هیه مجوزهایی که در سامانه آوردب 8زیر بخ  تنها  18از ، شوددیدب می

انشد و  مجشوز قشانونی وارد سشامانه نکشردب    ، پایه روشن قانون بودب است و دو زیر بخش  نیشز  
پشتوانه قانونی بودب است  بیششترین مجشوز    مجوزهای وارد شدب در سامانه از سوی انها فاقد

 مجوز یک زیر بخ  از وزارتخانه اجرایی است  34از  29، بی پشتوانه قانونی از اینها

   پشتوانه مجوزها2جدول 
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 سهم مجوزهای با پشتوانه و بی پشتوانه قانونی -3 نیودار 

ز آنها نیز پشتوانه قانونی بسیار زیاد است و شیاری ا، بر پایه آنچه گفته شد شیار مجوزها
هشای مسشوول صشدور    تحش شدب است دسشتگاب ، و من قی ندارد  با وجود این گونه مجوزها

مجوزها مجایب شوند و بپذیرند این مجوزها را کاه  دهنشد  در ادامشه تحلیلشی بشر تیایشل      
 کنیم ها بر کاه  مجوزها ارایه میدستگاب

 :های اجراییگاهتحلیل تمایل به کاهش مجوزها از سوی دست

های مشترکی بشا مسشوو ن و   در کارگروب بررسی مجوزها تحش شدب است که در جلسه
کارشناسان دستگاب مسوول صدور مجوز پیشنهادهای روشنی برای کاه  مجوزها بشه آنهشا   

هشا بشا ایشن    های فنی و قانونی نیز دیدب شدب باشد  چنانچه دستگابارایه شود که در آن جنبه
نتیجشه کشاه    ، موافقت داشته باشند یا خود پیشنهادی برای کاه  داشته باشند پیشنهادها
های زیر پوش  ریاسشت  یکی از دستگاب، شود  به صورت کلی تنها دو زیربخ مجوزها می

های زیر پوش  وزارتخانه ستادی تیایل روشن و جشدی خشود   جیهوری و دیگری از دستگاب
انشد و یشک   یه پیشنهادهای ارایه شدب موافقت داشتهرا به کاه  مجوزها نشان دادند و یا ه

، زیر بخ  از وزارتخانه اجرایی نیز با وجود مخالفت برخی از مشدیران میشانی و کارشناسشان   
مدیر ردب با تر وارد بررسی شدب و با نزدیک به هیه پیشنهادهای حذف و کشاه  کشارگروب   

رگونه پیشنهادی مخالفت تند داششته  ها نیز با ههای دستگابموافقت کرد  برخی از زیر بخ 
هشای  هایی نیشز بشا توجیشه   اند  بخ و خود نیز هیچگونه پیشنهادی برای کاه  ارایه نکردب
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هشای ایشن   اند برخی از مجوزها را کاه  دهند  برخی از علتگوناگون به سختی راضی شدب
 شود تیایل نداشتن در ادامه اشارب می

-از مجیوع مجوزهای زیربخ ، های گوناگونو پیگیریها از نگاب آماری پس از بررسی

 50مجوز کاه  یافته است و شیار ماندب عنشوان مجوزهشا بشه     105های وزارتخانه ستادی 
مجوز کاه  یافته و  52های ریاست جیهوری رسیدب است  از مجیوع مجوزهای زیر بخ 

مجشوز   324، جرایشی عنوان مجوز ماندب است  هیچنین از مجیوع مجوزهای وزارتخانه ا 15
 عنوان مجوز هم باقی ماندب است  75کاه  یافته و 

انشد کشه   تیدید و اصحح مجشوز بشودب  ، از نوع اب ال، عنوان از مجوزهای کاه  یافته 74
هیان حالت ، کنار گذاشته شدب است  برای اینها چنانچه اصل مجوز حذف یا تغییر دادب شود

مجشوز   31اند  مجوزها به صورت کلی حذف شدب مجوز از این 123رخ خواهد داد  هیچنین 
مجوز نیشز   225آیند  اند و در عیل حذف به شیار میدیگر نیز در مجوزهای دیگر ادغام شدب

مجشوز نخسشت را کنشار     74کاه  یافته است  بشر ایشن پایشه اگشر     ، سازی مجوزهابا یکسان
ششوند   جوزهشا مشی  % م28انشد کشه بشی  از    حذف ششدب ، مجوز 547مجوز از  154، بگذاریم
-اند که برخی از اینها برای چند کشار مشی  سازی حذف شدب% مجوزها با یکسان41هیچنین 

-کند  هیچنین انچه باقی مشی تواند استفادب شود که در عیل برخی از مجوزها را بی نیاز می

هشا بشرای کشاه     تواند عیلکرد خوبی را از دسشتگاب عنوان مجوز است که می 141ماند تنها 
 زها نشان دهد مجو

هشا و پشذیرش آنهشا انجشام     شود این کاه  با توجیه کردن مسوو ن دستگابیاداوری می
شدب است و کاه  مصوب هیشات نیشز بشه آن افشزودب خواهشد ششد  زیشرا افشزون بشر اینهشا           

بشه  ، با وجود توجیه کافی برای حذف مجشوز ، هاپیشنهادهایی وجود دارد که برخی از دستگاب
در برابر اصحح مقاومت نشان دادب و موافقت خود را با حشذف مجوزهشا   ، جههای غیر موعلت

توان از اختیار هیات مقررات زدایی بهرب برد و برخی دیگشر  اند  در این موارد میاعحم نکردب
از این مجوزها را نیز در فرایند بررسی هیات مقررات زدایی کشاه  داد کشه درصشد کشاه      

هشای ایشن کشاه  و    ها و سهمدهندب دادبنشان 4و نیودار  3 بسیار بیشتر خواهد شد  جدول
های آنها است  نکته مهم در اینجا این های یاد شدب و زیر بخ ماندب مجوزها برای دستگاب
ها هیه مجوزها حذف شدب است و این نشانه هیکشاری خشوب   است که برای برخی دستگاب
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ونه نرم  و هیراهی در این زمینه نشان ها نیز هیچگها بودب است  برخی دستگابآن دستگاب
 اند ندادب

 نتیجه هیکاری دستگاب برای کاه  مجوزها -3 جدول 

 

 

 نتیجه هیکاری دستگاب برای کاه  مجوزها -4یودار ن
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هشای تشوجیهی و بحشث    های اثرگذار در کشاه  مجوزهشا برگشزاری جلسشه    یکی از اقدام
ها در این زمینه بودب ه پیشنهاد به دستگابضرورت آن و ارای، پیرامون موضوع کاه  مجوزها

توانشد  هشا مشی  شود  اثرگذاری این جلسشه ها ارایه میاست  در اینجا تحلیلی در بارب این جلسه
آوردب ششدب   4های برگزار شدب در جشدول  موضوع مهیی در بررسی مجوزها باشد  آمار جلسه

 ایم:ا کردبدسته جد 3های برگزار شدب را به است  در این آمار جلسه

 

 :های داخلی کارگروهجلسه

هشای کارشناسشی بشا مشدیران و     جلسه توجیهی برای مدیران و هیاهنگ کنندگان وجلسه
 شدب است های نوع سوم انجام گرفتهکارشناسان که تصییم نهایی در جلسه

و مسوو ن کار در دستگاب مسشوول   های توجیهی با مدیران ستادیدر صورت نیاز جلسه
-های کارشناسی مهیترین جلسهنشست، هامجوز برگزار شدب است  پس از این جلسهصدور 

جلسشه برگشزار ششدب اسشت       8از یک جلسه تا  دستگابها بودب است که برای هر زیر بخ  
نفر بشودب   12تا  1ها گوناگون بودب و از کنندگان در هر نشست برای دستگابمیانگین شرکت

مدیران کل ح شور  ، هااند  در بیشتر نشستسان ح ور داشتهها کارشنااست  در هیه نشست
خانه یا جانشین او شرکت داشته است  افزون ها نیز معاون وزارتاند و در برخی نشستداشته

هشای  مشدیران و کارشناسشان دسشتگاب   ، بر اینها در برخی موارد به علت محدود بشودن زمشان  
انشد بشا   هایی داشتهها و ابهامو مدیران پرس  اجرایی و یا به علت اینکه برخی از کارشناسان

ایم و با گفتگوی یو نی تحش شدب است توجیه انجام شود  ایشن  ایشان تیاا تلفنی داشته
شود ایشن گفتگوهشا غیشر از    اند  یادآوری میگفتگوهای تلفنی نیز در پیشبرد کار اثرگذار بودب

گیری برخی کارهای دیگر بودب است ها و یا پیهای نشستهای تلفنی برای هیاهنگیتیاا
، ششیار  7و  6، 5و نیودارهشای   4که آنها نیز چندین برابر این گفتگوها بشودب اسشت  جشدول    

 دهند ها را نشان میسهم و پراکن  این نشست
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های برگزار شدب از سوی کارگروبنشست -5جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وب کنندگان در هر جلسه از دستگابهای برگزار شدب از سوی کارگرتوزیع جلسه -5نیودار 
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 متوسط تعداد شرکت -6نیودار 

 

 با ترین ردب اداری شرکت کنندگان در جلسه از دستگاب -7نیودار 
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 :موانع راه کاهش و حذف مجوزها

ها برای حذف و های کارگروب برای جلب موافقت کارشناسان و مدیران دستگابدر بررسی
بشه چنشد مششکل    ، ایشم  از بشین اینهشا   های گوناگونی روبرو بشودب یبا دشوار، کاه  مجوزها

گونشه کارهشا   تواند باعث کنشدی پیششرفت ایشن   کنیم که میها اشارب میکارکردی در دستگاب
هشای  های مثبتی هم وجود داشت که بر نهایی شدن کشار بشا جلسشه   جنبه، باشد  در برابر این
ح شور اششخاد رمشدیران و یشا     ، گشذار مثبشت  های اثرشد  یکی از این جنبهکیتر منجر می

گیری از دستگاب در نشست کارشناسی بودب است  در برخشی  کارشناسان( دارای اختیار تصییم
شرکت کنندگان در جلسه اختیشار کشافی نداششتند  افشراد دارای اختیشار هشم در       ، هااز نشست

انشد   با مشکل مواجه کردب اند که توجیه شوند و موافقت کنند  بر این پایه کار رانشست نبودب
گیرندب نهایی در نشست ح ور هایی است که تصییمها با دستگابدهندب جلسهنشان 8نیودار 

دسشتگاب در جلسشه    19دسشتگاب از   7گیر نهایی در شود تصییمداشته است  چنانچه دیدب می
هشا و  با حذف ایمشرکت نداشته است و اگر ایشان را با تلفن یا به صورت دیگر توجیه نکردب

های گوناگون مانند اینکه مایشل بشه   ها موافقت کامل نداشته است  برخی نیز به علتکاه 
 ح ور نیابند یا نشست برگزار نشود ، اند در نشستاز آغاز تحش کردب، اندحذف نبودب

 

 گیر نهایی در جلسهح ور نداشتن تصییم -8نیودار 
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هشا  نپذیرفتن بی من   استد ل، ل کردن کارمشکل پایه در این زمینه که موجب مع  3
های توافش  انجشام ششدب در جلسشه از سشوی ششرکت       یا حاضر نشدن به ام ای صورتجلسه

هشا بشر پایشه    آوردب شدب اسشت  البتشه ایشن دادب    9ها بودب است در نیودار کنندگان از دستگاب
ها خودداری تواف ها که از ام ای صورتجلسه کنندگانی در جلسهبرداشت از سخنان شرکت

مخالفشت  ، انشد و یشا بشا موضشوع    اند یا از برگزاری جلسه و شرکت در آن خودداری کردبکردب
 3کنندگان برداشت شدب است  در نیودار اندازب مثبشت  اند و سخنان دیگر برخی شرکتداشته

مسوولیت پشذیری  ، گیریهای نداشتن محح ه شخصی در تصییمویژگی یاد شدب با موضوع
از کیترین اندازب تشا   5تا  1گرایی آوردب شدب است  این شاخص بر پایه ارزش داشتن جزمو ن

تشرین  یعنی پشایین  1گذاری شدب است  نیرب بیشترین اندازب برخورداری از ویژگی مثبت نیرب
هشا در ایشن انشدازب بشا موضشوع      شود برخی از دسشتگاب اندازب برخوداری از ویژگی که دیدب می

 اند برخورد داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشکل اساسی در پیشبرد کارها است 3هایی که نداشتن آنها ایجاد کنندب ویژگی -9نیودار 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

جزم گرایی نداشتن مسوولیت پذیر بودن در بند محح ه موقعیت نبودن
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در  ها با مجوزهای حذف ششدب کییت و کیفیت جلسه، مجوزها بررسی راب ه میان ویژگی
تحش شدب است راب ه برخی از متغیرهای اثرگذار را با ، های آماری که ارایه شدکنار بررسی

تشحش ششد راب شه هیشه     ، غیر تعداد مجوزهای حذف شدب ارزیابی کنیم  برای این هشدف مت
های با  را با متغیر درصد نسبت کل مجوزهای حشذف  متغیرهای توضیح دادب شدب در جدول

شدب و کاه  یافته از کل مجوزها در چارچوب یک مدل رگرسیونی راقتصاد سنجی( بشراورد  
روش رگرسیونی حداقل مربعات معیولی به صورت گشام بشه    و بررسی کنیم  در این راستا از

-جلو استفادب شد  بدین صورت که متغیرها گام به گام وارد مدل شدند و متغیرهایی که معنا

خوبی برازش رگرسیون هیچشون ضشریب تعیشین     دار بودند و یا حداقل منجر به بهبود آمارب

نگهداششته ششوند و متغیرهشای کشه     در مشدل  ، شدندکل رگرسیون می Fتعدیل شدب و آمارب 
نتیجشه بشاورد مشدل    ، شوند  با این رویکشرد راب ه آنها معنادار نبودب است از مدل کنارگذاشته 

 آوردب شدب است  5نهایی برآورد شدب در جدول 

 نتیجه برآورد مدل عوامل اثرگذار بر نسبت تعداد مجوزهای حذف شدب ردرصد( -5جدول 

 

تعداد مجوزها تاثیر مثبت و ، آوردب شدب است 5راورد که در جدول های این ببر پایه یافته
هشای  داری بر نسبت مجوزهای حذف شدب دارد  این به این مفهوم اسشت کشه دسشتگاب   معنی

 اند دارای مجوزهای بیشتر آمادگی حذف مجوزهای بیشتری داشته
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داری بشر نسشبت   نشا ها اثر منفی و معها از یرف دستگابح ور تعداد بیشتر افراد در جلسه
مجوزهای حذف شدب به کل مجوزها دارد  این بدین معنا است که ح ور افراد بیشتر منجشر  

 شدب است ها برای کاه  و حذف مجوزها به کاه  انع اف دستگاب در پذیرش استد ل

ها منجر به کاه  معنشادار نسشبت مجوزهشای    گیر نهایی در جلسهح ور نداشتن تصییم
گیر نهشایی در  توان گفت ح ور تصییمشدب است  بر این پایه میمجوزها حذف شدب به کل 

جلسه به علت توجیشه ششدن او منجشر بشه تسشریع و تسشهیل در پشذیرش حشذف و کشاه           
توان این نتیجه را اینگونه نیز تعبیر کرد که هر جشا  مجوزهای دستگاب اجرایی شدب است  می

یر جلسه قرار گرفته و با پیشنهادهای جلسشه  گیر نهایی در جلسه داشته است تحت تاثتصییم
موافقت کردب است و هر جا در جلسه ح ور نداشته است توجیه نشدب و موافقت کیتشری بشا   

، هشای شخصشی مشدیران   حدف داشته است  البته در این نتیجه عوامل بسیاری مانند ویژگشی 
ن اینها نیشز اثرگشذار   چگونگی انتقال نتیجه جلسه به مدیران و هیچو، رویکرد آنها به اصحح
 های آنها در اختیار ما نیست بودب است که دادب

هشای مق عشی و کیفشی بشودن     شود بشا وجشود دادب  بر پایه نتیجه برا ورد چنانچه دیدب می
ضشریب تعیشین مشدل از انشدازب خشوبی      ، متغیرهای توضیح دهندب بر متغیر وابسشته  اثرگذاری

درصشد تغییشرات متغیشر درصشد      64انشد  دل توانستهمتغیر آوردب شدب در م 3برخوردار است و 
 مجوزهای حذف شدب را توضیح دهند 

 :بندیجمع

های توان مهیترین چال هایی که انجام شد میبر پایه آنچه در این نوشتار آمد و تحلیل
گیران نهایی در جلسه و نیاز آنها به توجیه دانست  در کنشار  کاه  مجوزها را نبودن تصییم

زیادی تعداد افشراد ششرکت کننشدب در جلسشه,     ، تن اختیار شرکت کنندگان در جلسهنداش، این
جزم گرایی و محح ه موقعیت شخصی و گشاهی سشازمانی از موانشع اصشلی در راب حشذف و      

صشادر کننشدگان   ، کاه  مجوزها در ایران بودب است  در برابر ایشن زیشادی تعشداد مجوزهشا    
ها را کاه  داد  هیچنین توجیه شدن کارشناسشان و  توان آنکند که میمجوزها را توجیه می

عامل مهیی در پذیرش حذف و کاه  مجوزها در ایران بودب ، گیربه ویژب مسوو ن تصییم
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هشای اجرایشی در جهشت حشذف و     شود مقامات ارششد دسشتگاب  است  بر این پایه پیشنهاد می
 جوزها اقدام کنند کاه  مجوزها توجیه شوند و آنها به صورت مستقیم در راب کاه  م

 :عبمنا

 گذاری کسب و کار بر رششد اقتصشادی  ( تاثیر اصحح مقررات1394جیال ر، ابراهیم حیدر ،
 دفتر پای  و بهبود ف ای کسب و کار ، ترجیه هانیه رضازادگان، بانک جهانی

 گزارش چهارم دبیرخانشه هیشات مقشررات زدایشی و تسشهیل      1394سارا ر، اختیای نیکجه )
دفتر پای  و بهبود ف شای کسشب و   ، 16/3/1394کسب و کار تا تاریخ  صدور مجوزهای

 کار 
 نق  محیط کسب وکار و آزادی اقتصشادی  1393مص فی ر، فرو سلییی روح اله، بابکی )

( دو 2004-2013در رشد اقتصادی کشورهای منتخشب بشا رویکشرد دادب هشای تشابلویی ر     
  121 د، 8شیارب ، فصلنامه اقتصاد و توسعه من قه ای

 دفتر پای  ، های شروع کسب و کار( برنامه عیلیاتی بهبود شاخص1394آناهیتا ر، باقرزادب
 و بهبود ف ای کسب و کار 

 گشذاری ( صدو مجوز کسب و کار: کلیشد اصشححات ف شای سشرمایه    1394بانک جهانی ر ،
 ترجیه محید حسنی دفتر پای  و بهبود ف ای کسب و کار 

 هشایی از  گذاری بهتشر: درا ( دستیابی به مقررات1394چارد رری، پاتریک و وارینگتن، بانیا
 دفتر پای  و بهبود ف ای کسب و کار ، ترجیه سید محید امین یبایبایی، شرق آفریقا

 تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصشادی  1393ر صابر ، معتقد وسعید ، دائی کریم زادب )

فصلنامه راهبرد ، بهبود ف ای کسب و کار و آزادسازی تجاری و مالی، از تسهیل تجاری
 87د ، 6شیارب ، سال دوم، اقتصادی

 هشای اصشحح مجشوزدهی در     ها و موفقیت وکار: چال  ( قییت انجام کسب1394آنه ر، هو
 سب و کار دفتر پای  و بهبود ف ای ک، ترجیه علیرضا حیزب، ویتنام
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