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ارزیابی کیفیت نهادی در ایران و نقش آن در محیط کسب و ارزیابی کیفیت نهادی در ایران و نقش آن در محیط کسب و 

کار)مطالعه موردی عملکرد نهاد دولت در اجرای قوانین مرتبط با کار)مطالعه موردی عملکرد نهاد دولت در اجرای قوانین مرتبط با 

  صدور مجوزها(صدور مجوزها(

 1محید علیخانی

 چکیده:

اسشت    130رتبشه  ، میحدی 2015ار در سال جایگاب ایران در شاخص سهولت کسب و ک
نیشاگر سشهولت اخشذ مجشوز     ، یکی از نیاگرهای سنج  شاخص سهولت انجام کسب و کار

شرایط و مقررات اخذ مجشوز سشاخت و رتبشه      است  بدترین رتبه ایران مربوط به زیر شاخص
ت مشورد  زمان و هزینه اخذ تیام مصشوبا ، است  گرچه در گزارش بانک جهانی فرایندها 172

ترین شهر هر اقتصاد که به شبکه خشدمات   نیاز برای احداث یک انبار تجاری سادب در بزرگ
لیکن اخذ مجوز ، کند شهری وصل بودب و در ادارب ثبت امح، به ثبت رسیدب را محاسبه می

نیی گردد  سردرگیی فعا ن اقتصادی بشرای اخشذ مجشوز و      تنها محدود به این زیر شاخص
های گوناگون برای صدور مجوزها و هیچنین زمان یو نی بشرای دریافشت    مدریافت استعح

این مجوزها از موانعی است که موجب نگرانی فعا ن اقتصادی برای آغاز فعالیشت و کسشب   
به گونه ای که مراحل دشوار اخذ مجوز بشرای هشر فعالیشت و دششواری رعایشت      ، مجوز شدب

هشای اقتصشادی در بخش      و یا انگیزب برای فعالیتموجب با  رفتن هزینه ، قوانین در ایران
 غیر رسیی گردیدب است 

کسب و کار در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب است  برای فعالیت و 
بسشتر اجشرای   ، نیاز به یک سری الزامات است  یکی از این الزامات، ادامه حیات کسب و کار

                                                           
1
بلوار  -تهران -معاون اقتصادی ادارب کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران  -کارشناا ارشد علوم اقتصادی  

    09121594260 -22903005: شیارب تلفن  136شهید بهزاد حصاری ررازان جنوبی( پح، نب  خیابان  -میرداماد
 MohammadAlikhani@yahoo.com: یکیپست الکترون
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ییت قشانون تجلشی مشی یابشد  در کششور ایشران       مناسب قوانین است که در قالب تحق  حاک
 مجری قانون می باشند ، نهادهای دولت و ق ایی

این بررسی به عیلکرد نهاد دولت در اجرای قوانین وضع ششدب در محشیط کسشب و کشار     
( پرداخته و ضین نقد عیلکرد دولشت  1388 -94ساله ر 7مرتبط با صدور مجوزها یی دورب 

پیششنهاداتی را جهشت بهبشود وضشعیت صشدور      ، ی کسب و کشار به عنوان یکی از موانع نهاد
 مجوزها و بهبود محیط کسب و کار ارائه می نیاید 

قوانین مرتبط با کسشب و  ، نهاد دولت، اخذ مجوز، شاخص کسب و کار کلمات کلیدی:

 کار
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 :مقدمه

( قانون اساسی و آیشین  44پس از تصویب و ابحغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ر
و پشرداختن بشه موضشوعاتی هیچشون     1387ماب  ( قانون مذکور در مرداد7اجرایی مادب ر نامه

صدور مجوز فعالیت از سوی دستگاب صادر کنندب مجوز در ظرف یشک مشاب پشس از دریافشت     
شفاف سازی انجام فعالیت های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حشذف  ، مدار، کامل

تقاضای تیدید مهلت ، های اجرایی صادر کنندب مجوزمجوزهای غیر ضرور از سوی دستگاب 
حداکثر یک ماب از ستاد سرمایه گذاری استان جهت صدور مجوز و بررسی اعتراض متقاضی 

روز از تاریخ دریافت اعتراض و  15سرمایه گذاری در ستاد سرمایه گذاری استان ظرف مدت 
در بین سشرمایه گشذاران و    امیدی تازب، پی  بینی مجازات در صورت قصور دستگاب مشیول

فعا ن اقتصادی ایجاد شد  تصویب قوانین متعدد مرتبط با تسهیل شرایط دریافت مجوزهای 
سرمایه گذاری در چند سال اخیر و با نگاهی به جایگاب ایران در ششاخص سشهولت کسشب و    

، شرایط و مقررات اخذ مجوز سشاخت   ( و زیر شاخص130رررتبه ، میحدی 2015کار در سال 
( می باشد ( حاکی از عیلکشرد  172جایگاب سهولت اخذ مجوز ررتبه ، نیاگر بدترین رتبه ایران

ضعی  و یا عدم اجرای قوانین قبلی دارد  این امر گواب این م لب است کشه نهشاد دولشت در    
فرایند صدور مجوز نتوانسته است انت ارات سرمایه گذاران را برآوردب سشازد  ششرط اساسشی    

ی به عیلکرد اقتصادی مناسب تغییر در کارکرد نهادهای اقتصادی و سیاسی می برای دستیاب
کششاه   ، باشد که در این میان مهیتشرین کشارکرد نهاد دولشت در فعالیشت هشای اقتصشادی    

عشدم اییینشان و هزینه های مبادله و فراهم نیودن بسشترهای نهشادی  زم در جامعه مشی  
روش هشای فکری و بشه یشور   ، قشوانین، ادات اجتیشاعیعش، باشد  گرچه نهاد ششامل رسشوم

کلی روش زندگی است و م العه جامع نهادهای ذیربط اقتصشادی در یششک جامعشه در ایشن    
با این وجود در این بررسی به عیلکرد نهاد دولت در ارتباط با اخشذ مجشوز   ، مقوله نیی گنجد

 44اجرای سیاست های کلی اصشل  سرمایه پرداخته و با بررسی یازدب گزارش عیلکرد قانون 
پیشنهاداتی جهشت تسشهیل   ، قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط با اخذ مجوز سرمایه گذاری

 اخذ مجوز سرمایه گذاری ارائه می نیاید 
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 :روش تحقیق

روش تحقی  در این مقاله توصیفی و با استفادب از ایحعات کتابخانه های می باشد کشه  
قشانون   44ب گزارش عیلکرد قانون اجرای سیاست های کلشی اصشل   با م العه و بررسی یازد

قانون  7با استنتاج مقایسه ای در قلیرو نهاد های قانونی مادب ، اساسی و دیگر قوانین مرتبط
 خواهد بود  "ستاد سرمایه گذاری استان "و  "هیات رسیدگی فرا استانی"مذکور شامل 

 :ی تحقیق پیشینه

زیشر ششاخص رششروع کسشب و      10ک جهانی به بررسی شاخص سهولت کسب و کار بان
حیایشت از  ، اخشذ اعتبشارات  ، ثبت مالکیشت ، دسترسی به برق، سهولت اخذ مجوز ساخت، کار

سهولت اجشرای قراردادهشا و   ، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سرمایه گذاران خرد
فعالیت کسب و کشار و  ورشکستگی و پرداخت دیون( می پردازد که به یور مستقیم بر انجام 

اما این زیشر ششاخص هشا در برگیرنشدب تیشامی زمینشه هشای        ، رشد اقتصادی کشورها موثرند
سهولت فعالیت های کسب و کار در کشورها نبودب و  زم است هشر کششوری بشا توجشه بشه      

برای بهبود محیط کسب و کار شاخص هایی را تعری  ، مسائل و مشکحت اقتصاد ملی خود
 به آن ها را انجام دهد  و پای  مربوط

 -1393وکار رپشاییز سشال    های مجلس گزارشات فصلی پای  محیط کسب مرکز پژوه 
وکار در ایشران( را   های ملی محیط کسب تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه 292ارزیابی 

مولفه  21بر اساا پاسخ تشکل های اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه ربرآیند ارزیابی 
 منتشر می نیاید ، وکار ایران( ی محیط کسبمل

وکار در گشزارش   نتایج بررسی به دست آمدب از دو محیط اقتصادی و نهادی محیط کسب
دهد عیدب مشکحت در محیط نهادی از ن شر   ( نشان می93های مجلس رپاییز مرکز پژوه 

اسشت    «هشای حکشومتی   وجود مفاسد اقتصادی در دسشتگاب »های اقتصادی مربوط به  تشکل
گشذاری و ضشع  دادسشراها در رسشیدگی      ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه بی

عنشوان مسشائل نهشادی     های قرارداد به انجام تعهدات نیز بشه  ها و اجبار یرف موثر به شکایت
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وکار هستند که ارزیابی آنها مششابه بشا ارزیشابی مولفشه مفاسشد       م رح در پای  محیط کسب
 های حکومتی است  دستگاب اقتصادی در

 :مبانی نظری

برانگیز نیست و هیگشان   گذارند چندان جدال اینکه نهادها بر عیلکرد اقتصادی تاثیر می»
اند  این نکته نیز چندان محل منازعشه نیسشت کشه عیلکشرد متفشاوت       کیابی  آن را پذیرفته

نشه ن ریشه   ، ا وجشود ایشن  اقتصادها در یول زمان اساسا متاثر از تغییر و تحول نهادها است  ب
کدام نقش  نهادهشا در عیلکشرد     هیو، نگاری بر پایه اعداد و ارقام اقتصادی معاصر و نه تاریخ
هشای تحلیلشی  زم بشرای وارد کشردن      چشرا کشه چشارچوب   ، آورند اقتصادی را به حساب نیی

رداگشحا  «  های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصشادی هنشوز آمشادب نششدب اسشت      تحلیل
 (1990، نورث

اقتصشاددانان نهادگرا معتقدند که اجرای سیاست ها و برنامشه هششای اقتصششادی بششدون     
درن شر گشرفتن مقت شیات نهادی میسور نیست و توسعه پایدار زمانی محق  می گشردد کشه   

 بسشترهای نهشادی  زم بشه من شور پیشبرد برنامه های اقتصادی فراهم گردد 

ا قیدهایی هستند که از جانب نوع بشر بشه من شور تن ششیم روابشط     قوانین بازی ی، نهادها
متقابل انسانها وضع شدب اند  در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزب هشای نهفتشه در 

کشاه  عشدم اییینشان ، مباد ت اقتصادی و سیاسی می شوند  مهیتشرین کشارکرد نهادهشا
اجتیشاعی و سیاسشی جوامشع اسشت  نهادهششا      ، صادیو هزینه های مبادله در فعالیت های اقت

آداب و ، فرهنشگ ، قشوانین ، مؤلفشه هشای گونشاگون مشادی و معنشوی هیچشون سشازمان هشا      
 زیرساخت های اجتیشاعی را شامل می شوند 

نهادهای اقتصادی و سیاسی و یا به اصش حح دیگششر زیرسششاخت هششای اجتیششاعی از      
که اثر آنها روی رشد و توسششعه اقتصششادی جوامششع     مهیتشرین متغیرهایی به شیار می آیند

، مختلش  توسشط محققان متعددی مورد بررسی قرار گرفته اسشت  مکتشب اقتصشاد نهشادگرا    
با دقت بیشتری بر نهادهای ساخت بشر می نگرد و تغییشر  ، فراتر از تیرکز معیول بشر بازارها

ای دستیابی به عیلکرد اقتصادی در نهادهای اقتصادی و سیاسی را به عنوان شرط اساسی بر
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مناسب می داند  به هشر صشورت این نهادها هسشتند کشه بسشتر فعالیشت هشای اقتصشادی و       
اجتیاعی و به یور کل روابط انسشانی را تعیین می نیایند  عیومششاً کشششورهایی کشه دارای    

 در جهششت بهبششود کیفیششت نهادهششا و جششایگزینی     ، چارچوب نهادهشای ضشعیفی هسششتند 
نقش  دولشت بشه عنششوان  ، نهادهای بهتر تحش چندانی به انجام نیی رسانند  در این راستا

یکشی از نهادهای مهیی که می تواند مستقییا تاثیر بشر انباششت سشرمایه و ششکل گیشری و      
از اهییت ویژهشای  ، تداوم دیگر نهادهای کارآمد یا غیرکارآمد اثر قابشل تشوجهی داشته باشد

  برخوردار است

( قرانون  44( قانون اجررای سیاسرت هرای کلری اصرل )     7بررسی ماده )

 :اساسی

تعدد ادارات و دستگاب های دولتی با استقرار ن ام اداری مشدرن بوروکراتیششک در ایشران   
منجر به بزرگ شدن بدنه دولت و به تبع آن کارکرد اصلی ایشن نهشاد بشه عنششوان تن ششیم      

ارچوب اقتصاد کشور را بشا چشال  مواجششه سششاخته     کننشدب روابشط اشخاد و گروب ها در چ
بشا ایششن  ، از الزامات هر جامعشه متیشدنی اسشت، است  گرچه وجود نهادهای اداری و قانونی

گشرای   ، بی  از حد پیچیشدب و درهشم تنیشدب باششند    ، حشال چنانچه مقررات حاکم بر جامعه
   خواهد یافت عیشومی به فعالیت های غیر رسیی و اقتصاد زیرزمینی افزای

از این رو عیلکرد نهشاد دولشت در خصشود صشدور مجشوز و پروانشه فعالیشت واحشدهای         
اقتصادی و به تبع آن سرمایه گذاری و انباششت سشرمایه بشه عنشوان موتشور رششد و توسشعه        
اقتصادی در ایران حائز اهییت بودب و بررسشی قشوانین نشاظر بشر آغشاز انجشام یشک فعالیشت         

سشال   -( قانون اساسی44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل ر7اقتصادی هیچون مادب ر
( قانون بهبود مستیر 7مادب ر، (1390-94ر -( قانون ب پ پ ت ج ا ا70( و ر62مواد ر، 1387

( قشانون  7( و ر6ر، (1( قانون اصشحح مشواد ر  3مادب ر، 90محیط کسب و کار مصوب زمستان 
( قشانون رفشع   57مشادب ر ، 93مصشوب تیشر   ( قانون اساسی 44های کلی اصل ر اجرای سیاست

پذیر و ارتقای ن ام مالی کشور موید این م لب است که نهاد دولت و نهاد  موانع تولید رقابت
مجلس در پی بهبود محیط کسب و کار می باشند  لیکن عدم مدیریت کارآمد در نهاد دولت 

آوری بشه تصشویب   پی در پی جهت تاکید و یشاد  موجب شدب است تا قوانینی در این خصود
برسد و در عیل هر یک به نحوی عقیم باقی بیانشد  در ایشن بررسشی نگشاهی بشه عیلکشرد       
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در اجشرای وظشای  کشه     "ستاد سشرمایه گشذاری   "و  "هیات رسیدگی فرا استانی "نهادهای 
 مرتبط با ف ای کسب و کار می باشد در ش  سال اخیر خواهیم داشت 

در  "سشتاد سشرمایه گشذاری    "و  "ی فشرا اسشتانی  هیات رسیدگ "بررسی عیلکرد دو نهاد 
فصل اول راقدامات مرتبط با مواد و تبصرب های این قانون( و فصل دوم رمت شین عیلکشرد   

( قشانون  44نهادهای موضوع قانون شامل؛ شورای عالی اجرای سیاست هشای کلشی اصشل ر   
یازدب گشزارش   ستادهای سرمایه گذاری استانی و شورای رقابت( در، هیأت واگذاری، اساسی

قانون اساسی که توسط بیرخانشه ششورای    44عیلکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
قانون اساسی در مقایع شش  ماهشه منتششر ششدب      44عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
سشتاد سشرمایه    "و  "هیشات رسشیدگی فشرا اسشتانی     "موید این واقعیت است که نهاد دولت ر

قوانین مرتبط با صدور مجوزها به وظای  خود عیل نکردب اسشت    ( در اجرای"گذاری استان
در این مورد حتی یک فرد یا افراد متخل  به هیئت تخلفات اداری ذی ربشط معرفشی نششدب    

 است 

( درفصل اول گزارشات قرانون اجررای سیاسرت    7بررسی عملکرد ماده )

 :( قانون اساسی44های کلی اصل )

مرتبط با مواد و تبصرب هشای ایشن قشانون( در یشازدب      بررسی عیلکرد فصل اول راقدامات
( قانون اساسی در اجرای خصشود مشادب   44گزارش اجرای سیاست های کلی اجرای اصل ر

، تهیه سشه ویشرای  کتشاب راهنیشای سشرمایه گشذاری      ، ( بیانگر تدوین آیین نامه مربویه7ر
به من ور  "ری استانیستادهای سرمایه گذا"و  "هیات رسیدگی فرا استانی"تشکیل دو نهاد 

رسیدگی به اعتراض متقاضیان دریافت مجوز بشه فرآینشد اقشدامات دسشتگاب هشا مشی باششد         
 ارایه شدب است  "گزارش نهادهای موضوع قانون"عیلکرد این دو نهاد در فصل دوم 
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 ( قانون اساسی44( اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ر7( مادب ر2( و ر1تبصرب هایر

 خحصه موضوع / تکلی  قانون -( 7( مادب ر2( و ر1هایر تبصرب

گشذاری و صشدور مجشوز فعالیتهشای اقتصشادی بشرای        به من ور تسهیل و تسریع در امر سشرمایه 
، ( ایشن قشانون  86دستگاههای دولتشی موضشوع مشادبر   ، های غیردولتی در قلیروهای مجاز بخ 

ای صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نیایند تا ه شهرداریها و مجامع و اتحادیه، شهر شوراهای اسحمی
وکار بشا رویکشرد حشذف     گذاری و کسب ها و مجوزهای سرمایه کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه

سشازی فعالیتهشای اقتصشادی     تسهیل شرایط دریافت مجوزهشا و ششفاف  ، مجوزهای غیرضروری
ه و تشدوین ششود کشه    تهیش ، ای اصحح حداکثر ظرف ش  ماب پس از تصویب این قانون به گونه

ربشط کتبشاً دادب    پاسخ متقاضی حداکثر ظرف دب روز از تاریخ ثبت درخواسشت توسشط مرجشع ذی   
ربط موظش  اسشت فهرسشت مشدار، مشورد نیشاز و        مرجع ذی، شود در صورت مثبت بودن پاسخ

عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعحم و پس از دریافت مدار، کامشل و  
، ماب نسبت به انجام کشار  حداکثر ظرف یک ، ناد واریز وجوب مورد نیاز به حسابهای اعحم شدباس

اقدام نیاید  چنانچشه هریشک از مراجشع مسشؤول     ، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، صدور پروانه
بشا موافقشت سشتاد    ، الذکر قادر به انجام تعهد خشود نباششد   ماب فوق صدور پروانه یا مجوز یی یک

 ماب دیگر فرصت خواهد یافت  بار و حداکثر یک گذاری استان برای یک مایهسر

ریشزی وی و رسسشای سشازمانهای     گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ستاد سرمایه
امور اقتصادی و دارایشی و ادارات  ، بازرگانی، کاروامور اجتیاعی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن

شود  این ستاد مکل  است ظرف مشدت    زیست هر استان تشکیل می محیطکل تعاون و حفاظت 
ربشط   به موضشوع در چهشارچوب مقشررات دسشتگاههای ذی    ، پانزدب روز از تاریخ دریافت اعتراض

رئیس ستاد دسشتور تجدیشد رسشیدگی بشه تقاضشای      ، رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض
ربشط معرفشی      را بشه هیشأت تخلفشات اداری ذی   کند و فرد یا افشراد متخلش   متقاضی را صادر می

« د»گونه افراد را تأیید نیاید به مجازاتهای مقرر در بنشدهای  تخل  این، نیاید  چنانچه هیأت  می
( محکشوم خواهنشد ششد     7/9/1372( قانون رسیدگی بشه تخلفشات اداری رمصشوب    9به بعد مادبر

ات آن بشا ريی اکثریشت م لش     جلسات ستاد با ح ور دو سشوم اع شاء رسشییت دارد و تصشییی    
 حاضرین معتبر است 

در مواردی که یرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتشراض وی  
و  الذکر به ریاسشت وزیشر امشور اقتصشادی     ربط فوق در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی

 یدگی خواهد شد دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصرب رس
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( 44( قانون اجرای سیاست های کلی ر7( گزارش اجرای مادب ر2( و ر1تبصرب هایر
 قانون اساسی رفصل اول(

 توضیحات -گزارش اقدام به عیل آمدب  -( 7( مادب ر2( و ر1تبصرب هایر گزارش

 اول

 (1387ربهین 

 کلیه تکالی  مربوط به این بند انجام شدب است 

و در  دولت تصویب شدب است 138این مادب در کارگروب اصل  آیین نامه اجرایی
قراردارد  در عین حال کلیه دستگاب های اجرایی مکل   دولت دستور کار ابحغ

نسبت به تسهیل و اصحح فرآیند ، شدب اند تا صرف ن ر از آیین نامه مورد ن ر
حکام و کسب و کار م اب  ا های صدور پروانه ها و مجوز های سرمایه گذاری

این مادب اقدام نیایند درکلیه استانداری های کشور ستادهای سرمایه گذاری 
استان متشکل از اع ای قانونی مندرج در این مادب راب اندازی و فعال شدب است 
و ساز و کار اجرایی رسیدگی به اعتراض اشخاد موضوع این مادب فراهم شدب 

 است 

 دوم

منتهی به 
31/4/1388 

 (1388رمهر ماب 

آیین نامه مبسویی در کلیه زمینه های موضوع این مادب که تکلی  روشنی 
برای نحوب کاه  فرآیندهای صدور مجوز را تعیین نیودب است ابحغ گردیدب و 
دستگاب های اجرایی در مسیر کاه  مراحل و زمان فرآیند های صدور مجوز 

مورد پیگیری  قرار دارند  هیچنین مراتب توسط هیات ن ارت بر مقررات زدایی
 مستیر از تک تک دستگاب های اجرایی قرار دارد 
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 سوم

اسفند ماب 
1388 

( قانون و تهیه کتاب راهنیای سرمایه گذاری و 7با ابحغ آیین نامه مادب ر
هیچنین تشکیل هیات مقررات زدایی رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری و 

اب های مشیول قرار صدور مجوزها در مهلت های تعیین شدب در دستورکاردستگ
دارد  هیجنین در صورتی که متقاضیان مجوز به روندکار دستگاب ها اعتراض 

به اعتراض آنان در ستادهای سرمایه گذاری استانی و حسب مورد ، داشته باشند
ستادهای ، ملی رسیدگی خواهد شد  قابل ذکر است تا پایان آذر ماب سال جاری

ن ها راب اندازی و فعال شدب اند که گزارش سرمایه گذاری استانی در اکثر استا
اقدامات صورت پذیرفته در استان ها در گزارش وزارت کشور در ادامه این 
گزارش به تفصیل آمدب است هیچنین هیات سرمایه گذاری فرااستانی تشکیل 
شدب که دبیرخانه آن در سازمان سرمایه گذاری و کیکهای اقتصادی و فنی 

هیات تا پایان دی ماب سال جاری پنج نشست با ح ور  ایران مستقر است  این
نیایندگان دستگاب های ذیربط برگزار کردب است  در این ارتباط فرمی نیز برای 
اخذ اعتراض متقاضیان تن یم و بر روی پورتال سازمان یاد شدب قرار گرفته 

 است 

 چهارم

 چهارم

ش  ماهه 
منتهی به 

31/4/1389 

 (1389رشهریور 

 

( قانون و تهیه کتاب راهنیای سرمایه گذاری و 7آیین نامه مادبر با ابحغ
هیچنین تشکیل هیات مقررات زدایی رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری و 
صدور مجوزها در مهلت های تعیین شدب در دستورکاردستگاب های مشیول قرار 
دارد  هیچنین در صورتی که متقاضیان مجوز به فرآیند اقدامات دستگاب ها 

به اعتراض آنان در ستادهای سرمایه گذاری استانی و ، عتراض داشته باشندا
حسب مورد ملی رسیدگی خواهد شد  شایان ذکر است تا کنون تیامی ستادهای 

هیچنین هیات  سرمایه گذاری استانی در استان ها راب اندازی و فعال شدب اند
زمان سرمایه سرمایه گذاری فرااستانی تشکیل شدب که دبیرخانه آن در سا

گذاری و کیک های اقتصادی و فنی ایران مستقر است  این هیات تا کنون پنج 
است  در این ارتباط  نشست با ح ور نیایندگان دستگاب های ذیربط برگزار کردب

سازمان یاد  واحدی نیز برای اخذ اعتراض متقاضیان تن یم و بر روی پورتال فرم
 شدب قرار گرفته است 
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 پنجم

 ش  ماهه
منتهی به 

30/10/89 

 (1389راسفند 

( قانون و تهیه کتاب راهنیای سرمایه گذاری و 7با ابحغ آیین نامه مادبر
هیچنین تشکیل هیات مقررات زدایی رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری و 
صدور مجوزها در مهلت های تعیین شدب در دستورکاردستگاب های مشیول قرار 

اضیان مجوز به فرآیند اقدامات دستگاب ها دارد  هیچنین در صورتی که متق
-به اعتراض آنان در ستادهای سرمایه گذاری استانی، اعتراض داشته باشند

و حسب مورد ملی رسیدگی خواهد شد  هیچنین  -مستقر در تیامی استان ها
هیات سرمایه گذاری فرااستانی تاکنون هشت جلسه را با ح ور نیایندگان 

 است   ور رسیدگی به موارد ارجاعی برگزار کردبدستگاب های ذیربط به من

 ششم

ش  ماهه 
منتهی به 

31/06/90 

( قانون و تهیه کتاب راهنیای سرمایه گذاری و 7با ابحغ آیین نامه مادب ر
هیچنین تشکیل هیات مقررات زدایی رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری و 

های مشیول قرار  صدور مجوزها در مهلت های تعیین شدب در دستورکاردستگاب
دارد  هیچنین در صورتی که متقاضیان مجوز به فرآیند اقدامات دستگاب ها 

-به اعتراض آنان در ستادهای سرمایه گذاری استانی، اعتراض داشته باشند
و حسب مورد هیات سرمایه گذاری ملی رسیدگی  -مستقر در تیامی استان ها

 خواهد شد 

 هفتم

 (1391رخرداد 

ه گذاری در کلیه استان ها تشکیل و متشکل از اع ای قانونی ستادهای سرمای
در حال فعالیت و رسیدگی به شکایات هستند که عیلکرد این ستادها هیراب با 

جلسه برگزار  2عیلکرد هیات رسیدگی فرا استانی که در دورب مورد گزارش 
 در فصل دوم این مجیوعه منعکس شدب است ، نیودب است
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 هشتم

 (1391ردی 

ادهای سرمایه گذاری در کلیه استان ها تشکیل و متشکل از اع ای قانونی ست
در حال فعالیت و رسیدگی به شکایات هستند که عیلکرد این ستادها هیراب با 

 عیلکرد هیات رسیدگی فرااستانی به شرح زیر است:

 :ال : نیایی کلی از عیلکرد و اقدامات ستادهای سرمایه گذاری

 بت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارشث، مورد دریافت217 -

مورد تهیه و تن یم صورتجلسه و ابحغ مصوبات توسط روسای ستادهای 138 -
 ها و متقاضیان استانی به دستگاب

ثبت و پاسخگویی به اعتراضات ، فراهم سازی ترتیبات  زم برای دریافت -
و مرکزی  کردستان، متقاضیان به صورت الکترونیکی به جز استانهای قم

 اقدامات و تیهیدات  زم توسط ستادهای سایر استانها انجام پذیرفته است 

گزارش  زم از عیلکرد ستادهای سرمایه گذاری و تصیییات متخذب و آرای  -
به  -صادرب به دبیرخانه اجرایی رسازمان سرمایه گذاری( توسط کلیه استان ها 

به دبیرخانه اجرایی  -و هیدانخراسان جنوبی ، تهران، جز استان های اصفهان
 ارایه شدب است  رسازمان سرمایه گذاری(

رسیدگی به اعتراضهای واصله در کلیه ستادها ظرف مدت مقرر قانونی  -
 صورت پذیرفته است 

جلسات ستاد در کلیه استانها با ح ور تیام اع اء و در برخی موارد با ح ور  -
 هیوارب رعایت شدب است دو سوم اع اء تشکیل شدب و حد نصاب  زم 

 ب: هیأت رسیدگی فرااستانی

مورد شکایت به دبیرخانه هیأت رسیدگی فرا استانی  2در دورب مورد گزارش 
شکایت  2، تسلیم شدب است که با توجه به حدود صححیت قانونی هیأت مذکور

  قابل یرح در هیأت مذکور تشخیص دادب، واصله پس از بررسی در دبیرخانه
بنابراین هیأت ، لذا به مراجع ذیصحح جهت رسیدگی ارجاع شدب اند نشدب اند؛

 جلسه ای برگزار ننیودب است  رسیدگی فرا استانی در دورب مورد گزارش

نیایی کلی از عیلکرد و اقدامات دبیرخانه اجرایی ستاد و دبیرخانه هیات : هش
 رسیدگی فرا استانی رسازمان سرمایه گذاری(:

مورد اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاب های فرا  2سیثبت و برر، دریافت -
 استانی

ثبت و پاسخگویی به ، به من ور فراهم سازی ترتیبات  زم برای دریافت -
اعتراضات متقاضیان به صورت الکترونیکی فرم تسلیم شکایت به هیأت 
رسیدگی فرا استانی روی سایت اینترنتی سازمان سرمایه گذاری به نشانی 

www.investiniran.ir درج شدب است 
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 نهم

ش  ماهه 
منتهی به 

29/12/1391 

 (1392رمرداد 

ستادهای سرمایه گذاری در کلیه استان ها تشکیل و متشکل از اع ای قانونی 

عیلکرد این ستادها و عیلکرد  .در حال فعالیت و رسیدگی به شکایات هستند
ارایه شدب  "گزارش نهادهای موضوع قانون"فصل  هیات رسیدگی فرا استانی در

 است 

 دهم

ش  ماهه 
منتهی به 

31/6/1392 

راردیبهشت 
1393) 

ستادهای سرمایه گذاری در کلیه استان ها تشکیل و متشکل از اع ای قانونی 
در حال فعالیت و رسیدگی به شکایات هستند  عیلکرد این ستادها و عیلکرد 

ارایه  "گزارش نهادهای موضوع قانون"ر فصل هیات رسیدگی فرا داستانی د
 شدب است 

 یازدهم

ش  ماهه 
اسفند  منتهی به
1392 

 (1393رآذرماب 

قانون در کلیه استان  7و  6و  1ستادهای سرمایه گذاری پی  از اصحح مواد 
ها تشکیل و متشکل از اع ای قانونی در حال فعالیت و رسیدگی به شکایات 

ها و عیلکرد هیات رسیدگی فرااستانی در فصل عیلکرد این ستاد .هستند
 ارایه شدب است  "گزارش نهادهای موضوع قانون"

( در فصل دوم گزارشات قانون اجررای سیاسرت   7بررسی عملکرد ماده )

 ( 44های کلی اصل)

به من ور بررسی عیلکرد نهاد دولت در تسهیل فراینشد صشدور مجوزهشا و     قانون اساسی
فصل ربخ ( دوم یازدب گزارش عیلکرد قانون اجشرای  ، یه گذارانرسیدگی به اعتراض سرما
م العشه و بررسشی مشی    ، ( قانون7( قانون اساسی موضوع مادب ر44سیاست های کلی اصل ر

گردد  گزارش اول و دوم عیدتا به تشکیل و راب اندازی نهادهای مصرح در قانون پرداختشه و  
سشتادهای  "و  "ت بشر مقشررات زدایشی   هیشأت ن شار  "در گزارشات سوم تا ششم عیلکرد نهاد

به تفصیل آوردب شدب است که نتایج بررسشی حشاکی از عشدم انجشام      "گذاری استانی سرمایه
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وظای  قانونی این نهاد می باشد  در گزارش هفتم به عیلکرد نهاد سرمایه گذاری در استان 
سشتانی  ها پرداخته نششدب اسشت و در نیشایی کلشی از عیلکشرد سشتادهای سشرمایه گشذاری ا        

موضوعاتی آوردب شدب است که حاکی از عقیم شدن فعالیت ستادهای سرمایه گذاری استانی 
سشتادهای  "و نهشاد   "هیات رسیدگی فرا اسشتانی  "می باشد  در گزارش هشتم عیلکرد نهاد 

حذف گردیدب است  در گزارش نهم عیلکرد این دو نهاد به صشورت   "سرمایه گذاری استانی
رای قانون آوردب شدب است که من ب  با شرح وظای  آن ها نیی باشد  خحصه از ابتدای اج

به یور خحصه  "گذاری استان ها ستادهای سرمایه"در گزارش دهم به عیلکرد نهاد استانی 
اعتراض و شکایات سرمایه گذاران در ستادهای استانی اشارب و از نحوب  122و به ثبت تعداد 

شدب است  گرچه در گزارش عیلکرد یازدهم در ردیش   رسیدگی و صدور احکام چیزی بیان ن
ستادهای سرمایه گذاری پی  از "در خحصه عیلکرد عنوان گردیدب ، گزارش 6( صفحه 17ر

قانون در کلیه استان ها تشکیل و متشکل از اع ای قانونی در حشال   7و  6و  1اصحح مواد 

عیلکشرد هیشات رسشیدگی    عیلکشرد ایشن سشتادها و     .فعالیت و رسیدگی به شکایات هسشتند 
لشیکن ایشن م لشب     "ارایه شدب است  "گزارش نهادهای موضوع قانون"فرااستانی در فصل 

فصل نهادهای موضوع قانون کح حشذف   کلیشه ای از گزارشات قبل است و در این گزارش
سشتادهای  "و  "هیشأت ن شارت بشر مقشررات زدایشی     "شدب است  در ادامه به اقدامات دو نهاد

پرداخته شدب است که به اختصار در هشر یشک از گزارششات عیلکشرد      "ی استانیگذار سرمایه
قانون اساسی بشر اسشاا فراوانشی اقشدامات نهشاد       44قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
 استانی مورد بررسی قرار گرفته است 

( در فصل دوم گزارش اول قشانون اجشرای سیاسشت هشای کلشی      7بررسی عیلکرد مادب ر
 اساسی ( قانون44اصلر

( اولین گزارش قانون اجرای سیاست هشای  7بررسی عیلکرد نهادهای م روحه در مادب ر
(در بنشد رج( بخش  چهشارم گشزارش رتششکیل      1387( قانون اساسی ربهیشن  44کلی اصل ر

هیشأت فشرا   "نهادهای قانونی جدید( اوردب شدب است  در این بخش  بشه تششکیل نهادهشای     
، مشور اقتصشادی و دارایشی کشه آمشادب تششکیل مشی باششد        در وزارت ا "گذاری استانی سرمایه

هیشأت ن شارت بشر    "که در کلیه استان ها تشکیل شدب و  "گذاری استانی ستادهای سرمایه"
که حکم اع ای این هیات در حال صدور است و جلسشات آن بشه زودی در    "مقررات زدایی

 اشارب شدب است ، وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود
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دومین گزارش عیلکرد قشانون اجشرای سیاسشت    ، ( در بخ  دوم7سی عیلکرد مادب ربرر
 ( قانون اساسی44های کلی اصل ر

( این قانون در اقدامات مربوط به تششکیل  7در بررسی عیلکرد نهادهای مصرح در مادب ر
دومین گزارش دوم قانون اجرای سیاست ، و راب اندازی نهادهای قانونی جدید در بخ  دوم

هیشأت فشرا اسشتانی    " به تشکیل و فعال شدن نهادهای، ( قانون اساسی44کلی اصل ر های
 "هیأت ن شارت بشر مقشررات زدایشی    "و  "گذاری استانی ستادهای سرمایه"، "گذاری سرمایه

اشارب شدب است  هیچنین انتشار کتشاب راهنیشای سشرمایه گشذاری بشه صشورت فیزیکشی و        
  ای کسب و کار در سایر اقدامات بیان گردیدب است الکترونیکی و تشکیل پایگاب اینترنتی ف

سومین گزارش قانون اجرای سیاست های کلشی  ، ( در بخ  دوم7بررسی عیلکرد مادب ر

قشانون   44ردبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل  –( قانون اساسی44اصل ر

 (1388اسفند  –اساسی 

بوط بشه تششکیل و راب انشدازی نهشاد     در بخ  دوم سومین گزارش در قسیت اقدامات مر
وضعیت تشکیل و راب اندازی نهادهای مصرح در قانون آوردب شدب اسشت  ، های قانونی جدید

ن شارت بشر    هیأت"جلسه  11( این قانون به برگزاری 7که در مورد نهادهای مصرح در مادب ر
و  "اسشتان هشا   گذاری استانی در تیامی ستادهای سرمایه"تشکیل و فعالیت ، "زدایی مقررات
 اشارب شدب است  "هیات فرا استانی سرمایه گذاری"جلسه  5تشکیل 

در قسیت گزارش عیلکرد وزارت کشور موضوع ستاد های سرمایه گذاری در استان هشا  
مورد توجه قرار گرفته است  به عنوان نیونه اقدامات اجرایی ستاد سرمایه گذاری اسشتان بشه   

( قانون اجرای سیاسشت  7استان آخر در راستای مادب ر 2و  استان نخست 6ترتیب الفبایی در 
 ( آوردب شدب است 44های کلی اصل ر

گشذاری   شرقی: جلسات ستاد استان و جلسات سشتاد جشذب و حیایشت از سشرمایه     آذربایجان
گذاری  میلیارد د ر با سرمایه 1,5کشور جهان با حجم  12پروژب از  56برگزار شدب است  
 یرح به بهرب برداری رسیدب  32و  را شدبمشتر، در استان اج
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ستاد ، 138تصویبنامه کییسیون موضوع اصل  21مادب  3ی  آذربایجان غربی: باستناد تبصرب
گشذاری منحشل و وظشای  آن بشه کشارگروب تخصصشی امشور         تشوی  و حیایت از سشرمایه 

 اقتصادی محول شد 

اع اء ستاد حکم صشادر گشردد     گذاری استان تشکیل و مقرر شدب برای اردبیل: ستاد سرمایه
 جلسات در چهار حلقه تشکیل خواهد شد 

اصفهان: ستاد سرمایه گذاری استان در چارچوب تصویبنامه هیئت وزیران تشکیل و تا کنون 
 جلسه به ریاست استاندار تشکیل شدب است  3

د ششرح  ایحم: ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار تشکیل شدب و نسبت به پیششبر 
 وظای  محوله اقدام شدب است 

بوشهر: ستاد تشوی  و حیایت از سرمایه گذاری استان تشکیل و ضشین برگشزاری جلسشات    
نسبت به را اندازی سایت اینترنتی اقدام نیودب اسشت  و اقشدامات: دریافشت بانشک     ، متعدد

اسشتخراج  ، گشذاری اسشتان از دسشتگاههای اجرائشی ذیشربط      ایحعاتی یرحهشای سشرمایه  
ارتبشاط  ، تکییل پرسشنامه فرصتهای سرمایه گذاری، ایحعات یرحهای صنعتی و معدنی

با صاحبان یرحهای ناتیام در استان جهت مشارکت با متقاضیان داخلی و خارجی انجشام  
 شدب است 

جلسشه   8جلسشه سشتاد و    2گذاری استان تا کنشون   هرمزگان: ستاد جلب و حیایت از سرمایه
، استحصال معادن، های گردشگری گذاری را در زمینه یرح سرمایهکارشناسی داشته و دب 

میلیارد د ر مورد بررسی قرار دادب  از یرحهای فوق  28   به ارزش  سییان و، تولید فو د
 میلیارد د ر عیلیاتی شدب است  22یرح به ارزش  5

ششورای   تشکیل ولی به موجشب آئشین نامشه    81هیدان: ستاد سرمایه گذاری استان در سال 
ستاد سرمایه گذاری اسشتان حشذف گردیشد و تشا کنشون نیشز       ، ریزی و توسعه استان برنامه

 تشکیل نشدب است 
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 (44( قانون اجشرای سیاسشت هشای کلشی اصشل ر     7بررسی اقدامات اجرایی در راستای مادب ر
سشتاد سشرمایه گشذاری    "( بیانگر در، ناصحیح مسئو ن از وظای  نهشاد  53-63صفحات ر

از یک سال و نیم از ابحغ قانون می باشد  عیلکرد ش  ماهه سوم ایشن نهشاد   پس  "استان
 قانونی بیانگر حتی انجام یک مورد از وظای  اصلی آن در س ح استان ها نبودب است 

چهارمین گزارش عیلکشرد قشانون اجشرای سیاسشت     ، ( در بخ  دوم7بررسی عیلکرد مادب ر
 (31/4/1389ش  ماهه منتهی به ( قانون اساسی رمربوط به 44های کلی اصل ر

 (1389شهریورماب  -قانون اساسی  44ردبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 

( قانون 44بخ  دوم از چهارمین گزارش عیلکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ر
گشذاری فشرا    ( به وضعیت برگزاری جلسات هیات رسیدگی سشرمایه 78-87اساسی رصفحات 

دستور جلسات و مصوبات و تصشیییات متخشذب( و   ، روز و تاریخ جلسه، ی رشیارب جلسهاستان
، بررسی شکایات واصشله ، گذاری استانی رشکایات واصله  عیلکرد و اقدامات ستادهای سرمایه

گشذاری فشرا    ( می پردازد  در این گشزارش هیشات رسشیدگی سشرمایه       تعداد آراء صادر شدب و
ب است که در سه جلسه نخست موضوعات مرتبط با انجشام امشور   جلسه تشکیل داد 6استانی 

داخلی هیات بودب و در سه جلسه بعدی به بررسی شکایت شرکت  مپ اسشرام درخصشود   
گذار خشارجی یشرح ذوب فلشزات عشالی بقشاء ششف  از        سرمایه، تیدید پروانه کار تبعه خارجی

کت پتروششییی رازی و  وزارت کار و امور اجتیشاعی در دو جلسشه و بررسشی مششکحت ششر     
وزارت نیرو ، شکایت شرکت صنایع آب معدنی آناهیتا پلور از شرکت مدیریت منابع آب ایران

پرداخته است  بررسی مصوبات و تصیییات متخذب بیانگر عدم انجام تکلی  قشانونی توسشط   
ربشط( مشی باششد و     این نهاد رمعرفی فرد یا افشراد متخلش  را بشه هیشأت تخلفشات اداری ذی     

 یییات متخذب به صورت کدخدا منشی و در حد توصیه می باشد تص

اسشتان( تعشداد آرای    26گشذاری اسشتانی ر    گرچه در عیلکرد و اقدامات ستادهای سشرمایه 
صادرب شدب لحاظ گردیدب است لیکن بررسی آرای صادر شدب گواب عدم وجود رای می باششد  

برای نیونه اقدامات تعدادی از استان  و در ستادهای استانی نیز به توصیه اکتفا شدب است که
 ها آوردب می شود 
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 صدور مجوز فشاز دوم ششهر، صشنعتی بهسشازی صشنایع چشوب        -تهران: شکایات واصله
بررسی درخواسشت ششرکت نشوین     -بررسی مشکل شرکت ققنوا فردوا برین  -ایران

اقشع  های مزبور مورد بررسی و مشکحت شرکت، بررسی شکایات واصله  صنایع پازیریک 
 گردید 

 بررسشی ششکایات     هشای سشتاد    برگزاری نشست -چهارمحال و بختیاری: شکایات واصله
 ، واصله

 بررسشی ششکایات     هیو اعتراضی واصل نششدب اسشت     -خراسان جنوبی: شکایات واصله
بررسشی    گشذاری   بررسی یشرح پنجشرب واحشد سشرمایه     -زنجان: شکایات واصله-، واصله

 تصویب شد ، شکایات واصله

 بررسشی   -بررسی مشکل شرکت صنایع آب معدنی آناهیتا پلشور -ازندران: شکایات واصلهم
 گذاران  بررسی شکایات واصله  مشکحت سرمایه

  بررسشی اعتشراض    -بررسی مشکل شرکت پرندینشه اوت لشت    -مرکزی: شکایات واصله
 ، واصله از آقای افشار  بررسی شکایات واصله

پنجیین گزارش عیلکرد قانون اجشرای سیاسشت   ، م( در بخ  دو7بررسی عیلکرد مادب ر

 –( 30/10/1389( قانون اساسشی رمربشوط بشه شش  ماهشه منتهشی بشه       44های کلی اصل ر
 (1389اسفند ماب  -قانون اساسی  44ردبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 

نون ( قا44بخ  دوم از پنجیین گزارش عیلکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ر
گشذاری فشرا    ( به وضعیت برگزاری جلسات هیات رسیدگی سشرمایه 76-95اساسی رصفحات 

بررسشی  ، گشذاری اسشتانی رششکایات واصشله      استانی و عیلکرد و اقدامات سشتادهای سشرمایه  
( می پردازد  در این گزارش هیو اشارب ای به برگشزاری جلسشات هیشات       و، شکایات واصله
تانی و اقدامات صورت گرفتشه نششدب اسشت  پنجیشین گشزارش      گذاری فرااس رسیدگی سرمایه

موصوف فاقشد سشتون تعشداد آرای صشادرب ششدب در جشدول عیلکشرد و اقشدامات سشتادهای          
( می باشد  از ستون مربشوط بشه ششکایات واصشله و     82-95گذاری استانی رصفحات   سرمایه

سرمایه گذاری استان  بررسی شکایات واصله نیی توان نتیجه ای مبنی بر عیلکرد نهاد ستاد
صدور دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی و معرفی فرد یا افشراد  "در وظای  محوله 
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ربط را استنتاج نیود  برای نیونه اقشدامات تعشدادی از    متخل  را به هیأت تخلفات اداری ذی
 استان ها آوردب می شود 

ششرکت   -صنعتی تاج میبدمدیر مجتیع تولیدی و ، آقای محیودی -یزد: شکایات واصله
با توجه بشه موضشوع ششکوائیه     -، بررسی شکایات واصله -فو د تابان یزد   -یزد باف تفت

درخصود خلع ید از زمین مورد استفادب توسط شرکت موضوع به مرجشع ق شائی مشنعکس    
سازی محیط بیرونی شهر، توسط شهرداری تفت به  اعحم موارد  زم برای آمادب -گردید  
کشاه    -تقسیط مبلغ بدهی باقییاندب توسط شهرداری در سشق  زمشانی میکشن     -شرکت 

تعیین متولی و یا شخصیت حقوقی در شهر، بشا مششارکت    -موقت برق توسط شرکت برق
تأمین تسشهیحت مشالی از    -واحدهای صنعتی مستقر در شهر، و هیکاری فرمانداری تفت 

 ادی یزدبانک ملی برای شرکت با هیکاری سازمان امور اقتص

 بررسشی   بررسی و پیگیری مشکحت ششهر، توریسشتی گیلشوا    -، گیحن: شکایات واصله
 بررسی موضوع و صدور ريی مقت ی، شکایات واصله

 ندارد  بررسی شکایات واصله، گلستان: شکایات واصله ،--- 

ششیین گزارش عیلکرد قانون اجشرای سیاسشت   ، ( در فصل دوم7بررسی عیلکرد مادب ر

 –( 31/06/1390( قانون اساسی رمربشوط بشه شش  ماهشه منتهشی بشه       44ر های کلی اصل
 قانون اساسی( 44ردبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 

( قشانون  44فصل دوم از ششیین گزارش عیلکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ر
ررسی شکایات ب، گذاری استانی رشکایات واصله  ( ستادهای سرمایه50-62اساسی رصفحات 

گذاری فرااستانی و  واصله و سایر اقدامات( می پردازد  در این گزارش هیات رسیدگی سرمایه
گشذاری    اقدامات صورت گرفته حذف شدب است  جدول عیلکرد و اقدامات ستادهای سشرمایه 

بررسی شکایات واصله و ، استانی ششیین گزارش موصوف شامل سه ستون شکایات واصله
استان می باشد که برای ش  استان چیزی ثبت نشدب است  با تشدقی    20در  سایر اقدامات
عیلکشرد نهشاد سشتاد سشرمایه      "بررسی شکایات واصله"و  "شکایات واصله"در ستون های 

صدور دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی و معرفی "گذاری استان در وظای  محوله 
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اری مثبت ارزیابی نیی گردد  برای نیونه اقدامات فرد یا افراد متخل  را به هیأت تخلفات اد
 تعدادی از استان ها آوردب می شود 

شکایت شرکت بهسازی صنایع چشوب ایشران از معاونشت عیرانشی      -، تهران: شکایات واصله
استانداری تهران درخصود عدم صدور مجوز فاز دوم ششرکت بهسشازی صشنایع چشوب      

به شکایت شرکت بهسازی صنایع چوب ایران بررسی و رسیدگی ، بررسی شکایات واصله
 مصوبه شدب است  4که منجر به صدور 

پروژب فرآوردب های گوششتی پونشه نشوین     ، پروژب کربنات سدیم کاوب، فارا: شکایات واصله
تشا پایشان    -مقشرر ششد:    "پروژب کربنات سدیم کاوب"درخصود ، بررسی شکایات واصله

سازمان جهاد کشاورزی و ادارب کل محیط ، یبیعی با هیاهنگی بین ادارب کل منابع، هفته
به من ور جلوگیری از آسیب  -زمین مورد ن ر به سرمایه گذار تحویل دادب شود  ، زیست

هکتار زمین در محل معدن آهک جهت دانه بندی آهک  14، دیدن پوش  گیاهی من قه
ینه احداث خط با توجه به درخواست شرکت مبنی بر تقسیط هز -به شرکت واگذار گردد  

مقرر شد شرکت خود اقدام بشه احشداث خشط لولشه     ، لوله و یا پرداخت پس از بهرب برداری
با توجه به نزدیکشی پسشت بشرق در نزدیکشی محشل      ، به من ور تامین برق پروژب -نیاید  

سازمان صشنایع و معشادن    -اجرای یرح شرکت خود اقدام به احداث خ وط انتقال نیاید  
فرماندار محترم فیروز آباد نسبت بشه رفشع مششکل     -را تیدید نیاید  مدت زمان اکتشاف 
 -مقرر شد:  "فرآوردب های گوشتی پونه نوین"درخصود پروژب  -معارضین اقدام نیاید  

، فرماندار محترم با یرح موضشوع در ششورای تشامین   ، به من ور تامین آب مورد نیاز پروژب
 -یاید و مجوز حفر چاب این پروژب صادرشود  مجوز پر نیودن چاب های غیر مجاز را اخذ ن

 مشکل تامین گاز پروژب ظرف مدت یک هفته بر یرف شود 

هفتیین گزارش عیلکرد قشانون اجشرای سیاسشت    ، ( در فصل دوم7بررسی عیلکرد مادب ر
 ( قانون اساسی44های کلی اصل ر

ی اجشرای  ردبیرخانشه ششورای عشال    –( 1390ردورب منتهی به ش  ماهه پایان اسشفندماب  
 ( 1391قانون اساسی خرداد ماب  44سیاست های کلی اصل 
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در فهرست م الب ذیل فصل دوم عیلکرد نهادهای موضوع قانون گنجاندب ششدب اسشت   
که عیلکرد ستادهای سرمایه گذاری استانی و هیات رسیدگی فرا استانی بشه آدرا صشفحه   

این نهادها پرداخته اسشت    به عیلکرد 49و  48می باشد لیکن در متن گزارش صفحات  37
جدول وضعیت برگزاری جلسات و تصیییات هیات آوردب شدب که تنها دستور  48در صفحه 

درج شدب است  بررسی مصشوبات   14و  13مصوبات و تصیییات متخذب در دو جلسه ، جلسه
و تصیییات متخذب گویای تصیییات کدخدا منشی این نهاد و عدم انجام تکلی  قانونی می 

  باشد

 :وضعیت برگزاری جلسات و تصمیمات هیات رسیدگی

تصییم گیری نهایی در خصود مصوبه دهیین جلسه هیات رسیدگی ، : دستور13جلسه 
فرا استانی موضوع محکومیت شرکت ملی صنایع پتروشییی ایشران  مصشوبات و تصشیییات    

را در  ششرکت ملشی صشنایع پتروششییی ایشران     ، اع ای هیات رسیدگی فرا استانی -، متخذب
ارتباط با نحوب عیلکرد این شرکت در تامین مواد اولیه شرکت پلشی اکریشل مقصشر دانسشتند     
لیکن مقرر شد قبل از ابحغ مصوبه محکومیت ق عی شرکت ملی صنایع پتروشییی به وزیر 

روزب به این ششرکت خواسشتار حشل و فصشل ق عشی مع شل        10با ارائه مهلت ، محترم نفت
رکت پتروششییی ششود کشه ایشن مهشم از سشوی ششرکت ملشی         شرکت پلی اکریل توسط شش 

موضوع مذکور در این هیشات  ، پتروشییی انجام پذیرفت و با اعحم کتبی موضوع به متقاضی
 مختومه شد 

معدن و تجارت ، بررسی شکایت شرکت نگین جزیرب از وزارت صنعت، : دستور14جلسه 
ان بوشهر  مصوبات و تصیییات در خصود صدور مجوز برگزاری نیایشگاب بازرگانی در است

مشخص شد که رسیدگی بشه  ، های بعیل آمدب در جلسه هیات با بررسی ها و رایزنی، متخذب
لشذا از  ، موضوع مذکور در حی ه اختیارات و وظای  ستاد سرمایه گذاری استان بوشهر اسشت 

 دستور کار هیات فرااستانی خارج و به ستاد استان احاله شد 

ن گزارشات قبلی به عیلکرد نهشاد سشرمایه گشذاری در اسشتان هشا      در این گزارش هیچو
پرداخته نشدب است و در نیایی کلی از عیلکرد ستادهای سرمایه گذاری استانی بشه موضشوع   
 زیر آوردب شدب است که حاکی از عقیم شدن ستادهای سرمایه گذاری در استانی می باشد 
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لیه اسشتان هشا در دورب مشورد گشزارش     بنابر ایحعات دریافتی ستادهای سرمایه گذاری ک
فعال بودب و درخواست متقاضیان را مورد بررسی قرار دادب و رسیدگی های  زم را به عیشل  
آوردب اند که بررسی گزارشات و اقدامات دریافتی از این ستادها حاکی از انجام موارد دیگری 

 نیز به شرح زیر در اغلب استان ها بودب است:

 اینترنتی مرکز خدمات و دبیر خانه ستاد سرمایه گذاری براب اندازی پایگا 

 بانک ایحعات صدور مجوز سرمایه گذاری 

 گذاریتهیه نسخه الکترونیکی راهنیای سرمایه 

( در هشتیین گزارش عیلکرد قانون اجرای سیاسشت هشای کلشی    7بررسی عیلکرد مادب ر

ردبیرخانشه   –( 1391ب ( قانون اساسی ردورب ش  ماهشه منتهشی پایشان ششهریورما    44اصل ر
 ( 1391قانون اساسی دی ماب  44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 

گزارش هشتم متفاوت از گزارشات قبلی تهیه شدب است  فصل اول هیچشون گزارششات   
( قانون اساسی به تفکیک مواد و 44قبلی به عیلکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ر

وم اختصاد به عیلکرد دستگاب های مربوط در اجرای مصوبات تبصرب ها پرداخته و فصل د
( قانون اساسی در دو زمینه اقدامات دستگاب 44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ر

تبلیغاتی و اقدامات  –ها بر مبنای محورهای تصویب نامه سازماندهی فعالیت های فرهنگی 
یی برای تحق  اهداف سیاسشت هشای   دستگاب ها بر مبنای سیاست ها وخط مشی های اجرا

چهشارم و پشنجم نیشز بشه اقشدامات      ، ( قانون اساسی یافته است  فصشول سشوم  44کلی اصل ر
گشزارش  ، واگذاری بنگاههای دولتی و اهم اقدامات صشورت گرفتشه در یشرح سشهام عشدالت     

قشانون اساسشی و    44وضعیت بورا اوراق بهادار قبل و بعد از اجرای سیاستهای کلی اصشل  
و  "هیات رسیدگی فرا استانی "ها می پردازد  در این گزارش عیلکرد نهاد  ین مالی بنگابتام
 آوردب نشدب است  "ستادهای سرمایه گذاری استانی"نهاد 

نهیین گزارش عیلکشرد قشانون اجشرای سیاسشت     ، ( در فصل دوم7بررسی عیلکرد مادب ر

 –( 29/12/1391بشه ( قانون اساسشی رمربشوط بشه شش  ماهشه منتهشی       44های کلی اصل ر
 (1392قانون اساسی مرداد ماب  44ردبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
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عیلکرد ستادهای سشرمایه  ، "نهادهای موضوع قانون"در ذیل فصل دوم نهیین گزارش 
درج شدب است  در متن گزارش وضعیت عیلکرد و جلسات این  75گذاری استانی در صفحه 

تعداد شکایت های بررسی و رسشیدگی  ، ابحغ قانون در قالب جدولی شاملستادها از ابتدای 
شدب در ستادهای سرمایه گذاری استان های سراسر کشور و برگشزاری دورب هشای آموزششی    
تخصصی برای استان ها توسط سازمان رمن ور سازمان سرمایه گذاری و کیکهای اقتصادی 

در  "هیشات فشرا اسشتانی   "عیلکرد نهشاد   و فنی ایران( ارایه شدب است  هیچنین در خصود
رسشیدگی فشرا اسشتانی     برگزاری جلسات اول تا پشانزدهم هیشات    76قالب جدولی در صفحه 

 "( گنجاندب شدب است  در این گزارش عیلکرد نهشاد  1391تا پایان بهین ماب  1388رخرداد 
ه بشه وظشای    با توجش  "ستادهای سرمایه گذاری استانی"و نهاد  "هیات رسیدگی فرا استانی

 آوردب نشدب است 

دهیین گزارش عیلکرد قشانون اجشرای سیاسشت    ، ( در فصل دوم7بررسی عیلکرد مادب ر
( ردبیرخانشه  31/6/1392( قانون اساسی رمربوط به ش  ماهه منتهی بشه 44های کلی اصل ر

 (1393قانون اساسی اردیبهشت ماب  44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 

در  "ستادهای سرمایه گذاری اسشتانی "و  "هیات رسیدگی فرا استانی "د عیلکرد دو نها
فصل دوم گزارش عیلکرد نهادهای موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصشل چهشل و   

آوردب شدب اسشت  موضشوع و نتیجشه جلسشات      51تا  49( قانون اساسی صفحات 44چهارم ر
ک جدول مشی باششد کشه بررسشی     شانزدهم تا هجدهم هیات رسیدگی فرا استانی در قالب ی

نتیجه حکایت از عدم انجام وظای  قانونی این نهاد و حل مشکل و اعتراض سرمایه گذاران 
 با کدخدا منشی و توصیه هیراب بودب است 

 :1392استانی در شش ماهه اول سال  خالصه عملکرد هیأت رسیدگی فرا

انی در ش  ماهشه اول  خحصه عیلکرد هیأت رسیدگی فرا است -جلسه شانزدهم: موضوع
،   نتیجه: به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد اع ای هیات رسیدگی فرا اسشتانی 1392سال 

 جلسه لغو شد 
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ادامه رسیدگی به شکایت ششرکت ششهر، صشنعتی کیهشانی      -1جلسه هفدهم موضوع: 
رسیدگی  -2صنعت البرز رساوجبحغ( از سازمان صنایع کوچک و شهر، های صنعتی ایران 

کایت شرکت آریا پترو باختر از وزارت صنعت معدن و تجارت بخشایر تشأخیر در صشدور    به ش
ماب از زمان ابحغ مصشوبه هیشأت    5با توجه به گذشت حدود  -1مجدد جواز تأسیس  نتیجه: 

رسیدگی فرا استانی مقرر نیود مراتب مجددا از استانداری البرز پیگیشری و نتشایج ظشرف دو    
هیشأت ضشین وارد دانسشتن     -2اسب به هیشات گشزارش ششود     هفته جهت اتخاذ تصییم من

دسششتور تجدیششد رسششیدگی صششادر نیششود  بششا توجششه بششه ، اعتششراض شششرکت آریششا پتششرو بششاختر
نامشه پیگیشری یشی دو نوبشت در مشورخ      ، تأخیروزارتخانه مذکور در اجرای تصیییات هیشأت 

در تشاریخ   ارسال و نهایتا با صشدور جشواز تأسشیس ششرکت یشاد ششدب       10/6/92و  21/5/92
 پروندب مزبور مختومه شد ، توسط وزارت مذکور 16/6/92

ادامشه رسشیدگی و صشدور ريی در خصشود ششکایت ششرکت        -جلسه هجدهم موضشوع 
شهر، صنعتی کیهانی صنعت البرز رسشاوجبحغ( از سشازمان صشنایع کوچشک و ششهرکهای      

ت کشور اجرای مصشوبه     مقرر شد با مداخله معاونت برنامه ریزی وزار صنعتی ایران  نتیجه:
 هیات پیگیری و نتیجه ظرف دو هفته جهت اتخاذ تصییم مناسب گزارش شود 

در شش  ماهشه اول سشال     "گذاری استان ها ستادهای سرمایه"عیلکرد نهادهای استانی 
 45در یک صفحه خحصه و به تعداد شکایات رسیدگی شدب یشی دورب هشای زمشانی     1392

اعتراض سرمایه گذاران در این سشتادهای اسشتانی ثبشت     122روزب می پرداز که در مجیوع 
 گردیدب لیکن از نحوب رسیدگی و صدور احکام چیزی بیان نشدب است 

( در یازدهیین گزارش عیلکرد قانون اجرای سیاست هشای کلشی   7بررسی عیلکرد مادب ر

رای ردبیرخانه شو –( 29/12/1392( قانون اساسی رمربوط به ش  ماهه منتهی به44اصل ر
 (1393قانون اساسی آذر ماب  44عالی اجرای سیاست های کلی اصل 

سشتادهای  "در خحصه عیلکرد عنشوان گردیشدب   ، گزارش 6( صفحه 17گرچه در ردی  ر
قانون در کلیه استان ها تشکیل و متشکل از  7و  6و  1سرمایه گذاری پی  از اصحح مواد 

عیلکرد این ستادها و عیلکرد  .ات هستنداع ای قانونی در حال فعالیت و رسیدگی به شکای
 "ارایشه ششدب اسشت     "گزارش نهادهای موضوع قشانون "هیات رسیدگی فرااستانی در فصل 
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فصل نهادهای موضشوع   لیکن این م لب کلیشه ای از گزارشات قبل است و در این گزارش
 قانون وجود ندارد 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

خشود تسشهیل کننشدب روابشط انسشان هشای بشا         بشریی هر چند مقررات به عنوان نهادها
با این وجود چنانچه این نهاد بی  از حد عریر و یویشل و در هشم تنیشدب    ، یکدیگر هستند

کارکردی معکوا یافته و به عنوان مانع جدی توسعه و فعالیت بخ  خصوصی بشروز  ، شود
تعداد بسیار زیشاد و از  خواهد نیود  روند اع ای مجوزهای سرمایه گذاری دستگاب ها از حیث 

حیث ایاله زمانی یو نی مدت و یاقت فرسا هستند  دلیل اصلی این امشر را مشی تشوان در    
سیستیی و ن ام مند نبودن جریان اخذ مجوزها و ضرورت یشی نیشودن گشام هشای متعشدد      

( قانون اجرای سیاسشت هشای کلشی    7ح وری و غیر الکترونیکی دانست  گرچه ظاهر مادب ر
اما ارزیابی عیلکشرد یشازدب   ، نون اساسی به حیایت مؤثری از سرمایه گذاران داردقا 44اصل 

قشانون اساسشی منتششرب توسشط دبیرخانشه       44گزارش قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
قانون اساسی نشان می دهشد کشه دو نهشاد     44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 

نتوانسته است به وظای  خشود   "ه گذاری استانستاد سرمای"و  "هیأت رسیدگی فرا استانی"
عیل کند و سرمایه گذارانی که به این نهادها مراجعه نیودب اند با هزینه زمان از دست رفته 
مواجه و عیح این نهادها خود مخل امر سشرمایه گشذاری و تولیشد ششدب انشد  گرچشه وجشود        

بششا ایششن حششال چنانچشه     ، سششت از الزامات هر جامعشه متیشدنی ا، نهادهای اداری و قانونی
گرای  عیشومی به فعالیت ، بی  از حد پیچیدب و درهم تنیدب باشند، مقررات حاکم بر جامعه

 های غیر رسیی و اقتصاد زیرزمینی افزای  خواهد یافت 

در دستیابی آسان ، با توجه به راب اندازی پنجرب واحد کشوری صدور مجوز سرمایه گذاری
گ سازی بهتر بین تیامی دستگا های مربویه و در، بهتر در بررسی به ایحعات با هیاهن

اثر بخشی م لوب بشه موقشع تسشلیم ایحعشات از یریش  تبشادل       ، تقاضاهای سرمایه گذاری
، ایحعات بین دستگاهایی که در ارائه هیان ایحعشات بشرای یکبشار نقش  ایفشا مشی کننشد       

تشأخیرات کیتشر و رعایشت    ، مربویشه  دقی  بودن ایحعات و رعایت قوانین، پردازش سریعتر
، ارائه خدمات بهینه برای سشرمایه گشذاران  ، م لوب قوانین و مقررات در صدور مجوز فعالیت

، فعالیشت  کیفیت بهتر ایحعات به وسیله اشترا، بیشتر بین دستگاههای صادر کنندب مجشوز 
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سشرمایه   دولت منسجم تر و حذف تشریفات زاید اداری و مزیت اصشلی پنجشرب واحشد بشرای    
گذاران که می تواند به عنوان مکان واحدی جهت ارائه تیامی ایحعات مورد نیاز به دستگاب 

 های درگیر صدور مجوز را در اختیارآنان قرار دهد 

با توجه به م العات فوق و به من ور جلوگیری از تکشرار مکشررات و سشاماندهی فراینشدب     
 پیشنهاد می گردد:صدور مجوز سرمایه گذاری در کشور موارد زیر 

 ایجاد یک نهاد صادر کنندب مجوز در کشور 

 حذف کلیه قوانین قبلی در خصود صدور مجوز سرمایه گذاری به مدت یک سال 

  اعحم ثبت ایحعات سرمایه گذاران در سامانه ای جهت اعحم موجودیت و شناسنامه دار
 شدن فعالیت

 برقرای جرایم سنگین در صورت عدم ثبت در سامانه 

 ارت بر فعالیت های اقتصادی در کشورن  

 مهلت یک ساله برای راب اندازی پنجرب واحد سرمایه گذاری کشوری 

( برای جیع A Single Automated Systemایجاد یک سیستم اتوماتیک واحد ر
آوری و توزیع درخواست صدور مجوز فعالیت اقتصادی متقاضیان جهشت پشردازش و صشدور    

 ویششه و یششا سیسششتم اتوماتیششک تششراکن  ایحعششات      مجششوز بششین دسششتگاب هششای مرب   

( کششه متقاضششی An automated information transaction systemر
درخواست صدور مجوز فعالیت اقتصادی به واسش ه ایشن سیسشتم بتوانشد بشه دسشتگاب هشای        
 مختل  صادر کنندب مجوز از یری  یک برنامه کاربردی واحد تقاضای خود را تسلیم نیاید 

 دار، و ثبت ایحعات متقاضیان سرمایه گذاری از یری  نهادهای مردمیکنترل م 

 ارسال اتوماتیک ایحعات به دستگاب صادر کنندب مجوز 

      رصد عیلکرد دستگا های صادر کنندب مجوز از یری  گشزارش گیشری از سشامانه پنجشرب
 واحد
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 افراد و دستگاب خایی، برخورد قایع با فرد 

 ب در رشته فعالیت های اقتصادی و دستگاب هشای صشادر   انتشار گزارشات مجوزهای صادر
 سا نه، کنندب مجوز در مقایع فصلی

 

 منابع:

 ها از پای   (؛ گزارش مرکز پژوه 1394محسنر، مقیسه زهرا و، نعییی شاهین؛، جوادی
تشکل اقتصشادی سراسشر کششور از مؤلفشه      292(؛ ارزیابی 1393وکار؛ رپاییز  محیط کسب

 ار در ایران؛های ملی محیط کسب وک

 ؛ سفری به تاریخ علم اقتصاد؛ سفر دوازدهم؛ اندیششه نهشادگرایی؛   1388حییدر، زادب زمان)
  1388/05/22؛ تاریخ چاپ: 568566نهادگرایان جدید؛ روزنامه دنیای اقتصاد؛ شیارب 

    ؛ بررسشی  1392دفتر پای  و بهبود محیط کسب و کار؛ معاونت امور اقتصشادی؛ ربهیشن)
 سب و کار ایران با تاکید بر زیر شاخص شروع کسب و کار وضعیت سهولت ک

  ؛ نق  نهادها و ت یین حاکییت قانون در رشد و توسعه اقتصادی؛ 1393هدیهر، ستای)
 مرکز پژوه  های مجلس شورای اسحمی

  قانون اساسی؛ دبیرخانه شورای  44گزارش عیلکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل
 قانون اساسی؛ رگزارشات اول تا یازدهم(؛ 44لی اصل عالی اجرای سیاست های ک

  1387قانون اساسی؛ مصوب تیر  44قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
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