
 ؛ از منظر حقوقی۱۳۹۰تحوالت محیط کسب وکار ایران در دهه 
 



 تعریف محیط کسب و کار

مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل (: قانون بهبود محیط کسب و کار 1بند ج ماده : )تعریف محیط کسب و کار
 .  مدیران آن ها است

هر فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کاال و خدمات به (: قانون بهبود محیط کسب و کار 1بند ث ماده : )کسب و کار
 قصد کسب منافع اقتصاد

 



 حقوق کسب و کار و جایگاه آن در نظام حقوقی

ارتباط با حقوق عمومی 

حقوق مالیاتی 

حقوق کار 

حقوق تأمین اجتماعی 

حقوق ثبت کسب و کار 

حقوق نظارت بر کسب و کار 

 

 



 حقوق کسب و کار و جایگاه آن در نظام حقوقی

ارتباط با حقوق خصوصی 

حقوق تعهدات 

حقوق قراردادها 

حقوق مسئولیت مدنی 

حقوق تجارت 

اسناد تجارتی 

حقوق شرکتهای تجارتی 

حقوق ورشکستگی 

قانون تجارت الکترونیک 

 بین الملل خصوصیحقوق 
 

 



 حقوق کسب و کار و جایگاه آن در نظام حقوقی

ارتباط با حقوق کیفری 

کالهبرداری 

جعل و استفاده از سند مجعول 

جرائم رایانه ای 

جرائم مربوط به صدور چک 

جرائم مقرر در قانون تجارت 

جرائم مدیران شرکتهای سهامی 

جرائم حقوق ورشکستگی 

 سرمایه بازارجرائم 

 

 

 



 ویژگیهای حقوق کسب و کار

 ( حقوق کسب و کار، حقوق تجارت، حقوق بنگاه های اقتصادی، حقوق فعاالن اقتصادی)تعدد عناوین 

 (قوانین حوزه حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق جزا)تعدد قوانین حاکم بر موضوع 

 پیچیدگی و تزاحم قواعد حقوقی حاکم 
رابطه میان قانون تجارت و الیحه اصالح قانون تجارت در باب شرکتهای سهامی 

 در باب ثبت و شناسایی تاجر و صدور مجوز 44رابطه میان قانون تجارت و قانون اصل 

شرکت تجارتی وسطرابطه میان الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در باب انتشار اوراق  ت 

 در باب شرکتهای تعاونی 44قانون بخش تعاون، الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت و قانون اصل 

 (تالقی بین دو رشته حقوق و اقتصاد)میان رشته ای بودن موضوع از باب نگارش و تفسیر 

دیدگاه های کامال متفاوت و عدم توجه به میان رشته ای بودن موضوع از دید حقوقدانان و اقتصاددانان 

عدم توجه سیاستگذاران اقتصادی به این حوزه به دلیل استیالی نگاه اقتصاد بخش عمومی در دیدگاه سیاست گذاران اقتصادی 



 قلمرو بحث

3  1390حوزه منتخب حقوق کسب و کار در دهه 

 (شروع به کسب و کار: در شاخص بانک جهانی()44قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  7ماده )حقوق ثبت و مجوزدهی 

 شرایط صدور مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه : در شاخص بانک جهانی( )الیحه و طرح قانون تجارت و قانون بهبود محیط کسب و کار)حیات کسب و کار
 (گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی و اجرای قراردادها

(ورشکستگی و پرداخت دیون: در شاخص بانک جهانی( )الیحه و طرح قانون تجارت)ورشکستگی -پایان کسب و کار 

 



 تحوالت مقررات زدایی

 

( قانون برنامه پنجم توسعه 62ماده )1389 

 کار و امور اجتماعی و ئیکارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارا ،
 اقتصادیقانون اساسی و ( 90)دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نودم 

 برای هر نوع   نیابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصالح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانو
 فعالیت  

 1389( 75ماده )توسعه گفتگوی دولت و بخش خصوصی قانون برنامه پنجم شورای 

 

 



 تحوالت مقررات زدایی

 

هیئت مقررات زدایی 

تعدد اصالحات 

 (8/11/1386مصوب )« قانون اساسی( 44)قانون اجرای سیاست های کلی اصل »( 7)نخستین بار در ماده 

 1393اصالحات  اول تیرماه 

 (20/2/1394مصوب )« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»( 57)اصالحات ماده 

 قانون اساسی( 44)قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم ( 7)و ( 1)قانون اصالح مواد »تحت عنوان  1399اصالحات اسفند  » 

پیشنهاد اصالح طرح تسهیل محیط کسب و کار 

 

 



 1399مفاد اصالحات سال 

تغییر تعاریف مجوز، درگاه ملی مجوزهای کشور 

تعریف درگاه تخصصی مجوزهای کسب و کار 

تعریف مجدد مراجع صادرکننده مجوز 

تسهیل شرایط صدور مجوز: هدف 

عالوه بر سال ضمانت اجراهای قبلی یعنی: ضمانت اجرا 

شکایت به مرکز ملی رقابت 

درخواست کتبی از باالترین مقام دستگاه یا استاندار مربوط 

قانون 45اخالل در رقابت موضوع ماده : جدید 

الزام مجدد دستگاه ها به بارگذاری شرایط و تغییرات آنها در سامانه صدور مجوزها 

 روز 45الزام هیئت وزیران به بررسی موارد ارسالی هیئت ظرف مهلت 

 

 

  این قانون( 45)لایر، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده ( 1.000.000.000)لایر تا یک میلیارد ( 10.000.000)تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ـ 12: 61ماده. 

 



 1399مفاد اصالحات سال 

تعیین جایگاه دبیرخانه هیئت مقررات زدایی 

الکترونیکی کردن صدور مجوز توسط دستگاه ها یک سال پس از تصویب قانون 

راهبری درگاه ملی مجوزهای کشور توسط وزارت ارتباطات 

جایگزینی مجوزهای اعالنی به جای اخذ مجوز توسط دستگاه های صادر کننده مجوز 

ارتقای رتبه ایران در شاخصهای بانک جهانی 

 شمول ماده به کانونهای حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و خدمات قوه قضاییه و... 

 

 

 

 



 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

 مکرر 7به عنوان ماده  44قانون اصل  7الحاق به ماده 

 مجوزهای تأیید محور به تشخیص هیئت به غیر از مجوزهای مرتبط با سالمت، بهداشت عمومی، امنیت ملی یا بهره برداری از منابع طبیعی یا
 تغییرکاربری کشاورزی

فرم تعهد به اخذ + تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزها به معنی صدور مجوز است + ظرف چهارماه پس از تصویب قانون +سایر مجوزها، ثبت محور
در صورت تخلف از  + صدور مجوز توسط مرکز پایش کسب و کار و اعالم آن به مراجع ذیربط...+استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و 

 تعهدنامه، مجوز به تشخیص هیئت از درجه اعتبار ساقط است

عدم پاسخگویی به درخواست متقاضی در زمان مقرر به منزله صدور مجوز است.. 

 ممنوعیت وضع محدودیت یا مانع قانونی به دالیل اشباع، فاصله جغرافیایی و... 

امکان انتقال مجوز در صورت قبولی در آزمون و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز 

استعالم مجوز از طریق شناسه یکتای مجوز 

 

 

 

 



 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

 نظر از پیش نویس آیین نامه ها و  اطالع رسانی و اخذ + پایگاه اطالعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار توسط وزارت اقتصادایجاد
 ثبت مصوبات در آن پایگاه... بخش نامه ها و 

اصالح مواد مربوط به ظرفیت گذاری در قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

  

 

 

 

 



 جمع بندی حوزه های اصالحی

 تعریف مجوز کسب و کار 

ایجاد پایگاه اطالع رسانی 

تغییر در ترکیب هیئت مقررات زدایی 

 (از معاونت ریاست جمهوری به ذیل وزارت اقتصادی)تغییر در جایگاه هیئت مقررات زدایی 

پیشنهاد اصالح مقررات به هیئت وزیران  + پیشنهاد لوایح و اصالحات به هیئت وزیران به اصالح بخشنامه ها و دستورالعملها : تغییر در کارکرد 

تغییر در ضمانت اجرا 

مجوزهای ثبت محور و تأیید محور 

ممنوعیت اشباع 

انتقال مجوز 

نسخ مواد ظرفیت گذاری 

 

 

 

 



 ارزیابی شیوه قانونگذاری

 قدرت با توجه به قانون اساسی رکن زدایی در جایگاه ضعیف هیئت مقررات 

تعارض با مصوبات سایر وزارتخانه ها 

تعارض با مصوبات هیئت وزیران 

تعارض با مصوبات مراجعی که پشتوانه قانونی دارد 

 مقاوت انحصارگران و دستگاه ها 

 اصول قانون نویسیعدم توجه به 

 عدم توجه به عرفها و قواعد نانوشته دستگاه ها 

بسیاری از مجوزها، پشتوانه قانونی دارند و بنابراین قابل اصالح توسط هیئت نیستند: عدم توجه به سلسله مراتب قانونگذاری 

روحیه انحصارطلبی دستگاه های اجرایی، انتفاع دستگاه ها از پیچیدگی و سختی و دشواری مقررات 

تسخیر دستگاه ها توسط ذینفعان 

 

 

 



 

 مطالعه موردی

 مطالعه موردی

 

 ( + عدم صدور مجوز از طریق تفسیر خالف قانون سازمان بورس)   بهادارقانون بازار اوراق  49کیفری سبدگردانی غیرمجاز مستند به بند الف ماده پرونده
 شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری نوع دوم

 شکایت در شورای رقابت، شکایت در دیوان عدالت اداری، شکایت در  )پرونده شکایت از عدم صدور مجوز برگزاری آزمون آیلتس در دیوان عدالت اداری
 (عدم صدور مجوز از طریق ارجاع به امر خارج از اراده سازمان) )g4bسایت 

 (عدم صالحیت هیئت مقررات زدایی)اراضی پرونده صدور مجوز تغییر کاربری 

 



 پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص موضوع و نقد آن

مثال ) .اصالحات در قالب برنامه های دولت نیز می تواند انجام شود. برای انجام اصالحات نظام مجوزدهی کسب وکار لزومی به وضع و اصالح قانون نیست
 (یکی از معاونتهای ریاست جمهوری

برنامه های اصالح و تسهیل نظام مجوزدهی کسب وکار را می توان در سه گام پیگیری کرد: 

  ،ایجاد پایگاه اطالع رسانی برای شفافیت شرایط صدور مجوزهای کسب وکار 

 داراییمقررات زدایی ذیل وزارت امور اقتصادی و توسط هیئت : کسب وکارو بازمهندسی مجوزهای بررسی 

  کسب وکارالکترونیکی کردن فرایندهای صدور مجوزهای 

 برای تسهیل مجوزهای کسب وکار  دوره اینظارت 



 اصالح رویه ای  پیشنهادات

 بازار خدمات حقوقی، بازار خدمات پزشکی، بازار خدمات  : مثال)تفکیک بازارهای موضوع تسهیل صدور مجوز و رفع انحصار و تقسیم بندی بازارها
 (کشاورزی، بازار خدمات بازارهای مالی، بازار خدمات صنایع

  ایجاد کارگروههای مستقل تخصصی، غیردولتی، غیرذینفع مرتبط با هریک از بازارها 

 (مجموعه قوانین، مقررات، رویه قضایی حاکم بر موضوع)توجه به رژیم حقوقی حاکم بر هرکدام از حوزه های مورد اصالح بطور جامع 

 گروه توسط مقررات اصالح پیشنهاد متخصص، گروه توسط اصالحی لوایح و ها طرح پیشنهاد :طریق از نظر مورد های حوزه و بازارها بر حاکم قواعد اصالح 
 اقامه امکان ،(قضات نظر بر ها دستگاه تأثیرگذاری امکان گرفتن نظر در با) تخصصی محاکم ایجاد موضوع، با مرتبط قضات سواد و دانش ارتقای متخصص،

  تسهیل و امکان ایجاد پنهان، های رویه و مقررات افشای به ها دستگاه الزام ای، رسانه فشار و مدنی نهادهای سازی فعال ،(class action) گروهی دعوای
 (تصمیمات و مصوبات) اداری عدالت دیوان در ها دستگاه از شکایت



 قانون بهبود محیط کسب و کار

 1390/12/3تاریخ تصویب 

 (3و  2مواد )نظرخواهی از اتاقها و تشکلهای ذیربط در موضوعات محیط کسب و کار 

 (4ماده )تدوین شاخصهای وضعیت محیط کسب و کار توسط اتاقها و ارتقای رتبه ایران در شاخصهای بین المللی 

 (5ماده )تجمیع تشکلهای اقتصادی توسط اتاقها 

 (6ماده )تهیه برنامه ملی آماری کشور توسط مرکز آمار ایران 

 (7ماده )کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی 

(10ماده )تسهیل اخذ روادید ( 9ماده )الزام نمایندگان سیاسی کشور جهت تسهیل امر تجارت ( 8ماده )الکترونیکی کردن فرآیند تجارت : تجارت خارجی 

 مسئول بهبود محیط کسب و کار ( 13ماده )شورای گفتگوی استان ( 12ماده ... )؛ درخواست تشکلها برای اصالح قوانین و (11ترکیب و وظایف ماده )شورای گفتگو
 (14ماده )استانداری 

 

 



 (16ماده )اجاره اراضی شهرداری به عرضه کننده کاالهای ایرانی 
 (17ماده )سازمان نظام مشاوره مدیریت توسط اتاقها 
 (18ماده )شکل گیری تشکلهای ساختمان توسط وزارت رفاه 
(21ماده )ترک تشریفات ( 20ماده )توسعه گستره شمول قانون مناقصات ( 19ماده )پایگاه اطالع رسانی مناقصات : مناقصات 
(23ماده )فرم تیپ قرارداد ( 22ماده )اولویت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی خصوص : معامالت دولتی 
 (24ماده )اعالن تغییر در سیاستهای اقتصادی 
 (25ماده )عدم اولویت قطع گاز و برق واحدهای تولیدی و جبران خسارت در صورت قطعی 
 (26ماده )عدم تعطیلی کسب و کارها درروزهای کاری به غیر از موارد خاص 
 (27ماده )عدم شمول اشخاص خصوصی به اشخاصی که دولت در آنها سهامدار است 
 (28ماده )ایجاد راهکاری برای نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی 
 (29ماده )تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری 

 

 



 ویژگیهای قانون بهبود محیط کسب و کار

 و درهم ریختگی موضوعاتتعدد 

فقدان ضمانت اجرا، ادبیات نامناسب، عدم توجه به جایگاه قانون: بی توجهی به اصول قانون نویسی 

 (  قانون مناقصات و قواعد حاکم بر معامالت دولتی)نسخ قوانین مختلف در قالب یک قانون 

 (26و  25مواد ) عدم امکان اجرای قانون 

 توجه بیش از اندازه به نقش اتاقها و ایجاد رانت دسترسی به حاکمیت برای ایشان 

لزوم تفکیک بین شاخصهای کسب و کار با توجه به اقتضائات اقتصاد ملی 

 

 



 قانون تجارت

 تقدیم مجلس شورای اسالمی شد 1384الیحه تجارت برای نخستین بار در سال  . 

شورای به را شده تهیه متن اساسی، قانون 85 اصل بموجب تجارت، قانون تصویب «ضرورت» اعالم با و متن تمامیت حفظ برای گرفتند این بر تصمیم 
 اسالمی شورای مجلس به را آن و تشخیص 85 اصل خالف را مجلس مصوبه و گرفت ایراد «ضرورت» قید به نگهبان شورای .کنند ارسال نگهبان

 (1391/2/24) (1391 سال) .بازگرداند

 (1393/3/27)شدو ایراد شورای نگهبان تکرار  85مجددا تصویب مجلس بموجب اصل  1393در سال 

الیحه را تغییر داده است: تنها بخشهایی از الیحه است و ایراد مقدر(1399/3/26: )74ایراد اصل : سه کتاب اول تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد  . 

ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، «شرکتهای تجاری»، «اسناد تجاری»، «تکالیف تاجر»، «قراردادهای تجاری»قالب پنج کتاب ر د» 



 سواالت اساسی در خصوص اصالح قانون تجارت

 قضایی؟خاص، عرف و رویه ضرورت اصالح با توجه به قوانین 

اصالح کلی یا جزئی؟ 

قلمرو قانون تجارت؟ فعالیتهای بانکی، بازار سرمایه و بیمه نیز مشمول است یا خیر؟ 

  قانون جامع یا قوانین جداگانه؟ قانون ورشکستگی، قانون اسناد تجارتی، قانون شرکتها و... 

 



 نوآوریهای الیحه دولت

۱ – کلیات   
 .  توجه شد WTOطبقه بندی های جدید فعالیت های تجارتی از جمله، طبقه بندی ارائه شده توسط  – 1
 مشترکعنوان گروه اقتصادی با منافع اضافه شدن – 2
 پیش بینی ضمانت مستقل تجاری – 3



 نوآوریهای الیحه دولت

 شرکت هاحقوق  
 

 تجارتیشرکت های بازنگری طبقه بندی 

 شرکت هاتوجه به آمارهای رسمی اداره ثبت با شرکت های نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی : که در ایران کم ثبت میشوند شرکتهاییحذف. 

 با وضع مقررات خاص مربوط به هریک و یا تعمیم مقررات ( مسوولیت محدود، تضامنی)و سکوت مقررات ناظر بر شرکت های غیرسهامی تعیین تکلیف ابهام
 آنهاشرکت های سهامی به 

 نفرهشرکت های یک پیش بینی تشکیل . 

 آنهامادر و وابسته و قواعد حاکم بر شرکت های 

اضافه شدن ادغام و تجزیه شرکتها 

ممنوعیت از تصدی اشخاص دارای مناصب حاکمیتی از تصدی در شرکتها 
 



 نوآوریهای الیحه دولت

 تغییرات در مقررات شرکتهای سهامی : 

 ،تغییر نصابهای ریالی و تغییرات متناسب با تورم 

 ،حداقلی برای تأمین سرمایه از طریق پذیره نویسی 

،حذف سرمایه غیرنقد برای تأسیس شرکتهای سهامی 

  ،حذف تعهد سهام 

 ،محدود شدن سهام بی نام 

 ،حذف شرط سهام دار بودن مدیران در شرکت 

 جایگزینی احکام اوراق مشارکت بجای اوراق قرضه 
 



 تجارتیاسناد   

 هریک از بخش های سفته، چک و برات  مقررات تدوین مجزای 

 تجارتیاحصای کارکردهای ویژه هریک از اسناد 

 الکترونیکیحاکم بر صدور اسناد تجارتی قواعد 

 بانک هاتادیه سفته و برات در بانک و تضمین تمام یا قسمتی از سفته توسط امکان 

 نقدی احصا شد( دستور پرداخت)چک به عنوان یک سند تجارتی کارکرد  . 

 بانک هاضمانت تمام یا بخشی از مبلغ چک، قبل و بعد از صدور آن توسط امکان 

 چکدر قبال زیان های ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به ضامن بودن بانک ها 

 مسدودیبه انتشار فهرست شماره حساب های جاری الزام بانک ها 

 ظهر نویسانراجع به اخذ ضمانت از صادرکنندگان و مقررات 



 و ورشکستگیبازسازی  
 بازسازی  شدناضافه 

 تشخیص، دادگاه تجارتی، سازمان بازسازی و سازمان تصفیه امور ورشکستگی اضافه شدن نهادهایی چون هیات 

 کسبه، امکان بازسازی مالی در نظر گرفته شده استبرای  . 
 



 قانون تجارتتحلیل اقتصادی حقوق تجارت یا کمک اقتصاددانان به حقوقدانان در باب 

 را کاهش « هزینه مبادله»منظر اقتصادی، در حوزه قراردادها به این سوال پاسخ می دهیم که حقوق چگونه می تواند از
 بهتری اتفاق بیفتدثروت شود و تولید دارایی ها و منابع به مصارفی که کارآترهستند ساده تر دهد تا اختصاص 

 ،تحلیل اقتصادی در زمینه هایی که حقوق نیازمند تصمیم گیری و انتخاب بین دو یا چند گزینه سیاست گذاری است
 .به کمک سیاست گذار خواهد آمد

برای این منظور سه راهکار پیش روی اقتصاددان وجود دارد: 
 مثال کاهش سختی تنظیم دفاتر، عدم استفاده از )، تحلیل منطقی اقتصادی رفتار شخص در مواجهه با احکام پیشنهادی در متن الیحه

 ...(لغات سخت و غامض، روشن بودن جایگاه قوانین

 مشمولین قانوناز نظرخواهی 

  مطالعات تطبیقی+ مطالعات کمی= پسینی وضع حکم قانونی بررسی اثر 



 چند مثال

عین لزوم باب در مدنی قانونی در آنچه به نسبت تجارتی مقررات تسهیل که است این فرض مدنی، رهن با آن تفاوت و تجارتی وثیقه بحث در 
  افزایش را بنگاه ها مالی منابع نتیجه در و شود اقتصادی فعاالن و بنگاه ها توسط مالی تسهیالت دریافت در تسهیل باعث آورده، مرهونه مال بودن
 تا مشکل این که بدهد سیاست گذار به را رهمنود این و دهد قرار آزمون مورد را فرضیه این می تواند اقتصاد .شود تولید رونق به منجر خود و داده
 .است شده ایجاد آثاری چه کرده اند، برطرف را مانع این که نمونه هایی در و است بوده دار اولویت تسهیالت دریافت برای اندازه چه

در اقلیت سهامداران مالکیت حقوق از حمایت هرچه که است این فرض شرکت ها، حقوق حوزه در خرد سهامداران از حمایت بحث در 
 اقتصادی رشد طریق این از و کرده پیدا افزایش سرمایه بازار در سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران تمایل گیرد، قرار حقوق توجه مورد شرکت ها

 ارائه قاعده گذار به را الزم سیاستی توصیه های و داده قرار آزمون مورد را فرضیه این داخلی و بین المللی مختلف مطالعات .شد خواهد تحریک نیز
 .کرده اند

پیشنهاد را بازسازی مدل جهانی بانک نمونه برای .دارد وجود متباینی گاها و متفاوت مدل های ورشکستگی، در مختلف رویکردهای انتخاب در 
  قرارداد مدل با هدف این فعلی تجارت قانون در .است نکند پیدا تعارض طلبکاران حقوق با که جایی تا بنگاه حفظ آن اصلی توجه که است کرده

  از هریک اتخاذ مورد در .است کمتر بازسازی، مدل با مقایسه در روش این از استفاده صورت در بنگاه حفظ احتمال که است شده دنبال ارفاقی
 .هستیم سیاست گذار به کمک برای اقتصادی روش های با مطالعه ای به نیاز رویکرد، دو این

 

 

 



 جمع بندی

بهبود محیط کسب و کار، تنها جنبه حقوقی ندارد، بلکه موضوعی میان رشته ای است. 

باالتر از اصالح حقوقی و مقرراتی، فرهنگ حاکمیت بر مردم و تلقی دستگاه های اجرایی نسبت به مردم نیازمند اصالح است. 

ییر در تغ در راهکارهای حقوقی، الزم است به رژیم حقوقی هر موضوع بطور جداگانه توجه شود؛ برخی اصالحات نیازمند تغییر در قوانین، برخی نیاز به
 .مقررات و برخی نیازمند تغییر تفسیر نهادهای مجری و قضات است

توسعه تعریف از محیط حقوقی کسب و کار 

 ،در مورد هیئت مقررات زدایی 
ایجاد کارگروه های تخصصی در بازارهای اقتصادی متعدد 

استفاده از حقوقدانان برای ارزیابی نتایج مصوبات و راهکارهای به نتیجه رسیدن اصالحات 

ارتقای بیشتر نظام پژوهشی به جای برگزاری جلسات در این هیئت 

استفاده از سایر نهادهای مستقل پژوهشی مانند مرکز پژوهشهای مجلس 

 

 

 



 جمع بندی

،در مورد قانون بهبود محیط کسب و کار 

اجرایی نشدن مواد آن به دلیل ضعف در قانون نویسی است 

در قالب قوانین باالدستی اصالح شود 

در مورد قانون تجارت: 

،الزم است تحقیقات پشتیبان برای پاسخ به سواالت اساسی مطرح شده انجام شود 

تیم تخصصی متشکل از صاحبنظران اقتصادی و حقوقی ایجاد شود 

تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس مشتکل از کارگروه های تخصصی و مشارکت همه کمیسیون ها 

 

 


