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مقدمه

این مشکالت،  از  و بخشی  روبه رو است  موانع متعددی  و  با مشکالت  ایران،  در  کسب وکار  راه اندازی 
ر مجوزها و نیز  کسب وکار« است. ابهام و عدم شفافیت در خصوص مرجع صدو مربوط به »مجوزهای 
یافت مجوز برای فعالیت های اقتصادی، یکی از بزرگ ترین موانع  فرایند پیچیده و بروکراسی مربوط به در

سرمایه گذاری در ایران محسوب می شود. 
موارد ذیل  قالب  در  را می توان  ایران  در  کسب وکار  یافت مجوزهای  در و مشکالت  موانع  کلی  به طور 

خالصه نمود؛
یافت بسیاری از مجوزها، . 1 شرایط مبهم و پیچیده برای در
تعدد قوانین، وجود قوانین مخل رقابت و عدم تمرکز بر مقررات زدایی، . 2
تعدد مجوزها و نهادهای متولی و عدم توجه به لزوم تسهیل امور و مجوز زدایی،. 3
بروکراسی اداری، وجود مراحل متعدد و متنوع و زمان بر بودن فرایند اخذ مجوزها،. 4
یافت . 5 در شرایط  احراز  فرایند  در  پیش بینی  غیرقابل  تصمیم گیری های  و  سیاست ها  تغییر  امکان 

مجوزها، 
اعمال سلیقه در فرایند بررسی ها و احراز شرایط الزم برای اخذ مجوزها،. 6
عملکردهای جزیره ای دستگاه ها و عدم تعامالت بین دستگاهی،. 7
ر مجوزها.. 8 وجود هزینه های مستقیم و غیرمستقیم و بعضًا فساد اداری و ساختاری در مسیر صدو

کسب وکار در ایران شناسایی شده است  برابر اعالم مراجع رسمی، درحال حاضر بیش از 2000 مجوز 
ر این مجوزها،  ر این مجوزها، و نیز پیچیدگی فرایند صدو که طبیعتًا اطالع از آنها، شناسایی مرجع صدو

کرد. انجام بسیاری از فعالیت های اقتصادی را با دشواری مواجه خواهد 
کسب وکارهای حقیقی  کسب وکار و انواع  کتاب ضمن بیان مقدمات اولیه درباب حقوق  ما در این 
به  رود  از و اما پیش  قرار داده ایم.  از منظر حقوقی مورد بحث  را  کسب وکار  و حقوقی، موضوع مجوزهای 

کسب وکار آشنا شد. بحث، ابتدا باید با مفهوم مجوز 
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کسب وکار« از منظر قانون عبارتست از1؛ هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم  مفهوم »مجوز 
گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعالم، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع  از مجوز، پروانه، اجازه نامه، 
که برای شروع، ادامه، توسعه، انحالل یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع  سند مکتوبی است 

ذی ربط صادر می شود2.
کسب وکار تا حدی ضابطه مند  شده است. طبق قانون3،  ر مجوزهای  در قوانین جدید، فرایند صدو
گواهی، پروانه، جواز،  که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند اخذ مجوز اعم از  کلیه مواردی  در 
استعالم یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات 
کثر مدت سه ماه  کشوری و ماده )5( قانون محاسبات عمومی باشد، دستگاه های مذکور موظفند حدا
مبانی  نیز  و  مربوطه  فعالیت  و  مجوز  نوع  توسعه(،  پنجم  پنجساله  برنامه  )قانون  قانون  این  ابالغ  از  پس 
بر  ناظر  و سایر مقررات  لغو  تمدید،  ر،  و همچنین شیوه صدو به اخذ مجوز  فعالیت  بودن  قانونی موکول 
کارگروه ناظر اعالم نمایند و در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت  آن را رسمًا به 

تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز، ممنوع است.
نمایند.  تسهیل  را  کسب وکار  مجوزهای  ر  صدو فرایند  تا  کوشیده اند  جدید  قوانین  دیگر،  سوی  از 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   )7( ماده  طبق 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی )مصوب  جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های 
کسب وکار موظفند شرایط و  ر مجوزهای  1387/03/25 با اصالحات و الحاقات بعدی(، مراجع صدو
کسب وکار، در  که هر متقاضی مجوز  کنند  کسب وکار را به نحوی ساده  ر یا تمدید مجوزهای  فرآیند صدو
کشور«4، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد  صورت ارائه مدارک مصرح در »درگاه ملی مجوزهای 

فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   )1( ماده  از   )21( بند  در  مندرج  تعریف    .1
با   1387/03/25 )مصوب  اساسی  قانون   )44( چهارم  و  چهل  اصل  کلی  سیاست های  اجرای  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

اصالحات و الحاقات بعدی(.
کشور )اصالحی  گرفته است. وفق ماده 5 قانون نظام صنفی  کشور مورد اشاره قرار  کسب« در قانون نظام صنفی  2.  مفهوم »پروانه 
کسب وکار یا حرفه به صورت  که طبق مقررات این قانون به  منظور شروع و ادامه  کسب: مجوزی است  1392/06/12(؛ »پروانه 

کسب معین داده می شود«. موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله 
3.  ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 1394 - 1390.

کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و  که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی  کشور؛ سامانه ای  4.  درگاه ملی مجوزهای 
کشور محسوب می شود. پس از الزم االجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای 

این سامانه به استناد ماده )7( و نیز بند )22( ماده )1( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی )مصوب 1387/03/25  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های 

با اصالحات و الحاقات بعدی( به وجود آمده است.
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یب  که در مورخ 1399/09/04 به تصو کسب وکار نیز  کند1. طرح ساده سازی مراحل  یافت  نظر خود را در
کاهش  شورای عالی اداری رسیده است، موجب تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و ایجاد شفافیت و 

ر مجوزها خواهد شد. فساد در فرایندهای صدو
به  تا  هستند(،  آن ها  انجام  به  موظف  اجرایی  دستگاه های  )که  قانون  در  مصرح  تکالیف  علی رغم 
گشایش خاصی حاصل نشده است. به عنوان مثال، تشکیل »پنجره واحد«  ز در این زمینه توفیق و  امرو
و  کسب وکار  مجوزهای  ر  صدو زمینه  در  مختلف  دستگاه های  به  مربوط  فرایندهای  تجمع  منظور  به 
ایران  توسعه جمهوری اسالمی  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون  ماده70  استناد  )به  اقتصادی  فعالیت های 
ر مجوزها به شکل »پنجره واحد« )به استناد ماده 7 قانون بهبود  کید بر استمرار صدو 1394 - 1390( و تا
که تا به  کسب وکار مصوب 1390/11/16 مجلس شورای اسالمی( یکی از اقداماتی است  مستمر محیط 

ز مغفول مانده است.  امرو
کشور«  کشور« یا همان »سامانه پیشخوان مجوزهای  همچنین با وجود ایجاد »درگاه ملی مجوزهای 
کافی برخوردار نبوده و  ز از غنای  )به نشانی اینترنتی G4B.ir(2، متاسفانه محتوای این سامانه تا به امرو

نمی تواند پاسخگوی نیاز فعاالن اقتصادی باشد. 
با این حال، تاسیس »مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار« و ایجاد دبیرخانه »هیئت 
و  ادامه  صورت  در  که  است  مثبتی  اقدامات  کسب وکار«  مجوزهای  ر  صدو تسهیل  و  مقررات زدایی 
ایران در شاخص های  ارتقای رتبه  استمرار، می تواند نقش موثری در شناسایی و رفع مشکالت و نهایتًا 

کسب وکار ایفا نماید. بین المللی سهولت 

کسب وکار به تصویب رسیده است.  کتاب، یک مصوبه قانونی جدید در زمینه ساده سازی مراحل  1.  همزمان با ویراستاری این 
»ساده سازی  طرح  تصویب  به  اقدام   )1399/09/24 )مورخ  خود  جلسه  ششمین  و  هشتاد  و  یکصد  در  اداری  عالی  شورای 
ماده   10 بند  استناد  به  و  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  پیشنهاد  به  بنا  طرح  این  است.  نموده  کسب وکار«  شروع  مراحل 
کاهش فساد در فرایندهای  کشوری به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و  115 قانون مدیریت خدمات 

کتاب آمده است. کامل این مصوبه در بخش پنجم همین  گردیده است. متن  خدمت رسانی تدوین 
گرفته است. 2.  پیش تر این سامانه با نام سامانه »ایران مجوز« فعالیت می نمود. البته نام و نشانی این سامانه بارها مورد تغییر قرار 
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که انجام برخی اقدامات از قبیل؛ اختصاص شناسه ملی یکتا1 به مجوزها  همچنین به نظر می رسد 
عنوان  به  مجوزها(  ملی  )درگاه  مجوزها  پیشخوان  سامانه  محتوای  ارتقاء  کشور،  کسب وکارهای  و 
مراحل  کاهش  داده ها،  این  تحلیل  سپس  و  تجزیه  و  آماری  اطالعات  و  داده ها  ری  گردآو برای  بستری 
در  ثبات  واحد،  پنجره  قالب  در  فرایندها  تجمیع  مجوزها،  تجمیع  مجوزها،  ر  صدو بروکراسی  و  اداری 
یه های رقابتی، شناسایی لغو مجوزهای زائد،  تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، تالش برای ایجاد رو
ر مجوزها و غیره،  ارائه مجوزها، حذف هزینه های مستقیم و غیرمستقیم صدو ایجاد رانت در  از  پرهیز 

کسب وکار و ایجاد رونق اقتصادی ایفا نماید.  گام های موثری در بهبود فضای  بتواند 
از منظر  اینترنتی(  کسب وکارهای  بر  کید  تا را )با  کسب وکار  تا مجوزهای  کتاب می کوشیم  این  ما در 
کتاب حاضر مشتمل بر چند  کشور مورد بحث قرار دهیم. از همین رو محتوای  قوانین و مقررات جاری 
پا تحت  نو کسب وکارهای  باالخص  اقتصادی  نیازهای مختلف فعاالن  تا  گردیده  و تالش  بخش است 

پوشش قرار داده شود. 
گرفته و مهمترین  کسب وکار« به طور مختصر مورد بررسی قرار  کتاب، مفهوم »حقوق  در بخش اول این 
مورد  غیرمجازی(  و  مجازی  یا  حقوقی  و  حقیقی  از  )اعم  کسب وکارها  عموم  بر  کم  حا مقررات  و  قوانین 

گرفته است. اشاره قرار 
و  تجاری  شرکت های  مفهوم  حقوقی،  و  حقیقی  کسب وکارهای  بررسی  ضمن  نیز  کتاب  دوم  بخش 
موسسات غیرتجاری و نیز تشریفات ثبت اشخاص حقوقی را مورد بررسی قرار داده است. انواع مختلف 
از منظر میزان تعهد و مسئولیت  شرکت های تجاری و تفاوت های میان آن ها، و دسته بندی شرکت ها 
گرفته است. قالب های دیگر مشارکت اقتصادی، نظیر شراکت  شرکاء، در همین بخش مورد بحث قرار 

گروه اقتصادی منافع مشترک نیز در همین بخش تشریح شده اند. مدنی و تشکیل 
کسب وکارهای  انواع  بررسی  به  آن،  اول  فصل  است.  شده  تقسیم  فصل  دو  به  کتاب  سوم  بخش 
کاالها  کم بر فعالیت تامین کنندگان یا عرضه کنندگان  اینترنتی اختصاص یافته است و برخی ضوابط حا

)مصوب  کشور  مجوزهای  ملی  درگاه  ی  رو بر  مجوز  یکتای  شناسه  یافت  در و  ثبت  خصوص  در  وزیران  هیأت  اخیر  1.  مصوبه 
بند )1( این مصوبه، چنین مقرر داشته است؛ »به منظور  و  به مسئله شناسه یکتای مجوزها پرداخته است   )1399/07/27
کلیه  که  نمایند  فراهم  ترتیبی  ماه  شش  ظرف  مکلفند  مجوز  صدور  مراجع  کشور،  در  مجوز  صدور  نظام  انسجام  و  یکپارچگی 
ی »درگاه ملی مجوزهای کشور«، ثبت و شناسه  مجوزهایی که پس از ابالغ این تصویب نامه صادر، تمدید یا اصالح می شوند، بر  رو
که بعد از زمان راه اندازی این درگاه صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، معتبر  یافت نمایند. هر مجوزی  یکتای مجوز در
نیست. مراجع صدور مجوز مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه داده های خواسته 

ی مجوزهای صادره ثبت نمایند«. یافت و بر رو شده، این شناسه را در
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و خدمات را مورد بررسی قرار می دهد. فصل دوم این بخش نیز معطوف به مجوزهای الزم برای راه اندازی 
کسب وکارهای اینترنتی است.  و فعالیت 

که متولی مدیریت یا  کمیتی، اجرایی، قضائی و صنفی(  کتاب، 23 نهاد )اعم از حا در بخش چهارم 
ر مجوز کسب وکارهای اینترنتی هستند، به مخاطبان معرفی شده اند.  نظارت بر فضای مجازی و یا صدو

این نهادها، حوزه های مختلف فعالیت در فضای مجازی را تحت پوشش قرار می دهند. 
بخش پنجم کتاب، به بیان مفاد برخی از قوانین و مقررات مرتبط با مجوزها و کسب وکارهای اینترنتی 
به  را  هستند  کسب وکار  مجوزهای  ر  صدو تسهیل  با  مرتبط  که  قانونی  مفاد  از  برخی  و  است  پرداخته 
صورت جزئی تر مورد بررسی قرار داده است. این مفاد عمومًا از قوانین باالدستی مانند قانون برنامه، قانون 
کشور، و قانون بهبود  اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی 

کسب وکار استخراج شده اند.  مستمر محیط 
کسب وکارهای اینترنتی )از  کم بر فعالیت  که قوانین بخش پنجم، مهمترین ضوابط حا به نظر می رسد 
کتاب  کم بر فضای مجازی را در این  حیث مجوزها( هستند. اما قطعًا نمی توان همه قوانین و مقررات حا

تحت پوشش قرار داد. 
گردد و  ارائه  تا مجموعه ای درخور توجه مخاطب  بوده است  بر آن  کتاب  مجموعه تالش نگارندگان 
کسب وکارهای اینترنتی  بتواند پاسخگوی نیاز فعاالن اقتصادی و عالقمندان به حوزه استارت آپ ها و 

گردد. که موثر واقع  باشد. امید 
تماس  شماره  طریق  از  را  خود  پیشنهادات  و  انتقادات  کلیه  می توانند  عالقمندان  و  صاحب نظران 

88610340 و یا ایمیل info@cyber-law.ir با ما در میان بگذارند.
با سپاس از بذل توجه شما - نگارندگان


