
تهران- کدپستی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹- خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵ صندوق پستی ۴۶۷۱- ۱۵۸۷۵ 
 www.iccima.ir    email:info@iccima.ir        ۸۵۷۳۳۳۳۳  :تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰       فکس

 www.iccima.ir    email:info@iccima.ir        ۸۵۷۳۳۳۳۳  :تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰       فکس

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

تهران، کدپستی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵، صندوق پستی ۴۶۷۱- ۱۵۸۷۵
 www.iccima.ir    email:info@iccima.ir        ۸۵۷۳۳۳۳۳  :تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰       فکس

تاریخ:  ...............................................

شماره:  .............................................
پیوست:  ...........................................

اتوماسیون اداری

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

۱۴/۴۲۳۰/ص

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً با توجه به اینکه یکی از بزرگترین معضالت و مشکالت فعاالن اقتصادی در کشور عدم ثبات قوانین و 
مقررات حوزه کسب و کار است ، به نحوی که با تصویب خلقالساعه بخشنامهها و دستورالعملها و سایر ضوابط 
اجرایی و ابالغ ناگهانی و عطف به ماسبق نمودن آنها ، عالوه بر تضییع حقوق مکتسبه قانونی فعاالن اقتصادی ، هرگونه 
ثبات و امنیت اقتصادی از محیط کسب و کار  نیز سلب شده و نتیجه محتوم آن نیز چیزی جز کاهش سرمایهگذاری 

مولد و کارآفرین و در مقابل رشد و گسترش سفته بازی و داللی نخواهد بود.
 در این ارتباط ، قانونگذار به موجب ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاههای اجرایی را 
مکلف نموده است که به منظور ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ،  هرگونه تغییر سیاستها و مقررات و 
رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا از طریق رسانههای گروهی به اطالع عموم برساند و در ادامه نیز 

جهت تعیین زمان مقتضی مکلف به کسب نظر مشورتی شورای گفتگو گردیده است.
متاسفانه با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تاریخ تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ ماده 

مذکور متروک مانده و موضوع آن هیچگاه اجرایی و عملیاتی نشده است.
خوشبختانه این مهم در دستور کار مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط مستمر کسب و کار قرار گرفته است که در 
این ارتباط جدول پیشنهادی مرکز موصوف جهت مالحظه و اظهار نظر به پیوست ایفاد میگردد باتوجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع و نقش مخرب مقررات و ضوابط خلق الساعه در حوزه کسب و کار و در جهت ایجاد ثبات در 
ضوابط و مقررات در این حوزه  خواهشمند است نظرات تکمیلی و اصالحی اعضای محترم تشکل را در اسرع وقت به 

این معاونت ارسال فرمایید .

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

http://www.iccima.ir/
http://www.iccima.ir/
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جناب آقای کریمی بیرانوند-معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای نیازی-معاون محترم هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای قربانی-معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

جناب آقای ممبینی-رییس محترم اتاق اصناف ایران

جناب آقای شافعی-رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

جناب آقای عبدالهی-رییس محترم اتاق تعاون ایران 
باسالم و احترام ؛ 

در اجرای ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، فهرست پیشنهادی سیاست هایی که تغییرات آنها باید در زمان 
مقتضی قبل از اجرا، به اطالع عموم برسد ایفاد میگردد. 

برای اجرای هر چه بهتر این حکم قانونی که انشاءا... ارتقای اهمیت اقتصادی و پرهیز سیاستگذاری اقتصادی از غافلگیری 
سرمایه گذاران و کارآفرینان را به دنبال خواهد داشت، خواهشمند است دستور فرمایید این فهرست مورد بازبینی، تکمیل و 

اصالح قرار گرفته و به این معاونت ارسال گردد. ٤٠١٢٠١٤١١٩٣٤

رونوشت: 

سید امیر سیاح
رییس مرکز ملی مطالعات،پایش و بهبود محیط کسب و کار
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 - جناب آقای دکتر سبحانیان معاون محترم سیاست گذاری اقتصادی



1

باسمهتعالی
سیاستهایی که تغییراتشان قبل از اجرا باید اعالم شوند و زمان پیشنهادی اعالم قبل از اجرا

(موضوع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)
زمان اعالم قبل از اجرا دستگاه متولی سیاستهای پیشنهادی ردیف

یک سال قبل از اجرا دستگاههای اجرایی ذیربط نرخ خدمات زیربنایی (برق، آب، مخابرات، سوخت) ۱
یک سال قبل از اجرا همه دستگاههای اجرایی شرایط صدور مجوزهای کسبوکار ۲

۳ ماه قبل از اجرا همه دستگاههای اجرایی انواع مناقصه و مزایده ۳
۶ ماه قبل از فصل کاشت وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ۴

یک سال قبل از اجرا وزارت صنعت معدن تجارت ضوابط استقرار در شهرکهای صنعتی ۵
یک سال قبل از اجرا وزارت صنعت معدن تجارت نرخ تعرفه واردات و انواع ممنوعیتهای تجاری ۶

۶ ماه قبل از اجرا وزارت صنعت معدن تجارت حمایتهای صادراتی  ۷
۶ ماه قبل از اجرا وزارت صنعت معدن تجارت مقررات کسبوکار در فضای مجازی ۸

یک سال قبل از اجرا وزارت امور اقتصادی ودارایی نرخها و قوانین مالیات ۹
۶ ماه قبل از اجرا وزارت امور اقتصادی ودارایی رویهها و بخشنامههای مالیاتی ۱۰
۶ ماه قبل از اجرا وزارت امور اقتصادی ودارایی رویهها و بخشنامههای گمرکی ۱۱
۶ ماه قبل از اجرا سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات بازار سرمایه و ناظر بر شرکتهای بورسی ۱۲
همزمان با اجرا بانک مرکزی سیاستهای ارزی ۱۳

۶ ماه قبل از اجرا بانک مرکزی نرخ سود بانکی ۱۴
یک سال قبل از اجرا وزارت راه و شهرسازی مقررات زمین و بنا در خارج از حریم شهرها و روستاها ۱۵
یک سال قبل از اجرا شوراها و شهرداریها  قوانین و مقررات مرتبط با ساخت وساز ۱۶
یک سال قبل از اجرا سازمان تأمین اجتماعی نرخها و مقررات بیمه تأمین اجتماعی ۱۷

۶ ماه قبل از اجرا وزارت ارتباطات وفناوری اط فیلترینگ شبکههای اجتماعی با ماهیت کسبوکاری ۱۸
۲ ماه قبل از اجرا اتاقهای اصناف و فراجا ضوابط ساعت کار کسبوکارهای مختلف ۱۹
۳ ماه قبل از اجرا وزارت نیرو  محدودیتهای اعمال شده برای ارائه انرژی به صنعت   ۲۰

بنیاد مسکن انقالب اسالمی ۳ سال قبل از اجرا اعمال تغییرات در محدوده طرح هادی روستا ۲۱
یک سال قبل از اجرا سازمان حفاظت محیطزیست ضوابط محیط زیستی ناظر بر واحدهای تولیدی ۲۲

۶ ماه قبل از اجرا
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی
ضوابط بهداشتی ناظر بر واحدهای تولیدی ۲۳

یک سال قبل از اجرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوانین و مقررات مرتبط با نحوه بکارگیری نیروی کار ۲۴
ابتدای سال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین نرخ حداقل حقوق نیروی کار ۲۵

یک سال قبل از اجرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مقررات و ضوابط حوزه فرهنگ، هنر، نشر و رسانه ها ۲۶
۶ ماه قبل از اجرا سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مقررات و رویه های ثبتی شرکتها مالکیت معنوی ۲۷

۴۰۱۲۰۱۴۷۱۴

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

