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تسهیل شده است را باید از مردم بپرسید. ارزیابی کار ما توسط خودمان 
فایده ای ندارد. البته درگاه هنوز رسماً فعال نشده و مثل هتلی است که در 
حال ساخت بوده، اما در همین شرایط هم به صورت جزئی سرویس دهی 
می کند. وقتی درگاه کامل و رویــه دریافت و تمدید مجوزها به صورت 
الکترونیکی شــد، از متقاضیان و صاحبان مجوز درباره تأثیر این کار 

سؤال کنید.
بعد از اینترنتی شــدن صدور مجوزهــا، تکلیف نظارت 
دســتگاه های متولی صــدور مجوز و پایــش فعالیت 

کسب وکارها چه می شود؟
بعد از اینترنتی شــدن مجوزها، متولیان صدور مجوز باید نظارت های 
پیشینی خود را به نظارت پسینی تغییر دهند. آنها قبالً مدارک متقاضی 
در حوزه تحصیالت، معلومات، اعتقادات، مکان کسب و... را می سنجیدند 
و در مورد اعطای مجــوز تصمیم می گرفتند. قانــون جدید می گوید 
نظارت ها را پسینی کنید و هرکسی ادعا کرد قادر به انجام کسب وکاری 
است به او مجوز بدهید و بعد چارچوب هایی که باید برای فعالیت رعایت 

شود را کاماًل نظارت کنید.
با پسینی شدن نظارت، احیاناً سختگیری مفرط دستگاه ها 

باعث توقف کسب وکار نمی شود؟
برای نظارت پســینی ابزارهای جدیدی وجود دارد کــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی 8 مورد از آنها را تهیه و منتشر کرده است و هر صنف 
یا رسته شغلی می تواند حســب مورد خود ابزارهای جدیدی تعریف 
کند. نظارت پسینی به معنای اعزام مأمور و بازرس به محل کسب وکار 
نیست، بلکه به معنای استفاده از روش های ارزان، مؤثر و سریع و عمدتاً 
مردم پایه و مبتنی بر سوت زنی است و از این طریق بر کار دارندگان مجوز 
نظارت می شود. الزمه نظارت پسینی این است که شرایط کسب وکار 
کامالً روشن و شفاف باشد؛ به گونه ای که یک فعال اقتصادی دارای مجوز 
ساده، آنی و ثبت محور بداند که چه حقوقی دارد و چه تخلفاتی اگر انجام 

داد، مجوزش ابطال می شود.
شرط اصلی نظارت پسینی این است که حقوق و تکالیف فعال اقتصادی 
شفاف شود. درگاه ملی مجوزها، در کنار شرایط صدور، شرایط تعلیق 

و لغو هم اعالم شده و متقاضی، مجوز حقوق و محدودیت های خود را 
در این کسب وکار متوجه خواهد شد. در ادامه نیز با نظارت سیستمی 
فعالیت خواهند کرد و تشویق می شوند که درست فعالیت کرده و روزی 

حالل کسب کنند.
تقاضا یا ثبت محور شدن مجوزهای کسب وکار درگاه ملی، 

امضاهای طالیی حوزه صدور مجوزها را عالج می کند؟
برخی از امضاهای طالیی در قانون و مقررات ریشه دارند. ما آن دسته از 
امضاهای طالیی که ریشه قانونی نداشتند را تقریباً حذف کرده ایم که 
البته هنوز در درگاه اعمال نشده و تا نیمه بهمن ماه اعمال خواهد شد. 
بعد از این، الیحه ای تدوین کرده ایم که امضاهای طالیی دارای ریشه 

قانونی هم با کمک دولت و مجلس حذف شود.
تاکنون چندین بار از همکاری نکردن برخی متولیان صدور 
کسب وکار صحبت شده است. آیا ابزاری برای برخورد با 
دستگاه های متخلف دارید و برخوردی انجام شده است 

یا نه؟
قانون، این تکلیف را به دادستانی واگذار کرده که اگر یک صادرکننده 
مجوز، شرط یا هزینه ای اضافه بر آنچه در درگاه ملی مجوزها تعیین شده 
است، مطالبه کرد، مسئول مربوطه را به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم 
کند. ما تاکنون برای 3دستگاه وقوع این نوع جرم را که از سوی مردم 
منعکس شده بود به شعبه مشخص شده در دادسرای عمومی انقالب 
ناحیه 28 تهران اعالم کرده ایم. یکی از این موارد، رئیس یک سازمان بود 
که پرونده او از بازپرسی خارج شده و به دادسرا رفته است. 2مورد دیگر 
هم معاون وزیر بودند که تخلف خود در حوزه صدور مجوز را اصالح کرده 
و به بازپرس تعهد داده اند که این تخلف تکرار نمی شود. بازپرسی هم با ما 
هماهنگ کرده و چک کردیم که آن شروط اضافی حذف شده است. ما 
در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها همکاری بسیار نزدیکی با دادسرا 
و دادستانی داریم. البته امیدواریم که زودتر یکی، دو رئیس سازمان و 
مسئول ارشد که مردم را همچنان اذیت می کنند، محکوم و بازداشت 

شوند تا بقیه متولیان صدور مجوز کار را جدی بگیرند.
این مسئوالن ارشد چه کسانی هستند؟

این افراد برخالف قانون، در مقابل تســهیل صــدور مجوزها مقاومت 
می کنند، اما اجرای این قانون حتمی اســت و با ناقضان این قانون که 

جلوی تسهیل صدور مجوزها را بگیرند، برخورد خواهد شد.
 بارگذاری تعــداد قابل توجهی از مجوزهــای مربوط به 
کسب وکار خانگی در درگاه ملی مجوزها، از منظر برخی 
منتقدان، نوعی دستاورد ســازی است و اهمیت چندانی 
ندارد. آیا تسهیل این مجوزها ثمراتی برای متقاضیان آنها 

یا اقتصاد دارد؟
کسب وکارهای خانگی هنوز برای مردم شناخته شده نیستند؛ با توجه 
به ظرفیت بسیار باالیی که در اشتغال زایی و ایجاد کسب وکار و بزرگ 
کردن سفره عموم مردم می توانند داشته باشند. کسب وکارهای خانگی 
می توانند جزئی از زنجیره تولید واحدهای تولید متوسط و حتی بزرگ 
باشند. تجربیات موفقی در دنیا در این زمینه وجود دارد. وزارت کار نیز به 
دنبال این است که کسب وکارهای خانگی را از این حالت که مثالً ترشی، 
عروسک و تسبیح درست کنند، خارج کند و به سمتی ببرد که جزئی 
از زنجیره ارزش تولید و صادرات باشند. در این صورت، میلیون ها نفر 
می توانند در خانه خود کار و کاسبی کنند. البته این کار عالوه بر تسهیل 
مجوزها، به فرهنگ سازی هم نیاز دارد و فرهنگ باید به سمتی برود که 
اشــتغال خانگی یک نفر باعث آزار همسایگان نشود و همه در منفعت 

کارها شریک باشند.

 سهمی برای تسهیل صدور مجوزها در رشد اقتصادی کشور 
متصور هستید؟

این سؤال فعاًل جواب روشنی ندارد، اما مطمئن هستیم که اگر صدور 
مجوزها تسهیل شود و به دنبال آن موانع کسب وکار برداشته شود، رشد 
اقتصادی کشور بهبود پیدا خواهد کرد. ما 2مأموریت داریم؛ یکی تولید 
آسان با تسهیل صدور مجوزها و دوم رشد سریع واحدهای تولیدی با 
مقررات زدایی گسترده. اجرای مأموریت اول که اکنون در حال انجام 
آن هستیم لزوماً در کوتاه مدت قادر نیست اثر مشهودی بر رشد تولید 
ناخالص داخلی داشته باشد، اما در گام بعدی و رفع موانع کسب وکار، 

تأثیر بر تولید ناخالص داخلی نیز مشهود خواهد بود.
 با الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز، اگر دستگاهی 

طبق قواعد شما کار نکند، چه اتفاقی رخ می دهد؟
از حدود یک ماه پیش که فعالیت درگاه ملی آغاز شد، اگر دستگاه های 
متولی صدور آن دسته از مجوزهایی که در درگاه بارگذاری شده است، 
خارج از قواعد درگاه عمل کرده و مجوز درخواست شده را صادر نکنند، 
درگاه ملی مجوزها، صدور مجوز را انجــام خواهد داد. این کار قرار بود 

از شهریور امسال اجرایی شود، اما به واسطه بروز برخی مشکالت فنی 
درگاه، حدود 3ماه با تأخیر مواجه شد.

 مجوزهایی که فعاًل در درگاه صــدور مجوزها بارگذاری 
شده، غالباً مجوزهای مشاغل خانگی است. تکلیف مابقی 

مجوزها چه می شود؟
از ابتدای امســال بیــش از 180 هزار مجوز کســب وکار از ســوی 
دســتگاه های مختلف صادر شــده که حدود 60درصــد آنها مجوز 
مشاغل خانگی بوده و قرار است عمده این مجوزها از طریق درگاه ملی 
مجوزهای کشور و بدون نیاز به حضور و کاغذبازی انجام شود. پس قبل 
از فعالیت درگاه ملی مجوزها نیز تعداد مجوزهای مشاغل خانگی باال 
بوده و اینکه در ابتدای کار، مجوزهای مشاغل خانگی در درگاه بارگذاری 

شده، نافی ورود سایر مجوزها نخواهد بود و به تدریج این 
کار انجام خواهد شد. مهم ترین نکته نیز این است که 
با فعال سازی کامل درگاه مجوزهای کشور، متقاضیان 
می توانند با ورود به سایت و ارائه کد ملی و کد پستی 

خود، درخواســت صدور مجوز را ثبت کنند و فراینــد صدور مجوز 
به صورت سیستمی انجام خواهد شد.

نکته دیگر این است که در فرایند صدور مجوز در این درگاه 
ملی، نظارت های پیشینی دستگاه های متولی صدور مجوز 
به نظارت های پســینی تغییر پیدا می کند و آن دسته از 
متقاضیانی که واقعاً خواستار دریافت یک مجوز و راه اندازی 
کسب وکار هستند و شرایط آن را فراهم کرده اند، اول مجوز 

می گیرند و بعد درست بودن شرایط آنها بررسی می شود.
 دسترســی به درگاه ملی مجوزها از ابتدای امســال برای متقاضیان 
مجوز فراهم شد؛ درحالی که هنوز تکمیل نشده بود؛ مثل ساختمانی 
بود و هســت که در حال احداث، خدمات نیز ارائه می داد. کسانی که 
تاکنون مجوز گرفته اند، مشکالتی داشته اند که عذرخواهی می کنیم، 
اما امیدواریم تا اواخر بهمن، این ســاختمان نیمه تمام تکمیل شود 
و کیفیت ســرویس دهی آن افزایش یابد؛ به گونه ای که عموم مردم 
در صورت نیاز به دریافت مجوز کســب وکار، کاماًل راحت و به صورت 
الکترونیک در زمان مشخص شده درگاه ملی، مجوز خود را بگیرند. در 
ضمن این مجوز شناخته شده و محترم خواهد بود و احضار حضوری 
متقاضیان و تشکیل پرونده های کاغذی از ادبیات فرایند اداری صدور 
مجوزهای کشور حذف خواهند شد. البته این کار برخی از کارمندان 
و مدیرانی که شغل آنها تشکیل پرونده، مهر و امضا زدن کاغذها بود را 
بیکار می کند؛ اما این افراد هم می توانند در جایگاهی مناسب تر ایفای 
نقش کنند. دستگاه ها هم باید از نظارت پیشینی که نماد آن پوشه و 
کاغذ بود به سمت نظارت پسین 24ساعته مردم پایه با ابزارهای نوین 
و به صورت سیستمی و بدون نیاز به مأمور حرکت کنند. در این مسیر، 
همه باید همراهی کنند؛ هم مردمی که یکی از ارکان نظارت پسینی 
محسوب می شوند و هم رسانه ها که می توانند به اجرای دقیق و کامل 

فرایند تسهیل مجوزهای کشور کمک کنند.
بعد از انجام مأموریت تســهیل مجوزهای کسب وکار، 
وضعیت این حوزه در ایران در مقایسه با دیگر کشورها و 

به خصوص کشورهای منطقه چگونه خواهد بود؟
امیدواریم شرایط صدور مجوزها در ایران با همکاری و کمک اتحادیه ها 
و دستگاه های متولی صدور مجوز تسهیل شود. اگر نظارت پیشینی 
به پسینی تبدیل شود، ایران به بهترین کشور منطقه برای راه اندازی 
کسب وکار تبدیل می شود و البته برای اســتفاده از این فرصت، باید 
قوانین را نیز ساده ســازی کرده و اقتصاد و نرخ ارز و... را با ثبات کنیم. 
همچنین تجارت با ایران تسهیل شــود تا بتوانیم به جایی برسیم که 
همسایگان به ما غبطه بخورند. این وضعیت دور به نظر می رسد، اما با 
همت دولت، مجلس و حاکمیت می تواند بسیار نزدیک و دست یافتنی 

باشد.
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داده نماگزارش

نقشه واحدهای صنفی فعال
طبق آمار، 1161پروانه صنفی در کشــور وجود دارد که 

واحد صنفی فعال محسوب نمی شود

آخرین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت واحدهای 
صنفی کشور حاکی از این است که در تیرماه امسال، بیش از 2میلیون 
و 439هزار واحد صنفی در کشــور فعال بوده که 49درصد آنها در 
بخش توزیعی کار می کنند. البته، براساس آمارهای رسمی مجموع 
پروانه های صنفی موجود در کشــور به حــدود 3.6میلیون پروانه 
می رســد که تعداد آنها به مراتب از واحدهای فعال بیشتر است. به 
گزارش همشهری، بنا به اقتضائات بازار کار و ساختار اقتصاد در ایران 
که سال هاست از ایجاد اشــتغال صنعتی پایدار بی بهره بوده است، 
ایجاد واحدهای صنفی با رشد قارچ گونه مواجه بوده و به عنوان مثال 
در یک خیابان، چندین واحد صنفی خواربارفروشی، مشاور امالک، 
میوه فروشــی و... فعالیت می کنند. در این شرایط، به واسطه رعایت 
نشدن حریم صنفی، سود معمول واحدهای صنفی به شدت کاهش 
پیدا می کند و همین مسئله امکان ورشکستگی و بروز تخلفاتی نظیر 

کم فروشی، گرانفروشی و... را افزایش می دهد.

چالش مجوزهای غیرفعال
بسیاری از متقاضیان کســب وکار پس از دریافت مجوز فعالیت در 
حوزه موردنظر و راه اندازی کســب وکار، به دالیلی که بخش عمده 
آنها اقتصادی است قادر به ادامه فعالیت نیســتند و برای رهایی از 
هزینه های مالیاتی و بیمه، کار خود را تعطیل می کنند. در شــرایط 
فعلی، آنگونه که از آمارهای مربوط به تعداد مجوزهای صادر شــده 
و تعداد واحدهای صنفی مجاز فعــال برمی آید، حدود 1161مجوز 

صنفی غیرفعال در کشور وجود دارد.

ازدحام کسب وکارها و تقسیم درآمد
براساس آمارهای غیررسمی، در شــهر تهران بالغ بر 12هزار واحد 
صنفی مشــاور امالک تهران دارای مجوز یا در حال دریافت مجوز 
فعالیت می کنند درحالی که میانگین معامالت خریدوفروش مسکن 
تهران در 9ماهه امســال کمتر از 8400معامله در  ماه بوده است. از 
ســوی دیگر میانگین تعداد قراردادهای اجاره تهران در هر ماه نیز 
چندان فراتر از این رقم نیست و به طور میانگین، بنگاه های مشاوران 
امالک تهران از محل فعالیت ملکی قادر به پوشش هزینه های جاری 
خود نیز نخواهند بــود؛ در عمل اما، ایجــاد بنگاه های ملکی حتی 
برخالف میل اتحادیه مشاوران امالک در حال افزایش است و به همین 
مناسبت، تخلف برخی از واحدهای این صنف در حوزه دریافت حق 
کمیسیون نیز روند صعودی دارد. بررسی اظهارات مسئوالن صنفی 
حاکی از این است که به واسطه باال بودن نرخ بیکاری، سختگیری در 
اعطای مجوز صنفی به متقاضیان کمتر شده و همین مسئله سرانه 
مشتریان واحدهای صنفی را کاهش داده است. در سوی دیگر ماجرا، 
ایجاد واحدهای صنفــی در مناطق با گردش مالــی باالتر افزایش 
پیدا کرده و همین مســئله به عاملی در تجمع واحدهای صنفی در 
کالنشهرها، مراکز استان ها و به خصوص پایتخت دامن زده که عمال 

یکی از محرک های مهاجرت است.

آقا اجازه! 
 می خواهیم 
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درگاه ملی مجوزها، معبر اصلی صدور مجوزهای کسب وکار در کشور 
خواهد بود و همه مجوزهای کشور به صورت اینترنتی و در مدت زمان 
مشخص صادر خواهند شد؛ این مأموریت مرکز ملی مطالعات پایش و 
بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی است و آن گونه 
که سیدامیر سیاح، رئیس این مرکز می گوید تا اواخر بهمن ماه به صورت 

کامل محقق خواهد شد.
به گزارش همشهری، تسهیل مجوزهای کســب وکار به عنوان یکی از 
رویکردهای کالن دولت ســیزدهم، گرچه می تواند از ســختی شروع 
کســب وکار بکاهد و حتی با حذف امضاهای طالیــی، مقابل رانت و 
فساد این حوزه دیوار بکشد، اما اثرات آن بر فضای کالن اقتصاد و تولید 
ناخالص داخلی وقتی نمایان خواهد شد که سنگ های پیش پای تولید 
نیز یک به یک برداشته شوند و آن ثبات و اعتماد موردنیاز اقتصاد، احیا 
شود. در ادامه، گفت وگوی همشهری با سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی 
مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی 
را می خوانید که ضمن تشریح آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها، از 
برخی مختصات و اتفاقات تســهیل مجوزهای کسب وکار می گوید؛ از 
رئیس یک سازمان که پرونده تخلفش از قانون تسهیل صدور مجوزها 
به دادسرا رفته و از 2معاون وزیر که تعهد داده اند تخلف خود را جبران 
کنند. در این میان، شاید یکی، دو مسئول هم زندانی شوند تا حساب 
کار دست کســانی بیاید که به هر دلیل مقابل تسهیل صدور مجوزها 

مقاومت می کنند.
آخرین وضعیت تسهیل مجوزهای کسب وکار و اینترنتی 

شدن فرایند درخواست و صدور مجوز چیست؟
پروژه تسهیل صدور مجوز کســب وکار، 3مرحله و یک خروجی دارد؛ 
مرحله اول این اســت که شــرایط صدور مجوز همه کســب وکارها و 
استعالم ها و تأییدیه های آنها در درگاه ملی شفاف شود و در معرض دید 
عموم قرار بگیرد؛ به گونه ای که شرایط، مدارک، هزینه ها و زمان الزم 
برای صدور مجوز مشخص باشد. این مرحله 99.9 درصد انجام شده و از 
مجموع حدود 5هزار مجوزی که از طریق استعالم کشف شده، فقط 10 
مجوز دیگر باقی مانده که باید جزئیات آنها در درگاه ملی درج شود. البته 
این 5هزار مجوز با احتساب تمدیدها به بیش از 13هزار مجوز می رسد 
که همگی در سامانه درج شده و معدود باقی مانده نیز ثبت خواهند شد.
مرحله دوم این اســت که این مجوزهایی که شــفاف شده، به صورت 
الکترونیک صادر شــوند که این مورد تاکنون حدود 30درصد انجام 
شده و با صدور الکترونیکی مجوزهای صنفی در هفته جاری به بیش از 
80 درصد می رسد، اما تعداد کمی از دستگاه ها هست که هنوز متصل 
نشده اند که فشار شدیدی آورده ایم که این گام دوم هم انجام شود. گام 
سوم هم این است شرایط که شفاف شد، شرایط دشوار دریافت مجوز، 
امضای طالیی و... حذف شــود که این مرحله نیز در حال انجام است و 

منتظریم عملیاتی شود تا نتایج آن را اعالم کنیم.
خروجی این 3 مرحله چه بوده است؟

با انجام این 3مرحله، خروجی کار این بوده که متقاضی مجوز شرایط را 
ببیند و اگر واجد شرایط بود، به صورت الکترونیکی درخواست مجوز را 
ثبت کرده و بدون حضور و بدون کاغذ، مجوز موردنیاز خود را دریافت 
کند. ما برای این کار، ابتدا از دستگاه های صادرکننده مجوز کسب وکار، 
شــرایط صدور مجوزها را گرفتیم و به تصویب هیات مقررات زدایی و 
تسهیل مجوزهای کسب وکار رساندیم. در ادامه اطالعات را بارگذاری 
کرده و با ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور این اطالعات و مجوزهای 
احصا شده را به درگاه وصل کردیم. البته این پایان کار نبوده و در ادامه 
کار، در 3مرحله پاکسازی در حال حذف شــرایط اضافه برای صدور و 

تمدید مجوزها هستیم.
چه تعداد مجوز دســتگاهی در هیــأت مقررات زدایی و 

تسهیل مجوزهای کسب وکار به تصویب رسیده است؟
فعاًل 4800 مجوز شــروع و حدود 300 اســتعالم بــه تصویب هیات 
مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار رسیده است. همچنین 
به  موازات تصویب مجوزهای شروع کسب وکار، 4800 تمدید و 4800 

توسعه یا اصالح هم به تصویب هیات رسیده است. همین طور شرایط لغو، 
ابطال و تعلیق همه این مجوزها نیز به تصویب مقررات زدایی و تسهیل 
مجوزهای کسب وکار رسیده است؛ یعنی اگر مأموری بخواهد مجوزی را 
لغو، ابطال یا تعلیق کند باید در چارچوبی که درگاه ملی اعالم شده عمل 

کند و خارج از این چارچوب نمی تواند اقدامی انجام دهد.
فارغ از کســب وکارهایی که قباًل بدون دریافت مجوز نیز 
فعالیت می کردند و مشکل چندانی نداشتند، چه میزان 
از مجوزهایی که متقاضیان آنها با مشــکل مواجه بودند، 

تسهیل شده اند؟
کســب وکارهایی که قباًل بدون مجوز هم می توانستند فعالیت کنند، 
گرچه در ظاهر امر مشکلی نداشتند، اما به واسطه نداشتن مجوز قادر به 
استفاده از مزایای مرتبط با شغل خود نبودند. این مزایا به حدی مؤثر 
است که یک کسب وکار غیررسمی اجازه رشد پیدا کند. یک کسب وکار 
بدون مجوز نمی تواند تسهیالت موردنیاز کســب وکار خود را از بانک 
دریافت کند یا با کســب وکارهای بزرگ تر و رسمی قرارداد امضا کند؛ 

چراکه اصاًل به عنوان یک فعال اقتصادی شناخته نمی شود. ایده ما این 
است که شرکت ها، بنگاه ها و فعاالن اقتصادی، ثبت شوند، رسمی کار 

کنند و از مزایای رسمی بودن برخوردار شوند.
برخی معتقدند تسهیل صدور مجوزها در حوزه هایی که 
با اشباع مواجه هستند، مشکل ساز خواهد شد. نظر شما 

چیست؟
در زمینه ادعای اشــباع بازار در قانون نیز به صراحت تأکید شــده که 
مرجع صدور مجوز نمی تواند بنا بر ادعای اشــباع بازار، از صدور مجوز 
امتناع کند. نکته دیگر اینکه متقاضیان مجوزهای کسب وکار با هدف 
فعالیت اقتصادی به دنبال دریافت این مجوزها هستند و دریافت مجوز 
کسب وکار اشباع برای آنها توجیهی ندارد؛ مگر اینکه ایده های جدیدی 

برای موفقیت در آن داشته باشند.
تســهیل مجوزهای کســب وکار چقدر به رفع مشکل 

متقاضیان منجر شده است؟
اینکه چه میزان از مجوزهایی که متقاضیان آنها با مشکل مواجه بودند، 

سیدامیر سیاح در گفت وگو با همشهری از تسهیل صدور مجوزها می گوید

حذف کاغذ و امضا از ادبیات اداری
تا اواخر بهمن ماه، درگاه ملی مجوزها به طور کامل فعال خواهد شد و از آن به بعد، همه مجوزها باید به صورت اینترنتی و در زمان مشخص صادر شوند

دسترســی بــه درگاه ملــی مجوزهــا از ابتــدای امســال 
بــرای متقاضیــان مجــوز فراهــم شــد؛ درحالی کــه هنــوز 
تکمیل نشــده بــود؛ مثــل ســاختمانی بــود و هســت که 
در حــال احــداث، خدمــات نیــز ارائــه مــی داد. کســانی 
کــه تاکنــون مجــوز گرفته انــد، مشــکالتی داشــته اند 
کــه عذرخواهــی می کنیــم، امــا امیدواریــم تــا اواخــر 
بهمــن، ایــن ســاختمان نیمه تمــام تکمیــل شــود و 
کیفیــت ســرویس دهی آن افزایــش یابــد؛ به گونــه ای 
کــه عمــوم مــردم در صــورت نیــاز بــه دریافــت مجــوز 
کســب وکار، کامــالً راحــت و به صــورت الکترونیــک در 

زمان مشخص شده درگاه ملی، مجوز خود را بگیرند

سرانه واحد صنفی در جهان

110نفر

سرانه واحد صنفی در ایران

 34.8نفر

سرانه واحد صنفی در توسعه یافته ها

175نفر

کل واحدهای صنفی فعال ایران

2.439.000واحد
سهم از کل

 100درصد
واحدهای تولیدی

460.000واحد
 سهم از کل

 18.8درصد
خدمات فنی

396.000واحد
سهم از کل

16.3درصد
خدمات

390.000نفر
سهم از کل

 16درصد
رکوردداران 

تعداد واحد صنفی فعال
بیشترین: تهران

310.761واحد
کمترین: کهگیلویه و بویراحمد

24.607واحد

تعداد واحدهای صنفی: 3.606.481

تعداد اتاق اصناف: 401

تعداد اتحادیه ها: 7360

تعداد رسته های صنفی: 3100

ترکیب اصناف ایران

صنوف توزیعی: 49 درصد

صنوف تولیدی: 19درصد

صنوف خدماتی: 17درصد

صنوف خدمات فنی: 15درصد

تعداد مجوزهای صنفی ثبت شده در سال های منتخب

تعدادسال

1392230101

1393251496

1394202523

1395394698

1396399454

1397449068

1398420703

1399665617

1400592821

3606481جمع کل

ایران کشور اصناف است! براساس آمارهای رسمی 3.6میلیون 
پروانه صنفی تا پایــان1400 صادر و ثبت شــده، اما برآورد 
می شود دست کم 1.5میلیون واحد صنفی بدون مجوز فعالیت 
داشته باشند. قانون نظام صنفی مصوب سال1392 می گوید: 
پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام 
صنفی به منظور شروع یا ادامه کسب وکار و یا حرفه به فرد یا 
افراد صنفی برای محل مشــخص یا وسیله کسب معین داده 
می شود. با این حال ســختگیری در صدور مجوز باعث شده 
تا برخی قید گرفتن پروانه کســب را بزنند. فعالیت واحدهای 
صنفی فاقد مجوز یا نبود نظارت بر واحدهای صنفی، راه را برای 
عرضه کاالهای غیراســتاندارد و نقض حقوق مصرف کننده، 
هموار کرده اســت. مرکــز پژوهش های مجلــس می گوید: 
بیشترین تعداد صدور مجوزهای کسب وکار در کشور، مربوط 
به مجوزهای صنفی است و اصناف غالبا شامل کسب وکارهای 
کوچکی هستند که نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند و 
تسهیل صدور مجوزهای صنفی می تواند نقطه شروع مناسبی 

برای اصالحات نظام مجوزدهی کسب وکار در ایران باشد.

سلیقه گرایی و انحصار
بازوی تحقیقاتی مجلس معتقد است: بسترهای ایجاد انحصار 
و اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی، در مقایسه با زمان 
صدور مجوز، چالش به مراتب بزرگ تری محســوب می شود؛ 
به نحوی که تعدادی از متقاضیان به دلیل سوءاستفاده مراجع 
صدور و استعالم شــونده از قدرت انحصار و برخورد سلیقه ای، 
هرگز به مجوز دســت نمی یابند و مجبور می شوند در محیط 
غیررسمی و بدون پروانه کسب به فعالیت بپردازند یا از ورود به 

عرصه فعالیت اقتصادی منصرف شوند.
پیشــنهاد این نهاد پژوهشی این اســت که در یک گام باید با 
حذف موانع صدور پروانه کسب، جلوی انحصار و برخوردهای 
سلیقه ای ایستاد و در گام دوم با تسریع و تسهیل صدور مجوز، 
زمان و هزینه را کاهش داد و راز موفقیت در گام نخست ایجاد 
شفافیت است و در این مسیر، دستگاه های متعددی وجود دارند 
که باید اقدام به شفاف سازی و غیرقابل تفسیر نمودن شرایط و 
ضوابط دریافت مجوز کنند و به طور مشخص شرایط و ضوابط 
وزارت بهداشــت در پاسخ به اســتعالم مورد نیاز صدور مجوز 
صنفی باید مشخص و روشن شود. همچنین نیروی انتظامی، 
رســته های صنفی که نیاز به اســتعالم از اداره اماکن دارند و 
جزئیات الزاماتــی که باید فراهم کنند را باید به طور شــفاف و 
صریح اعالم کنند تا از برخورد سلیقه ای در جریان استعالمات 

جلوگیری شود.
معمای دیگر اما چالش تعارض منافــع در قانون نظام صنفی و 
قدرتی است که به اتحادیه ها به عنوان مرجع صدور، مجوز کسب 
داده شــده؛ چرا که آنها نگران ورود بازیگران جدید به عرصه 
رقابت هســتند و دادن اختیار به اتحادیه ها و کمیسیون های 
نظارت شهرســتان ها در تعیین ضوابط داخلــی، موجب تکثر 
بسیار در شرایط صدور مجوزهای صنفی، به ویژه شرط حداقل 
مساحت و در برخی موارد ابهام و سختگیری غیرضروری شده 
و برای رفع چنین مشکلی، پیشــنهاد این است که هیأت عالی 
نظارت شرایط و ضوابط اســتاندارد و یکسانی را برای هریک از 

اصناف در کل کشور تعیین کند.

سرعت در صدور مجوزها
بازوی تحقیقاتی مجلس برای ســرعت دادن بــه مجوزهای 
صنفی راهکارهای متعددی را پیشنهاد می کند؛ ازجمله اینکه 
مجوز کسب وکارهایی که در طبقه ریسک بســیار پایین قرار 
می گیرند را حذف و نظارت کسب وکارهایی که در طبقه پایین 
و متوسط قرار می گیرند، را از حالت نظارت پیشینی به نظارت 
پسینی تبدیل کرده؛ چرا که تبدیل نظارت پیشینی به پسینی 
با انتقال مرحله نظارت از قبل از شــروع فعالیت در حین انجام 
فعالیت، به شروع کسب وکار سرعت می بخشد؛ مشروط به آنکه 
مهم ترین شفافیت و تعیین دقیق مقررات و ضوابط مربوط به هر 

کسب وکار رعایت شود.
این نهاد تحقیقاتــی می گوید: وجود هرگونــه ابهام در تعیین 
ضوابط و مقررات و یا نقص در اطالعات، می تواند ســبب عدم  
رعایت الزامات مورد تعهد متقاضی شــده و بــا وجود تحمیل 
هزینه های اولیه شروع کسب وکار، به واسطه تشخیص تخلف 
توسط نهاد ناظر، فعالیت متوقف شود. همچنین اقدام هایی چون 
ادغام رسته های مشــابه و همگن و تعیین ضرب االجل زمانی 
برای فرایندهای صدور نیز می تواند بــه کاهش زمان و هزینه 

صدور مجوزهای صنفی کمک کند.

تعارض منافع در صدور پروانه کسب چه بر سر اقتصاد می آورد؟
1/5 میلیون کاسب بدون جواز کسب
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اقتصاد دولــت زده ایران، کم چالش 
ندارد و یکی از دردسرها و موانع همین است که مردم و 

فعاالن اقتصادی برای هر کسب وکاری باید از نهاد دولت اجازه بگیرند. 
یکی از برنامه های دولت ســیزدهم و البته وزیر اقتصاد و دارایی این بوده که راه 

برای راه انداختن کسب وکار را آسان سازند و موانع را بردارند. تالش احسان خاندوزی و 
همکارانش در وزارت اقتصاد اکنون پیش روی همه قرار دارد و آمارها نشان می دهد از 6فروردین 

1401همزمان با پایان تعطیالت نوروزی تا 24دی ماه امسال به 32.6درصد درخواست ها پاسخ مثبت 
داده شده و 38.3درصد از تقاضاهای گرفتن اجازه رد شده و 21.7درصد درخواست ها در دست بررسی 

است و افزون بر این 7.4درصد از متقاضیان انصراف داده اند.
بررسی داده های جدید از وضعیت صدور مجوز کســب وکار در بازه زمانی یادشده نشان می دهد که 596هزار 
و 371درخواست در سامانه صدور مجوز ها ثبت شــده که 194هزار و 499مجوز نهایی و صادر شده و در مقابل 
دســتگاه های دولتی 228هزار و 431درخواســت را رد کرده اند. گذشــته از اینکه 44هزار و 55نفر از پیگیری 
درخواست شان پشیمان شــده و انصراف داده اند، همچنان 129هزار و 371درخواســت در دست بررسی است و 
به گفته وزارت اقتصاد، مهلت قانونی دستگاه های اجرایی به 93هزار و 398درخواست پایان یافته و این دستگاه ها 
در پاسخ دادن به مردم تأخیر دارند و انتظار می رود در آینده نزدیک دست کم 6هزار و 513مجوز جدید صادر شود.
نکته مهم اینکه این تعداد مجوز بدون هیچ مراجعه فیزیکی صادرشده و تمامی فرایندها به صورت آنالین انجام 
گرفته و بیشترین مجوز را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خود اختصاص داده که 122هزار و 819مجوز 

برای ایجاد مشاغل خانگی بوده است. افزون بر اینکه وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، وزارت آموزش و 
پرورش، معاونت علمی و صندوق نوآوری هیچ تأخیری در بررسی مجوزهای درخواستی نداشته اند 

و وزارت تعاون، وزارت صمت و وزارت میراث فرهنگی بیشــترین درصد تأخیر در بررســی 
درخواســت های صدور مجوز را ثبت کرده و تنها نهادی که همچنان در صدور مجوز 

آنالین مقاومت از خود نشان می دهد، معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری 
است و از 33درخواست، 28درخواست را رد کرده و به 5درخواست 

هم پاســخ شــفاف نداده و متقاضیان را بالتکلیف 
اســت. داشــته   نگــه 
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پروژه تســهیل صدور مجــوز کســب وکار، 3مرحله و یک 
خروجــی دارد؛ مرحلــه اول این اســت که شــرایط صدور 
مجــوز همــه کســب وکارها و اســتعالم ها و تأییدیه های 
آنهــا در درگاه ملی شــفاف شــود و در معــرض دید عموم 
قــرار بگیــرد؛ به گونــه ای کــه شــرایط، مــدارک، هزینه ها 
و زمــان الزم بــرای صــدور مجــوز مشــخص باشــد. ایــن 
مرحلــه 99.9 درصــد انجــام شــده و از مجمــوع حــدود 
5هــزار مجــوزی کــه از طریــق اســتعالم کشــف شــده، 
فقــط 10 مجــوز دیگر باقــی مانــده که بایــد جزئیــات آنها 
در درگاه ملــی درج شــود. البتــه ایــن 5هــزار مجــوز بــا 
احتســاب تمدیدها به بیــش از 13هــزار مجوز می رســد 
که همگی در ســامانه درج شــده و معدود باقیمانده نیز 

ثبت خواهند شد


