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 16/12/99 تاریخ جلسه  مقررات –قانون  شناسه

 موضوع عنوان
  یمناسب توسط شهردار   یمکان ها جادیا"کسب و کار موضوع    طی( قانون بهبود مح16ماده )  یاجرا  بررسی دالیل عدم

 "داخل  دیتول  یجهت عرضه کاالها هیفروشندگان کم سرما یبرا زیتبر

 استان یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

 یموظفناد باه منرور بااالبردن امکاان دساااترسااا  هاایکساااب و کاارر شاااهردار  طی( قاانون بهبود مح16مطااب  مااده )

با اسااتفاده از   هیفروشااندگان کم ساارما یبرا تیامن جادیبه بازار مصاارو و ا یرانیکوچک و متوسااط ا  دکنندگانیتول

  ند یداخل آماده نما  دیتول  یعرضاه کاالها  یراب  یمناساب  یها مکان ریوزارت راه و شاهرسااز  ایمتعل  به خود و   ینهایزم

 اجاره دهند. یرانیا  یعرضه کاالها انیو ماهانه به متقاض یتمام شده به صورت روزانهر هفتگ متیو بر مبناء ق

اجرا به وزارت صااانعتر معدن و تجارتر وزارت   یبرا  13/2/1394 خیماده را در تار نیا ینامه اجرائ نییآ  رانیوز ئتیه

وزارت کشااورر وزارت بهداشااتر درمان و  ریوزارت راه و شااهرساااز  ریوزارت تعاونر کار و رفاه اجتماع   ریجهادکشاااورز

 .دابالغ نمو رانیاستاندارد ا  یو سازمان مل یآموزش پزشک

ساا  از  8گذشات    رغمیقانون بهبودر عل  16ماده    ریاساالم  یمجلس شاورا  یمرکز پژوهش ها  یکارشاناساشار  گزارش   به

( آیین نامه اجرایی  9سااا  از ابالغ آیین نامه اجرایی آن و با توجه به تصاارید ماده )  4تصااویب ماده مذکور و گذشاات 

نشااده و دسااتگاههای مساائو  در  ییماه یک بار از سااوی شااهرداری هار اجرا  6مربوطه در زمینه ارائه گزارش عملکرد 

ماده عزم و جدیت الزم را  نیهها گرفتار هساتند و هنوز برای اجرای حکم اچرخه احاله دادن مسائولیت به ساایر دساتگا

 ندارند.

توانسات    یم  ریرانیا  یعرضاه کاالها  یبرا  ییمکان ها  جادیبر ا  یکساب و کار مبن طی( قانون بهبود مح16ماده )  یاجرا

و  هایاما متاسافانه شاهردار  به بازار مصارو باشاد. یرانیکوچک و متوساط ا  دکنندگانیرسااندن محصاوالت تول یبرا یمنفذ

 غیدر یداخل  دکنندگانیرا از تول تیموقع نیمادهر ا نیا  کمح  یدر اجرا  یمرتبط با کوتاه  ییاجرا  یدساااتگاه ها ریساااا

 کرده اند.                                                

رود   یکرده اساتر انترار م  جادیها و بحران کرونا ا میموجود کشاور که تحر یاقتصااد  طیحا  حاضار با توجه به شارا در

با فروش  یدیتول  یبازارچه ها انجام دهند تا هم مشااکالت واحدها نیا  جادیبر ا  یمربوطه اقدامات الزم مبن  نیمساائول

تمام   متیطه ها قشاود و با حذو واسا  جادیا هیکم سارما  شااراق  یکساب درآمد برا یبرا  یمحصاو  مرتفع گرددر هم محل

امرار معاش   یبرا  ینییپا اریبسا دیکم درآمد که توان خر  یصاورت از خانواده ها نیو به ا  افتهیشاده محصاوالت کاهش  

 گردد. تیدارند حما

در شاصاتمین نشاسات شاورای اساتان   کساب و کار  ی( قانون بهبود فضاا16ماده )الزم به ذکر اسات موضاوع عدم اجرای  

 مطر  و مقرر گردید:

 یکساب و کار اقدامات الزم را انجام و در جلساه آت ی( قانون بهبود فضاا16ماده )  یاجرا  یدر راساتا زیتبر  ی. شاهردار1

 .دیاز اقدامات صورت گرفته شده ارائه نما یشورا گزارش
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( قانون بهبود 16نامه ماده ) نی(  آئ8ماده )"ه موضااوع  کارگرو لیاقدامات الزم در خصااوت تشااک  زیتبر  ی. فرماندار2

   را در دستور کار خود قرار دهد.  "کسب و کار طیمستمر مح

اقدامات صاورت گرفته در خصاوت  ای   ی اساتان نامهدبیرخانه شاورا ردر راساتای اجرای مصاوبات شاورای گفتگوی اساتان

فرمانداری تبریز اقدامات الزم در خصاوت اجرای این ماده را طی نامه  فرمانداری و ساازمان صامت ارساا  نمود.  به شاده  

دبیرخانه ارساا  نمود. لیکن پاساخی از ساازمان صامت در این خصاوت دریافت  به  23/06/99مورخ   141989شاماره  

دریافت تایید از اسااتاندار   پیگیری موضااوع ونگردید. لیکن دبیرخانه شااورا پس از درخواساات نرر اسااتانداری مبنی بر 

های ذیربط برگزار نمود. در این نشاسات دالیل عدم اجرای این ماده قانونی   محترم اساتان جلساه کارگروهی با دساتگاه

 طر  و بررسی شد.

در   ( قانون بهبود مساتمر محیط کساب و کار بدون16بر اساا  اظهارات حاضارین این جلساهر آیین نامه اجرایی ماده )

توجه به ظرفیت ها و موقعیت های شاهرداری ها تدوین شاده اسات و خالء هایی بسایار مهمی دارد که نیازمند بازنگری 

می باشاد. لیکن با توجه به شارلیط اقتصادی حاکم بر جامعه که نیازمند حمایت از بخش خصوصی و قشر ضعیج جامعه  

تواند  ن ماده قانونی ارائه شاد که در صورت تصویب و اجرا میمی باشادر در این نشاسات پیشانهاداتی در راساتای اجرای ای

 به استان های دیگر نیز تسری پیدا کند.   

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئو  ایرادات و مشکالت:

حذو واساطه هار کاهش   ریداخل  دیاز تول  تیکساب وکارر حما یبهبود فضاا  یماده در راساتا نیا نکهیبه ا  تیعنا. با  1

لذا به شاده اساتر   نیافراد کم درآمده تدو یشالل برا  جادیو ا  ییمصارو کننده نها یتمام شاده محصاوالت برا متیق

 دلیل  کم لطفی سازمان صمت و شهرداری تا کنون اقدامی در راستای اجرای این ماده قانونی صورت نگرفته است.

هاا توجاه نکرده اسااات. ( قاانون بهبود باه ظرفیات هاای شاااهرداری  16مااده )  . قاانونگاذار در تادوین آیین نااماه اجرایی2

ین قانون تا کنون  مناساب برای واگذاری زمین توساط شاهرداری هار او مکانیزم  عدم تعیین سااز وکار  همچنین به دلیل 

 عملیاتی نشده است.

عدم تشاااکیل کارگروه موضاااوع ماده )..( آیین نامه اجرایی    ر( قانون بهبود16عدم اجرای ماده )  دالیلاز  دیگر  . یکی4

 در صورت تشکیل این کارگروه مشکالت و خالهای آیین نامه احصاء می گردید.است که 

میتوان تعاابیر    و  ( قاانون بهبود دارای ابهاام اسااات16آیین نااماه اجرایی مااده )  1(4زماان قرارداد اجااره در مااده )مادت  .  5

عقد قراردادهای صارفا دو ماهه  و یا    عقد قرارداد حداکثر دو ماهه متوالی طی یک ساا مختلفی از این ماده نمود. نریر 

 که می تواند مجددا برای دوماه دیگر تمدید گردد.

 . عدم پیشبینی حراست و نگهبانی این مکان ها در آیین نامه اجرایی.6

 
تولیدکنندگان کوچک و متوساط ایرانی و فروشاندگان کم سارمایه در هر ساا  می توانند به صاورت روزانهر    قانون بهبود محیط کساب و کار:   16ایین نامه اجرای ماده    4 ماده  -1

و پیش  هفتگی  مصااارو  بااازارهااای  امکااانااات  از  ماااه ماااهااانااه  دو  ماادت  بااه  حااداکثر  و  هااا  شاااهرداری  بااا  اجاااره  عقااد  بااا  شااااده  متوالی)  بینی  صاااورت   در  (بااه 

 .سا  استفاده نمایند
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جلسه  بندی جمع

  (کارشناسیکارگروه )

 99/ 11/ 13 مورخ 

جلساه کارگروه کارشاناسای دبیرخانه شاورای گفتگوی دولت و بخش خصاوصای اساتان با حضاور نمایندگانر اساتانداریر 

)شاهرداری(ر فرمانداری تبریز و اداره کل راه و شاهرساازی اساتان برگزار گردید. در مشااغل    یو ساامانده  نیادیساازمان م

 جرای این ماده قانونی طر  و بررسی شد.  این نشست دالیل عدم ا

باه فرمااناداری تبریز    14/04/94  تااریخ  در  نااماه  آیین  ابالغ  از  پس  ی در گزارش خود بیاان نمود فرماانادار  نماایناده

  علیرغم   لیکن( آیین نااماهر مکااتبااتی باا اعضاااای کاارگروه انجاام داد.  8جهات وظیفاه قاانونی خود در کاارگروه مااده )

نیز  تبریز  شاهرداری که وظیفه دبیرخانه این کارگروه را داراسات پاساخی ارائه ننمود.  صامت ساازمانمکررر   های پیگیری

 را  خود  امالکر می توانناد  مقررات  و  قوانین  اساااا   برشاااهرداری هاا  :  نمود  اعالم  ای  نااماه  طی  مکررر  مکااتباات  از  پس

  شاهرداری شارایط به  بنا بهبود  قانون 16  ماده  اجرای  و  نماید واگذار  قانونی مراحل طی  با...   و  معوض و  مزایده بصاورت

  اجرای و  داد اعضاای  دلیلفرمانداری جهت پیگیری این موضاوع را به گروه کاری اشاتلا  به   الجرم..  باشاد نمی  رومقد

.  نشاد  دریافت  صامت ساازمان  و  شاهرداری ساوی  از  پاساخیمجددا   لیکن بهبود را درخواسات نمود.  قانون  (16)  ماده ساریع

 در  فرمانداری رو این از.  کند  نمی  ورود  کارگروه تشاکیل خصاوت در خود  قانونی وظیفه  علیرغم صامت  ساازمان  متاسافانه

 و  کار  تعاونر  اداره  اشااتلا ر دبیرخانه همکاری  با  ر(16)  ماده  نامه آیین  ملایرت  علیرغم  قانونیر  ماده این  اجرای  راسااتای

 ساا   ماه  اردیبهشات در  موقتی  نمایشاگاه  برگزاری به  اقدام اساتان  فرهنگی  میراث  و  امداد  کمیته اساتانر  اجتماعی  رفاه

  شاورار  مصاوبه  و  اساتان گفتگوی  شاورای در بهبود قانون(  16)  ماده  اجرای  موضاوع طر   از  پس نهایت  در .نمود 1395

 و نمود درخواساات گزارش  و  ارائه 31/6/99 تاریخ  در  شااهرداری  و صاامت سااازمان به را  شااورا  مصااوبه تبریز  فرمانداری

. اساتانداری در این راساتا نامه ای به گردید  منعکسنیز  اساتان  اساتانداری  به  موضاوع این.  نکرد  دریافت  پاساخی همچنان

 .نیست دست در اطالعی آن نتیجه ازسازمان صمت ارسا  نموده است 

 به تکلیج  یکسااری  مذکور  خصااوت ماده در  نمود بیان قانونی ماده این  خصاو   در  میادین  ساازمان مدیرکل

 و  شهرداری  قانون  با  ملایر  نامهر  آیین  این در واگذاری نحوه.  ندارد را  آن  اجرای  امکان  شهرداری  که اسات  شاده  شاهرداری

  های  دستگاه  به  آن  ابالغ  و  شهرداری  به  مجوز  صدور نیازمند  قانون  این  اجرای  یعنی.  است  شهرداری مالی های  نامه  آیین

  عنایت به اینکهبا  .  نماید  اجرا  را خود تکلیج  رشاااده  ارائه  اختیارات اساااا   بر بتواند  شاااهرداری  تا  باشاااد  می  نرارتی

می باشاادر لذا بایسااتی اختیاراتی به شااهرداری    نرارتی  های  دسااتگاه  گویی  پاسااخ واگذاری  هر انجام جهت  شااهرداری

 تفویض گردد.

ی  ها بخشانامه و  ها  نامه آیین  قانونر  در  نمود بیان  زمین  واگذاری  خصاو   در ساازی  شارر راه ساازمان نماینده

ها   . واگذاری این زمینهستند مسکن و  زمین  ملی سازمان مالکیت در  شهری  محدوده  در واقع  های مکان شهریر  زمین

به  شااهر  شااورای طر  اعتبار از سااوی  تصااویب  و نیازساانجیفرایند    با و صاارفا در صااورت کاربری خدمات شااهری

 وجود نیز  ملی  های زمین از  برداری  بهره امکاان  مقرراتر  و قوانین ها و بازارچه ها صاااورت می گیرد. طب  شاااهرداری

 از  اعتباری طر   ارائه  باصارفا جهت بهره برداری   و  باشاد  نمی  پذیر امکان  ها زمین این  برای ساند  واگذاری لیکن داردر

 به شهرداری ها واگذار می شود. شهر شورای
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  های  سااازمان  به دولتی اراضاای واگذاری  دولتر  مالی  مقررات از بخشاای تنریم  قانون 2(100)  ماده  براسااا همچنین 

 تملیک  شرط به اجاره  صورت به روز کارشناسی قیمت اسا  بر  دولتی  غیر  بخش به و شده  تمام قیمت  اسا  بر  دولتی

 .است  شده  داده اجازه

با عنایت به اظهارات نمایندگان دساتگاه های ذیربطر مشااهده می گرددر آیین نامه اجرایی بدون توجه به ظرفیت ها و 

شاهرداری هار موادی را تدوین نموده اسات که دلیل اصالی عدم اجرای این ماده قانونی اسات و نیاز به بازنگری اختیارات  

دارد. لیکن با توجه به اینکه اصاال  این آیین نامه مساتلزم زمان می باشاد و در حا  حاضار شارایط اقتصاادی جامعه 

پیشانهاداتی در ساطد اساتان در شاورای گفتگو مطر  نیازمند حمایت اساتر مقرر گردید در راساتای قوانین و مقررات 

 گردد.

 پیشنرادات 

با مد نرر قرار دادن  یینامه اجرا نییکسااب و کار مسااتلزم اصااال  آ طی( قانون بهبود مسااتمر مح16ماده )  یاجرا.  1

نامه   نییگرددر آ  یرو درخواسات م  نیباشاد. از ا  یمناساب م  یساازو کارها  نیتدو نیها و همچن  یشاهردار  اراتیاخت

از ساوی   ها  یو شاهردار ینررات بخش خصاوصا  تکساب و کار با درخواسا طی( قانون بهبود مساتمر مح16ماده )  یاجرا

 گردد. یبازنگر هیات وزیران

. کارگروهی با حضاور کارشاناساان حقوقی اساتانداریر فرمانداریر شاهرداری تبریزر شاورای شاهرر ساازمان صامت اساتانر 2

ازمان راه و شاهرساازی و اتاب بازرگانی جهت بررسای آیین نامه و ارائه پیشانهادات به دبیرخانه شاورای مرکز تشاکیل سا

 گردد.

( قانون 16نامه ماده ) نی(  آئ8ماده )"کارگروه موضوع   لیاقدامات الزم در خصوت تشک و سازمان صمت   یفرماندار. 3

 را در دستور کار خود قرار دهد.  "کسب و کار طیبهبود مستمر مح

زمین های در  قانون زمین شاهریر( آیین نامه اجرای  34ماده )  3(3اساتان از ظرفیت تبصاره )  زمین شاهریساازمان .  4

 واگذار نماید. به شهرداری ( قانون بهبود16اختیار خود جهت اجرای ماده )

از پارک ها    یقسامت یکشاور در واگذار  یها  یشادن شاهردار  یقانون مساتنثبا اساتناد به )ماده واحده  داری تبریز . شاهر5

با اسااتفاده از ظرفیت و  4ر(مربوط به مالک و مساات ج نیاز شاامو  قوان  انیاعم از عرصااه و اع   یو اموا  عموم  نیادیو م

 
مساکن( اجازه داده می شاود نسابت به واگذاری اراضای دولتی با   به وزارت مساکن و شاهرساازی )ساازمان ملی زمین و دولت   مالی مقررات از  بخشای تنظیم  قانون  100ماده  -2

صاورت اجاره به شارط  )ی روز به  ارشاناساکتمام شاده و به بخش غیر دولتی به قیمت    تاربری عمومی )آموزشایر ورزشایر بهداشاتی و فرهنگی( به ساازمان دولتی ذیربط به قیمک

 . بیست ساله( اقدام نمایداکثر  حد تملکی
ها و ساایر مقررات  مقررات شاهرداری  ساازمان زمین شاهری مکلج اسات قطعاتی از اراضای خود را که براساا  ضاوابط و  آیین نامه اجرایی قانون اراضای شارری   3تبصاره  -3

باه باا سااااایر  شاااهرداریتفکیاک شااااده اساااات  نیاازمنادی  هاایسااااازماانهاا  رفع  تاا جهات  واقع در طر دولتی بفروشااااد  امالک  و معوض  عمومی شاااهر   هاایهاای 

 .قرار دهند  ها مورد استفادهریزی در استانتهران با شورای برنامه اجرایی مصوب شورای اقتصاد در
  ن یادیاز پارک هار م یمنافع قسامت  یشاود در واگذار  یکشاور اجازه داده م  یها  یقانونر به شاهردار  نیا  بیتصاو  خیاز تار ماده واحده قانون مساتننی شادن شاررداری .ا:::  -4

شامو     زگونه قراردادها ا  نیمناساب به عقد قرارداد اقدام کنند. ا  یاجاره بها  افتیو در  یمصاالد عموم  تیبا رعا  یو حقوق  یقیبه  اشاخات حق  یمتعل  به شاهردار  یو اموا  عموم

 است.  یربوط به روابط موجر و مست جر خارج و صرفاً مشمو  مقررات قانون مدن خات م  نیقوان 

 حقوب مکتسبه مست جران گردد.  ریو سا شهیح  کسب و پ عییتواند موجب تض  یماده واحده نم  نیا حکم



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی  گزارش کارشناسی دبیرخانه

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                        02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   5

 

پارک و فضاای سابز تجهیز شاده را پس از نیازسانجی اقتصاادی از درصاد از ساطد کل   10ر 5)ضاوابط کاربری فضاای سابز(

در راسااتای و تایید معاونت هماهنگی امور عمرانی اسااتانداری بازارچه هایی را  سااوی اتاب بازرگانی و سااازمان صاامت

 نماید.احداث ر ( قانون بهبود16اجرای ماده )

فررست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛1390کسب و کار مصوب  طی. قانون بهبود مح1

 دولت؛ مالی مقررات از بخشی  تنریم قانون.  2

اعم    یو اموا  عموم  نیادیاز پارک ها و م یقسمت یکشور در واگذار  یها  یشدن شهردار یقانون مساتنث. ماده واحده  3

 ر؛مربوط به مالک و مست ج نیاز شمو  قوان  انیاز عرصه و اع 

 ؛1394کسب و کار مصوب  طیقانون بهبود مح  16ماده   یینامه اجرا نیآئ.  4

 ؛آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری.  5

 . ضوابط کاربری فضای سبز؛6

 ز؛یتبر یخطاب به شهردار راستان یشورا رخانهیدب 02/10/98مورخ  957/98. نامه شماره 7

 ؛زیتبر یخطاب به شهردار استانر یشورا رخانهیدب 14/02/99مورخ  74/99. نامه شماره 8

 خطاب به سازمان صمت استان؛ ردبیرخانه شورای استان 14/05/99 مورخ 369/99. نامه شماره 9

 ؛خطاب به دبیرخانه شورای استانتبریزر فرمانداری  23/06/99مورخ  141989. نامه شماره  10

 به استانداری استان؛دبیرخانه شورای استانر خطاب  10/07/99مورخ  543/99. نامه شماره  11

  .استانداریر خطاب به دبیرخانه شورای استان 16/07/99مورخ  163779. نامه شماره  12

 

 
توان به فضااهای سارپوشایده بمنرور  مترمربع در همکج می 5000از ساطد کل پارکها و فضااهای سابز تجهیز شاده را تا حداکثر    %10عاد   م ضاواب  کاربری فااای سابز  -5

باید به  های ثبتی میهای شاهری و فراشاهری احداث بنا در هرکدام از پالکدر پارک. داد  های فروش و فضااهای فرهنگی اختصااتهار دکههای مرتبطر همچون غذاخوریاساتفاده

 .گردد  رعایت  بایستمی  شده  انجام  طراحی  برابر تراکم و مترمربع در همکج رعایت گردد  5000و حداکثر   %10مقدار  

 


