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 پیشگفتار

ترین قوانین مرتبط با محیط کسب و کار کشور است که به زعم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یکی از مهم

د شرایط کسب و شده آن، تاحد بسیاری در بهبوتعیینکنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف طراحان و تصویب

 1390ر بهمن ماه قانون داز زمان تصویب این  راستا و همیندر کار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد.

ی هاپژوهشرکز به ویژه مقانون توسط نهادهای گوناگون  از عملکرد اجرای اینمختلفی نظارتی  یهاگزارش ،تاکنون

ی( از رایندف )عمدتاً اند که رویکرد عمده آنها، دریافت گزارش عملکردمجلس شورای اسالمی تهیه و انتشار یافته

راشده، ناقص اجرا شده بندی آن در قالب سه گروه احکام اججمع شفاهی یا کتبی و صورتبهی اجرایی مرتبط هادستگاه

 قابل تقدیر است. که در جای خود های اجرایی مربوط بوده استیندفرا ها و مستنداتو اجرانشده به همراه ارائه تحلیل

ای هم، پایش دورهن، رویکرد جدید اتاق ایران در دوره از منظر بخش خصوصی کشور باتوجه به اهمیت اجرای این قانون

از آخرین گاهی آبه منظور ی اتاق ایران هاپژوهشتوسط مرکز ی عملکردی مرتبط با اهداف قانون هاشاخصو مستمر 

این گزارش ر د .استآن  و اثربخشی تحقق اهداف میزان و ارزیابیقانون بهبود مستمر محیط کسب وکار  وضعیت اجرای

در  محیط کسب و کار در زمینه پایش اجرای قانون بهبود مستمر رانیا یاتاق بازرگان یهاپژوهشمرکز گزارش  دومینکه 

ی هااخصشتعریف  عالوه برکه در آن  مورد توجه قرار گرفته برای پایش جدیدی روش استفاده از است؛ 1400سال 

نسبت به دریافت  ،ربطذیی اجرایی هادستگاهاز  هاشاخصاطالعات  دوین قانون و استعالمتف اهدا مرتبط باعملکردی 

نیز ازرگانی ایران و ب در سه اتاق اصناف، تعاون نظرسنجی از فعاالن اقتصادی از طریقحوزه کسب و کار  انگنظرهای خبر

این دو گروه از  )درصد( تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون براساس تلفیق نتایج اقدام شده و محاسبه نهایی میزان

شناسی اجرای روش در مورد تفصیلی صورتبههای مختلف این گزارش فصلهمچنین در  اطالعات حاصل شده است.

وت و ضعف بررسی نقاط ق اهداف، تحققندرج در قانون، دالیل ناکامی در حکم م 53 هریک از اجرایپایش، وضعیت 

اثربخشی قانون  افزایش واجرا شدن  بهتر هرچه برای هاییو پیشنهاد راهکارقانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصالح 

 ارائه شده است.

مورد نیاز برای  بهنگام زمینه تأمین اطالعاتی اجرایی کشور که همکاری مناسبی در هادستگاهضمن تشکر از معدود 

در  ربطذیی اجرایی هادستگاهدر مورد آن دسته از اطالعاتی که در گزارش حاضر،  داشتند، ی مربوطهاشاخصمحاسبه 

تقدیر از خبرگان حوزه  است. با ود در گزارش سال گذشته استفاده شدهجمو یهادادهاز اختیار اتاق ایران نگذاشتند نیز 

اصالح نقایص  است که تهیه این گزارش بتواند ضمن امیدرا در تهیه این گزارش یاری نمودند،  سب و کار کشور که ماک

 ی دولتی، تعاونی و خصوصی(هابخشمیان ارکان نظام اقتصادی کشور ) تعامل بیشتر نقشه راهی برای همگرایی و ،موجود

  .های قانونی فراهم آوردبرای بهبود فضای کسب و کار با استفاده از ظرفیت
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 هایافتهخالصه 

  ی احکام ، رقم شاخص کل اجرا1400ی پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال هایافتهبراساس

افزایش  واحد 5 (، در حدود59.32) 1399که نسبت به سال  آمده است بدست درصد 64.15 قانون معادلگانه 53

 یافته است.

  ابی به اهداف ، رقم شاخص کل دستی1400ی پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال هایافتهبراساس

افته یواحد افزایش  6( 52.39) 1399که نسبت به سال  آمده است درصد بدست 58.15گانه قانون معادل 14

 .است

  احکام  کل اجرای، رقم شاخص 1400ی پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال هایافتهبراساس

 (هااتاق) یتعاون و ، در بخش خصوصیدرصد 54.59معادل  ی اجرایی(هادستگاه) در بخش حاکمیت گانه قانون53

 بوده درصد 90.26ل معاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی()درصد و در بخش مشترک  82.40 معادل

 .ایمبوده 1399مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال  واحدی در 0.79و کاهش  1، 7ه ترتیب شاهد افزایش که ب است

  با  48و  43، 35، 31، 29 ،27، 26، 25، 22، 20، 18، 4احکام شماره میزان اجرای  1400در گزارش سال

قدار را نشان کمترین م ،درصد( 15) 5)صفر درصد( و  34شماره م احکاو میزان اجرای  بیشترین ،درصد 100 مقدار

 .دهندمی

  طیبود محوضع مقررات در جهت به ایگفتگو در اصالح، حذف  ینقش شورا شیافزا» 11 هدف میزان دستیابی به 

صادی ناشی جبران خسارت فعاالن اقت» 14دستیابی به هدف و (درصد 88.04 ) دارای بیشترین مقدار «کسب وکار

بوده  (درصد 27.98) دارای کمترین مقدار «های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابراتاز اتخاذ تصمیم

 است.

 و  شخص حقیقی 108) کننده در نظرسنجی پایش قانونفعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار شرکت

 اند.نموده درصد اعالم 45.25گانه قانون را معادل 53حکم از احکام  30 ، میزان اجرا و تحقق اهدافحقوقی(

  با آنها  و ی تعریف شدهکه به طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکام یدستگاه اجرایی یا نهاد 17 بیناز

نیاز در قالب جداول  اطالعات موردیا  ارسال پاسخ نامه ودستگاه و نهاد نسبت به  9تنها  ؛مکاتبه به عمل آمده بود

 .گزارش عملکرد، اقدام نمودند تهیه درخواستی و یا
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 مقدمه
در مجلس شورای اسالمی  هااتاقسال از ابالغ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به پیشنهاد  10 بیش از

ه و آن بخش از گذرد و همواره این پرسش مطرح بوده است که این قانون به چه میزان اجراشدبه تصویب رسید، می

حیط کسب و کار مؤثر اند در بهبود مچه حد توانسته اند تامواد از قانون که تاکنون به مرحله اجرا درآمدهاحکام و 

ی مجلس و هاپژوهشی متعددی توسط مراجع مختلف از جمله مرکز هاگزارشی اخیر هاسالواقع شوند. در طول 

بندی هایت با طبقهتهیه شده که در ن قانونی در خصوص وضعیت اجرای کلی و جزی صورتبهی گفتگو دبیرخانه شورا

)بدون  ز احکامابه هریک  های مربوطتحلیل : اجراشده، ناقص اجراشده و اجرانشده و ارائهاحکام در قالب سه گروه

اجرا نشده، تاحدودی  وشده  بخش اجرا اند. در مورد دوبه کار خود پایان داده نظر گرفتن وزن و میزان اهمیت آنها( در

لی صورت ه، کمتر تحلیت پایش مشخص بوده هرچند که در مورد میزان اثربخشی آن بخش از احکام اجراشدوضعی

واهد مشخصی مبنی ش ؛اندبندی شدهبه عنوان ناقص اجراشده طبقهدر مورد آن دسته از احکامی که  ولی پذیرفته است

. نکته دیگر اندگرفتهدر این گروه جای  ،درصد 99تا  1از اجرا بر درصد اجرای احکام ارائه نشده و همه موارد 

که توجه به  در حالی هاستفرایند شده بیشتر مبتنی بر تحلیل نتایج ی یادهاگزارششده در  ارزیابی انجام کهاین

 ای برخوردار است.ها، محصوالت و پیامدهای اجرای قانون نیز از اهمیت ویژهخروجی

ی هاگزارششمند تجربیات و دستاوردهای ارزی اتاق ایران که با استفاده از هاپژوهشدر رویکرد جدید مرکز 

ن تعریف شده، چند هدف رفع اشکاالت مورد اشاره و داشتن نگاه جامع به پایش اجرای قانون و اثربخشی آ قبلی و با

 مورد توجه قرار گرفته است: در دو سال اخیرتحول اساسی در روش اجرا 

رد هریک از ی عملکردی در موهاشاخصو به دنبال آن معرفی  قانون ین و اجرایتدو اهداف بازنگری در -1

 ؛اهداف و احکام مرتبط با مواد قانون

 ؛شدهادهدنظر خبرگان و ارزیابی عملکرد مبتنی بر وزن تخصیص  دهی به احکام و اهداف قانون باوزن -2

ریان احکام قانون شامل اطالعات دریافتی از مج دوگانه برای انجام محاسبات پایش استفاده از مقیاس ترکیبی -3

 ؛ب و کارو دیگری نتایج حاصل از نظرسنجی از خبرگان حوزه کس مربوط ی عملکردیهاشاخصو محاسبه 

بازنگری در مواد  وموارد نیاز به اصالح  هایبندی و ارائه نظرهای فعاالن اقتصادی و خبرگان در زمینهجمع -4

دستیابی به عدم  قانون، راهکارهای رفع موانع و بهبود اجرای قانون و تعیین نقش عوامل داخلی و خارجی در

 .قانون اهداف

  های مدنظر در مراحل اجرای پایش خواهیم پرداخت.گامدر مورد هریک از  لبه تفصی ،در ادامه این فصل
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 معرفی اهداف
یسیون ویژه کمخرین گزارش نظارتی موجود در زمینه اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار که توسط آبراساس 

 یه شده،ته 1397مجلس شورای اسالمی در سال  قانون اساسی ۴۴حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 

 حکم( تدوین شده ۵۳) ماده ۲۹گذاری در قالب ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایهمهم

 :، عبارتند ازبود

 ور مجوزها؛ویژه از طریق تسریع در صدوکار به تسهیل شروع کسب .1

 گیری اقتصادی؛الزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از تصمیم .2

 عاالن اقتصادی؛سازی اطالعات و آمار مورد نیاز فشفاف .3

 سازی معامالت بخش عمومی؛شفاف .4

 ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک؛ .5

 ها و رفتارهای مسئوالن اقتصادی؛ها، تصمیمبینی کردن تغییر سیاستباثبات و قابل پیش .6

 جارت فرامرزی؛و ت های پنجره واحد معامالت بخش عمومیایجاد سامانه .7

 .های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجیهدایت ظرفیت .8

 

عادن و کشاورزی ماجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع،  فرایند با شروع

های اتاق ایران، نمایندگان تمامی معاونتتشکیل کارگروهی از  ی اتاق باهاپژوهش، مرکز 1399ایران در سال 

نیز  1400ر سال دو  نسبت به بازنگری اهداف و تعیین سهم برای این اهداف منطبق با احکام متناظر آن اقدام نمود

 هدف به شرح زیر برای قانون تعیین شد: 14بر این اساس  بندی استفاده نمود.از همین طبقه

 

 ؛ه واحد کسب وکارپنجراستقرار ایجاد و از طریق  تسریع در صدور مجوزهاویژه کار به و تسهیل شروع کسب -1

 ؛اقتصادی هایگیریالزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از تصمیم -2

 ؛الن اقتصادیسازی اطالعات و آمار مورد نیاز فعاشفاف -3

 ؛سازی معامالت بخش عمومیشفاف -4

 ؛و متوسط کشور لیدکنندگان کوچکبرای تو عرضه به بازار امن ایجاد دسترسی -5

 ؛گذاریقتصادی و سرمایهاها به منظور ایجاد امنیت ها، مقررات و رویهبهنگام در مورد تغییر سیاست رسانیاطالع -6

 ؛پنجره واحد تجارت فرامرزی و استقرار ایجاد -7
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 و داخلی انتولیدکنندگ اقامت و تردد برای تسهیالت ایجاد و متقابل تجاری هایظرفیت و هافرصت معرفی -8

 ؛خارجی گذارانسرمایه

د خبره های اقتصادی در کانال مجزا از جرائم عمومی توسط افرارسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت -9

 ؛ی تجاری(هادادگاه)

 ؛ی اقتصادیهاتشکلکشور و ارائه فهرست بهنگام  در فعال اقتصادی یهاتشکل ثبت و ایجاد ساماندهی، -10

 ؛کار شورای گفتگو در اصالح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب وافزایش نقش  -11

 یهاشبخ و دولت بین کاری ابطرو و قوانین در غیرعادالنه شرایط تحمیل و انحصاری امتیازات حذف -12

 ؛تعاونی و خصوصی

ونی و خصوصی و تعا یهابخش تاو مؤسس هاشرکتی اجرایی در مدیریت هادستگاهکاهش مداخله  -13

 ؛عمومی غیردولتی نهادها و مؤسسات

از و های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گجبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم -14

 .مخابرات

ه تبع آن احکام ب های قانون وای صورت پذیرفت تا شامل حداکثر پوشش مواد و تبصرهگونهتعیین این اهداف به

عدادی از اهداف فوق میسر های قانون به یک یا تامکان انتساب برخی مواد و یا تبصره حالاینمنبعث از آن باشد. با 

اهمیت تعریف  هدف نیز وزن و 14ادامه مطالب این فصل به این نکته اشاره خواهد شد که برای این  نگردید. در

 .ف، مالک ارزیابی قرار گرفته استشده و در محاسبه نهایی مربوط به میزان اجرا و اثربخشی اهدا

 

 معرفی احکام و تعیین وزن آنها
، وضع شده و اجرای های قانونکه براساس مواد و تبصره شودمیبنا به تعریف، حکم به فرمان یا دستوری اطالق 

شده توسط مرکز  نجامبندی اشده برای آن الزامی است. با این تعریف و بنابه طبقه مجری یا مجریان تعریفآنها برای 

تاق ایران نیز مورد شده که در پایش ا در این قانون تعیین مهمحکم یا اقدام  53ی مجلس شورای اسالمی، هاپژوهش

ایران، انتساب اهداف به احکام  ر رویکرد مورد استفاده اتاق، از آنجا که دحالاینرار گرفته است. با ق استفادهاستناد و 

هداف، احکام و مواد الذا در جدول زیر به تفصیل به جزئیات روابط بین  ؛ای داردی ارزیابی اهمیت ویژههاشاخصو 

 های قانون پرداخته شده است.و تبصره

  



7 
 

 قانون یاهداف، احکام، مواد و تبصره ها نیرابطه ب -1جدول 

شماره 

 حکم

موضوع 

 ماده
 خالصه حکم

دستگاه/ 

 نهاد متولی

وزن  ویژگی 

از 
 ارتباط با هدف 100

نوع 

 رویکرد

روش 

 بررسی

 1ماده  1

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و »تأسیس 

و افزایش توانمندی بخش خصوصی و تعاونی « آب

آب، منابع طبیعی و صنایع  در حیطه کشاورزی،

 غذایی

1.6 کیفی فرآیندی ندارد هااتاق
7 

 2ماده  2

ز او آن دسته  هااتاقدرخواست و بررسی نظر کتبی 

 نیستند توسط هااتاقی ذیربط که عضو هاتشکل

 دولت هنگام بررسی موضوعات کسب وکار

 دولت

الزام مسئوالن به مشورت با 

فعاالن اقتصادی پیش از 

 های اقتصادیگیریتصمیم

6.3 کمی نتیجه گرا
3 

 3ماده  3
ی هادستگاهی ذیربط توسط هاتشکلاستعالم نظر 

 اجرایی هنگام تدوین مقررات و بخشنامه ها

ی هادستگاه

 اجرایی

الزام مسئوالن به مشورت با 

فعاالن اقتصادی پیش از 

 های اقتصادیگیریتصمیم

5.2 کمی نتیجه گرا
2 

 4صدر ماده 4
تدوین، سنجش و اعالم شاخص ملی محیط کسب 

 وکار در ایران
 هااتاق

سازی اطالعات و آمار شفاف

 مورد نیاز فعاالن اقتصادی
 2 کمی نتیجه گرا

5 
تبصره 

 4ماده

یط بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی مح

« شاخص سهولت انجام کسب وکار)»کسب وکار 

 بانک جهانی(

وزارت امور 

و اقتصاد 

 دارایی

 و کار کسبتسهیل شروع 

ویژه تسریع در صدور مجوزها به

از طریق ایجاد و استقرار پنجره 

 واحد کسب وکار

2.2 کمی نتیجه گرا
2 

6 
صدر ماده 

5 
 هااتاق ی اقتصادیهاتشکلتهیه فهرست ملی 

ساماندهی، ایجاد و ثبت 

ی اقتصادی فعال در هاتشکل

کشور و ارائه فهرست بهنگام 

 ی اقتصادیهاتشکل

3.5 کمی نتیجه گرا
6 

7 
تبصره 

 5ماده 1

در  هاتشکلجلوگیری از فعالیت موازی 

 ی صادرات غیرنفتیهافعالیت
 هااتاق

ساماندهی، ایجاد و ثبت 

ی اقتصادی فعال در هاتشکل

کشور و ارائه فهرست بهنگام 

 ی اقتصادیهاتشکل

1.8 کمی نتیجه گرا
9 

8 
تبصره 

 5ماده 2

ی جدید هاتشکلبررسی نظرات اصناف یا 

 اقتصادی سراسری

شورای 

 گفتگو
1.4 کمی نتیجه گرا ندارد

4 

 ارائه مستمر آمارهای مورد نیاز فعاالن اقتصادی 6ماده  9
مرکز آمار 

 ایران

سازی اطالعات و آمار شفاف

 مورد نیاز فعاالن اقتصادی
2.4 کمی نتیجه گرا

4 

 7ماده  10
ی اجرایی به هادستگاهساماندهی مراجعه نمایندگان 

 واحدهای تولیدی

سازمان 

اداری و 

 استخدامی

2.4 کیفی فرایندی ندارد
4 
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شماره 

 حکم

موضوع 

 ماده
 خالصه حکم

دستگاه/ 

 نهاد متولی

وزن  ویژگی 

از 
 ارتباط با هدف 100

نوع 

 رویکرد

روش 

 بررسی

11 

قسمت 

پایانی ماده 

7 

صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره 

 واحد

 یهادستگاه

متولی 

صدور 

مجوزهای 

 کسب وکار

 و کار کسبتسهیل شروع 

ویژه تسریع در صدور مجوزها به

از طریق ایجاد و استقرار پنجره 

 واحد کسب وکار

4.4 کمی نتیجه گرا
4 

 8ماده  12
 اداری تجارت فرایندو  هافرمالکترونیکی کردن 

 خارجی

وزارت 

 متص

ایجاد و استقرار پنجره واحد 

 تجارت فرامرزی
1.6 کمی نتیجه گرا

7 

 9ماده  13

روابط خارجی و ی هاظرفیتقرار دادن 

نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از کشور در 

 اختیار فعاالن اقتصادی

وزارت امور 

 خارجه

های ها و ظرفیتمعرفی فرصت

تجاری متقابل و ایجاد تسهیالت 

برای تردد و اقامت 

تولیدکنندگان داخلی و 

 گذاران خارجیسرمایه

2.4 کمی نتیجه گرا
4 

 10ماده  14
سرمایه گذاران خارجی و شرکای تسهیل تردد 

 تجاری ایران

وزارت امور 

 خارجه

های ها و ظرفیتمعرفی فرصت

تجاری متقابل و ایجاد تسهیالت 

برای تردد و اقامت 

تولیدکنندگان داخلی و 

 گذاران خارجیسرمایه

2.1 کمی نتیجه گرا
1 

15 
صدر ماده 

11 
 تشکیل شورای گفتگو

شورای 

 گفتگو
 فرآیندی ندارد

کمی و 

 کیفی
1.1
1 

16 
بند الف 

 11ماده 

پیشنهاد اصالح، حذف یا وضع مقررات یا رویه 

اجرایی در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران 

به مسئوالن مربوطه براساس گزارش تهیه شده 

 ازسوی دبیرخانه شورای گفتگو

شورای 

 گفتگو

افزایش نقش شورای گفتگو در 

اصالح، حذف یا وضع مقررات 

محیط کسب  در جهت بهبود

 وکار

1.7 کمی نتیجه گرا
8 

17 
بند ب 

 11ماده

 استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا

 ی اقتصادی سراسریهاتشکل

شورای 

 گفتگو
1.7 کمی نتیجه گرا ندارد

8 

18 
 بند پ

 11ماده 

ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل 

ی اجرایی و نمایندگان هادستگاهمسئوالن 

 ی خصوصی و تعاونیهابخشی هاتشکل

شورای 

 گفتگو

افزایش نقش شورای گفتگو در 

اصالح، حذف یا وضع مقررات 

در جهت بهبود محیط کسب 

 وکار

1.3 کمی نتیجه گرا
3 

19 
بند ت ماده 

11 

ق ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخال

کسب وکار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در 

 کشور

 شورای

 گفتگو
1.1 کیفی فرآیندی ندارد

7 

20 
بند ث ماده 

11 

قانون  12ی کمیته موضوع ماده هاگزارشبررسی 

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور )کمیته 

 وقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سابق( 76ماده

 درباره آنها گیریتصمیمزمینه سازی برای 

شورای 

 گفتگو
2.2 کیفی فرآیندی ندارد

2 
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شماره 

 حکم

موضوع 

 ماده
 خالصه حکم

دستگاه/ 

 نهاد متولی

وزن  ویژگی 

از 
 ارتباط با هدف 100

نوع 

 رویکرد

روش 

 بررسی

21 
بند ج ماده 

11 

در  درباره امتیازات موجود هااتاقپیگیری گزارش 

ی با هابنگاهقوانین و مقررات و رویه ها برای 

ی خصوصی و تعاونی و هابخشمالکیت غیر از 

 سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازاتزمینه

شورای 

 گفتگو

حذف امتیازات انحصاری و 

تحمیل شرایط غیرعادالنه در 

قوانین و ورابط کاری بین دولت 

 ی خصوصی و تعاونیهابخشو 

1.8 کمی نتیجه گرا
9 

22 
بند چ ماده 

11 

ی هادستگاهارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای 

ی خصوصی و هابخشاجرایی با فعاالن اقتصادی 

ط منع تحمیل شرایتعاونی به منظور ایجاد تراضی و 

 ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها

شورای 

 گفتگو

حذف امتیازات انحصاری و 

تحمیل شرایط غیرعادالنه در 

قوانین و ورابط کاری بین دولت 

 ی خصوصی و تعاونیهابخشو 

1.2 کمی نتیجه گرا
2 

23 
بند ح ماده 

11 

زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی 

ی هاتشکلمشمول پرداخت مالیات با همکاری 

 اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعاالن

 اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

شورای 

 گفتگو
1.6 کیفی فرآیندی ندارد

7 

24 
بند خ ماده 

11 

تعیین و انتشار اطالعات آماری مورد نیاز برای 

 اقتصادی فعاالن

شورای 

 گفتگو

سازی اطالعات و آمار شفاف

 مورد نیاز فعاالن اقتصادی
1.5 کمی نتیجه گرا

6 

25 
بند د ماده 

11 

ی هابخشتعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به 

 تعاونی و خصوصی

شورای 

 گفتگو

حذف امتیازات انحصاری و 

تحمیل شرایط غیرعادالنه در 

قوانین و ورابط کاری بین دولت 

 ی خصوصی و تعاونیهابخشو 

1.1 کیفی فرآیندی
1 

26 
 4تبصره 

 11ماده 

قرار گرفتن مصوبات شورای گفتگو در دستور کار 

 روز30هیئت وزیران ظرف مدت 

شورای 

 گفتگو
2.1 کمی فرآیندی ندارد

1 

 12ماده  27

ارائه کتبی دالیل مخالفت شورای گفتگو با 

ی اقتصادی توسط هاتشکلرخواستهای رد شده د

 دبیرخانه

شورای 

 گفتگو
 1 کیفی فرآیندی ندارد

28 
صدر ماده 

13 

تشکیل شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش 

 خصوصی
 فرآیندی ندارد استانداران

کمی و 

 کیفی
1.1
1 

29 
تبصره ماده 

13 

نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای دستورالعمل 

 گفتگو

دبیرخانه 

شورای 

 گفتگو

 فرآیندی ندارد
کمی و 

 کیفی
0.6
1 

 14ماده  30

ضایی ی اجرایی و قهادستگاهتعیین یکی از معاونان 

وکار در تهران و مراکز  مرتبط با محیط کسب

 رعنوان مسئول بهبود محیط کسب وکا به هااستان

ی هادستگاه

اجرایی و 

 قضایی

مرتبط با 

محیط 

 کسب وکار

 فرآیندی ندارد
کمی و 

 کیفی
1.2
2 

31 
تبصره ماده 

14 

 ی اجرایی مرتبط با محیط کسبهادستگاه عیینت

 وکار

وزیر امور 

اقتصادی و 

 دارایی

0.6 کمی فرآیندی ندارد
7 
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شماره 

 حکم

موضوع 

 ماده
 خالصه حکم

دستگاه/ 

 نهاد متولی

وزن  ویژگی 

از 
 ارتباط با هدف 100

نوع 

 رویکرد

روش 

 بررسی

 15ماده  32
ی اجرایی سراسر کشور به هادستگاهپاسخگویی 

 و فعاالن اقتصادی هاتشکلسؤاالت نمایندگان 

کلیه 

ی هادستگاه

 اجرایی

 فرآیندی ندارد
کمی و 

 کیفی
1.5
6 

 16ماده  33

یی برای عرضه کاالهای هامکانآماده سازی 

ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط 

ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای 

 سرمایه فروشندگان کم

 هاشهرداری

بازار ایجاد دسترسی امن به 

تولیدکنندگان  عرضه برای

 کوچک و متوسط کشور

1.8 کمی نتیجه گرا
9 

 فرآیندی ندارد دولت تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت 17ماده  34
کمی و 

 کیفی
1.2
2 

 18ماده  35
ی صنفی هاتشکلفراهم آوردن زمینه شکل گیری 

 بخش ساختمان

وزارت 

تعاون، کار 

و رفاه 

 اجتماعی

ساماندهی، ایجاد و ثبت 

ی اقتصادی فعال در هاتشکل

کشور و ارائه فهرست بهنگام 

 ی اقتصادیهاتشکل

0.8 کمی نتیجه گرا
3 

36 
صدر 

 19ماده

 ایجاد پایگاه جامع معامالت بخش عمومی و انتشار

اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ بخش 

عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک 

 موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استاندستگاه و 

 و ملی

سازمان 

برنامه و 

 -بودجه

وزارت 

 صمت

سازی معامالت بخش شفاف

 عمومی
 3 کمی نتیجه گرا

37 

قسمت 

پایانی 

 19ماده

ارائه اطالعات یاد شده در صدر ماده به پایگاه 

 اطالع رسانی جامع معامالت بخش عمومی

کلیه 

ی هادستگاه

 اجرایی

معامالت بخش سازی شفاف

 عمومی
1.1 کمی نتیجه گرا

1 

38 
 2تبصره 

 19ماده 

رسیدگی و تصمیم گیری در صورت عدم انتشار 

اطالعات معامالت بخش عمومی در پایگاه اطالع 

 رسانی معامالت بخش عمومی

شورای 

 رقابت

سازی معامالت بخش شفاف

 عمومی
 1 کمی نتیجه گرا

 20ماده  39

ی هادستگاهشمول قانون برگزاری مناقصات به همه 

و  هاشرکتاجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و 

 مؤسسات وابسته

ی هادستگاه

 اجرایی

سازی معامالت بخش شفاف

 عمومی
1.8 کمی نتیجه گرا

9 

 21ماده 40
ر ی برگزار شده دهامناقصهانتشار اطالعات ترک 

 عمومیپایگاه اطالع رسانی معامالت بخش 

کلیه 

ی هادستگاه

 اجرایی

سازی معامالت بخش شفاف

 عمومی
1.1 کمی نتیجه گرا

7 

 22ماده  41
اولویت دادن به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی 

 ی اجراییهادستگاهو خصوصی در معامالت 

کلیه 

ی هادستگاه

 اجرایی

سازی معامالت بخش شفاف

 عمومی
1.8 کمی نتیجه گرا

9 

42 
صدر 

 23ماده

ی هاشرکتی یکسان در قرارداد با هافرماستفاده از 

 بخش خصوصی و تعاونی

کلیه 

ی هادستگاه

 اجرایی

حذف امتیازات انحصاری و 

تحمیل شرایط غیرعادالنه در 

قوانین و ورابط کاری بین دولت 

 ی خصوصی و تعاونیهابخشو 

1.3 کمی نتیجه گرا
3 
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شماره 

 حکم

موضوع 

 ماده
 خالصه حکم

دستگاه/ 

 نهاد متولی

وزن  ویژگی 

از 
 ارتباط با هدف 100

نوع 

 رویکرد

روش 

 بررسی

43 
تبصره ماده 

23 

 هابانکی یکنواخت برای عقود مالی در هافرمتهیه 

های اخذ و همچنین نحوه اعطای تسهیالت و شیوه

ی خصوصی و تعاونی، با هابخشضمانتنامه از 

اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی و 

 تصویب آن در شورای پول و اعتبار

بانک 

مرکزی 

جمهوری 

اسالمی 

 ایران

حذف امتیازات انحصاری و 

تحمیل شرایط غیرعادالنه در 

قوانین و ورابط کاری بین دولت 

 ی خصوصی و تعاونیهابخشو 

1.3 کمی نتیجه گرا
3 

44 
صدر ماده 

24 

ی هااطالع رسانی تغییرات سیاستها، مقررات و رویه

 اجرایی مدتی قبل از اِعمال تغییر

دولت و 

ی هادستگاه

 اجرایی

بهنگام در مورد  رسانیاطالع

ها، مقررات و تغییر سیاست

ها به منظور ایجاد امنیت رویه

 گذاریاقتصادی و سرمایه

3.1 کمی نتیجه گرا
1 

45 
تبصره ماده 

24 

تعیین زمان اطالع رسانی قبل از تغییرات برای 

هریک سیاستها و مقررات و رویه های اجرایی پس 

 از مشورت با شورای گفتگو

هیئت 

 وزیران

بهنگام در مورد  رسانیاطالع

ها، مقررات و تغییر سیاست

ها به منظور ایجاد امنیت رویه

 گذاریاقتصادی و سرمایه

1.3 کمی نتیجه گرا
3 

 25ماده  46
پیشبینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات 

 مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی

ی هاشرکت

عرضه 

کننده برق، 

گاز و 

 مخابرات

جبران خسارت فعاالن اقتصادی 

های ناشی از اتخاذ تصمیم

دولت در زمینه قطع خدمات 

 برق، گاز و مخابرات

1.1 کمی نتیجه گرا
1 

47 
 2تبصره 

 25ماده 

دهنده خسارات ناشی تمهید خرید بیمه نامه پوشش

از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط 

 گازی عرضه کننده برق و هاشرکت

ی هاشرکت

عرضه 

کننده برق، 

گاز و 

 مخابرات

جبران خسارت فعاالن اقتصادی 

های ناشی از اتخاذ تصمیم

دولت در زمینه قطع خدمات 

 برق، گاز و مخابرات

1.0 کمی نتیجه گرا
6 

0.9 کمی فرآیندی ندارد دولت منع اعالم تعطیلی روزهای کاری 26ماده  48
4 

49 
صدر ماده 

27 

منع استفاده اشخاص حقوقی که دولت و 

یتی ی اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیرهادستگاه

ی هابخشدارند از امتیازات و منافع تخصیصی به 

 تعاونی و خصوصی

 دولت

ی هادستگاهکاهش مداخله 

و  هاشرکتاجرایی در مدیریت 

ی هابخشهای مؤسسه

خصوصی و تعاونی و نهادها و 

 غیردولتیهای عمومی مؤسسه

1.3 کمی نتیجه گرا
3 

50 
 2تبصره 

 27ماده 

اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ 

ی هاشرکتی اجرایی در مدیریت هادستگاه

 خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

 دولت

ی هادستگاهکاهش مداخله 

و  هاشرکتاجرایی در مدیریت 

ی هابخشهای مؤسسه

و  خصوصی و تعاونی و نهادها

 های عمومی غیردولتیمؤسسه

1.8 کمی نتیجه گرا
9 

 28ماده  51

اِعمال اقدامات قانونی برای نحوه رسیدگی به 

اعتراض مؤدیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به 

اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین 

 اجتماعی

 فرآیندی ندارد دولت
کمی و 

 کیفی
1.4
4 
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شماره 

 حکم

موضوع 

 ماده
 خالصه حکم

دستگاه/ 

 نهاد متولی

وزن  ویژگی 

از 
 ارتباط با هدف 100

نوع 

 رویکرد

روش 

 بررسی

52 
صدر ماده 

29 

 اِعمال اقدامات قانونی برای تنظیم آیین دادرسی

 ی تجاریهادادگاهتجاری و تشکیل 

 -هقضاییقوه 

 دولت

رسیدگی به جرائم مرتبط با 

های اقتصادی در کانال فعالیت

مجزا از جرائم عمومی توسط 

 ی تجاری(هادادگاهافراد خبره )

3.0 کمی نتیجه گرا
0 

53 
تبصره ماده 

29 

ی تجاری و هافعالیترسیدگی به جرائم مرتبط با 

ی هادستگاهاختالفات بین بخش خصوصی و 

اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختالف یا 

با  هااستانشعب خاصی که رؤسای دادگستری 

های قضایی تعیین رعایت صالحیت محلی در حوزه

 ی تجاریهادادگاهنمایند، تا زمان تأسیس می

 هقضاییقوه 

رسیدگی به جرائم مرتبط با 

های اقتصادی در کانال فعالیت

مجزا از جرائم عمومی توسط 

 ی تجاری(هادادگاهافراد خبره )

3.1 کمی نتیجه گرا
1 

 

 ونحوه دریافت اطالعات هاشاخصمعرفی 
ف قانون بهبود مستمر به منظور بررسی میزان تحقق اهداکه در مقدمه این فصل نیز به آن اشاره شد،  گونههمان

سبه این پس از دریافت اطالعات مورد نیاز محا تدوین شده است که ی عملکردیهاشاخصمحیط کسب و کار، 

ارزیابی رصد( برای د 70)با ضریب  ، مبنای اصلیو نهادهای مختلف هاسازمانی اجرایی، هادستگاهاز  هاشاخص

حیط کسب و کار، ماز آنجا که برای پایش اجرای قانون بهبود مستمر . ی قانون قرار خواهند گرفتاجرا تحققمیزان 

دی داشته باشد یی که بتواند خروجی عدهاشاخصلذا  ؛ندحکم مجزا تدوین شده ا 53ماده قانونی آن در قالب 29

ین شد که با ارسال یی تحت عنوان فرم شاخص کمی تدوهافرمکه برای آنها  گیردمیی کمی قرار هاشاخص وجز

ر را محاسبه کرد. ی کمی مورد نظهاشاخصهر حکم و دریافت اطالعات از آنها بتوان  ی متولیِهادستگاهآن به 

با صرفاً انجام آن  یشگیری نمایند و پاعددی اندازه صورتبهیی که نتوانند حکم مورد نظر را هاشاخصهمچنین 

ه گیری حکمی . درصورتی که اطالعات دریافتی جهت اندازی کیفی هستندهاشاخصقابل بیان باشد  یفیعبارات ک

بررسی  جهت هافرمکه این  شودمییی تحت عنوان فرم شاخص کیفی تدوین هافرم نباشدصورت عددی قابل بیان هب

ن تحقق حکم برای رصد میزا ارسال و اطالعات دریافتی ربطذیبه دستگاه متولی با شاخص کیفی حکم مرتبط 

، به همراه واحد سنجش عنوان قلم آماری ،(2و  1)پیوست  در هر دو نوع فرم .گیردمیمورد استفاده قرار  مربوطه،

ماهه، شش ،ی)فصلدستگاه متولی درخواست گردیده بسته به اطالعات موجود دوره تناوب ذکر شده و سپس از 

امه درخواست گردیده مشخص و مقدار یا میزان عملکرد قلم آماری را بیان کنند. در اد راو دوره گزارش قلم  ساالنه(

یا عدم  دالیل تاخیر برای اطالعاتی که داده شده، شرح مستندات و یا منبع داده را ذکر نموده و در صورت عدم پاسخ،

فهرست حدود  خواست شده است.اقدام را بیان کنند. در پایان نیز تاریخ تکمیل فرم و مشخصات تکمیل کننده در

 نظر برای پایش اهداف و احکام قانون به شرح زیر است: شاخص مورد 105
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 و اطالعات آن هادادهی متناظر و منبع تامین هاشاخصاحکام،  -2جدول 

شماره 

 حکم

 شناسنامه شاخص یا نماگر

 هادادهمنابع تأمین  هایا نماگر هاشاخص

1 

مینار سها و پروژه اجرا شده، تعداد نشریات منتشره و تعداد طرح

ور شناسی به منظبرگزار شده، تعداد پیشنهادات اصالحی، آسیب

 سازی به دولتبهبود وضعیت کشاورزی و فرهنگ

گزارشات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 

 نظرسنجی -

2 
لت و به کل مصوبات دو هااتاقشده از نسبت مقررات نظرخواهی

 ی اجراییهادستگاه

ریاست  معاونت حقوقی مقررات رسانیاطالعپایگاه ملی 

 ظرسنجین -جمهوری

3 
لت و به کل مصوبات دو هاتشکلشده از نسبت مقررات نظرخواهی

 ی اجراییهادستگاه
 سامانه اتوماسیون اتاق

 کارمحیط کسب و  طرح پایش ملی شاخص ملی محیط کسب و کار 4

 گزارش بانک جهانی Doing Businessی هاشاخص 5

6 
ی ایجادشده به کل هاشکلتنسبت -ی ثبت شده هاتشکلتعداد 

 ی هدف گذاری شده برای ایجادهاتشکل
 (5ماده  نامهآیین)مستندات اتاق -هاتشکلفهرست ملی 

 هاتشکلفهرست ملی  ایی شدهی موازی شناسهاتشکلی ادغام شده به کل هاتشکلنسبت  7

8 
تعداد شکایت واصله به اتاق مبنی بر ممانعت از عضویت در 

 هاتشکل
 هاتشکلگزارش 

9 
ی تولیدشده به کل اقالم و هاشاخصنسبت اقالم آماری و 

 ی مورد نیاز اعالم شده به مرکز آمار ایرانهاشاخص

 -6هرست اقالم آماری موضوع ماده ف -سامانه آماری اتاق

 آمار ایرانمرکز 

 زارت صمتو -سامانه ساماندهی مراجعان  10

11 

ر دنسبت مجوزهای صادره در پنجره واحد به کل مجوزهای صادره 

ی هااستانی دارای پنجره واحد به کل هااستانتعداد  -کشور

 شده برای اجرا در طول سال ریزیبرنامه

 وزارت اقتصاد سامانه پنجره واحد

12 

ه کل بی الکترونیکی شده در تجارت فرامرزی هافرمنسبت تعداد 

ی مورد استفاده در تجارت فرامرزی در سه سامانه هافرم

 تجارت،گمرک و بانک مرکزی

 ی سه گانههاسامانه

13 

مینه ی مکتوب در زهارسانهتعداد نشریه، بروشور و گزارش در 

یزاهای تجاری صادره به کل ونسبت تعداد  -معرفی فرصتها

قامت تجاری صادره به کل اتعداد مجوز  -صدور ویزادرخواستهای 

خانه های دارای رایزن تعداد سفارت -درخواستهای مجوز اقامت

 بازرگانی به کل سفارت خانه های خارج از کشور

 ظرسنجین -وزارت امور خارجه

14 
 -زانسبت تعداد ویزاهای تجاری صادره به کل درخواستهای صدور وی

 تصادره به کل درخواستهای مجوز اقامتعداد مجوز اقامت تجاری 
 ظرسنجین -وزارت امور خارجه

 ظرسنجین -گزارش شورای گفتگو  گزارشات برگزاری جلسات و مصوبات شورای گفتگو 15
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شماره 

 حکم

 شناسنامه شاخص یا نماگر

 هادادهمنابع تأمین  هایا نماگر هاشاخص

16 
ه یا وضع مقررات مطرح شدسبت تعداد پیشنهادات اصالح، حذف ن

 در شورا به کل موارد پیشنهادی طرح شده در شورا

 -صورتجلسات شورای گفتگو گزارش عملکرد و 

 نظرسنجی

17 
تعداد  -تعداد نظرات و پیشنهادات مربوط مطرح شده در شورا در سال

 هاتشکلجلسات کارشناسی برگزار شده در خصوص نظرات اصناف و 

 -گزارش عملکرد و صورتجلسات شورای گفتگو 

 نظرسنجی

18 

ه تعداد نظرات و پیشنهادات مربوط مطرح شده در شورا در سال ب

 ی بخش خصوصی وهاتشکلتفکیک مسئوالن اجرایی و نمایندگان 

 تعاونی

 -گزارش عملکرد و صورتجلسات شورای گفتگو 

 نظرسنجی

19 
دشده در ی مکتوب تولیهارسانهتعداد نشریه، بروشور و گزارش در 

 ... زمینه ارتقای فرهنگ اقتصادی و
 انتشارات اتاق

20 
ارسالی به  تعداد گزارش -تعداد مقررات زائد حذف شده در سال

 شورای گفتگو در سال
 ظرسنجین -شورای گفتگو  گزارش

21 
ونی تعداد موارد تبعیض گزارش شده در قوانین به کل موارد قان

 بررسی شده در سال
 نظرسنجی از فعاالن اقتصادی و خبرگان

22 
ر تبعیض و تحمیل شرایط ناعادالنه گزارش شده دتعداد موارد 

 قراردادها در کل قراردادهای منعقده بررسی شده در سال
 نظرسنجی از فعاالن اقتصادی و خبرگان

 صورت جلسات شورا گزارش توصیفی از جلسات شورا 23

 فهرست اقالم سامانه آماری تعداد شاخص و قلم آماری بروز رسانی شده 24

 ظرسنجین -صورت جلسات شورا توصیفی از جلسات شوراگزارش  25

 گزارش شورای گفتگو تعداد مصوبات مطرح شده در دولت به کل مصوبات شورا 26

 صورت جلسات و گزارش گزارش عملکرد شورای گفتگو 27

 ظرسنجین -صورت جلسات و گزارش  گزارش برقراری جلسات 28

 ینظرسنج -گزارشصورت جلسات و  گزارش برقراری جلسات 29

 صورت جلسات و گزارش هااستانبه کل  هااستانتعداد معاونان منصوب شده در  30

 وزارت امور اقتصاد ی و دارایی هادستگاهگزارش بروز رسانی فهرست  31

32 
سوی  تعداد موارد پاسخگویی به سواالت و پیشنهادهای ارسالی از

 نسبت به تعداد کل سواالت هاتشکل
 امانه دادورس -شورای گفتگوگزارش 

33 
تعداد نمایشگاههای عرضه محصوالت تولیدکنندگان کوچک و 

 متوسط ایجاد شده توسط شهرداری ها

 –گزارش عملکرد شهرداری ها 

 نظرسنجی از فعاالن اقتصادی

 سازمان امور اداری و استخدامی هابنگاهساماندهی مراجعه به گزارش آخرین وضعیت  34

35 
ی هاتشکلکل  /ی ایجاد شده در بخش ساختمانهاتشکلتعداد 

 ساختمانی مورد نیاز
 هاتشکلهرست ف
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شماره 

 حکم

 شناسنامه شاخص یا نماگر

 هادادهمنابع تأمین  هایا نماگر هاشاخص

36 
ی هادستگاهتعداد معامله ثبت شده در سامانه به کل معامالت 

 اجرایی
 سامانه معامالت

37 
ام تعداد آگهی های منتشر شده نسبت به تعداد کل معامالت انج

 گرفته در بخش عمومی
 سامانه معامالت

38 
اطالع رسانی نشده رسیدگی شده به کل  تعدادفقره معامالت

 معامالت مزبور
 گزارش شورای رقابت

39 
ل کی اجرایی موجود در سامانه معامالت به هادستگاهتعداد 

 ی اجراییهادستگاه
 سامانه معامالت

 سامانه معامالت اقصهتعداد ترک مناقصه اطالع رسانی شده به کل معامالت ترک من 40

41 
تعداد معامله واگذارشده به بخش خصوصی و تعاونی به کل 

 معامالت
 سامانه معامالت

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری قراردادهای با فرم یکسان به کل قراردادها 42

 بانک مرکزی ی مزبورهافرمی یک نواخت عقود مالی به کل هافرمتعداد  43

44 
 به کل مقررات تغییراتدرصد مقررات اطالع رسانی شده دارای 

 تغییریافته
 پایگاه ملی اطالع رسانی مقررات دولت

45 
قررات تعداد مقررات تعیین تکلیف شده برای اطالع رسانی به کل م

 موردنظر
 پایگاه ملی اطالع رسانی مقررات دولت

 ظرسنجین -ارتباطات  وزارت نیرو، نفت و تعداد قراردادهای دارای وجه الترام به کل قراردادها 46

 ظرسنجین -، نفت و ارتباطات وزارت نیرو تعداد بیمه نامه خسارت صادره به کل قراردادها 47

 دولت گزارش ساالنه 48

49 
صی و بررسی گزارش تعداد استفاده از امتیازات و منافع بخش خصو

 یا دارای سهم دولتی ی خصولتی وهاشرکتتعاونی توسط 
 نظرسنجی - هارسانه -رش دریافتی گزا

50 
ی خصوصی، تعاونی و هاشرکتتعداد عزل و نصب مدیران 

 ی مزبورهاشرکتخصولتی توسط دولت به تعداد مدیران کل 
 نظرسنجی - هاسانهر -گزارش دریافتی 

51 
ی هاهپروندبه کل بیمه و مالیاتی های حل و فصل شده تعداد پرونده

 موجود
 ربطذیی هاسازمانی موجود در هاسامانه

52 
ی در ی رسیدگی شده براساس آیین دادرسی تجارهاپروندهتعداد 

 ی بررسی شدههاپروندهی تجاری به کل هادادگاه
 قضاییهقوه 

53 

تعداد موارد  هااستانی تجاری به کل هادادگاهی دارای هااستانتعداد 

به  ت به تعداد موارد ارجاعیحل اختالف شده در مراکز مذکور نسب

 آنها

 قضاییهقوه 
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 معرفی نظرسنجی و نحوه انتخاب خبرگان
ن اقتصادی در های خبرگان حوزه کسب و کار و به ویژه فعاالیکی دیگر از امتیازات این گزارش، پایش دیدگاه

رصد( در محاسبه د 30ب )با ضری استفاده از آنکار و  زمینه نحوه اجرا و اثربخشی قانون بهبود مستمر محیط کسب و

در د تا کنپایش در هریک از احکام، اهداف و کل قانون است. استفاده از این رویکرد کمک میشاخص نهایی 

ات آماری مرتبط مواردی که اهداف کیفی مدنظر است یا در مواردی که احتمال کمتری برای دریافت مقادیر و اطالع

ظرهای خبرگان ناطالعات حاصل از  وجود دارد، ی اجراییهاهدستگااز سوی  برای پایش اهداف کمی اجرای قانون

هدف سنجش  بانظرسنجی  پرسشنامه درصد( در محاسبه شاخص بکار برد.100)با ضریب  را به عنوان ارزیابی اصلی

 خش اولدر بنظران در زمینه میزان تحقق و اثربخشی اجرای احکام قانون طراحی گردیده است. ادراک صاحب

 .ستقرار گرفته ا های توصیفی بیشتر مورد پرسشکننده پرسشنامه به منظور انجام تحلیلاطالعات تکمیل، پرسشنامه

 ق پاسخ عددیشده، از طری گزینه )حکم( مطرح 30پرسشنامه، نظر فعاالن اقتصادی در مورد هریک از در بخش دوم 

نگری مواد قانون اقتصادی در خصوص نیاز به بازپرسشنامه، نظرهای فعاالن در بخش سوم گردیده و گانه دریافت ده

سه اتاق  کهاینوجه به با ت. فته استگرتشریحی مورد پرسش قرار  صورتبهاصالحی آنان در این زمینه  و پیشنهادهای

نجش آن احکام، سعنوان بخش خصوصی متولیان بعضی از احکام قانون بوده و در شیوه ه اصناف، بازرگانی و تعاون ب

توسط خبرگان  جهت تکمیل اطالعات (3)پیوست  ی نظرسنجی مذکورهافرمبه روش نظرسنجی اشاره شده، بنابراین 

شهرستانی و ی هااتاقی تخصصی، فعاالن اقتصادی در هاکمیسیونی اقتصادی، اعضای هاتشکل)اعضای  اقتصادی

الذکر ارسال گردید و پیگیری های مکرری صورت گرفت تا ی فوقهااتاقبه  سایر خبرگان در حوزه کسب و کار(

 108االیش تعداد د که نهایتاً پس از پشودریافت  ،شدهعالوه بر سرعت در تکمیل، تعداد بیشتری پرسشنامه تکمیل

حاسبه میزان ممورد قبول واقع شد و اطالعات آن پس از استخراج در  (4فهرست پاسخگویان در پیوست ) پرسشنامه

 تحقق هر حکم، استفاده گردید.

 

 هاو استانداردسازی امتیاز هاشاخص محاسبه مقادیر کمینحوه 
 ارزیابی اثربخشی اهداف قانون به معیار درصد رویکرد مورد استفاده در این گزارش، پایش میزان اجرای احکام و

حکم  یعدم اجرا درصد و 100ن معادل آحکم و اثربخشی کامل یک به این معنی که اجرای  است؛امتیاز(  100)از 

برای هر میزان اجرای ناقص، بسته به اندازه شاخص، رقمی بین  درصد در محاسبات منظور شده است و به میزان صفر

ی کمی و هاشاخصمقادیر حاصل از همه  یابد. بر همین اساس، خروجی امتیازات ودرصد تخصیص می 99تا  1

، (شماره یکی کمی )فرم هاشاخصدر فرم کیفی و نتایج حاصل از نظرسنجی باید به مقیاس درصد تبدیل شوند. 

، واحد (شماره دو)فرم ی کیفی هاشاخصفرم  و در هبود و رتبه 10 از درصد، تعداد، امتیازواحدهای سنجش شامل 
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تا  1بین ها ، پاسخنیز در فرم نظرسنجی .در نظر گرفته شده بود« (100 از) اهداف به یدستیاب میزان»سنجش بر اساس 

البته اگر کسی راجع به سوالی نظری نداشت  خواهد بود و 100قابل تبدیل به مقیاس  که بندی شدهطیف 10

تر باشد، میزان تحقق درصد نزدیک 100به  امتیاز نهایی هرچقدر مقدار درکل، امتیاز صفر را انتخاب کند. ستتوانمی

 برای این منظور: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز بیشتر است.

  موده و ضرب ن 100باشد، مقدار مورد نظر را در « درصد»در صورتی که واحد سنجش در فرم شماره یک

 دهیم.آن را مورد استفاده قرار می

 کامل به  جهت دستیابی معیار باشد؛ باید یک عدد« تعداد»ره یک در صورتی که واحد سنجش در فرم شما

ت، تقسیم هدف در نظر گرفت و سپس میزان تحقق هدف را به عدد نهایی که نمایانگر تحقق کامل هدف اس

 ضرب نمود. 100و سپس در 

  ضرب  10ر دباشد؛ باید عدد بدست آمده را « امتیاز از ده»در صورتی که واحد سنجش در فرم شماره یک

 تا همگنی با امتیاز نهایی حاصل شود. کرد

  با مستندات را  رتبه بدست آمده نرخ بهبود باشد؛ باید« رتبه »در صورتی که واحد سنجش در فرم شماره یک

 .نظر گرفت درصد موفقیت را به عنوان امتیاز نهایی در و یا معیارهای قرارداد شده مقایسه قانونی و

  ن عدد مورد همادرنظر گرفته شده که « (100 از) اهداف به دستیابی میزان»واحد سنجش در فرم شماره دو

 .گیردمیاستفاده قرار 

  شودمیضرب  10در صورتی که واحد سنجش در فرم نظرسنجی در نظر گرفته شود؛ امتیاز حاصل در. 

 عنوان صفر به« خیر»تی( باشد؛ و مانند آن )دو حال« خیر-بله»صورت هب اهداف کیفی در در صورتی که پاسخ

 .شودمیدر نظر گرفته  100به عنوان « بله»و 

 در گزارشب و کارشاخص پایش قانون بهبود مستمر فضای کس مقرر گردیده، کهاینبا توجه به الزم به ذکر است 

ماهه و ساالنه( از مراجع های زمانی دریافت اطالعات )فصلی، ششبا توجه به دوره لذا؛ شودصورت ساالنه محاسبه هب

مبنای محاسبه قرار گرفته  وقدار ساالنه برآورد م، که داده، ساالنه نبودی در صورتی، بسته به نوع داده دریافتربطذی

 است.

 

 احکام اجرای نحوه محاسبه شاخص
احکام بدین  که در بخش قبل بیان شد، نحوه محاسبه شاخص (100بنای )برم سازی استانداردبا توجه به نحوه 

 :استهریزی شدصورت پی
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از  الف( در صورتی که قلم آماری در نظر گرفته شده برای محاسبه شاخص حکم مربوطه، کمی بود؛ پس

 میزان عنوانبهست ساالنه، مقداری که بین صفر تا صد ا صورتبهو در صورت لزوم تبدیل مقدار  استانداردسازی

 .شودمیامتیاز حاصل از شاخص کمی بیان 

نایت به عدر صورتی که قلم آماری در نظر گرفته شده برای محاسبه شاخص حکم مربوطه، کیفی بود؛ با  ب(

میزان امتیاز حاصل از شاخص  عنوانبه؛ همان عدد شودمیبین صفر تا صد بیان  تحقق آن از سوی مجری، مقدار کهاین

 .شودمیر نظر گرفته کیفی د

راحی شده ی کمی یا کیفی برای محاسبه شاخص حکم، سوال نظرسنجی نیز طهاشاخصدر صورتی که عالوه بر 

رصد اجرای ددرصد به امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی،  30درصد به امتیاز کمی/کیفی و  70بود با اختصاص وزن 

وسط دستگاه متولی تاگر اطالعاتی برای محاسبه امتیاز کمی/ کیفی . شودمیحکم از طریق میانگین موزون محاسبه 

. شودمیسبه درصد به امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی، درصد تحقق حکم محا 100ارائه نشده بود با اختصاص وزن 

م مربوطه به بررسی حک نهایتاً در صورتی که دستگاه متولی، اطالعاتی را ارائه ننماید و هیچ سوالی از فرم نظرسنجی،

ازرگانی، گزارش مرکز بگزارش عملکرد اتاق مانند) ی گذشتههاسال سال جاری یا سایر منابع در نپردازد، از اطالعات

 .شودمی ی مجلس و ....( استفادههاپژوهش

ضرب ، از حاصلت(تفصیلی در فصل بعد به آن خواهیم پرداخ صورتبه) اجرای قانون امتیاز نهایی هر حکم در

 امتیازاتجمع  از و شودمین مشخص شده، محاسبه آرای ب توسط خبرگانی که وزنحکم در آن درصد تحقق اجرای 

 آید.بدست می (4)فصل  ر محیط کسب و کارقانون بهبود مستماحکام میزان تحقق  ،ی احکامتمام

 

 نحوه محاسبه شاخص اهداف
زات ابتدا امتیا شده در این فصل، گانه اشاره14از اهداف برای محاسبه میزان تحقق و یا اثربخشی اجرای هریک 

با گرفتن  اندگرفتهار ی نظرسنجی متناظر با احکام مرتبط با آن هدف، مورد استفاده قرهاپرسشو همچنین  هاشاخص

هدف را بدست آورد  میزان تحقق هر توانمیمیانگین حسابی از درصد تحقق اجرای حکم/ احکام متناظر با هر هدف 

نون بهبود مستمر میزان تحقق اهداف قا با احتساب وزن آن هدف،و از مجموع مقادیر بیان شده برای تحققق هر هدف 

 ون به هیچگانه موجود در این قان53الزم به ذکر است که برخی از احکام  آمده است. دستبمحیط کسب و کار 

موضوع  ،م مشاوره مدیریت. به عنوان مثال: ایجاد سازمان نظااندکردهده انتساب پیدا نش گانه تعیین14یک از اهداف 

تحقق اهداف  به همین دلیل شاخص ؛نظر گنجانده نشده است یک از اهداف مد قانون بهبود در قالب هیچ 17ماده 

االتر از میزان حدودی ب ات ،که در فصل چهارم این گزارش به آن اشاره شده است در مقایسه با شاخص اجرای احکام

 .واقعی برآورد شده است
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 ینظرسنج یهاپرسشرابطه اهداف، احکام و  -3جدول 

 شماره 

 هدف
 متن هدف

شماره احکام 

 متناظر

شماره سوال 

 پرسشنامه

1 
واحد کسب  پنجرهاستقرار ایجاد و از طریق  زهاویژه تسریع در صدور مجوبه و کار کسبتسهیل شروع 

 وکار
5 - 11 9 

 3-2 3-2 اقتصادی هایگیریالزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از تصمیم 2

 7 24-9-4 فعاالن اقتصادی سازی اطالعات و آمار مورد نیازشفاف 3

 سازی معامالت بخش عمومیشفاف 4
36-37-38-

39-40-41 
22-23 

 21 33 و متوسط کشور برای تولیدکنندگان کوچک عرضه به بازار امن ایجاد دسترسی 5

6 
-د امنیت اقتصادی و سرمایهها به منظور ایجاها، مقررات و رویهبهنگام در مورد تغییر سیاست رسانیاطالع

 گذاری
44-45 25 

 10 12 پنجره واحد تجارت فرامرزی و استقرار ایجاد 7

8 
 و داخلی نندگانتولیدک اقامت و تردد برای تسهیالت ایجاد و متقابل تجاری هایظرفیت و هافرصت معرفی

 خارجی گذارانسرمایه
13-14 11-12 

9 
فراد خبره اهای اقتصادی در کانال مجزا از جرائم عمومی توسط رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت

 ی تجاری(هادادگاه)
52-53 30 

 5-4 7-6 ی اقتصادیهاتشکلکشور و ارائه فهرست بهنگام  در فعال اقتصادی یهاتشکل ثبت و ایجاد ساماندهی، 10

-15-14-13 28-18-16 افزایش نقش شورای گفتگو در اصالح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب وکار 11

19 

12 
 یهابخش و دولت بین کاری ورابط و قوانین در غیرعادالنه شرایط تحمیل و انحصاری امتیازات حذف

 تعاونی و خصوصی

21-22-25-

42-43 
17-24 

13 
ی خصوصی و تعاونی و هابخشهای و مؤسسه هاشرکتی اجرایی در مدیریت هادستگاهکاهش مداخله 

 های عمومی غیردولتینهادها و مؤسسه
49-50 27-28 

 26 47-46 مخابرات، گاز و های دولت در زمینه قطع خدمات برقجبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم 14



 
 

 

 

 دومفصل 

 

 

 ی عملکردیهاشاخصگزارش تفصیلی مربوط به اجرای احکام قانون بر اساس 
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 مقدمه
رد جدید مورد با توجه به رویکقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یک از احکام هرنتایج پایش در این فصل 

که در  گونههمان .گیردمیمورد بررسی قرار به تفصیل  ی عملکردی پایش قانونهاشاخصاستفاده مبتنی برارزیابی 

کننده  ی تعیینهافرمنتایج مندرج در جداول پیش رو از اطالعات مندرج در  شناسی به آن اشاره شد،فصل روش

دریافتی  ی نظرسنجیهافرمخراج اطالعات از است مجری وی و نهادها هادستگاه از دریافتی ،کیفی و ی کمیهاشاخص

 درصد( 70ب )با ضری کمی/ کیفیبدست آمده است. امتیاز مجموعه سه اتاق،  حوزه کسب و کار از زیرخبرگان  از

و امتیاز هر  (مقدار است بهترین 100گیری شده )بین صفر تا صد اندازه درصد( 30)با ضریب  و یا فرم نظرسنجی

حکم بر اساس میزان  هر درصد اجرای از هر دو مقدار امتیاز بدست آمده است. نهایتاً وزنی میانگین صورتبهحکم 

ش از یک در صورتی که برای یک حکم بی توجه شود است. شدهمحاسبه و درج  ؛که در مجموع احکام داردوزنی 

 گیردمیحاسبه قرار دارای مقدار باشد، میانگین امتیازکل مبنای م هاخصشاهریک از این  و شاخص تعریف شده باشد

 .شودمیموزون ترکیب  صورتبهدر صورت وجود شاخص نظرسنجی با آن  و

یز مورد اشاره قرار حکم ن متنِ ،در دنباله و شدهدر ابتدای هر جدول ماده یا تبصره قانون متناظر به اختصار ذکر 

بات مربوط آن جدول محاس دستگاه، سازمان یا نهاد مجری حکم مذکور قید شده و پس ازسپس عنوان  گرفته است.

در  ی از مجریگزارش دریافت نظر باشد، ی کیفی مدهاشاخصبه هر حکم به تفکیک ارائه شده است. در ادامه اگر 

در  هاپژوهش یل مرکزتحل به طور خالصه درج شده ویا دالیل عدم اجرای حکم مزبور  شده و زمینه اقدامات انجام

)نامه، گزارش،  مجری دریافتی از و عناوین مدارک مستنداتاطالعات مربوط به  انتها نیزدر  شده و این زمینه ذکر

 .اندگرفتهمورد اشاره قرار صورتجلسه، عنوان سامانه یا سایت و...( 

 

 ،توسط مجریان قانون در زمینه مقدار عملکردشده  ی اتاق ایران، اطالعات اظهارهاپژوهشالزم به ذکر است که مرکز 

را با رعایت امانت  1400در سال  همچنین دالیل عدم اجرای آنها شاخص و مقدار مورد انتظار و یا درصد پیشرفت

در صورتی که اطالعات جدید از سوی دستگاه اجرایی اعالم نشده  و است کردهدر جدول مربوط به هر حکم درج 

 هر در زمان محاسبه امتیاز ،حالاینبا  است. شده( استفاده 1399) ی موجود در گزارش سال گذشتههادادهباشد نیز از 

 است با رعایت حداکثر دهکرحکم با توجه به نظرهای دریافتی از خبرگان و اطالعاتی که از فعاالن اقتصادی دریافت 

ی احکام، هاشاخصنهایی رقم امتیاز اجرای  طرفی، نسبت به ارائه تحلیل خود در خصوص موارد اظهارشده و محاسبهبی

 اقدام نموده است.

  



22 
 

 حکم شماره یک

های جرای سیاست( قانون ا91اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند )د( ماده ) ـ1 ماده

در اولویت  منابع طبیعی و صنایع غذایی را ،نون اساسی در حیطه کشاورزی، آب( قا44کلی اصل چهل و چهارم )

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی »ایجاد جرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل اهای خود قرار دهد و با برنامه

 بخشد. ارتقارا  هابخشتوانمندی خود در این  «و آب )غیردولتی(

 ؛«آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز» تأسیس: یکشماره حکم خالصه 

 هااتاقدستگاه متولی: 

 

سیس شد و از آن تاریخ نسبت به أدر اتاق ایران ت 1393در سال  آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

اقدام نموده است. زیست و محیطآب  ،شاورزیک هایمتعدد در زمینهادواری ، مطالعات و نشریات هاگزارشارائه 

در توسط این مرکز های مرتبط با موضوع آب و کشاورزی نیز با توضیح جدول باال ها و همایشهمچنین کنفرانس

درصد در تحقق  45به میزان حدود  1400در سال  بر اساس نظر خبرگان نیز این مرکز .شودمیهر سال برگزار 

 .شودمیمحاسبه  100از  83.65لذا امتیاز نهایی اجرای این حکم معادل  اهداف خود با موفقیت عمل کرده است.

 

 مستندات:

  .اتاق ایران مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 28/01/1401مورخ  د/652/26نامه شماره 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 دوره تناوب

آخرین 

اطالع 

 داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 100 4 1400 ساالنه تعداد رکزمهای اجرا شده توسط ها و پروژهطرح 1

 نشریات منتشره و سمینارهای برگزار شده 2
 تعداد

-فصلی

 ماهانه
1400 107 100 

 100 14 1400 ساالنه تعداد

 100 41 1400 ساالنه تعداد پیشنهادهای اصالحی در زمینه مقررات 3

4 

شناسی به منظور بهبود وضعیت پیشنهادهای آسیب

 سازی به دولتکشاورزی و فرهنگ
 100 22 1400 ساالنه تعداد

 100 7 1400 ساالنه تعداد تفاهم نامه منعقدشده 5

 100 حاصل از فرم کمی میانگین امتیاز

 45.52 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 83.65 درصد نهایی اجرای حکم یک

 1.34 (0.016میزان اجرای حکم یک قانون بهبود با احتساب وزن )
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 حکم شماره دو

ن دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصالح و تدوی ـ2 ماده

ارفرمایی نیستند، اعم از ک هااتاقربطی که عضو ی ذیهاشکلتو آن دسته از  هااتاقها، نظر کتبی نامهمقررات و آیین

 دعوت نماید. گیریتصمیمو کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه الزم دید آنان را به جلسات 

 نیستند هااتاق عضو که ذیربط یهاتشکل از دسته آن و هااتاق کتبی نظر بررسی و درخواستحکم شماره دو: خالصه 

 ؛وکار کسب موضوعات بررسی هنگام دولت توسط

 دستگاه متولی: دولت

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 دوره تناوب

آخرین 

 اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد
 100امتیاز از 

 738 1400 ساالنه تعداد هااتاقشده از مقررات نظرخواهی 1

 506 1400 ساالنه تعداد مصوبات دولت 2 55.5

 823 1400 ساالنه تعداد ی اجراییهادستگاهمصوبات  3

 55.5 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 55.5 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 55.5 اجرای حکم دو نهایی درصد

 3.496 (0.063حکم دو قانون بهبود با احتساب وزن )میزان اجرای 

 

را در  ودخاطالعات  ،ی مورد نظرهاشاخصمعاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه هیئت دولت در زمینه 

 صورتبهصویب آنها تدولت پیش از  ی کهمقررات دقیق تعداد از آنجا که .دادندقرار  ی اتاقهاپژوهشاختیار مرکز 

ان و فعاالن اقتصادی در خبرگ نظر میزان آن از لذا برای تخمین یستقابل دستیابی ننظرخواهی نموده،  هااتاقاز  کتبی

های قانونی عضویت در بسیاری از شوراها و انجمن هااتاقبه ذکر است که الزم  شده است. استفادهقالب نظرسنجی 

 ،قرار گرفته مدنظردارند و بالطبع ممکن است در جریان تصویب برخی مصوبات قرار گیرند ولی آنچه در این حکم 

آمده به دست 55.5ادل با احتساب موارد فوق میزان اجرای این حکم مع ست.بوده ا هااتاقدریافت و بررسی نظر کتبی 

 است.

 مستندات:

 .معاونت حقوقی ریاست جمهوری 10/02/1401مورخ  19711/48004نامه شماره 

 https://dotic.ir/ به آدرس اطالعات پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور مستقر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

  

https://dotic.ir/
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 حکم شماره سه

ی هاتشکلی، نظر یهای اجراها و رویهرات، بخشنامهمکلفند هنگام تدوین یا اصالح مقر اجراییی هادستگاهـ 3 ماده

 رار دهند.ربط را استعالم کنند و مورد توجه قاقتصادی ذی

 و مقررات دوینت هنگام اجرایی یهادستگاه توسط ذیربط یهاتشکل نظر استعالم(: 3حکم شماره سه )ماده خالصه 

 ؛هابخشنامه

 .ی اجراییهادستگاهی متولی: هادستگاه

 آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
مقدار/ 

 عملکرد
 100امتیاز از 

 630 1400 ساالنه تعداد هاتشکلشده از مقررات نظرخواهی 1

 506 1400 ساالنه تعداد مصوبات دولت 2 47.37

 823 1400 ساالنه تعداد ی اجرایی مرتبطهادستگاهمصوبات  3

 47.37 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 47.37 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 47.37 درصد اجرای حکم سه

 2.46 (0.052احتساب وزن )سهم حکم سه از اجرای قانون بهبود با 

 

ی مورد هاخصشامعاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه هیئت دولت در زمینه از  توجه به نامه دریافتیبا 

از پایگاه ملی که  ی اجرایی مرتبط با موضوع کسب و کارهادستگاهتعداد مصوبات مربوط به هیئت وزیران و  ونظر 

دستیابی  قابل هاتشکلبا این فرض که تعداد مقررات نظرخواهی شده از  شده است وررات کشور استخراج قوانین و مق

ی عضو اتاق، هاتشکلاز  در قالب نظرسنجی هاتشکلعضو  خبرگان و فعاالن اقتصادی نظر میزان آن از ، لذانیست

 .ده استشمحاسبه  100از  47.37معادل  و شده است فادهاست ی صنفیهااتحادیهی تعاونی و هااتحادیه

 

 مستندات:

 ؛معاونت حقوقی ریاست جمهوری 10/02/1401مورخ  19711/48004نامه شماره 

 https://dotic.ir/قر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آدرس اطالعات پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور مست

  

https://dotic.ir/
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 حکم شماره چهار

ی ملی هاشاخصکسب و کار در کشور،  موظفند به منظور اطالع سیاستگذاران از وضعیت محیط هااتاق ـ4 ماده

ی هافعالیتو  هابخش، هااستانمحیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور ساالنه و فصلی حسب مورد به تفکیک 

 اقتصادی، سنجش و اعالم نمایند.

 ؛ایران در وکار کسب محیط ملی شاخص اعالم و سنجش تدوین، حکم شماره چهار:خالصه 

 .هااتاقمتولی:  دستگاه

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب

آخرین اطالع 

 داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 شاخص ملی محیط کسب و کار 1
امتیاز از 

10 
 فصلی

زمستان 

1400 
5.96 

100 

2 

ب و اجرایی مرتبط با کسی هادستگاهشاخص ملی ارزیابی عملکرد 

 کار
 4.66 1399 ساالنه 10امتیاز از 

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 100 اجرای حکم چهار نهایی درصد

 2 (0.02حکم چهار از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

ی هااتاق با مدیریت اتاق بازرگانی ایران و همکاری 1395طرح پایش ملی محیط کسب و کار از پاییز سال 

رح ارزیابی طهمچنین  منتشر شده است.نتایج آن  از گزارش 22تاکنون  فصلی اجرا و صورتبهاصناف و تعاون 

تاق ایران اجرا و تاکنون ساالنه در ا صورتبه 1398ی اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار از سال هادستگاهعملکرد 

 منتشر شده است. از نتایج آن نشریه صورتبهگزارش  دو

 

 مستندات:

 .ق بازرگانی ایراناتا ی اجراییهادستگاهو ساالنه ارزیابی عملکرد نشریات فصلی پایش ملی محیط کسب و کار 
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 حکم شماره پنج

المللی، دهای بینی و نهایی اجراهادستگاهوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری  ـ 4ماده  تبصره

های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به بندیجایگاه ایران در رتبه

 گذاران خارجی معرفی کند.سرمایه

 انجام سهولت شاخص)» وکار کسب محیط جهانی هایبندیتبهر در ایران جایگاه بهبود حکم شماره پنج:خالصه 

 ؛(جهانی بانک «وکار کسب

 .دستگاه متولی: وزارت امور اقتصاد و دارایی

 دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
آخرین 

 اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد
 100از  امتیاز

 15 58.5 2020 ساالنه امتیاز Doing Business یهاشاخص 1

 15 127 2020 ساالنه رتبه Doing Businessی هاشاخص 2

 15 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 15 اجرای حکم پنج نهایی درصد

 0.33 (0.022حکم پنج از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

ی مربوط هاشاخصدر  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مقرر داشته میزان بهبود 22با توجه به بند الف ماده 

تبه ایران در سال و بررسی امتیازها و ر به میزان بیست درصد در هر سال در عدد شاخص و ده رتبه در هر سال باشد

ده است. الزم شجهانی قرار داشت؛ محاسبات مربوط به این شاخص انجام  127در جایگاه  58.5که با امتیاز  2020

 دو اد و دارایی دری اجرایی با مدیریت و راهبری وزارت امور اقتصهادستگاهذکر است اقدامات موثری از سوی هب

از  اقع شده ولیو نیز هااتاقانجام شده که مورد تایید  )ازجمله ایجاد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار( سال گذشته

ی موضوع هاخصشااز آنجا که مالک سنجش عملکرد  حالاینبا  سوی بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

ست، لذا مبنای امتیازدهی المللی مورد اشاره بانک جهانی اکم، میزان ارتقای امتیاز و رتبه ایران در جایگاه بینـاین ح

 2020بعد از سال  ی مربوط توسط بانک جهانیهاگزارشه ذکر است که انتشار الزم ب بر این اساس تعیین شده است.

 متوقف شده است.

 

 مستندات:

 و قانون برنامه ششم توسعه. https://www.doingbusiness.orgاطالعات پایگاه بانک جهانی به آدرس 

  

https://www.doingbusiness.org/
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 حکم شماره شش

مایند. در آن دسته از ی اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعالم نهاتشکلمکلفند فهرست ملی  هااتاق ـ 5 ماده

ی اقتصادی هاتشکلبت ث موظفند برای ساماندهی، ایجاد و هااتاق، هستندی اقتصادی که فاقد تشکل فعال هافعالیت

سازی، ی موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکههاتشکلیی که هافعالیتهای الزم را ایجاد کنند و در زمینه ،فعال

 ی موازی را فراهم نمایند.هاتشکلسازی و انسجام یکپارچه

 ؛اقتصادی یهاتشکل ملی فهرست تهیه حکم شماره شش:خالصه 

 .هااتاقدستگاه متولی: 

 واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
دوره 

 تناوب

آخرین اطالع 

 داده

مقدار/ 

 عملکرد
 100از  امتیاز

 5 1400 ساالنه تعداد ی ثبت شدههاتشکل 1

 5 1400 ساالنه تعداد ی ایجادشدههاتشکل 2 100

 5 1400 ساالنه تعداد برای ایجادگذاری شده ی هدفهاتشکلکل  3

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 63.20 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 88.96 اجرای حکم شش نهایی درصد

 3.16 (0.0355بهبود با احتساب وزن )حکم شش از قانون  درصد اجرای

 

 رساله نسبت بهتشر و هنی اقتصادی را مهاتشکلبرای نخستین بار کتاب فهرست ملی  1397اتاق ایران در سال 

ره و آدرس آن ت مدیـهیئ از جمله اعضای هاتشکلرات ایجاد شده در اطالعات ـیـبروزرسانی اطالعات آن و تغی

های اقتصادی که فاقد تشکل ز فعالیتزمینه شناسایی آن دسته ااند در نتوانسته هااتاق رسدمیالبته به نظر  نماید.می اقدام

مطلوب عمل  ی اقتصادی به شکلهاتشکلسازی و انسجام بخشی به فعالیت سازی، یکپارچههستند و همچنین شبکه

 هااتاقرا به  63.20ضوع از نظر خبرگان حوزه کسب و کار نیز پوشیده نمانده و در این خصوص امتیاز کنند و این مو

ه شده که محاسب 100از  88.96معادل  1400مجموع عملکرد این حکم در سال  حالاینبا  اند.تخصیص داده

 .شودمیعملکرد خوبی تلقی 

 

 مستندات:

 .ی اتاق ایرانهاتشکلو  هااستانمعاونت  30/01/1401د مورخ /823/14نامه شماره 
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 حکم شماره هفت

گی و تقسیم کار، از ی صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنهافعالیتموظفند در  هااتاق ـ5ماده  1 تبصره

همکاری  هااتاقاده با می اقتصادی موظفند در اجرای احکام این هاتشکلجلوگیری کنند. همه  هاتشکلفعالیت موازی 

 کنند.

 ؛غیرنفتی صادرات یهافعالیت در هاتشکل موازی فعالیت از جلوگیری حکم شماره هفت:خالصه 

 .هااتاقی متولی: هادستگاه

 آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
مقدار/ 

 عملکرد
 100از  امتیاز

 0 1400 ساالنه تعداد ی ادغام شدههاتشکل 1
50.30 

 0 1400 ساالنه تعداد ی موازی شناسایی شدههاتشکلکل  2

 50.30 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 50.30 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 50.30 اجرای حکم هفت صد نهاییدر

 0.95 (0.0188حکم هفت از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

ی هاتشکل ندهی فعالیتی موازی و ادغام آنها به منظور ساماهاتشکلبراساس این حکم موظف به شناسایی  هااتاق

شناسایی و  در زمینه هااتاق ،نیز ذکرشد 6 طور که در توضیحات مربوط به حکم. هماناندبودهاقتصادی در کشور 

امل آن نبود اند که شاید یکی از مهمترین عوبه توفیقات چندانی دست نیافته ی اقتصادی موازیهاتشکل حذف

. در همین شودمی هارائمفاد این ماده قانون  دربارهاختیارات کافی و تفاسیر مختلفی است که توسط نهادهای مختلف 

راهگشای اجرای این  تواندمیقرار گرفت که  تصویبمورد  1400ماه آباندر 5برای اجرای ماده  اینامهآیینراستا، 

نظر ظرسنجی از ن از نتایج مقدار عملکردی این شاخص با توجه به درصد حاصلقانون باشد. بنابراین  بند از احکام

 جایگزین شده است. 50.30معادل  خبرگان استخراج و

 

 مستندات:

 ی اتاق ایران؛هاتشکلو  هااستانمعاونت  30/01/1401د مورخ /823/14نامه شماره 

 .قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 5اجرایی ماده  نامهآیین

  



29 
 

 حکم شماره هشت

شرایط و استفاده  ی اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجدهاتشکلمؤسسان و مدیران  ـ5ماده  2 تبصره

ی با حضور رئیس ی جدید اقتصادی سراسرهاتشکلشوند. نظرات اصناف یا  هاتشکلآنها از منافع حضور در این 

 شود.در شورای گفتگو بررسی می هاتشکلشورای اصناف کشور و یا رؤسای این 

 ؛سراسری اقتصادی جدید یهاتشکل یا اصناف نظرات بررسی :حکم شماره هشتخالصه 

 .دستگاه متولی: شورای گفتگو

 دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف

آخرین 

 اطالع

 داده

مقدار/ 

 عملکرد

از  امتیاز

100 

 100 0 1400 ساالنه تعداد هاتشکلشکایت واصله به اتاق مبنی بر ممانعت از عضویت در  1

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 45.35 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 83.61 اجرای حکم هشت نهایی درصد

 1.203 (0.0144بهبود با احتساب وزن )حکم هشت از قانون  درصد اجرای

 

ی اقتصادی هاتشکلگزارشی مبنی بر ممانعت  1400در طول سال  کهاینه با عنایت بمورد بخش اول حکم  در

ی گفتگو واصل نشده ز سوی فعاالن اقتصادی به اتاق ایران و دبیرخانه شوراا هاتشکلورود اعضای جدید به آن از 

و  است. در مورد بخش دوم حکم که به بررسی نظرات اصنافدرصد تلقی شده  100عملکرد این شاخص  است

شده ریزیبرنامهت است که با توجه به موضوعا آنگونهن شورا آظر ندر شورای گفتگو اشاره دارد،  ی جدیدهاتشکل

ساس نظرات برا وجه شده است ولیبه این موضوع به اندازه کافی ت در طول سال، برای طرح در دستور کار شورا

ی شده است درصد ارزیاب 45.35معادل  شورای گفتگو در مورد مفاد این حکم عملکرد رضایت از میزان ،خبرگان

 مدنظر قرار گرفته است.که در محاسبه نهایی درصد اجرای حکم 

 

 مستندات:

  .اتاق ایرانی هاها و تشکلمعاونت استان 30/01/1401د مورخ /823/14نامه شماره 
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 حکم شماره نه

جساله پنجم توسعه ( قانون برنامه پن54مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده ) ـ6 ماده

قتصادی و اجمهوری اسالمی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطالعات آماری مورد نیاز برای فعاالن 

 مر و روزآمد ارائه گردد.ه اطالعات آماری کشور به شکل مستگذاران در ایران در پایگاسرمایه

ایگاه منتشر شود، گذاران و فعاالن اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پاقالم و اطالعات آماری مورد نیاز سرمایه

 شود.گو تعیین میتوسط شورای گفت

 ؛اقتصادی فعاالن نیاز مورد آمارهای مستمر ارائه: شماره نه حکمخالصه 

 مرکز آمار ایران.دستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 دوره تناوب

آخرین اطالع 

 داده

مقدار/ 

 عملکرد

از  امتیاز

100 

 559 1399 ساالنه تعداد ی تولیدشدههاشاخصاقالم آماری و  1
88.44 

 632 1399 ساالنه تعداد مار ایرانی مورد نیاز اعالم شده به مرکز آهاشاخصکل اقالم و  2

 88.44 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 46.22 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 75.78 درصد اجرای حکم نه

 1.85 (0.0244حکم نه از قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای 
 

وع این ماده موضی مورد نیاز فعاالن اقتصادی هاشاخصاقالم و  ،1395براساس مصوبه شورای گفتگو در سال 

 اتاق ایران 44اصل  قتصادی و پایشمرکز آمار و اطالعات ا به مرکز آمار ایران ابالغ گردید.تعیین و پس از تصویب 

ه پس از تصویب کی موضوع این ماده اقدام نموده هاشاخصنیز نسبت به بروزرسانی فهرست اقالم و  1400در سال 

از جمله  د نیازاطالعات مور ای ازبخش عمده فتگو به مرکز آمار ایران ابالغ خواهد شد. از آنجا کهدر شورای گ

عات بخش خصوصی و تعاونی، اطال به تفکیک ی ملیهاحسابهای کشور، اطالعات فهرست چارچوبی کارگاه

ی اجرایی هاتگاهدسن یا سایر توسط مرکز آمار ایرا و ... )تجارت خارجی کشور( موردی از اجزای صادرات و واردات

درصد  46.22معادل  رااز انتشار آمارهای مورد نیاز میزان رضایت خود  خبرگان اقتصادی ،منتشر نشده است یاتولید و

یران در اختیار نگرفته ااز سوی مرکز آمار  1400شاخص فوق برای سالاطالعات  کهاینبا توجه به  .اندکردهعنوان 

حتساب ضرایب اا با لذ است. بوده مالک عمل 88.44معادل  مورد نظر یهاشاخصلذا ارقام سال گذشته تولید اقالم و 

 درصد موفقیت همراه بوده است. 75.77اجرای این حکم با  ،مربوط
 

  .مرکز آمار ایران 31/01/1401مورخ  2499/1401نامه شماره  مستندات:
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 ده حکم شماره

 دی، افزایش اعتماد ی به واحدهای تولییی اجراهادستگاهبه منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان  ـ7 ماده

رمایه انسانی متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و س

« ی به واحدهای تولیدییی اجراهادستگاهکمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان »جمهور موظف است با تشکیل رئیس

نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان نویس آیین، پیشهااتاقربط و ی ذیهادستگاهضمن دعوت از نمایندگان 

 اجراییی هادستگاهیه ت وزیران برساند. کلئدی را تدوین نماید و به تصویب هیی به واحدهای تولییی اجراهادستگاه

 .هستندی آن هادستورالعملموظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و 

 ؛تولیدی واحدهای به اجرایی یهادستگاه نمایندگان مراجعه اندهیسام :10حکم شماره خالصه 

 ی اجراییهات صمت و دستگاهوزار ؛کشور استخدامی و اداری سازماندستگاه/ سازمان متولی: 

 میزان دستیابی به اهداف شرح عملکرد رویه گزارش ردیف
از  امتیاز

100 

 ساالنه 1
 یدیولت یبه واحدها ییاجرا یهادستگاهمراجعات  یکارگروه سامانده جادیا

 کسب و کار طیمح ( قانون بهبود مستمر7ماده ) ییاجرا نامهآیین( 5موضوع ماده )
100 100 

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
 37.90 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 81.37 درصد اجرای حکم ده

 1.99 (0.0244وزن )بهبود با احتساب سهم حکم ده از اجرای قانون 

 

و سازمان اداری  توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده 3/5/1395اجرایی موضوع این حکم در تاریخ  نامهآیین

( 5موضوع ماده ) یدیتول یبه واحدها ییاجرا یهادستگاهمراجعات  یکارگروه ساماندهو استخدامی نسبت به ایجاد 

راساس اطالع واصله از سوی بلسات مربوط را برگزار کرده است؛ اقدام نموده و ج قانون بهبود 7ماده  ییاجرا نامهآیین

 2ماده »موضوع  در ارتباط با درصد( 50) ربطذیی اجرایی هادستگاههمکاری مناسب از سوی  ،سازمان مزبور

و ارسال اطالعات مورد  «یبه واحدهای اقتصاد ی اجراییهادستگاهو ایجاد سامانه ثبت مراجعات ماموران  نامهآیین

 نامهآیینملکرد مفاد نیز گزارشی مبنی بر ع هااتاقهمچنین  است. صورت نگرفته «بازدید»نیاز برای تکمیل سامانه 

ناقص انجام  صورتبه هابنگاهی اجرایی به هادستگاهموضوع ساماندهی مراجعه لذا اند؛ ارائه ننموده( 7موضوع ماده )

با توجه به  هکشده  درصد برآورد 38 حدودشده است. از نظر فعاالن اقتصادی نیز، میزان موفقیت اجرای این حکم 

 .است محاسبه شده 81.37برابر با  عملکرد اجرایی این حکم نهایی مقدار موارد ذکرشده،
 

 مستندات:

 ؛6/5/1395رخ وم 53567قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره  7ماده  نامهآیین

 سازمان اداری و استخدامی کشور. 6/4/1401 مورخ 23299نامه شماره 
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 حکم شماره یازده

یران درباره صدور ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ا70همچنین ماده ) -7قسمت پایانی ماده 

 یابد.فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می مجوزهای

 ؛واحد پنجره شکل به اقتصادی فعالیت مجوزهای صدورده: یازحکم شماره خالصه 

 .وکار کسب مجوزهای صدور اجرایی مرتبط با یهادستگاهدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده دوره تناوب

امتیاز از 

100 

 522285 1400 ساالنه تعداد مجوزهای صادره در پنجره واحد 1
50 

 1044569 1400 ساالنه تعداد کل مجوزهای صادره در کشور 2

 31 1400 ساالنه تعداد ی دارای پنجره واحد مستقرهااستان 3

100 
4 

شده  ریزیبرنامهی هااستانکل 

 برای اجرا در طول سال
 31 1400 ساالنه تعداد

 75 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 50 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 67.5 اجرای حکم یازده نهایی درصد

 3 (0.0444حکم یازده از قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای 

 

شده است.  بینیپیشهای اقتصادی منظور صدور مجوزهای فعالیتحد به در متن این حکم استقرار پنجره وا

ه ملی مجوزهای درگا 1400حاکی از آن است که در اواخر سال  دارایی و ت دریافتی از وزارت امور اقتصادیاطالعا

 ی اجرایی بههادستگاهتمامی  حالاینبا  است. شده عملیاتی و مستقر برخط در سراسر کشور صورتبه کسب و کار

پنجره واحد  ن جدید،حائز اهمیت است که آیا قبل از ایجاد این امکا نیز این نکته اند.طور کامل به آن ملحق نشده

 ی کشورهاستانادر همه با هدف صدور مجوزها و دریافت مستندات از سوی فعاالن اقتصادی فیزیکی و  صورتبه

 1400اواخر سال هرچند در  به الحاق به آن هادستگاهتمامی  البته آغاز به کار این سامانه و الزام ؟فعال بوده یا نه

ته که با احتساب داش در پی 50خبرگان حوزه کسب و کار نیز با امتیاز  رضایت متوسطی را از طرف عملیاتی شده ولی

 قرار گرفته است. مبنای محاسبه عملکرد این شاخص، 75شاخص کمی 
 

 مستندات:

 .درگاه ملی مجوزهای کشور
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 شماره دوازده حکم

های امور اقتصادی و دارایی و جهاد ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه8 ماده

تجارت خارجی  فراینداالجرا شدن این قانون، ربط، ظرف شش ماه پس از الزمی ذیهادستگاهو سایر  هااتاقکشاورزی، 

ی تجاری، هافرماعم از واردات و صادرات کاال و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، 

نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمهگواهی

های دولت الکترونیک در ز سرفصلامنابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده  الکترونیکی درآورد. صورتبهنفع را ذی

 شود.ساالری، تأمین میها و کاهش دیوانفرایندهای حاصل از بهبود جوییهای سنواتی و نیز صرفهبودجه

 ؛خارجی تجارت اداری فرایند و هافرم کردن الکترونیکی: خالصه حکم شماره دوازده

 .تجارت و معدن صنعت، وزارتدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب

آخرین 

 اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 15 1399 ساالنه تعداد ی الکترونیکی شده در تجارت فرامرزیهافرم 1

33.33 
 45 1399 ساالنه تعداد ارتی مورد استفاده در تجارت فرامرزی در سامانه تجهافرمکل  2

 6 1399 ساالنه تعداد رکی مورد استفاده در تجارت فرامرزی در سامانه گمهافرمکل  3

 5 1399 ساالنه تعداد نک مرکزیی مورد استفاده در تجارت فرامرزی در سامانه باهافرمکل  4

 33.33 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 45.05 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 36.84 درصد اجرای حکم دوازده

 0.61 (0.0166سهم حکم دوازده از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )

 

اند لذا از دهمورد ذکر شده در جدول مصداقی بیان ننمو 4نامه دریافتی از وزارت صمت که برای با توجه به 

ه اصلی در سه ساماناستفاده شد و همانطور که در گزارش پایش سال گذشته اشاره شد؛ چون  1399اطالعات سال 

فقط  هند مشخص گردید کگیروزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی برای تجارت فرامرزی مورد استفاده قرار می

 اطالعات مربوط به لیکنی الکترونیکی شده در سامانه تجارت قابل دستیابی بوده وهافرمتعداد  اطالعات مربوط به

 است. در اختیار نبوده اندکه الکترونیکی شدهمرزی اتجارت فر برایدر گمرک و بانک مرکزی  استفادهی مورد هافرم

ه سال گذشته که نسبت ب درصدی این شاخص داللت دارد 45با این حال نظر خبرگان و فعاالن اقتصادی بر عملکرد 

  .درصد بدست آمده است 36.84ین حکم بنابراین میزان اجرای ا دهد.را نشان می واحدی 5کاهش 

 مستندات:

مورخ  284752/60شماره  نامهکار مرتبط با وزارت صمت و  و کسب مستمر محیط قانون بهبود گزارش عملکرد

  صادره از طرف وزارت صمت. 25/11/1399
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 حکم شماره سیزده

های سیاسی کشور در خارج را ی روابط خارجی و نمایندگیهاظرفیتوزارت امور خارجه موظف است  ـ9 ماده

وزارت  ویژه صادرکنندگان کاالها و خدمات قرار دهد.بهگذاران در ایران و در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه

های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه

ئه ت وزیران ارائهیه و برای تصویب به هیتماده را این  اجرایینامه ، آیینهااتاقربط و ذی اجراییی هادستگاهو سایر 

 نماید.

 کشور از ارجخ در ایران سیاسی هاینمایندگی و خارجی روابط یهاظرفیت دادن قرارده: سیزحکم شماره خالصه 

 ؛اقتصادی فعاالن اختیار در

 .امور خارجه وزارتدستگاه متولی: 
 100امتیاز از  مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف

1 
ی هارسانهنشریه، بروشور و گزارش در 

 هامکتوب در زمینه معرفی فرصت
 0 1400 ساالنه تعداد

68 
 74319 1400 ساالنه تعداد ویزاهای تجاری صادره 2

 109877 1400 ساالنه تعداد های صدور ویزاکل درخواست 3

 - - ساالنه تعداد مجوز اقامت تجاری صادره 4

 - - ساالنه تعداد اقامتهای مجوز کل درخواست 5

 10 1400 ساالنه تعداد های دارای رایزن بازرگانیسفارتخانه 6
7.19 

 139 1400 ساالنه تعداد های خارج از کشورخانهکل سفارت 7

 37.59 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 35.10 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 36.84 اجرای حکم سیزدهنهایی درصد 

 0.9 (0.0244سهم حکم سیزده از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )

 

ی این هاشاخص وزارت امور خارجه که متولی اجرای این حکم در نظر گرفته شده آمار و ارقام مربوط بهاگرچه 

 که مقدارشد  اممحاسبات انج ،شده ولی با توجه به اطالعات دریافت کامل ارائه ننموده است صورتبهرا حکم 

 ست.ادرصد( نیز نزدیک  35.10)اقتصادی  فعاالندرصد بدست آمد که به نظر  37.59 عملکرد شاخص معادل
 

 مستندات:

  دفتر دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه. 7/3/1401مورخ  1191136/522نامه 
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 حکم شماره چهارده

ای طرف تجاری، وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشوره ـ10 ماده

روادید تجاری برای  تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ

گذاری خارجی و مرتبطین اقامت داوطلبان سرمایه صادرکنندگان کاالها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و

 ترین شکل ممکن محقق شود.ترین و سریعآنها در کشور، به سهل

 ؛ذاران خارجی و شرکای تجاری ایرانگتسهیل تردد سرمایه: حکم شماره چهاردهخالصه 

 امور خارجه. وزارتدستگاه متولی: 
 100امتیاز از  مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف

 74319 1400 ساالنه تعداد ویزاهای تجاری صادره 1

68 
 109877 1400 ساالنه تعداد کل درخواستهای صدور ویزا 2

 - - ساالنه تعداد مجوز اقامت تجاری صادره 3

 - - ساالنه تعداد کل درخواستهای مجوز اقامت 4

 68 حاصل از فرم کمیمیانگین امتیاز 

 34.38 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 57.91 اجرای حکم چهارده نهایی درصد

 1.22 (0.0211قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای حکم چهارده

 

که متولی آن پلیس مهاجرت و  استاشتهدجدول فوق اذعان  4و  3های در رابطه با ردیفوزارت امور خارجه 

عالم به عمل خواهد ی آتی از آن مرجع نیز در مورد میزان اجرای این حکم استهاگزارشکه در  گذرنامه فراجا است

صل از فرم کمی امتیاز حا به دلیل فقدان اطالعات در خصوص مجوزهای اقامت تجاری صادره، برای محاسبه لذا آمد.

قتصادی برابر همچنین میانگین نظر خبرگان اصرفاً از اطالعات نسبت ویزاهای تجاری صادره استفاده شده است. 

که  شودمیمحاسبه  57.91و اعمال ضرائب مربوط معادل  68با احتساب شاخص کمی درصد است که  34.38

 رشد داشته است. واحد 3.34نسبت به سال گذشته 

 

 مستندات:

 .دفتر دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه 07/30/1401مورخ  1191136/522 شماره نامه
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 حکم شماره پانزده

، هابخشین اهای اقتصادی ل فعالیتی خصوصی و تعاونی و تسهیهابخشبه منظور تبادل نظر دولت و  -11 ماده

ررات موجود و قوانین و مق چارچوببررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات الزم در 

ا ترکیب صوصی بگوی دولت و بخش خ، شورای گفتربطذیمناسب به مراجع  اجراییای ارائه پیشنهادها و راهکاره

 :شودمیاعضای زیر تشکیل 

 شورا(یس یرایی )وزیر امور اقتصادی و دار -1

 وزیر صنعت، معدن و تجارت -2

 زیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )یا معاون(و -3

 (ونوزیر جهاد کشاورزی )یا معا -4

 (یا معاونوزیر نفت ) -5

 (یا معاونوزیر نیرو ) -6

 (یا معاونوزیر کشور ) -7

 کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رییس -8

 (سازمان برنامه و بودجه کشور )یا معاون رییس -9

 قوه رییس انتخاب به قضاییه قوه معاونان از نفر دو -10

 اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رییس –11

 اسالمی شورای مجلس محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون رییس –12

 اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون رییس –13

 مجلس شورای اسالمی طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون رییس –14

 (مورد حسب) اسالمی شورای مجلس ویژه و تخصصی یهاکمیسیون سایور سایر –15

 (شورا دبیر) ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رییس –16

 اتاق اصناف رییس -17

 هااستانشورای عالی  رییس -18

 اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران رییس -19

 هاشهرکالنها به انتخاب شهرداران شهرکالنداری یکی از شهر -20

 .ی مختلفهارشتهو  هابخشی برتر خصوصی و تعاونی از هاشرکتهشت نفر از مدیران عامل  -21
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 ؛گفتگو شورای تشکیل(: 11ماده صدر حکم شماره پانزده )خالصه 

 .ی دولت و بخش خصوصیگفتگو شورایمتولی:  یا نهاد دستگاه

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب
 آخرین اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 66 8 (1400شش ماهه اول سال+ 99شش ماهه دوم ساالنه ) ساالنه تعداد جلسات برگزار شده 1

 75 18 (1400شش ماهه اول سال+ 99شش ماهه دوم ساالنه ) ساالنه تعداد مصوبات شورای گفتگو 2

 70.5 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 57.58 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 66.62 اجرای حکم پانزده نهایی درصد

 0.73 (0.0111حکم پانزده از قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای 

 

یت میزان موفق د،شودر هر ماه حداقل یک جلسه شورای گفتگو باید تشکیل  ،بر اساس قانون کهاینبا عنایت به 

ه در طول مصوب 18به میزان )های آن اثربخشی تشکیل و اتخاذ تصمیم درصد و 66جلسات معادل شورا در تشکیل 

صوبه، معیار در مصوبات از آنجا که حداقل یک م د؛ همچنین از نظر تعدابوده است (1400یکسال منتهی به شهریور 

، انتظارات فعاالن اقتصادی حالاینبا  درصد لحاظ شده است. 75نظر گرفته شده، از منظر این شاخص، عملکرد شورا 

فعاالن اقتصادی و  بر اساس نظر از عملکرد شورای گفتگو برای رفع مشکالت فراروی آنان بیشتر از این مقدار بوده و

مه اول سال در نی درصد همراه با موفقیت بوده است. 58نزدیک به  حوزه کسب و کار، عملکرد این شورا انخبرگ

 ده است.به دلیل شیوع ویروس کرونا و تغییرات دولت، جلسات شورای گفتگو به صورت محدود برگزار ش 1400

 

 مستندات:

و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

 صورتجلسات شورای گفتگو.
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 حکم شماره شانزده

نامه یا رویه نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوهـ پیشنهاد اصالح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین11ماده  الف بند

ز سوی دبیرخانه اساس گزارش تهیه شده اوالن مربوطه بر ئد محیط کسب و کار در ایران به مسدر جهت بهبو اجرایی

 .این شورا

بهبود کسب و هت جدر و ...  نامهپیشنهاد اصالح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیینحکم شماره شانزده: خالصه 

 ؛کار

 .ی دولت و بخش خصوصیگفتگو شورایدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری یفرد
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب
 آخرین اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

1 
 یا حذف اصالح، پیشنهاد بر مبتنی شورا مصوبات

 مقررات وضع
 ساالنه تعداد

شش ماهه اول + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 18 (1400سال

100 

 ساالنه تعداد شورا مصوبات کل 2
شش ماهه اول + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 18 (1400سال

 100 فرم کمیمیانگین امتیاز حاصل از 

 56.97 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 87.09 اجرای حکم شانزده نهایی درصد

 1.54 (0.0177حکم شانزده قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای 
 

ر موضوع پیشنهاد اصالح، حذف یا وضع مقررات د ،براساس گزارش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ز آنجا که از نظر ادرصد منظور شده اما  100تمامی مصوبات شورا مورد توجه قرار گرفته و از این منظر عملکرد آن 

شده لذا اثر  درصد اعالم 56.97فعاالن اقتصادی میزان اهتمام شورا به حل مشکالت مربوط به قوانین و مقررات 

برگان نسبت همچنین میانگین نظر خ درصد بدست آمده است. 87.09ی شورا در این حکم معادل هایتفعالبخشی 

 کاهش داشته است. واحد 4به سال گذشته حدود 
 

 مستندات:

و  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

 صورتجلسات شورای گفتگو.
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 حکم شماره هفده

یس یا حضور ری اقتصادی سراسری بهاتشکلـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا 11ماده  ببند

 در جلسات شورا هاتشکلشورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این 

 ؛یاقتصادی سراسر یهاتشکلاستماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا ده: حکم شماره هفخالصه 

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری یفرد
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب
 آخرین اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

از  امتیاز

100 

1 
گفتگو با حضور نمایندگان  یتعداد جلسات شورا

 ی اقتصادی سراسریهاتشکلاصناف یا 
 ساالنه تعداد

شش ماهه + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 8 (1400اول سال
100 

 ساالنه تعداد کل جلسات شورا 2
شش ماهه + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 8 (1400اول سال

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 61.73 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 88.52 اجرای حکم هفده نهایی درصد

 1.57 (0.0177وزن )بهبود با احتساب حکم هفده از قانون  درصد اجرای

 

ی اقتصادی هاکلتشیا  اصناف امکان تفکیک جلسات کارشناسی برای بررسی نظرات نمایندگان کهاینبا توجه به 

ظرات فعاالن اقتصادی این دو مقدار در قالب یک شاخص محاسبه و با استناد به ن ر گزارش دبیرخانه شورا میسر نبود؛د

 مبنای محاسبه نهایی قرار گرفته است.

 

 مستندات:

و  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

 صورتجلسات شورای گفتگو.
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 حکم شماره هجده

ی هاتشکلو نمایندگان  اجراییی هادستگاهوالن ئا، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسهارائه خواستهـ 11ماده  پ بند

 ؛های مذکوری خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواستههابخش

اجرایی و نمایندگان  یهادستگاهها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئوالن ارائه خواسته: حکم شماره هجدهخالصه 

 ؛ی خصوصی و تعاونیهابخشی هاتشکل

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری یفرد
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب
 آخرین اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

از  امتیاز

100 

1 

و ارائه  یگفتگو با دستورجلسات اقتصاد یتعداد جلسات شورا

ی اجرایی و هادستگاهها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئوالن خواسته

 هاتشکلنمایندگان 
 ساالنه تعداد

+ 99شش ماهه دوم ساالنه )

 8 (1400شش ماهه اول سال

100 

 ساالنه تعداد کل جلسات شورا 2
+ 99شش ماهه دوم ساالنه )

 8 (1400شش ماهه اول سال

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 100 اجرای حکم هجده نهایی درصد

 1.33 (0.013بهبود با احتساب وزن )قانون  حکم هجدهدرصد اجرای 

 

ات متقابل مسئوالن ها، پیشنهادها و تذکرخواسته امکان تفکیک جلسات کارشناسی برای بررسی کهاینبا توجه به 

این  ورا میسر نبود؛شر گزارش دبیرخانه د ی خصوصی و تعاونیهابخشی هاتشکلاجرایی و نمایندگان  یهادستگاه

 دو مقدار در قالب یک شاخص مورد محاسبه قرار گرفته است.

 

 مستندات:

و صورتجلسات  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

 شورای گفتگو.
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 حکم شماره نوزده

های شغلی و کارآفرینی فرهنگ اقتصادی، اخالق کسب و کار و مهارت یارتقاـ ارائه پیشنهاد برای 11 ماده ت بند

 در کشور

های شغلی و کسب وکار و مهارت ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخالقحکم شماره نوزده: خالصه 

 ؛کارآفرینی در کشور

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 آماریعنوان قلم  یفرد
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب
 آخرین اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

از  امتیاز

100 

1 
 قایارت موضوع با مرتبط دستورجلسه با گفتگو شورای جلسات تعداد

 ...و اقتصادی فرهنگ
 ساالنه تعداد

+ 99شش ماهه دوم ساالنه )

 100 3 (1400شش ماهه اول سال

2 
 مینهز در تولیدشده مکتوب یهارسانه در گزارش و بروشور نشریه،

 اقتصادی فرهنگ ارتقای
 ساالنه تعداد

+ 99شش ماهه دوم ساالنه )

 100 7 (1400شش ماهه اول سال

3 
 گفرهن ارتقای زمینه در... و میزگرد سمینار، همایش، برگزاری

 اقتصادی
 ساالنه تعداد

+ 99شش ماهه دوم ساالنه )

 100 3 (1400شش ماهه اول سال

 100 حاصل از فرم کمی میانگین امتیاز
 54.69 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 86.40 حکم نوزدهدرصد اجرای 

 1 (0.0116بهبود با احتساب وزن )سهم حکم نوزده از اجرای قانون 

 

دی در هر سال اظهار دبیرخانه شورای گفتگو تعداد جلسات مطلوب برای طرح موضوع ارتقای فرهنگ اقتصا بنابر

ه که عملکرد شورا با این موضوع برگزار شدجلسه  3هم دهی یک نوبت است و با این شرایط، در طول زمان گزارش

نشریات  نتشارنسبت به تهیه و ا ،سالهمچنین دبیرخانه این شورا در طول  است. هدرصدی را به همراه داشت 100

دول فوق جدر  آموزشی و برگزاری جلسات مختلف با هدف ارتقای فرهنگ اقتصادی اقدام نموده است که ،ترویجی

ز فعالیت تا حدود احال از نظر فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار، این میزان با این  انعکاس یافته است.

 درصد افزایش یافته است. 4برسد که نسبت به سال گذشته حدود قیت درصد توانسته به موف 55
 

 مستندات:

، صورتجلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیدبیرخانه  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

 .ترویجی و مستندات برگزاری جلسات آموزشی و نسخ نشریات منتشرشده شورای گفتگو،
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 حکم شماره بیست

جمهوری اسالمی  ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه76ی کمیته موضوع ماده )هاگزارشـ بررسی 11ماده  ث بند

 درباره آنها گیریتصمیمسازی برای ایران و زمینه

های توسعه امهائمی برنقانون احکام د 12ی کمیته موضوع کمیته ماده هاگزارشبررسی : حکم شماره بیستخالصه 

( و زمینه سازی یدو کمیته حمایت از کسب و کار جد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سابق 76 کشور )کمیته ماده

 ؛درباره آنها گیریتصمیمبرای 

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب
 آخرین اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

از  امتیاز

100 

1 
در جلسات  12ماده  تهیعملکرد کم گزارش

 شورا
 ساالنه تعداد

شش ماهه اول + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 100 1 (1400سال

2 
 ماتیتصم یریگیپ یطرح دستورجلسه در راستا

 آنها یبرا میو اتخاذ تصم 12ماده  تهیکم
 ساالنه تعداد

شش ماهه اول + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 100 1 (1400سال

 100 امتیاز حاصل از فرم کمیمیانگین 

 100 اجرای حکم بیست نهایی درصد

 2.22 (0.022بهبود با احتساب وزن )قانون  درصد اجرای حکم بیست از

 

ال گذشته در یکی از جلسات شورا در س (12)ماده  از آنجا که گزارش عملکرد کمیته حمایت از کسب و کار

در این را شولذا عملکرد  ؛مطرح شدهشورا در جلسات کلیه مصوبات این کمیته نیز دیگر، مطرح شده و از سوی 

 درصد محاسبه شده است. 100خصوص 

 

 مستندات:

و صورتجلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

 شورای گفتگو.
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 حکم شماره بیست و یک

ی با هابنگاهها برای درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه هااتاقـ پیگیری گزارش 11 ماده ج بند

سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل ی خصوصی و تعاونی و زمینههابخشمالکیت غیر از 

 ؛(44( قانون اصل )8و مؤثر ماده )

ها برای ررات و رویهدرباره امتیازات موجود در قوانین و مق هااتاقپیگیری گزارش حکم شماره بیست و یک: خالصه 

 ؛ن امتیازاتسازی برای حذف یا تعمیم ایی خصوصی و تعاونی و زمینههابخشی با مالکیت غیر از هابنگاه

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده تناوبدوره  واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
از  امتیاز

100 

1 
 یریگیدستورجلسات مطروحه در شورا با موضوع پ

 موجود در .... ازاتیدرباره امت هااتاقگزارش 
 ساالنه تعداد

شش ماهه دوم ساالنه )

شش ماهه اول + 99

 (1400سال

1 100 

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 47.63 حاصل از فرم نظرسنجیمیانگین امتیاز 

 84.29 اجرای حکم بیست و یک نهایی درصد

 1.58 (0.0188بهبود با احتساب وزن )حکم بیست و یک از قانون  درصد اجرای

 

ا مالکیت غیر از های ببنگاه موضوع شناسایی امتیازات موجود در قوانین و مقررات برای ،از منظر شورای گفتگو

مکان پرداخت بررسی پیشنهاد اجلسات شورا یکی از ی خصوصی و تعاونی مورد پیگیری قرار گرفته و در هابخش

تیازات و اهمیت تعیین ام ولیده است؛ مطرح شهزینه دموراژ برای بخش خصوصی به صورت ارز به نرخ نیمایی 

ای گونهبه اندبودهیی آنها موظف به شناسا هااتاقگرفته و  های موجود در قوانین که در این بند مورد اشاره قرارتبعیض

رصد اعالم د 47.63میزان موفقیت شورا در این خصوص را  حوزه کسب و کار، است که فعاالن اقتصادی و خبرگان

دستیابی به این هدف به  رسدمی. بنابراین به نظر کاهش داشته است واحد 2.15که نسبت به سال گذشته  اندنموده

 درصد بوده است. 84.29طور کامل محقق نشده و 

 

 مستندات:

و صورتجلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

 شورای گفتگو.
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 حکم شماره بیست و دو

ی خصوصی و تعاونی به منظور هابخشبا فعاالن اقتصادی  اجراییی هادستگاهـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای  چ

 .ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها

ی اجرایی با فعاالن هادستگاهارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای (: 11)بند چ ماده  حکم شماره بیست و دوخالصه 

رف مقابل در این به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به ط ی خصوصی و تعاونیهابخشاقتصادی 

 ؛قراردادها

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب
 آخرین اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

1 
 ارائه تعداد دستورجلسات مطروحه در شورا با موضوع

 ... ییاجرا یهادستگاه یدر مورد قراردادها شنهادیپ
 ساالنه تعداد

شش ماهه اول + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 (1400سال
1 100 

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 100 اجرای حکم بیست و دونهایی درصد 

 1.22 (0.0122حکم بیست و دو از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

)با  بررسی موضوع ،راگونه موارد در جلسات شوانجام شده برای طرح این ریزیبرنامهرسد با توجه به به نظر می

ز سوی بانک اقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  23عنوان مراتب اعتراض به وضعیت اجرای مفاد تبصره ماده 

ته و حکم فوق به انجام شده از نظر دبیرخانه شورا کفایت داشسال برای یکبار در طول که  ها و موسسات اعتباری(

 طور صد درصد محقق شده است.

 

 مستندات:

و صورتجلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

  شورای گفتگو.
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 حکم شماره بیست و سه

ی هاتشکلسازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری ـ زمینه11 ماده ح بند

 .اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعاالن اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

ا همکاری بزمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات حکم شماره بیست و سه: خالصه 

 ؛ی اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعاالن اقتصادی و گسترش پایه مالیاتیهاتشکل

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 آخرین اطالع داده دوره تناوب

مقدار/ 

 عملکرد

از  امتیاز

100 

1 

جلسات شورا در ارتباط با موضوع  دستور

توسط فعاالن  اتیپرداخت مال طیشرا لیتسه

 یاتیمال یهاهیو گسترش پا یاقتصاد
 ساالنه تعداد

شش ماهه اول + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 (1400سال
1 100 

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 40.41 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 82.12 اجرای حکم بیست و سهنهایی درصد 

 1.36 (0.0166بهبود با احتساب وزن )قانون  حکم بیست و سه ازدرصد اجرای 

 

که بررسی موضوع  ،ات شوراگونه موارد در جلسانجام شده برای طرح این ریزیبرنامهبا توجه به  رسدمیبه نظر 

صد محقق شده دربرای یکبار در طول سال انجام شده از نظر دبیرخانه شورا کفایت داشته و حکم فوق به طور صد 

از  حالاینبا  ته است.مورد بررسی قرار گرف ، طرح مالیات بر عایدی سرمایهدر این جلسه سازدمیخاطر نشان  است.

 ( و اقدامات40.41ثبت امتیاز ) نظر فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار، این میزان فعالیت کافی نبوده

ی اقتصادی به هاتشکلواحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری  بیشتری از سوی شورا برای شناسایی

است که متوسط نظر  قابل توجه مورد نیاز است. منظور دریافت مالیات از همه فعاالن اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

 است. یبررسنیازمند کاهش داشته که  واحد 11.28خبرگان اقتصادی نسبت به سال گذشته مقدار 

 

 مستندات:

و صورتجلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

  شورای گفتگو.
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 حکم شماره بیست و چهار

دسازی مستمر در پایگاه ـ تعیین و انتشار اطالعات آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی با قید روزآم11 ماده خ بند

 .( این قانون6کشور موضوع ماده )اطالعات آماری 

 ؛یتعیین و انتشار اطالعات آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصاد: حکم شماره بیست و چهارخالصه 

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 آخرین اطالع داده دوره تناوب

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

1 
 و یبروزرسان یو اقالم آمار هاشاخص نیعناو

 مصوب شده توسط شورا
 دوساالنه تعداد

شش ماهه اول + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 (1400سال
80 80 

 80 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 46.22 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
 77.86 اجرای حکم بیست و چهارنهایی درصد 

 1.20 (0.0155حکم بیست و چهار از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

ستناد قرار شده در انیز مورد  11قانون بهبود که در قالب بند خ ماده  6ی موضوع ماده هاشاخصفهرست اقالم و 

سال  ه هر دوو مقرر گردیده بود ک ه مرکز آمار ایران ابالغ شده استتوسط شورای گفتگو تصویب و ب 1395سال 

 1399ی نیمه دوم سال . این مهم در دستور کار اتاق ایران برایکبار نسبت به بازنگری و بروزرسانی اقالم اقدام شود

رای تصویب شورا ب و عملیاتی شد 1400در سال  ،سال در آنخاص حاکم شده بود که با توجه به شرایط  بینیپیش

)امتیاز  شدهجام از نظر شورا ان ی آماریهاشاخصلذا اصل موضوع تعیین اقالم و  .ارسال خواهد شد 1401در سال

نشده  کاملگذاران در کشورولی بروزرسانی این اقالم متناسب با نیازهای روز فعاالن اقتصادی و سرمایه (100از  80

 9 شمارهع حکم از تولید آمار و اطالعات در کشور موضواز آنجا که میزان رضایت فعاالن اقتصادی همچنین  است.

 ستقیمی بینو ارتباط م میانگین نظر خبرگان نسبت به سال گذشته( واحدی 5)رشد  است اعالم شده 46.22 معادل

 براین با احتساب مقداربنا تعیین و اعالم نیازهای آماری و تولید آمار مورد نیاز فعاالن اقتصادی وجود دارد، فرایند

 محاسبه شده است. 77.86، درصد نهایی اجرای حکم بیست و چهار معادلامتیاز نظرسنجی

 

 مستندات:

و صورتجلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

  شورای گفتگو.
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 حکم شماره بیست و پنج

( 27( و )22د )ی تعاونی و خصوصی موضوع مواهابخشتعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به  ـ11 ماده د بند

 .این قانون

 ؛وصیی تعاونی و خصهابخشتعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به حکم شماره بیست و پنج: خالصه 

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 آخرین اطالع داده دوره تناوب

مقدار/ 

 عملکرد

از  امتیاز

100 

1 

تعداد دستورجلسات مطروحه در شورا با 

موضوع تعیین مصادیق امتیازات تخصیص 

 ی تعاونی و خصوصیهابخشیافته به 

 دستور در سال( کی: حداقل نهی)حالت به

 ساالنه تعداد
شش ماهه اول + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 (1400سال
2 100 

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 100 حکم بیست و پنجاجرای  نهایی درصد

 1.11 (0.0111بهبود با احتساب وزن )قانون  زحکم بیست و پنج ا درصد اجرای

 

بررسی موضوع )با  ،ت شوراگونه موارد در جلساانجام شده برای طرح این ریزیبرنامهبا توجه به  رسدمیبه نظر 

 نیبا ابالغ بخشنامه سازمان تأم یظف اشخاص حقوقمو رانیمد یپردازمهیو ب ستیل افتیرفع مشکل در -1عناوین 

مزد و  انهیسال شیازاف تیدرصد و با رعا 27و درآمد با نرخ  ی( مشترک فن9( بخشنامه )11بند ) یدر اجرا یاجتماع

 ییایدر یقراردادها مهیکاهش حق ب -2، صالحیبا نرخ تورم مصوب مراجع ذ ایکار و  یعال یحقوق مصوب شورا

ر جلسات شورا برگزار طول سال که دبار در ی( برای دو اجتماع نیدرصد با ابالغ بخشنامه سازمان تأم 3درصد به  7از 

 وق به طور صد درصد محقق شده است.شده از نظر دبیرخانه شورا کفایت داشته و حکم ف

 

 

 مستندات:

و صورتجلسات  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

  شورای گفتگو.
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 حکم شماره بیست و شش

تا در  گیردمیت دولت قرار ئظرف مدت سی روز در دستور کار هی مصوبات شورا حداکثر -11ماده  4 تبصره

 .گیری شودآن تصمیمت دولت مطرح و نسبت به ئجلسه هی

 ؛روز 30رار گرفتن مصوبات شورای گفتگو در دستور کار هیئت وزیران ظرف مدت حکم شماره بیست و شش: قخالصه 

 .و هیئت دولت ی دولت و بخش خصوصیگفتگو شورایدستگاه متولی: 

 آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
مقدار/ 

 عملکرد

از  امتیاز

100 

1 
دستور کار هیات  در شورا که مصوبات

 وزیران قرار گرفته
 ساالنه تعداد

شش ماهه اول + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 (1400سال
0 

100 

2 
ارسالی از سوی دبیرخانه  مصوبات کل

 شورا به دبیرخانه هیات دولت
 ساالنه تعداد

شش ماهه اول + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 (1400سال
0 

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 100 درصد نهایی اجرای حکم بیست و شش

 2.11 (0.0211کم بیست و شش از قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای ح

 

و ارائه نشده ای که قابل طرح در هیئت وزیران باشد از سوی شورای گفتگ، مصوبه1400طی یکسال منتهی به مهر

 است.

 

 مستندات:

و صورتجلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

شورای گفتگو.
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 حکم شماره بیست و هفت

ها، ح قوانین، مقررات، بخشنامههای خود را برای اصالتوانند درخواستی اقتصادی سراسری میهاتشکل ـ12 ماده

ه به دبیرخانه شورای مخل کسب وکار، به همراه استدالل فنی و حقوقی مربوط اجراییهای و رویه هادستورالعمل

ده، شگفتگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفتگو با درخواست ارسال 

 ربط اطالع دهد.دبیرخانه شورا موظف است دالیل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی

ی اقتصادی هاتشکلهای ردشده ارائه کتبی دالیل مخالفت شورای گفتگو با درخواست: بیست و هفت حکم شمارهخالصه 

 ؛توسط دبیرخانه

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
دوره 

 تناوب
 آخرین اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

از  امتیاز

100 

1 
در صحن  یاقتصاد یهاتشکلرد شده  یدرخواست ها

 شده است لیکتبا ارائه دل رخانهیشورا که توسط دب
 ساالنه تعداد

شش + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 0 (1400ماهه اول سال

100 

 ساالنه تعداد رد شده در صحن شورا یکل درخواست ها 2
شش + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 (1400ماهه اول سال
0 

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 100 اجرای حکم بیست و هفت نهایی درصد

 1 (0.01بهبود با احتساب وزن )قانون درصد اجرای حکم بیست و هفت از 

 

 در دوره گزارش، هیچ درخواستی در صحن شورای گفتگوی رد نشده است.

 

 

 مستندات:

و صورتجلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

  شورای گفتگو.
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 حکم شماره بیست و هشت

ورای گفتگوی دولت شدر استان،  هااتاق، استاندار موظف است با همکاری رؤسای هااستاندر هر یک از  ـ13 ماده

ریافت و بررسی د فرایندتشکیل دهد و و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود 

ا سازماندهی رو فعاالن اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان  هاتشکلدرخواست 

عاد ملی و فراگیر داشته های رسیده که ابو درخواست هاگزارشموظفند آن دسته از  هااستاندر  گفتگوکند. شوراهای 

 ارسال کنند. گفتگوبه دبیرخانه شورای  گیریتصمیمباشد را جهت بررسی و 

 ؛تشکیل شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصیحکم شماره بیست و هشت: خالصه 

 دستگاه متولی: استانداران.

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب
 ع دادهآخرین اطال

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 ساالنه تعداد یاستان گفتگوی یجلسات برقرار شده شوراها 1
شش ماهه + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 (1400اول سال
325 

87 

 ساالنه تعداد اهکل جلسات مورد انتظار برای برگزاری در استان  2
شش ماهه + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 (1400اول سال
372 

 87 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 53.81 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 77.04 اجرای حکم بیست و هشت نهایی درصد

 0.85 (0.0111حکم بیست و هشت از قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای 

 

عاالن فشورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی و تاثیر آن بر حل مشکالت و موانع  نقشبا توجه به 

ورا از اهمیت جلسه در سال( و پیگیری موضوعات توسط این ش 12، برگزاری منظم )حداقل هااستاناقتصادی در 

 از ان کشوراست 31در  عملکرد این حکم ،که با بررسی آمار مربوط به جلسات تشکیل شدهای برخوردار است ویژه

. ازسوی ستارشد داشته  واحدکه نسبت به سال گذشته حدود ده  درصد است 87معادل نظر دبیرخانه شورای گفتگو 

انی و تأثیرگذاری نیز عملکرد شورای گفتگوی است هااستاندیگر، فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار در 

که اهش داشته(ک واحد 2.36)نسبت به سال گذشته  انداعالم نموده 53.81آن بر بهبود فضای کسب و کار را معادل 

 د محاسبه شده است.درص 77.04اجرای این حکم برابر  درصد تحقق این حساب،با 

 مستندات:

 وزارت کشور. یاو توسعه منطقه یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ 27/01/1401مورخ  12455نامه شماره  -

 .و صورتجلسات شورای گفتگودبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره -

  1400و شش ماهه اول  1399های ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شش ماهه دوم گزارش-
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 حکم شماره بیست و نه

ی درخواست از این هافرمو  گفتگوـ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی 13ماده  تبصره

 شود.شوراهای استانی ارسال می در اتاق ایران تهیه و به گفتگوشورا توسط دبیرخانه شورای 

 ؛دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای گفتگو: حکم شماره بیست و نهخالصه 

 ی دولت و بخش خصوصی.گفتگو شورایدستگاه متولی: 

 آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

1 
 یعملکرد شوراها یدوره ا شیپا

 یاستانگفتگوی 
 ساالنه تعداد

شش + 99شش ماهه دوم ساالنه )

 (1400ماهه اول سال
2 100 

 100 حاصل از فرم کمی میانگین امتیاز

 100 اجرای حکم بیست و نهنهایی درصد 

 0.611 (0.0061حکم بیست و نه از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

مورد  گفتگو یشورادبیرخانه  در طول سال گذشته دوبار عملکرد شوراهای استانی توسط کهاینبا عنایت به 

 نظر گرفته شده است. در 100معادل  عملکرد این حکمارزیابی قرار گرفته است لذا 

 

 مستندات:

و صورتجلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره 

  شورای گفتگو.
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 حکم شماره سی

ل مشکالت آنان حبه منظور تعامل مستمر با فعاالن اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تالش برای  ـ14 ماده

و  ، وزراگفتگوبه شورای  اجراییهای و رویه هادستورالعملها، و ارائه پیشنهاد برای اصالح قوانین، مقررات، بخشنامه

در مراکز  هادستگاهو مدیران کل این  وکار و رؤساقضایی مرتبط با محیط کسب و  اجراییی هادستگاهرؤسای 

 رفی نمایند.بهبود محیط کسب و کار تعیین و مع مسئولموظفند یکی از معاونان خود را به عنوان  هااستان

کار در تهران  و ی اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسبهادستگاهتعیین یکی از معاونان حکم شماره سی: خالصه 

 ؛کار عنوان مسئول بهبود محیط کسب وبه هااستانو مراکز 

 .کار قضایی مرتبط با محیط کسب و ی اجرایی وهادستگاهوزرا و رؤسای دستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب

آخرین 

 اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 - - ساالنه تعداد محیط کسب و کار مرتبط با بهبود هااستانی اجرایی هادستگاهمعاونان منصوب شده در  1
- 

 - - ساالنه تعداد هااستانی اجرایی مرتبط در هادستگاهکل  2

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 53.81 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 53.81 اجرای حکم سی نهایی درصد

 0.66 (0.0122حکم سی از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

از وزارت کشور  اینامهدر خصوص اطالعات مربوط به محاسبه شاخص اجرای این حکم در سطح استانی، طی 

م شده در سال لذا همانند محاسبات انجا استعالم به عمل آمد که پاسخی دریافت نشد.( 1400سال گذشته و سال )

گونه است، در این شناسی این گزارش هم به آن اشاره شدهکه در بخش روش گونههمانحال  با این .گذشته عمل شد

ی برای این جه و نتایج حاصل از نظرسنکردو کار عمل  نظر فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسبموارد براساس 

 .حکم مالک قرار گرفته است

 

 مستندات:

  ندارد.
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 حکم شماره سی و یک

صادی و دارایی عهده وزیر امور اقت کار بر مرتبط با محیط کسب و اجراییی هادستگاهتشخیص  ـ14ماده  تبصره

 است.

 ؛کار ی اجرایی مرتبط با محیط کسب وهادستگاهتشخیص حکم شماره سی و یک: خالصه 

 .وزیر امور اقتصادی و داراییدستگاه متولی: 

 مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
امتیاز از 

100 

 100 1 1400 ساالنهدو  تعداد ارکسب و ک طیمرتبط با مح یهادستگاه نیعناوفهرست  1

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 100 اجرای حکم سی و یکنهایی درصد 

 0.67 (0.0066بهبود با احتساب وزن )سهم حکم سی و یک از اجرای قانون 

 

فهرست  یروزرسانبه نیآخر 11/12/1400مورخ  212171/80نامه شماره  یط ییو دارا یامور اقتصاد ارتوز

 .اندرا اعالم نموده ییاجرا یهادستگاه

 

 مستندات:

 به اتاق ایران. داراییوزارت امور اقتصادی و  20/02/1401مورخ  29309/80نامه شماره 
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 حکم شماره سی و دو

آنها در مراکز  و ادارات کل هاسازمانمرتبط با محیط کسب و کار همچنین  اجراییی هادستگاهکلیه ـ 15 ماده

شکایات آنها را بررسی  و فعاالن اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و هاتشکلموظفند به سؤاالت نمایندگان  هااستان

 نمایند.

 ؛و فعاالن اقتصادی هاتشکلی اجرایی سراسر کشور به سؤاالت نمایندگان هادستگاهپاسخگویی دو:  و حکم شماره سیخالصه 

 .ی اجراییهادستگاهکلیه دستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری یفرد
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب
 آخرین اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 ساالنه تعداد ا پاسخ داده شدهبه آنه ییاجرا یهادستگاه یکه از سو هاتشکل اتشنهادیسواالت و پ 1
تا  1/7/97از 

25/10/99 
2819 

92.76 

 ساالنه تعداد هاشکلت یاز سو ییاجرا یهادستگاهبه  یارسال یشنهادهایکل سواالت و پ 2
تا  1/7/97از 

25/10/99 
3039 

 92.76 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 43.64 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 77.98 اجرای حکم سی و دو نهایی درصد

 1.21 (0.0155قانون بهبود با احتساب وزن ) حکم سی و دو ازدرصد اجرای 

 

کرد این حکم را ارائه شده راجع به عمل رسانی روزاطالعات بهو دارایی  یوزارت امور اقتصاد کهاینبا توجه به 

اقتصادی و  از سوی دیگر میزان رضایت فعاالن جایگذاری شد.ودند لذا از مقادیر گزارش پایش سال گذشته نمن

که نسبت  ه استدرصد اعالم شد 43.64ی اجرایی به میزان هادستگاهخبرگان حوزه کسب و کار نیز از پاسخگویی 

 دهد.را نشان می واحد کاهش 3.85به سال گذشته معادل 

 

 مستندات:

  .1399سال  اتاق بازرگانی -قانون بهبود مستمر کسب و کار گزارش پایش
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 حکم شماره سی و سه

یرانی به بازار اموظفند به منظور باالبردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط  هاشهرداریـ 16 ماده

ی متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، هازمینسرمایه با استفاده از مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم

روزانه، هفتگی  صورتبهقیمت تمام شده  یلید داخل آماده نمایند و بر مبنای مناسبی برای عرضه کاالهای توهامکان

 و ماهانه به متقاضیان عرضه کاالهای ایرانی اجاره دهند.

های راه و شهرسازی و کشور این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه اجرایینامه آیین

وزیران به  هیئتشود و پس از تصویب و شورای اصناف کشور تهیه می هااستانعالی و نمایندگان شورای 

 گردد.ی سراسر کشور ابالغ میهاشهرداری

دگان کوچک یی برای عرضه کاالهای ایرانی، دسترسی تولیدکننهامکانآماده سازی حکم شماره سی و سه: خالصه 

 ؛سرمایه و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم

 .هاشهرداریدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری یفرد
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب

آخرین 

 اطالع داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 270 1400 ساالنه تعداد هاریشهردا توسط شده ایجاد متوسط و کوچک تولیدکنندگان محصوالت عرضه هاینمایشگاه 1
60 

 448 1400 ساالنه تعداد در کشور مورد نیاز متوسط و کوچک تولیدکنندگان محصوالت عرضه هاینمایشگاهکل  2
 60 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 35.92 نظرسنجیمیانگین امتیاز حاصل از فرم 

 52.78 درصد نهایی اجرای حکم سی و سه

 0.99 (0.0188درصد اجرای حکم سی و سه از قانون بهبود با احتساب وزن )

 

 ؛شاخص را ارائه نکرده اند ها اطالعات مورد نظر برای محاسبه اینشهرکالن دبیرخانه شهرداری کهاینبا عنایت به 

استخراج  کشور یهاو دهیاری هاشهرداریسازمان  گزارش اقداماتبنابراین میزان اجرایی شدن این حکم بر اساس 

موضوع این حکم  نامهآییناست  ذکربهنظرات خبرگان اقتصادی مورد محاسبه قرار گرفته است. الزم با تلفیق  و شده

جرای وظایف مندرج در این به منظور ا ایسامانهتهیه شده و مقرر گردیده بود که  ربطذیی اجرایی هادستگاهتوسط 

 حکم ایجاد شود که در این زمینه اطالعاتی دریافت نشده است.

 

 مستندات:

 ر.ای وزارت کشومعاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه 27/01/1401مورخ  12455نامه شماره 

  های کشور.دهیاری و هاشهرداریگزارش سازمان 
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 حکم شماره سی و چهار

ی اقتصادی کشور اعم از هابنگاهو  هابخششایستگی مدیریت  ارتقایبه منظور توانمندسازی، ارزیابی و  ـ17 ماده

سازمان نظام مشاوره »در کشور،  ی مشاوره مدیریتهاظرفیتافزایی و توسعه دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم

 شود.شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل میدر قالب « مدیریت

ظرف سه ماه از تاریخ شود و تهیه می هااتاقربط از سوی ی اقتصادی ذیهاتشکلاساسنامه این سازمان با همکاری 

 رسد.شدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی می االجراالزم

 ؛تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت: شماره سی و چهارحکم خالصه 

 دستگاه متولی: دولت.
 100امتیاز از  مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف

 - - - ساالنه تعداد وضعیت آخرین گزارش 1

 0 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 0 درصد اجرای حکم سی و چهار

 0 (0.0122سهم حکم سی و چهار از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )

 

د این حکم صفر لذا عملکر ؛اجرای این حکم از سوی دولت در دستور کار قرار نگرفته است کهاینبا توجه به 

 .شودمیدرنظر گرفته 

 

 مستندات:

  ندارد.
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 حکم شماره سی و پنج

ی مختلف بخش هابخشگیری بازار کار در زیرسازی و شکلکیفیت خدمات، شفاف ارتقایبه منظور ـ 18 ماده

فاه اجتماعی مکلف ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و ر

 ی صنفی شاغالن در بخش ساختمان را فراهم کند.هاتشکلگیری است زمینه شکل

بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و یت تعیین هویت، طبقهمسئول هاتشکلاین 

ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغالن در بخش ساختمان استادکاران به مراکز فنی و حرفه

 را برعهده دارند.

 ؛ی صنفی بخش ساختمانهاتشکلگیری ینه شکلفراهم آوردن زم: حکم شماره سی و پنجخالصه 

 .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه متولی: 
 100امتیاز از  مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف

 3 1399 ساالنه تعداد ساختمان بخش در شده ایجاد یهاتشکل 1
100 

 - 1399 ساالنه تعداد نیاز مورد ساختمانی یهاتشکل کل 2

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 100 اجرای حکم سی و پنج نهایی درصد

 0.83 (0.0083حکم سی و پنج از قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای 

 

ر سال گذشته دگزارش پایش با توجه به عدم دریافت اطالعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطالعات 

ساختمان  تشکل صنفی شاغالن در بخش 400ذکر این نکته ضرورت دارد که در حال حاضر بیش از  جایگذاری شد.

ی جدید در این هاشکلتایجاد  ی مربوط،هاتشکلبا توجه به تعدد  رسدمیدر سراسر کشور فعالیت دارند که به نظر 

همین  5که در ماده  گونهافزایی بیشتر آندر راستای هم هاتشکلیکپارچگی  ضرورت ندارد و درمقابل ادغام و حوزه

 ی اخیر یافته است.هاسالقانون نیز به آن اشاره شده، اهمیت بیشتری در 

 

 مستندات:

  رت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اتاق ایراناوز 21/11/1399مورخ  218477نامه شماره 



58 
 

 حکم شماره سی و شش

، اجراییی هادستگاهنفعان در انجام معامله با به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی )بخش اول(ـ 19 ماده

ه از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، یس جمهور موظف است با استفادیریزی و نظارت راهبردی رت برنامهمعاون

جامع معامالت  رسانیاطالع ( قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه23مناقصات موضوع ماده ) رسانیاطالعپایگاه ملی 

سط و بزرگ بخش عمومی باید اطالعات کلیه معامالت متو رسانیاطالعدهد. این پایگاه  ارتقابخش عمومی توسعه و 

الزام به تشریفات رد عدم یا مناقصه یا مواشامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده 

ه تفکیک شهرستان، تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز ب هاروشیا ترک تشریفات یا دیگر 

 اند.استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطالع عموم برس

توسط و مایجاد پایگاه جامع معامالت بخش عمومی و انتشار اطالعات کلیه معامالت حکم شماره سی و شش: خالصه 

 ؛و ملی بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان

 .وزارت صمتگاه متولی: دست

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده تناوبدوره 

امتیاز از 

100 

 1305672 1400 ساالنه تعداد معامالت جامع سامانه در شده ثبت عمومی بخش معامالت کل 1
77 

 1695690 1400 ساالنه تعداد اجرایی یهادستگاه معامالتکل  2

 77 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
 46.4 نظرسنجی میانگین امتیاز حاصل از فرم

 67.82 اجرای حکم سی و ششنهایی درصد 

 2.03 (0.03حکم سی و شش از قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای 

 

این وزارتخانه نیز  ؛ستاسامانه ثبت معامالت دولتی شده  متولی وزارت صمت ی اخیر،هاسالدر  کهاینبا توجه به 

یده ...( مناقصه، مزا با ایجاد سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( نسبت به ثبت معامالت )خرید، فروش،

ز اطالعات موجود در انموده است. البته آنگونه که  اقدام در این سامانه فقره( 1695690)ی اجراییهادستگاهجاری 

طالعات معامالت ا دستگاه اجرایی، 288 ی اجرایی مشمول هنوزهادستگاه 1261 ازت این سامانه قابل استخراج اس

سامانه ستاد ازی اطالعات در ساز نظر فعاالن اقتصادی نیز شفاف. اندبودهیا فعال ن و خود را در این سامانه ثبت نکرده

د مدیریتی( میزان تحقق این حکم بر اساس اطالعات )داشبوردرصد رضایت همراه بوده است. لذا  46.4با حدود 

 درصد محاسبه شده است. 67.82سامانه و نظر خبرگان معادل 

 مستندات:

 https://www.setadiran.ir/setad/cms/setadTransactionsبه آدرس  دولت یکیسامانه تدارکات الکترون
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 حکم شماره سی و هفت

مورد معامله  همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت )بخش دوم( ـ19 ماده

های آن را اعالن نماید. کلیه و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه

های تعیین شده ه در زمانالعات یادشدو ارائه اط رسانیاطالعموظف به همکاری با این پایگاه  اجراییی هادستگاه

 .هستندتوسط این پایگاه 

معامالت بخش  ارائه اطالعات یاد شده در صدر ماده به پایگاه اطالع رسانی جامعحکم شماره سی و هفت: خالصه 

 ؛عمومی

 وزارت صمت ،ی اجراییهادستگاهکلیه دستگاه متولی: 

 مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
امتیاز از 

100 

 1305672 1400 ساالنه تعداد مانهمنتشر شده در مورد معامالت در سا یهاآگهیکل  1
77 

 1695690 1400 ساالنه تعداد عمومی بخش در گرفته انجام معامالت کل 2

 77 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 77 اجرای حکم سی و هفت نهایی درصد

 0.85 (0.0111قانون بهبود با احتساب وزن )حکم سی و هفت از  درصد اجرای

 

در مورد  رسانیاطالع ندش نیز بیان شد با ایجاد سامانه ستاد و الکترونیکی 36 که در مورد حکم شماره گونههمان

ه الزامات ثبت ببا توجه  ؛ی مربوط نیز همزمان مورد توجه قرار گرفته استهاآگهیمعامالت دولتی، موضوع درج 

ی منتشره بدست نیامده هاآگهیاز آنجا که اطالعاتی در زمینه تعداد  ،در سامانه مزبور ی معامالتهاآگهی اطالعات

 است.استفاده شده  36 شماره شاخص حکم از ارقام مشابه درمحاسبه این شاخص نیز  است لذا برای

 

 مستندات:

  آدرس به دولت الکترونیکی تدارکات سامانه

https://www.setadiran.ir/setad/cms/setadTransactions#top 
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 حکم شماره سی و هشت

خالل در اکلیه معامالت بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق  ـ19ماده  2 تبصره

نفعان، به ( است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی44( قانون اصل )45رقابت موضوع ماده )

 بگیرد. تصمیم( درباره آنها 44( قانون اصل )61موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده )

اطالعات  در صورت عدم انتشار گیریتصمیمرسیدگی و (: 19ماده  2حکم شماره سی و هشت )تبصره خالصه 

 ؛معامالت بخش عمومی رسانیاطالعمعامالت بخش عمومی در پایگاه 

 دستگاه متولی: شورای رقابت.

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 آخرین اطالع داده دوره تناوب

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 0 1400 ساالنه تعداد بتتوسط شورای رقا شده یدگیرس ،نشده یکل معامالت اطالع رسان 1
- 

 - 1400 ساالنه تعداد نشده در سامانه یکل معامالت اطالع رسان 2

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 42.02 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 42.02 اجرای حکم سی و هشتنهایی درصد 

 0.42 (0.01حکم سی و هشت از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

عایت این حکم را ی ذی نفعان به موارد عدم رهاشکایتبر اساس این ماده قانونی، شورای رقابت وظیفه بررسی 

رار گرفته، کماکان قهم مورد توجه  37و  36 . از آنجا که بر اساس اطالعات موجود که در احکام شمارهبر عهده دارد

؛ بنابراین اندکردهنی اجرایی اطالعات مربوط به معامالت خود را در سامانه ستاد وارد و ثبت هادستگاهبخشی از 

 حالاینمل نیست. با در خصوص نحوه اجرای این حکم و ماده قانونی غیرمحت نفعانذیشکایت از سوی موضوع اعالم 

هم در این  ایهسامان واصل نشده وشورا آن شکایتی به  1400در سال ده که نمواعالم  اینامهطی  شورای رقابت

ات فعاالن و از نظر میزان عملکرد اجرای این حکم از نتایج نظرسنجی به همین دلیل، خصوص طراحی نشده است.

 شده است. برآورد و جایگذاری اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار

 

 مستندات:

 شورای رقابت. 09/03/1401مورخ  ص/240/01/10نامه شماره 
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 حکم شماره سی و نه

ی دولتی هستند هادستگاه، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت اجراییی هادستگاه ـ20 ماده

رف نظر از نحوه و و مؤسسات در تمامی معامالت خود ص هادستگاهو مؤسسات وابسته و متعلق به این  هاشرکتو 

 .هستندو اختصاصی خود  های معامالتی قانونینامهمنشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین

ای عمومی غیردولتی ی اجرایی و نهادههادستگاهشمول قانون برگزاری مناقصات به همه حکم شماره سی و نه: خالصه 

 ؛و مؤسسات وابسته هاشرکتو 

 ی اجرایی.هادستگاهدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 دوره تناوب

آخرین اطالع 

 داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 973 1400 ساالنه تعداد معامالت اطالع( در سامانه یموجود)دارا ییاجرا یهادستگاهکل  1
77 

 1261 1400 ساالنه تعداد مشمول قانون مناقصات ییاجرا یهادستگاهکل  2

 77 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 77 اجرای حکم سی و نهنهایی درصد 

 1.45 (0.0188حکم سی و نه از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

در مورد  رسانیاطالعده ش الکترونیکینیز بیان شد با ایجاد سامانه ستاد و  36 که در مورد حکم شماره گونههمان

لذا  ؛گرفته است قرار معامالت دولتی، موضوع شمول قانون برگزاری مناقصات نیز همزمان در این سامانه مورد توجه

ی در سامانه مزبور، با توجه به الزامات ثبت اطالعات برگزاری مناقصات به عنوان یکی از شقوق انجام معامالت دولت

است. البته وزارت  م پذیرفتهی حاصل از داشبورد مدیریتی سامانه ستاد انجاهادادهخص نیز براساس محاسبه این شا

 .اندکردهدر این خصوص پاسخی ارائه نصمت 

 

 مستندات:

 به آدرس دولت یکیسامانه تدارکات الکترون
https://mpr.setadiran.ir/dashboard.aspx 
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 حکم شماره چهل

ه صورت ( قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقص28( و )27در مواردی که براساس مواد )ـ 21 ماده

گذار موظف است مصوبه جلسه و دالیل ترک تشریفات مناقصه را مناقصه اجراییگیرد، باالترین مقام دستگاه می

را تا سه  ک تشریفات شدهظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه تر

 معامالت بخش عمومی ارسال کند. رسانیاطالعروز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه 

معامالت بخش  رسانیاطالعی برگزار شده در پایگاه هامناقصه تشریفات انتشار اطالعات ترکحکم شماره چهل: خالصه 

 ؛عمومی

 ی اجرایی.هادستگاه تمامیدستگاه متولی:

 دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
آخرین اطالع 

 داده
 100امتیاز از  مقدار/ عملکرد

 - - ساالنه تعداد شده یمعامالت ترک مناقصه اطالع رسان 1
- 

 - - ساالنه تعداد کل معامالت ترک مناقصه انجام شده 2

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 42.02 فرم نظرسنجیمیانگین امتیاز حاصل از 

 42.02 اجرای حکم چهل نهایی درصد

 0.49 (0.0116حکم چهل از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

ای آن دسته از معامالتی بر )البته مناقصات برگزار شده در مورددر این سامانه اطالعات جامعی  کهاینبا عنایت به 

طلوبی در این سامانه صورت م الکترونیکی وبه شکل  رسانیاطالعهای فرایند لذا ؛وجود دارد (دنشومیکه در آن ثبت 

میزان تحقق کامل  بنابراین ؛شودمینجاکه درصدی از معامالت دولتی در این سامانه ثبت نآد. با این حال از پذیرمی

اب نظر خبرگان میزان با احتس نهایتاً .نیستی اجرایی ممکن هادستگاهاطالع رسانی در زمینه ترک مناقصه در تمامی 

 درصد محاسبه شده است. 42.02 معادلتحقق این حکم 

 

 مستندات:

 به آدرس دولت یکیسامانه تدارکات الکترون
https://mpr.setadiran.ir/dashboard.aspx 
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 حکم شماره چهل و یک

ها و امثال یمانکاریپمکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معامالت خود از جمله  اجراییی هادستگاهکلیه ـ 22 ماده

ی تعاونی هابخشآنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی 

ی هابخشقی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقو

 تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

 اولویت دادن به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در معامالت: یک و حکم شماره چهلخالصه 

 ؛ی اجراییهادستگاه

 ی اجرایی.هادستگاهدستگاه متولی: کلیه 

 دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف
آخرین اطالع 

 داده
 مقدار/ عملکرد

امتیاز از 

100 

 ساالنه تعداد خصوصی بخش به واگذارشده معامله 1
1400 674884 

 ساالنه تعداد تعاونی بخش به واگذارشده معامله 2 39.8

 1695690 1400 ساالنه تعداد کل معامالت انجام شده در سامانه 3

 39.8 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 39.80 حاصل از فرم نظرسنجیمیانگین امتیاز 

 39.8 اجرای حکم چهل و یک نهایی درصد

 0.75 (0.0188حکم چهل و یک از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

ی موجود در سامانه از آنجا که دستیابی به اطالعات متقن در زمینه شرایط مندرج در این حکم از طریق داشبوردها

خش تعاونی و خصوصی بلذا با مراجعه به این سامانه، اطالعات مربوط به معامالت واگذارشده به دو  ؛ستاد ممکن نیست

ابر، اولویت دادن در شرایط بر محاسبه شد. خبرگان معتقدند کهنظر فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار  با

 .گیردمیر کمتر مورد توجه قرا ،ی خصوصی و تعاونی در معامالتهابخشبه انتخاب 

 

 مستندات:

 به آدرس دولت یکیسامانه تدارکات الکترون
https://mpr.setadiran.ir/dashboard.aspx 
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 حکم شماره چهل و دو

ا و قراردادهای الحاقی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادالنه نمودن قرارداده اجراییی هادستگاهکلیه ـ 23 ماده

ی یکنواخت استفاده هافرمی بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کاال یا خدمت، از هاشرکتدر انعقاد قرارداد با 

 ارسال دارند. هااتاقرا برای هر کدام از  هافرمنمایند و یک نسخه از این 

 ؛و تعاونی ی بخش خصوصیهاشرکتی یکسان در قرارداد با هافرماستفاده از حکم شماره چهل و دو: خالصه 

 ی اجرایی.هادستگاهدستگاه متولی: کلیه 
 100امتیاز از  مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف

 - - ساالنه تعداد کسانیبا فرم  ینمونه قراردادها 1
- 

 - - ساالنه تعداد مورد استفاده دولت یکل نمونه قراردادها 2

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 38.98 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 38.98 اجرای حکم چهل و دو نهایی درصد

 0.52 (0.0133حکم چهل و دو از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

ی کشور در زمینه هادستگاههرچند اقداماتی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استعالم از کلیه 

بندی زارش، جمعگصورت پذیرفت ولی تا زمان تهیه این  در سال گذشته آنانبررسی قالب قراردادهای مورد استفاده 

. البته ده استنش نظر در این حکم از سوی آن معاونت تهیه و ارسال نیاز برای محاسبه شاخص مورد اطالعات مورد

ی اتاق ایران ارتباط هاهشپژوی تابعه وزارت نیرو که مستقیماً با مرکز هاسازمانی اجرایی از جمله هادستگاهمعدود 

ر هرحال از آنجا که د خبر دادند. هاسازمانبرقرار نمودند، از ثابت بودن قالب قراردادهای مورد استفاده در آن 

ه این حکم نای محاسبلذا مب ؛ی اجرایی دریافت نشده استهادستگاهتمامی اطالعات موثقی در این خصوص از 

سازد میانگین نظرات فعاالن اقتصادی نسبت به خاطرنشان می نظرسنجی از فعاالن اقتصادی در نظر گرفته شده است.

 کاهش یافته است. واحد 2.37سال قبل معادل 

 

 مستندات:

 ندارد.
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 حکم شماره چهل و سه

شدن این  االجراظرف شش ماه پس از الزمست بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف ا -23ماده  تبصره

 شود، همچنین نحوه اعطاسهیالت میت اعطا یک از عقود اسالمی که منجر بهی یکنواختی برای هرهافرمقانون 

سب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و ی خصوصی و تعاونی متناهابخشهای اخذ ضمانتنامه از تسهیالت و شیوه

 و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. به تصویب شورای پول

حوه اعطای تسهیالت و همچنین ن هابانکی یکنواخت برای عقود مالی در هافرمتهیه : و سهحکم شماره چهل خالصه 

رکزی و تصویب ی خصوصی و تعاونی، با اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مهابخشهای اخذ ضمانتنامه از و شیوه

 ؛ای پول و اعتباردر شور آن

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایراندستگاه متولی: 
 100امتیاز از  مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف

 14 1400 ساالنه تعداد یعقود مال کنواختی یهافرمنمونه  1
100 

 14 1400 ساالنه تعداد یمورد استفاده در عقود مال یهافرمکل  2

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 100 اجرای حکم چهل و سهنهایی  درصد

 1.33 (0.0133قانون بهبود با احتساب وزن ) از حکم چهل و سه درصد اجرای

 

اسبه شاخص برای مح از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 73480/01طی نامه شماره  با توجه به اطالعات دریافتی

و مؤسسات  هابانکاده مورد استف عقود بانکیانعقاد قراردادها و تسهیالت و دریافت ی مربوط به هافرم تمام ،مندرج

 .نداسازی شدهیکسان ،اعتباری

 

 مستندات:

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 25/03/1401مورخ  73480/01نامه شماره 
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 حکم شماره چهل و چهار

های اقتصادی و ایجاد ثبات ها و برنامهسازی سیاستی اجرایی مکلفند به منظور شفافهادستگاهدولت و ـ 24 ماده

 دی را در زمان مقتضی قبل ازهای اقتصاها، مقررات و رویهگذاری، هرگونه تغییر سیاستو امنیت اقتصادی و سرمایه

 نند.های گروهی به اطالع عموم برسا، از طریق رسانهاجرا

های اجرایی مدتی قبل از اِعمال ها، مقررات و رویهتغییرات سیاست رسانیاطالع: حکم شماره چهل و چهارخالصه 

 ؛تغییر

 .ی اجراییهادستگاهدولت و دستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 آخرین اطالع داده دوره تناوب

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 - - ساالنه تعداد شده ینکه در مورد آنها اطالع رسا راتییتغ یشده دارامقررات وضع  1
- 

 - - ساالنه تعداد راتییتغ یکل مقررات وضع شده دارا 2

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 39.80 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 39.80 اجرای حکم چهل و چهار نهایی درصد

 1.24 (0.0311و چهار از قانون بهبود با احتساب وزن ) حکم چهلدرصد اجرای 

 

مهوری و جاین حکم از سوی معاونت حقوقی ریاست  محاسبه شاخص اطالعات مربوط به کهاینبا عنایت به 

در نظر گرفته شده  نظرسنجی از فعاالن اقتصادی ،لذا مبنای محاسبه این حکم ؛دبیرخانه هیئت دولت اعالم نشده است

رشد  واحد 8.41شته میزان ذبطه با این حکم نسبت به سال گاقابل ذکر است که میانگین نظر خبرگان در ر است.

 داشته است.

 

 مستندات:

  ندارد.
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 حکم شماره چهل و پنج

کند. الم می، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعگفتگووزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای هیئتتبصره ـ 

 ی است.، مستثناجراییداشته باشد، با تشخیص باالترین مقام دستگاه  محرمانه بودن آن اقتضامواردی که 

های ها و مقررات و رویهقبل از تغییرات برای هریک سیاست رسانیاطالعتعیین زمان حکم شماره چهل و پنج: خالصه 

 ؛اجرایی پس از مشورت با شورای گفتگو

 دستگاه متولی: هیئت وزیران.

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 آخرین اطالع داده دوره تناوب

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 - - ساالنه تعداد تغییرات زمان رسانی اطالع برای شده تکلیف تعیین مقررات 1
- 

 - - ساالنه تعداد تغییرات انجام برای شده تعیین مقررات کل 2

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 39.80 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 39.80 درصد اجرای حکم چهل و پنج

 0.53 (0.0133سهم حکم چهل و پنج از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )

 

عاونت حقوقی ماز سوی  نیز همانند حکم قبلی این حکم محاسبه شاخص اطالعات مربوط به کهاینبا عنایت به 

ز فعاالن انظرسنجی  نیز لذا مبنای محاسبه این حکم ؛ریاست جمهوری و دبیرخانه هیئت دولت اعالم نشده است

 .رشد داشته است واحد 8.41در نظر گرفته شده است که نظرشان نسبت به سال گذشته معادل  اقتصادی

 

 مستندات:

  ندارد.
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 حکم شماره چهل و شش

در اولویت  در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نبایدـ 25 ماده

کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند ی عرضههاشرکتقطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و 

یا گاز یا خدمات  ی، وجه التزام قطع برقهنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدمات

کننده برق ی عرضههاشرکتبینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به مخابرات را در متن قرارداد پیش

ی هاشرکتتعلق به یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی م

ناشی از تصمیم فوق  هاشرکتهای وارده به این ی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتخصوصی و تعاون

های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، این ماده توسط وزارتخانه اجرایینامه را نیز تعیین و اعالم کند.آیین

ن قانون به تصویب االجرا شدن ایالزم س ازشود و ظرف سه ماه پنفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه می

 رسد.وزیران میهیئت

قرارداد با  بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگامپیشحکم شماره چهل و شش: خالصه 

 ؛واحدهای تولیدی

 .برق، گاز و مخابرات خدمات ی عرضه کنندههاشرکتدستگاه متولی: 
 100امتیاز از  مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده دوره تناوب سنجش واحد عنوان قلم آماری ردیف

 - - ساالنه تعداد ، ...التزام برای قطع برق وجه دارای قراردادهای 1
- 

 - - ساالنه تعداد قراردادهای منعقده کل 2

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 27.98 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 27.98 اجرای حکم چهل و شش نهایی درصد

 0.31 (0.0111حکم چهل و شش از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای
 

گرفتن وجه التزام  در زمینه پرداخت خسارت و در نظر نفتوزارت  دو دستگاه وزارت نیرو و کهاینبا عنایت به 

وزارت فناوری و  اندنداده گزارشیهای ناشی از قطع خدمات خود نظور جبران خسارتمدر قراردادهای منعقده به 

در  ستقیم اقدامیتنها به این نکته اشاره کرده است که به صورت م 5671/100 طی نامه شماره اطالعات و ارتباطات

مربوط  نامهآییننجا که از آبا این حال  .شدمیدر نظر گرفته  صفرباید لذا عملکرد اجرای این حکم  ؛این مورد ندارد

رصد د 28حدود تدوین شده و نظر فعاالن اقتصادی در خصوص اجرای این حکم نیز  ،به نحوه پرداخت خسارت

رشد داشته  حدوا 1.05که نسبت به سال گذشته معادل  لذا همین مقدار مبنای محاسبه قرار گرفت ؛استبدست آمده 

 است.

 مستندات:

 اطالعات. یوزارت ارتباطات و فناور31/01/1401مورخ  5671/100نامه شماره 
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 حکم شماره چهل و هفت

ی بیمه، امکان خرید هاشرکتکننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با ی عرضههاشرکت -25ماده  2 تبصره

 دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.نامه پوششبیمه

برای واحدهای  دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گازنامه پوششتمهید خرید بیمه: حکم شماره چهل و هفتخالصه 

 ؛کننده برق و گازی عرضههاشرکتتولیدی توسط 

 .گاز و برق خدمات کنندهی عرضههاشرکتدستگاه متولی: 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 آخرین اطالع داده دوره تناوب

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 - - ساالنه تعداد ردادهاقرا دریا گاز قطع برق  از یناش نامه خسارت صادره مهیب 1
- 

 - - ساالنه تعداد عرضه کننده یهاشرکتمنعقده با  یکل قراردادها 2

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 27.98 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 27.98 اجرای حکم چهل و هفت نهایی درصد

 0.29 (0.0105قانون بهبود با احتساب وزن )از حکم چهل و هفت درصد اجرای 

 

 دهندهنامه پوششیمهتمهید خرید بنفت در زمینه وزارت  و دستگاه وزارت نیرو دوهیچ یک از  کهاینبا عنایت به 

ر در نظر گرفته صفباید عملکرد اجرای این حکم  بنابراین ؛اندنداده گزارشیای ناشی از قطع خدمات خود هخسارت

ر فعاالن اقتصادی در مربوط به نحوه پرداخت خسارت تدوین شده و نظ نامهآیین از آنجا که با این حال .شدمی

مورد  لذا همان نسبتدرصد در نظر گرفته شده است  28حدود همانند حکم قبلی خصوص اجرای این حکم نیز 

 داشته است. افزایش واحد 1.05که نسبت به سال گذشته گرفت پذیرش قرار 

 

 مستندات:

 ندارد.
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 حکم شماره چهل و هشت

روز خطری باعالم تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا ـ 26 ماده

ری سال را تعطیل که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کا

جع تشخیص و مر ی و محیط زیستتخصصی نظیر هواشناسی هاسازماناعالم کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه 

 اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.شرایطی که جان شهروندان را به خطر می

 ؛منع اعالم تعطیلی روزهای کاری: حکم شماره چهل و هشتخالصه 

 دستگاه متولی: دولت.
 100امتیاز از  عملکردمقدار/  آخرین اطالع داده دوره تناوب واحد سنجش عنوان قلم آماری ردیف

 100 0 1400 ساالنه روز شده لیتعط یکار یروزها 1

 100 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 100 اجرای حکم چهل و هشت نهایی درصد

 0.94 (0.0094حکم چهل و هشت از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

یک از ست و هیچابه احکام قانون پایبند بوده  کامل صورتبهدولت در این زمینه  ،براساس اطالعات حاصله

وع ویروس با توجه به شی و 1400 روزهای کاری را بدون داشتن شرایط خاص تعطیل اعالم نکرده است. در سال

های بندی فعالیتنسبت به گروه دولت در شرایط اضطراری رزه با کرونا و، براساس مصوبات ستاد ملی مباکرونا

بندی کرونایی وضعیت )رنگ ها با توجه به شرایطبرخی گروه فعالیت اقتصادی در چهار گروه و تعطیل نمودن موردی

ن در مواردی به همچنی ه است که مغایرتی با مفاد این حکم نداشته است.نموداقدام  مناطق شهری و روستایی کشور(

 اقدام شده است. و شهرهای بزرگ هااستانرخی مراکز نمودن ب جوی و آلودگی هوا نسبت به تعطیل علت شرایط بدِ

 

 مستندات:

  ندارد.
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 حکم شماره چهل و نه

ر آنها سهام مدیریتی ، مستقیم و یا غیرمستقیم داجراییی هادستگاهآن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و ـ 27 ماده

ی تعاونی و هابخشتوانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمیاعم از سهم

، توسط وزارت امور اقتصادی و هااتاقخصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از 

 شود.رایی تعیین میدا

ا هر نوع سهام ی اجرایی در آنههادستگاهمنع استفاده اشخاص حقوقی که دولت و حکم شماره چهل و نه: خالصه 

 ؛ی تعاونی و خصوصیهابخشمدیریتی دارند از امتیازات و منافع تخصیصی به 

 دستگاه متولی: دولت.
 100امتیاز از  (100میزان دستیابی به اهداف )از  شرح عملکرد ماهه، ساالنه(رویه گزارش )فصلی، شش ردیف

1 - - - - 

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کیفی

 29.89 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 29.89 اجرای حکم چهل و نه نهایی درصد

 0.40 (0.0133حکم چهل و نه از قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای 

 

 ؛ت اعالم نشده استدبیرخانه هیئت دولاز سوی این حکم  نحوه اجرای مربوط به گزارش کیفی کهاینبا عنایت به 

 14.28ل گذشته ن اقتصادی در نظر گرفته شده است که نسبت به سانظرسنجی از فعاال ،لذا مبنای محاسبه این حکم

ی هابخشیافته به  صامتیازات و منافع تخصیالزم به ذکر است که مصادیق مربوط به  دهد.را نشان می واحد کاهش

 رسدمیکه به نظر ن شدمیشناسایی و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد  هااتاقتعاونی و خصوصی باید توسط 

 انجام شده باشد. هااتاقاقدامات الزم در این خصوص توسط 

 

 مستندات:

  ندارد.



72 
 

 حکم شماره پنجاه

سیاستگذاری و نظارت،  به هابنگاهبه منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم  ـ27ماده  2 تبصره

به نحوی اتخاذ نماید تا  شدن این قانون، ترتیبات قانونی الزم را االجراست ظرف شش ماه پس از الزمدولت موظف ا

ی و نهادها و خصوصی و تعاونی هابخشو مؤسسات  هاشرکتدر مدیریت  اجراییی هادستگاهمداخله و نفوذ 

ین ااجرای حکم  وچهارم قانون اساسی گردد. های کلی اصل چهلمؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست

 تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.

ی هاشرکتی اجرایی در مدیریت هادستگاهاتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ حکم شماره پنجاه: خالصه 

 ؛خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

 دستگاه متولی: دولت.
 100امتیاز از  (100میزان دستیابی به اهداف )از  شرح عملکرد ماهه، ساالنه(رویه گزارش )فصلی، شش ردیف

1 - - - - 

 - امتیاز حاصل از فرم کیفیمیانگین 

 38.57 فرم نظرسنجیمیانگین امتیاز حاصل از 

 38.57 درصد اجرای حکم پنجاه

 0.73 (0.0188سهم حکم پنجاه از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )

 

 ؛ت اعالم نشده استگزارش کیفی مربوط به نحوه اجرای این حکم از سوی دبیرخانه هیئت دول کهاینبا عنایت به 

ارش سال قبل در دی در نظر گرفته شده است که نسبت به گزلذا مبنای محاسبه این حکم، نظرسنجی از فعاالن اقتصا

 داشته است. کاهش درصد 0.99رابطه با این حکم معادل 

 

 مستندات:

  ندارد.
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 حکم شماره پنجاه و یک

 امات قانونی الزم را برایاین قانون اقدشدن  االجراظرف شش ماه پس از الزم هااتاقدولت با همکاری  ـ28 ماده

مین ابیمه تکنندگان حق نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت»و « دیان مالیاتیونحوه رسیدگی به اعتراض م»تعیین 

 آورد.عمل میبه« اجتماعی

یاتی و نحوه دیان مالؤاِعمال اقدامات قانونی برای نحوه رسیدگی به اعتراض میک:  و حکم شماره پنجاهخالصه 

 ؛مین اجتماعیااعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه ترسیدگی به 

 دستگاه متولی: دولت.

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش

دوره 

 تناوب
 مقدار/ عملکرد آخرین اطالع داده

امتیاز از 

100 

1 
و پرداخت  یاتیمال انیاعتراض مود یهاپرونده

 حل و فصل شده یاجتماع نیتأم مهیکنندگان حق ب
 742370 1400 ساالنه تعداد

78.45 

2 
خت و پردا یاتیمال انیاعتراض مود یهاپروندهکل 

 شده مطرح یاجتماع نیتأم مهیکنندگان حق ب
 946259 1400 ساالنه تعداد

 78.45 میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 47.16 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
 69.06 اجرای حکم پنجاه و یک نهایی درصد

 0.99 (0.0144حکم پنجاه و یک از قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای 

 

مین ق بیمه تاپرداخت ح هم دیان مالیاتی وودر این حکم هم موضوع رسیدگی به اعتراض م کهاینبا توجه به 

 بنابراین شده است اعالم امور مالیاتیدلیل آنکه تنها اطالعات مربوط به سازمان  هب ؛اجتماعی مورد نظر بوده است

وزه کسب و کار حرگان شکل گرفته است. از سوی دیگر نظر خب هادادهبر اساس این تنها شاخص  محاسبه مقدار این

ه درصد کاهش داشت 3.87که نسبت به سال گذشته  درصدی اجرای این حکم معطوف است 47.16به موفقیت 

 درصد در نظر گرفته شده است. 69.06ابراین رقم نهایی شاخص معادل بن است.

 

 مستندات:

و سامانه  هاتئیه یافزارسامانه نرمامور اقتصادی و دارایی از وزارت  30/02/1401مورخ  29309/80ه شمارنامه 

 .میسل
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 حکم شماره پنجاه و دو

ی تجاری هادادگاهل دادرسی تجاری و تشکی ه و دولت اقدامات قانونی الزم را برای تنظیم آیینقضاییقوه  ـ29 ماده

 آورند.عمل میبه

 ؛ی تجاریهادادگاه اِعمال اقدامات قانونی برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل: حکم شماره پنجاه و دوخالصه 

 ، دولت.قضاییهدستگاه متولی: قوه 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 دوره تناوب

آخرین اطالع 

 داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 - - ساالنه تعداد تجاری یهادادگاه در تجاری دادرسی آیین براساس شده رسیدگی هایپرونده 1
- 

 - - ساالنه تعداد شده بررسی هایپرونده کل 2

 1 1400 ساالنه تعداد هااستانشده در  سیسات یتجار یهادادگاه 3
- 

 - 1400 ساالنه تعداد هااستاندر  سیسات یشده برا ریزیبرنامه یتجار یهادادگاه 4

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 42.21 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 42.21 اجرای حکم پنجاه و دونهایی درصد 

 1.27 (0.03حکم پنجاه و دو از قانون بهبود با احتساب وزن ) درصد اجرای

 

 به تصویب مجلس الیحه است و صورتبه هنوزتجاری  یهادادگاه در تجاری دادرسی آیین کهاینبا عنایت به 

ی هایدگی به دعوارس ، برایو مرتبط از سایر قوانین جاری لذا ؛است به قانون تبدیل نشده و نرسیده شورای اسالمی

ا موضوع تجاری از بهای بررسی شده از سوی دیگر تعداد پرونده .شودمیاستفاده و استناد  کشور در تجاری موجود

ری در دادگستری شعبه دادگاه تجا ، تنها یکسوی قوه قضاییه اعالم نشده است. همچنین بر اساس اطالعات دریافتی

ی کشور هااستانستقرار در اشده برای  ریزیبرنامهی تجاری هادادگاهاستان تهران دایر گردیده و از آنجا که تعداد 

انگین نظر خبرگان اخص به نظر خبرگان بسنده شده است. میدر مورد این ش بنابراین ؛نیز نامعلوم است 1400در سال 

 کاهش داشته است. درصد 5.2برای این حکم نسبت به سال گذشته معادل 

 

 مستندات:

 ندارد.
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 شماره پنجاه و سهحکم 

تالفات بین بخش ی تجاری و اخهافعالیتی تجاری، جرائم مرتبط با هادادگاهـ تا زمان تأسیس 29ماده  تبصره

 هااستانسای دادگستری وب خاصی که راختالف یا شعاهای حلحسب مورد در شور اجراییی هادستگاهخصوصی و 

 شود.گی مینمایند، رسیدتعیین می قضاییهای با رعایت صالحیت محلی در حوزه

بخش خصوصی و  ی تجاری و اختالفات بینهافعالیترسیدگی به جرائم مرتبط با : خالصه حکم شماره پنجاه و سه

با رعایت  هااستانسای دادگستری واهای حل اختالف یا شعب خاصی که ری اجرایی حسب مورد در شورهادستگاه

 ؛ی تجاریهادادگاهسیس انمایند، تا زمان تتعیین میهای قضایی محلی در حوزه صالحیت

 .قضاییهدستگاه متولی: قوه 

 عنوان قلم آماری ردیف
واحد 

 سنجش
 دوره تناوب

آخرین 

اطالع 

 داده

مقدار/ 

 عملکرد

امتیاز از 

100 

 - - ساالنه تعداد یم تجاربه جرائ یدگیرس یشوراهای حل اختالف یا شعب خاص برا یدارا یهااستان 1

 - - ساالنه تعداد هااستانحل اختالف شده در شوراهای حل اختالف یا شعب خاص در  یجرائم تجار 2 -

 - - ساالنه تعداد هااستانشده در  یدگیرس یکل جرائم تجار 3

 - میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

 42.21 میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

 42.21 اجرای حکم پنجاه و سه نهایی درصد

 1.31 (0.0311حکم پنجاه و سه از قانون بهبود با احتساب وزن )درصد اجرای 

 

تجاری هنوز  یهادادگاه در تجاری دادرسی نیز عنوان شد آیین 52شماره که در توضیحات حکم  گونههمان

یگر تعداد داز سوی  ؛قانون تبدیل نشده استبه  الیحه است و به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده و صورتبه

ا شعب یشوراهای حل اختالف  یدارا یهااستان در شعب تخصصی و های بررسی شده با موضوع تجاریپرونده

تعالمی از سوی البته در این خصوص، اس از سوی قوه قضاییه اعالم نشده است.ی به جرائم تجار یدگیرس یخاص برا

به مرکز  هااناستبندی نظرات های سراسر کشور ارسال شده که تا زمان تهیه گزارش، جمعبه دادگستری قضاییهقوه 

م با این مرکز در ارتباط های استانی که به طور مستقیبرخی دادگستری حالاینبا  ی اتاق ارسال نشده است.هاپژوهش

لیل عدم وجود دت به هر صور در .شوندشعب خاص بررسی می که دعواهای تجاری در اندداشتهاذعان  اندبوده

 به نظر خبرگان بسنده شده است. این حکم نیز شاخص محاسبه امتیاز در مورد اطالعات الزم

 

 مستندات:

ندارد.



 
 

 

 

 

 

 

 ومسفصل 

 برخی و تحقق اجرامیزان  هگزارش نظرسنجی از خبرگان و فعاالن اقتصادی در زمین

 بهبود مستمر محیط کسب و کارقانون احکام 
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 مقدمه
قانون  امنظران در زمینه میزان تحقق و اثربخشی اجرای احکبا هدف سنجش ادراک صاحبنظرسنجی  پرسشنامه

های توصیفی یلکننده پرسشنامه به منظور انجام تحل ، اطالعات تکمیلدر بخش اول پرسشنامهطراحی گردیده است. 

ی ماحکازینه )گ 30در بخش دوم پرسشنامه، نظر فعاالن اقتصادی در مورد هریک از  .ستپرسش قرار گرفته امورد 

 ریق پاسخ عددیطشده، از  ( مطرحاندداشتهی نظرسنجی را هاپرسشحکم موجود، قابلیت درج در  53که از بین 

نگری مواد قانون اقتصادی در خصوص نیاز به بازدر بخش سوم پرسشنامه، نظرهای فعاالن گردیده و گانه دریافت ده

سه اتاق  کهاینوجه به با ت. فته استگرتشریحی مورد پرسش قرار  صورتبهاصالحی آنان در این زمینه  و پیشنهادهای

نجش آن احکام، سعنوان بخش خصوصی متولیان بعضی از احکام قانون بوده و در شیوه هاصناف، بازرگانی و تعاون ب

 زارش است()پرسشنامه و راهنمای تکمیل، پیوست گی نظرسنجیهافرمبه روش نظرسنجی اشاره شده، بنابراین 

تاً پس نهایالذکر ارسال گردید که فوق اتاق سه جهت تکمیل اطالعات توسط خبرگان حوزه کسب و کار بهمذکور 

 ا جزئیات زیر مورد قبول واقع شد.پرسشنامه ب 108از پاالیش تعداد 

  نفر مرد هستند. 98نفر زن و  10خبره اقتصادی،  108از تعداد 

  ک نفر مدر 43نفر مدرک کارشناسی،  23نفر از خبرگان دارای مدرک کاردانی و کمتر،  16تعداد

 نفر دارای مدرک دکتری هستند. 26کارشناسی ارشد و 

  ا تکمیل رپرسشنامه  ،شخص حقیقیبه عنوان  نفر 43حقوقی و  یتشخص عنوان بانفر از خبرگان  65تعداد

 کردند.

  گر در سایر نفر دی 18مهندسی و  گروهنفر در  30علوم انسانی،  گروهنفر در  60خبره اقتصادی،  108از

 .اندکردهها، تحصیل رشته

  در یزنگان خبرنفر از 9صنعت و  بخش در گانخبرنفر از 33خدمات،  بخش گان درخبر نفر از 66تعداد 

 .اندبوده یق تجربسواباشتغال به کار ویا دارای کشاورزی  بخش

  تاق تعاون در خبره از ا 34خبره از اتاق بازرگانی و  70خبره از اتاق اصناف،  4پاسخگو، تعداد  108از

 .اندکردهاین نظرسنجی شرکت 
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 پرسش دارای مقیاس عددی 30نظرسنجی شامل  یهاپرسشنتایج بخش  الف:
 

 ازیامت 100از  یعمده اقتصاد هایشبخ کیاجرا و تحقق احکام قانون به تفک زانینظر خبرگان در مورد م -4جدول 

 کل سؤال) حکم( ردیف
 بخش

 کشاورزی خدمات صنعت

 60 54.03 23.94 45.52 ایران مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاقایجاد  1

2 
های مرتبط گیریدولت پیش از تصمیمتوسط  هاتشکل و هااتاق کتبینظر  درخواست و بررسی

 و کار کسببا محیط 
55.50 43.03 61.21 54.44 

 56.67 51.85 32.73 47.37 ررات و ...هنگام تدوین مقی اجرایی هادستگاهتوسط ی اقتصادی هاتشکلاستعالم نظر  3

 73.33 62.73 56.06 63.20 .ی اقتصادی فعال در کشور و ..هاتشکلدر زمینه تهیه فهرست  هااتاقعملکرد  4

5 
 یهافعالیتسازی و انسجام در ی موازی، ادغام و یکپارچههاتشکلدر زمینه حذف  هااتاقعملکرد 

 هاتشکل موازی
50.30 42.12 50.92 53.33 

 50.00 47.23 38.48 45.35 الندید اقتصادی سراسری توسط مسئوی جهاتشکلنظرات اصناف و مدنظر قرار دادن  6

 52.22 49.22 38.48 46.22 گذاران در کشورتصادی و سرمایهاق فعاالن آمار و اطالعات موردنیازتهیه و انتشار  7

8 
دهی وکاهش تولیدی کشورسامان واحدهای مختلف به اجرایی یهادستگاه مراجعه نمایندگان

 یافته است.
37.90 29.39 42.12 38.89 

 62.22 51.08 40.61 50.00 واحد ی اجرایی در قالب پنجرههادستگاهصدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در ساماندهی  9

10 
الکترونیکی  هایسامانهخارجی کشور با ایجاد و استقرار  تجارت فرایندتمامی مراحل ایجاد 

 مجازی صورتبه
45.05 37.27 46.00 48.89 

 43.33 35.91 26.67 35.10 یاقتصاد فعاالندر اختیار  خارجی روابط هایظرفیتقرار دادن  11

 40.00 35.24 28.79 34.38 ایران تجاری به شرکای و خارجی گذارانسرمایه ترددتسهیل  12

 61.11 58.10 54.55 57.58 های خصوصی و تعاونیدولت و بخش نظرتبادلگفتگو در  شورایتاثیر  13

 61.11 59.69 52.42 56.97 ... ؤثر ومگفتگو در بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم  شورایعملکرد مطلوب  14

 67.78 63.13 59.39 61.73 فتگوگ شورایتوسط  هاتشکل یا اصناف نمایندگان پیشنهادهای و نظراتتوجه و استماع  15

 65.56 56.56 49.09 54.69 ... و و کار کسباخالق  اقتصادی، فرهنگ ارتقای شورای گفتگو برایاقدامات مؤثر  16

 54.44 49.34 40.61 47.63 مقررات و...  و قوانین در تعمیم امتیازات موجود یا شورای گفتگو در زمینه حذفاقدامات مؤثر  17

 62.22 42.06 28.79 40.41 مالیات پرداخت مشمول واحدهای شناسایی در شورای گفتگواقدامات مؤثر  18

 61.11 54.44 52.12 53.81 ردر بهبود فضای کسب و کاخصوصی  بخش و دولت گفتگوی استانی شوراهاینقش موثر  19

20 
ستانی اواحدهای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و  یهادستگاهبررسی و پاسخگویی 

 ... و هاتشکل نمایندگان سؤاالت
43.64 33.03 46.46 58.89 

 44.44 39.06 25.15 35.92 هاشهرداریتوسط  متوسط و کوچک تولیدکنندگان سرمایه وهایی برای فروشندگان کمتعیین مکان 21

 52.22 43.85 31.82 42.02 عمومی بخش معامالت جامع ایجاد پایگاه 22

 48.89 40.46 32.12 39.80 ی اجراییهاستگاهددر اولویت قرار دادن انجام معامالت وانتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر، توسط  23

 43.33 38.13 36.06 38.98 اهقرارداد ی اجرایی در انعقادهادستگاهتوسط یکنواخت  یهافرماستفاده از  24

 44.44 41.41 31.52 39.80 قبل از اجرا ی اجراییهادستگاهو ... توسط  هاسیاست تغییرات در هرگونه رسانیاطالع 25

 38.89 31.69 15.76 27.98 مخابرات خدمات یا گاز یا برق قطع از تولیدی ناشی واحدهای پرداخت خسارت به 26

 25.56 36.94 20.30 29.89 ونی...تعابه بخش خصوصی و  یافتهتخصیص منافع و امتیازات از حقوقی اشخاصعدم استفاده  27

 34.44 38.75 33.64 38.57 عمومی و یتعاون خصوصی، یهاشرکت مدیریت در اجرایی یهادستگاهعدم مداخله و نفوذ  28

29 
 تأمین بیمه حق کنندگانمالیاتی و پرداخت مؤدیان اعتراض به برای رسیدگی قانونی انجام اقدامات

 اجتماعی
47.16 43.03 49.21 50.00 
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 کل سؤال) حکم( ردیف
 بخش

 کشاورزی خدمات صنعت

 42.22 43.49 36.67 42.21 ی تجاریهادادگاهایجاد شعب  30

 51.62 47.45 37.12 45.25 (احکام )میانگین کل

 

 

-اطالعات این جدول نیز مشخص است فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار شرکت که از گونههمان

درصد اعالم  45.25گانه قانون را معادل 53حکم از احکام  30کننده در این نظرسنجی، میزان اجرا و تحقق اهداف

 صنعترصد و خبرگان بخش د 51.62با  کشاورزیدی و خبرگان در بخش که در این میان فعاالن اقتصا اندکرده

نظر خبرگان حوزه  اند. همچنین ازاشتهعالم ددرصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحقق احکام را ا 37.12با 

کمترین  «مخابرات خدمات یا گاز یا برق قطع از تولیدی ناشی واحدهای پرداخت خسارت به» حکم کسب و کار

بیشترین میزان  «...ی اقتصادی فعال در کشور و هاتشکلدر زمینه تهیه فهرست  هااتاقعملکرد »و حکم  میزان تحقق

  .است خود اختصاص دادهتحقق احکام را به 
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 ازیامت 100اصناف و تعاون از  ،یخبرگان سه اتاق بازرگان کیاجرا و تحقق احکام قانون به تفک زانینظر خبرگان در مورد م -5جدول 

 کل حکم(سؤال ) ردیف
 اتاق

 تعاون اصناف بازرگانی

 65.67 50 35.86 45.52 ایران مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاقایجاد  1

2 
های مرتبط گیریدولت پیش از تصمیمتوسط  هاتشکل و هااتاق کتبینظر  درخواست و بررسی

 و کار کسببا محیط 
55.50 48.71 52.5 68.53 

 57.06 57.5 40.43 47.37 ررات و ...هنگام تدوین مقی اجرایی هادستگاهتوسط ی اقتصادی هاتشکلاستعالم نظر  3

 64.71 47.5 60.86 63.20 .ی اقتصادی فعال در کشور و ..هاتشکلدر زمینه تهیه فهرست  هااتاقعملکرد  4

5 
 یهافعالیتسازی و انسجام در ی موازی، ادغام و یکپارچههاتشکلدر زمینه حذف  هااتاقعملکرد 

 هاتشکل موازی
50.30 44.06 22.5 60.29 

 53.33 25 41.86 45.35 الندید اقتصادی سراسری توسط مسئوی جهاتشکلنظرات اصناف و مدنظر قرار دادن  6

 52.42 27.5 44.20 46.22 گذاران در کشورتصادی و سرمایهاق فعاالن آمار و اطالعات موردنیازتهیه و انتشار  7

8 
دهی وکاهش تولیدی کشورسامان واحدهای مختلف به اجرایی یهادستگاه مراجعه نمایندگان

 یافته است.
37.90 35.43 62.5 40.29 

 51.47 62.5 46.67 50.00 واحد ی اجرایی در قالب پنجرههادستگاهصدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در ساماندهی  9

10 
الکترونیکی  هایخارجی کشور با ایجاد و استقرار سامانه تجارت فرایندتمامی مراحل ایجاد 

 مجازی صورتبه
45.05 43.04 40 45.00 

 38.82 37.5 31.00 35.10 یاقتصاد فعاالندر اختیار  خارجی روابط هایظرفیتقرار دادن  11

 38.44 30 31.47 34.38 ایران تجاری به شرکای و خارجی گذارانسرمایه ترددتسهیل  12

 60.29 32.5 57.16 57.58 های خصوصی و تعاونیدولت و بخش نظرگفتگو در تبادل شورایتاثیر  13

 60.00 32.5 57.86 56.97 ... ؤثر ومگفتگو در بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم  شورایعملکرد مطلوب  14

 62.50 52.5 62.86 61.73 فتگوگ شورایتوسط  هاتشکل یا اصناف نمایندگان پیشنهادهای و نظراتتوجه و استماع  15

 60.94 50 52.57 54.69 ... و و کار کسباخالق  اقتصادی، فرهنگ ارتقای شورای گفتگو برایاقدامات مؤثر  16

 51.61 55 44.41 47.63 قررات و ...م و قوانین در تعمیم امتیازات موجود یا اقدامات مؤثر شورای گفتگو در زمینه حذف 17

 46.25 60 35.36 40.41 مالیات پرداخت مشمول واحدهای شناسایی در شورای گفتگواقدامات مؤثر  18

 51.88 47.5 55.80 53.81 ردر بهبود فضای کسب و کاخصوصی  بخش و دولت گفتگوی استانی شوراهاینقش موثر  19

20 
استانی  اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و واحدهای یهادستگاهبررسی و پاسخگویی 

 ... و هاتشکل نمایندگان سؤاالت
43.64 42.43 35 46.36 

 41.21 17.5 33.33 35.92 هاشهرداریتوسط  متوسط و کوچک تولیدکنندگان سرمایه وهایی برای فروشندگان کمتعیین مکان 21

 40.91 40 40.86 42.02 عمومی بخش معامالت جامع ایجاد پایگاه 22

23 
ی هادستگاه در اولویت قرار دادن انجام معامالت وانتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر، توسط

 اجرایی
39.80 36.00 40 43.94 

 39.39 42.5 36.96 38.98 اهقرارداد ی اجرایی در انعقادهادستگاهتوسط یکنواخت  یهافرماستفاده از  24

 46.97 37.5 34.64 39.80 قبل از اجرا ی اجراییهادستگاهو ... توسط  هاسیاست تغییرات در هرگونه رسانیاطالع 25

 44.85 12.5 20.00 27.98 مخابرات خدمات یا گاز یا برق قطع از تولیدی ناشی واحدهای پرداخت خسارت به 26

 42.73 47.5 23.73 29.89 اونی...به بخش خصوصی و تع یافتهتخصیص منافع و امتیازات از حقوقی اشخاصعدم استفاده  27

 47.27 37.5 31.74 38.57 عمومی و یتعاون خصوصی، یهاشرکت مدیریت در اجرایی یهادستگاهعدم مداخله و نفوذ  28

 50.91 57.5 45.00 47.16 اجتماعی تأمین بیمه حق کنندگانمالیاتی و پرداخت مؤدیان اعتراض به برای رسیدگی قانونی انجام اقدامات 29

 50.00 47.5 36.62 42.21 ی تجاریهادادگاهایجاد شعب  30

5.254 کل احکام میانگین  5.814  42 50.70 
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که از اطالعات این جدول نیز مشخص است درحالی که به طور کلی فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه  گونههمان

گانه قانون را معادل 53حکم از احکام  30کننده در این نظرسنجی، میزان اجرا و تحقق اهداف کسب و کار شرکت

خبرگان  درصد و 70.70با تعاوناما در این میان، فعاالن اقتصادی و خبرگان در اتاق  ؛اندکردهدرصد اعالم  45.25

 اند.اشتهحکام را اعالم ددرصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحقق ا 41.85در اتاق بازرگانی با 
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 ازیامت 100و جنس از  یحقوق /یقیاشخاص حق کیاجرا و تحقق احکام قانون به تفک زانینظر خبرگان در مورد م -6جدول 

ردی

 ف
 کل سؤال) حکم(

 جنس شخص

 زن مرد حقوقی حقیقی

 42 45.32 42.42 48.81 45.52 ایران اتاقایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در  1

2 
های گیرییمدولت پیش از تصمتوسط  هاتشکل و هااتاق کتبینظر  درخواست و بررسی

 کار و مرتبط با محیط کسب
55.50 62.09 50.46 55.82 48 

 46 46.39 44.92 48.57 47.37 قررات و ...می اجرایی هنگام تدوین هادستگاهی اقتصادی توسط هاتشکلاستعالم نظر  3

 56 62.14 59.38 64.88 63.20 ... ی اقتصادی فعال در کشور وهاتشکلدر زمینه تهیه فهرست  هااتاقعملکرد  4

5 
سازی و انسجام در ی موازی، ادغام و یکپارچههاتشکلدر زمینه حذف  هااتاقعملکرد 

 هاتشکل موازی یهافعالیت
50.30 51.43 46.46 48.35 49 

 44 44.85 42.97 47.44 45.35 سئوالندید اقتصادی سراسری توسط می جهاتشکلنظرات اصناف و مدنظر قرار دادن  6

 35 47.29 45.54 47.07 46.22 گذاران در کشورتصادی و سرمایهاق فعاالن آمار و اطالعات موردنیازتهیه و انتشار  7

8 
ماندهی تولیدی کشورسا واحدهای مختلف به اجرایی یهادستگاه مراجعه نمایندگان

 وکاهش یافته است.
37.90 37.91 38.00 38.27 35 

 52 48.45 46.77 51.90 50.00 جره واحدی اجرایی در قالب پنهادستگاهصدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در ساماندهی  9

10 
های خارجی کشور با ایجاد و استقرار سامانه تجارت فرایندتمامی مراحل ایجاد 

 مجازی صورتبهالکترونیکی 
45.05 39.29 46.31 43.09 48 

 34 33.67 36.46 29.53 35.10 یاقتصاد فعاالندر اختیار  خارجی روابط هایظرفیتقرار دادن  11

 29 34.04 30.79 37.80 34.38 ایران تجاری به شرکای و خارجی گذارانسرمایه ترددتسهیل  12

 52 57.79 55.00 60.73 57.58 های خصوصی و تعاونیدولت و بخش نظرتبادلگفتگو در  شورایتاثیر  13

 49 58.45 55.94 60.00 56.97 ر و ...گفتگو در بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤث عملکرد مطلوب شورای 14

 62 62.40 60.16 65.58 61.73 گفتگو توسط شورای هاتشکل یا اصناف نمایندگان پیشنهادهای و توجه و استماع نظرات 15

 48 55.73 53.97 56.51 54.69 ... و و کار کسباخالق  اقتصادی، فرهنگ ارتقای شورای گفتگو برایاقدامات مؤثر  16

17 
 و نینقوا در تعمیم امتیازات موجود یا شورای گفتگو در زمینه حذفاقدامات مؤثر 

 مقررات و ...
47.63 47.86 46.39 48.30 33.33 

 34 40.21 37.62 42.62 40.41 مالیات پرداخت مشمول واحدهای شناسایی در شورای گفتگواقدامات مؤثر  18

19 
 در بهبود فضای کسب وخصوصی  بخش و دولت گفتگوی استانی شوراهاینقش موثر 

 کار
53.81 52.38 55.56 54.74 50 

20 
های استانی کسب و کار و واحد اجرایی مرتبط با محیط یهادستگاهبررسی و پاسخگویی 

 ... و هاتشکل نمایندگان سؤاالت
43.64 40.70 45.16 43.81 39 

21 
توسط  متوسط و کوچک ندگانتولیدکن سرمایه وفروشندگان کمهایی برای تعیین مکان

 هاشهرداری
35.92 35.48 35.00 35.21 35 

 33 41.65 39.84 42.33 42.02 عمومی بخش معامالت جامع ایجاد پایگاه 22

23 
توسط  ر،انجام معامالت وانتخاب طرف قرارداد در شرایط برابدر اولویت قرار دادن 

 ی اجراییهادستگاه
39.80 39.77 37.81 39.48 30 

 38 37.92 34.22 43.57 38.98 هاادقرارد ی اجرایی در انعقادهادستگاهتوسط یکنواخت  یهافرماستفاده از  24

 43 38.13 36.88 41.19 39.80 ی اجرایی قبل از اجراهاتگاهدسها و ... توسط سیاست تغییرات در هرگونه رسانیاطالع 25

 22 27.94 25.94 29.53 27.98 اتمخابر خدمات یا گاز یا برق قطع از تولیدی ناشی واحدهای پرداخت خسارت به 26

 37 30.00 31.43 29.51 29.89 تعاونی... به بخش خصوصی و یافتهتخصیص منافع و امتیازات از حقوقی اشخاصعدم استفاده  27

 44 36.04 35.78 38.33 38.57 عمومی و تعاونی خصوصی، هایشرکت مدیریت در اجرایی یهادستگاهعدم مداخله و نفوذ  28
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ردی

 ف
 کل سؤال) حکم(

 جنس شخص

 زن مرد حقوقی حقیقی

29 
 بیمه حق کنندگانمالیاتی و پرداخت مؤدیان اعتراض به برای رسیدگی قانونی اقداماتانجام 

 اجتماعی تأمین
47.16 49.05 46.19 47.16 49 

 44 40.95 38.25 45.71 42.21 ی تجاریهادادگاهایجاد شعب  30

 42.22 44.89 43.47 46.41 45.25 کل احکام میانگین

 

حالی که به طور کلی فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه  که از اطالعات این جدول نیز مشخص است در گونههمان

گانه قانون را معادل 53حکم از احکام  30کننده در این نظرسنجی، میزان اجرا و تحقق اهداف شرکتکسب و کار 

میزان تحقق ، (46.41دی و خبرگان با شخصیت حقیقی )اما در این میان، فعاالن اقتصا ؛اندکردهدرصد اعالم  45.25

تحقق احکام ، میزان 44.89مردان با امتیاز . همچنین اندکرده( ارزیابی 43.47) کام را بیشتر از اشخاص حقوقیاح

 اند.داشته( اعالم 42.22را بیشتر از زنان )
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 ازیامت 100از  یلیمدرک و گروه تحص کیاجرا و تحقق احکام قانون به تفک زانینظر خبرگان در مورد م -7جدول 

 کل سؤال) حکم( ردیف

 گروه تحصیلی مدرک تحصیلی

 دکتری
کارشناسی 

 ارشد
 کارشناسی

کاردانی و 

 کمتر

علوم 

 انسانی
 مهندسی

سایر 

 هارشته

1 
ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 

 ایران در اتاق
45.52 43.08 47.38 35 57.14 46.78 38.97 49.38 

2 
 هاتشکل و هااتاق کتبینظر  درخواست و بررسی

های مرتبط با گیریدولت پیش از تصمیمتوسط 

 و کار کسبمحیط 
55.50 52.69 49.77 57.39 70 55.33 50.00 62.78 

3 
ی هادستگاهتوسط ی اقتصادی هاتشکلاستعالم نظر 

 اجرایی هنگام تدوین مقررات و ...
47.37 46.54 36.43 52.61 63.13 42.88 46.33 57.78 

4 
ی هاتشکلدر زمینه تهیه فهرست  هااتاقعملکرد 

 اقتصادی فعال در کشور و ...
63.20 59.23 58.60 62.17 72.5 61.83 56.67 68.89 

5 
ی موازی، هاتشکلدر زمینه حذف  هااتاقعملکرد 

 موازی یهافعالیتم در سازی و انسجاادغام و یکپارچه

 هاتشکل
50.30 51.92 39.29 49.13 65.63 47.00 41.38 64.44 

6 
دید ی جهاتشکلنظرات اصناف و مدنظر قرار دادن 

 اقتصادی سراسری توسط مسئوالن
45.35 45.77 39.07 44.35 60 43.00 41.33 57.06 

7 
 فعاالن آمار و اطالعات موردنیازتهیه و انتشار 

 رگذاران در کشوتصادی و سرمایهاق
46.22 43.20 43.49 42.17 64.67 45.25 39.67 60.59 

8 
 مختلف به اجرایی یهادستگاه مراجعه نمایندگان

تولیدی کشورساماندهی وکاهش یافته  واحدهای

 است.
37.90 35.38 37.91 36.09 45 41.50 27.33 43.89 

9 
صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در ساماندهی 

 ی اجرایی در قالب پنجره واحدهادستگاه
50.00 56.15 42.09 46.52 58.67 51.83 37.67 57.65 

10 
 خارجی کشور با تجارت فرایندتمامی مراحل ایجاد 

 صورتبههای الکترونیکی ایجاد و استقرار سامانه

 مجازی
45.05 53.08 38.33 37.39 50.63 42.33 41.38 51.11 

11 
در اختیار  خارجی روابط هایظرفیتقرار دادن 

 یاقتصاد فعاالن
35.10 33.85 30.93 36.96 36.25 33.67 30.33 39.44 

12 
 شرکای و خارجی گذارانسرمایه ترددتسهیل 

 ایران تجاری به
34.38 30.77 30.95 36.36 42.14 33.22 30.00 41.25 

13 
های دولت و بخش نظرگفتگو در تبادل شورایتاثیر 

 خصوصی و تعاونی
57.58 60.77 56.59 50.43 63.33 55.42 57.59 62.94 

14 
رفع گفتگو در بررسی و  شورایعملکرد مطلوب 

 ... موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر و
56.97 58.85 57.44 45.91 71.88 52.71 61.00 67.78 

15 
 نمایندگان پیشنهادهای و نظراتتوجه و استماع 

 گفتگو شورایتوسط  هاتشکل یا اصناف
61.73 61.15 64.29 51.82 73.75 57.59 66.00 71.67 

16 
 فرهنگ ارتقای شورای گفتگو برایاقدامات مؤثر 

 ... و و کار کسباخالق  اقتصادی،
54.69 51.54 55.95 43.18 74.38 50.17 56.00 68.89 

17 
 یا شورای گفتگو در زمینه حذفاقدامات مؤثر 

 مقررات و ... و قوانین در تعمیم امتیازات موجود
47.63 52.31 45.37 35.71 58 46.90 43.21 53.53 
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 کل سؤال) حکم( ردیف

 گروه تحصیلی مدرک تحصیلی

 دکتری
کارشناسی 

 ارشد
 کارشناسی

کاردانی و 

 کمتر

علوم 

 انسانی
 مهندسی

سایر 

 هارشته

18 
 واحدهای شناسایی در گفتگوشورای اقدامات مؤثر 

 مالیات پرداخت مشمول
40.41 42.69 38.05 35.91 43.75 40.86 36.21 41.11 

19 
 بخش و دولت گفتگوی استانی شوراهاینقش موثر 

 در بهبود فضای کسب و کارخصوصی 
53.81 54.62 56.19 46.36 60 52.59 55.33 58.24 

20 
 مرتبط بااجرایی  یهادستگاهبررسی و پاسخگویی 

 محیط کسب و کار و واحدهای استانی سؤاالت

 ... و هاتشکل نمایندگان
43.64 45.77 41.67 39.57 49.38 43.22 41.00 47.78 

21 
 سرمایه وفروشندگان کمهایی برای تعیین مکان

 هاشهرداریتوسط  متوسط و کوچک تولیدکنندگان
35.92 33.08 35.00 34.35 40.67 33.05 36.33 40.59 

 50.00 35.00 41.02 50.63 31.74 41.43 41.92 42.02 عمومی بخش معامالت جامع ایجاد پایگاه 22

23 
ف انجام معامالت وانتخاب طردر اولویت قرار دادن 

 ی اجراییهادستگاهتوسط  قرارداد در شرایط برابر،
39.80 38.08 35.71 39.13 46.25 36.27 35.67 51.11 

24 
ی هادستگاهتوسط یکنواخت  یهافرماستفاده از 

 هاقرارداد اجرایی در انعقاد
38.98 40.38 33.90 37.39 45 41.38 29.00 41.67 

25 
و ...  هاسیاست تغییرات در هرگونه رسانیاطالع

 قبل از اجرا ی اجراییهادستگاهتوسط 
39.80 44.23 34.76 33.48 47.33 40.17 32.00 44.71 

26 
 قطع از تولیدی ناشی واحدهای پرداخت خسارت به

 مخابرات خدمات یا گاز یا برق
27.98 26.15 25.00 23.04 41.88 25.59 25.67 36.11 

27 
 منافع و امتیازات از حقوقی اشخاصعدم استفاده 

 به بخش خصوصی و تعاونی... یافتهتخصیص
29.89 26.15 26.00 33.91 46 32.37 20.36 41.76 

28 
 یتمدیر در اجرایی یهادستگاهعدم مداخله و نفوذ 

 عمومی و تعاونی خصوصی، یهاشرکت
38.57 26.54 35.85 36.52 56.25 31.86 40.69 46.67 

29 
 یانمؤد اعتراض به برای رسیدگی قانونی اقداماتانجام 

 جتماعیا تأمین بیمه حق کنندگانمالیاتی و پرداخت
47.16 45.00 47.07 46.09 54 45.25 48.97 51.76 

 40.00 42.86 40.85 43.75 50.43 39.50 34.23 42.21 ی تجاریهادادگاهایجاد شعب  30

.4842 44.51 45.25 میانگین  1.554  55.09 .7734  41.69 52.45 

 

 دارایفعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار  ،که از اطالعات این جدول نیز مشخص است گونههمان

به ترتیب بیشترین و  ،(41.55)کارشناسی  تحصیلی مدرکدارندگان ( و 55.09) درک تحصیلی کاردانی و کمترم

( 52.45)های تحصیلی رشتهسایر دارندگان مدرک در  ،آنبر. عالوه اندکردهکمترین میزان تحقق احکام را ارزیابی 

کمترین میزان تحقق احکام را اعالم ،(41.69مهندسی )های تحصیلی درگروه دارندگان مدرک در رشتهبیشترین و 

  اند.هداشت
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 میانگین نظرات خبرگان به هریک از سواالت نظرسنجی -1نمودار 

 

 
 و مقایسه با سال گذشته سه اتاق کینمرات نظر خبرگان به تفک نیانگیم -2نمودار 
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 و مقایسه با سال گذشته تیرشته فعال کینمرات نظر خبرگان به تفک نیانگیم -3نمودار 

 

ها ها و تفاوتاختالف ولی برای برای بهتر دیده شده استنکته: در هر سه نمودار فوق، دامنه تغییرات بین صفر تا صد 

 .ستا درصدهای موجود در نظر گرفته شده ها در محدوده مقادیرمقیاس نموداربین هر گروه، 
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 پرسش تشریحی 4شامل  های کلیپیشنهاد اصالح و بازنگری و بیان دیدگاه: نتایج بخش ب
 

دهای اصالحی آنان در زمینه نیاز به اصالح، حذف و یا بازنگری در مواد قانون و پیشنها پرسش باز 4 در این بخش،

 :پرسیده شد به شرح زیر اقتصادی قانون از فعاالنبرای بهتر اجرا شدن 

 و کارایی نداشتن دلیل به کار، و کسب محیط مستمر بهبود قانون هایتبصره یا و مواد از یککدام شما نظر به -1

 .کنید بیان را خود دالیل لطفاً شوند؟ حذف باید اجرا، امکان یا و ضرورت اثربخشی،

 اصالح و بازنگری به نیاز ،و کار کسب محیط مستمر بهبود قانون هایتبصره یا و مواد از یککدام شما نظر به -2

 .کنید بیان نیز را خود پیشنهادی متن و موردنظر اصالح دالیل لطفاً دارند؟

 تحریم) خارجی عوامل از هریک نقش دانید،نمی آمیزموفقیت را بهبود قانون از هاییبخش اجرای که صورتی در -3

 .نمایید انبی و ارزیابی درصد، ذکر با را خصوص این در...(  و مدیریتی مشکالت)داخلی  عوامل یا و...(  و

 .فرمایید بیان( مورد 3 حداکثر) را کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون بهتر هرچه اجرای برای خود پیشنهادهای -4

ی فوق پاسخ داده بودند هاپرسشتری به در ادامه این بخش، نظرهای آن دسته از فعاالن اقتصادی که به طور جامع

 رش پرداخته شود.موجز بودن گزاو  موضوع سایر نظرها هم با رعایت عدم تکرار به عیناً آورده شده و سعی شده تا

 و کارایی کار، و کسب محیط مستمر بهبود قانون هایتبصره یا و مواد از یک کدام شما نظر به -1

 اصالح و بازنگری دارند؟اثربخشی الزم را ندارند و یا نیاز به 

های نامهآییناست ولی عزم ملی برای اجرای قانون و تکمیل  خوب و مترقی یدر کل این قانون از نظر ساختار قانون -

همکاری ضعیفی دارند و  هادستگاهاجرایی آن وجود ندارد و فقط در نحوه اجرا و اثرگذاری مشکل دارد، متاسفانه 

 .دهندمیمتولیان آن تن به اجرای آن ن

داشته باشد.  یدج یدگیمسئله رس نیبه ا دیلذا مجلس با، است نشده ییقانون اجرا نیدرصد ا 80 تاکنون حدود -

صوبات ابالغی د. مدارن یو اثربخش ییاجرا شوند کارا حیکامل و صح صورتبهکه  یوضع شده در صورت نیقوان

 .استقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اخیر مجلس بسیار مفید و موثر در رونق کسب و کار 

وان ساالری اداری دارد بلکه موجب گسترش دیندر بهبود محیط کسب و کار را  این قانون نه تنها کمترین اثربخشی -

 است.شده
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. استشده میتنظ یفیک صورتبه است و صرفاً ش و ابالغ ماندهکسب و کار فقط در حد نگار طیقانون بهبود مح -

ها با عدم اجرا از بخش یاریدر بس، است کار مورد توجه قرار نگرفته کسب و طیدر قانون بهبود مح ییضمانت اجرا

عملیاتی شدن  فقدان ضمانت اجرایی برای است.از مباحث کشور است مواجه یاریکه همان حلقه مفقوده در بس

کمیت صورت موارد متعدد ترک فعل و عدم توجه به تکالیف این قانون توسط نهاد و حا شدهاحکام قانون موجب 

 پذیرد.

رو ضمانت اجرایی قانون ی اجرایی در اجرای قانون است؛ از اینهادستگاهآنچه که مهم است نظارت بر عملکرد  -

 گر در اجرای قانون(کننده و تعللی تخطیهادستگاهباید مورد بازنگری قرار گیرد. )برخورد قانونی با 

 د،ینمایبرخورد م یاقهیسل دگاهیبا د یشده و هر ارگان و سازمان انیب یکل صورتبهو مقررات کسب و کار  نیقوان -

 است.دهکر جادیکسب و کار ا طیدر مح یکه به نوبه خود موانع مهم

تشکیل شود و  کارشناسی صاحبان نظر و فعاالن اقتصادیگردد قبل از تصویب هر قانونی، جلسات پیشپیشنهاد می -

 صورتبهد و سپس ها و خطرات احتمالی و ... مورد بررسی قرار گیرهای قانون مورد نظر بازیابی شده و کسریچالش

 علنی مورد اجرا قرار گیرد.

 بیقبل از تصو هاتشکل یاز جمله اخذ نظر تخصص ؛شوندیاجرا نم هستندکه الزم االجرا  یمفاد یمتاسفانه حت -

 نفعانذی یمختلف برا یهاو ابالغ بخشنامه نیقوان

سوء سیاست خارجی ها و اثرات ی امن و پایدار اقتصادی برای کسب و کار به دلیل تحریمدر شرایطی که فضا -

ضامن  تواندمیاست هیچ جایگزین دیگری از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار نکشور، آسیب جدی دیده

برد و نج میرفعالیت اقتصادی باشد. تدوین و اجرای چنین قانونی در مثل مانند آن است که کسی از زخم معده 

فایده یا کل قانون بی هاآور به اطرافیان بیمار بدهند، در این معناطبیبان به جای مداوای وی دستور طبخ غذاهای اشت

 کم فایده و بالاثر خواهد بود.

ضمانت  عتریهرچه سر اتاق ،کسب و کار طیقانون بهبود مح یهامواد و تبصرهیی شدن اجرای برا گرددیم شنهادیپ -

است،  یمواد قانون 3/2 بایکه تقر دیکسب و کار کمک نما طیبهبود مح یبه اجرا تواندمیکه  یایمواد قانون اجرای

 .کند شنهادیپ هاتشکل ریبا مشورت سا

ها، نامهآیینی اقتصادی هنگام تدوین مقررات و هاتشکلاخذ نظر از  و قانون بهبود مستمر کسب و کار 3و  2مواد  -

پذیری بخش خصوصی در سرنوشت خود بوده و در صورت اجرا با ترین مواد این قانون به واسطه نقشاز مترقی
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ماده د. در کنهای مدیریتی و اقتصادی در بازار جلوگیری میالساعه از شوکهای خلقپیشگیری از صدور بخشنامه

 یبخش خصوص یهاتشکلقانون بهبود چنانچه نظر  3 و 2درمواد و  موفق عمل نشده نهمتاسفا هاتشکلدر مورد  2

 داشته باشد. ییاجرا تیو مقررات قابل نیقوان نیا دینشود نبا ذاخ یاونو تع

 یشورا اراتیاخت و فیآن در قسمت وظا 3و  2مواد  ژهیقانون مذکور به و حیصح یجهت اجرا شودمی شنهادیپ -

با مواد  مرتبط ییاجرا یهادستگاهعملکرد  یابیدر خصوص ارز ی( بند11)ماده  یدولت و بخش خصوص یگفتگو

 و گنجانده شود. فیقانون تعر 3و 2

ه آمار روزآمد و ب یاقتصاد یهاتشکل یدسترسو  محدود اعالم شده اریدر رابطه با آمار و اطالعات بس 6ماده  -

 وجود ندارد. شفاف

 .دارد یبه اصالح و بازنگر ازین 8و  7 ماده -

 یهمکار و ، بازرگانییاقتصاد زنیمانند اعزام را ؛است صورت نگرفته یاقدامات ملموس و مشهود 10 و 9 مواددر  -

 یبه منظور برقرار یجلسات گرددیم شنهادی، پ10و  9مواد  یاجرا یدر راستا. گرید یمشترک در کشورها یهااتاقبا 

شدن  ییساز و کار اجرا نییو تع هایگرها و کنسولخانهوزارت امور خارجه و سفارت یاقتصاد ندگانیتعامل با نما

 برگزار گردد. یمواد قانون

رد الزم را ندارد شورا عملک فیدر بند پ وظا ژهیشورا به و اراتیاخت یگفتگو در اجرا یشورا رخانهی: دب11ماده  -

 است. نشده فیتحقق آن تعر زانیبند و م نیا یریگاندازه یبرا یشاخص عمالً و

 .و اصالح دارد یبازنگر به ازین، 18در ماده  یصنف یهاتشکل فیشرح وظا17و 16مواد  -

هنوز مکان مناسبی  ،هااستاندر برخی از  16اجرایی نشدن ماده به دلیل  و الزم ندارد. یکاف یضمانت اجرا 16ماده  -

نظر گرفته  و متوسط و فروشندگان کم سرمایه در برای بازار مصرف تولیدکنندگان کوچک هاشهرداریاز سوی 

 است. نشده

مناسب به  ییوها ضمن پاسخگآن یاستان یکسب و کار و واحدها طیمرتبط با مح ییاجرا یهادستگاه: 20 ماده -

 .ندکنیم یها را بررسآن اتیمطالبات و شکا ،یو فعاالن اقتصاد هاتشکل ندگانیسواالت نما
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ماده به تعداد  نیدمات اهستند، خ یخانگ یهاکارگاه عموماً یدست عیصنا یهاکارگاه کهاینبه علت  25در ماده  -

احداث  کپارچهی رساختیز ایمتمرکز و  صورتبهها که کارگاه یو مادام گیردمیتعلق  یدست عیصنا یاز اعضا یکم

 .ستین ریماده امکان پذ نینگردند استفاده از خدمات ا

 یدر زمان مقتض ییاجرا یهاهیمقررات و رو ها،استیدر س راتییو دولت در مورد هرگونه تغ ییاجرا یهادستگاه -

شده و نیازمند ضمانت نی اخیر اجرا هاسالکه عمدتاً در  کنندی اطالع رسان یگروه یهارسانه قیقبل از اجرا از طر

 اجراست.

 روز یک بار باشد( 15: زمان برگزاری جلسات )حداقل 11ه ماد 5الف( تبصره  -

 مساعدت نماید.: دولت کمک و 11ماده  4ب( تبصره 

 عهده اتاق باشد.ج( مسئولیت بهبود کسب و کار به

 کنند.عمل نمی هابانک: 23(ماده د

 ای از دولت برای اجرا وجود ندارد.و عالقه یی: حمایت اجرا27ماده  2(تبصره هـ

م آن به بخش اعظباید یا ضمانت اجرا داشته و یا  15و  14و 10و 9و 8و  7و  5، ماده 4و تبصره ماده  3، 2واد م -

ها را پایبند مسائل بخش خصوصی تفویض و به واحدهای تولیدی و کسب و کار آزادی عمل و اختیار بیشتر داد و آن

 ی دولتی ننمود.هادستگاهاداری  روکراسیوب

اف ذکر شود. در ماده عمده مواد در قانون مربوطه، سست و بدون الزام است و باید الزام و تعهد به اجرا در آن شف -

انه صنعت به عنوان چرا خ 1تبصره  5ی اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و الزامی ندارد. در ماده هاتشکلنظر  3

یچ وجه مورد قبول به ه 11نیاز به اصالح دارند. ماده  11 و 10، 9است؟ مواد تشکل زیر مجموعه اتاق قرار نگرفته

 است.ایی نشدهانجام نشده و مواد اجر 14کند. ماده شناسد و در جلسات شرکت نمیدادستان نیست و به رسمیت نمی

 از طریق و کار کسبماده شامل تسهیل شروع  29ترین اهداف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قالب مهم -

سازی ، شفافگیری اقتصادیالزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از تصمیمتسریع در صدور مجوزها، 

، باثبات و قابل ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچکاطالعات و آمار مورد نیاز فعاالن اقتصادی، 

های سیاست خارجی در الن اقتصادی، هدایت ظرفیتها و رفتارهای مسئوها، تصمیمبینی کردن تغییر سیاستپیش

جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی و ... بوده که در برخی موارد این قانون به اهداف ذاتی خود 

دست یافته و در برخی موارد از جمله تسریع در صدور مجوزها و الزام بخش دولت به مشورت با فعاالن اقتصادی 

د. از طرفی فعاالن اقتصادی در کشور همچنان با مشکل خالء آمارها و اطالعات تجاری و اقتصادی موثر واقع نش
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های عملکردی غیر قابل بر اساس سالنامه هادستگاهمنتشره از سوی ادارات و  های گزارشمواجه بوده و عموماً 

 برداری و استناد بوده و بیشتر جنبه آمارهای اسمی دارد.بهره

های مربوط نهیو هز زمان، اسناد نیحذف شوند و همچن یرضروریغ هایفرایند ها وهیمقررات، مجوزها، روو  نیقوان -

حذف  ایصالح و کشور در قالب ا یمقررات طیاصالح مح استی. سابدیها کاهش هیها و تادیبه صدور مجوزها، گواه

و  یبا هماهنگ تیفیو ک تیکم عدوکارها در دو بکسب خلزائد و م نیها، مقررات و قواننامهنیآئها، بخشنامه هیکل

انتشار اوراق  شود. ییاجرا ییزدامقررات ئتیه یو کارشناس یقانون هایتیمندی از ظرفبهره گانه وهمکاری قوای سه

 اتیاخذ مال ندفرای شود. در لیتسه ،یسنجآن با رتبه ینیگزیو جا قهیحذف شرط ضمانت و وث قیاز طر یشرکت یبده

بر  اتیمال صیو تشخ یدگیالراس در رسیخودسرانه عل وهیحذف گردد و از اعمال ش زمحورییبر ارزش افزوده، مم

رکننده نمونه و عنوان صادانتخاب به ،یصادرات زیجوا رینظ یتاهای صادر. مشوقدیآعمل افزوده، ممانعت بهارزش

کوچک و  عیامکمل )صن عیصنا قیبرای تشو ورحذف شوند و منابع مذک یباالدست عیبرای صنا لیقب نیمواردی از ا

 داده شوند. صیمتوسط( تخص

های گردد برنامهجود بخش آموزش در قانون، با توجه به ضعف سیستم آموزشی و عدم اطالع پیشنهاد میعدم و -

 بهتر تدوین گردد.

 واحدهای گردش در هسرمای تامین برای تولید ویژه ابحس پذیر، رقابت تولید موانع رفع قانون( 21) ماده با مطابق -

. شود اصالح ذکورم ماده دستورالعمل ها،بنگاه به تسهیالت اعطای سازیبهینه منظوربه و گردد اندازیراه تولیدی

 طال، و کهس ارز، لوکس، خودروی مسکن، معامالت) سرمایه عایدی بر مالیات وضع طریق از مالیاتی جامع سیستم

 مورد ارایید بازارهای در بازی سفته شروع برای کمی هایمحدودیت ایجاد و( بهادار اوراق و بانکی هایسپرده

 ارتباط قطع منظوربه اقتصادی، واحدهای دفاتر مالیاتی حسابرسی به مربوط هایفرایند .گیرد قرار اصالح و بازبینی

 هایبنگاه زا مالیات اخذ در واحد ایرویه. شود الکترونیکی فساد، کاهش و مالیاتی ممیزان و مودیان مستقیم

 قرار اصالح و ینیبازب مورد مالیاتی مقررات و قوانین. گردد اتخاذ و تعریف عمومی، نهادهای و دولتیشبه خصوصی،

 حمایت برای اوتیمتف قانونی سازوکار. شوند فهم قابل و ساده مالیاتی، مودیان توسط بهتر درک منظوربه و گیرند

 .گردد اجرا و طراحی متوسط، و کوچک هایبنگاه از مالیاتی

 خطوط آالتنماشی خرید برای مالیاتی معافیت و گردد اصالح مستقیم هایمالیات قانون( 17) ماده( 2) تبصره -

 .شود گرفته نظر در ،هستند افزوده ارزش بر مالیات از معاف که کاالهایی از دسته آن تولید
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 طور به مالیاتی اطالعات جامع سامانه و شود اصالح مستقیم هایمالیات قانون مکرر( 169) ماده اجرایی هایرویه -

 .گردد سازیپیاده و اجرا کامل

 اصالح اعیاجتم تامین سازمان مطالبات تشخیص نظر تجدید و بدوی هایهیئت ترکیب اجتماعی، تامین بحث در -

. گردد فزودها فعلی ترکیب به قاضی عضو یک و شود برقرار توزان مذکور هایهیئت ترکیب در که نحوی به گردد،

 حق ضرایب. ودش آورالزام مذکور هایهیئت در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت از نمایندگانی حضور همچنین

 ضرایب مختلف، هایرسته برای که ایگونه به گردد، اصالح پیمانکاری قراردادهای تنوع به توجه با پیمانکاری بیمه

 بیمه حق تیمحاسبا افزارنرم و اجتماعی تأمین بیمه حق کسر مشمول دستمزد دستورالعمل. شود تعریف متفاوتی

 محاسبه عدم طریق از ،اندکردهن اعمال جدید، قرارداد در را مزد افزایش کارگر توافق با که کارفرمایانی برای سنواتی،

. شود اصالح بل،ق سال ماه بهمن به نسبت جدید، سال لیست در مزدی سطوح سایر افزایش مبلغ التفاوتمابه وصول و

 بودن کمتر به نسبت گرفته، صورت هایبازرسی و مدارک و اسناد اساس بر اجتماعی تامین سازمان که صورتی در

 نماید مطالبه آوردیبر بدهی عنوان به را التفاوتبه ما کرد، حاصل اطمینان واقعی دستمزد از لیست در مندرج دستمزد

 است کرذ شایان. گیرد قرار رسیدگی مورد مطالبات تشخیص هایهیئت در مراتب کارفرما، اعتراض صورت در تا

 محاسبه شرو ارزی، بحث خصوص در. است امر این تحقق الزمه سنواتی بیمه حق محاسباتی افزارنرم اصالح که

 صادراتی دفه بازارهای هایقیمت و جهانی هایقیمت براساس که نحوی به گردد؛ اصالح صادراتی ایپایه قیمت

 حضور با دارایی و اقتصاد امور وزارت توسط مداوم جلسات برگزاری دارد، ضرورت مهم این تحقق برای. باشد

 خارجی جارتت مورد در. گیرد قرار کار دستور در مرکزی بانک و صمت وزارت گمرک، ایران، اتاق از نمایندگانی

 ایتعرفه نظام. شود یلتسه کشور نیاز مورد ارز تأمین جهت داخل، نیاز بر مازاد صادراتی اقالم به مجوزدهی هایفرایند

 واحد پنجره سامانه هایکاستی و نواقص. گردد اصالح داخل تولید از حمایت با متناسب کشور اقتصاد بر حاکم

 اصالح ،گمرکی تشریفات انجام زمان کاهش و خارجی تجارت فرایند کامل کردن الکترونیکی راستای در تجارت

 .گردند رفع و

( 44) اصل کلی هایسیاست اجرای قانون( 19) ماده با مطابق اقتصاد در خصوصی بخش مشارکت توسعه منظور به -

 .ودش انجام واگذاری به اقدام از قبل واگذاری، مشمول هایشرکت ساختار تجدید و اصالح اساسی، قانون

رد تحت تاثیر، تغییر یا های الزم و بدون در نظر گرفتن موایکباره بدون وجود زیرساخت صورتبهمتاسفانه قوانین  -

 شوند.تصویب یا تعلیق می
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مواردی مانند شاخص است ) 10ی بهبود محیط کسب و کار مشتمل بر هاشاخصبانک جهانی  یهاشاخصدر  -

است. البته قع شدهدر این پرسشنامه مورد غفلت وا و ...( که غالباً EDBقوانین ورشکستگی، انحالل خدمات بانکی و 

ست. در شاخص بی دلیل و آسیب زا 10باید بومی سازی شود ولی بی توجهی به این  هاشاخصصحیح است که 

ی بهبود محیط کسب و هاشاخصرتبه از نظر  10هر سال  بایستمیخور ذکر است طبق قرار معلوم در برنامه ششم 

است و صد البته که  کار رشد ایجاد شود. اما طبق آمار منتشر شده بانک جهانی هیچ ارتقایی صورت نگرفته

 کند.ی جهانی توجه میهاشاخصگذاری به گذار برای سرمایهسرمایه

را  یش خصوصده که نظر بخکردولت را مکلف  بوده و صرفاً یو امر یقانون تیاساسا قانون مذکور فاقد ماه -

ها مام بخشنامهتو دولت به شکل برابر  یمتشکل از بخش خصوص یاتهیکم دیکند و اگر بنا بر اصالح بود با افتیدر

اثر  چیه تواندمین یکه نظر بخش خصوص یحال در ،نمودندیقانون را صادر و ابالغ م نیدر ا ربطذیو اقدامات 

 اصالح شود. دیبا هیقانون از پا نیداشته باشد و لذا ا یتیحاکم یهادستگاهها و اقدامات در صدور بخشنامه یجد

آن  29و  25-16-14-7-5-3-2ابتدا بسترهای قانونی جهت اجرای کامل قانون از جمله مواد  شودمیپیشنهاد  -

 م گیرد.نجاهای فنی و کارشناسی اهای قانون بررسیفراهم و متعاقباً در خصوص میزان اثربخشی مواد و تبصره

ار از کارایی الزم کهای جدید، بسیاری از مفاد قانون فضای کسب و تبع تشکیل دولتها بهه به تغییر سیاستبا توج -

 تی ندارد.برخوردار نیستند، منتهی با توجه به کارآمد بودن آنها در صورت عمل کردن، تغییر قوانین ضرور

شوند.  ییو اجرا یبازنگر رانیکسب و کار ا یبهبود فضا نیاست قوان ازیدر کل ن یی،و اشتغالزا دیاز تول تیحما -

که  هستند یاریها و موانع بساما در عمل تبصره ،هستندمعاف  اتیو مال مهیاز ب انیدانش بن یهاشرکت ندیگویم مثالً

 .ستندین نها قادر به استفاده از آاز شرکت چکدامیه

 جرائم ان،یمؤد فیمفصالً به وظا اتیاشخاص مشمول مال نییبا تع یقبل نیکه همانند قوان یاتیو مقررات مال نیقوان -

نسبت به  یعدم اطالع و آگاه کهینحو و ... پرداخته به یاتیمراجع حل اختالف مال ات،ینحوه وصول مال ،یاتیمال

به همراه  یاقتصاد یهاو بنگاه انیکارفرما یرا برا ریناپذو جبران نیسنگ یبعضاً تبعات تواندمیمباحث آن  از کیهر

بر ارزش  اتیبه مال یدگیرس زمان منطبق شود. در یواقع طیبا شرا ستیبایباشد و میروز نم زیابا ن متناسب دارد و

عملکرد  یدگیدر زمان رس یدمؤ یبرا کند اما اگر یاسناد را بررس قیبه طور دق دیطبق قانون با یدگیرس ئتیافزوده ه

 یصیرا همان ماخذ درآمد تشخ مبنای دگیرس ئتیصادر شده باشد، ه اتیمال صیبرگ تشخ الراسیعل صورتبه

مالک  زمانبر است. اریاقدام، بس نیا و اعتراض به کندیسامانه اعتنا نم یهاهیو به اطالع دهدیعملکرد قرار م زیمم

زش افزوده با عملکرد و ار یبده نبودن تهاتر مطالبات و ریامکانپذ ات،یقرار گرفتن اعالم کارفرما در محاسبه مال
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 تیحساب و تلفن و ممنوع شدن با مسدود انیو مواجهه مود یاتیمال یبالعکس، ممکن نبودن تهاتر اسناد خزانه با بده

 در داریآب مطمئن و پا نیاز تام نانیحصول اطمهمچنین  بخش است. نیمشکالت در ا گرید خروج از کشور را از

 بهم تیریاستقرار مد قیاز طر یورو بهره یحکمران یمختلف کشور، ارتقا یهامتعارف بخش یازهایجهت رفع ن

 توسعه و یهاطرح یاجرا زیو ن یو محل زیآبر یهاحوضه ،یتقاضا در سطح مل تیریبر مد یمنابع آب مبتن وستهیپ

 مختلف یهاهیسرما نیمتقابل ب یو هماهنگ نیسرزم شیآما دار،یاصول توسعه پا تیپساب با رعا یبازچرخان

شبکه آب کشور با تمرکز  یوربه همراه ارتقاء بهره نفعانذیبا مشارکت مؤثر  یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع

 و یپسماند آب یهابا گسترش چرخه ستیز طیو حفظ مح تیفیعرضه و تقاضا، بهبود ک تیامن دار،یپا توسعه بر

 دیتوان تول تیبر تقو دیبا تاک یتوسعه پژوهش و فناور ت،یارتقاء سطح دانش و خالق ،یمنابع انسان تیریمد نیهمچن

 . میگذر کن یکنون طیجزء اهداف دولت باشد تا از شرا دیبا داخل

حل نشدن  لیبه دل ۹،  10و مواد  ۴موضوع تبصره ماده  ،یو تجارت خارج یگذارهیدر خصوص توسعه سرما -

چون سازمان تجارت  یالمللنیها و معاهدات ببه سازمان رانیا وستنیعدم پ ،یاهسته یهامیاز تحر یمشکالت ناش

در  یخارج یرقبا با یرانیو موثر تجار ا ناسبو پالرمو، امکان رقابت م FATF یهاونیو کنوانس هامانیو پ یجهان

و اقدام موثر  تیو حما ریزیبرنامهاست و عدم برده انیرا از م یالمللنیب گذارانهیو جذب سرما یجهان یبازارها

 یاز بازارها یرایدر بس یرانیبازرگانان ا تیفعال ،یو تجارت خارج یرانیاز تجار ا تیوزارت امور خارجه در حما

 حوزه حذف کرده است. نیموثر کرده و امکان توسعه را از ا ریرا محدود و غ ییاروپا و یاییآس

 

بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهتر ه طور کلی نظر خود در رابطه با میزان اثربخشی قانون ب-2

 شدن فضای کسب و کار کشور را بیان فرمایید.

قانون روان و شفاف  ها اتفاق بیافتد تا اینگردد در این زمینه راهکاری برای شکستن این گونه مقاومتپیشنهاد می -

 اجرا شود.

تحصیل کرده و  همه نیروی انسانیاین توانست راهگشای بهبود کسب و کار باشد، با وجوداگر این قانون می -

ی اخیر هاسالبایست دست کم مانع بدترشدن محیط کسب وکار در االصول میو نیاز واقعی کشور علیضرورت 

ها ذاکره برای رفع تحریمماست. پیشنهاد فعاالن اقتصادی باید بر  که متاسفانه در این زمینه هم توفیقی نداشته شدمی

 ب گردد.هایی مانند قانون بهبود مستمر اجتناممکن از امیدواری کاذب به کوره راه متمرکز شود و تاحد

دارند و  ییآن آشنا ییاجرا یبا نکات منف رایقرار دهند ز یکه در اجرا هستند مورد بازنگر یافراد دیقانون را با -

 و قانون از حالت شعارگونه خارج شود. ندیها را اصالح نماآن توانندیم
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قبل از  یدولت یهاکالن سازمان یهایریگمیتصم در یبخش خصوص یهاتشکلخذ نظرات تخصصی ابه  -

 ژهیتوجه و هاانجمن یرساختیز یبودجه جهت توانمندساز نیتام و هانامهآیینها و و صدور بخشنامه یگذارقانون

 .شود

 .شودمیه اهداف و نهادهای اجرایی و بخش خصوصی باعث بهبود عملکرد و رسیدن ب هادستگاهتعامل بیشتر بین  -

 فید باشد.بسیار مؤثر و م تواندمیاین قانون در صورت اجرای صحیح و همکاری دولت با بخش خصوصی  -

 .است شتریو پژوهش ب شیپا ازمندین اتیبخش ح مبحث مال 11در ماده  -

 کسب وکار به عهده اتاق باشد. محیط بهبود یتمسئول، 14ماده  -

 کنند.عمل نمی هابانک 23ماده  -

رشته، از  نیا نیدرصد شاغل 90بالغ بر  در هر استان عموماً شدگانمهیب مه،یب نییپا تیبا توجه به ظرف 28در ماده  -

 .شوندیبهره مند نم یاجتماع نیخدمات تأم

در  ییاجرا یهاهدستگا یو عزم جد یهماهنگ ،یاقتصاد یهابنگاه ینگیو نقد یمنابع مال نیدر تام عیو تسر لیتسه -

 نیا یهت اجراج یبانیو پشت تیحما یبرا یقو یو سخت افزار ینرم افزار ستمیس یقانون، راه انداز یاجرا یراستا

 مورد توجه قرار گیرد. قانون

خل، متناقض، تعدد دهد که قوانین ممیها نشان قوانین کسب وکار در ایران نامطلوب بوده و بررسی اجرای وضعیت -

است که ایران  انون باعث شدهقی اجرایی از هادستگاهالساعه و عدم تمکین ، قوانین و مقررات خلقنامهآیینقوانین و 

حیط کسب و کار با گردد روند اجرای قانون بهبود متوفیقی در بهبود محیط کسب و کار خود پیدا نکند. پیشنهاد می

 این قانون مورد بررسی قرار گیرد.)به شرح زیر( از  انتظارات بخش خصوصیتأکید بر 

 کسب و کارمهم ترین انتظارات بخش خصوصی و تعاونی در راستای بهبود 

 17(: بر اساس ماده 17ی اقتصادی )ماده هاتشکلو  هااتاقبا همکاری  «نظام مشاوره مدیریت»تشکیل سازمان  -

 ارتقای و ارزیابی توانمندسازی، منظور به «سازمان نظام مشاوره مدیریت»و کار باید  هبود مستمر محیط کسبقانون ب

افزایی و توسعه کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم اقتصادی هایبنگاه و هابخش مدیریت شایستگی

و  شدمیعی تشکیل های مشاوره مدیریت در کشور در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاظرفیت

است که ظرف سه ماه از ی اقتصادی بودههاتشکلبا همکاری  هااتاقتنظیم اساسنامه این سازمان نیز بر عهده 
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رسید این در حالی االجرا شدن این قانون باید طی مراحلی از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی میالزم

ب قانون بهبود محیط کسب و کار، این ماده قانونی هنوز اجرایی سال از تصوی 9است که پس از گذشت قریب به 

که از سمت اتاق ایران بدین منظور تهیه شده مورد بی  اینامهاست. اساسنشده و سازمان مورد نظر هنوز شکل نگرفته

رو نگرش غالب است از ایناست و خود دولت تدوین اساسنامه را بر عهده گرفتهمهری و عدم تأیید دولت قرار گرفته

 اساسنامه قطعاً دولتی خواهد بود.در این 

احد صدور و(: ایجاد پنجره 8و  7ویژه تسریع و تسهیل در روند صدور مجوزها )مواد سهولت کسب و کار به -

ش، اسناد تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، ثبت سفار فرایند مجوزهای اقتصادی و الکترونیکی نمودن

های مربوط دفراین های دولت در این خصوص هنوز مراحل زیادی ازرغم تالشدر حالی است که علیاعتباری، این 

صورت حضوری اقع بهو مراحل پیگیری نیز به در اکثر مو شودمیدستی انجام  صورتبهبه مجوزهای کسب و کار 

سب و کار خود گواه کران در شروع تر نموده است. رتبه ایها را طوالنیفرایند پذیر بوده که روند رسیدگی بهامکان

رسیده  128به  124پله سقوط از رتبه  4با  2018نسبت به سال  2019محکمی بر این ادعاست. رتبه ایران در سال 

 است.

 و اتاق یا غیر عضو(ی اقتصادی )عضهاتشکلو  هااتاقجویی دولت از خواهی و مشارکتقانون: نظر 3و  2مواد  -

( و استعالم 2ده گیری در صورت لزوم )ماتصمیم ها و دعوت به جلساتنامهآییندر تدوین و اصالح مقررات و 

 (3یی )ماده های اجرای اجرایی به هنگام اصالح قوانین و رویههادستگاهی اقتصادی توسط هاتشکلنظرات 

ررسی موضوعات بدولت مکلف است در مراحل »نون بهبود مستمر محیط کسب و کار ( قا2به استناد ماده ) :2ماده  -

ی هاتشکلو آن دسته از  هااتاقها، نظر کتبی نامهآیینمربوط به محیط کسب و کار برای اصالح و تدوین مقررات و 

هرگاه الزم دید آنان  نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هااتاقی که عضو ربطذی

ی هاکمیسیوناین درحالیست که بخش خصوصی در هیچ یک از  «.را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید

ط زیست، حیمتخصصی هیئت دولت )اقتصاد، امور اجتماعی و دولت الکترونیک، فرهنگی، امور زیربنایی، صنعت و 

است.( بنابراین،  ای ندارد. )به طور کامل اجرا نشدهلوایح، سیاسی و دفاعی، علمی، تحقیقاتی و فناوری( نماینده

اورزی، اتاق اصناف ی غیردولتی اعم از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشهاتشکلدعوت از کارشناسان، نخبگان، 

عکاس نظرات ی هیئت دولت به منظور انهاکمیسیونی و اصلی و اتاق تعاون برای شرکت در جلسات تخصصی، فرع

گان هر سه اتاق گردد ترتیبی اتخاذ گردد که زین پس نمایندرود. پیشنهاد میبخش خصوصی الزامی و مهم بشمار می

مهوری معرفی ی تخصصی هیئت دولت به مقام ریاست جهاکمیسیونعلی الخصوص اتاق ایران به عنوان عضو دائمی 

 ات بخش خصوصی را منعکس نمایند.و نظر
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ی از معاونان خود به به انتخاب یک هااستانی اجرایی در مراکز هادستگاه: موظف شدن مدیران و رؤسای 14 ماده-

فرمایی و تالش عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار جهت تعامل مستمر با فعاالن اقتصادی اعم از کارگری و کار

 اجرائی های رویه و هادستورالعمل ها،بخشنامه مقررات، قوانین، اصالح برای پیشنهاد برای حل مشکالت آنان، ارائه

 گفتگو. به شورای

آنها در مراکز  ی اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمانها و ادارات کلهادستگاهـ کلیه 15ماده -

ایات آنها را بررسی موظفند به سؤاالت نمایندگان تشکلها و فعاالن اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شک هااستان

 نمایند.

صادی جهانی، نبود ، عدم سهولت تعامل با اقتاجرای حقوق مالکیتبه نبود تضمین توان از جمله عوامل تاثیرگذار می

اری و مالی و ها و قوانین، نبود شفافیت در بخش دولتی و خالء آمسیاست مشخص در اقتصاد کشور و ثبات سیاست

ارجی، نبود خد. عدم اجرای حداکثری قانون بهبود ناشی از عدم جذب سرمایه گذاری داخلی و کرمالیاتی اشاره 

مشخص و جامع  ای در بخش صنعت معدن و تجارت است. نبود قانونگذاری و نبود برنامه های توسعهمنیت سرمایها

ششی از جمله برای وزارت صنعت معدن و تجارت، گره بزرگی بر فعالیت کسب و کارها بوده و قوانین موازی و پو

می باشد. عدم اری تجاری و اقتصادی کشور نقانون بهبود مستمر قادر به رفع همه خالءها و کسری ها در ریل گذ

-ارزش اعتنای دولت به بخش خصوصی، ناشی از شکست کسب و کارها و ناکامی عمده صنایع در تولید ثروت و

ائم آفرینی است. چرا که به زعم بخش دولت، حمایت از بخش خصوصی، پرداخت تسهیالت حمایتی، بخشش جر

منابع دولت در  نکرده بلکه بر حجم معوقات دولتی افزوده خواهد نمود و و استمهال معوقات نه تنها مشکل را حل

ن اقتصادی، عالوه افکنی چنین دیدگاهی از سوی بخش دولتی به فعاالمحل غیر از تولید به مصرف خواهد رسید. سایه

 است.صاد شدهتگذاران از بدنه تولید و اقرغبتی سرمایهبر سد راه شدن اجرای قانون بهبود، موجب خروج و بی

ها نتایج حمایت های استانی و ردیابیتشکیل کمیته فکر بهبود و تسهیل کسب وکارها با هدف رصد و پایش برنامه -

ی و که متولی مشخصی برای ردیابهای دولتی برای بخش خصوصی یک امر ضروری است. از آنجاییو موافقت

ی مفاد این قانون از راوجود نداشته، تعیین مرجع پیگیری و حاکمیتی برای اج هااستاناجرای قانون بهبود مستمر در 

 واجبات است.

مقام  نینوان باالترعاستاندار به  سوی از هابر عملکرد آن میقانون و نظارت مستق یبر اجرا یاستان رانیالزام مد -

 و کار. کسب طیهر چه بهتر قانون بهبود مح یجهت اجرا یاستان رانیاز مد یاتهیکم لیاستان و تشک ییاجرا

به  یدگیرس فرایند بودن یمشکالت کسب و کار طوالن نیتراز عمده یکی: در حال حاضر 29نشدن ماده  ییاجرا -

سفانه بعد از گذشت أندارند. مت تیرضا زین هایدگیرس تیفیاز ک یفعاالن اقتصاد نیهاست. همچنآن یتجار یدعاو
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 جادیا یقانون در راستا نیا 29ماده  نوزکسب و کار ه طیقانون بهبود مستمر مح بیسال از تصو10از  شیب

 است.نشده ییاجرا یتجار ژهیدرنظرگرفتن شعب و نیو همچن یتجار یهادادگاه

 : زودتر عملیاتی شود.29ماده الف(  -

های است و سیاست بینی نشدهقانون پیشبه طور کلی ضمانت اجرای الزم برای ترک فعل مدیران و دولت در  ب(

 تنبیهی و تشویقی در سایر قوانین موضوعه ضعیف بوده و محرک یا بازدارنده نیست.

 .کسب و کار طیمرتبط با مح نیهر چه بهتر قوان یاجرا یدر کشور برا یاز اقتصاد دستور زیپره -

با ابالغ یک بخشنامه  رفاًصتی این مهم را پیگیر باشند ی اجرایی و نهادهای باالدستی به شکل ویژه و عملیاهادستگاه -

 افتد.هیچ اتفاقی نمی

 ییادهای قضادر نه یو دادرس یدگیرس هایفرایند ها وهیقراردادها رو لیو تسه تیحقوق مالک نیدر خصوص تضم -

ر خصوص مبارزه . دابدیمفاد قراردادها کاهش  رییگیبرای پ ازیو اصالح گردد و زمان مورد ن لیتسه ییو شبه قضا

مربوطه به نحوی  هایهنیو هز هافرایند ها،هیمقررات حاکم بر صادرات و واردات، مجوزها، رو ییجوبا فساد و رانت

 برود. نیبروز قاچاق از ب نهیاصالح گردد که زم

سامانه  جادیدر راستای اارز،  و( قانون مبارزه با قاچاق کاال 6( و )5مواد ) ییاجرا نامهآیین( 45دستورالعمل ماده ) -

ی اصالح گردد. های تجارفرایند محوری هوشمندسازی و سامانه جتاًیو نت یصادرات یهای نفتفرآورده تیماه نییتع

 متیوش سهام به ق( با سازوکار سلب حق تقدم و فر3درصد )طبق بال  12تا سقف  هابانک هیسرما تینسبت کفا -

در گردش  هیرماس التی. فرمول محاسبه تسهابدی شیقانون تجارت، افزا هیالح( اص160بازار )صرف سهام( طبق ماده )

در  هیسرما التیفروش اصالح گردد و دوره بازپرداخت تسه زانیدرصد م 120براساس نسبت  دییواحدهای تول

 .ابدی شیسال به دو سال افزا کیگردش از 

ط کسب و کار از اجرای قانون بهبود مستمر محیگرایی بدین صورت است که پس تبعیت از قانون یا اصل نتیجه -

رزیابی گردد و نتیجه اثربخشی آن در راستای بهبود محیط کسب و کار نسبت به قبل از اجرای آن به طور ملموس ا

انت اجرایی در صورت عدم ارتقای شاخص های مرتبط با محیط کسب و کار، قانون مورد بازنگری قرار گیرد و ضم

 ت دارد.قانون مذکور نیز لحاظ گردد. تدوین برنامه استراتژیک برای کشور نیز ضرور برای هریک از مواد

توان ، سازماندهی، هدایت، کنترل میریزیبرنامههای مدیریتی و فرایند ها و موسسات را با اجرایمشکالت سازمان -

ها تاثیر خود را دارد اما از طرف تحریم. البته شودمیور ها بهرهبهبود داد و با مدیریت درست و صحیح تمام فعالیت

 کند.وری کمک میانجامد و به نوعی به کمک مدیریت به بهرهدیگر هم خود تحریم به نوآوری و کارآفرینی می
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ی اعالم شده در پاسخ سوال یک با توجه به فراخور هاشاخصز اذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که برخی  -

شور ما از ( که در کStart Businessشاخص شروع کسب و کار ) التری قرار گیرد. مثالًکشور باید در اولویت با

. هم چنین قانون ست از این جهت که تعداد رویه برای شروع کسب و کار بسیار زیاد استهاشاخصترین جمله پایین

د حمایت رشکسته مورهای وانحالل کسب و کار مورد غفلت واقع شده است و باید به نوعی تعریف شود تا شرکت

بهبود محیط کسب و کار،  اتاق ایران عالوه بر قانون شودمیقرار گرفته و ورشکستگی خود را اعالم نمایند. پیشنهاد 

 دهی کند.ی جهانی را هم در نظر بگیرد و الویتهاشاخص

ی و اصناف در اجرا هاتشکلوظایف نهادهای دولتی و پیگیری اجرایی شدن آنها، توجه به نظرات  تعیین نقش و -

 برای بازارهای خارجی. ریزیبرنامه قانون و

 حضور بخش خصوصی و ارشادی بودن آنالف( اصالح اساسی قانون و امری شدن  -

صیتی ب( کوچک شدن دولت با یک برنامه منسجم، زیرا دولت بزرگ جز فساد و نابود کردن توان کشور خا

 ندارد.

که هر اقدامی  یا رای برابر جهت تصویب ربطذیی دولتی و خصوصی هادستگاهای متشکل از ج( تشکیل کمیته

 مرتبط با فضای کسب و کار است.

 ی بخش خصوصی در هیأت دولت با رای موثر.هاتشکلد( حضور نمایندگان 

 الف( جلوگیری از موازی کاری و مشخص نمودن متولی و مسئول مربوط  -

 ضمانت اجرای کافی نیست.ان دارای ب( ترک فعل کردن مدیر

 ج( قانون فوق در حد تئوری است.

وزه حطرح حمایت از مالکیت صنعتی، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اصالح نرخ تعرفه گاز در  -

ییر و اصالح پایه پایین دستی صنایع فلزی و فوالدی با ابالغ کمیسیون ویژه جهش و تولید مجلس شورای اسالمی، تغ

 .االها با پیگیری انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات کشاورزیبرخی از ک

امور مالیاتی  تسریع در صدور مجوز کسب وکار و تسهیل در پرداخت تسهیالت و بهبود قوانین تأمین اجتماعی و -

 بسیار کارساز خواهد بود.

ه بیشتر از نقطه های تعاونی و استفادتسهیل روند تولید در بخش تعاونی و ارائه راهکارها و تسهیالت به شرکت -

 های اقتصادی تا تولید رونق بیشتری پیدا کند.نظرات صاحبان نظر در عرصه
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عال فرایط بهبود مستمر محیط کسب و کار نیاز به تسهیل بیشتری دارد و بایستی موانع موجود رفع گردد تا ش -

 د.اقتصادی با دید بهتری از شرایط بتواند شروع به کار نماین

 یبخش خصوص نندگاینما میارتباط مستق 13و  11کسب و کار از جمله مواد  طیقانون بهبود مستمر مح یبا اجرا -

 یها و مطالبات بخش خصوصاز درخواست یاریبرقرار و بس هییمقننه و قضا یو قوا ییاجرا یهادستگاه ندگانیبا نما

قانون کمتر  یاثربخش زانیم کهاین رغمی. لذا علدیگرد یریگیطرح و پ یقانون یهاتشکلها و آن ندگانینما قیاز طر

کامل قانون و  یاست که با اجرادرصد( بوده 50تا  30)حدود  ینسب یاثربخش یدارا یاست ولاز حد انتظار بوده

 .افتیخواهد  شیبه طور قطع افزا یآن توسط فعاالن بخش خصوص جیمشاهده اثرات و نتا

لکه بعضاً مسئوالن قوه نه تنها کم نداریم بسه ما در ایران، قوانین موضوعه برای تعیین تکلیف بخش خصوصی با  -

نون کمبود داریم، کنند لذا در خصوص یک قاکاری با ما میاند و عمدتاً موازیدر اجرای قوانین بسیار گسترده شده

نموده و در صورت  هستند را موظف به اجرای قوانین خودمجلس کلیه افرادی که در قوانین موضوعه مسئول  کهاین

عایت شود شاید بتوان راین قوانین  نفعانذیعدم تمکین به قانون، حتما پاسخگو باشند و اگر چنین روندی توسط 

 آید، حل خواهد شد.ای که از امور جاریه کشور بوجود میامیدوار بود که مشکالت عدیده

و  یآموختگان دانشگاهکه شامل جوانان و دانش یو تعاون انیدانش بن یهاکسب و کار، شرکت یدر فضا -

که  ییهاتیفعال و اتاق تعاون و وزارت رفاه در خصوص، رندیقرار بگ تیمردم باشند، در اولو شتریمشارکت سهم ب

تا  دیاتخاذ نما ینونو قا یمال یهاتیحما د،دارن تیشروع به فعال یمشارکت هیو سرما یبا مشارکت مردم هایتعاون

 گردد. جادیتکامل ا ریمس

 انون کسب و کار موجب گردیده اتاق مسئولیت بخش خصوصی و از آن سو ایجاد مرکز ملی مطالعات را برایق -

و اعتبار، شورای  )شورای اقتصاد، شورای پول مند اتاق در نهادهای اقتصادیآب کشاورزی سامان دهد. حضور قانون

ی اجرایی برای هادستگاههای همکاری بین واحدهای اتاق و ورای گفتگو، ایجاد توافق نامهعالی اشتغال( ایجاد ش

جایگاه بهتری برای  تواندمیها اتاق انجام امور مشترک نیز توانسته جایگاه اتاق را ارتقا دهد و با استمرار این سیاست

 اعمال قانون فراهم کند.

 یهاتیمسئول حیو تشر نییقانون کار به تب نیبا مشمول میکه به لحاظ ارتباط مستق یاجتماع نیو مقررات تأم نیقوان -

همچون  یبه مباحث توانیکه از آن جمله م پردازدیم ،دارند شدگانمهیکه نسبت به ب یدر قبال تعهدات انیکارفرما

 ،اشد و دولتجامعه ب یعواق یازهایمنطبق با ن دیبا یشستگو بازن مهیاز کار، مأخذ احتساب حق ب یحوادث ناش

 مختلف رها سازد. یهارا از دست صندوق یبازنشستگ
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بهبود  جهت ر تجربهب یمبتن یساده و کاربرد اریبس ییهاروش ،ایو آس انهیدر منطقه خاورم رانیمشابه ا یکشورها -

 انیه کار متقاضب آغاز الزم جهت یمجوزها یمحدود به اعطا اریکسب و کار دارند و در زمان بس طیدر مح عیو تسر

بهبود  یبرا یخوب یراهگشا تواندمی کشور یمتناسب با فضا یو الگو بردار ی. بررسندکنیاقدام م یو فعاالن اقتصاد

 .کسب و کار در کشور باشد تیوضع

 

 از هریک نقش دانید،نمی آمیزموفقیت را بهبود قانون از هاییبخش اجرای که صورتی در -3

 با را خصوص این در...(  و مدیریتی مشکالت) داخلی عوامل یا و...(  و تحریم) خارجی عوامل

 .نمایید بیان و ارزیابی درصد، ذکر

 باشد.ها و مابقی اشکاالت در متن قانون می% تحریم10% سوء مدیریت، 70در خصوص عدم اجرای قانون  -

 %80   المللی و قطع ارتباط با اقتصاد جهانیهای بینتحریم

 %20  داخلی )مشکالت مدیریتی مؤثر بر بحران اقتصادی(عوامل 

عوامل  درصد دخیل هستند )در برگشت ارز و مسدود شدن بعضی از بازارها(، 30عوامل خارجی مثل تحریم  -

 (ها، وضع قوانین زاید و دست و پاگیر، خود تحریمیدرصد دخیلند. )از جمله سوء مدیریت 70داخلی 

 نیو همچن یصوصاز جمله عدم اعتقاد به بخش خ ینشدن قانون بهبود مستمر، عوامل داخل ییعامل اجرا نیبزرگتر -

 یتیحاکم یهادستگاهو عدم توجه  یو در رقابت بودن دولت با بخش خصوص یساالر وانیعدم فرهنگ مبارزه با د

 گذشته است. یهاسالدر  رشدن فرهنگ مزبو نهینهاد لیبه دال یفعاالن بخش خصوص گاهیبه جا

رفته و با قوانین دست گ% به عنوان بزرگترین مانع تولید فرصت تولیدکننده را 100الف( قوانین بیمه تامین اجتماعی  -

را مجبور به  های تولید کنندهکند و به جای قوانین مدیریتی صحیح شرکتها مانع تراشی میو پا گیر برای شرکت

 کنند.ها میتصحیح زیرساخت

وران مالیاتی و ...، های حسابداری و مشاوران حسابداری و مشا% مانع تولید است. هزینه80دارایی ب( قوانین اداره 

ارایی و بیمه دهای تولیدی است. بخشی از ذهن تولیدکننده آشنایی با قوانین ترس از مالیات دومین مانع شرکت

 . شودمیتامین اجتماعی شده چون عدم آگاهی از قوانین آنها جرم محسوب 

 ها بر محصوالت و توسعه آن باشد.ج( بهتر است تمرکز شرکت

 یدولت است. هماهنگ جانب از یمشکالت فعاالن اقتصاد نیاز بزرگتر یکیالساعه خلق یهامجوزها و بخشنامه -

. در مجموع در نندیافریمشکالت موجود راه حل ب یبرا تواندمیدولت و مجلس  یعنیکشور،  سازمیدو بخش تصم
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کسب و کار، که  طیاز جمله قانون بهبود مستمر مح د،یآیدست مبه یزودتر و بهتر منافع مل ن،یقوان یاجرا صورت

 اند.انجام نداده یاقدام نیریاست سابوده یچند شورا که برعهده اتاق بازرگان جادیجز ابه

الساعه های خلقنامهور بخشبینی بودن شرایط اقتصادی و صدها و غیرقابل پیشنامهدر حال حاضر تعدد بخش -

یگر اجرای های ارزی غلط نیز از موانع دهای ارزی و سیاستترین مشکل فضای کسب و کار است. البته شوکمهم

وامل داخلی گردد. تأثیر عوامل خارجی در عدم اجرای قانون کمتر از سی درصد و تاثیر عاین قانون محسوب می

 درصد است. 70باالتر از 

 50و تحریم  درصد 50بر است. عوامل داخلی اداری و مجوزات استعالم بین ارگانی فوق العاده زمانروندهای  -

ه و کاری را پیش کارمندان و کارشناسان در ادارات از جمله اداره کار دلشان برای فعاالن اقتصادی نسوخت) درصد

 برند(نمی

به رئیس جمهور و ها و حمایت همه جانفرایند ازبینیاستفاده از مدیران جوان و خالق در جهت اجرا و نظارت و ب -

 ه.ماه 6ماهه و  3ی دولتی در مقاطع هادستگاهن در خصوص اجرا شدن قانون کسب و کار در امعاون

ی در داخل ای از مشکالت مربوط به عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار به مشکالت مدیریتبخش عمده -

سوء  است.ودهبانتخاب مدیران شایسته در سطوح اجرایی مختلف مانعی برای اجرای قانون گردد و عدم کشور برمی

 است. یقانون گذار و سازمانها و بخش خصوص ینهادها نیباعث عدم انسجام ب یداخل تیریمد

اما بسیاری نظر بیاید  گویند وقتی اسبت مرد از آن پیاده شو. شاید مسخره و بدیهی بهسرخپوستان مثلی دارند که می -

انون بهبود مستمر سعی دارند مرده بودن اسب را نپذیرند و تمام تالششان را برای حفظ اسب مرده به عمل آورند. ق

که این ، مادامیمحیط کسب و کار، همان اسب مرده است که باید از آن پیاده شویم تا فکر راه چاره دیگری باشیم

 تر نخواهیم بود.حقیقت را نپذیریم درصدد راه دیگر و راه به

 داشتند. 10و  9ها تاثیرات فراوانی در مواد تحریم -

 کیهر یراب ییضمانت اجرا شنهاداتیهمزمان پ هااستان یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا قیاتاق از طر -

 یگرمطالبه. دینما دشنهایمرکز مطرح و به دولت پ یگفتگو یدر شورا تیو در نها افتیمربوطه در یهااز مواد تبصره

 .ردیقانون بهبود در سراسر کشور صورت پذ یاجرا یبرا یو تعاون یهمزمان بخش خصوص

 ،امر انیتوسط دولت و متول ییاجرا یهانامهآیین لیلف( تسها -
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 .شود شتریب از فعاالن کسب و کارها یو معنو یماد یهاتی( حماب

 .نیقوان یجراا لیدر جهت تسه اجرایی و دولتی مختلف یهاارگان نیب شتریب ، هماهنگی و وحدت رویه( تعاملج

 گیری اقتصادی، الزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از تصمیمالف(  -

 سازی مطالعات و آمار مورد نیاز فعاالن اقتصادی، شفافب( 

 سازی معامالت بخش عمومی،شفافج( 

 ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک، د( 

 ها و رفتارهای مسئوالن اقتصادی، ها، تصمیمبینی کردن تغییر سیاستباثبات و قابل پیشهـ( 

 الت بخش عمومی و تجارت فرامرزی، های پنجره واحد معامایجاد سامانه و(

 غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی.های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات هدایت ظرفیتز( 

است. به  ممکنریغ یدولت یکسب و کار در اقتصاد متمرکز دستور یبهبود فضا یبه طور کل کهاینصرف نظر از  -

 شود. لیتعد یکسب و کار بخش خصوص ویبه رفع موانع فرار یستیقانون با نیا رسدمینظر 

ی در داخل قوانین و مقررات بر اساس تولید محور ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات شورای گفتگو، تدوین -

 است(.کشور )قوانین موجود اغلب بر واردات محوری تأکید دارند و به تولید داخل توجه نشده

 مجامع، از مندیبهره عدم یما،سامانه ن مرکزی و بانک متغیر قوانین و سفارش ثبت مشکالت المللی،بین هایتحریم -

 اعمال دیگر، کشورهای ایبازاره در حضور و جهانی منابع از تسهیالت ایجاد جهت المللینبی تشکیالت و هاانجمن

 چند ناگهانی، هایبخشنامه با صادرات و واردات هایممنوعیت گمرک، از کاال ترخیص هنگام در ایسلیقه قوانین

 خارجی. گذارانسرمایه از حمایتگرایانه قوانین تدوین لزوم ارز، بودن نرخی

مصوب از جمله در برنامه  نیدر قوان ،یو تخصص یصنف ،یمدن یهادر حوزه هاتشکللزوم پر رنگ شدن نقش  -

 در هاتشکل گاهیو جا هاتشکلبه بحث  یتوجه جد ،کسب و کار یپنجم و ششم توسعه و قانون بهبود مستمر فضا

 6کرده و ماده انیرا ب یاقتصاد یهاکلتشم یمستق فیوظا 7قرار گرفته است، ماده دیمورد تاک یسازمیتصم فرایند

بحث و تبادل نظر  یبرا یعنوان پل ارتباطبه یخصوص دولت و بخش یگفتگوی شورا میمستق فیناظر به وظا زین

 یهادستگاه»: دیگویقانون م حینهادهاست. نص صر ریو سا یاقتصاد یهاتشکلمتقابل  یهادرخصوص خواسته
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را  ربطذی یاقتصاد یهاتشکلنظر  ،ییاجرا یهاهیها و رواصالح مقررات، بخشنامه ای نیدومکلفند هنگام ت ییاجرا

ها، طبق قانون عمل شده بود، شاهد خلق دستورالعمل اگر تاکنون بیترت نیبد« استعالم کنند و مورد توجه قرار دهند.

 یبرا یاراده واقع ی. تا وقتمینبود تجارتو  دیو متناقض در امر تول ریوپاگمتعدد، دست نیقوان یها و حتبخشنامه

 یبندیخواهد ماند. پا ینباشد؛ مشکالت به قوت خود باق یاقتصاد یهادر برنامه یخصوصاز بخش یخواهمشورت

 ،یدولت یهاها و سازماندر سطح وزارتخانه تیشفاف یها، توسعه سامانهو کار کسب یبه قانون بهبود مستمر فضا

تعارض منافع ار  تیریبه مد یو فساد و توجه جد یخواردر حوزه مبارزه با رشوه نینو یاهیزاستقرار استانداردسا

 از دولت است. یبخش خصوص یخواسته ها

ای و الهای سرمایهبرخی از صنایع برای تامین مواد اولیه و کا کهایندرصد: به دلیل  20تاثیر عوامل خارجی  -

ه بازارهای خارجی بآالت هستند و از طرفی برای دستیابی مواد و ماشینهای پیشرفته نیازمند واردات این تکنولوژی

های داخلی هایی که با شرکتنیازمند همکاری با شرکای خارجی هستند لذا تحریم سیستم بانکی و تحریم شرکت

ید. ه وجود آروابط اقتصادی داشته باشند باعث شده تا مشکالت زیادی پیش روی تولید و فروش در این صنایع ب

وری پایین و عدم هدرصد: با توجه به این که در اکثر صنایع کشور ظرفیت خالی تولید و بهر 80تاثیر عوامل داخلی 

توان تولید را های موجود میمدیریت صحیح در سطح کالن وجود دارد لذا با مدیریت همین منابع و تکنولوژی

 افزایش داد.

های مدیریتی است تا انون بهبود مستمر ناشی از نگرشتکالیف ق بخش قابل توجهی از ترک فعل و عدم اجرای -

 عوامل خارجی.

 یو راهکارها شودمیاز مشکالت را شامل درصد  25کم و در حد  اریبس ریتاث هامیمانند تحر یعوامل خارج کشور -

نهادها و  تیفعدم شفا، رکارشناسانهیغ یهاو بخشنامه یمشکالت داخل کهیهستند در صورت اریها بسمقابله با آن

 نیگفت ا توانیح مرا نابود کرده است و در اصطال عیاز صنا یاریها بسسازمان نیعدم ارتباط ب نیها و همچنسازمان

و  دیو نواقص و معضالت تول هایکاستدرصد  75از  شیب شودمی ادی یداخل یهامیتحر عنوانبهموضوع که از آن 

 یمیو از خود تحر مینبحران موفق عمل ک نیدر ا میکه ما بتوان است مهم است، آنآنچه که  .شودمیتجارت را شامل 

 .میکن زیمشکل در داخل پره جادیو ا

درصد تأثیر دارند. عدم کفایت دانش بخش خصوصی  30درصد و سایر  15درصد، تحریم  55شکالت داخلی م-

گذاری در کشور ما وجود ندارد و و سرمایه وجه به سرمایهت -های کالن را یاد نگرفته استکه شیوه اجرای طرح

 بندی نرسیده که اولویت با بخش خصوصی و سرمایه است یا با بخش عمومی.گذار به این جمعسیاست
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 بیان را و کار سبک محیط مستمر بهبود قانون بهتر هرچه اجرای برای خود پیشنهادهای-4

 .فرمایید

مستحکم و  صورتبههای بیهوده اداری، نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان بازنگری قانون حذف بروکراسی -

سازی در نگبخش در صورتی که کسی از اجرای آن امتناع نمود مورد مواخذه قرار بگیرد. ب( فرهشفاف و الزام

ج(  ی و مذهبی وهای اقتصادی توسط بخش خصوصی از طریق مختلف رسانه، مراجع علمی و دینتقویت فعالیت

تد و تبدیل به فرهنگ موضوع در جامعه جا بیاف کهاینپایش اجرایی قانون مربوطه توسط دستگاه حاکمیتی مربوطه تا 

 و عمل گردد.

است. برداشت این بخش زیادی از فرصت تولیدکنندگان صرف پاسخگویی به دارایی و بیمه تامین اجتماعی شده -

ی تولیدی هاهدستگاقطعی برق نیز باعث آسیب به  بزرگترین خدمت به صنعت است. دو مانع از سر راه تولیدکننده

های کشورهای خارجی و همچنین تورهای آشنایی با نیازمندی شوند.و ساعاتی از روز را کارگران بیکار می شودمی

 اب گردد.انتخ در زمینه صادرات محصول، مشاوران تخصصی و کارآمد انتقال تکنولوژی با صنایع صورت پذیرد.

هرچه  یاجرا یاستادر ر رفتهیو ارائه گزارش سه ماهه از اقدامات صورت پذ ییاجرا رانیالزام به پاسخگو بودن مد -

 یهادستگاهمام ت یاهتمام جد ،ییهمراه با ضمانت اجرا یقو یبانیو پشت یتیحما ستمیقانون مذکور، وجود س شتریب

 ییت اجراقانون و برخورد با ناقضان آن، ضمان نیا یدر خصوص اجرا هییهمه جانبه قوه قضا تیحما ،ییاجرا

 اجرا نمودن و تحقق مصوبات مذکور یگفتگو در راستا یو شورا لیمصوبات ستاد تسه

 .گری دولت و کاهش تمرکزگرایی، اصالح نظام بانکی و سرمایه، بهبود ارتباط با دنیاکاهش تصدی -

پذیرد. لی دارد و بسیار کم از محیط خارجی اثر میریشه داخ وجود دارد عمدتاًمشکالتی که در محیط کسب و کار  -

ت. ادارات یکی از دالیل آن مدل بروکراتیک ادارات است که به خاطر تعارض منافع به طور جدی ناکارآمد اس

سازد. بر میزمان و دولتی یکپارچه نیستند و اهدافشان گاهی با هم در تضاد است و این موضوع مجوز گرفتن را دشوار

ن اجرای متفاوت ، در شهرهای مختلف قوانین همساهادستگاهای عمل کردن افراد مشغول در این عالوه بر جزیره

های مختلف در این فرهنگ درصدی مواجه هستند و قطعا100ًدارند. به عنوان مثال در شهر اصفهان با معضل اجرای 

یکسان نیست.  شودمیبا اهداف کالنی که تعریف  رسدمیها نیز به نظر اند. استراتژی ادارات و ارگانبحث دخیل

صفحه یک  جلوی کارشناس است صفحه نمایشزمانی که  موضوع دیگر ارتقای شفافیت عملکرد ادارات است. مثالً

ان سازی شده و میزرجوع شفافانجام کار برای ارباب فرایند شودمیهم جلوی ارباب رجوع باشد که باعث  نمایش

 این شدت شفافیت تأثیرگذار است. رضایت افزایش یابد و قطعاً 
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دی با فعاالن های مشترک اقتصاهای اقتصادی کشورهای منطقه و ایجاد روابط و فعالیتبررسی بازارها و ظرفیت -

 های ایرانی در بازارهای هدف.اقتصادی سایر کشورها به منظور نفوذ هرچه بیشتر و بهتر شرکت

 های اجرایینامهآیینتکمیل  الف( -

 ب( مشخص کردن وزیر اقتصاد به عنوان مجری قانون

واحد  10دازه الاقل به ان هاشاخصالمللی و کم کردن این ی سهولت کسب و کار بینهاشاخصگیری ج( اندازه

 است(. 127سالیانه )کنونی 

کار و در  واست و نظارت بر محیط کسب اجرای بهتر این قانون منوط به الکترونیکی کردن کلیه مراحل درخو -

الکترونیکی  صورتبهراستای اجرایی شدن دولت الکترونیک است. ارائه خدمات برای کسب مجوزهای مورد نیاز 

 قوقی( نباشد.ح -های اقتصادی )حقیقیباشد و نیاز به مراجعه حضوری بنگاه

نتخاب اتاق تعاون ایران به عنوان عضو هیئت رئیسه ا -اندازی سامانه الکترونیکی صدور گواهی مبدا بخش تعاونراه -

 شکیل کمیته پایش سند توسعه بخش تعاونی.ت -اتحادیه 

محیط کسب و کار از  ی اجرایی به عنوان مسئول بهبودهادستگاهقانون معرفی نمایندگان  14در اجرای ماده  الف( -

 ها موثر واقع گردد. اسی آندر شناسایی مشکالت و بررسی کارشن تواندمیضروریات بوده و 

ت و بخش گانه در جلسات شورای گفتگوی دولحضور مستمر تمام اعضا از جمله نمایندگان محترم قوای سه ب(

فع مشکالت رافزایی در جهت اندیشی و همها و مشکالت آنان و همو استماع نظرات، دیدگاه هااستانخصوصی 

 شد. ارتقای سطح تصمیمات و مصوبات جلسات شورای گفتگو خواهدو بهبود مستمر محیط کسب و کار موجب 

نظرات و پیشنهادات  کند ابتدا حتماًترجیحاً در تمامی تصمیماتی که دولت در رابطه با محیط کسب و کار اتخاذ می -

ا ته و حتمبخش خصوصی لحاظ گردد و نهایتاً نظر اتاق بازرگانی از تصمیمات خرد و کالن اقتصادی دولت گرف

 لحاظ گردد تا در آینده شاهد بهبود مستمر محیط کسب و کار باشیم.

تالش شود اختیارات گسترده بخش دولتی در تولید و کسب و کار به بخش خصوصی تفویض گردد و بجای تعیین  -

 این وظایف حتی االمکان به بخش خصوصی واگذار شود. شودمیاجرا ن ی دولتی که معموالًهادستگاهوظایف برای 

ها در خصوص واردات و صادرات و یا بطور کلی مسائل بازرگانی نامهآیینبه عنوان مثال تدوین و تنظیم مقررات و 

و تولیدی به عهده بخش خصوصی گذاشته شود که بعداً مورد تصویب دولت و سپس مجلس قرار گیرد. یا تسهیالت 

هایی که ته شود و یا حق بیمه و مالیات برای کارگاهو امتیازات تشویقی قابل اجرا برای تولیدکنندگان در نظر گرف

پلکانی کاهش یابد. همچنین مقررات و ضوابط  صورتبهایجاد شغل بیشتر کرده و دارای نیروی کار بیشتری هستند، 
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های دولت دست و پا گیر بطور واقعی حذف گردد و تولید و فعالیت اقتصادی و رونق کسب و کار، اولویت سیاست

در نهایت به نفع دولت و  باشد، چون رونق کسب و کار قطعاً رگونه درآمد مقطعی دولت ارجحیت داشتهباشد و ه

کشور بوده و تضمین کننده منافع ملی خواهد بود. اگر همین مطلب ساده که منافع بلندمدت ملی و اقتصادی به منافع 

باشد رعایت شود، اکثر مسائل کسب ود داشتهمقطعی ولی ویرانگر دولتی ترجیح داده شود و نگاه ملی به مسائل وج

 و کار حل خواهد شد. 

 یبه فضا د،یب و کار و تولحاکم بر کس یالهیو قب یقوم ایو  یتیو امن یاسیس یفضا دیبا تاًینها کهاینموضوع مهم  -

فراهم و  یگذارهیماسر یتا فضا برا دیسوءظن و عدم اعتماد دست کش همهنیمبدل شود و از ا ینیباعتماد و خوش

 عبور و آزادانه نفس بکشد. هایتنگناها و تنگ نظر نیکشور بتواند از ا نیا

ور و با عنایت به سهم اقتصادی تعاون در کش 44اولویت واگذاری خدمات به بخش خصوصی براساس اصل  -

 ها باشد.عدالت محوری، با تعاونی

مجزا برای  صورتبههای مربوطه با یک سامانه بهبود فضای کسب وکار فعالیت نمایند و تمام ادارات و سازمان -

 ی جداگانه نداشته باشند.خود سامانه

توان برای اتاق تصور کرد. فعاالن اقتصادی بخش یشتری میبا اتمسفر موجود مشخص نیست چقدر فضای ب -

توانند از خود ی، اقتصادی( نیز برخوردار است نمیخصوصی با رقیب جدی بخش دولتی که از همه امکانات )سیاس

(  هاکمیسیونو روسای  هااستانی هااتاقدفاع کند. به نظر من مدیران عالی )هیئت رئیسه و معاونین اتاق و روسای 

انسجام درونی و  گیری از مشاوران صاحب نظر )بهتر است خصوصی( و با تبادل تجربیات با یکدیگر و ایجادبا بهره

انون اساسی و ق 44دف قرار دادن مسائل بیرونی، باید از کیان بخش خصوصی دفاع نمایند. زیرا علی رغم اصل ه

 د.شومیتنگ تر  نظرات مقام معظم رهبری فضا برای بخش خصوصی مرتباً

های پسینی در انون از طریق نظارتهای ذی ربط به اجرای وظایف بر شمرده در قو سازمان هادستگاهالف( الزام  -

 راستای ضمانت اجرای قانون، 

گیری هیل تصمیم( تولید آمار و مطالعات به روز اقتصادی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا جهت تسب

 فعاالن اقتصادی

لف( تقویت بخش خصوصی و حمایت از آن در جهت بهبود فضای کسب و کار و همکاری دولت جهت اجرای ا -

 نون،صحیح مواد قا

 ب( حذف و اصالح مواد زاید و غیر کاربردی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
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ک و های کوچهالف( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نحوی اجرا شود که نقش حمایتی خود را از بنگا -

 آسیب پذیر بیشتر داشته باشد.

 ی(،ن اقتصادی اخذ شود )بخش خصوصب( نظر مشورتی اتاق و فعاال

لیدات ایرانی کسب و کارها پاک شود و به رونق وضعیت تو فرایند ج( مقررات زدایی و قوانین مخل و مزاحم از

 کمک شایسته و بایسته انجام گیرد.

 .شت میز نشینافراد پ قوانین را افراد اجرایی و کسانی که تجربیات خوبی دارند تدوین نمایند و نه صرفاً -

و فشار مضاعف بر  را بکار ببندندکسب و کار در های خارجی، سهولت تحریم برای کمک به مشکل -

 .تولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد ننمایند

ند و با مدیران خاطی ها تنها در حد شعار و حرف نباشد و راهکارهای عملیاتی آن را نیز ارائه و اجرا نمایحمایت -

 .برخورد قاطع نمایند

 .را بر روی تولید و صنعت معطوف نمایندانداز اولویت و چشم -

رفته و با وجود قرار گ ییاجرا یهادستگاهکسب وکار در دستور کار دولت و  یکه بهبود مستمر فضا یطیدر شرا -

صاحبان کار  یاست، آگاهشده میو تنظ بیموضوع تصو نیتحقق ا یبرا ییهاو دستورالعمل نیقوان ها،یهمه کاست

عنوان شود که  یمسائل نیاز مهمتر یکی تواندمی ،کسب وکار طیو مقررات حاکم بر مح نیاز قوان یو فعاالن اقتصاد

دارد از  یمیستقمکسب وکار رابطه  یحاکم بر فضا یآن با بوروکراس تینشدن فعال ریبنگاه و درگ تیموفق زانیبا م

 و نیقوان نیاطالع از آخر ،ربطذی یهاو متقابالً سازمان انیکارفرما یقانون فیدقت نظر در تکال نیعالوه بر ا رونیا

و مقررات  نیاز قوان کیاست. در هر یاقتصاد تیفعال اتیاز ضرور یکیمراجع،  یدادرس نییو آ یمقررات اصالح

چون  یکه در بردارنده موارد یاست. مواردندهکن نییتع اریبس یقانون یهاالذکر توجه به مواعد و حد نصابفوق

احکام  یجرابه پرونده، ا یدگیوقت رس ف،حل اختال یهائتینسبت به آراء صادره از ه یدنظرخواهیت تجدفرص

جلسات مجامع،  تیعدم رسم ای تیرسم لیاز قب یموارد تواندمیآن  یکه ضمانت اجرا ییهاحد نصاب و ... و

 .ردیو ... را در برگ یشرکت تجار لیعدم تشک ای لیتشک

ها در شهرستان یهاکمیسیون شتریمتشکل کردن هر چه ب -هاشهرستان یهااتاق یهاکمیسیونفعال کردن همه  -

 هااتاقدر  یتکار بخش خصوصفعال و با پشو  کاریزمادارای ه کاربردن افراد ب- شتریب ییافزاهم منظورهب رانیاتاق ا

 ی بیشتر.گذارریمنظور تاث به

 مشکالت جهت رفع یمستمر دفتر داور تیاستان و فعال یفارس با دادگستر یموفق اتاق بازرگان یهمکار همانند -

به  قطعاً میباش در عمل یو تفاهم یهمکار نیچن کیشاهد  (29ها )ماده بخش ریچنانچه در سا ،یبخش خصوص

 .دیرس میکسب و کار خواه یدر بهبود فضا یبهتر تیوضع
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این است که  گذاری کالن کشور تأثیر بگذارند و گام نخستفعاالن اقتصادی باید بکوشند به هرطریق بر سیاست

ز موانع بهبود مستمر اهای بدون تأثیر برای درمان دردها نباشند. از این دیدگاه، اتفاقاً یکی دلخوش به چنین مسکن

 محیط کسب و کار در ایران وجود همین قانون است.
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 مچهارفصل 

 گیرینتیجهندی و بجمع
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د در ارائه گزارش اولین تجربه خو ادامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یهاپژوهشمرکز 

که مبتنی بر  رویکردی جدید با استفاده ازنیز  1400در سال د تا کرپایش قانون بهبود مستمر کسب و کار سعی 

مزمان هبهبود باشد،  ها، دستاوردها و پیامدهای اجرای قانونی عملکردی در حوزه خروجیهاشاخصپایش 

شتر اهداف بی پیشنهادهای اصالحی برای بازنگری در متن قانون و همچنین راهکارهای اجرایی برای تحقق هرچه

ولی اجرای قانون که در ی اجرایی متهادستگاهتدوین آن را نیز بیان کند. در این راه، عالوه بر دریافت اطالعات از 

را نیز در  نظر فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار ؛صورت پذیرفتی عملکردی هاشاخصقالب محاسبه 

و  هااتاقی اجرایی، هادستگاهشده توسط سه گروه:  میزان تحقق اهداف قانون و اثربخشی اقدامات انجام مورد

قرار تناد )شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی( جویا و در ارزیابی نهایی درصد اجرای قانون مورد اس مشترک

ن قانون برای آنها حاکمیتی که به طور مستقیم در ای دستگاه اجرایی یا نهاد 17 داد. الزم به ذکر است که از بین

 در همین راستا ویی نیز برای ارزیابی عملکردشان تدوین شده هاشاخصبه تبع آن  وظایف و احکامی تعریف شده و

ز در قالب جداول درخواستی نهاد نسبت به ارائه اطالعات مورد نیا ه ودستگا 9تنها  ؛با آنها مکاتبه به عمل آمده بود هم

تاق در قالب نفر از خبرگان حوزه کسب و کار از سه ا 108 و یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام نمودند. همچنین

 دند.کراشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به تکمیل پرسشنامه نظرسنجی اقدام 

سایر  ،ه برآنعالو از منابع یادشده و مجموع اطالعات و نظرهای دریافتیبندی نتایج این گزارش از برای جمع

ول به تفصیل ا)که در فصل  پایششناسی مورد نظر در این ی مشابه با توجه به روشهاگزارشاطالعات موجود در 

 بندیحصول این جمعمطرفانه، هر آنچه بی تا با نگاهی نهایت کوشش به عمل آمدهو  شدهاستفاده  به آن پرداخته شد(،

 ی اجراییهادستگاهبدیهی است همکاری کامل  بی کم و کاست در اختیار کاربران این گزارش قرار گیرد. است،

 ،هاشاخصدوین ت فرایند هایی که ممکن است درکاستیرفع  ،هاشاخصدر ارائه اطالعات مورد نیاز برای محاسبه 

از  شته باشد،و محاسبات گزارش وجود دا از فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار اطالعات آوریجمع

ی هابخشنظران حوزه کسب و کار در ارائه نظرهای اصالحی اندیشمندان و صاحبیک سو و از سوی دیگر، 

در ادامه  .نمایدتر کاملدستاوردهای آن را  ،بر غنای کیفی این گزارش افزوده تواندمی، خصوصی مختلف دولتی و

 ئه شده است.گزارش ارا گیرینتیجهمهم در  به دنبال آن نکات این فصل، ابتدا جداول نهایی نتایج طرح و
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 ی کمی و کیفیهاشاخصصل از تلفیق اطالعات و ندی نتایج پایش حابجمعالف: 
 

 (1۳۹۹در مقایسه با سال  1۴00) سال  اجرای نهایی با احتساب وزن امتیاز اجرای احکام قانون بهبود، وزن و درصد -8جدول 

 شماره حکم
 -100امتیاز اجرا از 

 1399سال 

 -100امتیاز اجرا از 

 1400سال 
 1399سال  -امتیاز اجرا با وزن وزن

 -امتیاز اجرا با وزن

 1400سال 

1 80.8 83.65 0.016 1.292 1.34 

2 41.61 55.5 0.063 2.621 3.50 

3 40.67 47.37 0.052 2.115 2.46 

4 100 100 0.02 2 2.00 

5 8.5 15 0.022 0.188 0.33 

6 89.83 88.96 0.0355 3.188 3.16 

7 50.42 50.3 0.0188 0.948 0.95 

8 82.68 83.6 0.0144 1.190 1.20 

9 74.27 75.78 0.0244 1.812 1.85 

10 44.62 81.37 0.0244 1.088 1.99 

11 46.02 67.5 0.0444 2.043 3.00 

12 38.23 36.84 0.0166 0.634 0.61 

13 24.89 36.84 0.0244 0.607 0.90 

14 31.04 57.91 0.0211 0.654 1.22 

15 78.50 66.62 0.0111 0.871 0.73 

16 88.12 87.09 0.0177 1.559 1.54 

17 89.19 88.52 0.0177 1.578 1.57 

18 100 100 0.013 1.33 1.33 

19 85.26 86.4 0.0116 0.989 1.00 

20 100 100 0.022 2.22 2.22 

21 84.93 84.29 0.0188 1.596 1.58 

22 100 100 0.0122 1.22 1.22 

23 85.5 82.12 0.0166 1.419 1.36 

24 82.36 77.86 0.0155 1.43 1.20 

25 100 100 0.0111 1.111 1.11 

26 100 100 0.0211 2.111 2.11 

27 100 100 0.01 1 1.00 
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 شماره حکم
 -100امتیاز اجرا از 

 1399سال 

 -100امتیاز اجرا از 

 1400سال 
 1399سال  -امتیاز اجرا با وزن وزن

 -امتیاز اجرا با وزن

 1400سال 

28 68.74 77.04 0.0111 0.763 0.85 

29 100 100 0.0061 0.611 0.61 

30 56.17 53.81 0.0122 0.685 0.66 

31 100 100 0.0066 0.666 0.67 

32 79.12 77.98 0.0155 1.226 1.21 

33 39.44 52.78 0.0188 0.741 0.99 

34 0 0 0.0122 0 0.00 

35 100 100 0.0083 0.833 0.83 

36 60.68 67.82 0.03 1.392 2.03 

37 66.81 77 0.0111 0.742 0.85 

38 46.4 42.02 0.01 0.464 0.42 

39 64.48 77 0.0188 1.217 1.45 

40 83.92 42.02 0.0116 0.973 0.49 

41 30.13 39.8 0.0188 0.566 0.75 

42 41.35 38.98 0.0133 0.549 0.52 

43 100 100 0.0133 1.33 1.33 

44 31.39 39.8 0.0311 0.976 1.24 

45 31.39 39.8 0.0133 0.417 0.53 

46 26.93 27.98 0.0111 0.298 0.31 

47 26.93 27.98 0.0105 0.282 0.29 

48 100 100 0.0094 0.944 0.94 

49 44.17 29.89 0.0133 0.587 0.40 

50 39.56 38.57 0.0188 0.743 0.73 

51 42.92 69.06 0.0144 0.618 0.99 

52 47.41 42.21 0.03 1.422 1.27 

53 47.41 42.21 0.0311 1.464 1.31 

 64.15 59.32 100 احکام قانون  کل درصد اجرای

دست آمده درصد به 64.15یزان اجرای احکام قانون معادل ، م1400نتایج حاصل از پایش قانون در سال  براساس

  است. 1400در اجرای قانون در سال  واحد 5در حدود  گذشته حاکی از بهبود است که در مقایسه با سال
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 و سال ماقبل 1۴00مقایسه سال  -بهبود مستمر محیط کسب و کار اهداف قانون دستیابی به زانیمنهایی در مورد امتیاز  -9جدول 

شماره 

 هدف
 عنوان هدف

میزان 

 تحقق

در سال 
1399 

میزان 

در  تحقق

سال 
1400 

 وزن

 درصد

با  اجرا

در  وزن

سال 
1399 

 درصد

با  اجرا

در  وزن

سال 
1400 

1 
استقرار ایجاد و از طریق  ویژه تسریع در صدور مجوزهابه و کار کسبتسهیل شروع 

 پنجره واحد کسب وکار
27.26 41.25 0.08 2.18 3.30 

 8.23 6.58 0.16 51.44 41.14 اقتصادی هایگیریتصمیمالزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از  2

 5.07 5.13 0.06 84.55 85.54 ر مورد نیاز فعاالن اقتصادیسازی اطالعات و آماشفاف 3

 9.91 8.22 0.14 70.76 58.74 سازی معامالت بخش عمومیشفاف 4

 1.58 1.18 0.03 52.78 39.44 و متوسط کشور برای تولیدکنندگان کوچک عرضه به بازار امن ایجاد دسترسی 5

6 
نظور ایجاد امنیت مها به ها، مقررات و رویهبهنگام در مورد تغییر سیاست رسانیاطالع

 گذاریاقتصادی و سرمایه
31.39 39.80 0.06 1.88 2.39 

 1.47 1.53 0.04 36.84 38.23 پنجره واحد تجارت فرامرزی و استقرار ایجاد 7

8 
 متاقا و تردد برای تسهیالت ایجاد و متقابل تجاری هایظرفیت و هافرصت معرفی

 خارجی گذارانسرمایه و داخلی تولیدکنندگان
27.97 47.38 0.06 1.68 2.84 

9 
مومی توسط عهای اقتصادی در کانال مجزا از جرائم رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت

 ی تجاری(هادادگاهافراد خبره )
47.41 42.21 0.08 3.79 3.38 

10 
بهنگام  کشور و ارائه فهرست در فعال اقتصادی یهاتشکل ثبت و ایجاد ساماندهی،

 ی اقتصادیهاتشکل
70.13 69.63 0.07 4.91 4.87 

11 
ط افزایش نقش شورای گفتگو در اصالح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محی

 کسب وکار
85.62 88.04 0.06 5.14 5.28 

12 
 بین کاری روابط و قوانین در غیرعادالنه شرایط تحمیل و انحصاری امتیازات حذف

 تعاونی و خصوصی یهابخش و دولت
85.26 84.65 0.09 7.67 7.62 

13 
ی هابخشهای و مؤسسه هاشرکتی اجرایی در مدیریت هادستگاهکاهش مداخله 

 های عمومی غیردولتیخصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسه
41.87 34.23 0.04 1.67 1.37 

14 
ع خدمات های دولت در زمینه قطجبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم

 برق، گاز و مخابرات
26.93 27.98 0.03 0.81 0.84 

 58.15 52.39 1 55.11 50.49 درصد تحقق اهداف قانون

که در  درصد بدست آمده 55.11 برابر وزن اهداف()بدون اعمال  1400در حالت کلی میزان تحقق اهداف در سال 

جرای ا ( افزایش داشته است. همچنین با در نظر گرفتن وزن هر هدف، درصددرصد 50.49) مقایسه با سال گذشته

در  واحد افزایش 6در حدود  درصد حاصل شده که در مقایسه با سال گذشته 58.15معادل  1400اهداف در سال 

 دهد.اجرای اهداف را نشان می
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گفتگو  ینقش شورا شیافزا) 11هدف بیان شده برای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، هدف شماره  14در بین 

درصد در  88.04و  85.62( به ترتیب با کسب وکار طیوضع مقررات در جهت بهبود مح ایدر اصالح، حذف 

ز اتخاذ )جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی ا 14بیشترین میزان تحقق و هدف شماره  1400و  1399ی هاسال

ی هاسالدرصد در  27.98و  26.93 قطع خدمات برق، گاز و مخابرات( به ترتیب باهای دولت در زمینه تصمیم

 داشته است.را  کمترین میزان تحقق 1400و  1399

 
 و مقایسه با سال قبل 1۴00متولیان اجرا در سال  اجرای احکام به تفکیک نهایی امتیاز -10جدول 

 ی احکام قانونمتولی اجرا 
  سهم وظایف مجری

 درصد
 سال -100امتیاز نهایی از 
1399 

 سال -100امتیاز نهایی از 
1400 

 54.59 47.37 69 حاکمیت
 82.40 81.47 9 (بخش خصوصی و تعاونی) هااتاق

 90.26 91.05 22 (ی دولت و بخش خصوصی)شورای گفتگومشترک 
 

ولیت بیشتر دهنده مسئبوده و نشان درصد 70د ، سهم وظایف حاکمیتی در قانون بهبود حدو10براساس اطالعات جدول 

قالب وظایف مشترک  بخشی از مسئولیت حاکمیت در کهایندر قبال اجرای قانون است. با توجه به  ی اجراییهادستگاه

تر هم نافزو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز احصا شده است، لذا مجموع سهم حاکمیت در اجرای قانوندر 

بیشتر از جنس  خواهد شد.البته نوع وظایف محوله به بخش حاکمیت نیز از دشواری و پیچیدگی بیشتری برخوردار است و

ت در ت حاکمیبه همراه سایر عوامل باعث شده تا موفقیدر بسیاری موارد ایجادی است. این موضوع  وظایف اجرایی و

ایم احدی بودهو 7درصد ارزیابی شود که البته نسبت به عملکرد سال گذشته شاهد رشد  54.59اجرای قانون به میزان 

 ارد.در مقابل،د 1400در سال را نشان از عزم جدی حاکمیت برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش اثربخشی قانون  و

 1399، تغییر قابل توجهی نسبت به سال1400( در سال 82.40) هااتاق( و 90.26) بخش مشترک عملکرد دو

 بوده است.جزئی  صورتبه نداشته و
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 پایشو نکات کلی  گیرینتیجه: ب
 

 بهبود وضعیت  تعیین میزان اثربخشی آن در همه،تر از ارزیابی اجرای قانون از جهات کمی و کیفی و مهم

دقیق و بدون  صورتبه د کهکرتوان ادعا گاه نمیای است که هیچپیچیده فرایند ،محیط کسب و کار کشور

سو و از سال گذشته از یک 10گرفتن شرایط حاکم بر کشور در طول  نظر درشده است، زیرا خطا انجام

 ی اجرایی وهادستگاهاطالعات عملکردی از  آوریجمعهای فرایند سوی دیگر، مشکالت ساختاری در

ویب قانون بهبود تص ، مانع از دستیابی کامل به اهداف پایش و از جمله تعیین میزان اثربخشینهادهای عمومی

شده ی تدوینهاضمن رعایت چارچوب در این گزارش سعی شده تا حالاینسایر قوانین مشابه است. با  و

انون پرداخته قاجرای  مختلف ابعادارزیابی با دقت بیشتری به  با رویکردی جدید و ،قبلیی هاگزارش در

 شود.

 دود ح( در قانون قضاییهدولت و قوه بخش حاکمیت )سهم وظایف و احکام  ذشته،انند گزارش سال گهم

هم نقش  شده است، از دیدگاه خبرگان حوزه کسب و کار، تقریباً به همان میزاندرصد تخمین زده 70

ط تحریم و جنگ رغم وجود شرایعلی کهاینعوامل داخلی در عدم اجرای کامل قانون مؤثر بوده است یعنی 

یتی و اجرایی و مشکالت خارجی ایجادشده برای کشور، بازهم این عوامل مدیر ی اخیرهاسالاقتصادی در 

 رود.برای بهبود فضای کسب و کار کشور به شمار می مانعبیشترین داخل کشور است که 

  اند تگو نتوانستهو شورای گف هااتاقبه وضوح پیداست آن است که  1400آنچه از نتایج پایش قانون در سال

بهبود حاصل  تا عملکرد خود نسبت به سال گذشته را بهبود قابل توجهی بدهند. این در حالی است که سهم

یرقابل غ قانون از عملکرد حاکمیت و به ویژه دولت در افزایش شاخص کارایی احکام و اثربخشی اهداف

ای کننده ا نقش تعیینهای صحیح و اجرایی نمودن آنهبا اتخاذ سیاست تواندمیدولت بنابراین  انکار است.

ترشدن و فعال هاقاتای آینده داشته باشد. دراین میان همراهی بیشتر هاسالدر بهبود فضای کسب و کار در 

 د.در این زمینه کمک زیادی نمای به سرعت بخشیدن به حرکت دولت تواندمیشورای گفتگو 

 نبود  اکانکم د این مطلب است کهنیز مؤی تجربه دوم در ارزیابی اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار

رار به اصالح مندرج در آن است و اگر ق عامل کاهش اثربخشی مواد و احکام قانون،های اجرایی در ضمانت

جرایی برای اساختارهای نهادی و  های اجرایی ومواد قانون باشد اولویت نخست با تهیه و تدوین ضمانت

 دن مفاد قانون است.کرعملیاتی 

  ( در زمینه تهیه 28و  27 ،25 ،23 ،17 ،16 ،9 ،7 ،5)موضوع مواد  مورد حکم قانونی در این قانون 9از

مورد آن تا  6سال از تصویب قانون، تنها  10، دستورالعمل، تعیین مصادیق و ...پس از نامهآیینو تصویب 

 هااتاقکاری حاکمیت و کوتاهی و کمسهم که  رسدمیبه نظر  که در این رابطهکنون عملیاتی شده است 



118 
 

 حالاینمشترک تهیه شوند(. با  صورتبه)مقرر بوده که اکثر این مستندات  برابر باشدبا یکدیگر تاحدودی 

 همان گزارش سال گذشته، اند نیزنظر تهیه و ابالغ شده ی موردهادستورالعملبرای آن دسته از موادی نیز که 

یا عدم  وهای موردنیاز ی مربوط، عدم ایجاد سامانههادستگاهبه دالیل مختلف از جمله: عدم هماهنگی بین 

 .انداند ویا به طور کامل اجرا نشدهیا به مرحله اجرا نرسیده تخصیص بودجه،

  کسب و  تفاوت دیدگاه فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزهنیز همانند سال گذشته،  1400در گزارش سال

یرخانه و دب هاقاتای اجرایی، هادستگاهی عملکرد خوداظهارشده توسط هاشاخصکار در ارتباط با میزان 

شده ت انجامبودن اقداما در این میان عالوه بر ناکافی .وجود دارد شورای گفتگو در برخی احکام قانون

توسط  شدهنامناسب در خصوص اقدامات انجام رسانیاطالعموضوع  اندرکاران قانون،توسط دست

اه در مواردی و شورای گفتگو نیز مزید بر علت بوده و باعث شده تا این تفاوت دیدگ هااتاقحاکمیت، 

 بسیار زیاد باشد.

 خواهی از فعاالن قانون بهبود یعنی نظر 3و  2ای برای اجرای مواد شدهکماکان ساز وکار مناسب و نهادینه

بینی و پیش کمیتتوسط حا کارهاهای مربوط به کسب و قبل از اتخاذ تصمیم هاتشکلو  هااتاقاقتصادی، 

اکمیت تنها راه حو مجموعه  هااتاقهای تعاملی و مرتبط بین تعریف سامانه رسدمیبه نظر  اجرا نشده است.

و استقرار  های روزافزون در زمینه طراحیبرقراری این ارتباط مستمر است و این مهم با وجود پیشرفت

بین دولت و بخش خصوصی  هادادهب و کار وسایر امکانات تبادل های کسفرمپلت های الکترونیکی،سامانه

برقراری  مثال بازر میسر است. ، به آسانیبه سهولت و در صورت وجود اراده کافی برای تحقق این امر

 های کسب ون سامانهو مجموعه دولت، ارتباط آنالین بی هااتاقهای مکاتبات اداری بین ارتباط بین سامانه

 ی دولتی و ... است.هادستگاههای مختلف توسط بخش خصوصی و تعاونی از استعالم از سازمانکار و 

 بسیاری از اقدامات  سال تغییر دولت بوده و کهاینبه دلیل  1400که در سال  شدمیبینی رغم آنکه پیشعلی

 کار باشیم ولیثر در فضای کسب و ، نبایستی شاهد بهبود مؤگیردمیاصالحی در وضعیت رکودی قرار 

در دولت دوازدهم آغاز شد و با روی کارآمدن دولت سیزدهم  1400اقدامات خوبی که از ابتدای سال 

وسرعت  ترنیز به مرحله اجرا نزدیک 1400اواخر سال  البته در جدی پیگیری و عملیاتی شد و صورتبه

 ر شاخص روبرو گردد. در این بین،واحدی د 5شد، باعث شد تا نتایج پایش قانون با بهبود  آن نیز بیشتر

سازی شرایط و مدارک زدایی به سادههیئت مقررات، اقدام 1400جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان 

های های طالیی و شرایط دشوار دریافت مجوز در حوزهامضاحذف  ،و کار کسبمجوز  1393مورد نیاز 

 های انجام شدهپیگیری و در گاه ملی مجوزهاا طراحی ب مختلف تولید و تسهیل صدور مجوزها کسب و کار

و  ی کارتخوان به پرونده مالیاتی افرادهادستگاهاتصال  ،دستگاه اجرایی کشور به این درگاه 32 برای اتصال
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تسهیل در اعطای میلیون مؤدی جدید مالیاتی که تا آن زمان پرونده مالیاتی نداشتند،  3حدود  شناسایی

تری را در شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهلای که به گونهبانکی تسهیالت 

درنظر  )بدون ضامن( خصوص سازوکار اعطای تسهیالت خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب

ه محیط کسب و کار کشور همراستا با اهداف قانون بود از جمله این اقدامات حاکمیت برای بهبود ،بگیرد

 است.

 ط کسب و ملی محیطرح پایش  آمده ازدر پایان ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که براساس نتایج بدست

ی محیط فصل طرح پایش(، شاهد بهبود شاخص مل 4بندی نتایج حاصل از اجرای جمع) 1400کار در سال 

ی عملکرد طرح ارزیاب ایم. هرچند که نتایج حاصل ازبوده 1399نسبت به سال  1400کسب و کار در سال 

ی اقتصادی اتاق هاپژوهشکه توسط مرکز  1400های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سال هدستگا

ی اجرایی هادستگاهایران به اجرا درآمده حاکی از کاهش نسبی رضایت فعاالن اقتصادی از مجموع عملکرد 

ی اجرایی هاتگاهدسشده توسط برخی تأثیر اقدامات انجام حالایننسبت به سال قبل است با  1400در سال 

سته شاخص ای بوده است که توانمتولی احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکاردر این سال به گونه

ه در برخی در گذشته نقش بهبود ایجادشد اثربخشی اجرای احکام و اهداف قانون را بهبود بخشد. البته

ی هاخصشاالمللی از جمله ی بینهاشاخصبود فضای کسب وکار در قالب ی اثرگذار در بههاشاخص

د در اندک بهبو ای کهنیز به اثبات رسیده بود به گونه (DOING BUSINESS) کسب و کار بانک جهانی

 .بندی جهانی شده بودای جایگاه کشورمان در رتبهمنجر به ارتقای چندپله هاشاخصبرخی 

 



 
 

 

 

 هاپیوست
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 کمی و کیفی() و راهنمای تکمیل آنها هافرمانواع : 1پیوست 
 الف( فرم کمی

واحد سنجش  3عنوان قلم آماری، ستون  2شماره ردیف، ستون  1باشد؛ ستون ستون می 8این فرم دارای 

مقدار/ عملکرد،  6دوره گزارش قلم، ستون  5دوره تناوب )فصلی، شش ماهه، ساالنه(، ستون  4گیری(، ستون )اندازه

ست. ترتیب قرار گرفتن هر بخش در این فرم دالیل عدم اقدام/ تاخیرا 8شرح مستندات / منبع داده و ستون  7ستون 

 براساس ردیف حکم و ترتیب قرار گرفتن اقالم آماری برحسب موضوع هر حکم است. 
 نمونه فرم شاخص کمی -11جدول 

 ی اتاق بازرگانی ایرانهاژوهشپمرکز  -پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

اهداف کمی  ریافت گزارشد -1فرم 

 احکام قانون

حکم 

 شماره 
 دستگاه متولی موضوع

واحد پیگیر در 

 اتاق

 دو
ي ذيربط كه عضو هاتشکلو آن دسته از  هااتاقدرخواست و بررسي نظر كتبي 

 نيستند توسط دولت هنگام بررسي موضوعات كسب وكار هااتاق
معاونت حقوقي 
 رياست جمهوري

 معاونت كسب و كار

 قلم آماریعنوان  ردیف
واحد 

 سنجش 

 دوره تناوب

ماهه، )فصلی، شش 

 ساالنه(

دوره گزارش  

 قلم

مقدار/ 

 عملکرد

شرح مستندات/ 

 منبع داده

دالیل عدم 

 اقدام/تاخیر

   تعداد هااتاقشده از مقررات نظرخواهي 1

      

  
      

      

      

   تعداد كل مصوبات دولت 2

      

  
      

      

      

   تعداد ي اجراييهادستگاهكل مصوبات  3

      

  
      

      

      

          

 نام و نام خانوادگی تکمیل کننده:   تاریخ تکمیل فرم:

 شماره ردیف قلم آماری -1ستون 

 یابد.مسلسل تا آخرین قلم آماری آن بخش ادامه می شروع و به طور 1شماره ردیف در هر بخش از 
 نام قلم آماری -2ستون 

ه شده عنوان قلم آماری براساس موارد ذکر شده در جدول پیوست مربوط به موضوعات هر ردیف حکم آورد

 است. 
 واحد سنجش قلم آماری -3ستون 

احد اندازه گیری و. به طور مثال، شودمیواحد اندازه گیری هر قلم آماری در سطر مقابل آن قلم آماری درج 

براساس  کسب و کار طیمح یمل شاخصو یا واحد اندازه گیری  "تعداد"، اجرا شده یمطالعات یهاها و پروژهطرح

 است که شماره یک، بهترین امتیاز و شماره ده، بدترین امتیاز است. 10امتیاز از 
 قلم آماریالنه( دوره تناوب )فصلی، شش ماهه، سا -4ستون 
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لم آماری و قدوره فصلی، شش ماهه و ساالنه تقسیم شده است. بسته به نوع  3دوره زمانی هر قلم آماری به 

د هر قلم آماری مقدار برای عملکر یکانتخاب شود؛ صرفاً باید « ساالنه»اطالعات موجود درصورتیکه دوره زمانی 

ی است که مجموع مقدار برای عمکلرد هر قلم آمار دوز به انتخاب شود؛ نیا« شش ماهه»ذکر شود. اگر دوره زمانی 

ملکرد است که مجموع عمقدار برای  چهارنیاز به « فصلی»آن، عملکرد ساالنه را نشان دهد و نهایتاً برای دوره زمانی 

اطالعات ا توجه به کننده فرم بآن، عملکرد ساالنه را نشان دهد. بدیهی است در اولین دوره تکمیل این فرم، تکمیل

ه همین طریق عمل بهای بعدی نیز دوره موجود در سازمان متبوع خود نسبت به تعیین دوره گزارش اقدام نموده و در

 خواهد شد.
 آماری دوره گزارش قلم -5ستون 

ش ماهه، شش ماهه گفته شد، با انتخاب دوره ساالنه، باید سال مورد نظر، دوره ش 4براساس آنچه که برای ستون 

مستان سال مورد نظر دوم سال مورد نظر و در صورت انتخاب دوره فصلی باید به فصل بهار، تابستان، پاییز و زاول و 

 .1398یا ششماهه اول  1399اشاره نمود. مثالً بهار 
 مقدار / عملکرد قلم آماری -6ستون 

 .شودمیتکمیل  5های زمانی انتخاب شده در ستون ، مقدار قلم آماری براساس دورهدر این ستون
 منبع داده /شرح مستندات -7ستون 

 یهاها و پروژهطرحرای ب. به طور مثال شودمیدر این ستون نام منبع تولید کننده قلم آماری بسته به مورد مشخص 

 . شودیمنوشته «  و آب یکشاورز یمطالعات راهبرد یملگزارشات مرکز »، در این ستون اجرا شده یمطالعات
 قدام / تاخیر برای تولید قلم آماریدالیل عدم ا -8ستون 

قدام صورت در این ستون در صورتی که برای قلم آماری ذکر شده اطالعاتی موجود نیست، باید دالیل عدم ا

 د.گرفته برای تولید آن قلم و یا دالیل تاخیر در تولید آن ذکر شو

کننده فرم با ذکر نام و لتا پایان تمامی اقالم مربوط به حکم موردنظر ادامه یافته در خاتمه، فرد تکمی فرایند این 

 نام خانوادگی خود در محل مربوط ، تاریخ تکمیل فرم را نیز در مکان موردنظر درج می نماید.
 ب( فرم کیفی

یی تدوین شده است که هاشاخصبه منظور بررسی میزان تحقق اهداف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 

و نهادهای  هاسازمانی اجرایی، هادستگاهاطالعات اقالم آماری از  آوریجمعنیاز به  هاشاخصبرای محاسبه این 

ند که به منظور ابندی شدهکمی و کیفی دستهی پایش اهداف قانون در دو گروه هاشاخصمختلف وجود دارد. بررسی 

اضر با هدف آشنایی . راهنمای حشودمیگیری آنها از سه فرم اهداف کمی، اهداف کیفی و نظرسنجی استفاده اندازه

 کنندگان با نحوه پاسخگویی و درج اطالعات در فرم شماره دو تهیه شده است.تکمیل

حکم مجزا  53ماده قانونی آن در قالب 29مستمر محیط کسب و کار،  از آنجا که برای پایش اجرای قانون بهبود

تدوین شده است لذا بخش باالیی فرم به معرفی شماره حکم، موضوع حکم، سازمان متولی اجرای آن حکم و واحد 
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مرتبط در اتاق ایران با موضوع پیگیری دریافت اطالعات مربوط به آن حکم پرداخته است. در بخش پایین فرم، 

 .شودمیطالعات اقالم آماری بر اساس راهنمای تکمیل آن توسط سازمان مرتبط درج ا

 3، ستون ماهه، ساالنه(شش ،یگزارش )فصل هیرو 2شماره ردیف، ستون  1باشد؛ ستون ستون می 6این فرم دارای 

دالیل عدم اقدام/ تاخیر  6و ستون  شرح مستندات 5، ستون (100به اهداف )از  یابیدست زانیم 4، ستون شرح عملکرد

 در این فرم براساس ردیف حکم است.است. ترتیب قرار گرفتن هر بخش 
 نمونه فرم شاخص کیفی -1۲جدول 

 ی اتاق بازرگانی ایرانهاپژوهشمرکز  -محیط کسب و کارمستمر  پایش قانون بهبود

 زارش اهداف کیفی احکامگدریافت  -2فرم

 قانون

حکم 

 شماره 
 موضوع

دستگاه/ سازمان 

 متولی

واحد پیگیر در 

 اتاق

 ده
ی هادستگاهساماندهی مراجعه نمایندگان 

 اجرایی به واحدهای تولیدی

سازمان اداری و 

 استخدامی

معاونت کسب و 

 کار

 ماهه، ساالنه()فصلی، شش رویه گزارش ردیف
شرح 

 عملکرد
 شرح مستندات (100میزان دستیابی به اهداف )از 

دالیل عدم 

 اقدام/تاخیر

1           

2           

3           

4           

            

 نام و نام خانوادگی تکمیل کننده:     تاریخ تکمیل فرم:

 

 شماره ردیف قلم آماری -1ستون 

ر این بخش دشده عملکرد یا اقدام انجامشروع و به طور مسلسل تا آخرین گزارش  1شماره ردیف در هر بخش از 

 یابد.ادامه می
 ماهه، ساالنه(شش ،یگزارش )فصل هیرو -2ستون 

العات موجود دوره فصلی، شش ماهه و ساالنه قابل بیان است. بسته به موضوع حکم و اط 3رویه گزارش بر اساس 

« شش ماهه»مانی نه ذکر شود. اگر دوره زانتخاب شود؛ صرفاً باید گزارش ساال« ساالنه»که دوره زمانی درصورتی

هد و نهایتاً برای گزارش براساس حکم مرتبط است که مجموع آن، عملکرد ساالنه را نشان د دوانتخاب شود؛ نیاز به 

است در اولین  گزارش است که مجموع آن، عملکرد ساالنه را نشان دهد. بدیهی چهارنیاز به « فصلی»دوره زمانی 

ه تعیین دوره گزارش بکننده فرم با توجه به اطالعات موجود در سازمان متبوع خود نسبت فرم، تکمیل دوره تکمیل این

 های بعدی نیز به همین طریق عمل خواهد شد.اقدام نموده و در دوره
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 شرح عملکرد -3ستون 

وجه به اطالعات موجود در این ستون با توجه به نوع گزارش بیان شده در ستون دو، باید عملکرد مرتبط با آن حکم با ت

رشد »توان از اصطالحات کیفی است می صورتبهاین شرح عملکرد  کهایندر سازمان متبوع شرح داده شود. به دلیل 

 ده نمود.و ... استفا« تاثیر مثبت/ منفی»، «د بررسیکاهش / افزایش شدید در دوره مور»، «صعودی/ نزولی
 (100به اهداف )از  یابیدست زانیم -4ستون 

عددی بین  صورتبه. این میزان شودمیدر این ستون به میزان دستیابی به اهداف تعیین شده در حکم مرتبط پرداخته 

دهد. عدد بیان شده بیشترین میزان دستیابی به اهداف را نشان می 100بیان شده که صفر نشانگر کمترین و  100تا  0

ست از دید نسبی است و نظر سازمان متبوع در رابطه با میزان دستیابی به اهداف موضوع حکم است که ممکن ا

 سازمانی دیگر عدد متفاوتی باشد.
 مستنداتشرح  -5ستون 

. این مستندات شامل تمام شودمیدر این ستون به شرح مستنداتی که بر اساس آن گزارش مرتبط تهیه شده پرداخته 

جلسه، نامه، شامل صورت تواندمیدهد که مدارکی است که میزان دستیابی به اهداف موضوع حکم را نشان می

های ها و پایگاهامانهشده و یا سها ویا شوراهای تشکیلشده، کمیتههای وضعنامهآیینگزارش، نشریه، مقررات و 

 ایجادشده و ... باشد.
 قدام / تاخیر برای اجرای موضوع حکمدالیل عدم ا -8ستون 

ام صورت گرفته در این ستون در صورتی که برای موضوع حکم ذکرشده اطالعاتی موجود نباشد، باید دالیل عدم اقد

 یل تاخیر در اجرای آن ذکر شود.برای اجرای آن موضوع و یا دال

کننده فرم با ذکر نام و نام تا پایان اقدامات مربوط به حکم موردنظر ادامه یافته و در خاتمه، فرد تکمیل فرایند این

  خانوادگی خود در محل مربوط، تاریخ تکمیل فرم را نیز در مکان موردنظر درج می نماید.
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 سنجینظر پرسشنامه :2پیوست 
 و کار کسبطرح پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط 

 1400 زمستان -کشور و کار کسب حوزه خبرگان و اقتصادی فعاالن از نظرسنجی پرسشنامه
 

 پاسخگوی محترم:

 ويژهبه و كار كسب محيط مستمر بهبود قانون احکام اجراي اثربخشي و تحقق ميزان زمينه در نظرانصاحب ادراک سنجش هدف با زير پرسشنامه
 اهداف پايش براي مرتبط آماري اطالعات و مقادير دريافت براي كمتري احتمال كه مواردي در يا است مدنظر كيفي اهداف پايش كه مواردي در

 مورد توصيفي، هايتحليل انجام هدف با پرسشنامه كنندهتکميل اطالعات پرسشنامه، اول بخش در. استشده طراحي دارد، وجود قانون اجراي كمي

 به پاسخ طريق از قانون، هايتبصره و مواد در شده مطرح حکم 30 مورد در اقتصادي فعاالن نظر پرسشنامه، دوم بخش در. اندگرفتهقرار پرسش
 پيشنهادهاي قانون، مواد بازنگري به نياز خصوص در خبرگان و اقتصادي فعاالن نظرهاي سوم، بخش در. شودمي دريافت گانهده عددي طيف

 شما صميمانه همکاري از تشکر ضمن ايران بازرگاني اتاق. گيرندمي قرار پرسش مورد تشريحي صورتبه زمينه اين در آنان كلي ديدگاه و اصالحي
 قانون پايش فرايند تکميل منظوربه صرفاً آن كلي نتايج و بوده محرمانه كامالً پرسشنامه اين اطالعات كه رساندمي اطالع به پرسشنامه تکميل در

 .گرفت خواهند قرار استفاده مورد و كار كسب محيط مستمر بهبود

 ی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانهاپژوهشمرکز 

 

 ثبت حقوقي يا حقيقي اشخاص به مربوط سطرهاي از يکي در فقط پرسشنامه كننده تکميل اطالعات بخش، اين در :اول بخش راهنمای

 از منظور. شودمي درج مربوط درمحل حقوقي شخص مشخصات باشد،...  و اتاق تشکل، موسسه، نماينده كننده،تکميل فرد كهصورتي در. شودمي
...  و اتاق تشکل، كارخانه، يا شخص فعاليت اصلي محل كه استاني نام. است كشاورزي و صنعت خدمات،: عمده بخش سه شامل بخش، در اشتعال

 و اصناف تعاون، يهااتاق از يکي به وابستگي يا عضويت شامل اتاق در عضويت. شودمي درج فعاليت محل استان قسمت در است، واقع آن در

 تاريخ بخش، اين پاياني درقسمت. شودمی تکمیل اشخاص همه برای( اتاق و استان بخش،) اخیر اطالع سه. است ايران بازرگاني

 .شودمي درج نيز پرسشنامه تکميل

 کنندهبخش اول: مشخصات تکمیل

 اشخاص حقیقی
 رشته تحصیلی تحصیالت جنس سن)سال( نام و نام خانوادگی

     

 اشخاص حقوقی
 نام موسسه/ تشکل/ اتاق و...

سابقه فعالیت 

 مؤسسه)سال(

سمت فرد 

 کنندهتکمیل

تحصیالت فرد 

 کنندهتکمیل

-رشته تحصیلی فرد تکمیل

 کننده

     

  در بخش : اشتغال
استان محل 

 فعالیت:
 

عضویت در 

 اتاق:
 

 ........................ تاریخ تکمیل:

 نظرسنجی یهاپرسش: دوم بخش

 را مربوط گزينه مفاد با خود كامل موافقت زير، پرسش 30 از هريک به پاسخ براي شودمي درخواست شما از بخش، اين در :دوم بخش راهنمای

 را(9 تا 2) مقدار دو اين بين اعداد از يکي موارد، ساير در و 1 ستون در * عالمت ثبت با را خود كامل مخالفت ،10 ستون در*  عالمت ثبت با
 نظري ستون در نداريد، خاصي نظر يا و نداشته اطالعي موردنظر حکم با ارتباط در كهدرصورتي همچنين. كنيد* عالمت مربوط ستون در و انتخاب

 .نماييد درج را*  عالمت( صفر) ندارم
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 گزینه) حکم قانون( ردیف
كامالً 

 موافقم
كامالً  

 مخالفم

نظري 

 ندارم

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1 

 توانمندي ،ايران اتاق در آب و كشاورزي راهبردي مطالعات ملي مركز ايجاد با
 ذاييغ صنايع و طبيعي منابع آب، كشاورزي، حيطه در تعاوني و خصوصي بخش

 .استيافتهافزايش

           

2 

 تدوين و اصالح و و كار كسب محيط با مرتبط هايگيريتصميم از پيش دولت
 عضو كه يربطذي يهاتشکل از دسته آن و هااتاق كتبي نظر مربوط، مقررات

 .نمايد مي بررسي و درخواست را نيستند هااتاق

           

3 
 نظر اجرايي، هايرويه و هابخشنامه مقررات، تدوين هنگام اجرايي يهادستگاه

 .دهندمي قرار موردتوجه و استعالم را ربطذي اقتصادي يهاتشکل
           

4 
 ايجاد، و ركشو در فعال اقتصادي يهاتشکل فهرست تهيه زمينه در هااتاق

 .اندداشته مطلوبي عملکرد موردنياز يهاتشکل ثبت و ساماندهي
           

5 

 در انسجام و سازييکپارچه و ادغام موازي، يهاتشکل حذف زمينه در هااتاق
 عملکرد غيرنفتي، صادرات هايفعاليت در ويژه به هاتشکل موازي يهافعاليت

 .اندداشته مطلوبي

           

6 
 قرار نظرمد مسئوالن توسط سراسري اقتصادي جديد يهاتشکل و اصناف نظرات

 .استگرفته
           

7 
 مستمر طوربه كشور در گذارانسرمايه و اقتصادي فعاالن موردنياز اطالعات و آمار

 .شودميمنتشر و تهيه
           

8 
 كشور، توليدي واحدهاي به مختلف اجرايي يهادستگاه نمايندگان مراجعه

 .استيافته وكاهش ساماندهي
           

9 
 واحد نجرهپ قالب در اجرايي يهادستگاه در اقتصادي فعاليت مجوزهاي صدور

 .استشده ساماندهي( الکترونيکي يا فيزيکي)
           

10 
 هايهسامان استقرار و ايجاد با كشور خارجي تجارت فرايند مراحل تمامي

 .گيردمي صورت مجازي صورتبه و ذينفع حضور بدون الکترونيکي
           

11 
 اختيار در كشور از رجخا در ايران سياسي هاينمايندگي و خارجي روابط هايظرفيت

 .استگرفته قرار اقتصادي فعاالن
           

            .استدهش تسهيل ايران به تجاري شركاي و خارجي گذارانسرمايه تردد 12

13 
 تسهيل و ونيتعا و خصوصي يهابخش و دولت بين نظرتبادل در گفتگو شوراي

 .استشده واقع مؤثر هابخش اين اقتصادي هايفعاليت
           

14 

 ارائه و رمؤث تصميم اتخاذ و كار و كسب موانع رفع و بررسي در گفتگو شوراي
 مطلوبي عملکرد ،ربطذي مراجع به مناسب اجرايي راهکارهاي و پيشنهادها

 .استداشته

           

15 
 اقتصادي يهاتشکل يا اصناف نمايندگان پيشنهادهاي و نظرات گفتگو شوراي

 .استقرارداده توجه مورد و استماع را تعاوني و خصوصي يهابخش
           

16 
 هايمهارت و و كار كسب اخالق اقتصادي، فرهنگ ارتقاي براي گفتگو شوراي

 .استداده صورت مؤثري اقدامات كشور در كارآفريني و شغلي
           

17 

 هارويه مقررات، و قوانين در موجود امتيازات تعميم يا حذف زمينه در گفتگو شوراي
 اقدامات تعاوني، و خصوصي يهابخش از غير مالکيت با يهابنگاه براي قراردادها و

 .استداده انجام مؤثري
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 گزینه) حکم قانون( ردیف
كامالً 

 موافقم
كامالً  

 مخالفم

نظري 

 ندارم

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

18 
 لياتما پرداخت مشمول واحدهاي شناسايي در مؤثري اقدامات گفتگو شوراي

 .استداشته( مالياتي فرار كاهش)
           

19 
 ضايف بهبود در مؤثري نقش خصوصي، بخش و دولت گفتگوي استاني شوراهاي

 .اندداشته هااستان در كار و كسب
           

20 

 ضمن آنها استاني واحدهاي و كار و كسب محيط با مرتبط اجرايي يهادستگاه
 و مطالبات ي،اقتصاد فعاالن و هاتشکل نمايندگان سؤاالت به مناسب پاسخگويي

 .نمايندمي بررسي را آنها شکايات

           

21 

روشندگان ف براي امنيت ايجاد و مصرف بازار به دسترسي براي ،هاشهرداري
 اختصاص و تعيين ييهامکان ايراني، متوسط و كوچک توليدكنندگان و سرمايهكم

 .اندداده

           

22 
 براي قابتر امکان و الزم شفافيت عمومي، بخش معامالت جامع پايگاه ايجاد با

 .استآمده همفرا اجرايي يهادستگاه با معامله انجام در نفعانذي همه
           

23 
 به برابر، شرايط در قرارداد طرف انتخاب و معامالت انجام در اجرايي يهادستگاه

 .دهندمي اولويت خصوصي و تعاوني حقوقي و حقيقي اشخاص
           

24 

 قرارداد انعقاد در اجرايي يهادستگاه قراردادها، نمودن عادالنه و تراضي ايجاد براي
 يهارمف از خدمات، و كاال خريد جهت تعاوني و خصوصي بخش يهاشركت با

 .نمايندمي استفاده يکنواخت

           

25 

 و مقررات ها،سياست در تغييرات هرگونه مورد در دولت، و اجرايي يهادستگاه
 گروهي هايرسانه طريق از اجرا از قبل مقتضي زمان در اجرايي، هايرويه

 .كنندمي رسانياطالع

           

26 

 خدمات اي گاز يا برق قطع از ناشي توليدي واحدهاي به خسارت پرداخت براي
 انجام و بينييشپ خدمات اين كنندهعرضه يهاشركت توسط اقداماتي مخابرات،

 .شودمي

           

27 

 مديريتي سهام نوع هر هاآن در اجرايي يهادستگاه و دولت كه حقوقي اشخاص
 استفاده خصوصي و تعاوني يهابخش به يافته تخصيص منافع و امتيازات از دارند،

 .كنندنمي

           

28 
 غيردولتي، ميعمو و تعاوني خصوصي، يهاشركت مديريت در اجرايي يهادستگاه

 .ندارند نفوذ و مداخله
           

29 
 حق كنندگانپرداخت و مالياتي مؤديان اعتراض به براي رسيدگي قانوني اقدامات

 .گيردمي صورت دولت توسط اجتماعي تأمين بيمه
           

30 

 و خصوصي خشب بين اختالفات و تجاري هايفعاليت با مرتبط جرائم به رسيدگي
 ورتص تخصصي شعب در و تجاري دادرسي آيين براساس اجرايي يهادستگاه

 .پذيردمي
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 کلی هایدیدگاه بیان و بازنگری و اصالح پیشنهاد: سوم بخش

 موارد اعالم به نسبت تشريحي صورتبه زير، پرسش4 از هريک به پاسخ براي شودمي درخواست شما از بخش، اين در :سوم بخش راهنمای

 .نماييد اقدام مربوط محل در مشخص پيشنهادي موضوع و متن درج يا و داليل ذكر با خود پيشنهادي

 امکان يا و ضرورت اثربخشي، و كارايي نداشتن دليل به ،و كار كسب محيط مستمر بهبود قانون هايتبصره يا و مواد از يکكدام شما نظر به -1

 .كنيد بيان را خود داليل لطفاً شوند؟ حذف بايد اجرا،

 

 

 

 اصالح داليل لطفاً دارند؟ اصالح و بازنگري به نياز ،و كار كسب محيط مستمر بهبود قانون هايتبصره يا و مواد از يکكدام شما نظر به -2

 .كنيد بيان نيز را خود پيشنهادي متن و موردنظر

 

 

 

 داخلي عوامل يا و...(  و تحريم)خارجي عوامل از هريک نقش دانيد،نمي آميزموفقيت را بهبود قانون از ييهابخش اجراي كه صورتي در -3

 .نماييد بيان و ارزيابي درصد، ذكر با را خصوص اين در...(  و مديريتي مشکالت)

 

 

 

 .فرماييد بيان( مورد 3 حداكثر) را و كار كسب محيط مستمر بهبود قانون بهتر هرچه اجراي براي خود پيشنهادهاي-4

 

 

 

  



129 
 

 قی همکار در تهیه گزارشیو حق وقیفهرست اشخاص حق :3پیوست 
 

 الف( اشخاص حقوقی
 رانیا یمالکان کشت هیاتحاد .1

 و صادرات پوشاک دیتول هیاتحاد .2

 رانیا افتیباز عیصنا هیاتحاد .3

 ییغذا یمیرژ یمکمل ها دکنندگانیتول هیاتحاد .4

 یحمل و نقل درون شهر هیاتحاد .5

 استان اصفهان یهایاریده یتعاون هیاتحاد .6

 نیقزو انیمسکن فرهنگ هیاتحاد .7

 مسکن کارمندان یتعاون یشرکت ها هیاتحاد .8

 مسکن استان زنجان هیاتحاد .9

 هیاروم یمسکن مهر محل هیاتحاد .10

 انیمصرف فرهنگ هیاتحاد .11

 یغرب جانیمصرف کارمندان آذربا یتعاون یشرکت ها هیاتحاد .12

 باغداران استان فارس هیاتحاد .13

 مسکن زنجان هیاتحاد .14

 استان فارس تونیز انجمن .15

 نیرنگ و رز انجمن .16

  و ساخت یمهندس یهاشرکت انجمن .17

 رانیا ینساج عیصنا انجمن .18

 استان کرمان ونیبراسیهمکار آزمون و کال یها شگاهیآزما انجمن .19

 رانیا یخرما یمل انجمن .20

 استان کرمان یدست عیصنا انجمن .21

 گلخانه داران شرق استان کرمان انجمن .22

 یخراسان رضو یبازرگان اتاق .23

 کردستان یبازرگان اتاق .24

 البرز یبازرگان اتاق .25

 استان کرمان ینیکارآفر کانون .26

 سیو انگل رانیا یمشترک بازرگان اتاق .27

 لیو برز رانیا یمشترک بازرگان اتاق .28

 هیو سور رانیا یمشترک بازرگان اتاق .29

 و کانادا رانیا یمشترک بازرگان اتاق .30

 و هلند رانیا یمشترک بازرگان اتاق .31

 ایو اسپان رانیا یمشترک بازرگان اتاق .32
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 شیو اتر رانیا یمشترک بازرگان اتاق .33

 افغانستان و رانیا یمشترک بازرگان اتاق .34

 و قزاقستان رانیا یمشترک بازرگان اتاق .35

 استان زنجان یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب .36

 راد صنعت مندیرا .37

 پگاه اصفهان ریش شرکت .38

 برومند سولماز .39

 یکاش ایآس -یدریح نیپرو .40

 شهیاند زانیم الکترو .41

 ونوس ییمایهواپ آژانس .42

 روستاها اگرانیاح تیجمع .43

 اصفهان مانیس .44

 معدن سنگ .45

 نینو کیپالست طب .46

 میو استرانس میبار یها نمک .47

 لیناب است یصنعت گروه .48

 نیتعاون قزو اتاق .49

 تعاون زنجان اتاق .50

 تعاون همدان اتاق .51

 معاون-زدیتعاون  اتاق .52

 سیرئ -زدیتعاون  اتاق .53

 و بلوچستان ستانیتعاون استان س اتاق .54

 تعاون قم اتاق .55

 یتعاون خراسان جنوب اتاق .56

 اصناف اهواز اتاق .57

 خوزستان یعمران یها شرکت .58

 زیبهبود تبر 429 یدرمان یخدمات بهداشت یتعاون شرکت .59

 زنجان یرانیتاکس یتعاون شرکت .60

 رانیصادرات اتاق ا یو نوآور یشتابده مرکز .61

 ابرار یکوکارین موسسه .62

 صنعت شتازیپ شرکت .63

 فرهنگ جاودان خانه .64

 رز داراب ارایو صنعت ت کشت .65
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 ب( اشخاص حقیقی
 زارع یشاه یسیع .1

 یرسول فرانک .2

 یدیحم محسن .3

 ییموسا یمهد .4

  هادلوند قهیصد .5

 یاهلل سلحشور روح .6

 زاده یصنعت رضا .7

 یجاور رضایعل .8

 یصادق درضایحم .9

 بهادر نیریش .10

 ییکوپا یسلطان دیسع .11

 یخسرو ریاردش .12

 انیهدائ میمر .13

 یاصفهان یینکو محمد .14

 لندران دیسع .15

 انیبرنج یعل .16

 یآباد یحاج .17

 یفرهاد نیالد حسام .18

 یزیمهر یلیعق رضایعل .19

 یدرائ نیغالمحس .20

 یهاشم مانیا دیس .21

 یدریح حسن .22

 پور میرح دیعبدالمج .23

 زنجان -اتیب محمد .24

 ینیحس نیحس محمد .25

 ارسالن رضایعل .26

 یعباس یمصطف .27

 یخاک رضا .28

 یاویعب روسیس .29

 گر شهیش شاهرخ .30

 ییرضایعل .31

 یاویعب محمد .32

 فرخنده نژاد سما .33

 یعرفان دمسعودیس .34
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 کشاورز عباس .35

 ینووز یحاج مایش .36

 یمنصور یمرادعل .37

 نصرت آباد یگل یمهد .38

 یماهران دیام .39

 منتخب خسرو .40

 نیب شیصادق پ محمد .41

 سپهر دونیفر .42

 فر زدیا نیالد صالح .43

 ( محقق و مجریان پروژهپ
 )آمارشناس پروژه( شـوربخـمدرضا نـمح .1

 گر پروژه(تحلیل و ناظر) دوست محمدیمحمدرضا  .2

 مدیر اجرایی پروژه(زهرا ناصری ) .3

 کارشناس ارشد اجرای پروژه(حانیه زیادلو ) .4

 کارشناس پیگیری و اجرایی پروژه(مه بهروزی هما )فاط .5
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 منابع و مآخذ

و  1396یهاسالدر  در زمینه اجرای قانون بهبود ی مجلس شورای اسالمیهاپژوهشمرکز  نظارتیگزارش  -

1398. 

 ایران مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق 28/01/1401د مورخ /652/6نامه شماره  -

س اطالعات پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور مستقر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آدر -
/https://dotic.ir 

 ی اجرایی.هادستگاهنشریات فصلی پایش ملی محیط کسب و کار و ساالنه ارزیابی عملکرد  -

  https://www.doingbusiness.orgاطالعات پایگاه بانک جهانی به آدرس  -

 .اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ششم توسعهساله پنجقانون برنامه  -

 و اصالحات بعد از آن. 1390قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارمصوب  -

 .1398ی اقتصادیهاتشکلکتاب فهرست ملی  -

 .1399گزارش عملکرد اتاق بازرگانی ایران -

 خصوصی و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش 28/02/1401د مورخ /19708/27نامه شماره  -

 صورتجلسات شورای گفتگو.

تگوی شورای گف 55مرکز آمار ایران و مصوبه جلسه  31/01/1401مورخ  2499/1401نامه شماره  -

 دولت و بخش خصوصی.

 05/12/1399قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب  5اجرایی ماده  نامهآیین -

 کشور. یو استخدام یسازمان ادار 06/04/1401 خیتار 23299نامه شماره  -

 صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی. 20/02/1401مورخ  29309/80نامه شماره  -

 درگاه ملی مجوزهای کشور. -

اهبردی مرکز ملی مطالعات ر ینسخ نشریات منتشرشده و مستندات برگزاری جلسات آموزشی، ترویج -

 .کشاورزی و آب اتاق ایران

 به آدرس  دولت یکیسامانه تدارکات الکترون -
https://www.setadiran.ir/setad/cms/setadTransactions 

 مرکز ملی رقابت. 09/03/1401ص مورخ /240/01/10نامه شماره  -

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 10/02/1401مورخ  19711/48004نامه شماره  -

https://www.doingbusiness.org/
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 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 25/03/1401مورخ  73480/01نامه شماره  -

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.31/01/1401مورخ  5671/100شماره نامه  -

ای وزارت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه 27/01/1401مورخ  12455نامه شماره  -

 کشور.

 .کشور هایدهیاری و هاشهرداری سازمان1400سال  گزارش -

 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار. 25و  16، 9 ،7 مواد هاینامهآیین -

 1399های ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شش ماهه دوم گزارش -

 1400و شش ماهه اول 


