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پیشگفتار

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، یکی از مهم ترین قوانین مرتبط با محیط کسب وکار کشور است 
حد  تا  آن،  تعیین شده  اهداف  به  دستیابی  و  کامل  اجرای  آن،  تصویب کنندگان  و  طراحان  به زعم  که 
بسیاری در بهبود شرایط کسب وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. در همین راستا و 
از زمان تصویب این قانون در بهمن ماه 1390 تاکنون، گزارش های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این 
قانون توسط نهادهای گوناگون به ویژه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تهیه و انتشار یافته اند 
که رویکرد عمده آن ها، دریافت گزارش عملکرد )عمدتاً فرآیندی( از دستگاه های اجرایی مرتبط به صورت 
شفاهی یا کتبی و  جمع بندی آن در قالب سه گروه احکام اجراشده، ناقص اجرا شده و اجرانشده به همراه 

ارائه تحلیل ها و مستندات فرآیندهای اجرایی مربوط بوده است که در جای خود قابل تقدیر است.

با توجه به اهمیت اجرای این قانون از منظر بخش خصوصی کشور، رویکرد جدید اتاق ایران در دوره 
نهم، پایش دوره ای و مستمر شاخص های عملکردی مرتبط با اهداف قانون توسط مرکز پژوهش های اتاق 
ایران به منظور آگاهی از آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و ارزیابی میزان 
تحقق اهداف و اثربخشی آن است. در این گزارش که نخستین گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی 
ایران درزمینه ی پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار برای سال 1399 است؛ استفاده از 
روش جدیدی برای پایش موردتوجه قرار گرفته که در آن عالوه بر تعریف شاخص های عملکردی مرتبط 
با اهداف تدوین قانون و استعالم اطالعات شاخص ها از دستگاه های اجرایی ذی ربط، نسبت به دریافت 
اتاق اصناف، تعاون  اقتصادی در سه  از فعاالن  از طریق نظرسنجی  نظرهای خبرگان حوزه کسب وکار 
و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان )درصد( تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون 
بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطالعات حاصل شده است. همچنین در فصل های مختلف این 
گزارش به صورت تفصیلی در مورد روش شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از 53 حکم مندرج 
در قانون، دالیل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری 

و اصالح و پیشنهاد راهکارهایی برای هر چه بهتر اجراشدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است.

ضمن تشکر از معدود دستگاه های اجرایی کشور که همکاری مناسبی درزمینه ی تأمین اطالعات موردنیاز 
برای محاسبه شاخص های مربوط با اتاق ایران داشتند و همچنین تقدیر از خبرگان حوزه کسب وکار کشور 
که ما را در تهیه این گزارش یاری نمودند، امید آن می رود که با ارائه نظرهای اولیای امور و اندیشمندان 
حوزه کسب وکار کشور و اصالح نقایص موجود در این گزارش، بتوان با استفاده از ظرفیت های قانونی، 
نقشه راهی برای همگرایی و تعامل بیشتر میان ارکان نظام اقتصادی کشور )بخش های دولتی، تعاونی و 

خصوصی( برای بهبود فضای کسب وکار فراهم آورد.
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خالصه یافته ها

<بر اساس یافته های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال 1399، رقم شاخص کل 
اجرای احکام 53 گانه قانون، معادل 59.31 درصد به دست آمده است.

< بر اساس یافته های پایش در سال 1399، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 14 گانه قانون معادل 
57.09 درصد به دست آمده است.

<بر اساس یافته های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال 1399، میزان اجرای احکام 
53گانه قانون در بخش حاکمیت، معادل 47.37 درصد؛ در اتاق ها، معادل 81.47 درصد و در بخش 

مشترک)شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی(، معادل 91.05 درصد بوده است.

<در گزارش سال 1399 ، یازده حکم با میزان اجرای 100 درصد و یک حکم با میزان اجرای صفر 
درصد به ترتیب بیشترین وکمترین مقدار اجرا را نشان می دهند.

<میزان دستیابی به هدف » افزایش نقش شورای گفتگو در اصالح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود 
محیط کسب وکار« دارای بیشترین مقدار شاخص)85.62( ومؤید موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر 
و دستیابی به هدف »جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم های دولت درزمینه ی قطع 
خدمات برق، گاز و مخابرات« دارای کمترین مقدار شاخص )26.93( و نشانگرعدم موفقیت در رسیدن 

به هدف موردنظر بوده است.

<بیشترین میزان توصیه برای اصالح و بازنگری مواد و تبصره های قانون بهبود، مربوط به پیش بینی 
ضمانت های اجرایی ونظارت مستمر بر اجرای آنها به جای تغییر در مفاد قانون بوده است.

<خبرگان حوزه کسب و کار، نقش عوامل داخلی و خارجی در عدم اجرای کامل قانون و دستیابی به 
اهداف آن را به ترتیب 70 و 30 درصد عنوان نموده اند.
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فصل اول
روش شناسی اجرای پایش
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مقدمه 

نزدیک به 10 سال از ابالغ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که به پیشنهاد اتاق ها در مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسید، می گذرد و همواره این پرسش مطرح بوده است که این قانون به چه میزان 
اجراشده و آن بخش از احکام و مواد از قانون که تاکنون به مرحله اجرا درآمدهاند تا چه حد توانسته اند 
در بهبود محیط کسب وکار مؤثر واقع شوند. در طول سال های اخیر گزارش های متعددی توسط مراجع 
مختلف ازجمله مرکز پژوهش های مجلس و دبیرخانه شورای گفتگو به صورت کلی و جزئی در خصوص 
وضعیت اجرای قانون تهیه شده که درنهایت با طبقه بندی احکام در قالب سه گروه: اجراشده، ناقص 
اجراشده و اجرانشده و ارائه تحلیل های مربوط به هریک از احکام )بدون در نظر گرفتن وزن و میزان 
تا  اجرانشده،  و  اجراشده  دو بخش  مورد  در  داده اند.  پایان  کار خود  به  آن ها(  اهداف  و  احکام  اهمیت 
حدودی وضعیت پایش مشخص بوده هرچند که در مورد میزان اثربخشی آن بخش از احکام اجراشده، 
کمتر تحلیلی صورت پذیرفته است ولیکن در مورد آن دسته از احکامی که به عنوان ناقص اجراشده، 
طبقه بندی شده اند؛ شواهد مشخصی مبنی بر درصد اجرای احکام ارائه نشده و همه موارد اجرا از 1 تا 
99 درصد، در این گروه جای گرفته اند. نکته دیگر اینکه ارزیابی انجام شده در گزارش های یادشده بیشتر 
مبتنی بر تحلیل نتایج فرآیندهاست درحالی که توجه به خروجی ها، محصوالت و پیامدهای اجرای قانون 

نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ارزشمند  دستاوردهای  و  تجربیات  از  استفاده  با  ایران که  اتاق  پژوهش های  مرکز  جدید  رویکرد  در 
گزارش های قبلی و باهدف رفع اشکاالت مورداشاره و داشتن نگاه جامع به پایش اجرای قانون و اثربخشی 

آن تعریف شده، چند تحول اساسی در روش اجرا موردتوجه قرار گرفته است:

بازنگری در اهداف تدوین و اجرای قانون و به دنبال آن معرفی شاخص های عملکردی در . 1
مورد هریک از اهداف و احکام مرتبط با مواد قانون؛

وزن دهی به احکام و اهداف قانون با نظر خبرگان و ارزیابی عملکرد مبتنی بر وزن تخصیص . 2
داده شده؛

از . 3 دریافتی  اطالعات  پایش شامل  انجام محاسبات  برای  ترکیبی دوگانه  مقیاس  از  استفاده 
از  حاصل  نتایج  دیگری  و  مربوط  عملکردی  شاخص های  محاسبه  و  قانون  احکام  مجریان 

نظرسنجی از خبرگان حوزه کسب وکار؛

 جمع بندی و ارائه نظرهای فعاالن اقتصادی و خبرگان درزمینه های: موارد نیاز به اصالح و . 4
تعیین نقش عوامل  و  قانون  اجرای  بهبود  و  موانع  راهکارهای رفع  قانون،  مواد  بازنگری در 

داخلی و خارجی در عدم دستیابی به اهداف قانون.

در ادامه این فصل، به تفصیل در مورد هریک از گام های مدنظر در مراحل اجرای پایش خواهیم پرداخت.
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معرفی اهداف

بر اساس آخرین گزارش نظارتی موجود درزمینه  اجرای قانون بهبود مستمر کسب وکار که توسط  کمیسیون ویژه حمایت از 
تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی در سال 1397 تهیه شده، مهم ترین اهداف این قانون 

که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در قالب 29 ماده )53 حکم( تدوین شده بود، عبارت اند از:
تسهیل شروع کسب وکار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها؛. 1
الزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از تصمیم گیری اقتصادی؛. 2
شفاف سازی اطالعات و آمار موردنیاز فعاالن اقتصادی؛. 3
شفاف سازی معامالت بخش عمومی؛. 4
ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک؛. 5
باثبات و قابل پیش بینی کردن تغییر سیاست ها، تصمیم ها و رفتارهای مسئوالن اقتصادی؛. 6
ایجاد سامانه های پنجره واحد معامالت بخش عمومی و تجارت فرامرزی؛. 7
هدایت ظرفیت های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی.. 8

با شروع فرآیند اجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 
1399، مرکز پژوهش های اتاق با تشکیل کارگروهی از نمایندگان تمامی معاونت های اتاق ایران، نسبت به بازنگری اهداف و تعیین 

سهم برای این اهداف منطبق با احکام متناظر آن اقدام نمود. بر این اساس 14 هدف به شرح زیر برای قانون تعیین شد:
تسهیل شروع کسب وکار به ویژه تسریع در صدور مجوزها از طریق ایجاد و استقرار پنجره واحد کسب وکار. 1
الزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از تصمیم گیری های اقتصادی. 2
شفاف سازی اطالعات و آمار موردنیاز فعاالن اقتصادی. 3
شفاف سازی معامالت بخش عمومی. 4
ایجاد دسترسی امن به بازار عرضه برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور. 5
اطالع رسانی بهنگام در مورد تغییر سیاست ها، مقررات و رویه ها به منظور ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری. 6
ایجاد و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی. 7
معرفی فرصت ها و ظرفیت های تجاری متقابل و ایجاد تسهیالت برای تردد و اقامت تولیدکنندگان داخلی و . 8

سرمایه گذاران خارجی
رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت های اقتصادی در کانال مجزا از جرائم عمومی توسط افراد خبره )دادگاه های . 9

تجاری(
ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال در کشور و ارائه فهرست بهنگام تشکل های اقتصادی. 10
افزایش نقش شورای گفتگو در اصالح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب وکار. 11
حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادالنه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخش های خصوصی . 12

و تعاونی
کاهش مداخله دستگاه های اجرایی در مدیریت شرکتها و مؤسسه های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادها و . 13

مؤسسه های عمومی غیردولتی

جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم های دولت درزمینه ی قطع خدمات برق، گاز و مخابرات.. 14
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تعیین این اهداف به گونه ای صورت پذیرفت تا شامل حداکثر پوشش مواد و تبصره های قانون و به تبع آن احکام منبعث از آن 
باشد. بااین حال امکان انتساب برخی مواد و یا تبصره های قانون به یک یا تعدادی از اهداف فوق میسر نگردید. در ادامه مطالب این 
فصل به این نکته اشاره خواهد شد که برای این 14 هدف نیز براساس احکام منتسب به آنها )در جدول 1 در انتهای  همین فصل 
به آن اشاره شده است( وزن و اهمیت تعریف شده و در محاسبه نهایی مربوط به میزان اجرا و اثربخشی اهداف، مالک ارزیابی قرار 

گرفته است.

معرفی احکام و تعیین وزن آن ها

بنا به تعریف، حکم به فرمان یا دستوری اطالق می شود که بر اساس مواد و تبصره های قانون، وضع شده و اجرای آن ها برای 
مجری یا مجریان تعریف شده برای آن الزامی است. با این تعریف و بنا به طبقه بندی انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، 53 حکم یا اقدام مهم در این قانون تعیین شده که در پایش اتاق ایران نیز مورد استناد و استفاده  قرار گرفته 
است. بااین حال، ازآنجاکه در رویکرد مورد استفاده اتاق ایران، انتساب اهداف به احکام و شاخص های ارزیابی اهمیت ویژه ای دارد؛ 
لذا در جدول زیر به تفصیل به جزئیات روابط بین اهداف، احکام و مواد و تبصره های قانون پرداخته شده است. الزم به ذکر است 
که وزن هر حکم یعنی اینکه اجرای هر حکم به چه اندازه در کل قانون دارای اهمیت است توسط کارگروه پایش قانون به روش 

دلفی انجام و با نظرخواهی از معاونت های اتاق ایران، تخصیص داده شده است. 
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جدول 1- رابطه بین اهداف، احکام، مواد و تبصره های قانون

شماره 
حکم

موضوع 
دستگاه/ نهاد خالصه حکمماده

متولی

ویژگی 

وزن از 100
روش نوع رویکردارتباط باهدف

بررسی

ماده 11
تأسیس »مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي 
و  خصوصي  بخش  توانمندي  افزایش  و  آب«  و 
منابع طبیعي  آب،  تعاوني در حیطه کشاورزي، 

و صنایع غذایي
1.67کیفیفرآیندیندارداتاق ها

ماده 22
درخواست و بررسي نظر کتبي اتاق ها و آن دسته 
نیستند  اتاق ها  عضو  که  ذی ربط  تشکل های  از 
توسط دولت هنگام بررسي موضوعات کسب وکار

دولت
فعاالن  با  مشورت  به  مسئوالن  الزام 
تصمیم گیری های  از  پیش  اقتصادی 

اقتصادی
6.33کمینتیجه گرا

ماده 33
توسط  ذی ربط  تشکل های  نظر  استعالم 
و  مقررات  تدوین  هنگام  اجرایي  دستگاه های 

بخشنامه ها
دستگاه های 

اجرایي
فعاالن  با  مشورت  به  مسئوالن  الزام 
تصمیم گیری های  از  پیش  اقتصادی 

اقتصادی
5.22کمینتیجه گرا

محیط صدر ماده44 ملي  شاخص  اعالم  و  سنجش  تدوین، 
موردنیاز اتاق هاکسب وکار در ایران آمار  و  اطالعات  شفاف سازی 

2کمینتیجه گرافعاالن اقتصادی

تبصره 5
ماده4

جهاني  رتبه بندی های  در  ایران  جایگاه  بهبود 
انجام  سهولت  )»شاخص  کسب وکار  محیط 

کسب وکار« بانک جهاني(

وزارت امور 
اقتصاد و 

دارایي

تسهیل شروع کسب وکار به ویژه تسریع در 
استقرار  و  ایجاد  طریق  از  مجوزها  صدور 

پنجره واحد کسب وکار
2.22کمینتیجه گرا

اتاق هاتهیه فهرست ملي تشکل های اقتصاديصدر ماده 65
تشکل های  ثبت  و  ایجاد  ساماندهی، 
فهرست  ارائه  و  کشور  در  فعال  اقتصادی 

بهنگام تشکل های اقتصادی
3.56کمینتیجه گرا

تبصره 7
1ماده 5

در  تشکل ها  موازي  فعالیت  از  جلوگیري 
اتاق هافعالیت های صادرات غیرنفتي

تشکل های  ثبت  و  ایجاد  ساماندهی، 
فهرست  ارائه  و  کشور  در  فعال  اقتصادی 

بهنگام تشکل های اقتصادی
1.89کمینتیجه گرا

تبصره 8
2ماده 5

جدید  تشکل های  یا  اصناف  نظرات  بررسي 
1.44کمینتیجه گرانداردشوراي گفتگواقتصادي سراسري

مرکز آمار ارائه مستمر آمارهاي موردنیاز فعاالن اقتصاديماده 96
ایران

موردنیاز  آمار  و  اطالعات  شفاف سازی 
2.44کمینتیجه گرافعاالن اقتصادی

دستگاه های ماده 107 نمایندگان  مراجعه  ساماندهي 
اجرایي به واحدهاي تولیدي

سازمان اداري 
2.44کیفیفرآیندینداردو استخدامي

11
قسمت 
پایاني 
ماده 7

شکل  به  اقتصادي  فعالیت  مجوزهاي  صدور 
پنجره واحد

دستگاه های 
متولی صدور 
مجوزهاي 
کسب وکار

تسهیل شروع کسب وکار به ویژه تسریع در 
استقرار  و  ایجاد  طریق  از  مجوزها  صدور 

پنجره واحد کسب وکار
4.44کمینتیجه گرا

الکترونیکي کردن فرم ها و فرآیند اداري تجارت ماده 128
تجارت وزارت صمتخارجي واحد  پنجره  استقرار  و  ایجاد 

1.67کمینتیجه گرافرامرزی
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جدول 1- رابطه بین اهداف، احکام، مواد و تبصره های قانون

شماره 
حکم

موضوع 
دستگاه/ نهاد خالصه حکمماده

متولی

ویژگی 

وزن از 100
روش نوع رویکردارتباط باهدف

بررسی

ماده 139
و  خارجي  روابط  ظرفیت های  دادن  قرار 
از کشور  ایران در خارج  نمایندگی های سیاسي 

در اختیار فعاالن اقتصادي
وزارت امور 

خارجه

تجاری  ظرفیت های  و  فرصت ها  معرفی 
تردد  برای  تسهیالت  ایجاد  و  متقابل 
و  داخلی  تولیدکنندگان  اقامت  و 

سرمایه گذاران خارجی
2.44کمینتیجه گرا

شرکاي ماده 1410 و  خارجي  سرمایه گذاران  تردد  تسهیل 
تجاري ایران

وزارت امور 
خارجه

تجاری  ظرفیت های  و  فرصت ها  معرفی 
تردد  برای  تسهیالت  ایجاد  و  متقابل 
و  داخلی  تولیدکنندگان  اقامت  و 

سرمایه گذاران خارجی
2.11کمینتیجه گرا

صدر ماده 15
کمی و فرآیندینداردشوراي گفتگوتشکیل شوراي گفتگو11

1.11کیفی

بند الف 16
ماده 11

یا رویه  یا وضع مقررات  پیشنهاد اصالح، حذف 
در  کسب وکار  محیط  بهبود  جهت  در  اجرایي 
ایران به مسئوالن مربوطه بر اساس گزارش تهیه 

شده از سوی دبیرخانه شوراي گفتگو
شوراي گفتگو

اصالح،  در  گفتگو  شورای  نقش  افزایش 
بهبود  جهت  در  مقررات  وضع  یا  حذف 

محیط کسب وکار
1.78کمینتیجه گرا

بند ب 17
ماده11

استماع نظرات و پیشنهادهاي نمایندگان اصناف 
1.78کمینتیجه گرانداردشوراي گفتگویا تشکل های اقتصادي سراسري

 بند پ18
ماده 11

متقابل  تذکرات  و  پیشنهادها  خواسته ها،  ارائه 
نمایندگان  و  اجرایي  دستگاه های  مسئوالن 

تشکل های بخش های خصوصي و تعاوني
شوراي گفتگو

اصالح،  در  گفتگو  شورای  نقش  افزایش 
بهبود  جهت  در  مقررات  وضع  یا  حذف 

محیط کسب وکار
1.33کمینتیجه گرا

بندت ماده 19
11

اقتصادي،  فرهنگ  ارتقاي  براي  پیشنهاد  ارائه 
و  شغلي  مهارت های  و  کسب وکار  اخالق 

کارآفریني در کشور
1.17کیفیفرآیندینداردشوراي گفتگو

بند ث ماده 20
11

 12 ماده  موضوع  کمیته  گزارش های  بررسي 
کشور  توسعه  برنامه های  دائمي  احکام  قانون 
پنجم  پنج ساله  برنامه  ماده76قانون  )کمیته 
براي تصمیم گیري  و زمینه سازی  توسعه سابق( 

درباره آن ها

2.22کیفیفرآیندینداردشوراي گفتگو

بند ج ماده 21
11

موجود  امتیازات  درباره  اتاق ها  گزارش  پیگیري 
در قوانین و مقررات و رویه ها براي بنگاه های با 
تعاوني و  و  از بخش های خصوصي  مالکیت غیر 

زمینه سازي براي حذف یا تعمیم این امتیازات
شوراي گفتگو

حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط 
بین  کاری  رابط  و  قوانین  در  غیرعادالنه 

دولت و بخش های خصوصی و تعاونی
1.89کمینتیجه گرا

بند چ ماده 22
11

قراردادهاي دستگاه های  مورد  در  پیشنهاد  ارائه 
اقتصادي بخش های خصوصي  فعاالن  با  اجرایي 
تحمیل  منع  و  تراضي  ایجاد  به منظور  تعاوني  و 
شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها

شوراي گفتگو
حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط 
بین  کاری  رابط  و  قوانین  در  غیرعادالنه 

دولت و بخش های خصوصی و تعاونی
1.22کمینتیجه گرا

بند ح ماده 23
11

تولیدي  واحدهاي  شناسایي  براي  زمینه سازی 
با همکاري تشکل های  مشمول پرداخت مالیات 
اقتصادي به منظور دریافت مالیات از همه فعاالن 

اقتصادي و گسترش پایه مالیاتي
1.67کیفیفرآیندینداردشوراي گفتگو

بند خ ماده 24
11

براي  موردنیاز  آماري  اطالعات  انتشار  و  تعیین 
موردنیاز شوراي گفتگوفعاالن اقتصادي آمار  و  اطالعات  شفاف سازی 

1.56کمینتیجه گرافعاالن اقتصادی
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جدول 1- رابطه بین اهداف، احکام، مواد و تبصره های قانون

شماره 
حکم

موضوع 
دستگاه/ نهاد خالصه حکمماده

متولی

ویژگی 

وزن از 100
روش نوع رویکردارتباط باهدف

بررسی

بند د ماده 25
11

به  تخصیص یافته  امتیازات  مصادیق  تعیین 
شوراي گفتگوبخش های تعاوني و خصوصي

حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط 
بین  کاری  رابط  و  قوانین  در  غیرعادالنه 

دولت و بخش های خصوصی و تعاونی
1.11کیفیفرآیندی

تبصره 4  26
ماده 11

قرار گرفتن مصوبات شوراي گفتگو در دستور کار 
2.11کمیفرآیندینداردشوراي گفتگوهیات وزیران ظرف مدت 30روز

ماده 2712
با  گفتگو  شوراي  مخالفت  دالیل  کتبي  ارائه 
اقتصادي  تشکل های  شده  رد  درخواست های 

توسط دبیرخانه
1کیفیفرآیندینداردشوراي گفتگو

صدر ماده 28
13

تشکیل شوراهاي استاني گفتگوي دولت و بخش 
کمی و فرآیندیندارداستاندارانخصوصي

1.11کیفی

تبصره ماده 29
13

جلسات  اداره  و  تشکیل  نحوه  دستورالعمل 
کمی و فرآیندینداردشوراي گفتگوشوراي گفتگو

0.61کیفی

ماده 3014
و  اجرایي  دستگاه های  معاونان  از  یکي  تعیین 
و  تهران  در  با محیط کسب وکار  مرتبط  قضایي 
محیط  بهبود  مسئول  به عنوان  استان ها  مراکز 

کسب وکار

دستگاه های 
اجرایي مرتبط 

با محیط 
کسب وکار

کمی و فرآیندیندارد
1.22کیفی

تبصره ماده 31
14

محیط  با  مرتبط  اجرایي  دستگاه های  تعیین 
کسب وکار

وزارت امور 
اقتصادي و 

دارایي
0.67کمیفرآیندیندارد

پاسخگویي دستگاه های اجرایي سراسر کشور به ماده 3215
سؤاالت نمایندگان تشکل ها و فعاالن اقتصادي

کلیه 
دستگاه های 

اجرایي
کمی و فرآیندیندارد

1.56کیفی

ماده 3316
کاالهاي  عرضه  براي  مکان هایی  آماده سازی 
و  کوچک  تولیدکنندگان  دسترسي  ایراني، 
امنیت  ایجاد  و  مصرف  بازار  به  ایراني  متوسط 

براي فروشندگان کم سرمایه
برای شهرداری ها عرضه  بازار  به  امن  دسترسی  ایجاد 

1.89کمینتیجه گراتولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور

کمی و فرآیندیندارددولتتشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریتماده 3417
1.22کیفی

تشکل های ماده 3518 شکل گیری  زمینه  آوردن  فراهم 
صنفي بخش ساختمان

وزارت تعاون، 
کار و رفاه 
اجتماعي

تشکل های  ثبت  و  ایجاد  ساماندهی، 
فهرست  ارائه  و  کشور  در  فعال  اقتصادی 

بهنگام تشکل های اقتصادی
0.83کمینتیجه گرا

صدر 36
ماده19

و  عمومي  بخش  معامالت  جامع  پایگاه  ایجاد 
انتشار اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ 
به  اجاره  فروش،  خرید،  شامل  عمومي  بخش 
تفکیک  به  نیز  و  موضوع  و  دستگاه  تفکیک 

شهرستان، استان و ملي

سازمان 
برنامه وبودجه- 
وزارت صمت

3کمینتیجه گراشفاف سازی معامالت بخش عمومی

37
قسمت 
پایاني 
ماده19

پایگاه  به  ماده  صدر  در  یادشده  اطالعات  ارائه 
اطالع رسانی جامع معامالت بخش عمومي

کلیه 
دستگاه های 

اجرایي
1.11کمینتیجه گراشفاف سازی معامالت بخش عمومی
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جدول 1- رابطه بین اهداف، احکام، مواد و تبصره های قانون

شماره 
حکم

موضوع 
دستگاه/ نهاد خالصه حکمماده

متولی

ویژگی 

وزن از 100
روش نوع رویکردارتباط باهدف

بررسی

تبصره 2 38
ماده 19

رسیدگي و تصمیم گیری در صورت عدم انتشار 
پایگاه  در  عمومي  بخش  معامالت  اطالعات 

اطالع رسانی معامالت بخش عمومي
1کمینتیجه گراشفاف سازی معامالت بخش عمومیشوراي رقابت

ماده 3920
همه  به  مناقصات  برگزاري  قانون  شمول 
دستگاه های اجرایي و نهادهاي عمومي غیردولتي 

و شرکت ها و مؤسسات وابسته
دستگاه های 

1.89کمینتیجه گراشفاف سازی معامالت بخش عمومیاجرایي

انتشار اطالعات ترک مناقصه هاي برگزار شده در ماده4021
پایگاه اطالع رسانی معامالت بخش عمومي

کلیه 
دستگاه های 

اجرایي
1.17کمینتیجه گراشفاف سازی معامالت بخش عمومی

اولویت دادن به اشخاص حقیقي و حقوقي تعاوني ماده 4122
و خصوصي در معامالت دستگاه های اجرایي

کلیه 
دستگاه های 

اجرایي
1.89کمینتیجه گراشفاف سازی معامالت بخش عمومی

صدر 42
ماده23

با  قرارداد  در  یکسان  فرم های  از  استفاده 
شرکت های بخش خصوصي و تعاوني

کلیه 
دستگاه های 

اجرایي

حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط 
بین  کاری  رابط  و  قوانین  در  غیرعادالنه 

دولت و بخش های خصوصی و تعاونی
1.33کمینتیجه گرا

تبصره ماده 43
23

در  مالي  عقود  براي  یکنواخت  فرم های  تهیه 
تسهیالت  اعطاي  نحوه  همچنین  و  بانک ها 
بخش های  از  ضمانت نامه  اخذ  شیوه هاي  و 
مشتریان  اعتبارسنجي  با  تعاوني،  و  خصوصي 
شوراي  در  آن  تصویب  و  مرکزي  بانک  توسط 

پول و اعتبار

بانک مرکزي 
جمهوري 

اسالمي ایران

حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط 
بین  کاری  رابط  و  قوانین  در  غیرعادالنه 

دولت و بخش های خصوصی و تعاونی
1.33کمینتیجه گرا

صدر ماده 44
24

و  مقررات  سیاست ها،  تغییرات  اطالع رسانی 
رویه هاي اجرایي مدتي قبل از اِعمال تغییر

دولت و 
دستگاه های 

اجرایي

تغییر  مورد  در  بهنگام  اطالع رسانی 
به منظور  رویه ها  و  مقررات  سیاست ها، 

ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری
3.11کمینتیجه گرا

تبصره ماده 45
24

براي  تغییرات  از  قبل  اطالع رسانی  زمان  تعیین 
اجرایي  هریک سیاست ها و مقررات و رویه هاي 

پس از مشورت با شوراي گفتگو
هیات وزیران

تغییر  مورد  در  بهنگام  اطالع رسانی 
به منظور  رویه ها  و  مقررات  سیاست ها، 

ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری
1.33کمینتیجه گرا

پیش بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات ماده 4625
مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهاي تولیدي

شرکت های 
عرضه کننده 
برق، گاز و 

مخابرات

جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از 
قطع  درزمینه ی  دولت  تصمیم های  اتخاذ 

خدمات برق، گاز و مخابرات
1.11کمینتیجه گرا

تبصره 2 47
ماده 25

خسارات  پوشش دهنده  بیمه نامه  خرید  تمهید 
ناشي از قطع برق یا گاز براي واحدهاي تولیدي 

توسط شرکت های عرضه کننده برق و گاز

شرکت های 
عرضه کننده 
برق، گاز و 

مخابرات

جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از 
قطع  درزمینه ی  دولت  تصمیم های  اتخاذ 

خدمات برق، گاز و مخابرات
1.06کمینتیجه گرا

0.94کمیفرآیندیندارددولتمنع اعالم تعطیلي روزهاي کاريماده 4826
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جدول 1- رابطه بین اهداف، احکام، مواد و تبصره های قانون

شماره 
حکم

موضوع 
دستگاه/ نهاد خالصه حکمماده

متولی

ویژگی 

وزن از 100
روش نوع رویکردارتباط باهدف

بررسی

صدر ماده 49
27

و  دولت  که  حقوقي  اشخاص  استفاده  منع 
سهام  نوع  هر  آن ها  در  اجرایي  دستگاه های 
مدیریتي دارند از امتیازات و منافع تخصیصي به 

بخش های تعاوني و خصوصي
دولت

در  اجرایی  دستگاه های  مداخله  کاهش 
مدیریت شرکتها و مؤسسه های بخش های 
خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسه های 

عمومی غیردولتی
1.33کمینتیجه گرا

تبصره 2 50
ماده 27

نفوذ  و  براي منع مداخله  قانوني  ترتیبات  اتخاذ 
شرکت های  مدیریت  در  اجرایي  دستگاه های 

خصوصي، تعاوني و عمومي غیردولتي
دولت

در  اجرایی  دستگاه های  مداخله  کاهش 
مدیریت شرکتها و مؤسسه های بخش های 
خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسه های 

عمومی غیردولتی
1.89کمینتیجه گرا

ماده 5128
به  رسیدگي  نحوه  براي  قانوني  اقدامات  اِعمال 
به  رسیدگي  نحوه  و  مالیاتي  مؤدیان  اعتراض 
تأمین  بیمه  حق  پرداخت کنندگان  اعتراض 

اجتماعي
کمی و فرآیندیندارددولت

1.44کیفی

صدر ماده 52
29

اِعمال اقدامات قانوني براي تنظیم آیین دادرسي 
تجاري و تشکیل دادگاه های تجاري

قوه قضائیه- 
دولت

فعالیت های  با  مرتبط  به جرائم  رسیدگی 
اقتصادی در کانال مجزا از جرائم عمومی 

توسط افراد خبره )دادگاه های تجاری(
3.00کمینتیجه گرا

تبصره ماده 53
29

رسیدگي به جرائم مرتبط با فعالیت های تجاري 
و اختالفات بین بخش خصوصي و دستگاه های 
اختالف  حل  شوراهاي  در  مورد  حسب  اجرایي 
یا شعب خاصي که رؤساي دادگستري استان ها 
قضایي  در حوزه هاي  محلي  رعایت صالحیت  با 
دادگاه های  تأسیس  زمان  تا  می نمایند،  تعیین 

تجاري

قوه قضائیه
فعالیت های  با  مرتبط  به جرائم  رسیدگی 
اقتصادی در کانال مجزا از جرائم عمومی 

توسط افراد خبره )دادگاه های تجاری(
3.11کمینتیجه گرا

معرفی شاخص ها و نحوه دریافت اطالعات

محیط  مستمر  بهبود  قانون  اهداف  تحقق  میزان  بررسی  به منظور  شد،  اشاره  آن  به  نیز  فصل  این  مقدمه  در  که  همان گونه 
کسب وکار، شاخص های عملکردی تدوین شده است که پس از دریافت اطالعات موردنیاز محاسبه این شاخص ها از دستگاه های 
اجرایی، سازمان ها و نهادهای مختلف، مبنای اصلی )با ضریب 70 درصد( برای ارزیابی میزان تحقق اجرای قانون قرار خواهند 
ازآنجاکه برای پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، 29 ماده قانونی آن در قالب 53 حکم مجزا تدوین  گرفت. 
شده اند؛ لذا شاخص هایی که بتواند خروجی عددی داشته باشد جزء شاخص های کمی قرار می گیرد که برای آن ها فرم هایی تحت 
عنوان فرم شاخص کمی تدوین شد که با ارسال آن به دستگاه های متولی هر حکم و دریافت اطالعات از آن ها بتوان شاخص های 
کمی موردنظر را محاسبه کرد. همچنین شاخص هایی که نتوانند حکم موردنظر را به صورت عددی اندازه گیری نمایند و پایش 
انجام آن صرفاً با عبارات کیفی قابل بیان باشد شاخص های کیفی هستند. درصورتی که اطالعات دریافتی جهت اندازه گیری حکمی 
به صورت عددی قابل بیان نباشد فرم هایی تحت عنوان فرم شاخص کیفی تدوین می شود که این فرم ها جهت بررسی حکم مرتبط 
با شاخص کیفی به دستگاه متولی ذی ربط ارسال و اطالعات دریافتی برای رصد میزان تحقق حکم مربوطه، مورداستفاده قرار 
می گیرد. در هر دو نوع فرم )پیوست 1  (، عنوان قلم آماری به همراه واحد سنجش، ذکر شده و سپس از دستگاه متولی درخواست 
گردیده بسته به اطالعات موجود دوره تناوب )فصلی، شش ماهه، ساالنه( و دوره گزارش قلم را مشخص و مقدار یا میزان عملکرد 
قلم آماری را بیان کنند. در ادامه درخواست گردیده برای اطالعاتی که داده شده، شرح مستندات و یا منبع داده را ذکر نموده و 
در صورت عدم پاسخ، دالیل تأخیر یا عدم اقدام را بیان کنند. در پایان نیز تاریخ تکمیل فرم و مشخصات تکمیل کننده درخواست 

شده است. فهرست 112 متغیر برای اندازه گیری شاخص های موردنظر برای پایش اهداف و احکام قانون به شرح زیر است:
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جدول 2– احکام، شاخص های متناظر و منبع تأمین داده ها و اطالعات آن

شماره 
حکم

شناسنامه شاخص یا نماگر

منابع تأمین داده هامتغیرهای مربوط به شاخص ها یا نماگرها

1
تعداد طرح ها و پروژه اجرا شده، تعداد نشریات منتشره و سمینار برگزار شده، تعداد 

پیشنهاد های اصالحی، آسیب شناسی به منظور بهبود وضعیت کشاورزی و فرهنگ سازی 
به دولت

گزارش های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب - 
نظرسنجی

پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات  معاونت حقوقی نسبت مقررات نظرخواهی شده از اتاق ها به کل مصوبات دولت و دستگاه های اجرایی2
ریاست جمهوری- نظرسنجی

پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات  معاونت حقوقی نسبت مقررات نظرخواهی شده از تشکل ها به کل مصوبات دولت و دستگاه های اجرایی3
ریاست جمهوری- نظرسنجی

طرح پایش ملی  محیط کسب وکارشاخص ملی محیط کسب وکار4

5Doing Business گزارش بانک جهانی- وزارت امور اقتصادی و داراییشاخص های

تعداد تشکل های ثبت شده -نسبت تشکل های ایجادشده به کل تشکل های هدف گذاری 6
فهرست ملی تشکل ها- مستندات اتاقشده برای ایجاد

فهرست ملی تشکل هانسبت تشکل های ادغام شده به کل تشکل های موازی شناسایی شده7

گزارش اتاق ایرانتعداد شکایت واصله به اتاق مبنی بر ممانعت از عضویت در تشکل ها8

نسبت اقالم آماری و شاخص های تولیدشده به کل اقالم و شاخص های موردنیاز 9
اعالم شده به مرکز آمار ایران

سامانه آماری اتاق- فهرست اقالم آماری موضوع ماده 6- مرکز 
آمار ایران

 آیین نامه وسامانه ساماندهی مراجعان- وزارت صمتشاخص ندارد- گزارش کیفی10

11
نسبت مجوزهای صادره در پنجره واحد به کل مجوزهای صادره در کشور- تعداد 

استان های دارای پنجره واحد به کل استان های برنامه ریزی شده برای اجرا در طول 
سال

سامانه پنجره واحد وزارت اقتصاد

نسبت تعداد فرم های الکترونیکی شده در تجارت فرامرزی به کل فرم های مورداستفاده 12
سامانه های سه گانه وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزیدر تجارت فرامرزی در سه سامانه تجارت،گمرک و بانک مرکزی

13

تعداد نشریه، بروشور و گزارش در رسانه های مکتوب درزمینه ی معرفی فرصت ها- 
نسبت تعداد ویزاهای تجاری صادره به کل درخواست های صدور ویزا- تعداد مجوز 

اقامت تجاری صادره به کل درخواست های مجوز اقامت- تعداد سفارتخانه های دارای 
رایزن بازرگانی به کل سفارتخانه های خارج از کشور

وزارت امور خارجه- نظرسنجی

نسبت تعداد ویزاهای تجاری صادره به کل درخواست های صدور ویزا- تعداد مجوز اقامت 14
وزارت امور خارجه- نظرسنجیتجاری صادره به کل درخواست اقامت

گزارش  شورای گفتگو - نظرسنجیگزارش های برگزاری جلسات و مصوبات شورای گفتگو15

نسبت تعداد پیشنهاد های اصالح، حذف یا وضع مقررات مطرح شده در شورا به کل 16
گزارش عملکرد و صورت جلسات شورای گفتگو - نظرسنجیموارد پیشنهادی طرح شده در شورا

تعداد نظرات و پیشنهاد های مربوط مطرح شده در شورا در سال- تعداد جلسات کارشناسی 17
گزارش عملکرد و صورت جلسات شورای گفتگو - نظرسنجیدر خصوص نظرات اصناف و تشکل ها

تعداد نظرات و پیشنهاد های مربوط مطرح شده در شورا در سال به تفکیک مسئوالن اجرایی 18
گزارش عملکرد و صورت جلسات شورای گفتگو - نظرسنجیو نمایندگان  بخش خصوصی و تعاونی

تعداد نشریه، بروشور و گزارش در رسانه های مکتوب تولیدشده درزمینه ی ارتقای 19
انتشارات اتاقفرهنگ اقتصادی و ... توسط شورای گفتگو

گزارش  شورای گفتگو - نظرسنجیتعداد مقررات زائد حذف شده در سال- تعداد گزارش ارسالی به شورای گفتگو در سال20

نظرسنجی از فعاالن اقتصادی و خبرگانتعداد موارد تبعیض گزارش شده در قوانین به کل موارد قانونی بررسی شده در سال21
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جدول 2– احکام، شاخص های متناظر و منبع تأمین داده ها و اطالعات آن

شماره 
حکم

شناسنامه شاخص یا نماگر

منابع تأمین داده هامتغیرهای مربوط به شاخص ها یا نماگرها

تعداد موارد تبعیض و تحمیل شرایط ناعادالنه گزارش شده در قراردادها در کل 22
نظرسنجی از فعاالن اقتصادی و خبرگانقراردادهای منعقده بررسی شده در سال

صورت جلسات شوراگزارش توصیفی از جلسات شورا23

فهرست اقالم سامانه آماریتعداد شاخص و قلم آماری بروز رسانی شده24

صورت جلسات شورا- نظرسنجیگزارش توصیفی از جلسات شورا25

گزارش شورای گفتگوتعداد مصوبات مطرح شده در دولت به کل مصوبات شورا26

صورت جلسات و گزارشگزارش عملکرد شورای گفتگو27

صورت جلسات و گزارش - نظرسنجیگزارش برقراری جلسات28

صورت جلسات و گزارش- نظرسنجیگزارش برقراری جلسات29

صورت جلسات و گزارشتعداد معاونان منصوب شده در استان ها به کل استان ها30

وزارت امور اقتصادی و داراییگزارش بروز رسانی فهرست دستگاه ها31

تعداد موارد پاسخگویی به سؤاالت و پیشنهادهای ارسالی از سوی تشکل ها نسبت به 32
گزارش شورای گفتگو- سامانه دادورتعداد کل سؤاالت

تعداد نمایشگاه های عرضه محصوالت تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایجاد شده 33
توسط شهرداری ها

گزارش عملکرد شهرداری ها –

نظرسنجی از فعاالن اقتصادی

گزارش دولتگزارش آخرین وضعیت تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت34

فهرست تشکل هاتعداد تشکل های ایجاد شده در بخش ساختمان / کل تشکل های ساختمانی موردنیاز35

سامانه معامالت ستادتعداد معامله ثبت شده در سامانه به کل معامالت دستگاه ها36

تعداد آگهی های منتشر شده نسبت به تعداد کل معامالت انجام گرفته در بخش 37
سامانه معامالت ستادعمومی

گزارش شورای رقابتتعداد فقره معامالت  اطالع رسانی نشده رسیدگی شده به کل 38

سامانه معامالت ستاددستگاه های اجرایی موجود در سامانه معامالت به کل 39

سامانه معامالت ستاد ترک مناقصه اطالع رسانی شده به کل معامالت ترک مناقصه40

سامانه معامالت ستادتعداد معامله واگذارشده به بخش خصوصی به کل معامالت41

معاونت حقوقی ریاست جمهوریقراردادهای با فرم یکسان به کل قراردادها42

بانک مرکزیتعداد فرم های یکنواخت عقود مالی به کل فرم های مزبور43

پایگاه ملی اطالع رسانی مقررات دولتدرصد مقررات اطالع رسانی شده دارای تغییرات  به کل مقررات تغییریافته44

پایگاه ملی اطالع رسانی مقررات دولتتعداد مقررات تعیین تکلیف شده برای اطالع رسانی به کل مقررات موردنظر45

وزارت نیرو، نفت و ارتباطات - نظرسنجیتعداد قراردادهای دارای وجه التزام به کل قراردادها46

وزارت نیرو، نفت و ارتباطات - نظرسنجیتعداد بیمه نامه خسارت صادره به کل قراردادها47

دولتگزارش ساالنه اعالم تعطیلي روزهاي کاري48

بررسی گزارش  استفاده از امتیازات و منافع بخش خصوصی و تعاونی توسط 49
گزارش دریافتی - رسانه ها - نظرسنجیشرکت های خصولتی و یا دارای سهم دولتی

تعداد عزل و نصب مدیران شرکت های خصوصی، تعاونی و خصولتی توسط دولت به 50
گزارش دریافتی - رسانه ها - نظرسنجیتعداد مدیران کل شرکت های مزبور
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جدول 2– احکام، شاخص های متناظر و منبع تأمین داده ها و اطالعات آن

شماره 
حکم

شناسنامه شاخص یا نماگر

منابع تأمین داده هامتغیرهای مربوط به شاخص ها یا نماگرها

سامانه های موجود در سازمان های ذی ربطتعداد پرونده های حل وفصل شده بیمه و مالیاتی به کل پرونده ها51

تعداد پرونده های رسیدگی شده بر اساس آیین دادرسی تجاری در دادگاه های تجاری 52
قوه قضائیهبه کل پرونده های بررسی شده

تعداد استان های دارای دادگاه های تجاری به کل استان ها تعداد موارد حل اختالف شده در 53
قوه قضائیهمراکز مذکور نسبت به تعداد موارد ارجاعی به آن ها

معرفی نظرسنجی و نحوه انتخاب خبرگان

یکی دیگر از امتیازات این گزارش، پایش دیدگاه های خبرگان حوزه کسب وکار و به ویژه فعاالن اقتصادی درزمینه ی نحوه اجرا و 
اثربخشی قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و استفاده از آن )با ضریب 30درصد( در محاسبه شاخص نهایی پایش در هریک از 
احکام، اهداف و کل قانون است. استفاده از  این رویکرد کمک می کند تا در مواردی که اهداف کیفی مدنظر است یا در مواردی که 
احتمال کمتری برای دریافت مقادیر و اطالعات آماری مرتبط برای پایش اهداف کمی اجرای قانون از سوی دستگاه های اجرایی 
وجود دارد، اطالعات حاصل از نظرهای خبرگان را به عنوان ارزیابی اصلی )با ضریب 100درصد( در محاسبه شاخص بکار برد. 
پرسشنامه نظرسنجی باهدف سنجش ادراک صاحب نظران درزمینه ی میزان تحقق و اثربخشی اجرای احکام قانون طراحی گردیده 
قرار  بیشتر مورد پرسش  انجام تحلیل های توصیفی  به منظور  اول پرسشنامه، اطالعات تکمیل کننده پرسشنامه  است. در بخش 
گرفته است. در بخش دوم پرسشنامه، نظر فعاالن اقتصادی در مورد هریک از 30 گزینه )حکم( مطرح شده، از طریق پاسخ عددی 
ده گانه دریافت گردیده و در بخش سوم پرسشنامه، نظرهای فعاالن اقتصادی در خصوص نیاز به بازنگری مواد قانون و پیشنهادهای 
اصالحی آنان در این زمینه به صورت تشریحی مورد پرسش قرار گرفته است. با توجه به اینکه سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون 
به عنوان بخش خصوصی متولیان بعضی از احکام قانون بوده و در شیوه سنجش آن احکام، به روش نظرسنجی اشاره شده، بنابراین 
اعضای  اقتصادی،  )اعضای تشکل های  اقتصادی  توسط خبرگان  اطالعات  تکمیل  )پیوست 3( جهت  نظرسنجی مذکور  فرم های 
کمیسیون های تخصصی، فعاالن اقتصادی در اتاق های شهرستانی و سایر خبرگان در حوزه کسب وکار( به اتاق های فوق الذکر ارسال 
گردید و پیگیری های مکرری صورت گرفت تا عالوه بر سرعت در تکمیل، تعداد بیشتری پرسشنامه تکمیل شده، دریافت شود که 
نهایتاً پس از پاالیش تعداد 104 پرسشنامه ) فهرست پاسخگویان در پیوست 3( مورد قبول واقع شد و اطالعات آن پس از استخراج 

در محاسبه میزان تحقق هر حکم، استفاده گردید.

نحوه محاسبه مقادیر کمی شاخص ها و استانداردسازی امتیازها

رویکرد مورداستفاده در این گزارش، پایش میزان اجرای احکام و ارزیابی اثربخشی اهداف قانون به معیار درصد )از 100 امتیاز( 
است؛ به این معنی که اجرای یک حکم و اثربخشی کامل آن معادل 100 درصد و عدم اجرای حکم به میزان صفر درصد در 
محاسبات منظور شده است و برای هر میزان اجرای ناقص، بسته به اندازه شاخص، رقمی بین 1 تا 99 درصد تخصیص می یابد. 
بر همین اساس، خروجی امتیازات و مقادیر حاصل از همه شاخص های کمی و کیفی و نتایج حاصل از نظرسنجی باید به مقیاس 
درصد تبدیل شوند. در فرم شاخص های کمی )فرم شماره یک(، واحدهای سنجش شامل درصد، تعداد، امتیاز از 10 و رتبه بوده 
و در فرم شاخص های کیفی )فرم شماره دو(، واحد سنجش بر اساس »میزان دستیابی به اهداف )از 100(« در نظر گرفته شده 
بود. در فرم نظرسنجی نیز، پاسخ ها بین 1 تا 10 طیف بندی شده که قابل تبدیل به مقیاس 100خواهد بود و البته اگر کسی راجع 
به سؤالی نظری نداشت می توانست امتیاز صفر را انتخاب کند. درکل، هرچقدر مقدار امتیاز نهایی به 100 درصد نزدیک تر باشد، 

میزان تحقق قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار نیز بیشتر است. برای این منظور:
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• درصورتی که واحد سنجش در فرم شماره یک »درصد« باشد، مقدار موردنظر را در 100 ضرب نموده و آن را 	
مورداستفاده قرار می دهیم.

• درصورتی که واحد سنجش در فرم شماره یک »تعداد« باشد؛ باید یک عدد معیار جهت دستیابی کامل به هدف 	
در نظر گرفت و سپس میزان تحقق هدف را به عدد نهایی که نمایانگر تحقق کامل هدف است، تقسیم و سپس 

در 100 ضرب نمود.

• درصورتی که واحد سنجش در فرم شماره یک »امتیاز از ده« باشد؛ باید عدد به دست آمده را در 10 ضرب نمود 	
تا همگنی با امتیاز نهایی حاصل شود.

• درصورتی که واحد سنجش در فرم شماره یک » رتبه« باشد؛ باید نرخ بهبود رتبه به دست آمده را با مستندات 	
قانونی و یا معیارهای قرارداد شده  مقایسه  و درصد موفقیت را به عنوان امتیاز نهایی در نظر گرفت.

• عدد 	 که همان  گرفته شده  نظر  در  )از 100(«  اهداف  به  »میزان دستیابی  دو  فرم شماره  در  واحد سنجش 
مورداستفاده قرار می گیرد.

• درصورتی که واحد سنجش در فرم نظرسنجی در نظر گرفته شود؛ امتیاز حاصل در 10 ضرب می شود.	

• درصورتی که پاسخ در اهداف کیفی به صورت »بله-خیر« و مانند آن )دو حالتی( باشد؛ »خیر« به عنوان صفر و 	
»بله« به عنوان 100 در نظر گرفته می شود.

الزم به ذکر است با توجه به اینکه مقرر گردیده، شاخص پایش قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در اولین گزارش به صورت 
ساالنه محاسبه شود؛ لذا با توجه به دوره های زمانی دریافت اطالعات )فصلی، شش ماهه و ساالنه( از مراجع ذی ربط، بسته به نوع 

داده دریافتی درصورتی که داده، ساالنه نبود، مقدار ساالنه برآورد و مبنای محاسبه قرار گرفته است.

نحوه محاسبه شاخص اجرای احکام

با توجه به نحوه استانداردسازی )بر مبنای 100( که در بخش قبل بیان شد، نحوه محاسبه شاخص احکام بدین صورت پی ریزی 
شده است:

الف( درصورتی که قلم آماری در نظر گرفته شده برای محاسبه شاخص حکم مربوطه، کمی بود؛ پس از استانداردسازی و در صورت 
لزوم تبدیل مقدار به صورت ساالنه، مقداری که بین صفر تا صد است به عنوان میزان امتیاز حاصل از شاخص کمی بیان می شود.

ب( درصورتی که قلم آماری در نظر گرفته شده برای محاسبه شاخص حکم مربوطه، کیفی بود؛ با عنایت به اینکه مقدار تحقق 
آن از سوی مجری، بین صفر تا صد بیان می شود؛ همان عدد به عنوان میزان امتیاز حاصل از شاخص کیفی در نظر گرفته می شود.

درصورتی که عالوه بر شاخص های کمی یا کیفی برای محاسبه شاخص حکم، سؤال نظرسنجی نیز طراحی شده بود با اختصاص وزن 
70 درصد به امتیاز کمی/کیفی و 30 درصد به امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی، درصد اجرای حکم از طریق میانگین موزون محاسبه 
می شود. اگر اطالعاتی برای محاسبه امتیاز کمی/ کیفی توسط دستگاه متولی ارائه نشده بود با اختصاص وزن 100 درصد به امتیاز 
حاصل از فرم نظرسنجی، درصد تحقق حکم محاسبه می شود. نهایتاً درصورتی که دستگاه متولی، اطالعاتی را ارائه ننماید و هیچ سؤالی 
از فرم نظرسنجی، به بررسی حکم مربوطه نپردازد، از اطالعات سایر منابع در سال جاری یا سال های گذشته )مانند گزارش عملکرد 
اتاق بازرگانی، گزارش مرکز پژوهش های مجلس و ....( استفاده می شود. امتیاز نهایی هر حکم در اجرای قانون )به صورت تفصیلی در 
فصل بعد به آن خواهیم پرداخت(، از حاصل ضرب درصد تحقق اجرای آن حکم در وزنی که توسط خبرگان برای آن مشخص شده، 
محاسبه می شود و از جمع امتیازات تمامی احکام، میزان تحقق احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار )فصل 4( به دست می آید.
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نحوه محاسبه شاخص اهداف

برای محاسبه میزان تحقق و یا اثربخشی اجرای هریک از اهداف 14گانه اشاره شده در این فصل، ابتدا امتیازات شاخص ها و 
همچنین پرسش های نظرسنجی متناظر با احکام مرتبط با آن هدف، مورداستفاده قرارگرفته اند با گرفتن میانگین حسابی از امتیاز 
اجرای حکم/ احکام متناظر با هر هدف می توان میزان تحقق هر هدف را به دست آورد و از مجموع مقادیر بیان شده برای تحقق 
هر هدف با احتساب وزن آن هدف، میزان تحقق اهداف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به دست آمده است. الزم به ذکر است 
که برخی از احکام 53گانه موجود در این قانون به هیچ یک از اهداف 14گانه تعیین شده انتساب پیدا نکرده اند. به عنوان مثال: ایجاد 
سازمان نظام مشاوره مدیریت، موضوع ماده 17 قانون بهبود در قالب هیچ یک از اهداف مدنظر گنجانده نشده است؛ به همین دلیل 
شاخص تحقق اهداف که در فصل چهارم این گزارش به آن اشاره شده است در مقایسه با شاخص اجرای احکام، تا حدودی باالتر 

از میزان واقعی برآورد شده است.

جدول3- رابطه اهداف، احکام و پرسش های نظرسنجی

شماره 

هدف
شماره سؤال شماره احکام متناظرمتن هدف

پرسشنامه

59 - 11تسهیل شروع کسب وکار به ویژه تسریع در صدور مجوزها از طریق ایجاد و استقرار پنجره واحد کسب وکار1
2-23-3الزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از تصمیم گیری های اقتصادی2
47-9-24شفاف سازی اطالعات و آمار موردنیاز فعاالن اقتصادی3

36-37-38-39-شفاف سازی معامالت بخش عمومی4
41-4023-22

3321ایجاد دسترسی امن به بازار عرضه برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور5

و 6 اقتصادی  امنیت  ایجاد  به منظور  رویه ها  و  مقررات  سیاست ها،  تغییر  مورد  در  بهنگام  اطالع رسانی 
4425-45سرمایه گذاری

1210ایجاد و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی7

معرفی فرصت ها و ظرفیت های تجاری متقابل و ایجاد تسهیالت برای تردد و اقامت  تولیدکنندگان داخلی  8
11-1312-14و سرمایه گذاران خارجی

خبره 9 افراد  توسط  عمومی  جرائم  از  مجزا  کانال  در  اقتصادی  فعالیت های  با  مرتبط  جرائم  به  رسیدگی 
5230-53)دادگاه های تجاری(

4-65-7ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال در کشور و ارائه فهرست بهنگام تشکل های اقتصادی10

13-14-15-16-18-28افزایش نقش شورای گفتگو در اصالح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب وکار11
19

بخش های 12 و  دولت  بین  کاری  رابط  و  قوانین  در  غیرعادالنه  شرایط  تحمیل  و  انحصاری  امتیازات  حذف 
خصوصی و تعاونی

-42-25-22-21
4324-17

و 13 تعاونی  و  بخش های خصوصی  مؤسسه های  و  مدیریت شرکتها  در  اجرایی  مداخله دستگاه های  کاهش 
27-4928-50نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی

4626-47جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم های دولت درزمینه ی قطع خدمات برق، گاز و مخابرات14
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فصل دوم
گزارش تفصیلی مربوط به اجرای احکام قانون بر اساس شاخص های عملکردی
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مقدمه 

در این فصل نتایج پایش هر یک از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار با توجه به رویکرد جدید 
مورداستفاده مبتنی بر ارزیابی شاخص های عملکردی پایش قانون، به تفصیل موردبررسی قرار می گیرد. 
همان گونه که در  فصل روش شناسی به آن اشاره شد، نتایج مندرج در جداول پیش رو از اطالعات مندرج 
در فرم های تعیین کننده شاخص های کمی و کیفی، دریافتی از دستگاه ها و نهادهای مجری و استخراج 
اطالعات از فرم های نظرسنجی دریافتی از خبرگان حوزه کسب وکار از زیرمجموعه سه اتاق، به دست آمده 
است. امتیاز کمی/ کیفی )با ضریب 70 درصد( و  فرم نظرسنجی )با ضریب 30 درصد( بین صفر تا صد 
اندازه گیری شده )100 بهترین مقدار است( و امتیاز هر حکم به صورت میانگین وزنی از هر دو مقدار 
امتیاز به دست آمده است. نهایتاً درصد اجرای هر حکم بر اساس میزان وزنی که درمجموع احکام دارد؛ 
محاسبه و درج گردیده است. توجه شود درصورتی که برای یک حکم بیش از یک شاخص تعریف شده 
باشد و هریک از این شاخص ها نیز دارای مقدار باشد، میانگین امتیاز کل مبنای محاسبه قرار می گیرد 

و در صورت وجود شاخص نظرسنجی، به صورت موزون با آن ترکیب می شود.

نیز  متن حکم  دنباله  در  و  گردیده  ذکر  به اختصار  متناظر  قانون  تبصره  یا  ماده  هر جدول  ابتدای  در 
مورداشاره قرار گرفته است. سپس عنوان دستگاه، سازمان یا نهاد مجری حکم مذکور قید شده و پس 
 از آن جدول محاسبات مربوط به هر حکم به تفکیک ارائه شده است. در ادامه اگر شاخص های کیفی 
مدنظر باشد، گزارش دریافتی از مجری درزمینه ی اقدامات انجام شده و یا دالیل عدم اجرای حکم مزبور 
به طور خالصه درج شده و تحلیل مرکز پژوهش ها در این زمینه ذکرشده و در انتها نیز اطالعات مربوط 
به مستندات و عناوین مدارک دریافتی از مجری )نامه، گزارش، صورت جلسه، عنوان سامانه یا سایت و...( 

مورداشاره قرارگرفته اند.

الزم به ذکر است که مرکز پژوهش های اتاق ایران، اطالعات اظهارشده توسط مجریان قانون)حاکمیت، 
و  شاخص  پیشرفت  درصد  یا  و  انتظار  مورد  مقدار  عملکرد،  مقدار  درزمینه ی  مشترک(  و  اتاق ها 
همچنین دالیل عدم اجرای آن ها را با رعایت امانت در جدول مربوط به هر حکم درج نموده است، 
ولیکن در زمان محاسبه امتیاز حکم با توجه به نظرهای دریافتی از خبرگان و فعاالن اقتصادی، با 
رعایت حداکثر بی طرفی، نسبت به ارائه تحلیل خود در خصوص موارد اظهارشده و محاسبه نهایی 

رقم امتیاز اجرای شاخص های احکام، اقدام نموده است.
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حکم شماره یک

قانون اجراي سیاست های  بند )د( ماده )91(  اتاق و  قانون تأسیس  از  ناشي  ایران موظف است وظایف  اتاق  ماده 1ـ 
اولویت  در  را  غذایي  صنایع  و  طبیعي  منابع  و  آب  کشاورزي،  حیطه  در  اساسي  قانون   )44( چهل وچهارم  اصل  کلي 
برنامه هاي خود قرار دهد و با اجراي یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد »مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب 

)غیردولتي(« توانمندي خود در این بخش ها را ارتقاء بخشد.

خالصه حکم شماره یک: تأسیس »مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب«؛

دستگاه متولی: اتاق ها

واحد عنوان قلم آماریردیف
آخرین دوره تناوبسنجش

امتیاز از 100مقدار مورد انتظارمقدار/ عملکرداطالع داده

13991212100ساالنهتعدادطرح ها و پروژههای اجرا شده توسط مرکز1

نشریات منتشره و سمینارهای برگزار شده2
13981616100فصلیتعداد
1399131492.85ساالنهتعداد

1399101283.33ساالنهتعدادپیشنهادهای اصالحی درزمینه ی مقررات3

پیشنهادهای آسیب شناسی به منظور بهبود وضعیت 4
139971258.33ساالنهتعدادکشاورزی و فرهنگ سازی به دولت

139955100ساالنهتعدادتفاهم نامه منعقدشده5
89.08میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

61.49میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
80.8درصد نهایی اجرای حکم یک

1.292میزان اجرای حکم یک قانون بهبود با احتساب وزن )0.016(

ارائه  به  نسبت  تاریخ  آن  از  و  شد  تأسیس  ایران  اتاق  در   1393 سال  در  آب  و  کشاورزي  راهبردي  مطالعات  ملي  مرکز 
گزارش ها، مطالعات و نشریات ادواری متعدد درزمینه های کشاورزی، آب و محیط زیست اقدام نموده است. همچنین کنفرانس ها 
و همایش های مرتبط با موضوع آب و کشاورزی نیز با توضیح جدول باال توسط این مرکز در هر سال برگزار می شود. بر اساس نظر 

خبرگان نیز این مرکز به میزان حدود 62 درصد در تحقق اهداف خود با موفقیت عمل کرده است.

مستندات:

نامه شماره 26/18354/د مورخ 99/12/6 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران.
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حکم شماره دو

ماده 2ـ دولت مکلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محیط کسب وکار براي اصالح و تدوین مقررات و 
آیین نامه ها، نظر کتبي اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذي ربطي که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایي و کارگري را 

درخواست و بررسي کند و هرگاه الزم دید آنان را به جلسات تصمیم گیري دعوت نماید.

خالصه حکم شماره دو: درخواست و بررسي نظر کتبي اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربط که عضو اتاق ها نیستند توسط 
دولت هنگام بررسي موضوعات کسب وکار؛

دستگاه متولی: دولت

واحد عنوان قلم آماریردیف
امتیاز از مقدار/ عملکردآخرین اطالع دادهدوره تناوبسنجش

100
1399272ساالنهتعدادمقررات نظرخواهی شده از اتاق ها1

41.4 139929ساالنهتعدادمصوبات دولت2
1399630ساالنهتعدادمصوبات دستگاه های اجرایی3

41.4میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
41.40میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

41.40درصد نهایی اجرای حکم دو

2.61میزان اجرای حکم دو  قانون بهبود با احتساب وزن )0.063(

با عنایت به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه هیات دولت درزمینه ی شاخص های موردنظر، اطالعات الزم 
را در اختیار مرکز پژوهش های اتاق قرار ندادند، لذا تعداد مصوبات مربوط به هیات وزیران و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع 
کسب وکار در سال 1399 از پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور استخراج شده است؛ ازآنجاکه تعداد دقیق مقرراتی که دولت پیش 
از تصویب آن ها به صورت کتبی از اتاق ها نظرخواهی نموده، قابل دستیابی نیست لذا برای تخمین میزان آن از نظر خبرگان و فعاالن 
اقتصادی در قالب نظرسنجی استفاده شده است. الزم به ذکر است که اتاق ها در بسیاری از شوراها و انجمنهای قانونی عضویت 
دارند و بالطبع ممکن است در جریان تصویب برخی مصوبات قرار گیرند ولی آنچه در این حکم موردتوجه قرار گرفته است دریافت 

و بررسی نظر کتبی اتاق هاست.

مستندات:

اطالعات پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور مستقر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آدرس 

 https//:dotic.ir/
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حکم شماره سه

ماده 3ـ دستگاه های اجرائي مکلف اند هنگام تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه هاي اجرائي، نظر تشکل های 
اقتصادي ذی ربط را استعالم کنند و موردتوجه قرار دهند.

حکم شماره سه )ماده 3(: استعالم نظر تشکل های ذی ربط توسط دستگاه های اجرایي هنگام تدوین مقررات و بخشنامه ها، استعالم 
نظر تشکل های ذی ربط توسط دستگاه های اجرایي هنگام تدوین مقررات و بخشنامه ها؛

دستگاه های متولی: دستگاه های اجرایی.

مقدار/ آخرین اطالع دادهدوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100عملکرد

1399268ساالنهتعدادمقررات نظرخواهی شده از تشکل ها1
40.67 139929ساالنهتعدادمصوبات دولت2

1399630ساالنهتعدادمصوبات دستگاه های اجرایی مرتبط3
40.67میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

40.67میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
40.67درصد اجرای حکم سه

2.115سهم حکم سه از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )0.052(

با عنایت به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه هیات دولت درزمینه ی شاخص های موردنظر اطالعات الزم را 
در اختیار مرکز پژوهش ها قرار ندادند لذا تعداد مصوبات مربوط به هیات وزیران و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع کسب وکار 
از پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور استخراج شده است؛ با این فرض که تعداد مقررات نظرخواهی شده از تشکل ها قابل دستیابی 
نبوده، لذا میزان آن از نظر خبرگان و فعاالن اقتصادی عضو تشکل ها در قالب نظرسنجی از تشکل های عضو اتاق، اتحادیه های 

تعاونی و اتحادیه های صنفی استفاده شده است.

مستندات:

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



31مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44

حکم شماره چهار

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

دستگاه  متولی: اتاق ها.

آخرین دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکرداطالع داده

امتیاز از 10 )10 شاخص ملی محیط کسب وکار1
5.93پاییز 1399فصلیبدترین امتیاز(

100
شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با 2

13984.47ساالنهامتیاز از 10کسب وکار

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
100درصد نهایی اجرای حکم چهار

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

اتاق های اصناف و تعاون  ایران و همکاری  اتاق بازرگانی  با مدیریت  از پاییز سال 1395  طرح پایش ملی محیط کسب وکار 
به صورت فصلی اجرا و تاکنون 17 گزارش نتایج آن منتشر شده است. همچنین طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط 

با محیط کسب وکار از سال 1398 به صورت ساالنه در اتاق ایران اجرا و تاکنون دو نشریه آن منتشر شده است.

مستندات:

نشریات فصلی پایش ملی محیط کسب وکار و ساالنه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی.
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حکم شماره پنج

تبصره ماده 4ـ  وزارت امور اقتصادي و دارایي موظف است با همکاري دستگاه های اجرائي و نهادهاي بین المللي، جایگاه 
ایران در رتبه بندي هاي جهاني کسب وکار را بهبود بخشد وضعیت اقتصادي مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجي 

معرفي کند.

خالصه حکم شماره پنج: بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهاني محیط کسب وکار )»شاخص سهولت انجام کسب وکار« بانک 
جهاني(؛

دستگاه متولی: وزارت امور اقتصاد و دارایی.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

1Doing Business 202058.57ساالنهامتیاز شاخص های

2Doing Business 202012710ساالنهرتبهشاخص های

8.5میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

8.5درصد نهایی اجرای حکم پنج

0.188درصد اجرای حکم پنج از قانون بهبود با احتساب وزن )0.022(

با توجه به بند الف ماده 22 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مقرر داشته میزان بهبود در شاخص های مربوط به میزان 
بیست درصد در هر سال در عدد شاخص و ده رتبه در هر سال باشد و بررسی امتیازها و رتبه ایران در سال 2019 که با امتیاز 
56.98 در جایگاه 128 جهانی قرار داشت؛ محاسبات مربوط به این شاخص انجام شده است. الزم به ذکر است اقدامات مؤثری 
از سوی دستگاه های اجرایی با مدیریت و راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی در سال گذشته انجام شده که مورد تأیید اتاق ها 
نیز واقع شده ولیکن از سوی بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفته است.بااین حال ازآنجاکه مالک سنجش عملکرد شاخص های 
موضوع این حـکم، میزان ارتقای امتیاز و رتبه ایران در جایگاه بین المللی مورداشاره بانک جهانی است، لذا مبنای امتیازدهی بر 

این اساس تعیین شده است.

مستندات:

اطالعات پایگاه بانک جهانی به آدرس https://www.doingbusiness.org و قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصادی 
کشور. نامه شماره 2/181997 مورخ 1399/12/19 وزارت امور اقتصادی و دارائی.
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حکم شماره شش

دسته  آن  در  نمایند.  اعالم  را  آن  تغییرات  و  تهیه  را  اقتصادي  تشکل های  ملي  فهرست  مکلف اند  اتاق ها  ـ   5 ماده 
تشکل های  ثبت  و  ایجاد  ساماندهي،  براي  موظف اند  اتاق ها  مي باشند،  فعال  تشکل  فاقد  که  اقتصادي  فعالیت های  از 
اقتصادي فعال، زمینه هاي الزم را ایجاد کنند و در فعالیتهایي که تشکل های موازي وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازي، 

یکپارچه سازي و انسجام تشکل های موازي را فراهم نمایند.

خالصه حکم شماره شش: تهیه فهرست ملي تشکل های اقتصادي؛

دستگاه متولی: اتاق ها.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

13996ساالنهتعدادتشکل های ثبت شده1
%100 13994ساالنهتعدادتشکل های ایجادشده2

139910ساالنهتعدادکل تشکل های هدف گذاری شده برای ایجاد3
100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

66.10میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

89.83درصد نهایی اجرای حکم شش
3.188درصد اجرای حکم شش از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0355(

اتاق بازرگانی ایران در سال 1397 برای نخستین بار کتاب فهرست ملی تشکل های اقتصادی را منتشر و هرساله نسبت به 
اقدام می نماید.  و آدرس آن  اعضای هیات مدیره  ازجمله  اطالعات تشکل ها  ایجاد شده در  تغیـیـرات  و  اطالعات آن  بروزرسانی 
البته به نظر می رسد اتاق ها نتوانسته اند درزمینه ی شناسایی آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل هستند و همچنین 
نظر  از  این موضوع  و  به شکل مطلوب عمل کنند  اقتصادی  فعالیت تشکل های  به  انسجام بخشی  و  یکپارچه سازی  شبکه سازی، 

خبرگان حوزه کسب وکار نیز پوشیده نمانده و در این خصوص امتیاز  67 از 100را به اتاق ها تخصیص داده اند.

مستندات:

کتاب فهرست ملی تشکل های اقتصادی )ویرایش دوم، مرداد 1398(، گزارش عملکرد اتاق بازرگانی ایران در سال 1399.
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تبصره 1 ماده 5ـ اتاق ها موظفند در فعالیت های صادرات غیرنفتي با ایجاد انسجام، هماهنگي و تقسیم کار، از فعالیت 
موازي تشکل ها جلوگیري کنند. همه تشکل های اقتصادي موظف اند در اجراي احکام این ماده با اتاق ها همکاري کنند.

خالصه حکم شماره هفت: جلوگیري از فعالیت موازي تشکل ها در فعالیت های صادرات غیرنفتي؛

دستگاه های متولی: اتاق ها.

امتیاز از 100مقدار/ عملکردآخرین اطالع دادهدوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف

13991ساالنهتعداد تشکل های ادغام شده1
%50

13992ساالنهتعدادکل تشکل های موازی شناسایی شده2
50میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

51.43میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
50.42در نهایی صد اجرای حکم هفت

0.948درصد اجرای حکم هفت از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0188(

اتاق ها بر اساس این حکم موظف به شناسایی تشکل های موازی و ادغام آن ها به منظور ساماندهی فعالیت تشکل های اقتصادی 
در کشور بوده اند. همانطور که در توضیحات مربوط به حکم 6 نیز ذکر شد، اتاق ها درزمینه ی شناسایی و حذف تشکل های اقتصادی 
موازی به توفیقات چندانی دست نیافته اند که شاید یکی از مهم ترین عوامل آن نبود اختیارات کافی و تفاسیر مختلفی است که 
توسط نهادهای مختلف درباره مفاد این ماده قانون ارائه می شود.همچنین تعداد تشکل های موازی برای حذف یا ادغام در طول سال 
نیز نامشخص است. در همین راستا، تدوین آیین نامه ای برای اجرای ماده 5 در دستور کار قرارگرفته که در صورت تصویب می تواند 
راهگشای اجرای این بند از احکام قانون باشد. بنابراین مقدار عملکردی این شاخص با توجه به درصد حاصل از نتایج نظرسنجی 

با نظر خبرگان تلفیق و جایگزین شده است.

مستندات:

گزارش عملکرد اتاق بازرگانی ایران در سال 1399.
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تبصره 2  ماده 5ـ مؤسسان و مدیران تشکل های اقتصادي نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده 
آن ها از منافع حضور در این تشکل ها شوند. نظرات اصناف یا تشکل های جدید اقتصادي سراسري با حضور رئیس شوراي 

اصناف کشور و یا رؤساي این تشکل ها در شوراي گفتگو بررسي مي شود.

خالصه حکم شماره هشت : بررسي نظرات اصناف یا تشکل های جدید اقتصادي سراسري؛

دستگاه متولی: شورای گفتگو.

واحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
دوره تناوب

امتیاز از 100مقدار/ عملکردآخرین اطالع داده

13990100ساالنهتعدادشکایت واصله به اتاق مبنی بر ممانعت از عضویت در تشکل ها1
100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

42.29میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
82.68درصد نهایی اجرای حکم هشت

1.190درصد اجرای حکم هشت از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0144(

در مورد بخش اول حکم با عنایت به اینکه در طول سال 1399 گزارشی مبنی بر ممانعت تشکل های اقتصادی از ورود اعضای 
جدید به آن تشکل ها از سوی فعاالن اقتصادی به اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفتگو واصل نشده است عملکرد این شاخص 100 
درصد تلقی شده است. در مورد بخش دوم حکم که به بررسی نظرات اصناف و تشکل های جدید در شورای گفتگو اشاره دارد، 
نظر آن شورا آن گونه است که با توجه به موضوعات  برنامه ریزی شده برای طرح در دستور کار شورا در طول سال، به این موضوع 
به اندازه کافی توجه شده است ولیکن بر اساس نظرات خبرگان، میزان رضایت از عملکرد شورای گفتگو در مورد مفاد این حکم 
معادل 43.4 درصد ارزیابی شده است که در محاسبه نهایی درصد اجرای حکم مدنظر قرار گرفته است.بنابراین به نظر می رسد 
باید شورای گفتگو در خصوص نحوه و مدت زمان تخصیص داده شده برای طرح نظرهای اصناف و تشکل های جدید در جلسات 

شورا  تجدیدنظر نماید.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات سال 1399 و 
1398 شورای گفتگو.
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ماده 6ـ مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملي آماري کشور موضوع ماده )54( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
جمهوري اسالمي ایران را طوري تهیه کند که بر اساس آن اطالعات آماري موردنیاز براي فعاالن اقتصادي و سرمایه گذاران 

در ایران در پایگاه اطالعات آماري کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.

اقالم و اطالعات آماري موردنیاز سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادي که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، 
توسط شوراي گفتگو تعیین مي شود.

خالصه حکم شماره نه: ارائه مستمر آمارهاي موردنیاز فعاالن اقتصادي؛

دستگاه متولی: مرکز آمار ایران.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

1399559ساالنهتعداداقالم آماری و شاخص های تولیدشده1
88.44

1399632ساالنهتعدادکل اقالم و شاخص های موردنیاز اعالم شده به مرکز آمار ایران2

88.44میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
41.22میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

74.27درصد اجرای حکم نه
1.812درصد اجرای حکم نه از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0244(

بر اساس مصوبه شورای گفتگو در سال 1395، اقالم و شاخص های موردنیاز فعاالن اقتصادی موضوع این ماده تعیین و پس 
از تصویب به مرکز آمار ایران ابالغ گردید.در گزارش آن مرکز، میزان عملکرد تولید اقالم و شاخص های موردنظر معادل 88.44 
درصد به دست آمده است. بااین حال از نظر مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44 اتاق ایران به عنوان دبیرخانه کمیته 
آمارهای بخش خصوصی کشور، کماکان بخش عمدهای از اطالعات موردنیاز ازجمله فهرست چارچوبی کارگاه های کشور، اطالعات 
حساب های ملی بخش خصوصی و تعاونی، اطالعات تفصیلی ازتجارت خارجی کشور، اطالعات اقتصادی تمامی کارگاه های بازرگانی 
و خدماتی، تاکنون به صورت مستمر و بهنگام توسط مرکز آمار ایران یا سایر دستگاه های اجرایی تولید و منتشر نشده است. نظر 
خبرگان اقتصادی نیز تا حد زیادی مؤید این مطلب بوده، میزان رضایت خود از انتشار آمارهای موردنیاز را معادل 41.22 درصد 

عنوان نموده اند. لذا با احتساب ضرایب مربوط، اجرای این حکم با 74.2 درصد موفقیت همراه بوده است.

مستندات:

نامه شماره 99/21372 مورخ 1399/10/21 مرکز آمار ایران و مصوبه جلسه 57 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی.



37مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44

حکم شماره ده

ماده 7ـ به منظور ساماندهي و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرائي به واحدهاي تولیدي، افزایش اعتماد متقابل 
میان دولت و کارآفرینان و در راستاي تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئیس جمهور 
موظف است با تشکیل »کمیته ساماندهي مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرائي به واحدهاي تولیدي« ضمن دعوت از 
نمایندگان دستگاه های ذی ربط و اتاق ها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرائي به 
واحدهاي تولیدي را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه های اجرائي موظف به همکاري با کمیته 

یادشده و اجراي تصمیمات و دستورالعمل های آن مي باشند.

خالصه حکم شماره 10 : ساماندهي مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایي به واحدهاي تولیدي؛

دستگاه/ سازمان متولی: سازمان اداري و استخدامي کشور؛ دستگاه های اجرایی

رویه گزارش )فصلی، ردیف
میزان دستیابی به شرح عملکردشش ماهه، ساالنه(

امتیاز از 100اهداف )از 100(

ایجاد کارگروه ساماندهی مراجعات دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی ساالنه1
100100موضوع ماده )5( آیین نامه اجرایی ماده )7( قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

44.62میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

44.62درصد اجرای حکم ده

1.088سهم حکم ده از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )0.0244(

آیین نامه اجرایی موضوع این حکم در تاریخ 1395/5/3 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده و سازمان اداری و استخدامی 
نسبت به ایجاد کارگروه ساماندهی مراجعات دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی موضوع ماده )5( آیین نامه اجرایی ماده 7 
قانون بهبود اقدام نموده و جلسات مربوط را برگزار کرده است؛ لیکن ازآنجاکه در ارتباط با موضوع ماده 2 آیین نامه و ایجاد سامانه 
ثبت مراجعات مأموران دستگاه های اجرایی به واحدهای اقتصادی، اطالعاتی از سوی وزارت صمت )موظف به ایجاد این سامانه بوده 
است( دریافت نشده و همچنین اتاق ها نیز گزارشی مبنی بر عملکرد مفاد آیین نامه )موضوع ماده 7 ( ارائه ننموده اند؛ لذا موضوع 
از نظر فعاالن  انجام شده است.  ناقص  ساماندهی مراجعه دستگاه های اجرایی به بنگاه ها علیرغم تهیه آیین نامه مزبور به صورت 
اقتصادی نیز، میزان موفقیت اجرای این حکم حدود 45 درصد برآورد شده و با توجه به موارد ذکرشده، همین مقدار نیز مبنای 

عملکرد اجرایی این حکم قرار گرفته است.

مستندات:

آیین نامه ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به شماره 53567/ت51721ه مورخ 5/6/.95.

نامه شماره 390953 مورخ 99/11/20 سازمان اداری و استخدامی کشور.
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قسمت پایانی ماده 7- همچنین ماده )70( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران درباره صدور 
مجوزهاي فعالیت اقتصادي به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار مي یابد.

حکم شماره یازده: صدور مجوزهاي فعالیت اقتصادي به شکل پنجره واحد؛

دستگاه متولی: دستگاه های اجرایی مرتبط با صدور مجوزهاي کسب وکار.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
مقدار/ آخرین اطالع دادهتناوب

عملکرد
امتیاز از 

100

732797کل بازه زمانی از 1/4/97 تا 25/10/99ساالنهتعدادمجوزهای صادره در پنجره واحد1
%57.03

1284713کل بازه زمانی از 1/4/97 تا 25/10/99ساالنهتعدادکل مجوزهای صادره در کشور2

31کل بازه زمانی از 1/4/97 تا 25/10/99ساالنهتعداداستان های دارای پنجره واحد مستقر3
%100

31کل بازه زمانی از 1/4/97 تا 25/10/99ساالنهتعدادکل استان های برنامه ریزی شده برای اجرا در طول سال4

46.02میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

46.02میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

46.02درصد نهایی اجرای حکم یازده

2.043درصد اجرای حکم یازده از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0444(

بااین حال در  اقتصادی پیش بینی شده است.  فعالیت های  به منظور صدور مجوزهای  استقرار پنجره واحد  این حکم  در متن 
اطالعات دریافتی از وزارت امور اقتصادی  و دارایی به موضوع درگاه ملی مجوزهای کسب وکار کشور اشاره شده و به این نکته که 
سامانه ای الکترونیکی و یا فیزیکی باهدف صدور مجوزها و دریافت مستندات از سوی فعاالن اقتصادی برای کسب مجوز ایجاد شده 
و معرفی شود؛ اشاره نشده است. بر اساس اطالعات دریافتی سامانه پنجره واحد فیزیکی ثبت شرکت ها از سال جاری در اتاق تهران 
راه اندازی شده و در چند استان دیگر نیز در حال استقرار است. بنابراین به نظر می رسد درصد تحقق شاخص موردنظر اعالمی از 
سوی وزارت مزبور در مورد تسری سامانه مزبور به صدور مجوز آن هم در همه استان های کشور قابل قبول نیست ودر حال حاضر  
تأیید  ندارد.موضوعی که مورد  برای صدور تمامی مجوزهای کسب وکار در کشور وجود  یا فیزیکی(  پنجره واحدی)الکترونیکی 

خبرگان حوزه کسب وکار نیز بوده و با امتیاز 46.02 مبنای محاسبه عملکرد این شاخص نیز قرار گرفته است.

مستندات:

نامه شماره 138965 مورخ 1398/8/25 وزارت امور اقتصادی و دارائی به هیات وزیران؛ نامه شماره 2/181997 مورخ 1399/141/19 
وزارت امور اقتصادی و دارائی به اتاق ایران و درگاه ملی مجوزهای کشور.
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ماده 8ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایي و جهاد کشاورزي، 
اتاق ها و سایر دستگاه های ذی ربط، ظرف شش ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجي اعم از واردات 
و صادرات کاال و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهي مبدأ، فرم های تجاري، گواهي هاي بهداشت و 
استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمرکي و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوري ذي نفع را به صورت 
الکترونیکي درآورد.منابع مالي موردنیاز براي اجراي این ماده از سرفصل های دولت الکترونیک در بودجه هاي سنواتي و 

نیز صرفه جویي هاي حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان ساالري، تأمین مي شود.

خالصه حکم شماره دوازده: الکترونیکي کردن فرم ها و فرآیند اداري تجارت خارجي؛

دستگاه متولی: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

واحد عنوان قلم آماریردیف
آخرین دوره تناوبسنجش

اطالع داده
مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

139915ساالنهتعدادفرم های الکترونیکی شده در تجارت فرامرزی1

%33.33
139945ساالنهتعدادکل فرم های مورداستفاده در تجارت فرامرزی در سامانه تجارت2

13996ساالنهتعدادکل فرم های مورداستفاده در تجارت فرامرزی در سامانه گمرک3

13995ساالنهتعدادکل فرم های مورداستفاده در تجارت فرامرزی در سامانه بانک مرکزی4

33.33میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

49.69میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

38.23درصد اجرای حکم دوازده

0.634سهم حکم دوازده از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )0.0166(

با توجه به اینکه سه سامانه اصلی در وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی برای تجارت فرامرزی مورداستفاده قرار میگیرند،با 
پاسخی که از سوی وزارت صمت دریافت شد، مشخص گردید که تنها تعداد فرم های مورد استفاده و الکترونیکی شده در سامانه 
تجارت قابل دستیابی بوده ولیکن اطالعات مربوط به تعداد کل فرم های مورداستفاده  برای تجارت فرامرزی  درگمرک و بانک 
مرکزی و تعدادی که الکترونیکی شده اند، در اختیار نبوده است.بنابراین در محاسبه این شاخص تنها فرم های مربوط به سامانه 
تجارت مورد استناد قرار گرفته است. بااین حال نظر خبرگان و فعاالن اقتصادی بر عملکرد حدود 50 درصدی این شاخص داللت 
دارد. بنابراین میزان اجرای این حکم 38.54 درصد به دست آمده است که به نظر می رسد مقدمات اجرایی کار فراهم بوده و ایجاد 

هماهنگی کامل بین سه دستگاه یادشده می تواند تا حد زیادی موفقیت در دستیابی به این هدف را تأمین نماید.

مستندات:

 نامه شماره 60/284752 مورخ 1399/11/25 وزارت صمت.
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حکم شماره سیزده

ماده 9ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت های روابط خارجي و نمایندگی های سیاسي کشور در خارج را در خدمت 
ایران و به ویژه صادرکنندگان کاالها و خدمات قرار دهد.وزارت امور خارجه  تولیدکنندگان داخلي و سرمایه گذاران در 
موظف است ظرف شش ماه با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایي، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های 

اجرائي ذی ربط و اتاق ها، آیین نامه اجرائي این ماده را تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

فعاالن  اختیار  در  از کشور  ایران در خارج  نمایندگی های سیاسي  و  روابط خارجي  دادن ظرفیت های  قرار  حکم شماره سیزده: 
اقتصادي؛

دستگاه متولی: وزارت امور خارجه.

واحد عنوان قلم آماریردیف
آخرین دوره تناوبسنجش

اطالع داده
مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

--ساالنهتعدادنشریه، بروشور و گزارش در رسانه های مکتوب درزمینه ی معرفی فرصت ها1

-

--ساالنهتعدادویزاهای تجاری صادره2

--ساالنهتعدادکل درخواست های صدور ویزا3

--ساالنهتعدادمجوز اقامت تجاری صادره4

--ساالنهتعدادکل درخواست های مجوز اقامت5

13992ساالنهتعدادسفارتخانه های دارای رایزن بازرگانی6
2

1399100ساالنهتعدادکل سفارت خانه های خارج از کشور7

20میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

37.4میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

24.89درصد نهایی اجرای حکم سیزده

0.607سهم حکم سیزده از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )0.0244(

به  مربوط  ارقام  و  آمار  ارائه  به  نسبت  گرفته شده  نظر  در  این حکم  اجرای  متولی  که  امور خارجه  وزارت  اینکه  به  توجه  با 
شاخص های این حکم و پاسخ به نامه ارسالی اتاق ایران اقدام ننمود، لذا محاسبه این شاخص با استفاده از نظرسنجی از فعاالن 
اقتصادی صورت گرفته است. همچنین در مورد تعداد سفارتخانه های دارای رایزن بازرگانی نیز اطالعات دریافتی از درگاه سازمان 
توسعه تجارت مورد استناد قرار گرفته است. با عنایت به اینکه حدود 100 سفارتخانه فعال در کشور وجود دارد، مبنای عملکرد 
انتساب تعداد 10 رایزن بازرگانی برای هر سال در نظر گرفته شد؛ با این حساب عملکرد شاخص مزبور دریک سال معادل 20 

درصد منظور گردید.

مستندات:

.tpo.irدرگاه اینترنتی سازمان توسعه تجارت به آدرس
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حکم شماره چهارده

ماده 10ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبیل لغو روادید تجاري با کشورهاي طرف تجاري، تنظیم 
توافقات صدور روادید تجاري بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبي اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاري براي صادرکنندگان 
کاالها و خدمات فني مهندسي از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه گذاري خارجي و مرتبطان آن ها در کشور، 

به سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود.

حکم شماره چهارده: تسهیل تردد سرمایه گذاران خارجي و شرکاي تجاري ایران؛

دستگاه متولی: وزارت امور خارجه.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

--ساالنهتعدادویزاهای تجاری صادره1

-
--ساالنهتعدادکل درخواست های صدور ویزا2

--ساالنهتعدادمجوز اقامت تجاری صادره3

--ساالنهتعدادکل درخواست های مجوز اقامت4

-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

31.04میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

31.04درصد نهایی اجرای حکم چهارده

0.654درصد اجرای حکم چهارده  قانون بهبود با احتساب وزن )0.0211(

به  مربوط  ارقام  و  آمار  ارائه  به  نسبت  گرفته شده  نظر  در  این حکم  اجرای  متولی  که  امور خارجه  وزارت  اینکه  به  توجه  با 
شاخص های این حکم وپاسخ به نامه ارسالی اتاق ایران اقدام ننمود؛ لذا محاسبه این شاخص با استفاده از نظرسنجی از فعاالن 

اقتصادی صورت گرفته است.

مستندات:

ندارد. نبود مستندات به معنی عدم ارائه پاسخ یا ارائه مستندات از سوی مجری حکم است.
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حکم شماره پانزده

ماده 11- به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی 
و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها 
و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل 

می شود:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس شورا(

2- وزیر صنعت، معدن و تجارت

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

4- وزیر جهاد کشاورزی )یا معاون(

5- وزیر نفت )یا معاون(

6- وزیر نیرو )یا معاون(

7- وزیر کشور )یا معاون(

8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

9- رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور )یا معاون(

10 - دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه

11 – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

12 – رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی

13 – رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

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

15 – سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی ویژه مجلس شورای اسالمی )حسب مورد(

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

17- رئیس اتاق اصناف

18- رئیس شورای عالی استان ها

19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران

20- شهرداری یکی از کالن شهرها به انتخاب شهرداران کالن شهرها

21- هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف.
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خالصه حکم شماره پانزده )صدر ماده 11(: تشکیل شوراي گفتگو؛

دستگاه یا نهاد متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
امتیاز از 100مقدار/ عملکردآخرین اطالع دادهتناوب

75%9ساالنه )شش ماهه دوم سال 98 + شش ماهه اول سال 99 (ساالنهتعدادجلسات برگزار شده1

100%24ساالنه )شش ماهه دوم سال 98 + شش ماهه اول سال 99 (ساالنهتعدادمصوبات شورای گفتگو2

87.5میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

57.53میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

78.50درصد نهایی اجرای حکم پانزده

0.871درصد اجرای حکم پانزده از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0111(

با عنایت به اینکه بر اساس قانون، در هر ماه حداقل یک جلسه شورای گفتگو باید تشکیل شود، میزان موفقیت شورا در تشکیل 
جلسات معادل 75 درصد و اثربخشی تشکیل و اتخاذ تصمیم های آن  که به میزان 24 مصوبه در طول یک سال منتهی به شهریور 
1399 بوده است؛ همچنین از نظر تعداد مصوبات ازآنجاکه حداقل یک مصوبه، معیار در نظر گرفته شده، از منظر این شاخص، 
عملکرد شورا 100 درصد لحاظ شده است. بااین حال اینکه شورا تاچه حد توانسته با ایجاد تبادل نظر بین دولت و بخش های 
خصوصی و تعاونی، نسبت به تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای 
اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، موفق باشد، 
نیاز به تعریف شاخص های بیشتر و بررسی عمیقتری دارد. از سوی دیگر، انتظارات فعاالن اقتصادی از تشکیل شورای گفتگو و 
مصوبات آن برای رفع مشکالت فراروی آنان به طور کامل برآورده نشده و بر اساس قضاوت فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه 

کسب وکار، عملکرد این شورا نزدیک به 60 درصد با موفقیت همراه بوده است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.
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حکم شماره شانزده

بند الف ماده 11 ـ پیشنهاد اصالح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه 
اجرائي در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران به مسئوالن مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوي دبیرخانه این 

شورا.

خالصه حکم شماره شانزده: ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئوالن دستگاه های اجرایي و نمایندگان تشکل های 
بخش های خصوصي و تعاوني؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

مصوبات شورا مبتنی بر پیشنهاد اصالح، حذف یا وضع 1
ساالنهتعدادمقررات

)شش ماهه 
دوم سال 98 + 
شش ماهه اول 

سال 99(
24

%100

ساالنهتعدادکل مصوبات شورا2
)شش ماهه 

دوم سال 98 + 
شش ماهه اول 

سال 99(
24

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

61.40میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

88.12درصد نهایی اجرای حکم شانزده

1.559درصد اجرای حکم شانزده قانون بهبود با احتساب وزن )0.0177(

بر اساس گزارش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع پیشنهاد اصالح، حذف یا وضع مقررات در تمامی مصوبات 
شورا موردتوجه قرار گرفته و از این منظر عملکرد آن 100 درصد منظور شده ولی توجه به این نکته ضرورت دارد که چه میزان 
از  پیشنهادهای مصوب شده در شورا در دوره یکساله مورد اشاره، منجر به اصالح، حذف یا وضع مقررات به صورت واقعی شده 
است که مسلماً تعداد آن به 24 مورد نمی رسد. از سوی دیگر، به نظر فعاالن اقتصادی میزان اهتمام شورا به حل مشکالت مربوط 
به قوانین و مقررات 66.40 درصد اعالم شده لذا اثربخشی فعالیت های شورا در این حکم معادل 88.12 درصد به دست آمده است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات شورای گفتگو 
در سال های 1398 و 1399.
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حکم شماره هفده

با حضور رئیس  اقتصادي سراسري  یا تشکل های  اصناف  نمایندگان  پیشنهادهاي  و  نظرات  استماع  ـ  بند ب ماده 11 
شوراي اصناف کشور و یا حسب مورد رؤساي این تشکل ها در جلسات شورا

خالصه حکم شماره هفده: استماع نظرات و پیشنهادهاي نمایندگان اصناف یا تشکل های اقتصادي سراسري؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

مقدار/ آخرین اطالع دادهدوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
عملکرد

امتیاز از 
100

تعداد جلسات شورای گفتگو با حضور نمایندگان اصناف یا 1
)شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعدادتشکل های اقتصادي سراسري

9شش ماهه اول سال 99(
%100

)شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعدادکل جلسات شورا2
9شش ماهه اول سال 99(

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
63.98میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

89.19درصد نهایی اجرای حکم هفده

1.578درصد اجرای حکم هفده از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0177(

با توجه به اینکه امکان تفکیک جلسات کارشناسی برای بررسی نظرات نمایندگان اصناف یا تشکل های اقتصادی در گزارش 
دبیرخانه شورا میسر نبود؛ این دو مقدار در قالب یک شاخص محاسبه و با استناد به نظرات فعاالن اقتصادی مبنای محاسبه نهایی 

قرار گرفته است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.
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حکم شماره هجده

بند پ ماده 11 ـ ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئوالن دستگاه های اجرائي و نمایندگان تشکل های 
بخش های خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته هاي مذکور

خالصه حکم شماره هجده: ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئوالن دستگاه های اجرایي و نمایندگان تشکل های 
بخش های خصوصي و تعاوني؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
مقدار/ آخرین اطالع دادهتناوب

عملکرد
امتیاز از 

100

1
تعداد جلسات شورای گفتگو با دستور جلسات اقتصادی و ارائه 

خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئوالن دستگاه های 
اجرایي و نمایندگان تشکل ها

)شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعداد
9شش ماهه اول سال 99(

%100

)شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعدادکل جلسات شورا2
9شش ماهه اول سال 99(

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

100درصد نهایی اجرای حکم هجده

1.33درصد اجرای حکم هجده  قانون بهبود با احتساب وزن )0.013(

با توجه به اینکه امکان تفکیک جلسات کارشناسی برای بررسی خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئوالن دستگاه های 
اجرایي و نمایندگان تشکل های بخش های خصوصي و تعاوني در گزارش دبیرخانه شورا میسر نبود؛ این دو مقدار در قالب یک 
شاخص مورد محاسبه قرار گرفته است. البته برای بررسی این حکم به طور مشخص، سوالی در پرسشنامه نظرسنجی از خبرگان 
قرار داده نشده بود زیرا اینکه شورا تاچه حد توانسته در زمینه ایجاد تفاهم و اقناع در مورد خواسته های بین دوطرف  موفق عمل 

کند را نمی توان فقط از فعاالن اقتصادی پرسید و باید در این خصوص از مسئوالن دستگاه های اجرایی نیز کسب نظر نمود.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.
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حکم شماره نوزده

بندت ماده11 ـ ارائه پیشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب وکار و مهارت های شغلي و کارآفریني در کشور

خالصه حکم شماره نوزده: ارائه پیشنهاد براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب وکار و مهارت های شغلي و کارآفریني در 
کشور؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
مقدار/ آخرین اطالع دادهتناوب

عملکرد
امتیاز از 

100

تعداد جلسات شورای گفتگو با دستور جلسه مرتبط با موضوع 1
شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعدادارتقای فرهنگ اقتصادی و...

100%1شش ماهه اول سال 99

نشریه، بروشور و گزارش در رسانه های مکتوب تولیدشده 2
شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعداددرزمینه ی ارتقای فرهنگ اقتصادی

100%9شش ماهه اول سال 99

برگزاری همایش، سمینار، میزگرد و ...درزمینه ی ارتقای فرهنگ 3
شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعداداقتصادی

100%3شش ماهه اول سال 99

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
50.87میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

85.26درصد اجرای حکم نوزده

0.989سهم حکم نوزده از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )0.0116(

بنا به اظهار دبیرخانه شورای گفتگو تعداد جلسات مطلوب برای طرح موضوع ارتقای فرهنگ اقتصادی در هر سال یک نوبت 
است و با این شرایط، در طول زمان گزارش دهی هم یک جلسه شورا با این موضوع برگزار شده که عملکرد 100 درصدی را به 
همراه داشت است. همچنین دبیرخانه این شورا در طول سال، نسبت به تهیه و انتشار نشریات ترویجی، آموزشی و برگزاری جلسات 
مختلف باهدف ارتقای فرهنگ اقتصادی اقدام نموده است که در جدول فوق انعکاس یافته است. بااین حال از نظر فعاالن اقتصادی 
و خبرگان حوزه کسب وکار، این میزان از فعالیت تا حدود 51 درصد توانسته است تا به موفقیت دست یابد و نیازمند تالش بیشتر 

و صرف وقت بیشتر در جلسات شورا برای اختصاص به این موضوع بااهمیت است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو. نشریات منتشرشده و مستندات برگزاری جلسات آموزشی، ترویجی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور.
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حکم شماره بیست

بند ث ماده 11ـ  بررسي گزارش های کمیته موضوع ماده )76( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران 
و زمینه سازي براي تصمیم گیري درباره آن ها

خالصه حکم شماره بیست: بررسي گزارش های کمیته موضوع کمیته ماده 12 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور )کمیته 
ماده 76 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سابق و کمیته حمایت از کسب وکار جدید( و زمینه سازی براي تصمیم گیري درباره 

آن ها؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

مقدار/ آخرین اطالع دادهدوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
عملکرد

امتیاز از 
100

100%1شش ماهه دوم سال 98 + شش ماهه اول سال 99ساالنهتعدادگزارش عملکرد کمیته ماده 12 در جلسات شورا1

طرح دستور جلسه در راستای پیگیری تصمیمات 2
100%1شش ماهه دوم سال 98 + شش ماهه اول سال 99ساالنهتعدادکمیته ماده 12 و اتخاذ تصمیم برای آن ها

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

100درصد نهایی اجرای حکم بیست
2.22درصد اجرای حکم بیست از  قانون بهبود با احتساب وزن )0.022(

ازآنجاکه گزارش عملکرد کمیته حمایت از کسب وکار )ماده 12( در یکی از جلسات شورا در سال گذشته مطرح شده و از سوی 
دیگر، کلیه مصوبات این کمیته نیز در جلسات شورا مطرح شده؛ لذا عملکرد شورا در این خصوص 100 درصد محاسبه شده است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.
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حکم شماره بیست ویک

بند ج ماده11 ـ پیگیري گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها براي بنگاه های با مالکیت 
غیر از بخش های خصوصي و تعاوني و زمینه سازي براي حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجراي کامل و مؤثر ماده 

)8( قانون اصل )44(

خالصه حکم شماره بیست ویک: پیگیري گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها براي بنگاه های با 
مالکیت غیر از بخش های خصوصي و تعاوني و زمینه سازي براي حذف یا تعمیم این امتیازات؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
مقدار/ آخرین اطالع دادهتناوب

امتیاز از 100عملکرد

دستور جلسات مطروحه در شورا با موضوع پیگیری گزارش اتاق ها درباره 1
شش ماهه دوم سال 98 + شش ماهه اول سال ساالنهتعدادامتیازات موجود در ....

991100

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
49.78میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

84.93درصد نهایی اجرای حکم بیست ویک
1.596درصد اجرای حکم بیست ویک از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0188(

از منظر شورای گفتگو، موضوع شناسایی امتیازات موجود در قوانین و مقررات برای بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های 
خصوصی و تعاونی مورد پیگیری قرار گرفته و در یکی از جلسات شورا مطرح شده است؛ لیکن اهمیت تعیین امتیازات و تبعیض های 
موجود در قوانین که در این بند مورد اشاره قرارگرفته و اتاق ها موظف به شناسایی آن ها بوده اند به گونه ای است که فعاالن اقتصادی 
و خبرگان حوزه کسب وکار، میزان موفقیت شورا در این خصوص را 49.78 درصد اعالم نموده اند. بنابراین به نظر می رسد دستیابی 
به این هدف به طور کامل محقق نشده وبا توجه به توان اتاق ها در شناسایی امتیازات در قوانین و مقررات مذکورتا حدود 85 درصد 

همراه با موفقیت بوده است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.
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حکم شماره بیست ودو

چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاه های اجرائي با فعاالن اقتصادي بخش های خصوصي و تعاوني به منظور 
ایجاد تراضي و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها.

حکم شماره بیست ودو )بند چ ماده 11(: ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاه های اجرایي با فعاالن اقتصادي بخش های 
خصوصي و تعاوني به منظور ایجاد تراضي و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

مقدار/ آخرین اطالع دادهدوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100عملکرد

تعداد دستور جلسات مطروحه در شورا با موضوع ارائه پیشنهاد در مورد 1
شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعدادقراردادهای دستگاه های اجرایی ...

1100شش ماهه اول سال 99

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

100درصد نهایی اجرای حکم بیست ودو
1.22درصد اجرای حکم بیست ودو از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0122(

به نظر می رسد با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای طرح این گونه موارد در جلسات شورا، بررسی موضوع که برای یک بار 
در طول سال انجام شده از نظر دبیرخانه شورا کفایت داشته و حکم فوق به طور صد درصد محقق شده است. آنچه که مسلم است 
این است که مقدمات اجرای این وظیفه شورا، اقدام دستگاه های اجرایی در راستای اجرای  ماده 23 همین قانون برای ارسال یک 
نسخه از فرم های مورد استفاده به اتاق ها بوده است که محقق نشده است. همچنین در بررسی هایی که در زمان اجرای این پایش 

صورت پذیرفت نیز آشکار گردید که انتظارات فعاالن اقتصادی برای انجام این حکم  تأمین نشده است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.
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حکم شماره بیست وسه

بند ح ماده 11ـ زمینه سازي براي شناسایي واحدهاي تولیدي مشمول پرداخت مالیات با همکاري تشکل های اقتصادي 
به منظور دریافت مالیات از همه فعاالن اقتصادي و گسترش پایه مالیاتي.

با همکاري تشکل های  مالیات  پرداخت  تولیدي مشمول  واحدهاي  براي شناسایي  زمینه سازی  بیست وسه:  خالصه حکم شماره 
اقتصادي به منظور دریافت مالیات از همه فعاالن اقتصادي و گسترش پایه مالیاتي؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
مقدار/ آخرین اطالع دادهتناوب

عملکرد
امتیاز از 

100

دستور جلسات شورا در ارتباط با موضوع تسهیل شرایط پرداخت مالیات توسط فعاالن اقتصادی و 1
شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعدادگسترش پایه های مالیاتی

100%1شش ماهه اول سال 99

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
51.69میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

85.50درصد نهایی اجرای حکم بیست وسه
1.419درصد اجرای حکم بیست وسه از  قانون بهبود با احتساب وزن )0.0166(

به نظر می رسد با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای طرح این گونه موارد در جلسات شورا، بررسی موضوع که برای یک بار در 
طول سال انجام شده از نظر دبیرخانه شورا کفایت داشته و حکم فوق به طور صد درصد محقق شده است. خاطرنشان می سازد در 
این جلسه، شرایط تسهیل ورود شرکت های بخش خصوصی به بازار سرمایه از طریق تسهیل شرایط پرداخت مالیات موردبررسی 
قرار گرفته است. بااین حال از نظر فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار، این میزان فعالیت کافی نبوده )ثبت امتیاز 51.69( و 
اقدامات بیشتری از سوی شورا برای شناسایی واحدهاي تولیدي مشمول پرداخت مالیات با همکاري تشکل های اقتصادي به منظور 

دریافت مالیات از همه فعاالن اقتصادي و گسترش پایه مالیاتي موردنیاز است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.
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حکم شماره بیست وچهار

بند خ ماده 11ـ تعیین و انتشار اطالعات آماري موردنیاز براي فعاالن اقتصادي با قید روزآمدسازي مستمر در پایگاه 
اطالعات آماري کشور موضوع ماده )6( این قانون.

حکم شماره بیست وچهار: تعیین و انتشار اطالعات آماري موردنیاز براي فعاالن اقتصادي؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

واحد عنوان قلم آماریردیف
مقدار/ آخرین اطالع دادهدوره تناوبسنجش

عملکرد
امتیاز از 

100

عناوین شاخص ها و اقالم آماری به روزرسانی و 1
شش ماهه دوم سال 98 + دوساالنهتعدادمصوب شده توسط شورا

100%1شش ماهه اول سال 99

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
41.22میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

82.36درصد نهایی اجرای حکم بیست وچهار

1.43درصد اجرای حکم بیست وچهار از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0155(

فهرست اقالم و شاخص های موضوع ماده 6 قانون بهبود که در قالب بند خ ماده 11 نیز مورد استناد قرار شده در سال 1395 
توسط شورای گفتگو تصویب و به مرکز آمار ایران ابالغ شده است و مقرر گردیده بود که هر دو سال یک بار نسبت به بازنگری و 
به روزرسانی اقالم اقدام شود. این مهم در دستور کار اتاق ایران برای نیمه دوم سال 1399 پیش بینی شده بود که با توجه به شرایط 
خاص حاکم بر این سال، در سال 1400 عملیاتی خواهد شد. لذا اصل موضوع تعیین اقالم و شاخص های آماری از نظر شورا انجام 
پذیرفته ولی به روزرسانی این اقالم متناسب با نیازهای روز فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران در کشور انجام نشده است. همچنین 
ازآنجاکه میزان رضایت فعاالن اقتصادی از تولید آمار و اطالعات در کشور موضوع حکم شماره 9 معادل 41.22 اعالم شده است و 
ارتباط مستقیمی بین فرآیند تعیین و اعالم نیازهای آماری و تولید آمار موردنیاز فعاالن اقتصادی وجود دارد، بنابراین با احتساب 

مقدار امتیاز نظرسنجی، درصد نهایی اجرای حکم بیست وچهار معادل82.36 محاسبه شده است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.
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حکم شماره بیست وپنج

بند د ماده 11ـ تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاوني و خصوصي موضوع مواد )22( و )27( این 
قانون.

خالصه حکم شماره بیست وپنج: تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاوني و خصوصي؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

عنوان قلم آماریردیف
واحد 
سنجش

دوره 
تناوب

آخرین اطالع داده
مقدار/ 
عملکرد

امتیاز از 100

1
تعداد دستور جلسات مطروحه در شورا با موضوع تعیین مصادیق 

امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاوني و خصوصي
ساالنهتعداد

شش ماهه دوم سال 
98 + شش ماهه اول 

سال 99
1100

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
100درصد نهایی اجرای حکم بیست وپنج

1.111درصد اجرای حکم بیست وپنج از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0111(

به نظر می رسد با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای طرح این گونه موارد در جلسات شورا، بررسی موضوع برای یک بار در 
طول سال که در جلسات شورا برگزار شده از نظر دبیرخانه شورا کفایت داشته و حکم فوق به طور صد درصد محقق شده است. 
هرچند که در مورد تعیین میزان رضایت فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار در خصوص شناسایی منافع و امتیازات 
تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی، پرسش مستقیمی در نظرسنجی وجود نداشته است با این حال انتظارات فعاالن 

اقتصادی در خصوص  انجام وظایف شورا در موارد مشابه تا حدود 60 درصد برآورده شده است. 

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات  شورای گفتگو.
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حکم شماره بیست وشش

تبصره 4 ماده 11- مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیات 
دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

خالصه حکم شماره بیست وشش: قرار گرفتن مصوبات شوراي گفتگو در دستور کار هیات وزیران ظرف مدت 30 روز؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی و هیات دولت.

امتیاز از 100مقدار/ عملکردآخرین اطالع دادهدوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف

)شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعدادمصوبات شورا که در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته1
1شش ماهه اول سال 99 (

100
)شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعدادکل مصوبات ارسالی از سوی دبیرخانه شورا به دبیرخانه هیأت دولت2

1شش ماهه اول سال 99 (

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
100درصد نهایی اجرای حکم بیست وشش

2.111درصد اجرای حکم بیست وشش از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0211(

در پی تصویب شورای گفتگو در خصوص شهرک صنعتی اشتهارد و ...، این موضوع در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت 
و دولت مقرر نمود تا شهرک صنعتی اشتهارد از محدوده 120 کیلومتری تهران خارج شود و مشمول معافیت پرداخت مالیات 
موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم برای حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال زایی قرار گیرد. پیشنهاد اصالح آیین نامه 
مشاغل سخت و زیان آور )مصوب شورای گفتگو( نیز جهت طرح در هیات وزیران به رئیس شورای گفتگو )وزیر اقتصاد( ارسال شده 
است. ازآنجاکه زمان ارسال و زمان طرح موضوع در جلسات هیات وزیران در گزارش شورای گفتگو مشخص نشده است؛ لذا به نظر 
نمی رسد که مدت زمان قانونی مطرح شده در این حکم )30 روز( رعایت شده باشد. بااین حال، از نظر دبیرخانه شورا طرح و تصویب 
تنها موضوعی که در طول سال موردنظر برای گزارش، نیاز به طرح و تصویب در هیات دولت داشته، کفایت داشته و اجرای حکم 

26 بر اساس شاخص های تعریف شده در جدول فوق به طور صد درصد محقق شده است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات شورای گفتگو 
در سال 1399.
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حکم شماره بیست وهفت

بخشنامه ها،  مقررات،  قوانین،  اصالح  براي  را  خود  درخواست های  مي توانند  سراسري  اقتصادي  تشکل های  12ـ  ماده 
دستورالعمل ها و رویه هاي اجرائي مخل کسب وکار، به همراه استدالل فني و حقوقي مربوطه به دبیرخانه شوراي گفت وگو 
ارسال و درخواست خود را پیگیري کنند. در صورت مخالفت شوراي گفت وگو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا 

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

خالصه حکم شماره بیست وهفت: ارائه کتبي دالیل مخالفت شوراي گفتگو با درخواست های رد شده تشکل های اقتصادي توسط 
دبیرخانه؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
مقدار/ آخرین اطالع دادهتناوب

عملکرد
امتیاز از 

100

درخواست های رد شده تشکل های اقتصادی در صحن شورا که 1
شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعدادتوسط دبیرخانه کتباً ارائه دلیل شده است

-شش ماهه اول سال 99
100

شش ماهه دوم سال 98 + ساالنهتعدادکل درخواست های رد شده در صحن شورا2
-شش ماهه اول سال 99

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

100درصد نهایی اجرای حکم بیست وهفت

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

طبق گزارش ارسالی از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کلیه درخواست های تشکل های اقتصادي سراسري 
که براي اصالح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه هاي اجرائي مخل کسب وکار، به همراه استدالل فني و حقوقي 
مربوطه به دبیرخانه شوراي گفت وگو ارسال شده، در جلسات شورا مطرح شده و هیچ درخواستی در صحن شورا رد نشده که نیاز 
به اطالع رسانی و ارائه پاسخ کتبی در آن مورد آن نیاز باشد. لذا به نظر می رسد با توجه به اینکه برنامه ریزی مشخصی برای طرح 
این گونه موارد در جلسات شورا برای حداقل یک بار در طول سال وجود دارد؛ بنابراین از نظر دبیرخانه شورا، اجرای حکم 27 بر 

اساس شاخص تعریف شده فوق به طور صد درصد محقق شده است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.



مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44 56

حکم شماره بیست وهشت

ماده 13ـ در هر یک از استان ها، استاندار موظف است با همکاري رؤساي اتاق ها در استان، شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي در استان را با ترکیبي متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسي 
درخواست تشکل ها و فعاالن اقتصادي و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب وکار در استان را سازمان دهی کند. 
شوراهاي گفت وگو در استان ها موظف اند آن دسته از گزارش ها و درخواست های رسیده که ابعاد ملي و فراگیر داشته باشد 

را جهت بررسي و تصمیم گیري به دبیرخانه شوراي گفت وگو ارسال کنند.

خالصه حکم شماره بیست وهشت: تشکیل شوراهاي استاني گفتگوي دولت و بخش خصوصي؛

دستگاه متولی: استانداران.

آخرین دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
اطالع داده

مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

تعدادجلسات برقرار شده شوراهای استانی1
ساالنه )شش ماهه دوم 
سال 98 + شش ماهه 

اول سال 99(
1399276

74.19

1399372ساالنهتعدادکل جلسات مورد انتظار برای برگزاری در استان ها2
74.19میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

56.17میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
68.74درصد نهایی اجرای حکم بیست وهشت

0.763درصد اجرای حکم بیست وهشت از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0111(

با توجه به نقش شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی و تأثیر آن بر حل مشکالت و موانع فعاالن اقتصادی در 
است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  این شورا  توسط  پیگیری موضوعات  و  برگزاری منظم )حداقل 12 جلسه در سال(  استان ها، 
که با بررسی آمار مربوط به جلسات تشکیل شده، عملکرد این حکم در 31 استان کشور از نظر دبیرخانه شورای گفتگو معادل 
74.19 درصد است. از سوی دیگر، فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار در استان ها نیز عملکرد شورای گفتگوی استانی 
و تأثیرگذاری آن بر بهبود فضای کسب وکار را معادل 56.17 اعالم نموده اند که با این حساب، درصد تحقق اجرای این حکم برابر 

68.74 درصد محاسبه شده است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.
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حکم شماره بیست ونه

تبصره ماده 13 ـ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت وگو فرم های درخواست از این شورا 
توسط دبیرخانه شوراي گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به  شوراهاي استاني ارسال مي شود.

خالصه حکم شماره بیست ونه: دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شوراي گفتگو؛

دستگاه متولی: شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

امتیاز از مقدار/ عملکردآخرین اطالع دادهدوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
100

ساالنه )شش ماهه دوم سال 98 + شش ماهه ساالنهتعدادپایش دوره ای عملکرد شوراهای استانی1
1100اول سال(

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

100درصد نهایی اجرای حکم بیست ونه

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

موضوع اجرای این حکم در سال های گذشته توسط شورای گفتگو انجام شده و این شورا با تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد، 
به طور ساالنه نسبت به پایش دورهای عملکرد شوراهای استانی اقدام و نتیجه آن را اعالم می نماید. همچنین ارزیابی های دیگری 
نیز در مورد عملکرد استانداران به عنوان رؤسای شوراهای گفتگوی استانی، توسط وزارت کشور صورت میپذیرد. با توجه به موارد 

مطرح شده، از نظر دبیرخانه شورا انجام حکم فوق به طور صد درصد محقق شده است.

مستندات:

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و صورت جلسات 1399 و 1398 
شورای گفتگو.
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حکم شماره سی

ماده 14ـ به منظور تعامل مستمر با فعاالن اقتصادي اعم از کارفرمایي و کارگري و تالش براي حل مشکالت آنان و ارائه 
پیشنهاد براي اصالح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه هاي اجرائي به شوراي گفت وگو، وزرا و رؤساي 
دستگاه های اجرائي و قضائي مرتبط با محیط کسب وکار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان ها موظف اند 

یکي از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب وکار تعیین و معرفي نمایند.

خالصه حکم شماره سی: تعیین یکي از معاونان دستگاه های اجرایي و قضایي مرتبط با محیط کسب وکار در تهران و مراکز استان ها 
به عنوان مسئول بهبود محیط کسب وکار؛

دستگاه متولی: وزرا و رؤساي دستگاه های اجرایي و قضایي مرتبط با محیط کسب وکار.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
تناوب

آخرین 
اطالع داده

مقدار/ 
عملکرد

امتیاز از 
100

معاونان منصوب شده در دستگاه های اجرایی استان ها مرتبط با بهبود 1
ساالنهتعدادمحیط کسب وکار

ساالنهتعدادکل دستگاه های اجرایی مرتبط در استان ها2
-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

56.17میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
56.17درصد نهایی اجرای حکم سی

0.685درصد اجرای حکم سی از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0122(

در خصوص اطالعات مربوط به محاسبه شاخص اجرای این حکم در سطح استانی، طی نامه ای از وزارت کشور استعالم به عمل 
آمد که پاسخی دریافت نشد. درزمینه ی دستگاه های اجرایی ستادی )مرتبط با محیط کسب وکار( نیز بر اساس اطالعات دریافتی 
از شورای گفتگو، اطالعات کاملی از اجرای این حکم به دست نیامده است. البته در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که به بر 
اساس قانون دارای عضو در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هستند چه در سطح ملی و چه در سطح استانی، معرفی یکی 
از معاونان دستگاه های مربوط به عنوان مسئول بهبود محیط کسب وکار در دستگاه متبوع تا حدود زیادی انجام شده است. بااین حال 
همان گونه که در بخش روششناسی این گزارش هم به آن اشاره شده است، در این گونه موارد بر اساس نظر فعاالن اقتصادی و 

خبرگان حوزه کسب وکار عمل نموده و نتایج حاصل از نظرسنجی را برای این حکم مالک قرار داده ایم.

مستندات:

ندارد. نبود مستندات به معنی عدم ارائه پاسخ یا ارائه مستندات از سوی مجری حکم است.
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حکم شماره سی ویک

تبصره ماده 14ـ تشخیص دستگاه های اجرائي مرتبط با محیط کسب وکار بر عهده وزیر امور اقتصادي و دارایي است.

خالصه حکم شماره سی ویک: تشخیص دستگاه های اجرایي مرتبط با محیط کسب وکار؛

دستگاه متولی: وزیر امور اقتصادي و دارایي.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
تناوب

آخرین اطالع 
داده

مقدار/ 
عملکرد

امتیاز از 
100

100%13921ساالنهتعدادفهرست  عناوین دستگاه های مرتبط با محیط کسب وکار1
100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

100درصد نهایی اجرای حکم سی ویک

0.666سهم حکم سی ویک از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )0.0066(

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 138965 مورخ 1392/8/25 فهرست دستگاه های اجرایی را اعالم نموده اند که در 
گزارش مرکز پژوهش ها نیز بدان اشاره شده است. با توجه به تغییرات ماهوی ایجاد شده طی سال های اخیر در حوزه کسب وکار 
نیاز به به روزرسانی فهرست دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار و پیگیری وظایف محوله به این دستگاه ها بیش ازپیش 
احساس می شود. بنابراین اگرچه موضوع این حکم اجرا شده است ولی فهرست دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار 

نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد.

مستندات:

مورخ   2/181997 شماره  نامه  و  هیات وزیران  به  دارائی  و  اقتصادی  امور  وزارت   1398/8/25 مورخ   138965 شماره  نامه 
1399/141/19 وزارت امور اقتصادی و دارائی به اتاق ایران.
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حکم شماره سی ودو

ماده 15ـ کلیه دستگاه های اجرائي مرتبط با محیط کسب وکار همچنین سازمان ها و ادارات کل آن ها در مراکز استان ها 
موظف اند به سؤاالت نمایندگان تشکل ها و فعاالن اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آن ها را بررسي نمایند.

خالصه حکم شماره سی ودو: پاسخگویي دستگاه های اجرایي سراسر کشور به سؤاالت نمایندگان تشکل ها و فعاالن اقتصادي؛

دستگاه متولی: کلیه دستگاه های اجرایي.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
مقدار/ آخرین اطالع دادهتناوب

عملکرد
امتیاز از 

100

سؤاالت و پیشنهادهای تشکل ها که از سوی دستگاه های اجرایی به آن ها 1
از 97/7/1 تا ساالنهتعدادپاسخ داده شده

99/10/252819
%92.76

کل سؤاالت و پیشنهادهای ارسالی به دستگاه های اجرایی از سوی 2
از 97/7/1 تا ساالنهتعدادتشکل ها

99/10/253039

92.7میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
47.45میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

79.12درصد نهایی اجرای حکم سی ودو

1.226درصد اجرای حکم سی ودو از  قانون بهبود با احتساب وزن )0.0155(

با توجه به اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی با ایجاد سامانه دادور نسبت به دریافت شکایات مردم در مورد همه دستگاه های 
اجرایی اقدام نموده و در همین راستا، امکان استخراج اطالعات مربوط به میزان سؤاالت و شکایات مردم و به ویژه فعاالن اقتصادی 
از دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی را فراهم نموده است؛ لذا اطالعات جدول فوق از درگـاه ملی مجـوزهای کشـور توسـط 
این  اصلی  تمرکز  بااین حال،  است.  اعالم شده  و  استخراج  وزارتخانه،  آن  محیـط کسب وکار  بهبود  و  پایش  مطالعات،  ملی  مرکز 
سامانه مربوط به مشکالت مردم درزمینه ی مجوزهای کسب وکار است و در مورد سایر سؤاالت، مشکالت و شکایات مردم و به ویژه 
نمایندگان تشکل ها و فعاالن اقتصادی از دستگاه های اجرایی، اطالعات دقیقی از آن قابل دریافت نیست. از سوی دیگر میزان 
رضایت فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار نیز از پاسخگویی دستگاه های اجرایی به میزان 47.49 درصد اعالم شده است.

مستندات:

نامه شماره 2/181997 مورخ 1399/141/19 وزارت امور اقتصادی و دارائی، درگـاه ملی مجـوزهای کشـور و سامانه دادور.
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حکم شماره سی وسه

بازار  به  ایراني  متوسط  و  تولیدکنندگان کوچک  امکان دسترسي  بردن  باال  به منظور  موظف اند  شهرداری ها  ماده 16ـ 
مصرف و ایجاد امنیت براي فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازي، 
مکان های مناسبي براي عرضه کاالهاي تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و 

ماهانه به متقاضیان عرضه کاالهاي ایراني اجاره دهند.

آیین نامه اجرائي این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و کشور و 
نمایندگان شوراي  عالي استان ها و شوراي اصناف کشور تهیه مي شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداری های 

سراسر کشور ابالغ مي گردد.

خالصه حکم شماره سی وسه: آماده سازی مکان هایی براي عرضه کاالهاي ایراني، دسترسي تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایراني 
به بازار مصرف و ایجاد امنیت براي فروشندگان کم سرمایه؛

دستگاه متولی: شهرداری ها.

آخرین دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
اطالع داده

مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

-ساالنهتعدادنمایشگاه های عرضه محصوالت تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایجاد شده توسط شهرداری ها1

-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

39.44میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

39.44درصد نهایی اجرای حکم سی وسه

0.741درصد اجرای حکم سی وسه از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0188(

با عنایت به اینکه وزارت کشور و دبیرخانه شهرداری کالن شهرها اطالعات موردنظر برای محاسبه این شاخص را ارائه نکرده اند؛ 
بنابراین میزان اجرایی شدن این حکم بر اساس نظرات استخراج شده از نظرات خبرگان اقتصادی مورد محاسبه قرار گرفته است. 
الزم به ذکر است آیین نامه موضوع این حکم توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه شده و مقرر گردیده بود که سامانه ای به منظور 

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

مستندات:

آیین نامه ماده 16  قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار به شماره 15401/ت50093ه مورخ 94/2/12.
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حکم شماره سی وچهار

ماده 17ـ به منظور توانمندسازي، ارزیابي و ارتقاء شایستگي مدیریت بخش ها و بنگاه های اقتصادي کشور اعم از دولتي، 
تعاوني و خصوصي و نیز هم افزایي و توسعه ظرفیت های مشاوره مدیریت در کشور، »سازمان نظام مشاوره مدیریت« در 

قالب شخصیت حقوقي مستقل غیردولتي و غیرانتفاعي تشکیل مي شود.

تاریخ  از  اتاق ها تهیه مي شود و ظرف سه ماه  از سوي  اقتصادي ذی ربط  با همکاري تشکل های  اساسنامه این سازمان 
الزم االجرا شدن این قانون و طي مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شوراي اسالمي مي رسد.

خالصه حکم شماره سی وچهار: تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت؛

دستگاه متولی: دولت.

واحد عنوان قلم آماریردیف
مقدار/ آخرین اطالع دادهدوره تناوبسنجش

امتیاز از 100عملکرد

---ساالنهتعدادگزارش آخرین وضعیت1

0میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
0درصد اجرای حکم سی وچهار

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

پیشنهادهای الزم در خصوص اساسنامه این سازمان در سال های گذشته توسط اتاق ها تهیه و به دولت ارسال شده است ولیکن 
اجرای این حکم از سوی دولت از دستور کار خارج شده است؛ لذا عملکرد این حکم صفر در نظر گرفته می شود.

مستندات:

ندارد. نبود مستندات به معنی عدم ارائه پاسخ یا ارائه مستندات از سوی مجری حکم است.
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حکم شماره سی وپنج

ماده 18ـ به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازي و شکل گیري بازار کار در زیر بخش های مختلف بخش ساختمان 
و ایجاد سهولت و امنیت براي متقاضیان نیروي کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است زمینه 

شکل گیري تشکل های صنفي شاغالن در بخش ساختمان را فراهم کند.

این تشکل ها مسؤولیت تعیین هویت، طبقه بندي مهارتي، کاریابي، معرفي کارجویان به کارفرمایان، معرفي کارگران و 
استادکاران به مراکز فني و حرفه اي و پیگیري امور بیمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي شاغالن در بخش ساختمان 

را بر عهده دارند.

خالصه حکم شماره سی وپنج: فراهم آوردن زمینه شکلگیري تشکل های صنفي بخش ساختمان؛

دستگاه متولی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي.

امتیاز از 100مقدار/ عملکردآخرین اطالع دادهدوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
13993ساالنهتعدادتشکل های ایجاد شده در بخش ساختمان1

100
-1399ساالنهتعدادکل تشکل های ساختمانی موردنیاز2

100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
100درصد نهایی اجرای حکم سی وپنج

0.833درصد اجرای حکم سی وپنج از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0083(

با عنایت به اینکه بر اساس گزارش های موجود نزدیک به 400 تشکل صنفی شاغالن در بخش صنعت ساختمان کشور در 
سراسر کشور در حال حاضر فعال می باشند و در ماده مذکور در قانون نیز به ایجاد تعداد مطلوب برای تشکل های صنفی ساختمان 
اشاره ای نشده است. به نظر می رسد با تعداد 3 فقره )وجود تعداد کافی از تشکل ها و عدم نیاز به تشکل های بیشتر( تشکل ایجاد 
شده در سال 1399 میزان اجرایی شدن این حکم معادل 100 درصد می باشد. البته باگذشت نزدیک به 10 سال از تصویب قانون 
بهبود، طبیعی است که این مهم در طول سال های گذشته موردتوجه قرار گرفته باشد. بااین حال، به نظر می رسد موضوع ساماندهی 
تشکل ها، حذف و ادغام تشکل های موازی و یکپارچه سازی تشکل ها آن گونه که در ماده 5 همین قانون به آن اشاره شده، در بخش 

ساختمان نیز اهمیت بیشتری در سال های اخیر یافته باشد.

مستندات:

نامه شماره 218477 مورخ 1399/11/21 وزرت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اتاق ایران
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حکم شماره سی وشش

ماده 19ـ )بخش اول( به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذي نفعان در انجام معامله با دستگاه های اجرائي، معاونت 
ملي  پایگاه  خود،  موجود  انساني  نیروي  و  امکانات  از  استفاده  با  است  موظف  رئیس جمهور  راهبردي  نظارت  و  برنامه ریزي 
اطالع رساني مناقصات موضوع ماده )23( قانون برگزاري مناقصات را به پایگاه اطالع رساني جامع معامالت بخش عمومي توسعه 
و ارتقاء دهد. این پایگاه اطالع رساني باید اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خرید، فروش، اجاره و 
غیره را اعم از این که از طریق برگزاري مزایده یا مناقصه یا موارد عدم  الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش ها تشکیل 
و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملي در زماني که براي همه واجدان شرایط، 

فرصت برابر فراهم کند، به اطالع عموم برساند.

خالصه حکم شماره سی وشش: ایجاد پایگاه جامع معامالت بخش عمومي و انتشار اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ بخش 
عمومي شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملي؛

دستگاه متولی: سازمان برنامه وبودجه وزارت صمت.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
داده

مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

کل معامالت بخش عمومی ثبت شده در سامانه 1
139934012ساالنهتعدادجامع معامالت

66.81
139950905ساالنهتعدادکل معامالت دستگاه های اجرایی2

66.81میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
46.4میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

60.68درصد نهایی اجرای حکم سی وشش

1.392درصد اجرای حکم سی وشش از قانون بهبود با احتساب وزن )0.03(

با توجه به اینکه در سال های اخیر، وظیفه تهیه سامانه ثبت معامالت دولتی از سازمان برنامه وبودجه به وزارت صمت محول 
شده است؛ این وزارتخانه نیز با ایجاد سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( نسبت به ثبت معامالت )خرید، فروش، 
مناقصه، مزایده ...( جاری دستگاه های اجرایی در این سامانه نموده است. البته آن گونه که از اطالعات موجود در این سامانه قابل 
از نظر فعاالن  این سامانه ثبت نکرده اند.  استخراج است برخی دستگاه های اجرایی مشمول هنوز اطالعات معامالت خود را در 
اقتصادی نیز شفاف سازی اطالعات در سامانه ستاد با حدود 46.4 درصد رضایت همراه بوده است. لذا میزان تحقق این حکم بر 

اساس اطالعات )داشبورد مدیریتی( سامانه و نظر خبرگان معادل 60.68 درصد محاسبه شده است.

مستندات:

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
https://www.setadiran.ir/setad/cms/setadTransactions
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حکم شماره سی وهفت

ماده 19ـ )بخش دوم( همچنین پس  از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله 
و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه هاي آن را اعالن نماید. کلیه 
دستگاه های اجرائي موظف به همکاري با این پایگاه اطالع رساني و ارائه اطالعات یادشده در زمان های تعیین شده توسط 

این پایگاه مي باشند.

خالصه حکم شماره سی وهفت: ارائه اطالعات یادشده در صدر ماده به پایگاه اطالع رسانی جامع معامالت بخش عمومي؛

دستگاه متولی: کلیه دستگاه های اجرایي.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

کل آگهی های منتشر شده در مورد معامالت در 1
139934012ساالنهتعدادسامانه

%66.81
139950905ساالنهتعدادکل معامالت انجام گرفته در بخش عمومی2

66.81میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

66.81درصد نهایی اجرای حکم سی وهفت

0.742درصد اجرای حکم سی وهفت از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0111(

همان گونه که در مورد حکم شماره36 نیز بیان شد با ایجاد سامانه ستاد و الکترونیکی شدن اطالع رسانی در مورد معامالت 
دولتی، موضوع درج آگهی های مربوط نیز هم زمان موردتوجه قرار گرفته است؛ لذا با توجه به الزامات ثبت اطالعات در سامانه مزبور، 

محاسبه این شاخص نیز مشابه شاخص حکم قبلی انجام پذیرفته است.

مستندات:

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
https://www.setadiran.ir/setad/cms/setadTransactions#top



مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44 66

حکم شماره سی وهشت

تبصره 2 ماده 19ـ کلیه معامالت بخش عمومي موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخالل در رقابت 
موضوع ماده )45( قانون اصل )44( است و شوراي رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذي نفعان، به موارد عدم رعایت 

حکم این ماده رسیدگي و بر اساس ماده )61( قانون اصل )44( درباره آن ها تصمیم بگیرد.

حکم شماره سی وهشت )تبصره 2 ماده 19(: رسیدگي و تصمیم گیري در صورت عدم انتشار اطالعات معامالت بخش عمومي در 
پایگاه اطالع رساني معامالت بخش عمومي؛

دستگاه متولی: شورای رقابت.

امتیاز از 100مقدار/ عملکردآخرین اطالع دادهدوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف

ساالنهتعدادکل معامالت اطالع رسانی نشده در سامانه رسیدگی شده1

ساالنهتعدادکل معامالت اطالع رسانی نشده در سامانه2
-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

46.4میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

46.4درصد نهایی اجرای حکم سی وهشت

0.464درصد اجرای حکم سی وهشت از قانون بهبود با احتساب وزن )0.01(

بر اساس این ماده قانونی، شورای رقابت وظیفه بررسی شکایت های ذینفعان به موارد عدم رعایت این حکم را بر عهده دارد. 
ازآنجاکه بر اساس اطالعات موجود که در احکام شماره 36 و 37 هم موردتوجه قرار گرفته، کماکان بخشی از دستگاه های اجرایی 
از سوی ذینفعان در  بنابراین موضوع اعالم شکایت  را در سامانه ستاد وارد و ثبت نکرده اند؛  به معامالت خود  اطالعات مربوط 
خصوص نحوه اجرای این حکم و ماده قانونی غیرمحتمل نیست. بااین حال شورای رقابت طی نامه ای اعالم نموده که آن شورا 
وظیفه ای در مورد اجرای این حکم بر عهده ندارد. به همین دلیل، میزان عملکرد اجرای این حکم از نتایج نظرسنجی و از نظرات 

فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار استخراج شده است.

مستندات:

نامه شماره 1158-99-10-ص تاریخ 99/12/2 مرکز ملی رقابت.
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حکم شماره سی ونه

ماده 20ـ دستگاه های اجرائي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي که تحت مدیریت دستگاه های دولتي هستند و 
شرکت ها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه ها و مؤسسات در تمامي معامالت خود صرف نظر از نحوه و منشأ 

تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاري مناقصات یا آیین نامه هاي معامالتي قانوني و اختصاصي خود مي باشند.

خالصه حکم شماره سی ونه: شمول قانون برگزاري مناقصات به همه دستگاه های اجرایي و نهادهاي عمومي غیردولتي و شرکت ها 
و مؤسسات وابسته؛

دستگاه متولی: دستگاه های اجرایی.

واحد عنوان قلم آماریردیف
آخرین دوره تناوبسنجش

اطالع داده
مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

1399826ساالنهتعدادکل دستگاه های اجرایی موجود)دارای اطالع( در سامانه معامالت1
64.48

13991281ساالنهتعدادکل دستگاه های اجرایی مشمول قانون مناقصات2
64.48میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

64.48درصد نهایی اجرای حکم سی ونه

1.217درصد اجرای حکم سی ونه از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0188(

همان گونه که در مورد حکم شماره 36 نیز بیان شد با ایجاد سامانه ستاد و الکترونیکی شده اطالع رسانی در مورد معامالت 
دولتی، موضوع شمول قانون برگزاری مناقصات نیز هم زمان در این سامانه موردتوجه  قرار گرفته است؛ لذا با توجه به الزامات 
ثبت اطالعات برگزاری مناقصات به عنوان یکی از شقوق انجام معامالت دولتی در سامانه مزبور، محاسبه این شاخص نیز بر اساس 
داده های حاصل از داشبورد مدیریتی سامانه ستاد انجام پذیرفته است. البته دستگاه های مربوط نیز در این خصوص پاسخی ارائه 

نکرده اند.

مستندات:

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

ماده 21ـ در مواردي که بر اساس مواد )27( و )28( قانون برگزاري مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت مي گیرد، 
باالترین مقام دستگاه اجرائي مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دالیل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز 
کاري پس از برگزاري جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس  از انتخاب 

طرف قرارداد، به پایگاه اطالع رساني معامالت بخش عمومي ارسال کند.

خالصه حکم شماره چهل: انتشار اطالعات ترک تشریفات مناقصه هاي برگزار شده در پایگاه اطالع رساني معامالت بخش عمومي؛

دستگاه متولی:تمامی دستگاه های اجرایی.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

13992335ساالنهتعدادمعامالت ترک مناقصه اطالع رسانی شده1
100

13992335ساالنهتعدادکل معامالت ترک مناقصه انجام شده2
100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

46.4میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
83.92درصد نهایی اجرای حکم چهل

0.973درصد اجرای حکم چهل از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0116(

با عنایت به اینکه در این سامانه اطالعات جامعی در مورد مناقصات برگزار شده )البته برای آن دسته از معامالتی که در آن ثبت 
می شوند( وجود دارد؛ لذا فرآیندهای اطالع رسانی به شکل الکترونیکی و مطلوبی در این سامانه صورت می پذیرد. بااین حال ازآنجاکه 
درصدی از معامالت دولتی در این سامانه ثبت نمی شود؛ بنابراین میزان تحقق کامل اطالع رسانی درزمینه ی ترک مناقصه در تمامی 
دستگاه های اجرایی ممکن نیست. نهایتاً با احتساب نظر خبرگان میزان تحقق این حکم معادل 83.92 درصد محاسبه شده است.

مستندات:

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
https://mpr.setadiran.ir/dashboard.aspx
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حکم شماره چهل ویک

ماده 22ـ کلیه دستگاه های اجرائي مکلف اند در انتخاب طرف قرارداد در معامالت خود ازجمله پیمانکاري ها و امثال 
آن ها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غیردولتي و اشخاص حقیقي و حقوقي بخش های تعاوني و 
خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقي و حقوقي بخش های تعاوني 

و خصوصي را در اولویت قرار دهند.

خالصه حکم شماره چهل ویک )ماده 22(: اولویت دادن به اشخاص حقیقي و حقوقي تعاوني و خصوصي در معامالت دستگاه های 
اجرایي؛

دستگاه متولی: کلیه دستگاه های اجرایی.

آخرین دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
اطالع داده

مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

ساالنهتعدادمعامله واگذارشده به بخش خصوصی1
139916227

28.02 ساالنهتعدادمعامله واگذارشده به بخش تعاونی2
139957912ساالنهتعدادکل معامالت انجام شده در سامانه3

28.02میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
35.05میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

30.13درصد نهایی اجرای حکم چهل ویک

0.566درصد اجرای حکم چهل ویک از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0188(

از طریق داشبوردهای موجود در سامانه ستاد  ازآنجاکه دستیابی به اطالعات متقن درزمینه ی شرایط مندرج در این حکم 
ممکن نیست؛ لذا با مراجعه به این سامانه، اطالعات مربوط به بخشی از معامالت واگذارشده به دو بخش تعاونی و خصوصی مالک 
عمل قرار گرفت. البته نظر فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار نیز بر آن است که در شرایط برابر، اولویت دادن به انتخاب 

بخش های خصوصی و تعاونی در معامالت کمتر موردتوجه قرار می گیرد.

مستندات:

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
https://mpr.setadiran.ir/dashboard.aspx
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حکم شماره چهل ودو

ماده 23ـ کلیه دستگاه های اجرائي مکلف اند به منظور ایجاد تراضي و عادالنه نمودن قراردادها و قراردادهاي الحاقي در 
انعقاد قرارداد با شرکت های بخش خصوصي و تعاوني براي خرید کاال یا خدمت، از فرم های یکنواخت استفاده نمایند و 

یک نسخه از این فرم ها را براي هرکدام از اتاق ها ارسال دارند.

خالصه حکم شماره چهل ودو: استفاده از فرم های یکسان در قرارداد با شرکت های بخش خصوصي و تعاوني؛

دستگاه متولی: کلیه دستگاه های اجرایی.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

--ساالنهتعدادنمونه قراردادهای با فرم یکسان1
-

--ساالنهتعدادکل نمونه قراردادهای مورداستفاده دولت2
-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

41.35میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

41.35درصد نهایی اجرای حکم چهل ودو

0.549درصد اجرای  حکم چهل ودو از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0133(

هرچند اقداماتی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استعالم از کلیه دستگاه های کشور درزمینه ی بررسی قالب 
قراردادهای مورداستفاده آنان صورت پذیرفت ولی تا زمان تهیه این گزارش،  جمع بندی اطالعات موردنیاز برای محاسبه شاخص 
موردنظر در این حکم از سوی آن معاونت تهیه و ارسال نشده است. البته معدود دستگاه های اجرایی ازجمله سازمان های تابعه 
وزارت نیرو که مستقیماً با مرکز پژوهش های اتاق ایران ارتباط برقرار نمودند، از ثابت بودن قالب قراردادهای مورداستفاده در آن 
سازمان ها خبر دادند. درهرحال ازآنجاکه اطالعات موثقی در این خصوص از دستگاه های اجرایی دریافت نشده است؛ لذا مبنای 

محاسبه این حکم نظرسنجی از فعاالن اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مستندات:

نامه شماره 125148 تاریخ 99/11/1 معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
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حکم شماره چهل وسه

تبصره ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون فرم های 
یکنواختي براي هر یک از عقود اسالمي که منجر به اعطاء تسهیالت مي شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیالت و شیوه هاي 
اخذ ضمانت نامه از بخش های خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبار سنجي مشتریان را تهیه کند و به تصویب شوراي پول 

و اعتبار برساند و بر حسن اجراي آن نظارت نماید.

بانک ها و همچنین نحوه اعطاي  خالصه حکم شماره چهل وسه )تبصره ماده 23(: تهیه فرم های یکنواخت براي عقود مالي در 
تسهیالت و شیوه هاي اخذ ضمانت نامه از بخش های خصوصي و تعاوني، با اعتبارسنجي مشتریان توسط بانک مرکزي و تصویب آن 

در شوراي پول و اعتبار؛

دستگاه متولی: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

1396ساالنهتعدادنمونه فرم های یکنواخت عقود مالی1
-

1396ساالنهتعدادکل فرم های مورداستفاده در عقود مالی2
-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

100درصد نهایی اجرای حکم چهل وسه

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

بانک مرکزی جمهوری اسالمی نسبت به اعالم اطالعات موردنیاز برای محاسبه شاخص مندرج در این حکم اقدامی ننمود؛ 
بااین حال بر اساس اطالعات و گزارش های قبلی، اکثر قریب به اتفاق فرم های مربوط به دریافت تسهیالت و انعقاد قراردادها و عقود 

بانکی در سال های گذشته، یکسان سازی شده اند.

مستندات:

گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس درزمینه ی اجرای قانون بهبود در سال 1396.
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حکم شماره چهل وچهار

ماده 24ـ دولت و دستگاه های اجرایي مکلف اند به منظور شفاف سازي سیاست ها و برنامه هاي اقتصادي و ایجاد ثبات و 
امنیت اقتصادي و سرمایه گذاري، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، 

از طریق رسانه هاي گروهي به اطالع عموم برسانند.

خالصه حکم شماره چهل وچهار: اطالع رساني تغییرات سیاست ها، مقررات و رویه هاي اجرایي مدتي قبل از اِعمال تغییر؛

دستگاه متولی: دولت و دستگاه های اجرایي.

واحد عنوان قلم آماریردیف
آخرین دوره تناوبسنجش

اطالع داده
مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

مقررات وضع شده دارای تغییرات که در مورد آن ها 1
ساالنهتعداداطالع رسانی شده

-
ساالنهتعدادکل مقررات وضع شده دارای تغییرات2

-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
31.39میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

31.39درصد نهایی اجرای حکم چهل وچهار

0.976درصد اجرای حکم چهل وچهار از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0311(

با عنایت به اینکه اطالعات مربوط به محاسبه شاخص این حکم از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه هیات 
دولت اعالم نشده است؛ لذا مبنای محاسبه این حکم، نظرسنجی از فعاالن اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مستندات:

ندارد. نبود مستندات به معنی عدم ارائه پاسخ یا ارائه مستندات از سوی مجری حکم است.



73مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44

حکم شماره چهل وپنج

تبصره ـ هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتي شوراي گفت وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعالم مي کند. 
مواردي که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائي، مستثنا است.

خالصه حکم شماره چهل وپنج: تعیین زمان اطالع رساني قبل از تغییرات براي هریک سیاست ها و مقررات و رویه هاي اجرایي پس 
از مشورت با شوراي گفتگو؛

دستگاه متولی: هیات وزیران.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

مقررات تعیین تکلیف شده برای اطالع رسانی زمان 1
ساالنهتعدادتغییرات

-
ساالنهتعدادکل مقررات تعیین شده برای انجام تغییرات2

-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
31.39میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

31.39درصد اجرای حکم چهل وپنج

0.417سهم حکم چهل وپنج از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )0.0133(

با عنایت به اینکه اطالعات مربوط به محاسبه شاخص این حکم نیز همانند حکم قبلی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
و دبیرخانه هیات دولت اعالم نشده است؛ لذا مبنای محاسبه این حکم نیز نظرسنجی از فعاالن اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مستندات:

ندارد. نبود مستندات به معنی عدم ارائه پاسخ یا ارائه مستندات از سوی مجری حکم است.
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حکم شماره چهل وشش

ماده 25ـ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهاي تولیدي صنعتي و کشاورزي نباید در اولویت قطع برق 
یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف اند هنگام عقد 
قرارداد با واحدهاي تولیدي اعم از صنعتي، کشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در 
متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهاي مقطعي به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات 
دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتي واحدهاي تولیدي متعلق به شرکت های خصوصي و تعاوني را 
قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشي از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعالم کند.

آیین نامه اجرائي این ماده توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نفت، نیرو ارتباطات و فناوري 
اطالعات تهیه مي شود و ظرف سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران مي رسد.

خالصه حکم شماره چهل وشش )ماده 25(: پیش بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهاي 
تولیدي؛

دستگاه متولی: شرکت های عرضه کننده خدمات برق، گاز و مخابرات.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
داده

مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

ساالنهتعدادقراردادهای دارای وجه التزام برای قطع برق، ...1
-

ساالنهتعدادکل قراردادهای منعقده2
-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

26.93میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
26.93درصد نهایی اجرای حکم چهل وشش

0.298درصد اجرای حکم چهل وشش از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0111(

با عنایت به اینکه هیچ یک از سه دستگاه وزارت نیرو، نفت و فناوری اطالعات و ارتباطات درزمینه ی پرداخت خسارت و در نظر 
گرفتن وجه التزام در قراردادهای منعقده به منظور جبران خسارت های ناشی از قطع خدمات خود اقدامی انجام نداده اند و عموماً 
این مسئله را به دلیل عدم تأمین منابع مالی موردنیاز در بودجه ساالنه اعالم داشته اند؛ لذا عملکرد اجرای این حکم صفر در نظر 
گرفته می شود. بااین حال آیین نامه مربوط به نحوه پرداخت خسارت تدوین شده و نظر فعاالن اقتصادی در خصوص اجرای این 

حکم نیز حدود 27 درصد به دست آمده است.

مستندات:

نامه شماره م ب 427984 مورخ 1399/11/20 وزارت نفت. آیین نامه ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار به شماره 
7411/ت49810ه مورخ 95/1/28.
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حکم شماره چهل وهفت

امکان خرید  با شرکت های بیمه،  تبصره 2 ماده 25- شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظف اند ضمن هماهنگي 
بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشي از قطع برق یا گاز را براي واحدهاي تولیدي مشترک خود فراهم آورند.

خالصه حکم شماره چهل وهفت: تمهید خرید بیمه نامه پوششدهنده خسارات ناشي از قطع برق یا گاز براي واحدهاي تولیدي 
توسط شرکت های عرضهکننده برق و گاز؛

دستگاه متولی: شرکت های عرضهکننده خدمات برق و گاز 

واحد عنوان قلم آماریردیف
آخرین دوره تناوبسنجش

اطالع داده
مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

ساالنهتعدادبیمه نامه خسارت صادره  ناشی از  قطع برق ... در قراردادها1
ساالنهتعدادکل قراردادهای منعقده با شرکت های عرضه کننده2

-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
26.93میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

26.93درصد نهایی اجرای حکم چهل وهفت

0.282درصد اجرای  حکم چهل وهفت از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0105(

با عنایت به اینکه هیچ یک از دو دستگاه وزارت نیرو و نفت درزمینه ی تمهید خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت های ناشی 
از قطع خدمات خود اقدامی انجام نداده اند و عموماً این مسئله را به دلیل عدم تأمین منابع مالی موردنیاز در بودجه ساالنه اعالم 
داشته اند؛ بنابراین عملکرد اجرای این حکم صفر در نظر گرفته می شود. بااین حال آیین نامه مربوط به نحوه پرداخت خسارت تدوین 

شده و نظر فعاالن اقتصادی در خصوص اجرای این حکم نیز همانند حکم قبلی حدود 27 درصد در نظر گرفته شده است.

مستندات:

نامه شماره م ب 427984 مورخ 99/11/20 وزارت نفت.
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حکم شماره چهل وهشت

ماده 26ـ اعالم تعطیلي روزهاي کاري سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطري که 
جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهاي کاري سال را تعطیل اعالم 
کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان های تخصصي نظیر هواشناسي و محیط زیست و مرجع تشخیص شرایطي 

که جان شهروندان را به خطر مي اندازد، شوراي تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.

خالصه حکم شماره چهل وهشت: منع اعالم تعطیلي روزهاي کاري؛

دستگاه متولی: دولت.

آخرین اطالع دوره تناوبواحد سنجشعنوان قلم آماریردیف
امتیاز از 100مقدار/ عملکردداده

13990100ساالنهروزروزهای کاری تعطیل شده1
100میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

100درصد نهایی اجرای حکم چهل وهشت

0.944درصد اجرای  حکم چهل وهشت از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0094(

بر اساس اطالعات حاصله، دولت در این زمینه به صورت کامل به احکام قانون پایبند بوده است و هیچ یک از روزهای کاری 
را بدون داشتن شرایط خاص تعطیل اعالم نکرده است. البته در سال 1399 و با توجه به شیوع ویروس کرونا، بر اساس مصوبات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و در شرایط اضطراری دولت نسبت به گروه بندی فعالیت های اقتصادی در چهار گروه و تعطیل نمودن 
موردی فعالیت برخی گروه ها با توجه به شرایط )رنگ بندی کرونایی وضعیت مناطق شهری و روستایی کشور( اقدام نموده است 

که مغایرتی با مفاد این حکم نداشته است.

مستندات:

ندارد. نبود مستندات به معنی عدم ارائه پاسخ یا ارائه مستندات از سوی مجری حکم است.
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حکم شماره چهل ونه

ماده 27ـ آن دسته از اشخاص حقوقي که دولت و دستگاه های اجرائي، مستقیم و یا غیرمستقیم در آن ها سهام مدیریتي 
اعم از سهم الشرکه، دارایي و یا سهام دارند، نمي توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش های تعاوني و خصوصي 
استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق ها، توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي تعیین 

مي شود.

خالصه حکم شماره چهل ونه: منع استفاده اشخاص حقوقي که دولت و دستگاه های اجرایي در آن ها هر نوع سهام مدیریتي دارند 
از امتیازات و منافع تخصیصي به بخش های تعاوني و خصوصي؛

دستگاه متولی: دولت.

میزان دستیابی به شرح عملکردرویه گزارش )فصلی، شش ماهه، ساالنه(ردیف
امتیاز از 100اهداف )از 100(

1----
-میانگین امتیاز حاصل از فرم کیفی

44.17میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

44.17درصد نهایی اجرای حکم چهل ونه

0.587درصد اجرای حکم چهل ونه از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0133(

با عنایت به اینکه گزارش کیفی مربوط به نحوه اجرای این حکم از سوی دبیرخانه هیات دولت اعالم نشده است؛ لذا مبنای 
محاسبه این حکم، نظرسنجی از فعاالن اقتصادی در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که مصادیق مربوط به امتیازات و 
منافع تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی باید توسط اتاق ها شناسایی و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد 
می شد که به نظر نمی رسد اقدامات کافی در این خصوص توسط اتاق ها انجام شده باشد وتنها یکبار در طول سال، موضوع مزبور 

در جلسات شورای گفتگو مطرح شده است.

مستندات:

صورتجلسات شورای گفتگو.
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حکم شماره پنجاه

تبصره 2 ماده 27ـ به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به  سیاست گذاری و نظارت، دولت 
موظف است ظرف شش ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، ترتیبات قانوني الزم را به نحوي اتخاذ نماید تا مداخله 
و نفوذ دستگاه های اجرائي در مدیریت شرکت ها و مؤسسات بخش های خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي 
غیردولتي منطبق بر سیاست های کلي اصل چهل  و چهارم )44( قانون اساسي گردد.اجراي حکم این تبصره در مورد 

نهادهاي تحت نظر مقام رهبري منوط به اذن ایشان است.

خالصه حکم شماره پنجاه: اتخاذ ترتیبات قانوني براي منع مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایي در مدیریت شرکت های خصوصي، 
تعاوني و عمومي غیردولتي؛

دستگاه متولی: دولت.

میزان دستیابی به اهداف شرح عملکردرویه گزارش )فصلی، شش ماهه، ساالنه(ردیف
امتیاز از 100)از 100(

1----
-میانگین امتیاز حاصل از فرم کیفی

39.56میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
39.56درصد اجرای حکم پنجاه

0.743سهم حکم پنجاه از اجرای قانون بهبود با احتساب وزن )0.0188(

با عنایت به اینکه گزارش کیفی مربوط به نحوه اجرای این حکم از سوی دبیرخانه هیات دولت اعالم نشده است؛ لذا مبنای 
محاسبه این حکم، نظرسنجی از فعاالن اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مستندات:

ندارد. نبود مستندات به معنی عدم ارائه پاسخ یا ارائه مستندات از سوی مجری حکم است.
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حکم شماره پنجاه ویک

ماده 28ـ دولت با همکاري اتاق ها ظرف شش ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون اقدامات قانوني الزم را براي تعیین 
»نحوه رسیدگي به اعتراض مؤدیان مالیاتي« و »نحوه رسیدگي به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعي« 

به عمل مي آورد.

خالصه حکم شماره پنجاه ویک: اِعمال اقدامات قانوني براي نحوه رسیدگي به اعتراض مؤدیان مالیاتي و نحوه رسیدگي به اعتراض 
پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعي؛

دستگاه متولی: دولت.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
امتیاز از مقدار/ عملکردآخرین اطالع دادهتناوب

100

پرونده های اعتراض مودیان مالیاتی و پرداخت کنندگان 1
157623نه ماهه 99 )وزارت تعاون(ساالنهتعدادحق بیمه تأمین اجتماعی حل وفصل شده

39.45
کل پرونده های اعتراض مودیان مالیاتی و 2

399512نه ماهه 99 )وزارت تعاون(ساالنهتعدادپرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی مطرح شده

39.45میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
51.03میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

42.92درصد نهایی اجرای حکم پنجاه ویک

0.618درصد اجرای حکم پنجاه ویک از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0144(

با توجه به اینکه در این حکم هم موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی و هم پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی موردنظر 
بوده است؛ به دلیل آنکه تنها اطالعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی از سوی وزارت تعاون اعالم شده است بنابراین محاسبه 
مقدار این شاخص تنها بر اساس این داده ها شکل گرفته است. از سوی دیگر نظر خبرگان حوزه کسب وکار به موفقیت 51 درصدی 

اجرای این حکم معطوف است. بنابراین رقم نهایی شاخص معادل 42.92 درصد در نظر گرفته شده است.

مستندات:

نامه شماره 218477مورخ 1399/11/21 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
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حکم شماره پنجاه ودو

ماده 29ـ قوه قضائیه و دولت اقدامات قانوني الزم را براي تنظیم آیین دادرسی تجاري و تشکیل دادگاه های تجاري به 
عمل مي آورند.

خالصه حکم شماره پنجاه ودو: اِعمال اقدامات قانوني براي تنظیم آیین دادرسي تجاري و تشکیل دادگاه های تجاري؛

دستگاه متولی: قوه قضائیه، دولت.

واحد عنوان قلم آماریردیف
آخرین دوره تناوبسنجش

اطالع داده
مقدار/ 
امتیاز از 100عملکرد

پرونده های رسیدگی شده بر اساس آیین دادرسی تجاری در 1
ساالنهتعداددادگاه های تجاری

ساالنهتعدادکل پرونده های بررسی شده2
13991ساالنهتعداددادگاه های تجاری تأسیس شده در استان ها3
-1399ساالنهتعداددادگاه های تجاری برنامه ریزی شده برای تأسیس در استان ها4

-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی
47.41میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی

47.41درصد نهایی اجرای حکم پنجاه ودو

1.422درصد اجرای حکم پنجاه ودو از قانون بهبود با احتساب وزن )0.03(

با عنایت به اینکه آیین دادرسی تجاری در دادگاه های تجاری هنوز به صورت الیحه است و به تصویب مجلس شورای اسالمی 
نرسیده و به قانون تبدیل نشده است؛ لذا از سایر قوانین جاری و مرتبط، برای رسیدگی به دعواهای تجاری موجود در کشور 
استفاده و استناد می شود. از سوی دیگر تعداد پرونده های بررسی شده با موضوع تجاری از سوی قوه قضاییه اعالم نشده است. 
همچنین بر اساس اطالعات دریافتی، تنها یک شعبه دادگاه تجاری در دادگستری استان تهران دایر گردیده و ازآنجاکه تعداد 
این  بنابراین در مورد  نامعلوم است؛  نیز  استان های کشور در سال 1399  استقرار در  برای  برنامه ریزی شده  دادگاه های تجاری 

شاخص به نظر خبرگان بسنده شده است.

مستندات:

ندارد. نبود مستندات به معنی عدم ارائه پاسخ یا ارائه مستندات از سوی مجری حکم است.
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حکم شماره پنجاه وسه

تبصره ماده 29ـ تا زمان تأسیس دادگاه های تجاري، جرائم مرتبط با فعالیت های تجاري و اختالفات بین بخش خصوصي 
و دستگاه های اجرائي حسب مورد در شوراهاي حل اختالف یا شعب خاصي که رؤساي دادگستري استان ها با رعایت 

صالحیت محلي در حوزه هاي قضائي تعیین می نمایند، رسیدگي مي شود.

خالصه حکم شماره پنجاه وسه: رسیدگي به جرائم مرتبط با فعالیت های تجاري و اختالفات بین بخش خصوصي و دستگاه های 
در  محلي  رعایت صالحیت  با  استان ها  دادگستري  رؤساي  که  خاصي  شعب  یا  اختالف  حل  شوراهاي  در  مورد  اجرایي حسب 

حوزه هاي قضایي تعیین می نمایند، تا زمان تأسیس دادگاه های تجاري؛

دستگاه متولی: قوه قضائیه.

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش

دوره 
تناوب

آخرین 
اطالع 

داده

مقدار/ 
عملکرد

امتیاز از 
100

استان های دارای شوراهاي حل اختالف یا شعب خاص برای رسیدگی به جرائم 1
--ساالنهتعدادتجاری

- جرائم تجاری حل اختالف شده در شوراهاي حل اختالف یا شعب خاص  در 2
--ساالنهتعداداستان ها

--ساالنهتعدادکل جرائم تجاری رسیدگی شده در استان ها3
-میانگین امتیاز حاصل از فرم کمی

47.41میانگین امتیاز حاصل از فرم نظرسنجی
47.41درصد نهایی اجرای حکم پنجاه وسه

1.464درصد اجرای حکم پنجاه وسه از قانون بهبود با احتساب وزن )0.0311(

همان گونه که در توضیحات حکم شماره 52 نیز عنوان شد آیین دادرسی تجاری در دادگاه های تجاری هنوز به صورت الیحه 
است و به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده و به قانون تبدیل نشده است؛ از سوی دیگر تعداد پرونده های بررسی شده با 
موضوع تجاری در شعب تخصصی و استان های دارای شوراهاي حل اختالف یا شعب خاص برای رسیدگی به جرائم تجاری از سوی 
قوه قضاییه اعالم نشده است. البته در این خصوص، استعالمی از سوی قوه قضائیه به دادگستری های سراسر کشور ارسال شده که تا 
زمان تهیه گزارش،  جمع بندی نظرات استان ها به مرکز پژوهش های اتاق ارسال نشده است. بااین حال برخی دادگستری های استانی 
که به طور مستقیم با این مرکز در ارتباط بوده اند اذعان داشته اند که دعواهای تجاری در شعب خاص بررسی می شوند. درهرصورت 

به دلیل عدم وجود اطالعات الزم در مورد محاسبه امتیاز شاخص این حکم نیز به نظر خبرگان بسنده شده است.

مستندات:

ندارد. نبود مستندات به معنی عدم ارائه پاسخ یا ارائه مستندات از سوی مجری حکم است.
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فصل سوم
گزارش نظرسنجی از خبرگان و فعاالن اقتصادی درزمینه ی میزان 

اجرا و تحقق برخی احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
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مقدمه 

پرسشنامه نظرسنجی باهدف سنجش ادراک صاحب نظران درزمینه ی میزان تحقق و اثربخشی اجرای 
احکام  قانون طراحی گردیده است. در بخش اول پرسشنامه، اطالعات تکمیل کننده پرسشنامه به منظور 
انجام تحلیل های توصیفی مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش دوم پرسشنامه، نظر فعاالن اقتصادی 
در مورد هریک از 30 گزینه )احکامی که از بین 53 حکم موجود، قابلیت درج در پرسش های نظرسنجی 
پرسشنامه،  سوم  بخش  در  و  گردیده  دریافت  ده گانه  عددی  پاسخ  طریق  از  مطرح شده،  داشته اند(  را 
نظرهای فعاالن اقتصادی در خصوص نیاز به بازنگری مواد قانون و پیشنهادهای اصالحی آنان در این 
زمینه به صورت تشریحی مورد پرسش قرار گرفته است. با توجه به اینکه سه اتاق اصناف، بازرگانی و 
تعاون به عنوان بخش خصوصی متولیان بعضی از احکام قانون بوده و در شیوه سنجش آن احکام، به 
روش نظرسنجی اشاره شده، بنابراین فرم های نظرسنجی )پرسشنامه و راهنمای تکمیل، پیوست گزارش 
است( مذکور جهت تکمیل اطالعات توسط خبرگان حوزه کسب وکار به سه اتاق  فوق الذکر ارسال گردید 

که نهایتاً پس از پاالیش تعداد 104 پرسشنامه با جزئیات زیر مورد قبول واقع شد.

• از تعداد 104 خبره اقتصادی، 7 نفر زن و 97 نفر مرد هستند.	

• تعداد 16 نفر از خبرگان دارای مدرک کاردانی و کمتر، 27 نفر مدرک کارشناسی، 29 نفر 	
مدرک کارشناسی ارشد و 32 نفر دارای مدرک دکتری هستند.

• حقیقی، 	 شخص  به عنوان  نفر   27 و  حقوقی  شخصیت  عنوان  با  خبرگان  از  نفر   77 تعداد 
پرسشنامه را تکمیل کردند.

• از 104 خبره اقتصادی، 68 نفر در گروه علوم انسانی، 14 نفر در گروه مهندسی و 22 نفر 	
دیگر در سایر رشته ها، تحصیل نموده اند.

• تعداد 76 نفر از خبرگان در بخش خدمات، 22 نفر از خبرگان در بخش صنعت و 6 نفر از 	
خبرگان نیز در بخش کشاورزی اشتغال به کار و یا دارای سوابق تجربی بوده اند.

• از 104 پاسخگو، تعداد 9 خبره از اتاق اصناف، 62 خبره از اتاق بازرگانی و 33 خبره از اتاق 	
تعاون در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
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الف: نتایج بخش پرسش های نظرسنجی شامل 30 پرسش دارای مقیاس عددی 

جدول4- نظر خبرگان در مورد میزان اجرا و تحقق احکام قانون به تفکیک بخش های عمده اقتصادی از 100 امتیاز

کلسؤال) حکم(ردیف
بخش

کشاورزیخدماتصنعت

61.4954.2961.8268ایجاد مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب در اتاق ایران1

2
درخواست و بررسی نظر کتبي اتاق ها و تشکل ها توسط دولت پیش از تصمیم گیری های مرتبط 

با محیط کسب وکار
41.4036.6742.643.33

40.6736.3641.9740استعالم نظر تشکل های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی هنگام تدوین مقررات و ...3

66.1067.2765.8365عملکرد اتاق ها درزمینه ی تهیه فهرست تشکل های اقتصادی فعال در کشور و ...4

5
اتاق ها درزمینه ی حذف تشکل های موازی، ادغام و یکپارچه سازی و انسجام در فعالیت های  عملکرد 

موازي تشکل ها
51.434454.6634

42.2931.8246.7630مدنظر قرار دادن نظرات اصناف و تشکل های جدید اقتصادی سراسری توسط مسئوالن6

41.2234.2143.2938.33تهیه و انتشار آمار و اطالعات موردنیاز فعاالن اقتصادي و سرمایه گذاران در کشور7

8
مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایي مختلف به واحدهاي تولیدي کشور ساماندهی و کاهش 

یافته است.
44.623747.536

46.0248.6445.6340ساماندهی صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در دستگاه های اجرایی در قالب پنجره واحد9

10
الکترونیکی  سامانه های  استقرار  و  ایجاد  با  کشور  خارجي  تجارت  فرآیند  مراحل  تمامی  ایجاد 

به صورت مجازی
49.6952.1149.0450

36.3026.4739.8623.33قرار دادن ظرفیت های روابط خارجي در اختیار فعاالن اقتصادي11

31.0419.4433.4238تسهیل تردد سرمایه گذاران خارجي و شرکاي تجاري به ایران12

57.5351.3661.1434تأثیر شوراي گفتگو در تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی13

60.4052.2764.7234عملکرد مطلوب شوراي گفتگو در بررسی و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر و ...14

63.9858.5767.6434توجه و استماع نظرات و پیشنهادهاي نمایندگان اصناف یا تشکل ها توسط شوراي گفتگو15

50.8743.554.1232.5اقدامات مؤثر شورای گفتگو براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب وکار و ...16

49.7841.5852.7937.5اقدامات مؤثر شورای گفتگو درزمینه ی حذف یا تعمیم امتیازات موجود در قوانین و مقررات و... 17

51.6936.6556.2940اقدامات مؤثر شورای گفتگو در شناسایي واحدهاي مشمول پرداخت مالیات18

56.175058.8643.33نقش مؤثر شوراهاي استاني گفتگوي دولت و بخش خصوصي در بهبود فضای کسب وکار19

20
با محیط کسب وکار واحدهای استانی سؤاالت  بررسی و پاسخگویی دستگاه های اجرایي مرتبط 

نمایندگان تشکل ها و ...
47.4539.5250.9933.33

39.4431.2541.340تعیین مکان هایی برای فروشندگان کم سرمایه و تولیدکنندگان کوچک و متوسط توسط شهرداریها21

46.404048.2848ایجاد پایگاه جامع معامالت بخش عمومي22

23
در اولویت قرار دادن انجام معامالت و انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر، توسط دستگاه های 

اجرایی
35.0530.5636.1436.67

41.3542.7840.5650استفاده از فرم های یکنواخت توسط دستگاه های اجرایی در انعقاد قراردادها24

31.3919.5534.8632اطالع رسانی هرگونه تغییرات در سیاست ها و ... توسط دستگاه های اجرایی قبل از اجرا25
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کلسؤال) حکم(ردیف
بخش

کشاورزیخدماتصنعت

26.9318.3329.3826پرداخت خسارت به واحدهاي تولیدي ناشي از قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات26

44.1733.3348.1415عدم استفاده اشخاص حقوقي از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش خصوصی و تعاونی...27

39.564538.0338عدم مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایي در مدیریت شرکت های خصوصي، تعاوني و عمومی28

29
انجام اقدامات قانوني براي رسیدگي به اعتراض مؤدیان مالیاتي و پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین 

اجتماعي
51.0348.6451.5754

47.4135.2950.6750ایجاد شعب دادگاه های تجاری30

44.9340.2248.639.48میانگین کل احکام

این  در  و خبرگان حوزه کسب وکار شرکت کننده  اقتصادی  فعاالن  است  نیز مشخص  این جدول  اطالعات  از  که  همان گونه 
نظرسنجی، میزان اجرا و تحقق اهداف30 حکم از احکام 53گانه قانون را معادل 44.93 درصد اعالم نموده اند که در این میان 
فعاالن اقتصادی و خبرگان در بخش خدمات با 48.6 درصد و خبرگان بخش کشاورزی با 39.48 درصد به ترتیب بیشترین و 

کمترین میزان تحقق احکام را اعالم نموده اند. 

نمودار 1- میانگین امتیاز خبرگان به اجرای احکام به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

85 
 

  كل  حكم)سؤال(   رديف
  بخش

  كشاورزي  خدمات  صنعت
  50  40,56  41,35 42,78  هاقرارداد اجرايي در انعقاد هايدستگاهتوسط يكنواخت  هايفرماستفاده از  24

  32  34,86  31,39 19,55  قبل از اجرا اجرايي هايدستگاهو ... توسط  هاسياست تغييرات در رساني هرگونهاطالع 25

  26  29,38  26,93 18,33  مخابرات خدمات يا گاز يا برق قطع از توليدي ناشي واحدهاي پرداخت خسارت به 26

  15  48,14  44,17 33,33  به بخش خصوصي و تعاوني... يافتهتخصيص منافع و امتيازات از حقوقي اشخاصعدم استفاده  27

  38  38,03  39,56 45  عمومي و تعاوني خصوصي، هايشركت مديريت در اجرايي هايدستگاهعدم مداخله و نفوذ  28

تأمينهبيمحقكنندگانمالياتي و پرداختمؤدياناعتراضبهبراي رسيدگي قانوني اقداماتانجام   29
  اجتماعي

51,03 48,64  51,57  54  

  50  50,67  47,41 35,29  تجاري هايدادگاهايجاد شعب  30

  39,48  48,6  40,22  44,93  احكامكل  ميانگين
  
  

كننده شركت وكاركسباطالعات اين جدول نيز مشخص است فعاالن اقتصادي و خبرگان حوزه  كه از گونههمان
اند درصد اعالم نموده 44,93گانه قانون را معادل 53احكام حكم از  30در اين نظرسنجي، ميزان اجرا و تحقق اهداف

 39,48رصد و خبرگان بخش كشاورزي با د 48,6دي و خبرگان در بخش خدمات با كه در اين ميان فعاالن اقتصا
  اند. درصد به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان تحقق احكام را اعالم نموده

  

 
 ياقتصاد عمده يهابخش كيتفك اجراي احكام به به خبرگان امتياز نيانگيم -1 نمودار
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جدول 5- نظر خبرگان در مورد میزان اجرا و تحقق احکام قانون به تفکیک خبرگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون از 100 امتیاز

کلسؤال )حکم(ردیف
اتاق

تعاوناصنافبازرگانی

61.4961.627458.80ایجاد مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب در اتاق ایران1

درخواست و بررسی نظر کتبي اتاق ها و تشکل ها توسط دولت پیش از 2
41.4046.276028.18تصمیم گیری های مرتبط با محیط کسب وکار

استعالم نظر تشکل های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی هنگام تدوین 3
40.6742.2673.3328.79مقررات و ...

66.1065.9358.7568.18عملکرد اتاق ها درزمینه ی تهیه فهرست تشکل های اقتصادی فعال در کشور و ...4

عملکرد اتاق ها درزمینه ی حذف تشکل های موازی، ادغام و یکپارچه سازی و 5
51.4351.0352.551.88انسجام در فعالیت های موازي تشکل ها

مدنظر قرار دادن نظرات اصناف و تشکل های جدید اقتصادی سراسری 6
42.2939.1143.7547.5توسط مسئوالن

تهیه و انتشار آمار و اطالعات موردنیاز فعاالن اقتصادي و سرمایه گذاران در 7
41.2238.474046.56کشور

مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایي مختلف به واحدهاي تولیدي کشور 8
44.6240.9355.7148.44ساماندهی و کاهش یافته است.

ساماندهی صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در دستگاه های اجرایی در قالب 9
46.0241.956.2550.94پنجره واحد

ایجاد تمامی مراحل فرآیند تجارت خارجي کشور با ایجاد و استقرار 10
49.6945.7661.6754.69سامانه های الکترونیکی به صورت مجازی

36.3032.3237.543.13قرار دادن ظرفیت های روابط خارجي در اختیار فعاالن اقتصادي11

31.0428.3146.6733.23تسهیل تردد سرمایه گذاران خارجي و شرکاي تجاري به ایران12

57.5356.2553.7560.61تأثیر شوراي گفتگو در تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی13

14
عملکرد مطلوب شوراي گفتگو در بررسی و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ 

60.4058.9863.7562.19تصمیم مؤثر و ...

توجه و استماع نظرات و پیشنهادهاي نمایندگان اصناف یا تشکل ها توسط 15
63.986572.560شوراي گفتگو

اقدامات مؤثر شورای گفتگو براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب وکار 16
50.8752.7348.3348.06و ...

اقدامات مؤثر شورای گفتگو درزمینه ی حذف یا تعمیم امتیازات موجود در 17
49.7851.5157.1445.16قوانین و مقررات و ...

51.6949.795853.55اقدامات مؤثر شورای گفتگو در شناسایي واحدهاي مشمول پرداخت مالیات18

نقش مؤثر شوراهاي استاني گفتگوي دولت و بخش خصوصي در بهبود 19
56.1757.7858.7552.81فضای کسب وکار

بررسی و پاسخگویی دستگاه های اجرایي مرتبط با محیط کسب وکار 20
47.4544.0457.550.91واحدهای استانی سؤاالت نمایندگان تشکل ها و ...

تعیین مکان هایی برای فروشندگان کم سرمایه و تولیدکنندگان کوچک و 21
39.4438.6342.8640متوسط توسط شهرداریها

46.4041.7363.3350.97ایجاد پایگاه جامع معامالت بخش عمومي22
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کلسؤال )حکم(ردیف
اتاق

تعاوناصنافبازرگانی

در اولویت قرار دادن انجام معامالت و انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر، 23
35.0534.0756.6732.58توسط دستگاه های اجرایی

41.3537.8357.545.42استفاده از فرم های یکنواخت توسط دستگاه های اجرایی در انعقاد قراردادها24

اطالع رسانی هرگونه تغییرات در سیاست ها و ... توسط دستگاه های اجرایی 25
31.392931.1135.94قبل از اجرا

پرداخت خسارت به واحدهاي تولیدي ناشي از قطع برق یا گاز یا خدمات 26
26.9323.422.8633.55مخابرات

عدم استفاده اشخاص حقوقي از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش 27
44.1738.865552.08خصوصی و تعاونی...

عدم مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایي در مدیریت شرکت های خصوصي، 28
39.5637.363045.48تعاوني و عمومی

انجام اقدامات قانوني براي رسیدگي به اعتراض مؤدیان مالیاتي و 29
51.0349.8343.7555.33پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعي

47.4144.406649.62ایجاد شعب دادگاه های تجاری30

44.9344.8453.347.82میانگین کل احکام

همان گونه که از اطالعات این جدول نیز مشخص است درحالی که به طورکلی فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار 
شرکت کننده در این نظرسنجی، میزان اجرا و تحقق اهداف30 حکم از احکام 53گانه قانون را معادل 44.93 درصد اعالم نموده اند؛ 
اما در این میان، فعاالن اقتصادی و خبرگان در اتاق اصناف با 53.3 درصد و خبرگان در اتاق بازرگانی با 44.84 درصد به ترتیب 

بیشترین و کمترین میزان تحقق احکام را اعالم نموده اند.

نمودار 2- میانگین امتیاز خبرگان به اجرای احکام به تفکیک سه اتاق

87 
 

  كل  حكم)سؤال (  رديف
  اتاق

  تعاون  اصناف  بازرگاني

 31,39 29 31,11 35,94  قبل از اجرا اجرايي هايدستگاهو ... توسط  هاسياست تغييرات در رساني هرگونهاطالع 25

 26,93 23,4 22,86 33,55  مخابرات خدمات يا گاز يا برق قطع از توليدي ناشي واحدهاي پرداخت خسارت به 26

 44,17 38,86 55 52,08  به بخش خصوصي و تعاوني... يافتهتخصيص منافع و امتيازات از حقوقي اشخاصعدم استفاده  27

 39,56 37,36 30 45,48  عمومي و تعاوني خصوصي، هايشركت مديريت در اجرايي هايدستگاهعدم مداخله و نفوذ  28

تأمينمهبيحقكنندگانمالياتي و پرداختمؤدياناعتراضبهبراي رسيدگي قانوني اقداماتانجام   29
  اجتماعي

51,03 49,83 43,75 55,33 

 47,41 44,40 66 49,62  تجاري هايدادگاهايجاد شعب  30

 47,82 53,3 44,93 44,84  كل احكام ميانگين
  

فعاالن اقتصادي و خبرگان حوزه  طوركليبهكه از اطالعات اين جدول نيز مشخص است درحالي كه  گونههمان
گانه قانون را معادل 53حكم از احكام  30كننده در اين نظرسنجي، ميزان اجرا و تحقق اهدافشركت وكاركسب
خبرگان  درصد و 53,3اما در اين ميان، فعاالن اقتصادي و خبرگان در اتاق اصناف با  ؛انددرصد اعالم نموده 44,93

  اند.درصد به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان تحقق احكام را اعالم نموده 44,84در اتاق بازرگاني با 
 
 

 
  اتاق سه كيتفك اجراي احكام به به خبرگان امتياز نيانگيم -2 نمودار
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جدول 6- نظر خبرگان در مورد میزان اجرا و تحقق احکام قانون به تفکیک اشخاص حقیقی/ حقوقی و جنس از 100 امتیاز

کلسؤال) حکم(ردیف
جنسشخص

زنمردحقوقیحقیقی

61.4961.4361.5260.4874ایجاد مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب در اتاق ایران1

2
درخواست و بررسی نظر کتبي اتاق ها و تشکل ها توسط دولت پیش از تصمیم گیری های 

مرتبط با محیط کسب وکار
41.4048.439.0741.0845.71

40.6742.9639.8740.2147.14استعالم نظر تشکل های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی هنگام تدوین مقررات و ...3

66.1063.0867.1666.7056.67عملکرد اتاق ها درزمینه ی تهیه فهرست تشکل های اقتصادی فعال در کشور و ...4

5
عملکرد اتاق ها درزمینه ی حذف تشکل های موازی، ادغام و یکپارچه سازی و انسجام در 

فعالیت های موازي تشکل ها
51.4358.7549.0552.3734

42.2940.7742.8643.0332.86مدنظر قرار دادن نظرات اصناف و تشکل های جدید اقتصادی سراسری توسط مسئوالن6

41.2240.4041.5142.0728.33تهیه و انتشار آمار و اطالعات موردنیاز فعاالن اقتصادي و سرمایه گذاران در کشور7

8
و  ساماندهی  تولیدي کشور  واحدهاي  به  مختلف  اجرایي  دستگاه های  نمایندگان  مراجعه 

کاهش یافته است.
44.6241.3645.6345.4530

46.024845.3446.0945ساماندهی صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در دستگاه های اجرایی در قالب پنجره واحد9

10
ایجاد تمامی مراحل فرآیند تجارت خارجي کشور با ایجاد و استقرار سامانه های الکترونیکی 

به صورت مجازی
49.6946.5450.8549.6750

36.3032.0837.7935.3550قرار دادن ظرفیت های روابط خارجي در اختیار فعاالن اقتصادي11

31.0434.2329.8631.5623.33تسهیل تردد سرمایه گذاران خارجي و شرکاي تجاري به ایران12

57.5363.0855.4957.1463.33تأثیر شوراي گفتگو در تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی13

60.4065.3858.6360.4360عملکرد مطلوب شوراي گفتگو در بررسی و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر و ...14

63.9872.3160.9763.9165توجه و استماع نظرات و پیشنهادهاي نمایندگان اصناف یا تشکل ها توسط شوراي گفتگو15

50.8757.3948.7050.8052اقدامات مؤثر شورای گفتگو براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب وکار و ...16

17
اقدامات مؤثر شورای گفتگو درزمینه ی حذف یا تعمیم امتیازات موجود در قوانین و مقررات 

و ...
49.7859.5746.475046.67

51.6958.9549.5352.4440اقدامات مؤثر شورای گفتگو در شناسایي واحدهاي مشمول پرداخت مالیات18

56.1760.8754.6556.8544نقش مؤثر شوراهاي استاني گفتگوي دولت و بخش خصوصي در بهبود فضای کسب وکار19

20
استانی  واحدهای  کسب وکار  محیط  با  مرتبط  اجرایي  دستگاه های  پاسخگویی  و  بررسی 

سؤاالت نمایندگان تشکل ها و ...
47.4546.1547.9247.546.67

21
تعیین مکان هایی برای فروشندگان کم سرمایه و تولیدکنندگان کوچک و متوسط توسط 

شهرداریها
39.4439.1739.5539.6536

46.4046.546.3845.8356ایجاد پایگاه جامع معامالت بخش عمومي22

23
توسط  برابر،  شرایط  در  قرارداد  طرف  انتخاب  و  معامالت  انجام  دادن  قرار  اولویت  در 

دستگاه های اجرایی
35.0539.1733.5834.7140

41.3531.5454147.5استفاده از فرم های یکنواخت توسط دستگاه های اجرایی در انعقاد قراردادها24

31.3931.8531.2232.0222.86اطالع رسانی هرگونه تغییرات در سیاست ها و ... توسط دستگاه های اجرایی قبل از اجرا25

26.9328.2626.4626.5931.67پرداخت خسارت به واحدهاي تولیدي ناشي از قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات26

44.1745.543.6545.1533.33عدم استفاده اشخاص حقوقي از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش خصوصی و تعاونی...27

39.5638.0840.1539.6538.33عدم مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایي در مدیریت شرکت های خصوصي، تعاوني و عمومی28
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کلسؤال) حکم(ردیف
جنسشخص

زنمردحقوقیحقیقی

29
انجام اقدامات قانوني براي رسیدگي به اعتراض مؤدیان مالیاتي و پرداخت کنندگان حق بیمه 

تأمین اجتماعي
51.0351.9250.7050.6656.67

47.4146.9647.5947.3150ایجاد شعب دادگاه های تجاری30

44.9348.0245.9146.5244.9میانگین کل احکام

کسب وکار  حوزه  خبرگان  و  اقتصادی  فعاالن  به طورکلی  درحالی که  است  مشخص  نیز   6 جدول  اطالعات  از  که  همان گونه 
شرکت کننده در این نظرسنجی، میزان اجرا و تحقق اهداف30 حکم از احکام 53گانه قانون را معادل 44.93 درصد اعالم نموده اند؛ 
اما در این میان، فعاالن اقتصادی و خبرگان با شخصیت حقیقی )48.02(، میزان تحقق احکام را بیشتر از اشخاص حقوقی)45.91( 

ارزیابی نموده اند. همچنین مردان با امتیاز 46.52، میزان تحقق احکام را با اندکی تفاوت، بیشتر از زنان )44.9( اعالم نموده اند.
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جدول7- نظر خبرگان در مورد میزان اجرا و تحقق احکام قانون به تفکیک مدرک و گروه تحصیلی از 100 امتیاز

کلسؤال) حکم(ردیف
گروه تحصیلیمدرک تحصیلی

دکتری
کارشناسی 

ارشد
کارشناسی

کاردانی و 
کمتر

علوم 
انسانی

مهندسی
سایر 

رشته ها

1
ایجاد مرکز ملي مطالعات راهبردي 

کشاورزي و آب در اتاق ایران
61.4962.6161.05547159.5566.6764.71

2

درخواست و بررسی نظر کتبي اتاق ها 
و تشکل ها توسط دولت پیش از 

تصمیم گیری های مرتبط با محیط 
کسب وکار

41.4044.8442.8636.1540.6740.7834.2947.73

3
استعالم نظر تشکل های اقتصادی توسط 
دستگاه های اجرایی هنگام تدوین مقررات 

و ...
40.6740.6344.8337.0439.3841.6225.7147.27

4
عملکرد اتاق ها درزمینه ی تهیه فهرست 
تشکل های اقتصادی فعال در کشور و ...

66.1062.563.77071.3366.3160.7768.64

5
عملکرد اتاق ها درزمینه ی حذف تشکل های 
موازی، ادغام و یکپارچه سازی و انسجام در 

فعالیت های موازي تشکل ها
51.435447.4149.6357.1453.1342.3151.9

6
مدنظر قرار دادن نظرات اصناف و 

تشکل های جدید اقتصادی سراسری توسط 
مسئوالن

42.2941.7940.7443.643.7545.4126.4343.81

7
تهیه و انتشار آمار و اطالعات موردنیاز 

فعاالن اقتصادي و سرمایه گذاران در کشور
41.2241.6736.6742.5946.4344.6931.5436.67

8
مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایي 

مختلف به واحدهاي تولیدي کشور 
ساماندهی و کاهش یافته است.

44.6243.3340.8348.447.1444.0739.2349.52

9
ساماندهی صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی 
در دستگاه های اجرایی در قالب پنجره واحد

46.024447.242.2254.3844.0649.2950

10
ایجاد تمامی مراحل فرآیند تجارت خارجي 

کشور با ایجاد و استقرار سامانه های 
الکترونیکی به صورت مجازی

49.6946.335049.585649.3746.9252.38

11
قرار دادن ظرفیت های روابط خارجي در 

اختیار فعاالن اقتصادي
36.3036.6732.541.632.3138.453034.29

12
تسهیل تردد سرمایه گذاران خارجي و 

شرکاي تجاري به ایران
31.0436.2125.9331.9228.5732.8121.5431.58

13
تأثیر شوراي گفتگو در تبادل نظر دولت و 

بخش های خصوصی و تعاونی
57.536154.8155.259.3360.9747.8653.81

14
عملکرد مطلوب شوراي گفتگو در بررسی 
و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم 

مؤثر و ...
60.4061.9456.1560.3764.6763.4952.8656.36

15
توجه و استماع نظرات و پیشنهادهاي 

نمایندگان اصناف یا تشکل ها توسط شوراي 
گفتگو

63.986161.5466.6769.3365.9450.7766.19
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کلسؤال) حکم(ردیف
گروه تحصیلیمدرک تحصیلی

دکتری
کارشناسی 

ارشد
کارشناسی

کاردانی و 
کمتر

علوم 
انسانی

مهندسی
سایر 

رشته ها

16
اقدامات مؤثر شورای گفتگو براي ارتقاي 
فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب وکار و ...

50.8753.9340.4352.9657.8651.54056.32

17
اقدامات مؤثر شورای گفتگو درزمینه ی 

حذف یا تعمیم امتیازات موجود در قوانین 
و مقررات و ...

49.7852.6742.551.353.5751.3637.552.5

18
اقدامات مؤثر شورای گفتگو در شناسایي 

واحدهاي مشمول پرداخت مالیات
51.6952.694456.2553.08544050.53

19
نقش مؤثر شوراهاي استاني گفتگوي 

دولت و بخش خصوصي در بهبود فضای 
کسب وکار

56.1754.1955.253.8568.3359.8447.2750

20
بررسی و پاسخگویی دستگاه های اجرایي 

مرتبط با محیط کسب وکار واحدهای 
استانی سؤاالت نمایندگان تشکل ها و ...

47.454441.8553.465450.3236.4346.19

21
تعیین مکان هایی برای فروشندگان کم 

سرمایه و تولیدکنندگان کوچک و متوسط 
توسط شهرداریها

39.4447.236.1534.7839.3841.3636.3635.5

46.4049.234843.643.0849.1145.3839.5ایجاد پایگاه جامع معامالت بخش عمومي22

23
در اولویت قرار دادن انجام معامالت و 
انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر، 

توسط دستگاه های اجرایی
35.0540.6924.836.9638.5737.529.1731.05

24
استفاده از فرم های یکنواخت توسط 

دستگاه های اجرایی در انعقاد قراردادها
41.353836.547.3748404046.67

25
اطالع رسانی هرگونه تغییرات در سیاست ها 
و ... توسط دستگاه های اجرایی قبل از اجرا

31.393426.7935.1928.1333.9419.2931.43

26
پرداخت خسارت به واحدهاي تولیدي 

ناشي از قطع برق یا گاز یا خدمات 
مخابرات

26.9326.5526.829.0524.6227.4126.3625.79

27
عدم استفاده اشخاص حقوقي از امتیازات و 
منافع تخصیص یافته به بخش خصوصی و 

تعاونی...
44.1745.4536.8447.548.1848.630.9141.67

28
عدم مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایي 

در مدیریت شرکت های خصوصي، تعاوني 
و عمومی

39.5641.203041.651.4338.4236.9244.29

29
انجام اقدامات قانوني براي رسیدگي به 

اعتراض مؤدیان مالیاتي و پرداخت کنندگان 
حق بیمه تأمین اجتماعي

51.035148.847.696051.0941.4357.89

47.4139.642.3862.1744.17484049.41ایجاد شعب دادگاه های تجاری30

44.9346.9642.9147.4249.7947.7739.1147.12میانگین
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اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار دارای مدرک تحصیلی  از اطالعات 7 جدول نیز مشخص است، فعاالن  همان گونه که 
کاردانی و کمتر)49.79( و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد)42.91(، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحقق احکام 
را ارزیابی نموده اند. عالوه بر آن، دارندگان مدرک در رشته های تحصیلی در گروه علوم انسانی )47.77( بیشترین و دارندگان مدرک 

در رشته های تحصیلی در گروه مهندسی )39.11(،کمترین میزان تحقق احکام را اعالم نموده اند. 

نمودار 3- میانگین امتیاز خبرگان به اجرای احکام به تفکیک هریک از سؤاالت نظرسنجی به ترتیب نزولی

92 
 

 
  ينزول بيترت هب ينظرسنج سؤاالت از كيهر كيتفك بهبه اجراي احكام  خبرگان امتياز نيانگيم -3 نمودار                 

 
 

پرداخت خسارت «حكم  وكارنيز قابل مشاهده است، ازنظر خبرگان حوزه كسب 3همانگونه كه در نمودار شماره 
 هاتاقاعملكرد «و حكم  كمترين ميزان تحقق »مخابرات خدمات يا گاز يا برق قطع از توليدي ناشي واحدهاي به

 بيشترين ميزان تحقق احكام را به خود اختصاص» اقتصادي فعال در كشور و ... هايتشكلتهيه فهرست  يدرزمينه
  اند.داده

 برايلي و صحيح استبين صفر تا صد  در محور عمودي دامنه تغييرات موجود در اين فصل،نكته: در هر سه نمودار 
شاهده م بر مبنايعمودي محور  دامنهمقياس ، و متغيرهاي واقع در محور افقي هابين گروه يهااختالف ديده شدنبهتر 

  .ندادر نظر گرفته شده ،ي موجودمتغيرهادرصددامنه تغييرات 
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26

همانگونه که در نمودار شماره 3 نیز قابل مشاهده است، ازنظر خبرگان حوزه کسب وکار حکم »پرداخت خسارت به واحدهاي 
تولیدي ناشي از قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات« کمترین میزان تحقق و حکم »عملکرد اتاق ها درزمینه ی تهیه فهرست 

تشکل های اقتصادی فعال در کشور و ...« بیشترین میزان تحقق احکام را به خود اختصاص داده اند.

نکته: در هر سه نمودار موجود در این فصل، دامنه تغییرات در محور عمودی بین صفر تا صد صحیح است ولی برای بهتر دیده 
شدن اختالف های بین گروه ها و متغیرهای واقع در محور افقی، مقیاس دامنه محور عمودی بر مبنای مشاهده دامنه تغییرات 

درصدمتغیرهای موجود، در نظر گرفته شده اند.
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 ب: نتایج بخش پیشنهاد اصالح و بازنگری و بیان دیدگاه های کلی شامل 4 پرسش تشریحی

با توجه به اینکه پرسش های این بخش از  پرسشنامه به صورت باز طراحی شده بود و از پاسخگویان درخواست شده بود تا به 
صورت تشریحی نسبت به ارائه نظرهای خود اقدام نمایند، لذا انبوهی از نظرهای مختلف در زمینه چهار پرسش موردنظر در این 
بخش از خبرگان دریافت گردیده است که امکان درج همه آنها در این گزارش میسر نمی باشد ولی به عنوان مستندات گزارش، در 
مدارک طرح ثبت خواهند گردید و در صورت نیاز منتشر خواهند شد. ازاین رو، در این بخش از گزارش، به برخی از مواردی که 

اهمیت و یا فراوانی بیشتری در بین نظرها داشته اند به تفکیک 4 پرسش مذکوراشاره می شود.

1-مواد یا تبصره هایی از قانون که به دلیل نداشتن کارایی و اثربخشی، ضرورت و یا امکان اجرا، پیشنهاد حذف آن ها 
داده شده است.

ماده 2	 

اتاق نیستند« حذف گردد )هدف: عدم رسمیت دادن به 	  در ماده 2، عبارت »آن دسته از تشکل ها که عضو 
تشکل های متفرقه(.

تبصره ماده 4 	 

به نظر می رسد امکان دستیابی به این هدف صرفاً از طریق هماهنگی دستگاه های اجرایی و نهادهای بین المللی 	 
با وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود نداشته باشد؛ چراکه بهبود رتبه بندی جهانی کسب وکار، محصول بهبود 
کسب وکار هر کشور است و صرفاً با هماهنگی به دست نمی آید و عملکرد اقتصادی کشور در این رتبه تأثیرگذار 
خواهد بود. همان طور که در دوران برجام و پسابرجام اتفاق افتاد؛ عوامل اقتصادی و غیراقتصادی متعددی در 

بهبود این شاخص مؤثر است.

 بسیار ساده انگاری است که یک وزارتخانه را موظف کنیم تا اقدام به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی کسب وکار 	 
نماید. عوامل بسیاری در این خصوص وجود دارند که خارج از کنترل هستند.

ماده 5	 

وظیفه تعیین شده برای اتاق ها برای ساماندهی تشکل ها و حذف تشکل های موازی، فراتر از امکان و توان آنان 	 
است و تناسبی با قوانین و مقررات بازرگانی ندارد و موجب رانت می شود.

ماده 14 	 

ماده 14 قانون دقیقاً مشخص نکرده است که منظور از معرفی مسئول محیط کسب وکار چیست و قرار است 	 
چه نقشی را بازی کند. در عمل بعضی از دستگاه ها فقط نماینده معرفی کرده اند و این نماینده هیچ تأثیری بر 
بهبود فضای کسب وکار نداشته و حتی بعضی، نماینده معرفی نکرده اند؛ لذا این ماده حذف یا اصالح گردد به 

صورتی که نقش نماینده ها مشخص گردد. )در قالب تبصره(

• ماده 23  	

مفاد ماده 23  از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده و به جهت عدم وجود دستگاه های نظارتی بر حسن 	 
اجرای آن، امکان اجرایی شدن ندارد و در غالب موارد نیز اجرای مفاد آن به صورت سلیقه ای انجام می شود.

• ماده 25 	

کاًل حذف شود چون عملی نیست و تاکنون هم اجرانشده است.	 
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• ماده 27	

مفاد ماده 27 از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده و به جهت عدم وجود دستگاه های نظارتی بر حسن 	 
اجرای آن، امکان اجرایی شدن ندارد و در غالب موارد نیز اجرای مفاد آن به صورت سلیقه ای انجام می شود. 

وظیفه تعیین شده برای اتاق ها در این ماده، فراتر از امکان و توان آنان است.

• ماده 28	

مفاد ماده 28 از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده و به جهت عدم وجود دستگاه های نظارتی بر حسن 	 
اجرای آن، امکان اجرایی شدن ندارد زیرا قوانین مشخص و ویژه برای هریک از دوموضوع وجود دارد.

2-مواد یا تبصره هایی از قانون که پیشنهاد اصالح و بازنگری در مورد آن ها داده شده است.

• ماده 1 	

به بخش تعاون و اتاق های تعاون در بهبود وضع کسب وکار و حوزه های کاری مربوط، مسئولیت بیشتری داده 	 
شود و در مورد شرکت دادن اتاق ها در شوراهای تصمیم گیری نیز اختیارات بیشتری داده شود.

• ماده 2	

در متن ماده  بخش2 : »دولت مکلف است ...« ،عبارت »بانک مرکزی« نیز اضافه شود.	 

جلسات 	  به  را  اتاق  نماینده  باشد  مکلف  دولت  تا  شود  حذف  ازجمله  دید«  الزم  »هرگاه  کلمات   2 ماده  در 
تصمیم گیری دعوت نماید.

مواد 2 و 3 قانون بهبود به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی و عواقب بازدارنده برای دولت و دستگاه های اجرایی 	 
در صورت عدم اجرای قانون نیاز به بازنگری و اصالح دارند

• ماده 3 	

نحوه اجرای ماده 3 بسیار کلی و مبهم است و ضمانت اجرایی و  نحوه پیگیری اجرایی آن مشخص نیست.	 

ماده 3 بسیار خوب تنظیم شده لیکن در عمل به درستی انجام نمی شود. جهت بهبود قانون پیشنهاد می گردد 	 
که یک تبصره ذیل این ماده اضافه شود و به نحوی دولت را مجبور به اجرای قانون کند و یا اگر چنین اقدامی 
انجام نشده بود )عدم استعالم نظر تشکل ها در تدوین مقررات و بخشنامه ها و ...( الزم االتباع بودن آن را زیر 

سؤال ببرد.

• ماده 5 	

الزم است تا اصالح شود زیرا تبصره )1( ماده )5( موضوع تعیین شده برای اتاق ها فراتر از امکان و توان آنان است 	 
و تناسبی با قوانین و مقررات بازرگانی ندارد؛ موجب رانت می شود. 

• ماده 6	

مرکز آمار ایران باید اطالعات دقیق آماری در حوزه های مختلف اقتصادی را به صورت مستمر و حتی "روزانه" 	 
در اختیار سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی قرار دهد.
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• ماده 7 	

و ساختار 	  پیاده شود  روشن تر  و  دقیق تر  موضوع  است  الزم  است  مهم  بسیار  که   7 ماده  اجرایی شدن  برای 
سامانه ای )با رفع مشکالت تجربه سامانه پنجره واحد( با مشارکت تشکل ها پیش بینی شود .

در خصوص مواد 7 و 8 توجه به این نکته ضروری است که در خصوص پنجره واحد و انجام امورات از طریق 	 
سامانه ها و به صورت الکترونیکی با تعداد زیادی از این سامانه ها مواجه هستیم که مراجع مختلفی متولی آن ها 

هستند و در قوانین متعددی پیش بینی شده اند و کلیه این ها باید به صورت واحد درآیند.

• ماده 8 	

ردیف بودجه ای که قرار بود از محل بودجه های سنواتی و صرفه جویی های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش 	 
دیوان ساالری تأمین شود تأمین نگردیده است و یا صرف امور دیگری شده است. لذا فرآیندهای تجارت خارجی 

با مشکل مواجه شده اند.

در مورد تجارت خارجی فرآیندهای مجوزدهی به اقالم صادراتی مازاد بر نیاز داخل، جهت تأمین ارز موردنیاز 	 
کشور تسهیل شود.

از تولید داخل اصالح گردد. نواقص و کاستی های 	  با حمایت   نظام تعرفه ای حاکم بر اقتصاد کشور متناسب 
انجام  الکترونیکی کردن کامل فرآیند تجارت خارجی و کاهش زمان  سامانه پنجره واحد تجارت در راستای 

تشریفات گمرکی اصالح و رفع گردند.

 به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد مطابق با ماده 19 قانون اجرای سیاست های کل اصل 44 	 
قانون اساسی اصالح و تجدید ساختار شرکت های مشمول واگذاری قبل از اقدام به واگذاری انجام شود.

• ماده 9 	

 آیین نامه اجرایی ماده 9 به نحوی تدوین گردد تا رایزنان بازرگانی سفارتخانه ها از افراد مطلع به بازار و تعامل 	 
تجاری با شرکت های خارجی انتخاب شوند؛ چراکه معموالً این مقامات تخصص الزم را برای توسعه بازار ندارند.

گنجاندن موضوع واگذاری امور و مدیریت واردات و صادرات به بخش خصوصی.	 

•  ماده 10	

  وزارت امور خارجه در انجام وظایف محوله خود در حوزه اقتصادی نتوانسته ارتباطات درستی با کشورهای 	 
مختلف برقرار کند. وجود قوانین دست و پا گیر و مقررات گمرکی و صدور روادید در انجام امور تجاری خلل 

زیادی ایجاد کرده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای این ماده ضرورت دارد زیرا در شرایط تحریم فعلی، علی رغم پیگیری و حضور فعاالن 	 
 ICC و تجار خارجی در زمان برجام، متأسفانه بعد از تحریم، هیچ حمایتی نه از طریق اتاق، نه بخش حقوقی
امور خارجه که پیگیر توسعه  نیفتاد وزارت  اتفاقی  برای حل موضوع  نه دولت  اتاق های مشترک و  نه  اتاق و 
همکاری های بین المللی هست نیز هیچ کاری انجام ندادند و شرکت ها با مشکالت زیاد و تحمل خسارات هنگفت 

درگیر این تحریم شده اند.

• ماده 11 	

وظایف و اختیارات شورای گفتگو نیازمند سازوکارها و شبکه های بسیار گسترده است فقدان آن ها عماًل وجود 	 
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این شورا را بی اثر می کند.

در بند ب ماده 11 کلمه »یا« به »و« اصالح شود تا پیشنهادها و استماع نظرات نمایندگان اصناف و توأماً روسای 	 
تشکل های سراسری هر دو انجام گردد.

در انتهای تبصره 2 ماده 11 دبیر شورا موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها 	 
قرار دهد؛ اضافه شود »و اتاق ایران رأساً به تشکل های خود نیز اطالع رسانی کند چون ممکن است از طریق 

رسانه ها تشکل ها مطلع نشوند ولی با اطالع رسانی اتاق حتماً در جریان قرار می گیرند.

بسیاری از مندرجات قانون بهبود محیط کسب وکار ضمانت اجرایی و تکالیف قانونی و تحکمی برای اجرا ندارد. 	 
به طور نمونه در ماده 11 قانون بهبود محیط کسب وکار شورای گفتگو، تکلیف به گفتگوی بین دولت و بخش 
خصوصی شده است ولی علیرغم اینکه این جلسات در استان ها با تالش و جدیت برگزار شده و مشکالت را 
احصا می کند؛ صرفاً در تعامل و گفتگوی داخلی استانی می تواند مؤثر باشد واگر دولت در جلسات مطرح ننمود 
و یا نظر شورا را لحاظ نکرد چه اتفاقی می افتد. لذا می توان گفت صرفاً در حد پیشنهاد و مشورت باقی می ماند.

بند ج ماده 11-قانون گردد؛ چرا که در مورد زمینه سازی و چگونگی پرداخت مالیات و گسترش پایه مالیاتی، 	 
موضوع به صورت دقیق تبیین نشده است و مشخص نیست تکلیف این حکم به چه صورتی انجام شود.

بند د ماده 11 و مواد 22 و 27 قانون: در خصوص امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی نیاز 	 
به تبصره ای جهت چگونگی احصای این مصادیق دارد.

 در مواد 11 و 13 قانون )شورای ملی گفتگو شوراهای گفتگوی استانی( بهتر است موادی جهت افزایش ضمانت 	 
اجرایی مصوبات شورا به قانون اضافه شود.

• ماده 14	

 تعیین یکی از معاونان دستگاه های اجرایی و قضایی به عنوان مسئول بهبود فضای کسب وکار در استان نیازمند 	 
اصالح و تغییر در ساختار وظایف سازمانی آن هاست.

• ماده 15	

به گونه ای اصالح شود که ضمانت اجرایی نیز برای آن تعریف شود.	 

•  ماده 23	

در خصوص استفاده از فرم های یکسان در قرارداد با شرکت های بخش خصوصی و تعاونی که کلیه دستگاه های 	 
اجرایی باید آن را انجام می داده اند؛ اما هنوز همه موفق به انجام این رویه نشده اند نیاز به تعریف ضمانت اجرایی 

دارد.

• ماده24	

ماده )24( کاماًل در فضای انتزاعی مصداق پیدا می کند. دولت و دستگاه اجرایی مکلف به شفاف سازی شده اند؟ 	 
آن قدر کلی گویی است که همه چیز را شامل می شود.

• ماده 25 	

قطع برق مشکالت فراوان برای بنگاه های اقتصادی حتی آن هایی که در شهرکهای صنعتی حضور دارند به وجود 	 
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آورده است و هیچ پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد شاید باید این قانون قاطع تر و شفاف تر اعالم شود و 
ضمانت اجرایی محکمتری برای آن تعبیه شود.

•  ماده 27	

در خصوص امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی نیاز به تبصره ای جهت چگونگی احصای 	 
این مصادیق دارد.

•  ماده 28 	

نحوه اِعمال اقدامات قانونی برای رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان 	 
حق بیمه تأمین اجتماعی، نیاز به بازنگری و اصالح  دارد.

•  ماده 29	

شایسته است تا از مراکز داوری نیز همچون شوراهای حل اختالف در غیاب شعبات خاص رسیدگی کننده به 	 
دعاوی بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی، استفاده شود.

3- مهم ترین دالیل ذکرشده در خصوص عدم اجرای موفقیت آمیز قانون بهبود

الف- عوامل خارجی)با اثرگذاری 30 درصد(

• تحریم های بین المللی و تعلل در آغاز مذاکرات رفع تدریجی تحریم ها توسط دستگاه دیپلماسی؛	

• و 	 کاالها  در جهت صادرات  برون مرزی  بخش های  فعالیت جدی  عدم  و  تحریم ها  علت  به  عدم سرمایه گذاری خارجی 
صادرات غیرنفتی؛

•  عدم بهره مندی از حضور در مجامع، انجمن ها و تشکیالت بین المللی جهت ایجاد تسهیالت از منابع جهانی و حضور در 	
بازارهای کشورهای دیگر؛

ب- عوامل داخلی)با اثرگذاری 70 درصد(

• عدم اعتنای بخش دولتی به قانون واگذاری ها به بخش خصوصی و مداخله دولتی ها در امور بخش خصوصی؛	

• عدم توجه بخش دولتی به نقش تأثیرگذار بخش های غیردولتی در فعالیت های اقتصادی و فرآیندهای تصمیم سازی و 	
تصمیم گیری های کالن اقتصادی؛

• وجود بروکراسی گزاف در دستگاه های دولتی وجود فساد بوروکراتیک و عدم هماهنگی بین دستگاه ها؛	

• عدم حمایت کافی از تولید و طوالنی کردن پروسه صدور مجوزها؛	

• عدم وجود ضمانت اجرایی الزم جهت تحقق اهداف قانون و ناهماهنگی بین نهادها و سازمان ها و جدی نگرفتن مسائل 	
داخلی؛

• لزوم تدوین قوانین حمایت گرانه از سرمایه گذاران خارجی؛	

• وجود مشکالت در ثبت سفارش و سامانه نیما و مواجهه با قوانین متغیر بانک مرکزی؛	
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• چند نرخی بودن ارز و شوک های ارزی و بی ثباتی آیین نامه ها؛	

• اعمال قوانین سلیقه ای در ترخیص کاال از گمرک و ممنوعیت های واردات و صادرات با بخشنامه های ناگهانی؛	

• غلبه نگاه سیاسی بر مشکالت اقتصادی.	

4-راهکارهای پیشنهادی برای اجرای هرچه بهتر قانون

• از مدیران الیق و توانمند استفاده شود و دولت ها در انتصاب مدیران، سالیق سیاسی را کنار بگذارند.	

• ایجاد شرایط مدیریت متمرکز فرآیندهای تصمیم گیری و عدم دخالت نهادهای مختلف که نگاه جزیره ای دارند.	

• با فساد اقتصادی ادارات و پارتی بازی مبارزه جدی شود.	

• ارتباط بهتر و بیشتر با کشورهای دوست و همسایه و حذف قوانین و مقررات عریض و طویل اداری.	

• 	.FATF اصالح ارتباطات بین المللی و مالی و پولی ازجمله

• تعیین تکلیف مشکالت مالیاتی خصوصاً مالیات بر ارزش افزوده.	

• فراری ندادن سرمایه گذارها و پیگیری جهت رفع موانع تولید و حذف بروکراسی اداری از محیط کسب وکار و رفع موانع 	
سرمایه گذاری.

• بندهایی از قانون فراتر از ظرفیت واقعی مجریان آن و بسیار خوش بینانه تهیه شده است و نشان عدم شناخت کافی 	
قانون گذار از محیط کسب وکار کشور و توان اجرایی دستگاه های دولتی و یا حتی بخش خصوصی دارد.

• ارتباط و تفاهم بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی و اعتماد حداکثری دولتی ها به تشکل ها.	

• اجرای برخی از احکام مربوط به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نیازمند ارتباط مؤثر و نزدیک شورا با تشکل ها 	
و فعاالن اقتصادی از سراسر کشور و کار کارشناسی دقیق و قابل اتکا در دبیرخانه این شورا است.

•  تغییر استفاده از نظر مشورتی بخش خصوصی به اعمال نظر مشورتی بخش خصوصی با اصالحات الزم در قانون.	

• ایجاد تسهیالت بیشتر برای فعاالن اقتصادی با توجه به شرایط جهانی ناشی از شیوع بیماری کووید 19 و نیز تحریم های 	
خارجی.

• هماهنگی قوای سه گانه در خصوص سیاست خارجی و ایجاد صدای یکسان از سوی ایران.	

• پایبندی به آیین نامه های اجرایی از سوی کلیه امور ذی ربط و بازنگری در آیین نامه ها بر اساس شرایط محیط 	
کالن و رقابتی بر اساس وضعیت هر کالم از ساختارهای تجاری.

• اجبار مجلس به ضمیمه نمودن نظرات اتاق های سه گانه در قانون در لوایح دولت و طرح های گروه های مجلس.	

• تشکیل کمیته های نظارتی استانی در راستای اجرا و رعایت قوانین و مقررات موضوعه	

• محیط 	 مستمر  بهبود  قانون   24 و   3  ،2 مواد  اجرای  ضمانت  به منظور  الزم  قوانین  تصویب  جهت  پیگیری 
کسب وکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید از سوی دستگاه های اجرایی.

• حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و صاحبان ایده های خالق.	
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• ایجاد مشوق های الزم برای فعاالن حوزه صادرات واردات.	

• مشکالت 	 هموارسازی  و  راه  سر  موانع  رفع  و  قبلی  قوانین  بر  بیشتر  نظارت  و  مقررات  و  قوانین  به  نیافزودن 
کسب وکار.

• اجرای قوانین بر زمین مانده بخش حمایتی و توسعه تعاون ازجمله اصل 44.	

• رصد مستمر نحوه اجرای تکالیف دستگاه های مختلف و ارائه گزارش شفاف به افکار عمومی.	

• تعیین ضمانت های اجرایی و اعمال جرائم برای متخلفین از قانون یا ترک کنندگان خدمات طبق وظایف مندرج 	
در قانون.

• ایجاد زیرساخت های سامانه ای و استفاده از بستر نرم افزاری برای صدور مجوزها و انجام پایش ها.	

• آموزش مفاد قانون به تشکل ها و از آن مهم تر به مدیران دولتی.	

• گزارش سالیانه اتاق و مرکز پژوهش های مجلس در خصوص قانون، در هیأت دولت مطرح و نسبت به اجرای 	
موارد نقض آن اقدام اجرایی صورت پذیرد.

• تشکیل کمیته ای مشترک از سه اتاق، نمایندگان مجلس و همچنین دستگاه های اجرایی ذی ربط جهت بررسی 	
و اصالح قانون.
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فصل چهارم
 جمع بندی و نتیجه گیری
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مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اولین تجربه خود در ارائه گزارش 
پایش قانون بهبود مستمر کسب وکار سعی نمود تا با استفاده از  رویکردی جدید که مبتنی بر پایش 
شاخص های عملکردی در حوزه خروجی ها، دستاوردها و پیامدهای اجرای قانون بهبود باشد، هم زمان 
برای تحقق هرچه  اجرایی  قانون و همچنین راهکارهای  بازنگری در متن  برای  پیشنهادهای اصالحی 
بیشتر اهداف تدوین آن را نیز بیان کند. در این راه، عالوه بر دریافت اطالعات از دستگاه های اجرایی 
متولی اجرای قانون که در قالب محاسبه شاخص های عملکردی صورت پذیرفت؛ برای نخستین بار و 
به طور مستقیم، نظر فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار را نیز در مورد میزان تحقق اهداف قانون 
و اثربخشی اقدامات انجام شده توسط سه گروه: دستگاه های اجرایی، اتاق ها و مشترک )شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی( جویا و در ارزیابی نهایی درصد اجرای قانون مورد استناد قرار داد. الزم به ذکر 
است که از بین17 دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی که به طور مستقیم در این قانون برای آن ها وظایف 
و احکامی تعریف شده و به تبع آن شاخص هایی نیز برای ارزیابی عملکردشان تدوین شده و در همین 
راستا هم با آن ها مکاتبه به عمل آمده بود؛ تنها 7 دستگاه و نهاد نسبت به ارائه اطالعات موردنیاز در 
قالب جداول درخواستی و یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام نمودند. همچنین 104 نفر از خبرگان حوزه 
کسب وکار از سه اتاق در قالب اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به تکمیل پرسشنامه نظرسنجی اقدام 

نمودند.

برای  جمع بندی نتایج این گزارش از مجموع اطالعات و نظرهای دریافتی از منابع یادشده و عالوه بر آن، 
سایر اطالعات موجود در گزارش های مشابه با توجه به روش شناسی موردنظر در این پایش )که در فصل 
اول به تفصیل به آن پرداخته شد(، استفاده شده و نهایت کوشش به عمل آمده تا با نگاهی بی طرفانه، 
هر آنچه محصول این  جمع بندی است، بی کم وکاست در اختیار کاربران این گزارش قرار گیرد. بدیهی 
است به دلیل عدم همکاری کامل دستگاه های اجرایی و همچنین کاستی هایی که ممکن است در فرآیند 
تدوین شاخص ها، جمع آوری اطالعات و محاسبات گزارش وجود داشته باشد، گزارش نخستین پایش 
جامع ساالنه بخش خصوصی کشور از اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، بی نقص نیست و 
در دوره های بعدی تهیه گزارش و با ارائه نظرهای اصالحی از سوی اندیشمندان و صاحب نظران حوزه 
کسب وکار در بخش های مختلف دولتی و خصوصی و همچنین همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی در 
ارائه اطالعات، می تواند بهبودیافته و کامل تر شود. در ادامه این فصل، ابتدا جداول نهایی نتایج طرح و به 

دنبال آن نکات مهم در نتیجه گیری گزارش ارائه شده است.
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الف:  جمع بندی نتایج پایش حاصل از تلفیق اطالعات و شاخص های کمی و کیفی 

جدول 8- امتیاز اجرای احکام قانون بهبود، وزن و درصد اجرای نهایی با احتساب وزن

شماره 
حکم

عنوان حکم
امتیاز اجرا 

از 100
وزن از 1

امتیاز اجرا با 
وزن

1
در حیطه  تعاوني  و  بخش خصوصي  توانمندي  افزایش  و  آب«  و  کشاورزي  راهبردي  مطالعات  ملي  »مرکز  تأسیس 

کشاورزي، آب، منابع طبیعي و صنایع غذایي
80.80.0161.292

2
درخواست و بررسي نظر کتبي اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربط که عضو اتاق ها نیستند توسط دولت هنگام 

بررسي موضوعات کسب وکار
41.400.0632.61

40.670.0522.115استعالم نظر تشکل های ذی ربط توسط دستگاه های اجرایي هنگام تدوین مقررات و بخشنامه ها3

1000.022تدوین، سنجش و اعالم شاخص ملي محیط کسب وکار در ایران4

8.50.0220.188بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهاني محیط کسب وکار )»شاخص سهولت انجام کسب وکار« بانک جهاني(5

89.830.03553.188تهیه فهرست ملي تشکل های اقتصادي6

50.420.01880.948جلوگیري از فعالیت موازي تشکل ها در فعالیت های صادرات غیرنفتي7

82.680.01441.190بررسي نظرات اصناف یا تشکل های جدید اقتصادي سراسري8

74.270.02441.812ارائه مستمر آمارهاي موردنیاز فعاالن اقتصادي9

44.620.02441.088ساماندهي مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایي به واحدهاي تولیدي10

46.020.04442.043صدور مجوزهاي فعالیت اقتصادي به شکل پنجره واحد11

38.230.01660.634الکترونیکي کردن فرم ها و فرآیند اداري تجارت خارجي12

24.890.02440.607قرار دادن ظرفیت های روابط خارجي و نمایندگی های سیاسي ایران در خارج از کشور در اختیار فعاالن اقتصادي13

31.040.02110.654تسهیل تردد سرمایه گذاران خارجي و شرکاي تجاري ایران14

78.500.01110.871تشکیل شوراي گفتگو15

16
پیشنهاد اصالح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایي در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران به مسئوالن مربوطه 

بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه شوراي گفتگو
88.120.01771.559

89.190.01771.578استماع نظرات و پیشنهادهاي نمایندگان اصناف یا تشکل های اقتصادي سراسري17

18
ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئوالن دستگاه های اجرایي و نمایندگان تشکل های بخش های خصوصي 

و تعاوني
1000.0131.33

85.260.01160.989ارائه پیشنهاد براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب وکار و مهارت های شغلي و کارآفریني در کشور19

20
بررسي گزارش های کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمي برنامه های توسعه کشور )کمیته ماده76قانون برنامه 

پنج ساله پنجم توسعه سابق( و زمینه سازی براي تصمیم گیري درباره آن ها
1000.0222.22

21
پیگیري گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها براي بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های 

خصوصي و تعاوني و زمینه سازي براي حذف یا تعمیم این امتیازات
84.930.01881.596

22
ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاه های اجرایي با فعاالن اقتصادي بخش های خصوصي و تعاوني به منظور ایجاد 

تراضي و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها
1000.01221.22

23
زمینه سازی براي شناسایي واحدهاي تولیدي مشمول پرداخت مالیات با همکاري تشکل های اقتصادي به منظور دریافت 

مالیات از همه فعاالن اقتصادي و گسترش پایه مالیاتي
85.50.01661.419

82.360.01551.43تعیین و انتشار اطالعات آماري موردنیاز براي فعاالن اقتصادي24
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شماره 
حکم

عنوان حکم
امتیاز اجرا 

از 100
وزن از 1

امتیاز اجرا با 
وزن

1000.01111.111تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاوني و خصوصي25

1000.02112.111قرار گرفتن مصوبات شوراي گفتگو در دستور کار هیات وزیران ظرف مدت 30روز26

1000.011ارائه کتبي دالیل مخالفت شوراي گفتگو با درخواست های رد شده تشکل های اقتصادي توسط دبیرخانه27

68.740.01110.763تشکیل شوراهاي استاني گفتگوي دولت و بخش خصوصي28

1000.00610.611دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شوراي گفتگو29

30
تعیین یکي از معاونان دستگاه های اجرایي و قضایي مرتبط با محیط کسب وکار در تهران و مراکز استان ها به عنوان 

مسئول بهبود محیط کسب وکار
56.170.01220.685

1000.00660.666تعیین دستگاه های اجرایي مرتبط با محیط کسب وکار31

79.120.01551.226پاسخگویي دستگاه های اجرایي سراسر کشور به سؤاالت نمایندگان تشکل ها و فعاالن اقتصادي32

33
آماده سازی مکان هایی براي عرضه کاالهاي ایراني، دسترسي تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایراني به بازار مصرف و 

ایجاد امنیت براي فروشندگان کم سرمایه
39.440.01880.741

00.01220تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت34

1000.00830.833فراهم آوردن زمینه شکل گیری تشکل های صنفي بخش ساختمان35

36
ایجاد پایگاه جامع معامالت بخش عمومي و انتشار اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خرید، 

فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملي
60.680.031.392

66.810.01110.742ارائه اطالعات یادشده در صدر ماده به پایگاه اطالع رسانی جامع معامالت بخش عمومي37

38
رسیدگي و تصمیم گیری در صورت عدم انتشار اطالعات معامالت بخش عمومي در پایگاه اطالع رسانی معامالت بخش 

عمومي
46.40.010.464

64.480.01881.217شمول قانون برگزاري مناقصات به همه دستگاه های اجرایي و نهادهاي عمومي غیردولتي و شرکت ها و مؤسسات وابسته39

83.920.01160.973انتشار اطالعات ترک مناقصه هاي برگزار شده در پایگاه اطالع رسانی معامالت بخش عمومي40

30.130.01880.566اولویت دادن به اشخاص حقیقي و حقوقي تعاوني و خصوصي در معامالت دستگاه های اجرایي41

41.350.01330.549استفاده از فرم های یکسان در قرارداد با شرکت های بخش خصوصي و تعاوني42

43
تهیه فرم های یکنواخت براي عقود مالي در بانک ها و همچنین نحوه اعطاي تسهیالت و شیوه هاي اخذ ضمانت نامه 

از بخش های خصوصي و تعاوني، با اعتبارسنجي مشتریان توسط بانک مرکزي و تصویب آن در شوراي پول و اعتبار
1000.01331.33

31.390.03110.976اطالع رسانی تغییرات سیاست ها، مقررات و رویه هاي اجرایي مدتي قبل از اِعمال تغییر44

31.390.01330.417تعیین زمان اطالع رسانی قبل از تغییرات براي هریک سیاست ها و مقررات و رویه هاي اجرایي پس از مشورت با شوراي گفتگو45

26.930.01110.298پیش بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهاي تولیدي46

47
شرکت های  توسط  تولیدي  واحدهاي  براي  گاز  یا  برق  قطع  از  ناشي  خسارات  پوششدهنده  بیمه نامه  خرید  تمهید 

عرضه کننده برق و گاز
26.930.01050.282

1000.00940.944منع اعالم تعطیلي روزهاي کاري48

49
منع استفاده اشخاص حقوقي که دولت و دستگاه های اجرایي در آن ها هر نوع سهام مدیریتي دارند از امتیازات و منافع 

تخصیصي به بخش های تعاوني و خصوصي
44.170.01330.587

50
اتخاذ ترتیبات قانوني براي منع مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایي در مدیریت شرکت های خصوصي، تعاوني و عمومي 

غیردولتي
39.560.01880.743

51
اِعمال اقدامات قانوني براي نحوه رسیدگي به اعتراض مؤدیان مالیاتي و نحوه رسیدگي به اعتراض پرداخت کنندگان 

حق بیمه تأمین اجتماعي
42.920.01440.618
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شماره 
حکم

عنوان حکم
امتیاز اجرا 

از 100
وزن از 1

امتیاز اجرا با 
وزن

47.410.031.422اِعمال اقدامات قانوني براي تنظیم آیین دادرسي تجاري و تشکیل دادگاه های تجاري52

53
رسیدگي به جرائم مرتبط با فعالیت های تجاري و اختالفات بین بخش خصوصي و دستگاه های اجرایي حسب مورد در 
شوراهاي حل اختالف یا شعب خاصي که رؤساي دادگستري استان ها با رعایت صالحیت محلي در حوزه هاي قضایي 

تعیین می نمایند، تا زمان تأسیس دادگاه های تجاري
47.410.03111.464

59.312درصد اجرای احکام قانون از نظر گزارش

براساس اطالعات جدول 8 ، اگر اجرای کل قانون را معادل اجرای 53 حکم آن تلقی نماییم بنابراین تا پایان سال 1399، 59.3 
ازمفاد قانون بهبود اجرایی شده است که البته درصد اجرای برخی احکام  از 0 تا 100 درصد در نوسان بوده است. آنچه که حائز 
اهمیت است آن است که با وزن دهی به احکام قانون، میزان تحقق هر حکم با توجه به اهمیت اجرای آن مدنظر قرار گرفته است.

جدول 9- امتیاز نهایی در مورد میزان دستیابی به اهداف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

شماره 
درصد با وزنوزن از 1میزان تحقق از 100عنوان هدفهدف

تسهیل شروع کسب وکار به ویژه تسریع در صدور مجوزها از طریق ایجاد و استقرار پنجره 1
27.260.082.18واحد کسب وکار

63.540.1610.17الزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از تصمیم گیری های اقتصادی2

85.540.065.13شفاف سازی اطالعات و آمار موردنیاز فعاالن اقتصادی3

58.740.148.22شفاف سازی معامالت بخش عمومی4

39.440.031.18ایجاد دسترسی امن به بازار عرضه برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور5

اطالع رسانی بهنگام در مورد تغییر سیاست ها، مقررات و رویه ها به منظور ایجاد امنیت 6
66.370.063.98اقتصادی و سرمایه گذاری

38.230.041.53ایجاد و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی7

معرفی فرصت ها و ظرفیت های تجاری متقابل و ایجاد تسهیالت برای تردد و اقامت 8
27.970.061.68تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران خارجی

رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت های اقتصادی در کانال مجزا از جرائم عمومی توسط افراد 9
55.080.084.41خبره )دادگاه های تجاری(

ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال در کشور و ارائه فهرست بهنگام تشکل های 10
47.410.073.32اقتصادی

افزایش نقش شورای گفتگو در اصالح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط 11
85.620.065.14کسب وکار

حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادالنه در قوانین و روابط کاری بین دولت و 12
85.260.097.67بخش های خصوصی و تعاونی

کاهش مداخله دستگاه های اجرایی در مدیریت شرکتها و مؤسسه های بخش های خصوصی و 13
41.870.041.67تعاونی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی

جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم های دولت درزمینه ی قطع خدمات 14
26.930.030.81برق، گاز و مخابرات

53.52157.09درصد تحقق اهداف قانون
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براساس اطالعات جدول 9 ، اگر دستیابی به اهداف تدوین قانون را معادل 14 هدف فوق درنظر بگیریم، بنابراین نا پایان سال 
1399، 57.09 درصد ازاهداف قانون بهبود اجرایی و محقق شده اند.که البته درصدتحقق اهداف و یا اثربخشی اجرای آنها از 27 تا 
85 درصد در نوسان بوده است. آنچه که حائز اهمیت است آن است که با  تعریف و وزندهی و پایش اهداف  قانون، میزان تحقق 

هر هدف و اثربخشی اجرای آن با توجه به اهمیت آن مدنظر قرار گرفته است.

جدول 10- درصد اجرای احکام به تفکیک دستگاه ها و نهادهای مجری

امتیاز نهایی  از 100سهم وظایف مجری از 100 مجری اجرای احکام قانون

6947.37حاکمیت

981.47اتاق ها )بخش خصوصی و تعاونی(

2291.05مشترک )شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی(

نشان دهنده مسئولیت  و  میزان حدود 70 درصدبوده  به  بهبود  قانون  در  وظایف حاکمیتی  اطالعات جدول 10، سهم  براساس 
بیشتر دستگاه های اجرایی در قبال اجرای قانون است.با توجه به اینکه بخشی از مسئولیت حاکمیت در قالب وظایف مشترک در 
شورای گفتگو نیز احصا شده است، لذا  مجموع سهم حاکمیت در اجرای قانون، افزون تر هم خواهد بود. البته نوع وظایف محوله 
به حاکمیت نیز از دشواری و پیچیدگی بیشتری برخوردار است واین موضوع به همراه سایر عوامل باعث شده تا موفقیت آن در 
اجرای قانون به میزان 47.37 درصد ارزیابی شود. حال آنکه به نظر می رسد در صورت تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی، 

امکان دستیابی به موفقیت بیشتر فراهم خواهدبود.

ب: نتیجه گیری و نکات کلی پایش

• محیط 	 وضعیت  بهبود  در  آن  اثربخشی  میزان  تعیین  همه،  از  مهمتر  و  کیفی  و  کمی  جهات  از  قانون  اجرای  ارزیابی 
کسب وکار کشور، فرآیند پیچیدهای است که هیچگاه نمی توان ادعا نمود که  به صورت دقیق و بدون خطا انجام شده 
است، زیرا در نظر گرفتن شرایط حاکم بر کشور در طول 9 سال گذشته از یک سو و از سوی دیگر، مشکالت ساختاری 
متغیرهای  درصد  عمومی)حدود70  نهادهای  و  اجرایی  دستگاه های  از  عملکردی  اطالعات  جمع آوری  فرآیندهای  در 
تعریف شده برای محاسبه شاخص ها در این پایش از طریق همکاری مستقیم مجریان یا از سایر منابع، قابل دستیابی و یا 
برآورد شده است(، مانع از دستیابی کامل به اهداف پایش و ازجمله تعیین میزان اثربخشی تصویب قانون بهبود و سایر 
قوانین مشابه است. بااین حال در این گزارش سعی شده تا ضمن رعایت چارچوب های تدوین شده در گزارش های قبلی، 

با رویکردی جدید و با دقت بیشتری به ارزیابی ابعاد مختلف اجرای قانون پرداخته شود.

• همچنان که سهم وظایف و احکام بخش حاکمیت )دولت و قوه قضائیه( در قانون حدود 70 درصد تخمین زده شده است، 	
از دیدگاه خبرگان حوزه کسب وکار، تقریباً به همان میزان هم نقش عوامل داخلی در عدم اجرای کامل قانون مؤثر بوده 
است یعنی اینکه علیرغم وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سال های اخیر و مشکالت خارجی ایجادشده برای 
کشور، بازهم این عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور است که مانع اصلی برای بهبود فضای کسب وکار کشور به شمار 
میرود. نمونه بارز این مشکالت و موانع، 28 مانعی است که در هر فصل توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران در قالب طرح 
پایش ملی محیط کسب وکار و بر اساس ماده 4 همین قانون، مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارش وضعیت آن ها در سطوح 

ملی، استانی، بخشی و فعالیتی نیز انتشار می یابد.

• به عنوان بخش مشترک 	 این گزارش  )در  و بخش خصوصی  مطلوب شورای گفتگوی دولت  نسبتاً  بدون شک عملکرد 
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شناخته شده( در اجرای وظایف و دستیابی به اهدافی که در این قانون برای آن معین شده در مقایسه با بخش حاکمیت 
به تنهایی )هرچند که نوع وظایف بخش حاکمیت بیشتر اجرایی و متفاوت با نقش شورا است(، نشانگر آن است که در 
بستر ایجاد شده برای تعامل بیشتر بین این دو گروه، امکان حل وفصل مسائل موجود، بیشتر از گذشته فراهم است و 
در صورت اجرایی شدن همه الزامات مربوط به حضور اعضا، نحوه تشکیل و اداره جلسات و طرح مباحث مهم و اساسی 
کارشناسی شده مطابق با انتظارات فعاالن اقتصادی و طی مراحل تصمیم سازی مطابق با چارچوب قانونی تعیین شده برای 
رسمیت بخشیدن و اجرایی شدن مصوبات آن، می تواند راهکار مناسبی برای حرکت به سوی اجرای کامل قانون و درنتیجه 
بهبود مستمر محیط کسب وکار در کشور باشد. اگرچه از دیدگاه ناظران خارج از اتاق ایران از جمله در گزارش تخصصی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در مورد عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، میزان موفقیت این 
شورا در دستیابی به اهداف و اجرای وظایفش قابل قبول ارزیابی نمی شود، با این حال باید به این نکته توجه نمود که این 
شورای نوپا با ساختار ویژه ای که دارد تا چه اندازه می توانسته در ساختارهای پیچیده ومتعدد قدرت در کشور اثرگذار 
باشد. البته نظر فعاالن اقتصادی نیز این است که شورا تا رسیدن به جایگاه قانونی خود و اثرگذاری بیشتر بر محیط کسب 
و کار کشور و ساختار مقررات گذاری هنوز فاصله زیادی دارد. آنچه که در این گزارش به عنوان ارزیابی عملکرد شورا در 
اجرای احکام قانون به آن اشاره با توجه به همه این محدودیت هاست واینکه دبیرخانه شورا در اتاق ایران مستقر یافته 

به معنی آن نیست که تمام عملکرد شورا را باید به اتاق ها نسبت داد.

• هرچند درزمینه ی اصالح، بازنگری و حذف و اضافه نمودن برخی مواد قانونی و تبصره های آن، پیشنهادهایی از سوی 	
خبرگان و فعاالن اقتصادی در این گزارش مطرح شده است )فصل سوم(، بااین حال، عمده نظرهای خبرگان بر این نکته 
تأکید دارد که آنچه موجب عدم اجرای کامل احکام این قانون شده است، نقص در محتوا و شکل مواد قانونی نیست بلکه 
موضوع عدم وجود و یا تعریف ضمانت های اجرایی برای پایبندی مجریان به اجرای احکام یا ارائه تفسیرهای سلیقه ای از 
قانون، عدم نظارت کافی و اثرگذار از سوی نهاد قانون گذار و درنهایت عدم پیگیری و مطالبه گری منسجم و مسئوالنه از 

سوی ذینفعان اجرای قانون به ویژه در بخش خصوصی کشور است. 

• از 9 مورد حکم قانونی در این قانون )موضوع مواد 5، 7، 9، 16، 17، 23، 25، 27 و 28( درزمینه ی تهیه و تصویب 	
آیین نامه، دستورالعمل، تعیین مصادیق و ...، پس از 9 سال از تصویب قانون، تنها 5 مورد آن تاکنون عملیاتی شده است 
که در این رابطه به نظر می رسد که سهم کوتاهی و کم کاری حاکمیت و اتاق ها تا حدودی با یکدیگر برابر باشد )مقرر 
بوده که اکثر این مستندات به صورت مشترک تهیه شوند(. بااین حال برای آن دسته از موادی نیز که دستورالعمل های 
موردنظر تهیه و ابالغ شده اند نیز به دالیل مختلف ازجمله: عدم هماهنگی بین دستگاه های مربوط، عدم ایجاد سامانه های 
موردنیاز و یا عدم تخصیص بودجه؛ یا به مرحله اجرا نرسیده اند و یا به طور کامل اجرا نشده اند. ازاین دست می توان به عدم 
اجرای مفاد آیین نامه موضع ماده 7 در خصوص نحوه کاهش مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای اقتصادی 
و یا آیین نامه موضوع ماده 25 در خصوص نحوه جبران خسارت قطع خدمات برق و گاز و مخابرات از سوی شرکت های       

عرضه کننده این خدمات به فعاالن اقتصادی خسارت دیده اشاره نمود.

• تفاوت دیدگاه فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار در ارتباط با میزان شاخص های عملکرد خود اظهارشده توسط 	
دستگاه های اجرایی، اتاق ها و دبیرخانه شورای گفتگو در برخی احکام قانون، به قدری زیاد است که  جمع بندی نتایج را با 
مشکالتی روبرو نموده است. در این راستا به نظر می رسد نقش دو عامل در ایجاد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
اول آنکه شاخص ها و معیارهای تعریف شده برای عملکرد مطلوب در یک بازه زمانی )ساالنه یا فصلی( توسط این مراجع، 
با انتظارات فعاالن اقتصادی و حجم مشکالت و موانع موجود برای رسیدگی و حل وفصل آن ها همخوانی ندارد و دوم آنکه 
اطالعات دقیق و بهنگام برای محاسبه این شاخص ها وجود نداشته و به ناچار از اطالعاتی که مغایر با مقادیر واقعی عملکرد 
و مبتنی بر تخمین های نادرست و یا از موضوعات غیر مرتبط با احکام بوده، برای تهیه گزارش عملکرد استفاده شده است.

• ازآنجاکه بر اساس نظر خبرگان، هدف شماره 2 یعنی »الزام مسئوالن به مشورت با فعاالن اقتصادی پیش از تصمیم گیری های 	
اقتصادی » با 16درصد، بیشترین اهمیت وسهم را از بین اهداف 14گانه تدوین قانون به خود اختصاص داده است؛ به 
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نظر می رسد که فراهم نمودن بسترهای الزم برای اجرای کامل آن )بر اساس گزارش حاضر حدود66 درصد اجرایی شده 
است( نیازمند توجه ویژه ای هم از سوی حاکمیت و هم اتاق ها باشد. از یک سو در قوه مقننه، نسبت به الزامی شدن دریافت 
نظرهای بخش خصوصی در قالب پیوست طرح ها و لوایح ارسالی به مجلس اقدام شود و این موضوع در نظارت بر مصوبات 
و مقرره های دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار نیز موردتوجه قرار گیرد و سایر قوا و به ویژه قوه مجریه نیز 
با استفاده از سامانه های موجود ازجمله پایگاه ملی مقررات و قوانین کشور مستقر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 
نسبت به پوشش کامل و درج تمامی قوانین، مصوبه ها، مقرره ها، آیین نامه ها، بخشنامه ها و سایر دستورالعمل های اجرایی 
تهیه شده توسط دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با موضوع کسب وکار در این سامانه و الزام به ارائه شناسنامه هر 
مقرره شامل مستندات مربوط به اخذ نظرهای بخش خصوصی منطبق با مواد قانون بهبود اقدام و با رعایت ماده 24 
همین قانون در زمان مناسب در مورد آن ها اطالع رسانی نمایند. از سوی دیگر، اتاق ها، تشکل ها و سایر نهادهای کارگری 
و کارفرمایی خارج از اتاق ها نیز موظف شوند تا با تقویت توان کارشناسی خود، ایجاد سازوکار اجرایی منسجم و یکپارچه 
برای پاسخگویی به موقع و ارائه نظرها به حاکمیت و درنهایت ایجاد هماهنگی برای شنیده شدن صدای واحد از بخش 

خصوصی کشور، نقش خود را در هرچه بهتر اجراشدن قانون بهبود و دستیابی به این هدف مهم، ایفا نمایند.

• یکی از اهداف مهم در تهیه این گزارش توسط اتاق ایران، ارزیابی میزان اجرایی شدن احکام مربوط به مواد و تبصره های 	
قانون به صورت کمی و دریافت نظرهای تفصیلی از خبرگان حوزه کسب وکار باهدف آسیب شناسی محتوا و فرآیند اجرای 
از  قانون )گزیده ای  به مواد و تبصره های  اضافه نمودن  یا حذف و  بازنگری و  و  برای اصالح  نیاز  تعیین موارد  قانون و 
نظرها در فصل سوم این گزارش ارائه شده( در راستای هرچه بهترشدن فرآیند اجرا و دستیابی به اهداف معین شده در 
تدوین قانون است. بنابراین در صورت اتخاذ تصمیم برای اصالح قانون و تشکیل کارگروه یا کمیته ای متشکل از همه 
ذینفعان مطرح در آن، با تهیه این گزارش، آمادگی الزم برای ارائه برخی دیدگاه های بخش خصوصی فراهم شده است. 
از سوی دیگر یکی از نکات مهم در خصوص این قانون، عدم تعیین متولی مشخص در قوه مجریه برای راهبری و نظارت 
البته مرکز  ارزیابی عملکرد و همچنین طرح موضوع در هیات دولت است.  ادواری  تهیه گزارش های  قانون،  اجرای  بر 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تاکنون به ترتیب اقدامات ارزندهای درزمینه ی 
تهیه گزارش های ادواری و راهبری فرآیند بهبود محیط کسب وکار در کشور انجام داده اند. در همین راستا به نظر می رسد 
افزایش اختیارات و نقش اتاق ها در فرآیند تصمیم سازی در کشور و به ویژه تهیه گزارش پایش در مورد این قانون و سایر 
قوانین مرتبط با محیط کسب وکار کشور ) ازجمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر اساس بند 
د ماده 91 همان قانون، وظیفه تهیه گزارش در مورد آن به عهده اتاق ها گذاشته شده است( و تفویض نقش تنظیم گری 
به اتاق ها )تحت هدایت و راهبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور(، می تواند خأل مورداشاره را تا حد 

زیادی برطرف نماید.

• از سال 1395 گزارش پایش ملی 	 اتاق ها  به همراه سایر  ایران  بازرگانی  اتاق  این نکته ضرورت دارد که  پایان ذکر  در 
محیط کسب و کار را در راستای اجرای ماده 4 همین قانون در دستور کار دارد و به طور فصلی آخرین وضعیت شاخص 
های محیط کسب و کار رابررسی و اعالم می نماید.عدد شاخص ملی که در طول سال های اخیر مورد رصد قرار گرفته، 
حکایت از آن دارد که وضعیت مولفه های اصلی محیط کسب و کار به جز در سال 1397، به سمت بهبود حرکت نموده 
ودر پایان سال 1399 به حرکت مثبت خود ادامه داده است.هرچند گسترش ویروس کرونا در کشور از یکسو و به اوج 
رسیدن وضعیت تحریم ها از سوی دیگر که خود منجر به بی ثباتی در مقررات و همچنین قیمت ها شده بود منجر شد 
تا اقدامات مثبتی که از سوی دستگاه های اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار انجام شده بود به نتیجه مطلوب نرسد.
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پیوست ها
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پیوست 1: انواع فرم ها و راهنمای تکمیل آن ها ) کمی و کیفی(

الف( فرم کمی

این فرم دارای 8 ستون است؛ ستون 1 شماره ردیف، ستون 2 عنوان قلم آماری، ستون 3 واحد سنجش )اندازه گیری(، ستون 
4 دوره تناوب )فصلی، شش ماهه، ساالنه(، ستون 5 دوره گزارش قلم، ستون 6 مقدار/ عملکرد، ستون 7 شرح مستندات / منبع 
داده و ستون 8 دالیل عدم اقدام/ تاخیر است. ترتیب قرار گرفتن هر بخش در این فرم بر اساس ردیف حکم و ترتیب قرار گرفتن 

اقالم آماری برحسب موضوع هر حکم است. 
نمونه فرم شاخص کمی

پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار- مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران

فرم 1- دریافت گزارش اهداف 
کمی احکام قانون

واحد پیگیر در اتاقدستگاه متولیموضوعحکم شماره 

واحد عنوان قلم آماریردیف
سنجش 

 دوره تناوب
  )فصلی، 

شش ماهه، ساالنه(
 دوره گزارش 

قلم
مقدار/ 
عملکرد

شرح مستندات/ 
دالیل عدم اقدام/تأخیرمنبع داده

1 

   

 
   

   

   

2 

   

 
   

   
   

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده: تاریخ تکمیل فرم:
     

 ستون 1- شماره ردیف قلم آماری

شماره ردیف در هر بخش از 1 شروع و به طور مسلسل تا آخرین قلم آماری آن بخش ادامه می یابد.

ستون 2- نام قلم آماری

عنوان قلم آماری بر اساس موارد ذکر شده در جدول پیوست مربوط به موضوعات هر ردیف حکم آورده شده است. 

ستون 3- واحد سنجش قلم آماری

واحد اندازه گیری هر قلم آماری در سطر مقابل آن قلم آماری درج می شود. به طور مثال، واحد اندازه گیری طرح ها و پروژه های 
مطالعاتی اجرا شده، "تعداد" و یا واحد اندازه گیری شاخص ملی محیط کسب وکار بر اساس امتیاز از 10 است که شماره یک، 

بهترین امتیاز و شماره ده، بدترین امتیاز است.

ستون 4- دوره تناوب )فصلی، شش ماهه، ساالنه( قلم آماری
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دوره زمانی هر قلم آماری به 3 دوره فصلی، شش ماهه و ساالنه تقسیم شده است. بسته به نوع قلم آماری و اطالعات موجود 
زمانی  اگر دوره  آماری ذکر شود.  قلم  برای عملکرد هر  مقدار  یک  باید  انتخاب شود؛ صرفاً  زمانی »ساالنه«  درصورتی که دوره 
»شش ماهه« انتخاب شود؛ نیاز به دو مقدار برای عملکرد هر قلم آماری است که مجموع آن، عملکرد ساالنه را نشان دهد و نهایتاً 
برای دوره زمانی »فصلی« نیاز به چهار مقدار برای عملکرد است که مجموع آن، عملکرد ساالنه را نشان دهد. بدیهی است در 
اولین دوره تکمیل این فرم، تکمیل کننده فرم با توجه به اطالعات موجود در سازمان متبوع خود نسبت به تعیین دوره گزارش 

اقدام نموده و در  دوره های بعدی نیز به همین طریق عمل خواهد شد.

ستون 5- دوره گزارش قلم آماری

بر اساس آنچه برای ستون 4 گفته شد، با انتخاب دوره ساالنه، باید سال موردنظر، دوره شش ماهه، شش ماهه اول و دوم سال 
موردنظر و در صورت انتخاب دوره فصلی باید به فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال موردنظر اشاره نمود. مثاًل بهار 1399 

یا شش ماهه اول 1398.

ستون 6- مقدار / عملکرد قلم آماری

در این ستون ، مقدار قلم آماری بر اساس دوره های زمانی انتخاب شده در ستون 5 تکمیل می شود.

ستون 7- شرح مستندات / منبع داده

در این ستون نام منبع تولیدکننده قلم آماری بسته به مورد مشخص می شود. به طور مثال برای طرح ها و پروژه های مطالعاتی 
اجرا شده، در این ستون »گزارش های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب « نوشته می شود. 

ستون 8- دالیل عدم اقدام / تأخیر برای تولید قلم آماری

در این ستون درصورتی که برای قلم آماری ذکر شده اطالعاتی موجود نیست، باید دالیل عدم اقدام صورت گرفته برای تولید 
آن قلم و یا دالیل تأخیر در تولید آن ذکر شود.

 این فرآیند تا پایان تمامی اقالم مربوط به حکم موردنظر ادامه یافته در خاتمه، فرد تکمیل کننده فرم با ذکر نام و نام خانوادگی 
خود در محل مربوط ، تاریخ تکمیل فرم را نیز در مکان موردنظر درج می نماید.

ب( فرم کیفی

به منظور بررسی میزان تحقق اهداف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، شاخص هایی تدوین شده است که برای محاسبه 
این شاخص ها نیاز به جمع آوری اطالعات اقالم آماری از دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای مختلف وجود دارد. بررسی 
شاخص های پایش اهداف قانون در دو گروه کمی و کیفی دسته بندی شده اند که به منظور اندازه گیری آن ها از سه فرم اهداف کمی، 
اهداف کیفی و نظرسنجی استفاده می شود. راهنمای حاضر باهدف آشنایی تکمیل کنندگان با نحوه پاسخگویی و درج اطالعات در 

فرم شماره دو تهیه شده است.

ازآنجاکه برای پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، 29ماده قانونی آن در قالب 53 حکم مجزا تدوین شده است 
لذا بخش باالیی فرم به معرفی شماره حکم، موضوع حکم، سازمان متولی اجرای آن حکم واحد مرتبط در اتاق ایران با موضوع 
پیگیری دریافت اطالعات مربوط به آن حکم پرداخته است. در بخش پایین فرم، اطالعات اقالم آماری بر اساس راهنمای تکمیل 

آن توسط سازمان مرتبط درج می شود.

این فرم دارای 6 ستون است؛ ستون 1 شماره ردیف، ستون 2 رویه گزارش )فصلی، شش ماهه، ساالنه(، ستون 3 شرح عملکرد، 
ستون 4 میزان دستیابی به اهداف )از 100(، ستون 5 شرح مستندات و ستون 6 دالیل عدم اقدام/ تأخیر است. ترتیب قرار گرفتن 

هر بخش در این فرم بر اساس ردیف حکم است. 
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 نمونه فرم شاخص کیفی

پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار- مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران

فرم2- دریافت گزارش اهداف کیفی احکام قانون
دستگاه/ سازمان موضوعحکم شماره 

واحد پیگیر در اتاقمتولی

شرح رویه گزارش  )فصلی، شش ماهه، ساالنه(ردیف
عملکرد

میزان دستیابی به اهداف )از 
دالیل عدم اقدام/شرح مستندات100(

تأخیر

1     
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده:  تاریخ تکمیل فرم:

ستون 1- شماره ردیف قلم آماری

شماره ردیف در هر بخش از 1 شروع و به طور مسلسل تا آخرین گزارش عملکرد یا اقدام انجام شده در این بخش ادامه می یابد.

ستون 2- رویه گزارش )فصلی، شش ماهه، ساالنه(

رویه گزارش بر اساس 3 دوره فصلی، شش ماهه و ساالنه قابل بیان است. بسته به موضوع حکم و اطالعات موجود درصورتیکه دوره 
زمانی »ساالنه« انتخاب شود؛ صرفاً باید گزارش ساالنه ذکر شود. اگر دوره زمانی »شش ماهه« انتخاب شود؛ نیاز به دو گزارش بر 
اساس حکم مرتبط است که مجموع آن، عملکرد ساالنه را نشان دهد و نهایتاً برای دوره زمانی »فصلی« نیاز به چهار گزارش است 
که مجموع آن، عملکرد ساالنه را نشان دهد. بدیهی است در اولین دوره تکمیل این فرم، تکمیل کننده فرم با توجه به اطالعات 
موجود در سازمان متبوع خود نسبت به تعیین دوره گزارش اقدام نموده و در دوره های بعدی نیز به همین طریق عمل خواهد شد.

ستون 3- شرح عملکرد

در این ستون با توجه به نوع گزارش بیان شده در ستون دو، باید عملکرد مرتبط با آن حکم با توجه به اطالعات موجود در سازمان 
نزولی«،  اصطالحات »رشد صعودی/  از  است می توان  به صورت کیفی  این شرح عملکرد  اینکه  دلیل  به  داده شود.  متبوع شرح 

»کاهش / افزایش شدید در دوره موردبررسی«، »تأثیر مثبت/ منفی« و ... استفاده نمود.

ستون 4- میزان دستیابی به اهداف )از 100(

در این ستون به میزان دستیابی به اهداف تعیین شده در حکم مرتبط پرداخته می شود. این میزان به صورت عددی بین 0 تا 100 
بیان شده که صفر نشانگر کمترین و 100 بیشترین میزان دستیابی به اهداف را نشان می دهد. عدد بیان شده نسبی است و نظر 
سازمان متبوع در رابطه با میزان دستیابی به اهداف موضوع حکم است که ممکن است از دید سازمانی دیگر عدد متفاوتی باشد.

ستون 5- شرح مستندات

در این ستون به شرح مستنداتی که بر اساس آن گزارش مرتبط تهیه شده پرداخته می شود. این مستندات شامل تمام مدارکی 
است که میزان دستیابی به اهداف موضوع حکم را نشان می دهد که می تواند شامل صورتجلسه، نامه، گزارش، نشریه، مقررات و 

آیین نامه های وضع شده، کمیته ها و یا شوراهای تشکیل شده و یا سامانه ها و پایگاه های ایجادشده و ... باشد.

ستون 8- دالیل عدم اقدام / تأخیر برای اجرای موضوع حکم

در این ستون درصورتی که برای موضوع حکم ذکرشده اطالعاتی موجود نباشد، باید دالیل عدم اقدام صورت گرفته برای اجرای آن 
موضوع و یا دالیل تأخیر در اجرای آن ذکر شود.
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این فرآیند تا پایان اقدامات مربوط به حکم موردنظر ادامه یافته و در خاتمه، فرد تکمیل کننده فرم با ذکر نام و نام خانوادگی خود 
در محل مربوط، تاریخ تکمیل فرم را نیز در مکان موردنظر درج می نماید.

پیوست 2: پرسشنامه نظرسنجی

طرح پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

پرسشنامه نظرسنجی از فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار کشور- زمستان 1399

پاسخگوی محترم:

پرسشنامه زیر باهدف سنجش ادراک صاحب نظران درزمینه ی میزان تحقق و اثربخشی اجرای احکام قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار به ویژه در مواردی که پایش اهداف کیفی مدنظر است یا در مواردی که احتمال کمتری برای دریافت مقادیر 
پرسشنامه،  اول  در بخش  است.  دارد، طراحی شده  قانون وجود  اجرای  اهداف کمی  پایش  برای  مرتبط  آماری  اطالعات  و 
اطالعات تکمیل کننده پرسشنامه باهدف انجام تحلیل های توصیفی، مورد پرسش  قرارگرفته اند. در بخش دوم پرسشنامه، 
نظر فعاالن اقتصادی در مورد 30 حکم مطرح شده در مواد و تبصره های قانون، از طریق پاسخ به طیف عددی ده گانه دریافت 
می شود. در بخش سوم، نظرهای فعاالن اقتصادی و خبرگان در خصوص نیاز به بازنگری مواد قانون، پیشنهادهای اصالحی 
و دیدگاه کلی آنان در این زمینه به صورت تشریحی مورد پرسش قرار می گیرند. اتاق بازرگانی ایران ضمن تشکر از همکاری 
صمیمانه شما در تکمیل پرسشنامه به اطالع می رساند که اطالعات این پرسشنامه کاماًل محرمانه بوده و نتایج کلی آن صرفاً 

به منظور تکمیل فرآیند پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مورداستفاده قرار خواهند گرفت.

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

راهنمای بخش اول: در این بخش، اطالعات تکمیل کننده پرسشنامه فقط در یکی از سطرهای مربوط به اشخاص حقیقی یا 
حقوقی ثبت می شود. درصورتی که فرد تکمیل کننده، نماینده موسسه، تشکل، اتاق و ... باشد،  مشخصات شخص حقوقی در 
محل مربوط درج  می شود. منظور از اشتعال در بخش، شامل سه بخش عمده: خدمات، صنعت و کشاورزی است. نام استانی 
که محل اصلی فعالیت شخص یا کارخانه، تشکل، اتاق و ... در آن واقع است، در قسمت استان محل فعالیت درج می شود. 
عضویت در اتاق شامل عضویت یا وابستگی به یکی از اتاق های تعاون، اصناف و بازرگانی ایران است. سه اطالع اخیر) بخش، 
استان و اتاق( برای همه اشخاص تکمیل می شود. در قسمت پایانی این بخش، تاریخ تکمیل پرسشنامه نیز درج می شود.

  بخش اول: مشخصات تکمیل کننده

اشخاص حقیقی
رشته تحصیلیتحصیالتجنسسن)سال(نام و نام خانوادگی

اشخاص حقوقی
نام موسسه/ تشکل/ 

اتاق و...
سابقه فعالیت 
مؤسسه)سال(

سمت فرد 
تکمیل کننده

تحصیالت فرد 
تکمیل کننده

رشته تحصیلی فرد 
تکمیل کننده

استان محل اشتغال در بخش :
فعالیت:

عضویت در 
اتاق:

تاریخ تکمیل:  ........................
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بخش دوم: پرسش های نظرسنجی

راهنمای بخش دوم: در این بخش، از شما درخواست می شود برای پاسخ به هریک از 30 پرسش  زیر، موافقت کامل خود با مفاد 
گزینه مربوط را با ثبت عالمت * در ستون 10، مخالفت کامل خود را با ثبت عالمت  *  در ستون 1 و در سایر موارد، یکی از 
اعداد بین این دو مقدار )2 تا 9(را انتخاب و در ستون مربوط  عالمت* کنید. همچنین درصورتی که در ارتباط با حکم موردنظر 

اطالعی نداشته و یا نظر خاصی ندارید، در ستون نظری ندارم )صفر( عالمت * را درج نمایید.

قمگزینه) حکم قانون(ردیف
واف

ال م
کام

فم
خال

ال م
کام

رم
ندا

ی 
ظر

ن

109876543210

1
با ایجاد مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب در اتاق ایران، توانمندي بخش 
خصوصي و تعاوني در حیطه کشاورزي، آب، منابع طبیعي و صنایع غذایي افزایش یافته 

است.

2
دولت پیش از تصمیم گیری های مرتبط با محیط کسب وکار و اصالح و تدوین مقررات 
مربوط، نظر کتبي اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند 

را درخواست و بررسی می نماید.

نظر 3 اجرایی،  رویه های  و  بخشنامه ها  مقررات،  تدوین  هنگام  اجرایی  دستگاه های 
تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعالم و موردتوجه قرار می دهند.

اتاق ها درزمینه ی تهیه فهرست تشکل های اقتصادی فعال در کشور و ایجاد، ساماندهی 4
و ثبت تشکل های موردنیاز عملکرد مطلوبی داشته اند.

5
در  انسجام  و  یکپارچه سازی  و  ادغام  موازی،  تشکل های  حذف  درزمینه ی  اتاق ها 
فعالیت های موازي تشکل ها به ویژه در فعالیت های صادرات غیرنفتي، عملکرد مطلوبی 

داشته اند.

نظرات اصناف و تشکل های جدید اقتصادی سراسری توسط مسئوالن مدنظر قرارگرفته 6
است.

مستمر 7 به طور  در کشور  و سرمایه گذاران  اقتصادي  فعاالن  موردنیاز  اطالعات  و  آمار 
تهیه و منتشر  می شود.

مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایي مختلف به واحدهاي تولیدي کشور، ساماندهي 8
و کاهش یافته است.

واحد 9 پنجره  قالب  در  اجرایی  دستگاه های  در  اقتصادی  فعالیت  مجوزهای  صدور 
)فیزیکی یا الکترونیکی( ساماندهی شده است.

تمامی مراحل فرآیند تجارت خارجي کشور با ایجاد و استقرار سامانه های الکترونیکی 10
بدون حضور ذینفع و به صورت مجازی صورت می گیرد.

ظرفیت های روابط خارجي و نمایندگی های سیاسي ایران در خارج از کشور در اختیار 11
فعاالن اقتصادي قرارگرفته است.

تردد سرمایه گذاران خارجي و شرکاي تجاري به ایران تسهیل شده است.12

تسهیل 13 و  تعاونی  و  خصوصی  بخش های  و  دولت  بین  تبادل نظر  در  گفتگو  شوراي 
فعالیت های اقتصادی این بخش ها مؤثر واقع شده است.

شوراي گفتگو در بررسی و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر و ارائه پیشنهادها 14
و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، عملکرد مطلوبی داشته است.

شوراي گفتگو نظرات و پیشنهادهاي نمایندگان اصناف یا تشکل های اقتصادي 15
بخش های خصوصی و تعاونی را استماع و موردتوجه قرارداده است.

شورای گفتگو براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب وکار و مهارت های شغلي و 16
کارآفریني در کشور اقدامات مؤثری صورت داده است.
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قمگزینه) حکم قانون(ردیف
واف

ال م
کام

فم
خال

ال م
کام

رم
ندا

ی 
ظر

ن

109876543210

17
شورای گفتگو درزمینه ی حذف یا تعمیم امتیازات موجود در قوانین و مقررات، رویه ها 
و قراردادها براي بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های خصوصي و تعاوني، اقدامات 

مؤثری انجام داده است.

شورای گفتگو اقدامات مؤثری در شناسایي واحدهاي مشمول پرداخت مالیات )کاهش 18
فرار مالیاتی( داشته است.

فضای 19 بهبود  در  مؤثری  نقش  خصوصي،  بخش  و  دولت  گفتگوي  استاني  شوراهاي 
کسب وکار در استان ها داشته اند.

20
ضمن  آن ها  استانی  واحدهای  کسب وکار  محیط  با  مرتبط  اجرایي  دستگاه های 
و  مطالبات  اقتصادي،  فعاالن  و  تشکل ها  نمایندگان  سؤاالت  به  مناسب  پاسخگویی 

شکایات آن ها را بررسی می نمایند.

شهرداری ها، برای دسترسی به بازار مصرف و ایجاد امنیت براي فروشندگان کم سرمایه 21
و تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایراني، مکان هایی تعیین و اختصاص داده اند.

با ایجاد پایگاه جامع معامالت بخش عمومي، شفافیت الزم و امکان رقابت برای همه 22
ذینفعان در انجام معامله با دستگاه های اجرایی فراهم آمده است.

به 23 برابر،  شرایط  در  قرارداد  طرف  انتخاب  و  معامالت  انجام  در  اجرایی  دستگاه های 
اشخاص حقیقي و حقوقي تعاوني و خصوصي اولویت می دهند.

24
برای ایجاد تراضی و عادالنه نمودن قراردادها، دستگاه های اجرایی در انعقاد قرارداد با 
شرکت های بخش خصوصي و تعاوني جهت خرید کاال و خدمات، از فرم های یکنواخت 

استفاده می نمایند.

25
و  مقررات  سیاست ها،  در  تغییرات  هرگونه  مورد  در  دولت،  و  اجرایی  دستگاه های 
رویه هاي اجرایي، در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه های گروهی اطالع رسانی 

می کنند.

برای پرداخت خسارت به واحدهاي تولیدي ناشي از قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات، 26
اقداماتی توسط شرکت های عرضه کننده این خدمات پیش بینی و انجام می شود.

اشخاص حقوقي که دولت و دستگاه های اجرایي در آن ها هر نوع سهام مدیریتي دارند، 27
از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش های تعاوني و خصوصي استفاده نمی کنند.

غیردولتي، 28 و عمومي  تعاوني  مدیریت شرکت های خصوصي،  در  اجرایي  دستگاه های 
مداخله و نفوذ ندارند.

پرداخت کنندگان حق 29 و   مالیاتي  اعتراض مؤدیان  به  براي رسیدگي  قانوني  اقدامات 
بیمه تأمین اجتماعي توسط دولت صورت می گیرد.

30
خصوصي  بخش  بین  اختالفات  و  تجاري  فعالیت های  با  مرتبط  جرائم  به  رسیدگي 
تخصصی صورت  در شعب  و  تجاري  دادرسي  آیین  اساس  بر  اجرایي  دستگاه های  و 

می پذیرد.
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بخش سوم: پیشنهاد اصالح و بازنگری و بیان دیدگاه های کلی

راهنمای بخش سوم: در این بخش، از شما درخواست می شود برای پاسخ به هریک از 4پرسش  زیر، به صورت تشریحی نسبت به اعالم 
موارد پیشنهادی خود با ذکر دالیل و یا درج متن و موضوع پیشنهادی مشخص در محل مربوط اقدام نمایید.

1-  به نظر شما کدام یک از مواد و یا تبصره های قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، به دلیل نداشتن کارایی و اثربخشی، ضرورت و یا امکان 
اجرا، باید حذف شوند؟ لطفاً دالیل خود را بیان کنید.

2-  به نظر شما کدام یک از مواد و یا تبصره های قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، نیاز به بازنگری و اصالح دارند؟ لطفاً دالیل اصالح 
موردنظر و متن پیشنهادی خود را نیز بیان کنید.

 

عوامل  یا  و   )... و  خارجی)تحریم  عوامل  از  هریک  نقش  نمی دانید،  موفقیت آمیز  را  بهبود  قانون  از  بخش هایی  اجرای  درصورتی که   -3
داخلی)مشکالت مدیریتی و ...( در این خصوص را با ذکر درصد، ارزیابی و بیان نمایید.

 

4-پیشنهادهای خود برای اجرای هرچه بهتر قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را )حداکثر 3 مورد( بیان فرمایید.
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پیوست 3: فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی همکار در تهیه گزارش

الف( اشخاص حقوقی شرکت کننده در نظرسنجی

انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون کشوری. 1

انجمن شرکت های تولیدکننده برق. 2

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی. 3

انجمن مدیران صنایع. 4

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران. 5

انجمن رنگ و رزین. 6

انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران. 7

انجمن ملی خرمای ایران. 8

انجمن خدمات فنی و مهندسی. 9

انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون استان کرمان. 10

انجمن صنایع دستی. 11

اتحادیه سرب. 12

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران. 13

سندیکای صنعت برق ایران. 14

سندیکای صنعت برق ایران شعبه اصفهان. 15

سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی. 16

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان. 17

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر. 18

اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه. 19

اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات. 20

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش. 21

اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد. 22

اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین. 23

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا. 24
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اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند. 25

اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس. 26

اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس. 27

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا. 28

دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی. 29

اتاق بازرگانی خراسان جنوبی. 30

اتاق بازرگانی البرز- کمیسیون بازرگانی. 31

اتاق بازرگانی همدان. 32

اتاق بازرگانی کرمانشاه. 33

خبره اتاق تعاون ایران. 34

اتاق تعاون سیستان و بلوچستان. 35

اتاق تعاون کردستان. 36

اتاق تعاون کهگیلویه و بویراحمد. 37

اتاق تعاون اصفهان. 38

اتاق تعاون آذربایجان شرقی. 39

اتاق تعاون خراسان شمالی. 40

اتاق تعاون زنجان. 41

اتاق تعاون سمنان. 42

اتاق تعاون فارس. 43

اتاق تعاون کرمان. 44

اتاق تعاون البرز. 45

اتاق تعاون کرمانشاه. 46

اتاق تعاون گلستان. 47

اتاق تعاون هرمزگان. 48

اتاق تعاون قم. 49

اتاق تعاون گیالن. 50

اتاق تعاون اردبیل. 51
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اتاق تعاون همدان. 52

بنیاد تعاون و توسعه و کارآفرینی. 53

اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران. 54

اتحادیه تاکسیرانی کشور. 55

اتحادیه خوراک دام. 56

اتحادیه فراگیر ملی خراسان شمالی. 57

اتحادیه تعاونی های کشاورزی مرغداران مرغ گوشتی استان آذربایجان شرقی. 58

تعاونی مصرف کارکنان 15 خرداد سیستان و بلوچستان. 59

تعاونی روغن فردا. 60

تعاونی فرااستانی توسعه پارس ایرسا. 61

شرکت تعاونی خاور کویر. 62

شرکت تعاونی رنگ و رزین الوان. 63

کمیسیون عمران و مسکن. 64

کمیسیون دانش بنیان. 65

اتاق اصناف بوشهر. 66

اتاق اصناف خراسان جنوبی. 67

اتاق اصناف خراسان شمالی. 68

اتاق اصناف خوزستان. 69

اتاق اصناف شهرستان قروه کردستان. 70

اتاق اصناف گیالن. 71

اتاق اصناف همدان. 72

نساجی الگانت سمنان. 73

شرکت الیاف ترمه اسپادانا. 74

خرید لبن قم. 75

شرکت نیکان تجارت . 76

الوند شیمی همدان. 77
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ب( اشخاص حقیقی شرکت کننده در نظرسنجی

محمد قاسمی. 1

سید جواد زمانی. 2

سید جعفر مرعشی. 3

حمیدرضا فوالدگر. 4

محسن عامری. 5

منیره امیرخانلو. 6

شیما حاجی نوروزی. 7

علی چاغروند. 8

سید احمد میرمحمد صادقی. 9

علیرضا طاهری. 10

علیرضا عقیلی مهریزی. 11

محمد امین طاهری. 12

مصطفی مبینی . 13

علی شریعتی. 14

نیما توکلی جنتی. 15

محسن حمیدی. 16

هادی خورشیدی. 17

خسرو طالبی رحیق. 18

علی اکبر فالح . 19

مهدی براتی. 20

علی اسالمی. 21

سید محمد حسینی. 22

مظفر محمدی. 23

محمدحسین اکبری. 24

سارا سلطان زاده. 25

خبره اتاق اصناف اردبیل. 26

خبره اتاق اصناف ایران. 27
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پ( اعضای کارگروه پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در اتاق بازرگانی ایران

محمدرضا دوست محمدی مسئول کارگروه و نماینده مرکز پژوهش های اتاق. 1

مریم بهروزی  نماینده معاونت بین الملل. 2

معصومه گودرز نماینده دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. 3

پردیس پیرویان نماینده معاونت پشتیبانی. 4

سپیده جهانمردی نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس. 5

سید مسعود عرفانی نماینده معاونت استان ها و تشکل ها. 6

 حمیدرضا قاسمی نماینده معاونت کسب وکار. 7

محمد زائری نماینده شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار. 8

حانیه زیادلو کارشناس ارشد گروه محیط کسب وکار و رقابتپذیری مرکز پژوهش های اتاق. 9

 فاطمه بهروزی هما کارشناس آمار و دبیر کارگروه. 10

ت( محقق و مجریان پروژه

دکتـر محمدرضا نـوربـخش )محقق و مجری پروژه(. 1

محمدرضا دوست محمدی )مدیریت اجرا و تحلیلگر پروژه(. 2

حانیه زیادلو )کارشناس ارشد اجرا(. 3

فاطمه بهروزی هما )کارشناس پیگیری و اجرا(. 4
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منابع و مآخذ

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران)1400-1396(.	 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب1390 واصالحات بعد از آن.	 

آیین نامه ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به شماره 53567/ت51721ه مورخ 5/6/.1395.	 

آیین نامه ماده 9  قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به شماره 62669/ت50318ه مورخ1399/6/4.	 

آیین نامه ماده 16  قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به شماره 15401/ت50093ه مورخ 1394/2/12.	 

آیین نامه ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به شماره 7411/ت49810ه مورخ 1395/1/28.	 

گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس  در مورد ارزیابي اجراي 14حکم مندرج در ماده11 قانون بهبود مستمر 	 
محیط کسب وکار- 1398

گزارش کمیسیون ویژه اصل 44  مجلس درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار-1397	 

گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس درزمینه ی اجرای قانون بهبود در سال 1396.	 

گزارش عملکرد اتاق بازرگانی ایران در سال 1399.	 

گزارش پایش آخرین وضعیت اجرای احکام قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار توسط دبیرخانه شورای گفت وگوی 	 
دولت و بخش خصوصی-1396 

نشریه فصلی پایش ملی محیط کسب وکار-پاییز1399	 

 نشریه ساالنه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی- 1398.	 

کتاب فهرست ملی تشکل های اقتصادی -ویرایش دوم مرداد 1398.	 

نشریات منتشرشده و مستندات برگزاری جلسات آموزشی، ترویجی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور	 

صورت جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور در سال های 1399 و 1398.	 

مصوبه جلسه 57 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1394.	 

سایت G4B.ir درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه دادور.	 

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

 	/https://setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مستقر در وزارت صمت به آدرس

 	 https://www.doingbusiness.org اطالعات پایگاه بانک جهانی به آدرس

نامه شماره 27/16623/د مورخ 1399/11/14 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی.	 

نامه شماره 26/18354/د مورخ 1399/12/6مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران	 

نامه شماره 99/21372 مورخ 1399/10/21 مرکز آمار ایران. 	 

نامه شماره 390953 مورخ 1399/11/20سازمان اداری و استخدامی کشور.	 

نامه شماره 60/284752 مورخ 1399/11/25  وزارت صمت.	 
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نامه شماره 138965 مورخ 1398/8/25 وزارت امور اقتصادی و دارائی به هیات وزیران. 	 

 نامه شماره 2/181997 مورخ 1399/12/19 وزارت امور اقتصادی و دارائی به اتاق ایران.	 

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

نامه شماره 1158-99-10-ص تاریخ 1399/12/2مرکز ملی رقابتبه اتاق ایران.	 

نامه شماره 125148 تاریخ 1399/11/1معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی.	 

نامه شماره م ب 427984 مورخ 1399/11/20 وزارت نفت به اتاق ایران.	 

نامه شماره 58373/156569 مورخ 1399/12/27 دبیرخانه هیات دولت به اتاق ایران.	 

به 	  ایران  بازرگانی  نامه های شماره10/1/9390/ص مورخ 1399/9/29و 10/1/11273/ص مورخ 1399/11/18اتاق 
دستگاه های اجرایی.


