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ط کار به شرح يط محيکه شرا ياست و در موارد ي، قطع٢٢/١٢/١٣٨٠مصوب  ٧٦به ماده 
 يدنظر استانيو تجد يبدو يها يتهم مجدد توسط کمير کند، اتخاذ تصمييمذکور تغ

ين ندارد. نظر به ا يد منعيط جدينامه صدرالذکر از زمان حصول شرا نييآ ٧موضوع ماده 
بدواً مشاغل  يدنظر استانيو تجد يبدو يها يتهموضوع تعارض، کم يها که در پرونده

 يته هايکن متعاقباً کمياند ول نکرده يتلق آور زيان شکات را در زمره مشاغل سخت و
 شناخته نشده بود، مجدداً آور زيان ن مشاغل شکات سخت ويش از ايکه پ ياميمذکور در ا

م در يث که اتخاذ تصمين حيشناخته اند از ا آور زيان ام سابق را سخت ويمشاغل آنها در ا
 ١٥و  ١٧نداشته است و آراء شعب  يام قبالً به عمل آمده بوده وجاهت قانونيخصوص آن ا

ب اثر به نظر يبه شرح مندرج در گردش کار [که با عدم ترت يوان عدالت اداريد ١٢و 
ت ي، شکاينسبت به موارد اظهارنظر شده قبل يدنظر استانيو تجد يبدو يها يتهمؤخر کم

 بر اساس مشاغل سخت و يبه بازنشستگ ياجتماعتأمين  بر الزام سازمان يشکات مبن
ماده  ٢به استناد بند  ين رأيح و موافق مقررات است. اياند] صح را وارد ندانسته آور زيان
 يبرا ١٣٩٢مصوب  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٩و ماده  ١٢

 االتباع است. ي مربوط در موارد مشابه الزمر مراجع اداريو سا يوان عدالت اداريشعب د
 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 

 ١٥/٥/١٣٩٣                                                      هـ        ٥٠٤٤١/ت٥٣٦٠٧رهشما
 هاي ارزيابي  در خصوص معاني، شاخص و زيرشاخصنامه  تصويب

 و آثار تدوين و تصويب مقررات بر بهبود محيط كسب و كار
 امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت نيرو ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزارت 

 و فناوري اطالعاتوزارت دادگستري ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات 

 جمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه

 ١٣/٢/١٣٩٣مورخ  ١٩٠٧٦به پيشنهاد شماره  ١١/٤/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 

 تصويب كرد: جمهوري اسالمي ايران
 روند: نامه در معاني مشروح زير به كار مي ـ اصطالحات مندرج در اين تصويب١

الف ـ محيط كسب و كار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي توليدي 
 باشند. كه خارج از كنترل مديران آنها مي

ا هاي ارزيابي محيط كسب و كار مطابق ب ب ـ شاخص و زيرشاخص: شاخص
 المللي به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است. استانداردهاي بين

) قانون مديريت خدمات ٥هاي موضوع ماده ( هاي اجرايي: دستگاه ج ـ دستگاه
 ـ .١٣٨٦كشوري ـ مصوب 

ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند در تدوين و تصويب مقررات، آثار آن را بر بهبود ٢
هاي پشتيبان، بخش محيط كسب و  كار مورد توجه قرار داده و در گزارشمحيط كسب و 

 كار را لحاظ نمايند.
ت دستورالعمل تهيه گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف اس تبصره ـ

محيط كسب و كار را مشتمل بر خدمات و مجوزهاي موردنظر در هر دستگاه  پشتيبان
هاي  ارتباط اين گزارش با ديگر اجزاي گزارش اجرايي، اجزاي گزارش پشتيبان و نحوه

 هاي اجرايي مرتبط تدوين و ابالغ نمايد. پشتيبان با همكاري دستگاه
هاي جهاني  هاي اجرايي مكلفند در جهت ارتقاي جايگاه ايران در شاخص ـ دستگاه٣

كسب و كار و بهبود محيط كسب و كار، اقدام الزم را براي رسيدن به وضعيت مطلوب در 
 دول زير انجام دهند:ج

 
دستگاه 
 زيرشاخص موردنظر اجرايي

وضعيت 
 كنوني

وضعيت مطلوب 
 ١٣٩٣در سال 

 توضيح

 وزارت كشور

 به صورت بر خط ــ اخذ گواهي عدم سوءپيشينه
با جلب مشاركت 
 نيروي انتظامي

 روز ٥ روز ١٥ اخذ استعالمات ثبتي
با جلب مشاركت 
 نيروي انتظامي

 روز ١٤٥ روز ٣٢٠ زاخذ مجوز ساخت و سا

با همكاري شهرداريها و 
هاي اجرايي  دستگاه

ربط در اجراي ماده  ذي
) قانون برنامه پنجم ٤٦(

توسعه و مصوبه شماره 
 ١٩/٨/١٣٧١مورخ  ١٦٥٥

 شوراي عالي اداري

 ــ روز ١٠ روز ٣٠ اخذ گواهي پايان كار ساختمان

دستگاه 
 زيرشاخص موردنظر اجرايي

وضعيت 
 كنوني

وضعيت مطلوب 
 ١٣٩٣در سال 

 توضيح

 وزارت نيرو
 ــ روز ٨٦ روز ١٤٠ خريد انشعاب برق

 ــ روز ١٠٠ روز ٢٧٠ يد انشعاب آب و فاضالبخر

وزارت تعاون، 
كار و رفاه 
 اجتماعي

 ــ روز ٧كاهش تا  ــ گواهي اشتغال و تسويه حساب بيمه

خذ گواهي تسويه حساب ا
 اجتماعي تأمين

 روز ١كاهش تا  ــ
با همكاري سازمان 
 تأمين اجتماعي

سازمان بورس و 
 اوراق بهادار

اقامه دعوي امتياز شاخص سهولت 
 )١٠ـ  ٠سهامداران (

 ــ ٢ ٠

 ــ ٩ ٧ )١٠ـ  ٠امتياز شاخص افشاء (

امتياز شاخص حمايت از 
 )١٠ـ  ٠سهامداران (

 ــ ٥/٤ ٧/٣

سازمان امور 
 مالياتي كشور

 ــ شاخص پرداخت ماليات

بهبود با 
الكترونيكي 

كردن دريافت 
 ليست حقوق

 ــ

 زمان موردنياز براي پرداخت ماليات
ساعت  ٣٤٤

 در سال
ساعت در  ٢٢٠

 سال
 ــ

بازپرداخت ماليات برارزش افزوده مواد 

 اوليه و ملزومات كاالي صادر شده
 ــ

 ٣٠كاهش به 
 روز

 ــ

گمرك 
جمهوري 
 اسالمي ايران

 ــ ٥ ٧ تعداد مراحل اداري صادرات

 ــ ٧ ١٠ تعداد مراحل اداري واردات

 ــ روز ٢٠ روز ٢٥ زمان صادرات

 ــ روز ١٩ روز ٣٧ رداتزمان وا

 ــ ١٢١٠ ١٤٧٠ هزينه صادرات (دالر بر هر كانتينر)

 ــ ١٤٥٦ ٢١٠٠ هزينه واردات (دالر بر هر كانتينر)

وزارت 
 دادگستري

 از طريق قوه قضائيه روز ٢٧٠ روز ٢٩٥ فرآيند دادرسي و قضاوت

 از طريق قوه قضائيه روز ١٥٠ روز ١٨٠ فرآيند اجراي حكم

 از طريق قوه قضائيه سال ٢/٣ سال ٥/٤ داخت ديونزمان پر

 از طريق قوه قضائيه درصد ٣٠ درصد ٢٢ نرخ بازستاني ديون

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

صدور مجوز تأسيس براي صنايع 
 كوچك و متوسط

 ــ روز ١٠كاهش به  ــ

 ــ روز ٣٠كاهش به  ــ صدور مجوز تأسيس براي صنايع بزرگ

 ــ روز ١٠كاهش به  ــ شف و جواز اكتشافصدور گواهي ك

 ــ روز ١٥كاهش به  ــ صدور يا تمديد كارت بازرگاني

وزارت جهاد 
 كشاورزي

هاي  صدور مجوز تشكيل تعاوني
توليدي، شركتهاي سهامي زراعي و 

 ها كشت و صنعت
 ــ روز ٣٠كاهش به  روز ٩٠

پاسخ استعالم آزمايشات كاالهاي 
 دامي

 روز ٢١ كاهش به روز ٣٥

اعالم فهرست انواع 
آزمايشات موردنياز براي 

 واردات كاالي دامي

نيروي انتظامي 
جمهوري 
 اسالمي ايران

% ٥٠گذاري حداقل  شماره
آالت كشاورزي موجود به  ماشين

 ميزان يكصد هزار دستگاه
 ــ

گذاري  شماره

آالت  % ماشين٥٠

تا پايان سال 

١٣٩٣ 

 ــ

 
المي ايران مكلف است ظرف دو ماه اصالحات بانك مركزي جمهوري اس ـ١تبصره

 قانوني الزم را جهت اصالح شاخص اخذ اعتبار به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تغييرات قانوني  ١٣٩٣سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در سال  ـ٢تبصره

 الزم را جهت ارتقاي شاخص مسئوليت مديران به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است فهرست بدهكاران مالياتي را ـ ٣تبصره

صورت برخط در اختيار دستگاههايي كه بر طبق قانون مكلف به استعالم از سازمان  به
 باشند، قرار دهد تا دستگاههاي مربوط بر مبناي فهرست مذكور اقدام نمايند. يادشده مي

 ها ها و زيرشاخص بر مبناي شاخصـ دستگاههاي اجرايي مكلفند عملكرد خود ٤
 به شرح جدول زير را براساس دستورالعملي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف يك ماه

  نمايد، به صورت سه ماهه به هيأت وزيران گزارش نمايند: تهيه و ابالغ مي



    ٢٠٢٢٣شماره                      WWW.DASTOUR.IR                             ٢١/٥/١٣٩٣روزنامه رسمي                                                        WWW.RRK.IR                                                          ٤صفحه 

 مربوط يها زيرشاخص المللي  هاي بين شاخص دستگاه اجرايي

وزارت امور اقتصادي 
 راييو دا

 سهولت پرداخت ماليات

 ـ تعداد دفعات پرداخت در هر سال١

ـ زمان صرف شده بر حسب ساعت در هر سال و نرخ كلي ٢
 ماليات

گذاران  حمايت از سرمايه
 خرد

 ءهاي افشا لفهـ مؤ١

 ـ مسئوليت مدير٢

 ـ سهولت دادخواست سهامداران و حمايت از سهامداران٣

 تجارت فرامرزي

 براي صادرات و وارداتـ تعداد اسناد ١

 ـ زمان صادرات و واردات بر حسب روز٢

 ـ صادرات و واردات برحسب دالر براي هر كانتينر٣

بانك مركزي جمهوري 

 اسالمي ايران
 اخذ اعتبارات

 ـ قدرت حقوق قانوني١

ـ اطالعات اعتباري (پوشش اطالعات اعتباري بزرگساالن ٢
 تبار)توسط مؤسسات عمومي و دواير خصوصي ثبت اع

 دسترسي به برق وزارت نيرو

 ـ تعداد مراحل١

 ـ مدت زمان برحسب روز٢

 ـ هزينه بر حسب درصد از درآمد سرانه٣

 اخذ مجوز ساخت وزارت كشور

 ـ تعداد مراحل١

 ـ مدت زمان برحسب روز٢

 ـ هزينه بر حسب درصد از درآمد سرانه٣

 وزارت دادگستري

 شاخص ورشكستگي 

 لـ مدت زمان بر حسب سا١

 ـ هزينه بر حسب درصد از دارايي٢

 ـ نرخ بازستاني بر حسب سنت در هر دالر٣

 ثبت مالكيت

 ـ تعداد مراحل١

 ـ مدت زمان برحسب روز٢

 ـ هزينه بر حسب درصد از درآمد سرانه٣

 اجراي قراردادها

 ـ تعداد مراحل١

 ـ مدت زمان برحسب روز٢

 ـ هزينه بر حسب درصد از طلب٣

 شروع كسب و كار

 ـ تعداد مراحل١

 ـ مدت زمان برحسب روز٢

و حداقل سرمايه   ـ هزينه بر حسب درصد از درآمد سرانه٣
 به صورت درصد از درآمد سرانه

 
ماهه،  هاي سه ) مكلفند در كنار گزارش٤ـ دستگاههاي اجرايي مشمول بند ( ٥
هاي الزم شناسي محيط كسب و كار دستگاه خود را به همراه پيشنهادات و راهكار آسيب

 ها به هيأت وزيران ارايه نمايند. براي رفع آسيب
ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي  ٦

هاي دريافتي را  و دارايي، سامانه پيام كوتاه محيط كسب و كار را طراحي و پيام
رت امور اقتصادي و دارايي و قالب فايل الكترونيكي در اختيار وزا در بندي كند و دسته

 جمهور ارايه دهد. دهنده خدمت قرار دهد و گزارش آن را به رئيس دستگاه اجرايي ارايه
كنندگان با  امكان برقراري ارتباط پيامكي مراجعه ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند٧

ن كنندگا ) را فراهم نمايند، به نحوي كه مراجعه٦سامانه محيط كسب و كار موضوع بند (
 بتوانند زمان و هزينه انجام درخواست خود را در اين سامانه گزارش نمايند.

 رساني مطابق با دستورالعملي است كه توسط وزارت امور اقتصادي نحوه اطالع تبصره ـ
 شود. هاي اجرايي تهيه و ابالغ مي و دارايي با همكاري دستگاه

فوق را در مقاطع زماني  هاي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است شاخص ٨
المللي، وضعيت بهبود  ها اخذ و براساس محاسبات استاندارد ملي و بين سه ماهه از دستگاه
 سازي و نتيجه آن را به هيأت وزيران گزارش نمايد. رتبه ايران را شبيه

هاي اجرايي در هر  ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري دستگاه٩
بهبود محيط كسب و كار را كه متشكل از اقدامات انجام شده و در دست سال، گزارش 
هاي اجرايي در جهت بهبود محيط كسب و كار كشور است، تهيه و با انتشار  انجام دستگاه

المللي، زمينه  آن به صورت مكتوب و الكترونيكي و برگزاري جلسات با سازمانهاي بين
 اني كسب و كار فراهم آورد.هاي جه ارتقاي جايگاه ايران را در رتبه

) ١ماده (» ب«به انتهاي بند » نشان افتخار بهبود محيط كسب و كار«ـ عبارت ١٠
 شود. ـ و اصالحات بعدي آن اضافه مي١٣٦٩نامه اعطاي نشانهاي دولتي ـ مصوب آيين

جمهور مكلف است در افزايش  ريزي و نظارت راهبردي رئيس ـ معاونت برنامه١١
هاي  ه دستگاههاي اجرايي، ميزان بهبود رتبه جهاني آنها را در زيرشاخصهاي ساالن بودجه

ريزي  مرتبط، مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه
 گردد، لحاظ نمايد. جمهور تهيه مي و نظارت راهبردي رئيس

ها را  محاسبه شاخصـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است جزئيات و نحوه ١٢
 هاي مربوط قرار داده و مشورتهاي الزم را ارايه نمايد. در اختيار دستگاه

 ها و ها و بخشنامه نامه هاي اجرايي مكلفند تمامي مصوبات، آيين ـ دستگاه١٣
هاي اجرايي مزاحم و مخل كسب و كار را با رعايت ماده  هاي داخلي و رويه دستورالعمل

جساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ظرف چهار ماه احصاء و ) قانون برنامه پن٧٦(
 اصالح نموده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به هيأت وزيران اعالم نمايند.

 جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
 

 مؤلفه المللي زيرشاخصهاي بين

 پرداخت ماليات

پردازد كه هر شركت با  (به بررسي فرآيندهايي مي
اندازه متوسط در يك سال مالي براي پرداخت 

 ماليات بايد مدنظر قرار دهد)

 ـ پرداخت (تعداد در هر سال)١
 ـ زمان (ساعت در هر سال)٢
 ـ نرخ كل ماليات (درصد سود)٣
 ـ ماليات و عوارض بر نيروي كار (درصد)٤
 ها (درصد) ـ ساير ماليات ٥

 حمايت از سهامداران خرد

يت قانون از حقوق (به بررسي ميزان حما
سهامداران اقليت در شركتهاي سهامي عام 

 پردازد) مي

 )٠ـ١٠ـ توسعه افشاگري (١
 )٠ـ١٠( مديرتوسعه مسئوليت ـ ٢
 سهامداران دادخواستـ سهولت تعقيب ٣
 ـ قدرت حمايت از سهامداران٤

 تجارت فرامرزي

هاي تجاري  (به بررسي ميزان سهولت انجام فعاليت
 پردازد) با ساير كشورها مي

 )تعدادـ اسناد صادرات(١
 (روز) صادراتـ زمان الزم براي ٢
 ـ هزينه صادرات (دالر به ازاي هر كانتينر)٣
 ـ اسناد واردات (تعداد)٤
 ـ زمان الزم براي واردات (روز) ٥
 ـ هزينه واردات (دالر به ازاي هر كانتينر) ٦

 اخذ اعتبار 

گذاري و  (به بررسي وضعيت ثبت، به اشتراك
مبادالت اعتباري و حقوقي قانوني تسهيالت 

 پردازد) مي

 )٠ـ١٠ـ قدرت حقوق قانوني (١
 )٠ـ  ٦ـ عمق اطالعات اعتباري (٢
 ـ پوشش دفاتر دولتي (درصد بزرگساالن)٣
هاي خصوصي (درصد  ـ پوشش دفاتر خانه٤

 بزرگساالن)

 دسترسي به برق

مربوط به كسب انرژي هاي  (به بررسي چالش
 پردازد) الكتريكي مي

 ـ تعداد مراحل١
 ـ زمان (روز)٢
 ـ هزينه (درصد درآمد سرانه)٣

 شرايط و مقررات اخذ مجوز

(مراحل مختلف براي كسب مجوزهاي الزم جهت 
 كند) آغاز فعاليت اقتصادي را بررسي مي

 ـ تعداد مراحل١
 ـ زمان (روز)٢
 ـ هزينه (درصد درآمد سرانه)٣

 پرداخت ديون

 ـ زمان (سال)١
 نه (درصد از دارايي)ـ هزي٢
 ـ نرخ بازستاني (سنت در هر دالر)٣
به  ٠به معني فروش تكه تكه و  ١ـ خروجي (٤

 معني مؤسسه داير)

 ثبت مالكيت

هاي مربوط به ثبت حقوق مالكيت اشاره  (به چالش
 دارد)

 ـ تعداد مراحل١
 ـ زمان (روز)٢
 ـ هزينه (درصد درآمد سرانه)٣

 اجراي قراردادها

زان كارايي قراردادها در هنگام بروز (بيانگر مي
 دعاوي حقوقي است)

 ـ زمان (روز)١
 ـ هزينه (درصد دعوي)٢
 ـ رويه (تعداد)٣

 شروع كسب و كار

هاي مربوط به شروع هر فعاليت اقتصادي  (چالش
 دهد) جديد را مدنظر قرار مي

ـ تعداد مراحل (تعداد مراحلي كه الزم است تا ١
 ت طي نمايد)كارآفرين براي شروع فعالي

ـ زمان (متوسط زمان الزم براي انجام فرآيند در ٢
 مقياس روز)

ـ هزينه (درصد درآمد سرانه، نسبت هزينه و ٣
 حداقل سرمايه موردنياز براي آغاز فعاليت)

 ـ حداقل سرمايه اوليه (درصد درآمد سرانه)٤
 


