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 ایران رتبه بهبود برای الزم اقدامات

 جهانی بانک وکارکسب انجام 2018گزارش سال  در

 

 

 

 
 

 دهيچك

 انيم از 120 رتبه در رانيا یاسالم يجمهور ،2017 سال در یجهان بانك وكاركسب انجام گزارش نيآخر طبق

 مركز. است گرفته قرار اندازچشم سند منطقه كشور 25 انيم در شانزدهم گاهيجا در و جهان كشور 190

 مجموعه ،وكاركسب انجام يبندرتبه در رانيا نامطلوب گاهيجا به توجه با یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش

 1393 -1392 يهاسال در را «یجهان بانك كاروكسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها» مطالعات

 يهاهيرو و مقررات ن،يقوان اصالح اي حذف وضع، يبرا یيراهكارها مطالعات نيا در. است هكرد منتشر و هيته

 .است شده ارائه اندازچشم سند يكشورها انيم در اول رتبه به كشور یابيدست هدف با یياجرا

 كاروكسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يبرا الزم اقدامات از مورد 150 مجموع در حاضر گزارش در

 با گذشته مطالعات يشنهاديپ يراهكارها یروزرسانبه از پس مسئول یياجرا يهادستگاه و نهادها كيتفك به

 اصالحات يبرا یيمبنا تواندیم مجموعه نيا. است شده ارائه رياخ سال دو در گرفته صورت اقدامات به توجه

 .رديگ قرار رانيا رتبه بودبه در مسئول ينهادها عملكرد یابيارز مالك و كند فراهم یآت يهاسال

 مقدمه

شوند، ميزان یمنتشر م یتوسط بانك جهان 2005كه از سال  «وكارانجام كسب»انه يسال يهارشدر گزا

مختلف  يوكارهاي كوچك و متوسط در كشورهاسهولت قوانين و مقررات در طول چرخه عمر كسب

 شود.یم اعالم ،وكاركسبكشورها از نظر سهولت انجام  يبندصورت رتبهجه هر سال بهيگيري و نتاندازه

در  یهر نماگر اطالعات يشود. براینماگر حاصل م 10ن رتبه يانگيها، رتبه هر كشور از مگزارشن يا در

 يدر هر كشور گردآور یندگان بخش خصوصيف شده، از نمايمفروضات تعر براساسو  پرسشنامهقالب 

 رد.يگیاز و رتبه قرار ميمحاسبه امت يشده و مبنا

 موظف یيدارا و ياقتصاد امور وزارت» كاروكسب طيمح مستمر بهبود قانون( 4) ماده تبصره براساس

 را كاروكسب یجهان يهايبند رتبه در رانيا گاهيجا ،یالمللنيب ينهادها و یياجرا يهادستگاه يهمكار با است

 (25) ماده در نيهمچن .«كند یمعرف یخارج گذارانهيسرما به را كشور مناسب ياقتصاد تيوضع و بخشد بهبود

 شاخص در را كشور رتبه سال هر در شده مكلف دولت رانيا یاسالم يجمهور توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون

 .برسد برنامه قانون ياجرا انيپا در 70 از كمتر به تا دهد ارتقا رتبه 10 وكاركسب انجام

اصل  یكل يهااستيس يو نظارت بر اجرا ید مليت از توليون حمايسيكم درخواست به بنا
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ران يا یاسالم يگاه نامناسب جمهوريبهبود جا يبرا یيارائه راهكارها بریمبن یوچهارم قانون اساسچهل

 مركز در كاروكسبط ي، گروه مطالعات محیبانك جهان« وكارسهولت انجام كسب»در شاخص 

 اجرا كرد.  1393-1392 يهاسال ین هدف را طيبا ا یمطالعات يامجلس، پروژه يهاپژوهش

 فاحش اختالف مجلس، يهاپژوهش مركز توسط وكاركسب انجام يهاگزارش نماگر 10 هر یبررس در

 مالحظه یواقع و حيصح اطالعات با ران،يا رتبه و تيوضع نييتع يبرا یجهان بانك استفاده مورد اطالعات

 شوندگانپرسش قيطر از یميقد اي و ناقص اطالعات ارائه ليدلبه كه یاشتباهات اصالح كه يطورهب شد

 فرض با 2014 سال در 152 از را رانيا رتبه توانستیم شدیم ارسال واشنگتن به ،یجهان بانك منتخب

 . دهد ارتقا یجهان بانك يبعد گزارش در 80حدود به كشورها ريسا طيشرا ماندن ثابت

از راهكارها و  يا، مجموعهیشيمايو پ ياكتابخانه يهاروش يريكارگهن پروژه، با بين در ايهمچن

گاه اول يبه جا یابيدست منظوربه یياجرا يهاهين، مقررات و رويا وضع قوانياصالح، حذف  يشنهادهايپ

. در گزارش حاضر با شد، ارائه یبانك جهان وكاركسبگانه انجام ده يدر نماگرها اندازچشممنطقه سند 

ران به يبهبود رتبه ا يبرا يشنهاديپ ير، راهكارهايدرنظر گرفتن اقدامات انجام شده در دو سال اخ

 نده ارائه شده است.ياصالحات آ يمربوطه با هدف اجرا یياجرا يهاو دستگاه ك نماگرهايتفك

 یواقع رتبه ،2016 گزارش به یمنته سال سه یط گفت توانیم یجهان بانك يهاگزارش براساس

 ابتدا واقع در. است بوده 117 و119 ،132 بيترتبه 2016 تا 2014 سال از رانيا( شده حيتصح و يبازنگر)

 152 از كاهش رتبه20 با و شد اصالح و يبازنگر( 2014) قبل سال گزارش يبرا رانيا رتبه 2015 سال در

 تيوضع یواقع اصالح نه است بوده اطالعات اصالح ليدلبه كاهش رتبه 20 نيا همه كه ديرس 132 به

 هم باز آن رتبه11 كه ميهست مواجه يارتبه13 بهبود با 2015 تا 2014 سال از سپس. رانيا در وكاركسب

 عامل سه نيا از یكي از یناش توانیم را بهبود آن رتبه دو و بوده رانيا به مربوط اطالعات اصالح از یناش

 گريد يكشورها ینسب وضع اي شده سهل رانيا در وكاركسب يهاهيرو و مقررات یواقع طوربه اي: كرد یتلق

 نكهيا درباره. است شده بهتر رانيا وضع تصادفاً گانه،ده ينماگرها محاسبه روش رييتغ اثر بر اي و شده بدتر

 .كرد توانینم یقطع نظر اظهار است چقدر یواقع رتبه دو شدن بهتر در عامل سه از كي هر سهم

 119دا كرد و از يگر بهبود پي، دو رتبه د2015سال  یران نسبت به رتبه واقعيا رتبه 2016 سال در

ك يران بوده و بهبود ياز اصالح اطالعات مربوط به ا ین دو رتبه بهبود ناشياز ا یكيد كه يرس 117به 

ن گزارش سهولت انجام يدتريشده بوده است. در جد ادين سه عامل ياز ا یكياز  یز ناشيگر نيرتبه د

از بدتر شدن  یرتبه آن ناش3د كه هر يرس 120به  117ران، سه رتبه بدتر شد و از يهم رتبه ا وكاركسب

 2017در سال یوكار طبق گزارش بانك جهانكسب یت واقعيران بوده است. در واقع وضعيت ايوضع ینسب

 نداشته است. 2016با سال  یتفاوت محسوس

 به یهمگ كه شده بهتر رتبه 32 عمل در مجموعاً رانيا رتبه 2017 تا 2014 سال از نكهيا جهينت

 رتبه ود،ببه رتبه 32 نيا برعالوه. است بوده گذشته يهاسال در شده ارسال اشتباه اطالعات اصالح ليدل
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 رانيا در وكاركسب يهاهيرو و مقررات یواقع شدن سهل) یارسال اطالعات اصالح بجز یليدالبه رانيا یواقع

 2014 يهاسال در ،(گانه ده ينماگرها محاسبه روش رييتغ اي و گريد يكشورها ینسب وضع شدن بدتر اي

 - احتماالً - شدن بهتر رتبه سه واقع در. است شده بدتر رتبه 3 ،2017 سال در و بهتر رتبه 3 ،2016 تا

 شده یخنث 2017 سال در يارتبه3 پسرفت اثر بر سال، سه نيا یط رانيا در وكاركسب سهولت یواقع

 از كشورها فاصله كه است كرده تعريف«  شرويپ از فاصله» عنوان با ياريمع یجهان بانك نيهمچن. است

 خودشان به نسبت كشورها شرفتيپ ار،يمع نيا راتييتغ كه دهدیم نشان را نماگر هر در كشور نيبهتر

 100 از 81/58  ،2014 سال در رانيا يبرا شرويپ از فاصله اريمع. دهدیم نشان را رتبه راتييتغ از فارغ

 1.دارد كشور وضع شدن بدتر از نشان و است افتهي كاهش 100 از 26/57 به 2017 سال در كه بوده نمره

وكار بانك ران در گزارش انجام كسبيا ينماگرهات يتوان ادعا كرد وضعیم یطور واقعجه بهيدر نت

ران يوكار در انكرده و كسب یتفاوت چندان یطور واقعدرمجموع به 2017به  یسه سال منته یط یجهان

سراسر كشور را  ياقتصاد يهاوكار كه نظر تشكلط كسبيش محيپا يهاتر نشده است. گزارشسهل

 كنند.ید مييأجه را تين نتيز هميسنجند نین سو، ميبه ا 1389از سال  یطور فصلبه

 وکارکسب کی شروع. 1

 تهران در محدود مسئوليت با شركت يك ثبت براي سرمايه حداقل و هزينه زمان، مراحل، تعداد :نماگر مفهوم

 ن اجتماعیيتأم سازمان و هاشركت ثبت كل اداره :اصلی مسئول حكومتی نهاد

 تجارت قانون اصالح :نماگر این در منطقه اول رتبه به ایران رسيدن برای الزم حكومتی فعاليت

 یياجرا ياههيمورد اصالح رو 4ب مقررات و يتصو و اصالح مورد 3 جديد، قانون يك تصويب و تدوين و

 اندازچشم منطقه عملكرد نيبهتر 2017 رانيا رتبه نماگر/ واحد يهامؤلفه

 جهان(5)رتبه  جانيآذربا 102 رتبه /وكاركسب شروع

 مرحله 2 جانيآذربا مرحله 8 مراحل تعداد

 روز 3 قفقاز كشور 3 روز 15 )روز( زمان مدت

1/1 (سرانه درآمد از)درصد  ثبت نهيهز  3/0قزاقستان  

 كشور صفر 18 صفر (سرانه درآمد از)درصد  هيسرما حداقل

 

 اسالمی شورای مجلس وظایف( الف

 سازمان اينترنتی هايپايگاه به مراجعه به اجرايی هايدستگاه الزام و تجارت اليحه( 137) ماده اصالح .1

 .هاشركت ثبت مرجع از استعالم جاي به رسمی روزنامه و كشور امالك و اسناد ثبت

 گرفتن نظر در و روز نياز به توجه با «هاشركت ثبت» شده بازنويسی و بازنگري قانون ابالغ و تدوين .2

                                                 
1. http://www.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier 
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 يهابرنامه اساسی، قانون وچهارمچهل اصل كلی هايسياست اجراي الكترونيك، تجارت تجارت، قوانين

 ... .و وكاركسب محيط مستمر بهبود قانون توسعه،

 (:هادستورالعمل و مقررات اصالح) کشور امالک و اسناد ثبت سازمان وظایف( ب

 .1390 آذرماه در شده ابالغ «تجاري يهاشركت در مديريت شرايط» بخشنامه لغو يا اصالح .1

 ثبت براي الزم مستندات و مدارك اعالم به راجع 12/3/1392 مورخ 46472/92 بخشنامه» اصالح .2

 .سوءپيشينه گواهی درخصوص «واحد رويه يك ايجاد منظوربه غيرتجاري مؤسسات و هاشركت تأسيس

 مواردي و شودمی محسوب نقص تأسيس، تقاضاي فرآيند در كه مواردي آن در كه دستورالعملی تهيه .3

 عدم اجراي ضمانت و نقص رفع مهلت و شده مشخص شودمی تأسيس درخواست فوري رد به منجر كه

 .برسد شركت ثبت متقاضيان اطالع به و تعيين نقص، رفع

 (:اجرايی هايهيرو اصالح) یاجتماع نيتأم سازمان و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان وظایف( ج

 هيقضائ قوه در هاشركت ثبت يندآفر در كاغذ برمبتنی هايرويه جايهب اينترنتی مكاتبات جايگزينی .1

 .نهيشيپسوء عدم یگواه اخذ نديآفركردن  برخط مانند

 ثبت سازمان بين ايسامانه ارتباط با آن جايگزينی و هويت احراز مدارك اصل برابر تصوير مدرك حذف .2

 .الكترونيك اسناد و( هستند هيقضائ قوه زيرمجموعه دو هر كه) كيفري سجل اداره و كشور امالك و اسناد

 .الكترونيكی امضاي پايه بر حقوقی شخص ثبت فرآيند كامل اجراي .3

 مراجعه به نياز بدون اجتماعی نيتأم سازمان در كاركنان و كارگاه اطالعات ثبت امكان شدن فراهم .4

 .اينترنتی صورتبه اطالعات ارسال طريق از حضوري

 وسازساخت یمجوزها اخذ. 2

  تهران شهر حومه در انبار فاضالب و آب انشعاب اخذ همراه به انبار يك ساخت مجوز اخذ :نماگر مفهوم

 فاضالب و آب شركت ،(تهران شهرداري) كشور وزارت :اصلی مسئول حكومتی نهاد

 قانون از یبخش اصالح: 1نماگر این در منطقه اول رتبه به ایران رسيدن برای الزم حكومتی فعاليت

  یياجرا يهاهيرو اصالح مورد 6 و دستورالعمل اصالح مورد 3 توسعه، ششم برنامه در يمواد بيتصو و هايشهردار

 

                                                 
گذشته در ارسال اطالعات  يهاسال اشتباهات اصالح ليدلبه غالبا   2014 سال از سازوساخت يمجوزها نماگر در رانيا رتبه بهبود روند. 1

، 2017 و 2016سال گزارش در نهي، كاهش هز2015شده سال  يبازنگر يهاداده در زمان ريبوده است. كاهش چشمگ يبه بانك جهان

اتفاق  2014شده سال  يبازنگر داده در مرحله كيو كاهش  2016شده سال  يبازنگر يهاداده در تيفيك كنترل شاخص ازيامت شيافزا

و  1394 يهاسال در کاروکسب يطقانون بهبود مستمر مح یاجرا یدر راستا ییاجرا هایدستگاه عملکرد يهاگزارش در. است افتاده

و سازمان امور  یشهردار يانم يستمیارتباط س یبرقرار یبرا ياقدامات به ،شده هيته ييو دارا يكه توسط وزارت امور اقتصاد 1395

بر بهبود رتبه  يريثأت مذكور اقدامات لذا و نرسيده نهایی نتيجه به هنوز كه شده اشاره اجتماعی تأمينو سازمان  یشهردار يزو ن ياتیمال

 :به ديكن رجوع شتريمطالعه ب يبرا. ندارد رانيا

 انجام گزارش در رانيدرباره عملكرد دولت در كاهش رتبه ا ينظارت گزارش ،ياسالم يمجلس شورا يهاپژوهش مركز 

 .7و  6 صص، 1395، 15182شماره مسلسل  ،يجهان بانك كاروكسب
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 اندازچشم منطقه عملكرد نيبهتر 2017 رانيا رتبه نماگر/ واحد يهامؤلفه

 جهان(2امارات )رتبه  27 وساز/ رتبهساخت يمجوزها اخذ

 مرحله 7گرجستان  15 مراحل تعداد

 روز 48 گرجستان 99 )روز( زمان مدت

7/1 (انبار ارزش از)درصد  نهيهز  2/0 گرجستان 

5/12 (15-0) ساخت تيفيك كنترل شاخص  14 امارات 

 

 یاسالم یشورا مجلس وظایف( الف

 .هاشهرداري قانون( 100) ماده« 7» تبصره اصالح .1

 .توسعه ششم برنامه در شهري واحد مديريت قانونی راهكارهاي ايجاد .2

 .توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون (70) ماده شدن یدائم .3

 یاجتماع نيو سازمان تأم یاتيمال امور سازمان فاضالب، و آب شرکت ،یشهردار وظایف( ب

 (:هادستورالعمل و مقررات اصالح)

 .هايشهردار سازمانی درون استعالمات كاهش .1

 با شهرداري ارتباط شدن سيستمی و الكترونيك اطالعاتی لينك ايجاد دستورالعمل نيتدو .2

 (.یاجتماع نيتأم سازمان و یاتيمال امور سازمان) استعالم براي نظر مورد هايسازمان

 .تهران شهري مختلف مناطق هايشهرداري در هادستورالعمل و ضوابط يسازكساني .3

 یاجتماع نيو سازمان تأم یاتيمال امور سازمان فاضالب، و آب شرکت ،یشهردار وظایف( ج

 (:اجرايی هايهيرو اصالح)

 .سازمانیبرون هاياستعالم و سازمانیدرون مختلف مراحل در زمانی محدوديت دادن قرار .1

 .كار پيشرفت مراحل بر ذينفعان رويت و پيگيري امكان .2

 خدمات دفاتر) خصوصی بخش در وسازساخت مجوزهاي با مرتبط يفرآيندها كامل يواگذار .3

 .آن صحيح اجراي بر نظارت و( الكترونيك

 . كاربردي و يكجا صورتبه وسازساخت قوانين يراهنما نگارش .4

 رسانخدمت هايسازمان ديگر با شهرداري ارتباط منظوربه واحد پنجره جامع خدمات از گيريبهره .5

 ...(. و فاضالب و آب شركت برق، توزيع يهاشركت) شهري

 .الكترونيكی تجارت قانون مفاد از بهينه استفاده .6

 .شهري واحد مديريت ياجرا .7
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 برق به دسترسی. 3

 تهران شهر محدوده در انبار كي يبرا فاز سه برق انشعاب اخذ نديآفر :نماگر مفهوم

 يشهردار و نيرو وزارت :اصلی مسئول حكومتی نهاد

 ديجد نيوانق بيتصو: 1نماگر این در منطقه اول رتبه به ایران رسيدن برای الزم حكومتی فعاليت

 یياجرا هيرو اصالح مورد 6 و نامهنييآ اصالح و نيتدو مورد 2 برق، حوزه در

 اندازچشم منطقه عملكرد نيبهتر 2017 رانيا رتبه نماگر/ واحد يهامؤلفه

 جهان(4امارات )رتبه  94 به برق/ رتبه یدسترس

 مرحله 3امارات  6 مراحل تعداد

 روز 28امارات  77 )روز( زمان مدت

 درصد 8/10قطر  828 (سرانه درآمد از)درصد  نهيهز

 8امارات  5 (8-0) عرضه به نانياطم و هاتعرفه تيشفاف

 

 یاسالم یشورا مجلس وظایف( الف

 برق مناطق به اختيار تفويض طريق از برق نيتأم مراحل كاهش منظوربه ديجد قانون بيتصو .1

 . باالتر قدرت با برق نيتأم هايدرخواست درخصوص

 .انشعاب فروش از ناشی درآمد با متقاضيان برق نيتأم هايهزينه همخوانی و تطبيق ديجد قانون بيتصو .2

 انباشته هايزيان و برق انشعاب و انرژي تكليفی نرخ التفاوتبهما تكليف تعيين ديجد قانون بيتصو .3

 .برق توزيع يهاشركت در

 كنترل يبرا مهندسی نظام سازمان عضو ناظر مهندسان ظرفيت از استفاده سازوكار ايجاد ديجد قانون بيتصو .4

 .پست زمين واگذاري معيارهاي و هاساختمان به رسانیبرق چگونگی ازجمله الكتريكی تأسيسات اجراي نحوه

 (:هادستورالعمل و مقررات اصالح) روين وزارت وظایف( ب

 ريزيبرنامه امكان و الزم اطالعات كسب منظوربه شهرداري با اطالعاتی لينك ايجاد العملدستور .1

 .پروانه صدور زمان در متقاضيان برق نيتأم جهت موقعبه

 .هاساختمان برقی تأسيسات مورد در مهندسی نظام 13 مبحث بازنگري .2

 

                                                 
شده سال  يبازنگر داده در بود شده برآورد حد از شيب اشتباه اطالعات ارسال ليدلبه 2014نماگر كه در سال  نيا زمان. 1

عملكرد »با عنوان  ييو دارا ياقتصاد امور وزارت گزارش در. است افتهي رييتغ 119 به 169 از رانيا رتبه و افتهيكاهش  2014

نماگر از  نيا زمان مدت كه داشته اعالم روين وزارت « كاروكسب طيمح بهبود و مداوم شيپا يدر راستا يياجرا يهادستگاه

قرار  يو بانك جهان يخصوص بخش دييتا مورد هنوز اصالحات نياما ا ،افتهيكاهش  4به  6روز و تعداد مراحل از  44روز به  77

 :به ديكن رجوع شتريمطالعه ب يبرا .كار اعمال نشده استوانجام كسب يهاگزارش در جهينگرفته و در نت

 انجام گزارش در رانيدرباره عملكرد دولت در كاهش رتبه ا ينظارت گزارش ،ياسالم يمجلس شورا يهاپژوهش مركز 

 . 8 ص، 1395، 15182شماره مسلسل  ،يجهان بانك كاروكسب
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 (:اجرايی هايهيرو اصالح) یشهردار و روين وزارت وظایف( ج

 .برق نيتأم هايطرح اجراي جهت شهرداري از حفاري مجوز صدور تسريع .1

 .انشعاب برقراري مختلف مراحل در اداري روكراسیوب كاهش .2

 در انشعاب فروش و برق خدمات ارائه تسريع انشعاب، فروش فرآيند در ربطذي افراد و كاربران كنترل .3

 .شهرداري الكترونيك خدمات دفاتر و دولت پيشخوان دفاتر

 :برق انشعاب اينترنتی فروش توسعه .4

 ،فرهنگ ايجاد و رسانیاطالعـ 

 .اينترنتی فروش فرآيند تكميل ـ

 .آن به مربوط سامانه در برق انشعاب اخذ مراحل از يك هر انجام براي زمانی محدوديت دادن قرار .5

 (.توزيع فوق شبكه) باالدست هايشبكه هنگامب توسعه .6

 تيمالك ثبت. 4

 تهران حومه در يتجار ملك كي تيمالك انتقال نديآفر :نماگر مفهوم

 كشور امالك و اسناد ثبت سازمان :اصلی مسئول حكومتی نهاد

 ماده كي بيتصو: 1نماگر این در منطقه اول رتبه به ایران رسيدن برای الزم حكومتی فعاليت

 یياجرا يهاهيرو اصالح مورد 4 و مقررات اصالح مورد 2 ،یقانون

 اندازچشم منطقه عملكرد نيبهتر 2017 رانيا رتبه نماگر/ واحد يهامؤلفه

 جهان(3گرجستان )رتبه  86 رتبه /تيمالك ثبت

 مرحله 1گرجستان  7 مراحل تعداد

 روز 1گرجستان  12 )روز( زمان مدت

 و عربستان صفر درصد گرجستان 7/5 (یيدارا ارزش از)درصد  نهيهز

 -0) نيزم تيريمد تيفيك شاخص

30) 

 5/24زستان و قطر يقرق 15

 

 یاسالم یشورا مجلس وظایف( الف

 مورد اطالعات بانك اتصال به الزام براي قوانين از يكی به آن الحاق يا مستقل صورتبه ماده يك تصويب

 رسمی اسناد دفترخانه استعالم به آنی پاسخ براي آنی ثبت سامانه به ذيربط هايدستگاه ازين

                                                 
اشتباه ارسال شده در  يهاداده يبازنگر ليدلبه تيمالك ثبت نماگر در بهبود رتبه 2014،77 سال گزارش در رانيا رتبه با سهيمقا در 1.

 ثبت خصوص نيا در را رانيا ياسالم يتوسط دولت جمهور ياصالح اقدام چيه يجهان بانك كه يدرحال شوديگذشته مشاهده م

سازمان ثبت اسناد و امالک  يانو برخط م يستمیعدم وجود ارتباط س دليلهب مالکيت ثبت فرایند بودن طوالنی و پيچيدگی. است نكرده

 ینوکار، اکسب يطقانون بهبود مستمر مح یاجرا یدر راستا ییاجرا هایدستگاهعملکرد  يهاگزارش طبق. است مرتبط هایدستگاهو 

سازمان ثبت اسناد و امالک با  يستمیبرقرار شده و ارتباط س يشيآزما صورتبهو سازمان ثبت اسناد و امالک  یشهردار ينارتباط ب

 رانيا رتبه بهبود به منجر توانندينم اقدامات نيا نبودن، ريفراگ ليدلهدر حال حاضر وجود دارد كه ب یلوتبصورت پا يزن ياتیسازمان امور مال

 یامور اقتصاد وزارت. )است نشده برقرار تاكنون زين امالک و اسناد ثبت سازمان و اجتماعی تامين سازمان ميان سيستمی ارتباط. شوند

 وزارتو 41 و 40 صص، 1394 خرداد کار، و کسب طيمح مستمر بهبود قانون یاجرا یراستا در ییاجرا یهادستگاهعملکرد  ،ییو دارا

 .(140 و 139 صص، 1395 مرداد گزارش، نيچهاردهم ،ييو دارا ياقتصاد امور
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 یاجتماع نيو سازمان تأم یاتيمال امور سازمان کشور، امالک و اسناد ثبت سازمان وظایف( ب

  (:هادستورالعمل و مقررات اصالح)

 ارائه لزوم درخصوص وزيران هيئت مسكن كارگروه 10/1387/ 21 مورخ نامهتصويب« 6» بند حذف .1

 .مالياتی حسابمفاصا اخذ براي رهگيري كد

 براي اجتماعی رفاه و كار و تعاون وزارت و دارايی و اقتصادي امور وزارت ازسوي دستورالعمل يا بخشنامه صدور .2

 .رسمی اسناد دفاتر به اعالم و اشخاص از مالياتی امور و اجتماعی نيتأم هايسازمان مطالبات جامع بانك تشكيل

 یاجتماع نيو سازمان تأم یاتيمال امور سازمان کشور، امالک و اسناد ثبت سازمان وظایف( ج

 (:اجرايی هايهيرو اصالح)

 اتصال عدم و المعاملهممنوع اشخاص اسامی ترتيب عدم از اعم آنی ثبت سامانه اجرايی مشكالت رفع .1

 . مالكيت انتقال ثبت امر در دخيل هايدستگاه

 .برخط صورتبه ماليات پرداخت جهت حقوقی اشخاص براي اينترنتی پرداخت امكان ايجاد .2

 تحقق منظوربه محرمانگی رعايت با آنی ثبت سامانه در ثبت سازمان امالك دفتر اطالعات كردن وارد .3

 .رسمی اسناد دفاتر ايلحظه استعالم

 فرمت در اجتماعی نيتأم و مالياتی امور هايسازمان مطالبات جامع بانك اطالعات كردن وارد

 .آن وصول و رسمی اسناد دفاتر ايلحظه استعالم منظوربه آنی ثبت سامانه در مناسب

 اعتبار اخذ. 5

 قهيوث يدارا یمال مبادالت در رندگانيگوام و دهندگانوام یقانون حقوق از تيحما زانيم :نماگر مفهوم

 ياعتبار اطالعات گذاشتن اشتراك به زانيم و

 رانيا یاسالم يجمهور يمركز بانك :اصلی مسئول حكومتی نهاد

 بيتصو و نيتدو: 1نماگر این در منطقه اول رتبه به ایران رسيدن برای الزم حكومتی فعاليت

 یياجرا هيرو 3 اصالح و دستورالعمل 2 نيتدو ،یمدن قانون در مربوطه مواد اصالح اي و قيوثا جامع قانون

 

 اندازچشم منطقه عملكرد نيبهتر 2017 رانيا رتبه نماگر/ واحد يهامؤلفه

 جهان(7گرجستان )رتبه  101 رتبه /اعتبار اخذ

 9گرجستان  2 (12 -0) یقانون حقوق قدرت شاخص

 8كشور  5 7 (8 -0) ياعتبار اطالعات عمق شاخص

                                                 
 طيمح بهبود و مداوم شيپا يدر راستا يياجرا يهاعملكرد دستگاه»با عنوان  ييو دارا ياقتصاد امور وزارت گزارش در .1

 به(« 31/3/1395 تيلغا 1/7/1393 خيتار)از  رانيوز محترم ئتيه هـ 50441ت /53607شماره مصوبه موضوع كاروكسب

 اعتبار اخذ نماگر رتبه بهبود در مذكور اقدامات از كي چيه كه شده اشاره رانيا ياسالم يجمهور يتوسط بانك مركز ياقدامات

 بانك توسط قانون اصالح شنهاديپ چياست كه تاكنون ه يقانون اصالحات ازمندين عمدتا   نماگر نيا بهبود واقع در. ستندين مؤثر

 .ارائه نشده است يمركز
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 یبانک مرکز یبا همكار یاسالم یشورا مجلس وظایف( الف

 :هدف با قیوثا جامع قانون بیتصو و نیتدو .1

 «یعرف ارزش داشتن» شرط دو با وثايق پذيرش و قيتوث قابل يهایيدارا و اموال از یفيط ياحصا (الف

 ،گذاريسرمايه يهادارايی عينی، يهادارايی و اموال ،هاضمانتنامه شامل: «بودن آورنانياطم» و

 ،...و اختراع حق فكري، هايمالكيت خاص، حقوق برمبتنی يهادارايی

 مربوطه، یيقضا و یحقوق يهاهيرو و قهيوث درخصوص پراكنده مقررات و نيقوان عيتجم( ب

 و رهن عقد در محدود و خاص چارچوب وجود دليلبه( تضمين) وثيقه و رهن بين شدن قائل تفاوت( ج

 رهن، با متفاوت خصوصيات با عقدي عنوانبه تضمين حق و وثيقه معرفی

 . یجهان بانك پرسشنامه در مندرج يهانهيره ريسا و ريمتغ يهانهيره يريكارگبه امكان (د

 :اندشده اعتبار افتیدر نماگر در ایران رتبه شدن نامطلوب باعث که قوانينی اصالح .2

 رهن، بودن معين عين شرط و «منفعت و دين رهن» بطالن بریمبن مدنی قانون( 774) ماده ابتداي حذف (الف

 ،«شود واقع رهن مورد تواندینم ستين یقانون انتقال و نقل قابل كه یمال هر»: مدنی قانون( 773) ماده اصالح (ب

 قبض به ديبا مرهون مال» مذكور ماده براساس: مدنی قانون( 772) ماده به تبصره كي الحاق (ج

 تنظيم: یالحاق يشنهاديپ بند .«شود داده گرددیم نيمع نيطرف نيب كه یكس تصرف به اي مرتهن

 مرجع و مالكيت سند در بايد رهن به مربوط مراتب. است قبض درحكم رهن به مربوط رسمی سند

 ،گردد درج مربوط ثبت

 محصوالت، به خودكار صورتبه قهيوث يتسر امكان آن موجب به كه مدنی قانون به ماده كي الحاق (د

 باشد، داشته وجود آن، از ناشی آتی يهادارايی و( اصلی) اوليه قهيوث هايوجايگزين عوايد

 بازپروري يا و«بازسازي» سازوكار ايجاد و تعريف بر مشتمل ورشكستگی قانون به يمواد الحاق (ـه

 .دارد قرار ورشكستگی آستانه در كه شركتی

ثبت  يه،ئقوه قضا يمه،ب یهاشرکت، ياتیسازمان امور مال یبا همكار یمرکز بانک وظایف( ب

 (:هادستورالعمل و مقررات اصالح) رهيغ و یانتظام يرویاحوال، ن

 در هيرو وحدت جهت بانكی شبكه درون در يمركز بانك توسط واحد و كپارچهي سازوكار ايجاد .1

 ياعطا به هابانك الزام نيهمچن و ینظارت مراجع به اطالعات نيا يافشا به الزام و مشتريان یاعتبارسنج

 .مذكور ياعتبار اطالعات براساس وام و اعتبار هرگونه

 كشور، مالياتی امور سازمان هايداده پايگاه ازجمله كشور در موجود هايداده پايگاه اتصال  .2

 نيروي ،هاشركت ثبت ملی، شناسه احوال، ثبت ،هيقضائ قوه پست، شركت ورشكستگی، بيمه، يهاشركت

 .مركزي بانك نظارت با اعتبارسنجی سامانه به... و اعتباري هايكارت انتظامی،

 (:اجرايی هايهيرو اصالح) یاعتبار یبندرتبه یهاو شرکت یمرکز بانک وظایف( ج

 و یمال مؤسسات انيمشتر ياعتبار اطالعات شدن اضافه با ياعتبار اطالعات پوشش درصد شيافزا .1
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 .انيرانيا ياعتبار يبندرتبه مشاوره مؤسسه اطالعات گاهيپا به ياعتبار

 در وام قيوثا انواع افتيدر در هيرو وحدت جاديا و هابانك اعتباري مسئوالن سليقه عامل حذف .2

 ،يمركز بانك نظارت با مختلف يهابانك

 دهندهارائه يهاشركت و تجاري اعتباردهندگان ،هافروشیخرده اعتباري اطالعات عيتوز و نيتأم  .3

 موضوع نيا نامهنييآ البته...(. و همراه تلفن برق، و آب قبوض به مربوط يهاپرداخت) یعموم خدمات

 ابالغ انيرانيا يبندرتبه مشاوره شركت به ،1386 مصوب اعتبار سنجش نامهنييآ( 5) ماده يشورا توسط

 .اندنكرده ارائه را ازين مورد يهاداده و اطالعات مربوطه مؤسسات یول ،است شده

 قابل دارايی نوع براساس و جغرافيايی لحاظ به كه گيرندهوام نام براساس وثيقه ثبت سامانه جاديا  .4

 .رديبگ صورت زين ياعتبار يبندرتبه يهاشركت توسط تواندیم سامانه نيا ليتشك. باشد یابيباز

 خرد اندارسهام از تیحما. 6

 يهایيدارا از رانيمد استفادهسوء مقابل در خرد اندارسهام از یقانون تيحما زانيم :نماگر مفهوم

 خود با معامله اي و یشخص استفاده يبرا شركت

 بهادار اوراق بورس سازمان :اصلی مسئول حكومتی نهاد

 1:نماگر این در منطقه اول رتبه به ایران رسيدن برای الزم حكومتی فعاليت

 معامالت تصويب و اطالعات افشاي الزامات دستورالعمل از یيبندها اصالح و تجارت قانون از يمواد اصالح

 فرابورسی و بورسی ناشران وابسته اشخاص

 اندازچشم منطقه عملكرد نيبهتر 2017 رانيا رتبه نماگر/ واحد يهامؤلفه

 جهان(3)رتبه  قزاقستان 150 رتبه /خرد اندارسهاماز  تيحما

 8 قزاقستان 5/3 (10-0) كل شاخص

 7/8 یستيونيصهم يرژ 4 (10-0) منافع تضاد نيقوان زانيم شاخص

 10 كشور 3 7 (10-0) افشا زانيم شاخص

 9كشور  3 4 ( 10-0)ريمد تيمسئول زانيم شاخص

 9 یستيونيصهم يرژ 1 اندارسهامسهولت دادخواست  شاخص

 8 قزاقستان 3  اندارسهام تيحاكم زانيم شاخص

 9كشور  3 4 ( 10-0) اندارسهامحقوق  زانيم شاخص

 9 پاكستان و امارات 3 (10-0) تيمالك و كنترل زانيم شاخص

 9یستيونيصهم يرژ 2 ( 10-0) یشركت تيشفاف زانيم شاخص

 

 

 

                                                 
 كاروكسب طيمح بهبود و مداوم شيپا يدر راستا يياجرا يهاعملكرد دستگاه»با عنوان  ييو دارا ياقتصاد امور وزارت گزارش در. 1

 يشنهادهايپ هيته به(« 31/3/1395 تيلغا 1/7/1393 خيتار)از  رانيوز محترم ئتيه هـ 50441ت /53607شماره مصوبه موضوع

 هنوز شنهاداتيپ نياما ا ،شده اشاره بهادار اوراق و بورس سازمان توسط خرد اندارسهاماز  تياصالح قانون در خصوص نماگر حما

 نشده است. يينها
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 یاسالم یشورا مجلس وظایف( الف

 1.تجارت قانون از قسمتی اصالحی اليحه( 258 و 131 ،301 ،129)مواد  اصالح

 (:هادستورالعمل و مقررات اصالح) بهادار اوراق بورس سازمان وظایف( ب

 و بورسی ناشران وابسته اشخاص معامالت تصويب و اطالعات افشاي الزامات دستورالعمل» اصالح

 (. 11) ماده« 3» بند و« 2» ندب: «فرابورسی

 اتيمال پرداخت. 7

 محدود تيمسئول با شركت كي یاتيمال نيتمك يبرا الزم زمان و یاتيمال يهاپرداخت تعداد ات،يمال یكل نرخ :نماگر مفهوم

 یاتيمال امور سازمان :اصلی مسئول حكومتی نهاد

 از يمواد اصالح: 3نماگر این در منطقه 2مطلوب رتبه به ایران رسيدن برای الزم حكومتی فعاليت

 یياجرا هيرو 2 اصالح و دستورالعمل كي نيتدو ،یاجتماع نيتأم قانون و ميمستق يهااتيمال قانون

 اندازچشم منطقه عملكرد نيبهتر 2017 رانيا رتبه نماگر/ واحد يهامؤلفه

 جهان(1قطر و امارات )رتبه  100 رتبه /اتيمال پرداخت

 بار 3عربستان  20 سال هر در پرداخت تعداد

 ساعت 12امارات  344 (سال هر در)ساعت  شده صرف زمان

 3/11قطر  1/44 )درصد از سود( *اتيمال كل نرخ

 انتقال و نقل بر اتيسهم كارفرما،  مال یاجتماع نيتام يهاپرداخت افزوده،ارزشبر  اتيمال شركت، درآمد بر اتيمال شامل اتيمال كل* 

 است.ساختمان و حق تمبر  يشهردار عوارض ملك،

 

 یاسالم یشورا مجلس وظایف( الف

 پايه گسترش يا و افزودهارزش بر ماليات نرخ افزايش با همزمان هاشركت بر ماليات نرخ كاهش .1

 .ديگر طرق به مالياتی

 (.اجتماعی نيتأم بيمه نرخ كاهش) اجتماعی نيتأم قانون( 28) ماده« 1» تبصره اصالح .2

  (:هادستورالعمل و مقررات اصالح) یاتيمال امور سازمان وظایف( ب

 . متوسط و كوچك مؤديان قانونی تكاليف تخفيف براي مناسب هايدستورالعمل تدوين

                                                 
 :به ديمراجعه كن يشنهاديپ يمشاهده متن كامل اصالحات قانون يبرا. 1

. 4 جهانی بانک وكاركسب انجام گزارش در ایران رتبه بهبود یراهکارها» ياسالم يمجلس شورا يهاپژوهش مركز

 .1393 بهشتيارد، 13649 مسلسل شماره ،«خرد اندارسهام از حمایت نماگر

 انهيدر منطقه خاورم يبه درآمد نفت يمتك يكشورها در صفر نرخ بعضا   ايو  اتيمال نييپا يهانرخذكر است با توجه به  انيشا .2

 به رتبه اول منطقه وجود ندارد. يابيامكان دست يسعود عربستان و تيكو ن،يبحر ،يعرب متحده امارات قطر، مانند

 يدر راستا يياجرا يهاعملكرد دستگاه»با عنوان  ييو دارا يدر گزارش وزارت امور اقتصاد ياتيمال امور سازمان عملكرد .3

 1/7/1393 خيتار)از  رانيوز محترم ئتيه ه 50441ت /53607شماره مصوبه موضوع كاروكسب طيمح بهبود و مداوم شيپا

با توجه به  يكيالكترون يهاسامانه ياندازراه و دهينرس اتمام به هنوز ياتيمال جامع طرح دهديم نشان(« 31/3/1395 تيلغا

 امور وزارت) ندارند نماگر نيا در رانيدر بهبود رتبه ا يريثأت شوديانجام م يدست صورتبه ندهاياز فرآ ياريبس هنوز نكهيا

 .(10 ص، 1395 كار،وكسب طيمح بهبود و مداوم شيپا يدر راستا يياجرا يهادستگاه عملكرد گزارش ،ييو دارا ياقتصاد
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 (:اجرايی هايهيرو اصالح) یاتيمال امور سازمان وظایف( ج

 قابل كه ينحو به مالياتی امور سازمان توسط دستمزد و حقوق الكترونيكی پرداخت سامانه اندازيراه .1

 .باشد انيدؤم همه استفاده

 .هاشركت بر ماليات و افزودهارزش بر ماليات پرداخت فرآيند كامل شدن الكترونيكی .2

 یفرامرز تجارت. 8

 است ینسب تيمز يدارا آن در كشور كه یيالاك صادرات یالزام يندهايآفر نهيهز و زمان :نماگر مفهوم

 يديتول جيرا اريبس و خاص يكاال كي واردات و

 رانيا یاسالم يجمهور گمرك: اصلی مسئول حكومتی نهاد

 قانون از يمواد اصالح: نماگر این در منطقه اول رتبه به ایران رسيدن برای الزم حكومتی فعاليت

 یياجرا هيرو 13 اصالح و گمركی امور قانون اجرايی نامهآيين بازنگري ،یگمرك امور

 اندازچشم منطقه عملكرد نيبهتر 2017 رانيا رتبه نماگر/ واحد يهامؤلفه

 جهان(48)رتبه ارمنستان  170 رتبه /يفرامرز تجارت

 صادرات يمرز انطباق زمان

 )ساعت(
101 

 ساعت 14 گرجستان

 دالر 47 نيبحر 565 )دالر( صادرات يمرز انطباق نهيهز

 صادرات ياسناد انطباق زمان

 )ساعت(
152 

 ساعت 2 ارمنستان و گرجستان

 صادرات ياسناد انطباق نهيهز

 )دالر(
143 

 دالر 16اردن 

 ساعت 2قزاقستان  141 )ساعت( واردات يمرز انطباق زمان

 دالر 100 ارمنستان 660 )دالر( واردات يمرز انطباق نهيهز

 واردات ياسناد انطباق زمان

 )ساعت(
270 

 ساعت 2 كشور 3

 واردات ياسناد انطباق نهيهز

 )دالر(
197 

 دالر 20 عمان

 

 یاسالم یشورا مجلس وظایف( الف

 :زير موارد شامل اسالمی شوراي مجلس 1390 سال مصوب گمركی امور قانون در بازنگري

 (وارداتی كاالي ارزش تعيين نحوه( )15) ماده، 

 (صادراتی كاالي ارزش تعيين نحوه( )16) ماده،  

 (ونقلحمل يهاشركت وظايف( )18) ماده،  

 (عبوري كاالهاي پلمپ( )56) و( 20) مواد،  



 

 ____________________________________________________________________  
 

 

13 

 (صادراتی كاالي در رفته كاربه وارداتی مواد و كاال انطباق و شناسايی( )69) و( 68) ،(67) مواد، 

 (قاچاق و يورود حقوق)  (94) و( 93) ،(74) ،(73) مواد، 

 (اسناد بازبينی( )133) ماده، 

 (استرداد اسناد( )141) ماده 

 (:هادستورالعمل و مقررات اصالح) رانیا یاسالم یجمهور گمرک وظایف( ب

 :زير موارد شامل وزيران هيئت 1391 مصوب گمركی امور قانون اجرايی نامهآيين بازنگري

 (فيزيكی واحد پنجره به بازرگان مراجعه( )7) ماده،  

 (فيزيكی واحد پنجره در هاسازمان استقرار( )8) ماده،  

 (كاال ارزش تعيين( )17) و( 16) ،(15) ،(14) ،(13) ،(12) ،(11) مواد،  

 (كاال مبدأ تعيين( )29) و( 28) ،(25) ،(24) ،(22) مواد،  

 (بار كل فهرست سنجیصحت( )40) ماده ،(كنندهحمل در موجود آذوقه( )39) و( 38) مواد، 

 (انبار به كاال تحويل( )50) و( 49) مواد ،(كاال گيرنده تحويل مرجع( )45) ماده،  

 (شود ضميمه اظهارنامه به بايد كه اسنادي اصل( )60) و( 59) ،(58) مواد،  

 (مدارك صحت( )63) ماده، 

 (فسادخيز و یسنت تجاري هايرويه( )69) و( 68) ،(67) ،(66) ،(65) ،(64) مواد، 

 (موقت ورود كاالي پلمپ( )76) ماده،  

 (موقت ورود پروانه تمديد( )77) ماده،  

 (صادراتی محصول در وارداتی اوليه مواد كارگيريبه احراز( ) 86) ماده،  

 (مرجوعی كاالي هايبسته( )90) ماده،  

 (خارجی عبور اظهارنامه به الصاق براي الزم مدارك( )101) و( 100) ،(99) مواد،  

 (يكسره حمل و شخصی داخلی عبور اظهارنامه به الصاق براي الزم مدارك( )114) و( 111) مواد،  

 (موقت صدور اظهارنامه به الصاق براي الزم مدارك( )129) ماده 

 یجمور یمرکز بانک تجارت، و معدن صنعت، وزارت ران،یا یاسالم یجمهور گمرک وظایف( ج

و  یانوردیاستاندارد، سازمان بنادر و در یمل سازمان ران،یا تجارت توسعه سازمان ران،یا یاسالم

  (:اجرايی هايهيرو اصالح) 1.مرتبط هستند یخارج تجارت ندیآبه فر یکه به نوع یینهادها ریسا

                                                 
 در 15/07/1395 مورخ 7202 شماره نامه در اما است، شده ياندازراه يگمرگ امور جامع سامانه 1395 سال در است ذكر انيشا. 1

 نيا يياجرا مشكالت به شده نگاشته ياسالم يشورا مجلس ياقتصاد ونيسيكم سيرئ ،يميپورابراه آقاي درخواست به پاسخ

 يفرامرز تجارت نماگر در يقبول قابل رتبه به رانيا يابيدست مانع تواننديم همچناندر صورت عدم رفع آنها،  كه است شده اشاره سامانه

 :شود تالش مشكالت نيا رفع يبرا ديبا و باشند

 سازیپياده به نباید شود؛ اجرا باید که اقداماتی تک تک تحليل و افزارنرم یک کامل طراحی از قبل که است این واقعيت»

 رفع و امور انجام جهت نيگزيجا يهاروش فيتعر عدم و ستميس قطع و ستميس نييپا سرعت. کرد اقدام مختلف مراحل

 . «شد خواهد ستميس به مراجعان و نيفعال يتينارضا سبب مشكل
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 . ريسك برمبتنی بازرسی از استفاده .1

 .كاال از تصويربرداري هايسيستم كارگيريبه .2

 هازيرساخت توسعه جهت در خارجی و داخلی گذارانسرمايه و هاسازمان ،هاشركت ظرفيت از استفاده .3

 .تجاري واحد پنجره كامل استقرار براي تجارت حوزه در ويژههب ارتباطات و اطالعات فناوري كاربردهاي و

 .ريلی ونقلحمل ناوگان نوسازي و ريلی ونقلحمل گسترش ها،تعرفه نرخ سازييكسان .4

 ارائه و بانكی گمركی، خدمات اتوماسيون عامل، هايبانك توسط نياز مورد اسناد تدارك در تسريع .5

 . فرامرزي تجارت فرآيند زمان و هزينه كاهش جهت الزم اسناد و مجوزها الكترونيكی

 خدمات اتوماسيون هايظرفيت از استفاده جهت آن اجرايی دستورالعمل و الكترونيك امضاي طرح .6

 .گمركی و بانكی

 خدمات ارائه تسريع ،رقابت ايجاد جهت فرامرزي تجارت با مرتبط هايفعاليت از برخی سازيخصوصی .7

 .هاهزينه كاهش و

 بهبود و تجهيز منظوربه كاال واردكننده و كنندهصادر بزرگ نهادهاي و هاشركت همكاري جلب .8

 . ايران لجستيكی عملكرد شاخص بهبود و تجاري اصالحات مالی نيتأم در تجاري هايزيرساخت

 و تسريع منظوربه آنها با چندجانبه دويا هايتفاهمنامه انعقاد و ايران تجاري عمده شركاي شناسايی .9

 .فرامرزي تجارت تسهيل

 .كشور تجاري واحد پنجره كامل استقرار و اندازيراه .10

 كشورهاي بين ايمنطقه هايهمكاري توسعه و گسترش جهت الزم شرايط و امكانات آوردن فراهم .11

 .یمل مصالح به توجه با آنها گسترش و اندازچشم سند
 

 قراردادها یاجرا. 9

 الير ونيليم 175 ارزش به تهران در فروشنده كي تيشكا پرونده به یدگيرس مراحل :نماگر مفهوم

  هيقضائ قوه :اصلی مسئول حكومتی نهاد

 قانون اصالح مورد 10: نماگر این در منطقه اول رتبه به ایران رسيدن برای الزم حكومتی فعاليت

 یياجرا هيرو اصالح مورد 22 و نامهنييآ اصالح مورد 1 د،يجد قانون بيتصو اي و
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 اندازچشم منطقه عملكرد نيبهتر 2017 رانيا رتبه نماگر/ واحد يهامؤلفه

 جهان 9 رتبهقزاقستان  70 قراردادها/ رتبه ياجرا

 روز 225ازبكستان  505 )روز( زمان مدت

 درصد 13.5عمان  17 (طلب از)درصد  نهيهز

 13 كشور 3 5/6 (18 -0) یيقضا يندهايفرآ تيفيك شاخص

 

 یاسالم یشورا مجلس وظایف( الف

 .تجاري دادرسی آيين اليحه بررسی در تسريع .1

 .قرارداد اجراي نماگر بر آن تأثير گرفتن نظر در با قضايی پليس اليحه یبررس در عيتسر .2

 تكميل و اصالح تجميع، با جامع قانونی قالب در الكترونيكی دادرسی آيين اليحه يا طرح تدوين .3

 . الكترونيكی دادرسی آيين با رابطه در موجود لوايح و هاطرح مقررات، قوانين، در موجود مقررات

 .خانواده از حمايت قانون( 9) ماده اصالح .4

 .شوراها اين ساختار اصالح از بعد اختالف حل شوراهاي مالی نصاب حد افزايش .5

 طريق از مدنی دادرسی آيين اصالح اليحه در دادرسی توقف و تأخير تجديد، مقررات در بازنگري .6

 .مدنی دادرسی آيين قانون اصالح براي اياليحه يا طرح تدوين

 از یمدن دادرسی آيين قانون اصالح اليحه در آن تشريفات كاهش و كارشناسی مقررات در بازنگري .7

 .مدنی دادرسی آيين قانون اصالح براي اياليحه يا طرح تهيه طريق

 هادادگاه احكام اجراي تشريفات سازيساده و مدنی احكام اجراي قانون( 2) ماده اخير بخش اصالح .8

 .قانون اين در

  .حسبی امور قانون اصالح با هادادگاه وظايف از غيرترافعی امور كردن خارج .9

 .دادگاه به قراردادي اختالفات ارجاع كاهش قضايی، خدمات برخی سازيخصوصی و سپاريبرون .10

 (:هادستورالعمل و مقررات اصالح) هيقضائ قوه یف( وظاب

 هزينه و المشاورهحق الوكاله،حق تعرفه نامهآيين اصالح قضايی، الكترونيك خدمات ارائه نامهآيين اصالح

 قراردادها اجراي نماگر در هاهزينه شاخص كاهش هدف با دادگستري وكالي سفر

 (:اجرايی هايهيرو اصالح) هيئقضا قوه یف( وظاج

 .آن پيگيري و دادخواست تقديم و دعوا شروع براي «قضايی خدمات درگاه» هايظرفيت از استفاده .1

 .قضايی اوراق الكترونيكی ابالغ .2

 اليحه تصويب با تا تجاري امور در متخصص قضات تربيت و آموزش براي الزم تمهيدات بينیپيش .3

 .كند رسيدگی دعاوي به باال كيفيت با و شود دنبال سرعت با تجاري هايدادگاه تشكيل تجارت

 .آنها براي مقررات اين بودن االتباعالزم و وكال براي الكترونيكی دادرسی مقررات اجراي .4
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 دامنه توسعه و تجار وجوه و اموال اطالعات به دادگستري احكام اجراي دسترسی سامانه تأسيس .5

 (.تجاري دادرسی اليحه) آن شمول

 .قطعی محكومين قضايی سوابق اطالعات بانك اندازيراه .6

 اوراق ديگر و دادنامه ابالغ شهود، شهادت استماع دادرسی، جلسه تشكيل پرونده، ارجاع دعوي، طرح .7

 .ايرايانه هايسامانه طريق از قضايی نيابت و اجراييه به مربوط اوراق و قضايی

 .پايگاه اين در آگهی انتشار و هيقضائ قوه الكترونيكی رسانیاطالع پايگاه ايجاد .8

 .كشور از خارج در ابالغ در دور راه از ارتباط وسايل طريق از ابالغ به تكليف .9

 .دادخواست در خواهان الكترونيكی نشانی قيد به تكليف .10

 .پيامداده طريق از حق مطالبه .11

 .تجاري تخصصی هايدادگاه تشكيل .12

 .حقوقی و حقيقی اشخاص اموال شناسايی الكترونيكی سامانه ايجاد .13

 .مالی محكومان سابقه الكترونيكی سامانه تشكيل .14

 .قضايی آمارهاي و هاپرونده گردش به مربوط اطالعاتی هاينظام اندازيراه .15

 .كاداستر نقشه تهيه .16

 .افراد ژنتيكی هويت شناسنامه تهيه .17

 .اشخاص خصوصی حريم حفظ با محاكم ازسوي صادره آراي آنالين انتشار .18

 .ثبت سازمان توسط اطالعات فناوري از استفاده با نوين ثبت كردن یياجرا و سند اطالعاتی اقالم نمودن رقومی .19

 از مرتبط يا تابعه نهادهاي ساير و قضايی مراجع بين ارتباط برقراري در اطالعات فناوري از استفاده .20

 .قانونی پزشكی سازمان ها،زندان سازمان كشور، امالك و اسناد ثبت سازمان قبيل

 وزارت كه شهرهايی و هااستان مراكز در شهروندان براي الكترونيكی دادرسی مقررات اجراي .21

 . الكترونيكی دادرسی مقررات سراسري اجراي و كندمی تعيين دادگستري

 یورشكستگ وفصلحل. 10

 از یورشكستگ قانون تيحما و یورشكستگ يعاد پرونده كي به یدگيرس زمان و نهيهز :نماگر مفهوم

 ياقتصاد يهاشركت يماندگار هدف با يبازساز نديآفر

 هيقضائ قوه :اصلی مسئول حكومتی نهاد

 بر ناظر مواد اصالح: نماگر این در منطقه اول رتبه به ایران رسيدن برای الزم حكومتی فعاليت

 یياجرا هيرو اصالح مورد 3 و تجارت قانون یورشكستگ
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 نماگر/ واحد يهامؤلفه
 رانيا رتبه

2017 
 اندازچشم منطقه عملكرد نيبهتر

 (جهان 31)رتبه  یستيونيم صهيرژ 156 رتبه /یورشكستگ فصل و حل

 6/62 یستيونيصهم يرژ 9/17 (دالر درهر( )سنت اي)اح یبازستان نرخ

 سال 5/1 كشور 3 5/4 )سال( زمان

 درصد 5/3عمان  15 (يیدارا از)درصد  نهيهز

 15 قزاقستان 5 (0 -16) یورشكستگ نيقوان قدرت شاخص

 3كشور 3 2 (3-0) یدگيرس شروع شاخص

 6 قزاقستان 2 (6 -0) بدهكار يهايیدارا تيريمد شاخص

 3ارمنستان 0 (3-0) یبه بازسازمانده یدگيرس شاخص

 4 قزاقستان 1 (4-0) طلبكار مشاركت شاخص

 

 یاسالم یشورا مجلس وظایف( الف

و اصالح  (512و  507 ،481، 480 ،420 ،416، 415 ،414 ،413از قانون تجارت: ماده ) يمواداصالح ـ 

 1یامور ورشكستگ هي( قانون اداره تصف27ماده )

عنوان بهآن  یورشكستگ بخش بيتصو كمدست ايتجارت  ديجد حهيال بيمجدد و تصو یبررسـ 

 اصالح قانون تجارت )راهكار بلندمدت(

 (:اجرايی هايهيرو اصالح) هيقضائ قوه یف( وظاب

 را اجرا كند: يرموارد ز يدبا يهكارآمد كردن ارگان تصف يبرا هيقضائ قوه

 كشور توسعه دهد؛  اقتصادي هايقطب و صنعتی شهرهاي در را تصفيه اداره .1

 ادارات مديران و كارشناسان و كاركنان ،كنندهرسيدگی قضات براي آموزشی هايدوره برگزاري با .2

 گمارد؛ همت حوزه اين در متخصص و ايحرفه كادر تربيتبه ربطذي كارشناسان و وكال و تصفيه

ادارات  ينا برو نظارت  آموزش يشافزا يه،ادارات تصف براي مناسب بودجه قراردادن اراختي در با .3

 بخشد.  را ارتقا يهادارات تصف يكارآمد ياديتا حدود ز

  

                                                 
 :به ديمراجعه كن يشنهاديپ يمشاهده متن كامل اصالحات قانون يبرا. 1

 نماگر. 9 جهانی بانک وكاركسب انجام گزارش در ایران رتبه بهبود یراهکارها ،ياسالم يمجلس شورا يهاپژوهش مركز

 .1393 آبان، 13963 مسلسل شماره ،ورشکستگی وفصلحل
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 و مآخذ منابع

 پرداخت نماگر. 2 یجهان بانك وكاركسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها .قادري ،فريد و مريم احمديان، .1

 .1392، اسفند 13562شماره مسلسل (، ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش مركز ات،يمال

 ،یجهان بانك كاروكسب انجام گزارش در رانيدرباره عملكرد دولت در كاهش رتبه ا ینظارت گزارش. مريم ان،ياحمد .2

 .1395، آذر 15182شماره مسلسل (، ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم شوراي مجلس يهاپژوهش مركز

 بانك وكاركسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها .یگركانيشكور ،و محمد احمد ي،جوادميحك .3

 شماره ،(ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش مركز ت،يمالك ثبت نماگر. 3 یجهان

 .1393 بهشتيارد، 13648 مسلسل

 .www.doingbusiness.org  یجهان بانك وكاركسب انجام تيسا .4

 ،«اعتبار افتيدر نماگر. 6 یجهان بانك وكاركسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها. موسی ،یاثيغيشهباز .5

 .1393 ريت، 13755 مسلسل شماره(، ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش مركز

. 9 یجهان بانك وكاركسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها .انياحمد ،ميو مر مهدي ی،عبدالملك .6

 شماره(، ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش مركز ،یورشكستگ وفصلحل نماگر

 .1393 آبان، 13963 مسلسل

 اندارسهام از تيحما نماگر. 4 یجهان بانك وكاركسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها. مهدي ،یعبدالملك .7

 .1393 بهشتيارد، 13649 مسلسل شماره(، ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش مركز خرد،

 نماگر. 5 یجهان بانك وكاركسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها .يقادر ،ديفر و اميد ،انيعبداله .8

 مسلسل شماره ،(ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش مركز وكار،كسب كي شروع

 .1393 خرداد، 13687

 قراردادها، ياجرا نماگر. 1 یجهان بانك وكاركسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها اميد. ان،يعبداله .9

 .1392 بهمن، 13481 مسلسل شماره ،(ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش مركز

 وكاركسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها .انياحمد ميو مر هرورانی و حسين عبدالعظيم يی،مال .10

(، ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش مركز ،يفرامرز تجارت نماگر. 8 یجهان بانك

 . 1393، مهر 13947شماره مسلسل 

اصل  يهااستيس ياجرا قانون عملكرد گزارش، نيچهاردهم ،ياقتصاد امور معاونت ،يیو دارا ياقتصاد امور وزارت .11

 .1395، مرداد 1394مربوط به شش ماهه اول سال  ،هاتبصره و مواد كيتفك به ،یوچهارم قانون اساسچهل

 قانون ياجرا يراستا در يیاجرا يهادستگاه عملكرد ،ياقتصاد امور معاونت ،يیو دارا ياقتصاد امور وزارت .12

 .1394 خرداد كار، و كسب طيمح مستمر بهبود

 شيپا يدر راستا يیاجرا يهادستگاه عملكرد گزارش ،ياقتصاد امور معاونت ،يیو دارا ياقتصاد امور وزارت .13

 خيتار)از  رانيوز محترم ئتيه هـ 50441ت /53607شماره مصوبه موضوع كاروكسب طيمح بهبود و مداوم

 .1395 رماهيت(، 31/3/1395 تيلغا 1/7/1393

 .1395 مرداد كشور، وكاركسبطيمح تيوضع گزارش ،ياقتصاد امور معاونت ،يیو دارا ياقتصاد امور وزارت .14

 انشعاب اخذ نماگر. 7 یجهان بانك وكاركسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها .زهره پرايی،يزدانی .15

 .1393 مهر، 13944 مسلسل شماره ،(ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش مركز برق،

 يمجوزها نماگر. 10 یجهان بانك وكاركسب انجام گزارش در رانيا رتبه بهبود يراهكارها زهره. ،يیپرایزداني .16

 .1393 آذر، 14021شماره مسلسل (، ي)دفتر مطالعات اقتصاد یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش مركز وساز،ساخت
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 رانيا. 3

 وكاركسب طيمح. 4

 دولت. 5

 هيقضائ قوه. 6

 

 

 26/2/1396 :انتشار خیتار

 
 

 


