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چکیده
ثٌگبّْبی التلبدی دس خْبى خْت حفظ هضیت ّبی سلبثتی ٍ ثشًبهِ سیضی ٍ تذٍیي اػتشاتظی ّبی خَدّ ،وَاسُ ًؼجت ثِ تغییشات فضبی وؼت ٍ وبس حؼبع ٍ وابه نى سا دس وـاَسّبی
خْبى سكذ هی وٌٌذ .اص هْوتشیي ػبصهبًْبی ثیي الوللی وِ فضبی وؼت ٍ وبس سا دس وـَسّبی خْبى اسصیبثی هیىٌٌذ هی تَاى ثِ ثبًه خْبًی ،هدوغ خْبًی التلبد ،ثٌیبد ّشیتیح ،طٍسًاب
ٍا اػتشیت ،اداسُ اط ػبت اػتجبسی هَػؼِ اوًََهیؼت ،هَػؼِ فشیضس ،گشٍُ فیچ ،دیذُ ثبى خْبًی وبسنفشیٌی ،ػبصهبى ثیي الوللی ثیضًغ هبًیتَس ٍ دس ایشاى هشوض ثشسػایْبی تحمیمابت ٍ
التلبدی اتبق ثبصسگبًی ایشاى ،ؿشوت ًَػبصی كٌبیغ ایشاى ٍ هشوض پظٍّؾ ّبی هدلغ اؿبسُ ًوَد وِ ثِ طشاحی ؿبخق ّبی هختلفی خْت اسائِ دلیاك تاش ٍیاؼیت وـاَس ثاِ فؼاب ى
التلبدی پشداختِ اًذ .دس ایي همبلِ ؿبخق اخز هدَص تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی وبسگبُ تَلیذی كٌؼتی ،وـبٍسصی ٍ خذهبتی ثؼٌَاى یىی اص ؿبخق ّابی دُ گبًاِ ثبًاه خْابًی واِ دس استجاب
هؼمین ثب ػولىشد اداسات ٍ دػتگبّْبی دٍلتی-اخشایی وؼت ٍ وبس دس ایشاى هی ثبؿذ سا ثؼٌَاى ًوًَِ هَسدی ٍ فشایٌذّبی هشتجط ثب ایي ؿبخق دس اػتبى الجاشص سا ثشسػای ٍ تحلیا ٍ اسائاِ
پیـٌْبداتی دسخْت اك ح سٍیِ ّب ٍ ػبختبسّبی اخشایی هَخَد دس ًظبم اداسی ٍ ثِ تجغ نى ثْجَد ؿشایط وؼت وبس اػتبى ،دس ایي ؿبخق خَاّین پشداخت.
ولوبت ولیذی :هحیط وؼت ٍ وبس ،ؿبخق اخز هدَص تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی وبسگبُ تَلیذی كٌؼتی ،وـبٍسصی ٍ خذهبتی ،ثْجَد هحیط وؼت ٍ وبس

 -1مقدمه
تدبسة تَػؼِ وـَسّب ٍ هطبلؼبت ًْبدّبی ثیي الوللی ًـبى هیذّذ وِ هحیط وؼت ٍ وبس ،ثش تَػؼِ التلبدی تبثیش داسد؛ ثش ایي اػبع ،دس ػبلْبی اخیش تَخِ ثِ
هحیط وؼت ٍ وبس ثِ ػٌَاى یىی اص پیؾ ًیبصّبی تَػؼِ ی وـَسّب هَسد تَخِ ًْبدّبی ثیي الوللی ٍ ػیبػتگزاساى لشاس گشفتِ اػت .ثِ دلی اّویت هحیط وؼت
ٍ وبسّ ،ش ػبلِ گضاسؿْبی هتؼذد ثیي الوللی دس صهیٌِ ستجِ ثٌذی هحیط وؼت ٍ وبس وـَسّب هٌتـش هی ؿَد( ػلی داٍسی)1391،
ثبًه خْبًی ثشای اسصیبثی هحیط وؼت وبس ؿبخق ّبی دُ گبًِ ای اسائِ دادُ وِ ثِ دلی پَؿؾ اًتظبسات ػیبػت گزاساى التلبدی ٍ فؼب ى ایي ثخؾ ،دس وـَسّب
هَسد تَخِ ثیـتشی لشاس گشفتِ اػت.
ؿبخق اخز هدَص تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی وبسگبُ (اخبصُ ػبخت ٍ ػبص ثِ وؼت ٍ وبس) هیضاى ػَْلت یب ػختی تؼبه ثب هشاخغ لبًًَی كبدس وٌٌذُ هدَصّبی ػبخت یه
ػبختوبى ،دیَاسوـی ،اًجبس ٍ  ...ثشای هلبسف تَلیذی كٌؼتی ،وـبٍسصی ٍ خذهبتی سا ًـبى هیذّذ وِ ّذف ًْبیی ،هحبػجِ صهبى ٍ ّضیٌِ اتوبم ّش هشحلِ دس ؿشایط
ٍالؼی ٍ هتؼبسف ثشای فؼب ى التلبدی اػت .ایي ؿبخق ثِ ثشسػی ػَْلت ػبخت ٍ ػبص دس وـَسّب پشداختِ اػت (ؿجٌن فشٍحی.)1391 ،
ثبتَخِ ثِ هحذٍدیت ّبی اسائِ ؿذُ تَػط ثبًه خْبًی ٍ ثشسػی هفَْهی ؿبخق اخز هدَص تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی وبسگبُ (اخبصُ ػبخت ٍ ػبص ثِ وؼت ٍ وبس) دس اػتبى
الجشص ایي ؿبخق ؿبه  -1تؼذاد هشاح اداسی  -2هذت صهبى ّ -3ضیٌِ كشف ؿذُ ثشای دسیبفت هدَصّبی هَسد ًیبص خْت ػبخت ثب اػتبًذاسد وـَس اػت .وِ دس ایي
همبلِ ػؼی هی ؿَد ثِ ػَا تی ّوچَى تؼذاد هشاح ٍ صهبى اخز هدَص ػبخت دس وـَسّبی خْبى ،ایشاى ٍ اػتبى الجشص چِ هیضاى هی ثبؿذ؟ ٍ نیب وبّؾ صهبى ؿبخق
اخز هدَص ػبخت تبثیشی ثش خزة ػشهبیِ گزاسى داخلی ٍ خبسخی ٍ تَػؼِ فؼبلیت ّبی هَخَد خَاّذ داؿت؟ پبػخ دّذ ٍ ّذف اص ثشسػی تحلیلی ایي ؿبخق اسائِ
ساّىبسّبیی دس خْت وبّؾ تؼذاد هشاح اداسی ٍ هذت صهبى اخز هدَص وِ یىی اص هَاًغ خذی ثْجَد وؼت وبس ،وِ تَػط فؼب ى التلبدی دساثتذای ؿشٍع ثِ فؼبلیت دس
اػتبى الجشص ػٌَاى گشدیذُ ،ثِ تفلی هی پشداصین.
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داًشجَی کارشٌاسی ارشذ تزًاهِ ریشی شْزی  -هعاٍى هذیزکل دفتز فٌی اهَر عوزاًی ،حول ًٍقل ٍ تزافیک استاًذاری الثزس

 -2مبانی نظزي
ثْجَد هحیط وؼت ٍوبس ثِ هؼئلِ ای هْن دس ایاشاى تجاذی ؿاذُ ٍ دٍلات ٍ ثخاؾ خلَكای تَخاِ ٍیظّبی ثِ ایي هَیَع هؼطَف ًوَدُ اًذ .ثخؾ خلَكی دس
هحیط هٌبػات وؼات ٍوابس هایتَاًاذ سؿذ ٍ ًوَ داؿتِ ثبؿذ ٍدسًتیدِ هٌدش ثِ سؿذ التلبدی وـَس ؿَد .یىی اصػَاه هْن ایؼتبیی خبیگبُ ایشاى دس ستجِ ثٌذی ثبًه
خْبًی ػذم دسن كحیح اصایي پشٍطُ اػت ،ثٌبثشایي ثبیذ ت ؽ گشدد تب دسن كحیح ٍ وبهلی اص هَیَع دسثیي نحبد ػیبػتگزاساى ٍتلوین گیشاى وـَس ایدبد
گشدد(.احوذ هیذسی.)1391 ،
ؿبخق اخز هدَص تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی وبسگبُ (اخبصُ ػبخت ٍ ػبص ثِ وؼت ٍ وبس) هیضاى ػَْلت یب ػختی تؼبه ثب هشاخغ لبًًَی كبدس وٌٌاذُ هدَصّابی ػابخت یاه
ػبختوبى ،دیَاسوـی ،اًجبس ٍ  ...ثشای هلبسف تَلیذی كٌؼتی ،وـبٍسصی ٍ خذهبتی سا ًـبى هیذّذ وِ ّذف ًْبیی ،هحبػجِ صهبى ٍ ّضیٌاِ اتوابم ّاش هشحلاِ دس ؿاشایط
ٍالؼی ٍ هتؼبسف ثشای فؼب ى التلبدی اػت (.)Doing Business, 2007
ایي ؿبخق ثِ ثشسػی ػَْلت ػبخت ٍ ػبص پشداختِ اػت .ثِ ػٌَاى هثب  ،ثشای وبسنفشیٌبى ٍ فؼب ى التلبدی دس وـَسّب ػبختي یه ػبختوبى ،دیَاسوـی ،اًجابس ٍ ...دس
خْت تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی وبسگبُ تَلیذی كٌؼتی ،وـبٍسصی ٍ خذهبتی ثِ طَس لبًًَی چمذس نػبى اػت؟
ثب تَخِ ثِ گضاسؽ ثبًه خْبًی دس ػب  2116دس خلَف هحذٍدیت ّبی ایشاى دس استمبی ایي ستجِ؛ لَاًیي دػت ٍ پابگیش ٍ ییشؿافبفٍ ،خاَد لاَاًیي ،ثخـاٌبهِّاب ٍ
نییيًبهِّبی ّوپَؿبى ٍ هتؼبسم ،هشاح دؿَاس اخز هدَص ،پشاوٌذگی ػبصهبىّب ٍ هَػؼبت ( )Doing Business, 2016تؼییيؿذُ اػت وِ ثاشای ؿابخق اخاز
هدَص ػبخت ،صهبى طَ ًی ثشای دسیبفت هدَصّب اص اكلی تشیي هَاًغ ػٌَاى گشدیذُ اػت.
ثبًه خْبًی ؿبخق ػَْلت وؼت ٍ وبس سا ثب اػتفبدُ اص  11ؿبخق تشویجی ری هحبػجِ هی ًوبیذ:
 -1تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی یه ؿشوت
 -4ثجت هبلىی

 -5اخز اػتجبس

-9اخشای لشاسدادّب

 -2اخز هدَص تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی وبسگبُ

 -3دػتشػی ثِ اًشطی الىتشیىی

-7پشداخت هبلیبت

 -6حوبیت اص ػشهبیِ گزاساى

-8تدبست ثشٍى هشصی

یه فؼبلیت ()Doing Business, 2008

-11اًح

دس گضاسؽ ػب  2118ثبًه خْبًی اص هیبى  191وـَس دس خْبى ،ایشاى دس خبیگبُ  124خْبى ایؼتبدُ وِ ًؼجت ثِ ػب گزؿتِ ،چْبس پلِ افت وشدُ اػت .یؼٌی پبییي تاش
اص وـَسّبیی هبًٌذ اهبسات ،تشویِ ٍ ثحشیي ٍ ثب تش اص هلش ،لجٌبى ،ػشاق ،ػَسیِ ٍ یوي لشاس گشفتِ اػت.
جذيل  :1سیز ضاخص َای فضای کسب يکار در کطًرَای مىطقٍ بزاساس جذیذ تزیه گشارش باوک جُاوی

کسب ي کار

رتبٍ ضاخص فضای

ضزيع کسب ي کار

اخذ مجًس ساخت

دریافت اوزصی بزق

ثبت دارایی

اخذ اعتبار

گذارن

حمایت اس سزمایٍ

پزداخت مالیات

اللملی

سًُلت تجارت بیه

اجزای قزارداد َا

فعالیت تجاری

امارات

21

51

2

1

11

91

11

1

91

12

69

عمان

71

31

61

61

54

133

124

11

72

67

98

عزبستان صعًدی

92

135

38

59

24

91

11

76

161

83

168

کًیت

96

149

129

97

71

133

81

6

154

73

111

ایزان

124

97

25

99

87

90

170

150

166

80

160

مصز

128

113

66

89

119

91

81

167

171

161

115

پاکستان

147

142

141

167

171

115

21

172

171

156

82

عزاق

168

154

93

116

111

186

124

129

179

144

168

افغاوستان

183

117

185

163

186

115

189

176

175

181

161

هبخز)Doing Business, 2018( :

يرضکستگی ي پایان

کطًر

ایشاى دس ؿبخق اخز هدَص ػبخت اص ستجِ  169دس ػب  2114ثِ ستجِ ّبی 25 ٍ 27دس ػبلْبی  2118 ٍ 2117سػیذُ ،اػت.
جذيل  :2يضعیت ريوذ وماگز اخذ مجًس ساخت اس محیط کسب ي کار در ایزان

ؿبخق

2117

2112

2113

2114

2117

2118

اخز هدَص ػبخت

167

166

166

169

27

25

هبخزً :گبسًذُ ٍ گضاسؽ -گضاسؽ ثبًه خْبًی 2118-2117

 -3نمونه موردي و تحلیل یافتهها
دس گضاسؽ هشوض پظٍّؾ ّبی هدلغ دسػبلْبی  92تب  95هیبًگیي ستجِ اػتبى الجشص  ٍ 29ثب تَخِ ثِ نخشیي گضاسؽ اتبق ثبصسگبًی ایشاى دس فل ثْابس  1396اص هیابى 31
اػتبى دس وـَس ،اػتبى الجشص دس خبیگبُ  13ایؼتبدُ وِ ًؼجت ثِ ػب ّبی گزؿتِ 16 ،پلِ افضایؾ ستجِ پیذا وشدُ اػت.
استمبی ستجِ اػتبى اص  29ثِ ستجِ ً 13ـبى دٌّذُ ػولىشد هثجت ٍ سٍثِ خلَی اػتبى الجشص دس فضبی وؼت ٍ وبس هی ثبؿذ ٍلی هَاًغ اداسی پیؾ سٍی فضبی وؼت ٍ وبس
ٍ ػذم ػولىشد كحیح دػتگبّْبی دٍلتی دس خلَف ایي ؿبخق ّب دس اػتبى سا ًـبى هی دّذ.
كذٍس هدَص ثشای ؿشٍع فؼبلیت تَلیذی كٌؼتی ،وـبٍسصی ٍ خذهبتی دس پٌِْ اػتبى الجشص ؿبه دٍ ثخؾ ولی  -1هدَص تبػیغ ٍ فؼبلیت  -2هدَص ػبخت هی گشدد.
وِ اص هٌظش ًگبسًذُ ثخؾ اٍ (هدَص تبػیغ ٍ فؼبلیت) ثب تَخِ ثِ اك ح سٍیِ ّبی هَخَد ٍ الىتشًٍیىی ًوَدى فشایٌذ ّبی هَخَد اك ح گشدیذُ ٍ استمبی ستجِ
وـَسدس ؿبخق اخز هدَص تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی وبسگبُ (اخبصُ ػبخت ٍ ػبص ثِ وؼت ٍ وبس) اص  169دس ػب  2114ثِ ستجِ  27دس ػب  ٍ 2117ستجِ  25دس ػب 2118
ثِ ّویي ػلت هی ثبؿذ ٍ ایي ثخؾ ًیبصهٌذ ثْیٌِ ػبصی دس خْت افضایؾ وبسایی هی ثبؿذ ٍ ثخؾ دٍم (هدَص ػبخت) دس اػتبى وِ وبه ثلَست ػٌتیً ،بوبساهذ ٍ
صهبى ثش اسائِ هی گشدد .وِ دس اداهِ هـخلب ثِ ایي ثخؾ هی پشداصین.
فشنیٌذ احذاث ثٌب (ػبختوبى ،دیَاسوـی ،اًجبس ٍ )...ثشای هلبسف تَلیذی كٌؼتی ،وـبٍسصی ٍ خذهبتی -1دس ؿْشن ّبی كٌؼتی هلَة ٍ ییش هلَة(ًبحیِ ّبی كٌؼتی)
 -2دس حشین ؿْشّب  -3خبسج اص حشین ؿْشّب ٍ سٍػتبّب كَست هیپزیشد.
ػبخت ٍ ػبص دس ؿْشن ّبی كٌؼتی هلَة ٍ ییش هلَة (ًبحیِ ّبی كٌؼتی) ؿبه یَاثط ٍ همشاست خبف ّوبى ؿْشن یب ًبحیِ ٍ ؿشوت ؿْشن ّبی كٌؼتی هی
ثبؿذ ٍ ػبخت ٍ ػبص دس حشین ؿْشّب ٍ خبسج اص حشین ؿْشّب ٍ سٍػتبّب تَػط وبسگشٍُ تخللی اهَس صیش ثٌبیی ٍ ؿْشػبصی ٍ ؿَسای ثشًبهِ سیضی ٍ تَػؼِ اػتبى
هلَة هی گشدد وِ ثِ تفلی ثِ تؼذاد هشاح اص تـىی پشًٍذُ تب كذٍس خَاص ػبخت ٍ هذت صهبى اخز هدَص ػبخت دس اػتبى الجشص خَاّین پشداخت.

ضکل  :1صذير مجًس بزای ضزيع فعالیت تًلیذی صىعتی ،کطايرسی ي خذماتی در پُىٍ استان البزس

شزٍع

تخشذاری-فزهاًذاری

شْزداری

تشکیل پزًٍذُّای خارج اس حزین شْزّا ٍ رٍستاّا

ارایِ پزًٍذُّای شْز ٍ حزین شْز
(سهاى تا هتقاضی هی تاشذ)

فزهاًذاری

شْزداری

(سهاى تا هتقاضی هی تاشذ)

اخذ استعالهات  16گاًِ

اخذ استعالهات  16گاًِ
(ثاتت  8استعالم)

(ثاتت  8استعالم)

فزهاًذاری /شْزداری
ارسال پزًٍذُ ّای تثصزُ  1تِ ادارُ شْزستاًی جْادکشاٍرسی هزتَطِ

ادارُ شْزستاًی جْادکشاٍرسی( تثصزُ  :4فٌس کشی ،اتاق پوپاص ،استخز  90رٍس ارسال هستقین تِ فزهاًذاری یا شْزداری) (صٌعتی،گلخاًِ،
گاٍداری ٍ اتاق کارگزی ٍ 30 ...رٍس ارسال تِ جْاد استاى )
 -1اخذ استعالهات  16گاًِ (ثاتت  8استعالم)
 -2تاسدیذ اس هحل
 -3اس ًقشِ UTM
 -4اعالم ًظز در قالة هکاتثِ تِ ادارُ کل جْاد کشاٍرسی استاى

ادارُ کل جْاد کشاٍرسی استاى
 -1طزح در کویسیَى تثصزُ یک هادُ یک ( 30رٍس کاری)
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تثصزُ 4هادُ یک ٍ اعالم ًظز هکتَب تِ فزهاًذاری/
شْزداری هزتَطِ ( 90رٍس کاری)

در پزًٍذُ ّای تثصزُ  :4فٌس کشی ،اتااق پوپااص ،اساتخز
ارسال هستقین اس جْاد شْزستاى تِ فزهاًذاری یا شْزداری

در سایز پزًٍذُ ّا شاهل  :صٌعتی ،گلخاًِ ،گاٍداری ٍ اتااق
کارگزی ٍ ...پس اس طی  4هزحلِ اداری فَق ارسال تِ جْاد
استاى

A

فزهاًذاری /شْزداری
ارسال پزًٍذُ کاهل تِ دفتزفٌی استاًذاری الثزس ( 20رٍس کاری)

دفتزفٌی استاًذاری الثزس
تزرسی ٍ تشکیل گزٍُ کارشٌاسی کارگزٍُ تخصصی اهَر
سیزتٌایی ٍ شْزساسی (سهاى  15رٍس کاری)

گزٍُ کارشٌاسی کارگزٍُ .......
اعالم ًظز ٍ اریِ پیشٌْاد هکتَب تِ دتیزخاًِ کارگزٍُ تخصصی
اهَر سیزتٌایی ٍ شْزساسی (سهاى  7رٍس کاری)
خیز
D
تلی
دتیزخاًِ -ادارُ کل راُ ٍ شْزساسی استاى الثزس
 -1تکویل ًَاقص پزًٍذُ
 -2تشکیل تاًک اطالعاتی اس پزًٍذُّای هَجَد

(سهاى  7رٍس کاری)
کارگزٍُ تخصصی اهَر سیزتٌایی ٍ شْزساسی
طزح پزًٍذُّا در کارگزٍُ ٍ تزرسی ٍ اعالم پیشٌْاد هصَتِ تِ
شَرای تزًاهِریشی ٍ تَسعِ استاى (سهاى  30رٍس کاری)
خیز
B
تلی
ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِریشی استاى الثزس /دتیزخاًِ شَرای تزًاهِریشی ساسهاى
تزرسی پیشٌْاد هصَب اس لحاظ تطاتق تا قَاًیي هزتَطِ (اتاق فکز شَرا)
C

C

شَرای تزًاهِریشی ٍ تَسعِ استاى
تزرسی جْت تاییذ ٍ صذٍر هصَتِ (سهاى  45رٍس کاری)

خیز
D
تلی
هعاًٍت ّواٌّگی اهَر عوزاًی /دفتزفٌی استاًذاری
اتالغ هصَتِ شَرای تزًاهِریشی ٍ تَسعِ استاى ٍ کارگزٍُ
تخصصی اهَر سیزتٌایی ٍ شْزساسی تِ فزهاًذاری /شْزداری
جْت اجزا تزاتز ضَاتط ٍ هقزرات (سهاى  30رٍس کاری)

جْاد کشاٍرسی ٍ فزهاًذاری ٍ شْزداری
 -1اخذ عَارض هزتَطِ (تثصزُ -1هجَس) جْاد کشاٍرسی
( 90رٍس کاری )کویسیَى تقَین
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صذٍر جَاس ٍ تیوِ ٍ ًاظز ٍ تْیِ ًقشِ ّا تَسط
فزهاًذاری ( 30رٍس کاری)
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شْزداری ( 30رٍس کاری)

D
پایاى
هبخزً :گبسًذُ

فشایٌذ فَق دس هشحلِ تـىی پشًٍذُ ثب تَخِ ثِ هَاسدی وِ صهبى ثش ثَدُ (ًمق هذاسن ،تخلفبت ػبختوبًی دس گزؿتِ ٍ ٍ )...خبسج اص اختیبسات دػتگبّْبی دٍلتی هی
ثبؿٌذ ،صهبى سا هحبػجِ ًٌوَدُ اػت.

 -4جمعبندي
ّوبًطَس وِ دس هحذٍدیت ّبی اسائِ ؿذُ تَػط ثبًه خْبًی ٍ ثشسػی هفَْهی ؿبخق اخز هدَص تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی وبسگبُ (اخبصُ ػبخت ٍ ػبص ثِ وؼت ٍ وبس) ٍ
ثشسػی فشایٌذ اخشایی فَق دس اػتبى الجشص اؿبسُ گشدیذ تؼذاد هشاح  14هشحلِ ثب  6خلؼِ وویؼیَى ّبی وبسؿٌبػی ٍ تخللی ،اتبق فىش ٍ ؿَسای ثشًبهِ سیضی ٍ تَػؼِ
اػتبى هی ثبؿذ .پیشٍ ثشسػی ّبی ثؼو نهذُ هیذاًی اص اثتذای تـىی اػتبى الجشص دس ػب  1389ثب اك حبت كَست پزیشفتِ دس فشایٌذ وبسگشٍُ تخللی اهَس صیش ثٌبیی
اص هیبًگیي  731سٍص وبسی ( 24هبُ) ،دس ػب  1396ثِ هیبًگیي  451سٍص وبسی ( 15هبُ) وبّؾ یبفتِ اػت .ایي صهبى فمط كشف اخز هدَص ػبخت دس اػتبى الجشص هی
گشدد.
هْوتشیي هؼبئ هطشح ؿذُ دس فشایٌذ اخز هدَص تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی وبسگبُ ت َلیذی كٌؼتی ،وـبٍسصی ٍ خذهبتی تَػط ری ًفؼبى ٍ فؼبلیي التلبدی دس اػتبى الجشص
ؿبه  -1تؼذد دػتگبّْبی تلوین گیش دس ایي ثخؾ  -2صهبى ثش ثَدى فشایٌذّبی اداسی ٍ ػبصهبًی  -3اػتؼ هبت تىشاسی دس خلَف یه هَیَع تَػط ّش دػتگبُ
 -4اًمضبی صهبى اػتؼ هبت ثب تَخِ ثِ هذت صهبى طَ ًی فشنیٌذ  -4فؼبد اداسی
ثب تَخِ ثِ گضاسؽ اتبق ثبصسگبًی ،كٌبیغ ،هؼبدى ٍوـبٍسصی ایشاى دس ثخـْبی وـبٍسصی ،كٌؼت ٍ خذهبت یىی اص هْوتشیي هَاًغ وؼت وبس اداسات ٍ دػتگبّْبی
اخشایی هشتجط ثب ایي حَصُ دس وـَس ٍ دس اػتبى الجشص هی ثبؿذ.

جذيل  :3مُمتزیه مًاوع کسب ي کار بیان ضذٌ تًسط فعاالن اقتصادی بٍ تفکیک بخص

اٍلَیت
هدوَػِ

1

کل

دؿَاسی تبهیي هبلی اص
ثبًىْب

کطايرسی

دؿَاسی تبهیي هبلی اص
ثبًىْب

2
هَاًغ اداسی وؼت ٍ
وبس(اداسات ٍدػتگبّْبی
اخشایی هشتجط ثب وؼت ٍ
وبس)
هَاًغ اداسی وؼت ٍ
وبس(اداسات ٍدػتگبّْبی
اخشایی هشتجط ثب وؼت ٍ
وبس)

3
سٍیِ ّبی ییش هٌلفبًِ ٍ
ًبػبد ًِ هویضی ٍ
دسیبفت هبلیبت
ثی ثجبًی ٍ ییش لبث پیؾ
ثیٌی ثَدى لیوت ّب(هَاد
اٍلیِ هحلَ ت)

صىعت

دؿَاسی تبهیي هبلی اص
ثبًىْب

سٍیِ ّبی ییش هٌلفبًِ ٍ
ًبػبد ًِ هویضی ٍ
دسیبفت هبلیبت

هَاًغ اداسی وؼت ٍ
وبس(اداسات ٍدػتگبّْبی
اخشایی هشتجط ثب وؼت ٍ
وبس)

خذمات

دؿَاسی تبهیي هبلی اص
ثبًىْب

هَاًغ اداسی وؼت ٍ
وبس(اداسات ٍدػتگبّْبی
اخشایی هشتجط ثب وؼت ٍ
وبس)

سٍیِ ّبی ییش هٌلفبًِ ٍ
ًبػبد ًِ هویضی ٍ
دسیبفت هبلیبت

4
ثی ثجبتی ػیبػت ّب،
همشسات ٍ سٍیِ ّبی
اخشایی ًبظش ثِ وؼت ٍ
وبس
ثی ثجبتی ػیبػت ّب،
همشسات ٍ سٍیِ ّبی
اخشایی ًبظش ثِ وؼت ٍ
وبس
ثی ثجبتی ػیبػت ّب،
همشسات ٍ سٍیِ ّبی
اخشایی ًبظش ثِ وؼت ٍ
وبس
ثی ثجبتی ػیبػت ّب،
همشسات ٍ سٍیِ ّبی
اخشایی ًبظش ثِ وؼت ٍ
وبس

5
سٍیِ ّبی ػخت گیشاًِ
دس اداسات وبس ٍ ثیوِ ثشای
هذیشیت ًیشٍی اًؼبًی
هفبػذ هبلی ٍ اداسی دس
دػتگبّْبی حىَهتی
سٍیِ ّبی ػخت گیشاًِ
دس اداسات وبس ٍ ثیوِ ثشای
هذیشیت ًیشٍی اًؼبًی
هفبػذ هبلی ٍ اداسی دس
دػتگبّْبی حىَهتی

هبخز :اتبق ثبصسگبًی ،كٌبیغ ،هؼبدى ٍ وـبٍسصی ایشاى

ّوبًگًَِ وِ اؿبسُ گشدیذ دس اػتبى الجشص دس ػب  1396اخز هدَص ػبخت ثب هیبًگیي  451سٍص وبسی ( 15هبُ) هی ثبؿذ ،ثِ گضاسؽ اداسُ ثشسػیْب ٍ ػیبػتْبی التلبدی
ثبًه هشوضی هذت صهبى صم ثشای اخز هدَصّبی ػبخت ٍ ػبص دس ایشاى  121سٍص ( 4هبُ) ثَدُ اػت دس وـَس یوي ثب  52سٍص ٍ دس وـَس ػٌت ٍیٌؼٌت ثب  42سٍص هحمك
هی ؿَد (ػیذ ٍحیذ احوذی.)1387 ،

تفبٍت لبث تَخِ صهبى اخز هدَص ػبخت دس اػتبى الجشص ًؼجت ثِ هیبًگیي وـَس ،خَد ًـبى دٌّذُ ػولىشد ًبهٌبػت ٍ ًبوبساهذی دػتگبّْبی دٍلتی ٍ هَاصی وبسی دس
ایي ثخؾ هی ثبؿذ.

 -5ارائه پیشنهادات
دس خلَف اك ح سٍیِ ّبی هَخَد دسػبصهبًْبی دٍلتی دس خْت وبّؾ صهبى پیـٌْبد هی گشدد  -1احلبء وبه  ،ػبدُ ػبصی ٍ یىپبسچِ ًوَدى فشایٌذّبی ،هدَص
تبػیغ ٍ فؼبلیت ٍ اخز هدَص ػبخت  -2الىتشًٍیىی ًوَدى فشایٌذّب ثِ كَست یىپبسچِ ٍ ساُ اًذاصی ػبهبًِ خبهغ اػتؼ هبت اػتبى دس ّوِ ثخـْبی هشتجط ثب هدَص
ػبخت ٍ ػبص -3اسائِ ؿبخق ّبیی دس لبلت چه لیؼت (یَاثط ػبخت ،هتشاط صهیي ،حك اثِ ٍ )...ثِ هجبدی تـىی پشًٍذُ دس خْت فیلتش پشًٍذُ ّبیی وِ لبثلیت طشح سا
ًذاسًذ -4 .اسائِ صهبًجٌذی هـخق دس خلَف پبػخگَیی ّش دػتگبُ یب ثخؾ هشتجط  -5تـىی خلؼبت وویؼیَى تجلشُ یه ٍ تجلشُ چْبس هبدُ یه ٍ وبسگشٍُ
تخللی اهَس صیش ثٌبیی ٍ ؿْشػبصی ّش  11سٍص ٍ خلؼبت ؿَاسی ثشًبهِ سیضی تَػؼِ اػتبى ّش  31سٍص ٍ ػبیش خلؼبت دس خْت وبّؾ هذاخ ت ییش هَخِ دٍلت
حزف گشدد.

 -6مزاجع


احوذٍهٌذ ،هحوذ سحین ،ػب سی ،اثَرس « ،)1394( ،ثشسػی ٍ همبیؼِ تدبسة ثْجَد ؿبخق اخز اػتجبس دس وـَسّبی هَسد ًظش ػٌذ چـن اًذاص ،وـَسّبی
حَصُ هٌب ٍ وـَس ایشاى» ،هدلِ التلبدی ،ؿوبسُ .8 ٍ 7



احوذی ،ػیذ ٍحیذ« ،)1387( ،گضاسؽ ثشسػی همبیؼِ ای فضبی وؼت ٍ وبس دس ایشاى ٍ خْبى» ،اداسُ ثشسػیْب ٍ ػیبػتّبی التلبدی ثبًه هشوضی.



داٍسی ،ػلی« ،)1391( ،نػیت ؿٌبػی ؿبخق سلبثت پزیشی خْبًی( ٍ )GCIهحیط وؼت ٍ وبس :همبیؼِ تطجیمی ًتبیح ؿبخق  ٍ GCIدیذگبُ وبسؿٌبػبى
ٍصاستخبًِ ّبی هٌتخت» ،هؼبًٍت اهَس التلبدی دفتش تحمیمبت ٍ ػیبػتّبی پَلی ٍ ثبصسگبًی.



فشٍحی ،ؿجٌن ( « ،)1391گضاسؽ ؿٌبخت اثؼبد ووی ٍ ویفی ٍ و ى ؿبخلْبی هلی وؼت ٍ وبس» ،اتبق ثبصسگبًی ،كٌبیغ ،هؼبدى ٍوـبٍسصی.
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ّبی پَلی ٍ ثبصسگبًی.
World Bank, (2007), “Doing Business 2008 Comparing regulation in 178 Economies”.
World Bank,(2016), “Doing Business 2017”.
World Development Report ,(2018), “Realizing the Promise of Education for Development”.





