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 بیست ٍ یکویي کٌفشاًس سیاستْای پَلی ٍ اسصی
 1390اسدیبْطت 

 ِّای التصادی است ک ُ ػَاهل هَثش بش ػولکشد بٌگا
ُ ّا ًوی تَاًٌذ آًْا سا تغییش دادُ یا  هذیشاى یا هالکاى بٌگا

 .بخطٌذبْبَد 
 ای اص سیاست ّا، ضشایط ِ هحیط کسب ٍ کاس هجوَػ

حمَلی، ًْادی ٍ همشساتی است کِ بش فؼالیت ّای 
 .کسب ٍ کاس حاکن است
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 بْبَد هحیط کسب ٍ کاس ٍ سابطِ آى با تَسؼِ التصادی
 هیالدی هَسد تَجِ لشاس گشفت 1980اص اٍایل دِّ 

 هَاًغ سخت ٍ دیَاًساالسی اداسی باػث تبذیل ضذى
بخص خصَصی بِ بخص صیشصهیٌی، غیشسسوی ٍ 

غیشهَلذ ضذُ ٍ تَسؼِ التصادی سا با هطکل هَاجِ 
 .کشدُ است

 باًک جْاًی، هجوغ جْاًی التصاد، بٌیاد ّشیتیج ٍ ٍاحذ
 اطالػات التصادی هجلِ اکًََهیست،

 133ضاخص ٍ  5، ضاهل 2003اٍلیي گضاسش دس سال 
 کطَس،

 ،کطَس، 189ضاخص ٍ  11دسحال حاضش 
 ساصهاى سشهایِ گزاسی ٍ کوکْای التصادی ٍ فٌی

 ایشاى
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 (ستبِ کلی)سَْلت کسب ٍ کاس 
ضشٍع کسب ٍ کاس 
اخز هجَصّای ساختواًی 
استخذام ًیشٍی کاس 
اهَال ضشکت/ثبت داسایی 
اخز اػتباس 
 گزاساى ِ  (سْاهذاساى جضء)حوایت اص سشهای
پشداخت هالیات 
تجاست بشٍى هشصی 
اجشا ٍ الضام آٍس بَدى لشاسدادّا 
اًحالل کسب ٍ کاس 

 تضویي حفظ هٌافغ ری ًفؼاى= حاکویت ضشکتی 
 (کل یا خشد)ری ًفؼاى بٌگاُ ػباستٌذ اص سْاهذاساى ،

 هطتشیاى، ٍ کاسکٌاى بٌگاُ
 ٍ ،ای ِ سػایت لَاًیي ٍ همشسات، پایبٌذی بِ اخالق حشف

 ضفافیت اطالع سساًی
تطبیك همشسات 
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 2011 2010 2009 2008 شاخص رديف
تغيير در رتبه 

 2010به  2011

تغيير در رتبه 
 2008به  2011

 +9 +2 129 131 142 138   کاس ٍ کسب سَْلت 1

 +36 +7 42 49 73 78 کسب ٍکاس ضشٍع 2

 +21 +1 143 144 162 164   ساختواًی هجَصّای اخز 3

 -9 -2 156 154 152 147 داسایی ثبت 4

 -10 +20 89 109 109 79   اػتباس اخز 5

ِ گزاساى اص حوایت 6  -6 -2 167 165 164 161 سشهای

 -14 بذٍى تغییش 115 115 107 101 هالیات پشداخت 7

 +6 +2 131 133 132 137 هشصی بشٍى تجاست 8

 +6 +5 49 54 54 55 لشاسدادّا بَدى الضام آٍس ٍ اجشا 9

 - ــ ــ 137 137 147 کاس ًیشٍی اخشاج ٍ استخذام 10

 +10 -3 111 108 109 121 کاس ٍ کسب اًحالل 11

 ٍ ػذم ٍجَد سیاست کلی ٍ ٍاحذی بشای بْبَد فضای کسب
 کاس دس ایشاى

  ػذم ٍجَد ّواٌّگی ّای الصم دس هیاى ساصهاى ّا ٍ ًْادّای
 دسگیش

  ػذم ٍجَد اطالػات هتماسى ٍ پاییي بَدى سطح آگاّی
 ػوَهی اص لَاًیي ٍ همشسات
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  هطالؼِ ٍ بشسسی هَاًغ ٍ هطکالت هَجَد فضای کسب ٍ کاس دس
 ایشاى،

 ِهطالؼِ اجضای ضاخص ٍضؼیت کسب ٍ کاس کطَسّای هَفك ب
ُ حل ّایی بشای بْبَد فضای کسب ٍ کاس دس ایشاى،  هٌظَس یافتي سا

،باصًگشی دس لَاًیي ٍ همشسات 
،ّا بِ سػایت آى ُ  تَجِ بِ هبحث حاکویت ضشکتی ٍ الضام بٌگا
باال بشدى سطح آگاّی ّای ػوَهی 
ضبِ /حجن گستشدُ فؼالیت التصادی دٍلت ٍ هَسسات ٍابستِ دٍلتی

 دٍلتی


