




نگاه جدید

تاسفرآیندی پویا و تعاملی ها تدوین سیاست

مشارکت گسترده و مستمر بدون

نشینند ها به ثمر نمیبخش خصوصی سیاست

سنتی نگاه

استعملی ایستا ها تدوین سیاست

کامالً از نقش دولت و بخش خصوصی 
ستهم جدا ا

دنیادرولدمتوسعههایسیاستتدویندرجدیدنگاهمقابلدرسنتینگاه



است؟الزمخصوصیبخشمشارکتچرا

نیست،کاملاطالعاتدارایمناسب،هایسیاستتدوینومداخلهبهنیازارزیابیبرایدولتاطالعات؛تقارنعدم
.استخصوصیوکارهایکسباختیاردراطالعاتاینازبخشیزیرا

وصوصیخبخشغیابدرهاسیاستشکستازحاکیموردیمطالعات:هاسیاستموفقیتاحتمالرفتنباال
.استخصوصیبخشودولتتعاملدرآنهاموفقیت

بدون،استعالقمندخصوصیبخش-دولتتعاملیفرآینددرمتخذههایسیاستموفقیتبهکهخصوصیبخش
ندکمیهمکاریدولتباهاسیاستنشستنثمربهبرایسیاسییااستراتژیکمالحظات

متفاوتهایسوگیریبامختلفمتخصصانومشاورانازاستفادهبرایبیشتریپذیریطافانعخصوصیبخش
.دارد



هاتسیاستدویندرخصوصی-عمومیمشارکتردآغازینپرسش

ی وگوگفترا تشکیل داده است که در آن نهادهاییآیا دولت 

با بخش خصوصی داشته باشد؟مستمر

را در خود پرورانده که در قبال اهم آیا دولت این ظرفیت

اتخاذ کند؟روز و سریعی های بهسیاستموضوعات، 

ا های شناسایی شده در خالل تعامل بتواند از فرصتآیا می

؟کنداستفادهبخش خصوصی 



(داردادامه)خصوصی-عمومیمشارکتمؤثرسازیراهکارهای

آمیز و پرریسکهای مخاطرهپرهیز از سیاست1

هامشارکت هر دو بخش در هزینه

های قبلیبررسی کامل و انجام ارزیابی

2

3

جویانه در بازار های مداخلهپرهیز از سیاست

به معنای

به معنای

ها بایدگیریهزینه طرف خصوصی در تصمیم
متناسب با مزایای حاصله برای آن باشد

هایاستفاده از متخصصان مختلف با سوگیری
مخالف و متضاد

به معنای



(داردادامه)خصوصی-عمومیمشارکتمؤثرسازیراهکارهای

ردها بر عملکمشروط و مبتنی ساختن سیاست4

بمنوط ساختن تجدید سیاست به عملکرد خو

شفافیت و پاسخگویی

5

7

بخش خصوصی منوط به داشتن بازده پیشنهادهای 
اجتماعی موجه باشد و تعهد بخش خصوصی به آن 

سنجیده شود

به معنای

به معنای

دپذیر نیستنهایی که توجیهتوقف سیاستو ارزیابی 

ت پاسخگویی طرفین، به عنوان مکمل ضروری شفافی

به معنای

نظارت و توازن ها از نهاد اجرا، یا کننده سیاستتفکیک نهاد تدوینبه معنای6
تفویض اختیارات در سطح منطقه اما تحت نظارت مرکز





(هاریگذاسیاستدرخصوصی-عمومیمشارکتتجربیاتترینموفقازیکی)پروازهاییدرس

ها جهت رفع مشکالتمعیارهای انتخاب بخش

دارای ظرفیت رقابتی تحقق نیافته

ز اندادارای طرف خصوصی متعهد و دارای چشم

دارای ظرفیت تأثیرگذاری در اقتصاد 

وصی تشکیل میزگردهای تعامل دولت و بخش خص

2014از سال 

هااجرای سریع راهکار

رهای جامع در ابتدای کاعدم تمرکز بر ارائه طرح

دارمحدود و اولویتتمرکز بر چند بخش



خصوصیبخشودولتهمکاریازموفقاینمونه

آموزشیبرنامه
موفق فناوری  

اطالعات

وزارت کار، 
ن اشتغال و تأمی
اجتماعی

اتاق بازرگانیِ خدمات 
افزاری و فناوری نرم

اطالعات 

دو بخش ، موجب موفقیت تعامل اینهای آموزشیطراحی سایر برنامهخصوصی در بخش -همکاری دولت:آرژانتین
در این برنامه شد

 دیت محدوترین برجستهبر غلبه برنامه این هدف
ف فناوری کشور، یعنی پر کردن شکاصنعت
(  اهرو ممنابع انسانی آموزش دیده فقدان )مهارتی 

بوده است



برنامه 

«  تحول مولد»

ز واگذاری مسؤولیت برنامه ا
ه وزارت صنعت و گردشگری ب

Bancoldexبانکولدکس 

-Bancoldex-بانکولدکس
بانک دولتی با مدیریت )

(بخش خصوصی

ینده و بهره مندی از تغییرات آبینی پیشبرای کشور استراتژی ملی تحول اقتصادی بر اساس ظرفیت ای برای تدوین برنامه:کلمبیا
های جدید؛ فناوری

خصوصیبخشودولتهمکاریازموفقاینمونه

 تولید از طریق هدف این برنامه توسعه
با یهای سیاستها و فرصتچالششناسایی 

استخصوصی بوده مشارکت بخش 



(کستشبهمحتوم)هاگذاریسیاستدرخصوصیبخشحضورحداکثرینمونه

ها تتأیید سیاس
بدون مشارکت
بخش خصوصی
دشوار است 

ون هیچ سیاستی بد
بخش خصوصی 

شوداتخاذ نمی

حتی گاهی بخش 
خصوصی دولت را از 

ری گیفرآیند تصمیم
کند حذف می

.تاستر «محوربنگاه»تعامالت دولت و بخش خصوصی در آن که یکی از کشورهایی : کاستاریکا

ذف طرفه بخش خصوصی و حتصمیمات یک
ت و ها نیسدولت به معنای موفقیت سیاست

و اعمال نفوذدر مورد برنج در این کشور به 
انجامید ها تصرف سیاست



(کستشبهمحتوم)هاگذاریسیاستدرخصوصیبخشحضورحداقلینمونه

(ی التینمسلماً باالترین در کشورهای آمریکا)های نهادی علیرغم سطح بسیار باالی سرمایه: شیلی

ها از سیاستابالغ•
ین به پای( دولت)باال 

(  بخش خصوصی)
عدم مشارکت 

بخش خصوصی

ه برنامه بشکست•
دلیل عدم مشارکت
بخش خصوصی 

هابرنامه خوشه

ضرورتپی بردن به •
نقش بخش خصوصی

در برنامه آتی

برنامه
Estratégicos

321



 یخصوصبین دولت و بخش مشترک گیری تصمیمیادگیری و سنت لزوم توجه به

اتخاذ . تمحتوم به شکست اس( بخش خصوصی)به پایین ( دولت)ها از باال ابالغ سیاست
تنیزمحتوم به شکست اسحذف دولت طرفه از جانب بخش خصوصی و تصمیمات یک

 ه طی فرآیندی تعاملی با بخش خصوصی بالجرم باید اطالعات دولت کامل نیست و
بپردازدسازی تصمیم

 انین و هرچه قو. استحائز اهمیت قوانین و ساختار سازمانی همکاری دولت و بخش خصوصی
شودمیباشد، نتایج بهتری حاصل تر شفافچارچوب همکاری 

کشورهاسایرهایدرس:بندیجمع







اجراییدستگاه هایباهمکاریوگانهسهقوایبهمشورتینظراتارائه
کشاورزیومعادنصنایع،صاحبانوبازرگانانبینهمکاریوهماهنگیایجاد

کشورهاسایربازرگانیاتاق هایباارتباطبرقراری

خارجیوداخلینمایشگاه هایتشکیل

تولیدیاموردرداخلیسرمایه گذاریترغیبوتشویق

خدماتیوتولیدیسندیکاهایووارداتیوصادراتیاتحادیه هایساماندهی

دوستکشورهایبامشترکاتاق هایتشکیل

اتاقداوریمرکزطریقازاعضاءخارجیوداخلیبازرگانیمسایلمورددرحکمیتوبررسی

و...

فراگیرومحورداناییغیردولتی،نهادیکعنوانبهایراناتاقجایگاهتحکیم
ارآفرینیکازحمایتوخصوصیبخشتوسعهجهتدراقتصادیفضایبهبودبهحکومتمختلفارکانترغیبوکمک
کشورچندجانبهودواقتصادیهمکاری هایتوسعهدراتاقنقش آفرینیگسترش
اساسیقانون44اصلکلیسیاست هایاجرایقانونشدناجراییجهتدرایراناقتصاددرتحولمدیریتبهکمک
کاروکسبضایفبهبوددرحرفه ایاخالقفرهنگارتقایدرموثرتروبیشترنقشایفایواجتماعیمسئولیتادایبهاقتصادیفعاالنترغیب



مجامع و شوراهای حاکمیتیعضویت در 

پول و اعتبار شورای  11به 2نسبت 

44شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل 
قانون اساسی 

21به 6نسبت 

الکترونیکیسیاستگذاری گواهی شورای 

عالی بورس و اوراق بهادار شورای 

رقابتشورای 

16به 1نسبت 

12به 6نسبت 

16به 2نسبت 
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مادهقالبدر1390سالدروتوسعهپنجمبرنامهقانون75مادهقالبدر،خصوصیبخشودولتگفت وگویشورایساختار،80دههاواخردر

نیز،1395سالدرآن12مادهوکشورتوسعهبرنامه هایدائمیاحکامقانونتصویبباهمچنین،.شدتضمینروکاکسبمحیطمستمربهبودقانون11

.شدگذاشتهصحهآنوظایفوشورااینتقویتواستمراربر

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 



بخشباخصوصیبخشاعضایترکیبتناسبعدم
گفتگوشورایجلساتدردولتی

نظراتکهداردگفتگوشورایدرنماینده8هموارهخصوصیبخش

.ندمی کننمایندگیشورااعضایسایرباتعاملدررابخشاین

دولتیبخشتوسطگفتگو،شورایدرخصوصیبخشنمایندگان

.می شوندنهاییتأیید

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 



در جلسات ( بخش دولتی)وضعیت حضور اعضا 
1399سـال در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب و کار گفت وگوی عملکرد شورای گزارش : مأخذ

در جلسات ( بخش دولتی)وضعیت حضور اعضا 
(1400تا مرداد 1390)دهه طی یک شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

از جمله در معیت معاون اول )شماری از اعضای این شورا، جز در موارد معدودی 

.  به این جلسات پا نگذاشته اند( رییس جمهور

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 



گزارش عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب و کار : مأخذ

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 

نشود،وضعخصوصیبخشبهدولتنگرشواجراییسازمان هایفرهنگکهزمانیتاو
.بودخواهدمحدوداقتصاددرخصوصیبخشآفرینینقش

بهصرفاً،استانیوملیمصوبه12600بهقریبواستان31درشوراجلسه1820،ملیسطحدرشوراجلسه105قالبدرمستمرگفتگویدههیک
:استعاملدولحاصامرایننمی شود،دیدهایرانکاروکسبمحیطبهبودکلیدیهایشاخصدرچشمگیریتغییرلذاو

شورایوباتمصضمانتافزایشوبیشترتعاملنیازمندکهداردوجودخصوصیبخشودولتبینکهمسائلیومشکالتتوجهقابلتعدادعمق:نخست
.باشدمیخصوصیبخشودولتگفتگوی

اجراییودستیپایینهایالیهدرقانونبهعملواجراکندروند:دوم

ملی استانی



1

2
3

4

5
6

7
8

گفتگوی نسبت به اجرای مصوبات شورایاختیار مدیران استانی محدودیت 
اجع ملیاستان و موکول شدن تصمیمات به اخذ نظر از وزراتخانه متبوع و سایر مر

تانی عدم ضمانت اجرایی قانونی مصوبات شوراهای گفتوگوی اس
(استاندار)علیرغم تایید و تصویب باالترین مقام استان 

ات عدم حضور منظم برخی نمایندگان قانونی سه قوه در جلس
ان در شورای گفتوگوی استان، بدون وجود تبعات خاص قانونی برای ایش

صورت غیبت مکرر
رخی از سوی بعدم تصمیم گیری قاطع در جلسات شورای استان 
استانداران و مسئولین دستگاههای اجرایی استان

و مدیران از جمله استاندار، معاونینتغییرات زیاد مسئولین استانی 
دستگاه های اجرایی در برخی استان ها

ای موازی کاری و همپوشانی شورای گفت و گو با سایر کارگروه ه
ع تولید، از جمله شورای برنامه ریزی استان، کارگروه تسهیل و رفع مواناستان 

یار مختلف برای در اختهمکاری ضعیف دستگاه ها و ادارات استانی ...کارگروه توسعه صادرات، و 
ج پژوهش اقتصادی، بخشنامه ها، آیین نامه های دولتی و نتایگذاشتن اطالعات 

کسب و کار با دبیرخانه شورای گف توگوی استانهای محیطی 

با معیار فقدان ساز و کار ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان
میزان پیگیری ایشان و اجرایی نمودن مصوبات شورای گفت و گو



:  کرده استمکاتبات اتاق ایران به منظور اجرای این پیشنهاد با برخی از روسای مجلس شواری اسالمی به شرح زیر 

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

رئیس فراکسیون بهبود محیط کسب و کار مجلس شورای اسالمی

 رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی

الزمجرایی،ادستگاه هایداخلیهاینامهآیینوهادستورالعمل،هابخشنامهمورددرملیسطحدرگفتگوشورایمصوبات

.ودشمحسوباالجراالزماجراییهایدستگاهتمامیبرایاقتصادوزیرتأییدازپسونباشدوزیرانهیأتدرطرحبه

برایاستاندارتأییدازپساستانداراختیاراتواستانبهمربوطموضوعاتحدوددرگفتگواستانیشوراهایمصوبات

.شودمحسوباالجراالزماستاناجراییهایدستگاهتمامی





راجلسهدستور191،جلسهتشکیلبار80بربالغ1399سالپایانتا1389سالازو کارکسبازحمایتکمیته

نوبت160زابیشدرنیزکمیتهتخصصیوفرعیهایکارگروهجلساتآنکهضمن.استداشتهمصوبه174ونمودهرسیدگی

.استشدهبرگزارایراناتاقدرمستقرکمیتهدبیرخانهتوسط

وعادنمصنایع،بازرگانی،اتاق،توسعهپنجمپنجسالهبرنامهقانون76مادهاستنادبهو1389سالاز

قوانین،یشناسایبهنسبتایران،اصنافاتاقوتعاوناتاقهمکاریباتاشدموظفایرانکشاورزی

عنوانابکمیته ای،ازاین رو.نمایداقدامکشوردرسرمایه گذاریوتولیدمخلبخشنامه هایومقررات

ابسپس.نمودکاربهشروعایرانبازرگانیاتاقمحلدر1390سالاز"76مادهکمیته"اختصاری

کمیتهاین،1390سالدرکشورتوسعههایبرنامهدائمیاحکامقانون12ماده(ب)بندتصویب

دائمومستمربطور،"12مادهکمیته"اختصاریعنوانباتاشدقانونیدائمینهادیکبهتبدیل

تهکمی"بعنوانقانونینهاداینکمیته،اعضایتصویببانیز1399سالدر.دهدفعالیتادامه
برنامهدائمیاحکامقانون12ماده(ب)بنداستنادبهتاشدگذارینام"کاروکسبازحمایت

خودانونیقوظایفتحققبهاقتصادی،فعاالنبرایترملموسعنوانیواسمباکشور،توسعههای

.بپردازد

تاریخچه شکل گیری

کمیته حمایت از کسب و کار



1399سـال در کمیته حمایت از کسب و کار  در جلسات ( بخش دولتی)وضعیت حضور اعضا 

نمایندگانازنفر2،قضائیهقوهمعاونینازنفر2)می باشدسه گانهقوایروساینمایندگانازنفرششازمرکبو کارکسبازحمایتکمیته
جهتراهکارئهاراودبیرخانهپیشنهادبررسیمنظوربهکه(استبودهجمهوررئیسحقوقیمعاونآنهاازیکیهموارهکهدولتنمایندهنفر2ومجلس

.می گرددتشکیلدستورالعملاینبامطابقآنپیگیریومتخذهتصمیماتتحقق

دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب و کار گفت وگوی عملکرد شورای گزارش : مأخذ

کمیته حمایت از کسب و کار



اقتصادی اتاق ایران پژوهش های مرکز 





ر متغیرهای اثرگذار ب
نظام بخش خصوصی

در اقتصاد ایران

سطح کالن 

تصادبالتکلیفی در نوع نظام اقتصادی حاکم بر اق

ادابهام در جایگاه و نقش بخش خصوصی در اقتص

نظام اداری ناکارآمد دولتی

ادحضور بخش عمومی غیردولتی قدرتمند در اقتص

پراکندگی قدرت تصمیم گیری در نهادهای 
سیاست گذار اقتصادی

سطح خرد

عملکرد نظام بازار و قیمت گذاری  

عدم تکامل نهادهای صنفی

عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

عدم تصویب الیحه مشارکت عمومی و خصوصی
30

ایراندرخصوصیبخشمسائلنظام



بالتکلیفی در نوع نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد-1: سطح کالن

خش بالتکلیفی ب
خصوصی و عدم 

تافق دید بلندمد

ی سیاست گذار
های متناقض

اقتصادی

فقدان و خالء 
ی نگاه اقتصاد
مشخص

کیحاکمیتاقتصادینگاهایدورههیچدراخیرسال40طی
ازایمهملغونبودهاقتصادیرایجهاینظریهبرمبتنینگاه

بههیچگاهنتیجهدر.استشدهمیشاملراهادیدگاه
شدهدنبالهاینظریهسازیپیادهبرایالزمبسترهای

.استنشدهتوجهحاکمیت،توسط

اقتصادسمتبهحرکتهمواره1368ازمشخصطوربه
ستیباالداسنادسرلوحهسازیخصوصیسیاست هایوبازار
دورههمینطیتعجبکمالدروهمزمانامااست،بوده

وظایفازمقابلدرویافتهافزایشدولتتصدیهایحجم
.استکردهخالیشانهخودحاکمیتی

کردنفراهمبهنسبتتوجهیبیدرتناقضاینریشه
یرنظرقابتیبازارنظامنهادیپیش نیازهایوزیرساخت ها

اقتصادمحیطثباتوخصوصیبخشمالکیتحقوقتضمین
.استکالن



ادابهام در جایگاه و نقش بخش خصوصی در اقتص-2: سطح کالن

پیش نیازهای  
فعالیت موثر 

بخش خصوصی

عدم تنش
و تعارض 
مداوم در 

سطح 
بین الملل

امنیت 
سرمایه 
گذاری

دسترسی
به حداقل 
امکانات 
بانکی و 

یلجستیک

عدم سوء 
ت نیت نسب

به فعاالن
بخش 

خصوصی 

متعددیمثال هایدولت،طرفازقرادادهابهپایبندیوخصوصیبخشمالکیتحقوقتضمین
رکتشهایپروندهماننداست،شدهمشاهدهدولتطرفازپایبندیعدمومالکیتتعرضاز

.پارسخاکوآبمهندسیشرکتومغانصنعتوکشت

 کار استبین المللی بر عملکرد بخش خصوصی غیر قابل ان های اثر گذاری تحریم  .

ت آن است واقعی. مبادالت بانکی با جهان راه تنفس نظام بازرگانی کشور به حساب می آید
ه و شبکه بانکی جهانی، در بلند مدت بخش خصوصی قادر بFATFکه بدون پیوستن به 

.رشد و حیات نخواهد بود

اتاق،ایراناتاقنظیرخصوصیبخشدرفعالنهادهاینظراتبهتوجهومشارکت
واندتمیصنفیهایاتحادیهومشترکهایاتاقصادرکنندگان،اتحادیهتعاون،
شوداقتصادیهایسیاستکارامدیبهبودوافزاییهمموجب



نظام اداری ناکارآمد دولتی-3: سطح کالن

ر قانون و علمحاکمیت مناسبات مبتنی بر فرد به جای مناسبات مبتنی ب

فقدان شایسته ساالری و ترجیح منافع فردی و گروهی

(گریکوته ن)ترجیح مالحظات کوتاه مدت بر مالحظات و منافع بلند مدت 

عدم شفافیت که منجر به شکل گیری فساد و رانت می شود

لتکندی و خودداری از حرکت به سمت دولت الکترونیک و ناکارآمدی دو



حضور بخش عمومی غیردولتی قدرتمند در اقتصاد-4: سطح کالن

رقابت غیر 
منصفانه  و از
میدان به در 

شدن بنگاه های
خصوصی

این سازمان ها و شرکت ها به خاطر ماهیت خود، از 
اه ابزارها و اختیاراتی برخوردار هستند که یک بنگ

ه ترازو این امر کف. رقیب بخش خصوصی فاقد انهاست
را به سمت بخش عمومی سنگین و در بلند مدت

موجب حذف بخش خصوصی می شود

فرار 
مالیاتی

لی، این مسئله باعث کاهش شفافیت ما
، فساد و بدلیل اندازه بزرگ این بخش
ال موجب کاهش بودجه جاری کشور و انتق

وصی بار مالیاتی مورد انتظار به بخش خص
و فشار مظاعف به عامه مردم می شود

انحراف  در 
سیاست گذاری

ها

این سازمان ها و نهادها به دلیل قدرت چانه زنی 
اعث باالیی که در کانون های تصمیم گیری دارند ب

سعه انحراف سیاست گذاری ها و اولویت دهی منافع تو
ست ای کشور به منافع بنگاه دارانه می شوند، شک

نمونه بارز این مسئله است44سیاست های اصل 



تگذاریسیاسبهواستاساسیمعضلیکاقتصادی،موضوعاتخصوصدرکشوردرگیرتصمیمنهادهایتعدد
.استانجامیدهسردرگمومتناقضهای

می شودتمسئولیبارازفرارباعثمسئلهاینعموماواستشفافغیرومبهماقتصادیتصمیم گیری هایمرجع.

یتنهادرواقتصادیسیاست هایاجراینسبتدولتاجراییبدنهتعهدومشارکتکاهشموجبموضوعاین
.می شودآنهاناکارآمدی

شدهعمل هادستورالوقوانیندرثباتعدموخصوصیبخشسردرگمیموجبتصمیم گیریهایکانونپراکندگی
.است

تاسکشورتصمیم گیرینظامدرمشکلاینگویایروشنیبهاخیردههیکدرارزقیمتمدیریتبحران

پراکندگی قدرت تصمیم گیری در نهادهای سیاست گذار اقتصادی-5: سطح کالن



عملکرد نظام بازار و قیمت گذاری -1: سطح خرد

نتخاب سردگمی و بالتکلیفی در ا
نوع نظام اقتصادی حاکم بر 

.اقتصاد کشور حاکم است

این سردرگمی در سطح 
ه کالن، در قالب بی توجهی ب

رعایت الزامات علمی 
مدیریت بازار در سطح خرد

.بازتاب پیدا می کند

ی الزامات علمبی توجهی به 
باعث مدیریت بازار 

نااطمینانی، بی ثباتی و
ناکارآمدی سیاست های 
.مدیریت بازار شده است

شکل گیری از یک طرف شاهد 
در انحصار و شبکه های فساد 
ی اقتصاد کشورهستیم و از سو

ر مداخله دولت حتی ددیگر شاهد 
در جزئی ترین امور و قیمت گذاری

همه بازارها



عدم تکامل نهادهای صنفی-2: سطح خرد

الن به دلیل به ثباتی محیط ک
اقتصادی، نهادهای صنفی 
عموما درگیر بحران های 

.کوتاه مدت هستند

سوء ظن نسبت به فعاالن 
دن بخش خصوصی باعث کنار ز

آنها در فرآیند های تصمیم 
.گیری شده است



.استبه دست آمدهدرصد59.31معادلقانون،گانه53احکاماجرایکلشاخصرقم

به دست آمدهدرصد57.09معادلقانونگانه14اهدافبهدستیابیکلشاخصرقم
.است

معادل،هااتاقدردرصد؛47.37معادل،حاکمیتبخشدرقانونگانه53احکاماجرایمیزان

91.05معادل،(خصوصیبخشودولتگفتگویشورای)مشترکبخشدرودرصد81.47

.استبودهدرصد

1

2

3

1399بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال احکام قانون های پایش بر اساس یافته

1399گزارش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال : مأخذ

عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار-3: سطح خرد




