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  موانع استقرار پنجره واحد مجازی کسب و کار در ایرانموانع استقرار پنجره واحد مجازی کسب و کار در ایران

 1علی فیروزی

 چکیده:

بررسی تجارب کشورهای پیشرو در بهبود محیط کسب و کار نشان از تسهیل فرآیندهای 
ارائه خدمات و مجوز های مورد درخواست متقاضیان با استفادب از پنجرب هشای واحشد حشوزب    

پنجشرب  ، تبه های ابتدایی بهبود محیط کسشب و کشار  های مختل  دارد  در کشورهای حائز ر
شکل گرفته و توسعه می یابنشد    2های واحد اکثراَ بر پایه فناوری ایحعات و ارتبایات رفاوا(

قانون برنامه پنجم توسعه جیهوری اسحمی ایران نیز ایجشاد و بهشرب بشرداری از     70در مادب 
یی به موجب این مادب قانونی مکل  به پنجرب های واحد دیدب شدب است و دستگاههای اجرا

ایجاد پنجرب های واحد خدمت رسانی شدب اند که نشان از حساسیت و اشراف قانون گذار بر 
اهییت و اثرگذاری این موضوع بر بهبود محیط کسب و کار دارد  با این حشال تجربشه چنشد    

ته است  از یرفی سال گذشته در خصود ایجاد پنجرب واحد فیزیکی نتایج قابل قبولی نداش
پیشرفت فناوری ایحعات و ارتبایات و مزایای استفادب از آن نیز منجر به تیایل دستگاب ها 
و مردم به ارائه و استفادب از خدمات دستگاب های دولتی در ف ای مجشازی ششدب اسشت  بشا     
ت وجود الزامات قانونی و تیایل دستگاب ها به برقراری کامشل دولشت الکترونیشک و در نهایش    

بشر اسشاا    پشذیرد   این اتفاق به کندی صشورت مشی  ، یکپارچه سازی شبکه پنجرب های واحد
وجشود  ، فرهنشگ پشذیرش دولشت الکترونیشک    ، ارادب تصییم گیران کحن، نتایج این پژوه 

از جیلشه عوامشل   ، وجود قوانین و مقشررات متنشوع و مشواردی دیگشر    ، زیرساخت های مناسب
 احد هستند که باید مورد توجه قرار گیرند اثرگذار در استقرار پنجرب های و

 مع حت، ایران، ارتباط الکترونیکی، کسب و کار، پنجرب واحد کلمات کلیدی:

                                                           
 
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

 
2 ICT 
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 :مقدمه

تشکیحت سازمانی و فرآیندهای موجود در ساختار های سازمانی حال حاضر در ایران در 
فناور محور اسشت  و ساختار  به سیت مدیریت دستی و قدییی، مرحله گذار از مدیریت سنتی

در نتیجه سازمان های سنتی در حال تبدل شدن بشه سشازمان هشای مجشازی هسشتند  نشوع       
اثشر  ، عیلکرد در سازمان های سنتی به خودی خود منجر به کاه  قابل توجه س ح کارایی

هیچنین پیچیدگی و رسشییت سشازمانی    بخشی و درنتیجه بهرب وری کل سازمان می شود 
مدیریتی قدییی منجر به لختی سازمان و درنتیجه عواقبی ماننشد عشدم   نیز بر مبنای سیستم 

دقت و سرعت در پاسخگویی به نیاز مراجعین و به تبع آن عدم رضشایت اربشاب رجشوع مشی     
شود  نارضایتی مراجعین زمانی بیشتر می شود که برای دریافت یک خدمت یا دریافت یشک  

ایند  این نارضایتی میتواند منجر بشه اخشحل   باید به چندین دستگاب اجرایی مراجعه نی، مجوز
 جدی در محیط کسب و کار گردد 

ت بی  رتبه بندی کشورها در شاخص کسب و کار بانک جهشانی بشا تجشارب کششورهای     
نشان از تسهیل فرآیند های ارائه خدمات و مجوز های مورد درخواسشت  ، پیشرو در این حوزب

حوزب هشای مختلش     2و ایستگاب های واحد خدمت 1متقاضیان با استفادب از پنجرب های واحد

 (World Bank Group,2015ر دارد  

پنجرب یا ایستگاب واحد خدمات و مجوزها می تواند به دو شکل فیزیکی یا مجازی شکل 
تشرجیح موکشد بشر ارتبشاط     ، گرفته باشد اما با توجه به گسترش روز افزون دولت الکترونیشک 

ایی و ایجاد پنجرب و ایسشتگاب واحشد خشدمات و مجشوز هشا      الکترونیکی بین دستگاب های اجر
 است 

در این پژوه  می خواهیم نگاهی به علل عدم توفی  و مشکحت پنجرب های مجشازی  
قانون برنامه پنجم توسشعه جیهشوری اسشحمی ایشران تشاکنون       70کشور از زمان ابحغ مادب 

 داشته باشیم 

                                                           
1 Single window 
2 One stop shop 
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دی اسششت و جیششع آوری بررکا-صششیفیع تونواف از هدو ان ر ماهیت ایششن پششژوه  از 
ایحعات آن با استفادب از مصاحبه با دسشت انشدرکاران اجشرای سیسشتم هشای الکترونیکشی       

مدیران ارشد دستگاب های اجرایی و متقاضیان دریافشت خشدمات و   ، اساتید دانشگاب، سازمانی
مجوزهای حاکییتی و هیچنین مشکحت مسشتند ششدب دبیرخانشه هیشأت مقشررات زدایشی و       
تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در خصود ایجاد ارتبشاط الکترونیکشی بشین دسشتگاب     

 های اجرایی در جهت بهبود شاخص های محیط کسب و کار می باشد 

زیر سشاخت  ، قانون، پژوه  صورت گرفته به ما نشان می دهد که عواملی مانند فرهنگ
قرار یا عدم اسشتقرار پنجشرب هشای    سحمت اداری و    می توانند در است، بهرب وری، های فنی

واحد نق  بسزایی داشته باشند در این مقاله ابتدا به تعری  مفاهیم پنجرب واحد و مدل های 
سپس تاریخچه ای از تجارب ایجاد پنجرب های واحد در دنیشا م شرح   ، مربوط به آن پرداخته

راب حشل  ، ست آمدبمی شود  سپس به توضیح روش تحقی  پرداخته و در پایان به نتایج به د
 نتیجه گیری و منابع مورد استفادب در این پژوه  می پردازیم ، های پیشنهادی

مدل هشای اجشرا و ضشرورت هشای     ، مزایا، تعاری ;مفاهیم و ادبیات پژوه : پنجرب واحد
 وجودی

تعاری : برای پنجرب واحد تعاری  مختلفی ارائه شدب است بع شی از ایشن تعشاری  بشدین     
 قرار هستند:

نجرب واحد مکانی فیزیکی یا مجازی یا ترکیبی از این دو بشرای تیرکشز امشور نشاظر بشر      پ
کارجویان و متقاضیان راب اندازی کسشب  ، کارآفرینان، کسب و کار است که به صاحبان پیشه

مجوزها و ثبشت درخواسشت   ، دستور العیل ها، مشاورب، برای کسب ایحعات مورد نیاز، و کار
انجام دادب و ارتباط آنها را بشا دسشتگاب هشای اجرایشی ذیشربط بشه یشور        ها را در مکانی واحد 
 مستقیم برقرار می کند 

پنجرب واحد یک سازماندهی مجدد فرایندهای انجام کار جهت تسهیل و رفع موانع اداری 
و اجرایی راب اندازی کسب و کار است که منابع بسیاری را به هیه اع ای خودرجامعه کسب 

 (Athreya& Bishnu,2010: 208ر ن پنجرب( انتقال دهد و کار شامل در آ
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مفهوم پنجرب واحد به تسهیل فرایند پشتیبانی و حیایت از کسب و کار هشا از ن شر ارئشه    
آمشوزش  ، کسشب مجوزهشا  ، مستندات و ایحعات جامع مورد نیاز واحد ها در زمان راب اندازی

   و بشه   مشرتبط و آخشرین تغیشرات آن و    قوانین و مقررات، بازاریابی و توسعه بازار، های  زم
عبارتی در دسترا بودن نسخه الکترونیکی تیام ایحعات مشورد نیشاز و تقاضشای کسشب و     

 (UNECE,2004:8ر کارها از یری  یک ورودی بر می گردد 

هیچنین در قوانین و مقررات جیهوری اسحمی ایران نیز از جیله در دستور العیل مشادب  
 به شرح زیر ارائه شدب است: "پنجرب واحد"جم توسعه نیز تعریفی از قانون برنامه پن 70

پنجرب واحد عبارت است از سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاب اصشلی   "
برای ارایه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نیودب یا مشخص می کنند به گونه ای 

تگاههای فرعشی مربشوط بشرای پاسشخگویی     که هیاهنگی  زم میان دسشتگاب اصشلی و دسش   
متیرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضیان امکان رهگیری تقاضای خشود را داششته   

 " 1 باشند

 تیشام  حف  و ارائه برای الکترونیکی یا فیزیکی ورودی یک واحد پنجرب عیلی دیدگاب از

ورود  پشس از  کشه  ششود  مشی  مشدیریت  واحشد  یک بوسیلۀ ورودی این فراهم می کند  دادب ها

هیان ور که از تعاری  فوق بر می  .می دهد مرتبط انتقال تیام واحدهای به را آنها ایحعات
لزوما نیازی بشه فنشاوری هشای    ، برای داشتن پنجرب واحد ارائه خدمات یا صدور مجوزها، آید

ان ( نیست و می توICTپیچیدب در حوزب های مختل  از جیله فناوری ایحعات و ارتبایات ر
با هر آنچه که وجود دارد این پنجرب های واحد راب اندازی گردند اما هرچه س ح اسشتفادب از  

ق عشا  ، تکنولوژی در ایجاد و بهرب برداری از پنجرب های واحد بیشتر و با کیفیت بیشتر باششد 
جریان روانتری برای ایحعات ایجاد نیودب و بهرب وری آن پنجرب واحد نیز س ح با تری را 

 خود به نیای  می گذارد  از

 :استاندارد ها و مدل های اجرایی پنجره واحد

                                                           
( قانون برنامه پنجساله پنجم توسشعه  70ادب ر: دستور العیل م8/3/1391مورخ 45652/47708شیارب  العیل دستور 1

 جیهوری اسحمی ایران
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به یور کلی مدل ها و استاندارد های پنجشرب واحشد سشاز و کارهشا و چگشونگی ارسشال و       
دریافت ایحعات از یری  یک درگاب واحد بین بخ  های دولتی و خصوصشی را مششخص   

یشا   UN/CEFACT 1جهشانی ماننشد    می کنند  استاندارد های مختلفی توسط سازمان های

ICC 2  ،ICAO 3 ،IMO 4 ،WCO 5 ،UNCTAD 6  وUNECE 7    توصیه ششدب انشد و
باعث یکپارچگی و ت یین اجشرای صشحیح پنجشرب    ، رعایت آنها در س وح ملی و بین الیللی

 های واحد خواهند شد 

ن در آن بایشد وضشعیتی کشه اکنشو    ، برای آنچه که می خواهیم داشته باشیمرپنجرب واحشد( 
ارتبشاط غیشر   ، هستیم را بشناسیم  آنچه پی  از ایجاد و اجرای پنجرب واحد خشواهیم داششت  

مدیرت نشدب و چند گانه و ارتباط مستقیم متقاضیان دریافت خدمات و مجوزهشا بشا   ، متیرکز
خود دستگاب های اجرایی بر اساا استاندارد های بع ا خود ساخته دسشتگاب هشای اجرایشی    

 (1رب است رشکل شیا

 
 وضعیت پی  از استقرار پنجرب واحد-1شکل شیارب 

 (UN, 2005منبع: ر

                                                           
 United Nations Centre for Trade)سشازمان ملشل متحشد     یشک تجارت و کسب و کار الکترون یلمرکز تسه1

Facilitation and Electronic Business)  
 `( international chamber of commerceریالیلل ینب یاتاق بازرگان 2
 (international civil aviation organizationرییاییهواپ یالیلل ینازمان بس 3
 (international maritime organizationریانوردیدر یالیلل ینسازمان ب 4
 (world customs organizationگیر، ر یسازمان جهان 5
 (The United Nations Conference on Trade and Developmentکنفرانس تجارت و توسعه ملل متحدر 6
 (The United Nations Economic Commission for Europeاقتصاد اروپا ملل متحد ر یسیونکی 7
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با بررسی تجارب اجرایی شدن پنجرب واحد در کشور های مختلش  و هیچنشین بررسشی    
مدل غالب برای پنجرب واحد شناسایی می شود این مدل ها عبارتند  4، استاندارد های جهانی

 از:

 بشه  یشا  الکترونیکی صورت به یا ایحعات مدل این : در1تصدی گریرنهاد( واحد  -ال  

 یریش   از ایحعشات  آن و مشی ششود   دریافت سیستم یک فیزیکی توسط کاغذهای صورت

ایشن   .می شود ارائه خدمات کنندب وارایه ایحعات کنندب مصرف سازمانهای تیام به سیستم
 نیای  دادب شدب است  2مدل در شکل شیارب 

 

 واحدمدل نهاد -2شکل شیارب 

 (UN, 2005منبع: ر

 که خود به دو شکل است 2مدل سیستم اتوماسیون)خودکار( واحد

 ششدب  گرفتشه  سیسشتم  یشک  یریش   از متیرکشز  بصورت دادهها: 3یکپارچه شدب – 1-ب

 و نیاینشدگی هشا  ، دولشت  یشا  و مصشرف کننشدب   اختیار سازمان هشای  در و می شود وپردازش

به نیای   3این مدل در شکل شیارب  .می شود دبدا قرار تجارت با مرتبط دولتی سازمانهای
 در آمدب است 

                                                           
1 Single authority 
2 Single Automated System 
3 integrated 
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 مدل یکپارچه اتوماسیون واحد-3شکل شیارب 

 (UN, 2005منبع: ر

 گرفتشه  سیستم یک از، ها تنهادادب و است متیرکز غیر شکل : به1رابط کاربری - 2-ب

 ششکل  بشه  را پشردازش  خودششان  کشه  دولتی مختل  سازمانهای می شود و فرستادب و شدب

 در امشا ، اسشت  متیرکشز  شکل به ایحعات هییشه دریافت گرچه .میدهند انجام غیرمتیرکز

بشه نیشای  در آمشدب     4این مدل در شکل ششیارب   .است غیرمتیرکز شکل به پردازش اینجا
 است 

 

 مدل تعاملی سیستم خودکار واحد با استفادب از رابط کاربری-4شکل شیارب 

 (UN, 2005منبع: ر

                                                           
1 interface 
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: در این مدل که کاملترین مشدل از  1ماسیون رخودکار( ایحعات تراکن  واحدسیستم اتو
تشراکن  هشای مشالی نیشز بصشورت کشامح       ، 2عحوب بر ایحعات اسشنادی ، پنجرب واحد است

 آمدب است  5الکترونیکی اتفاق می افتد  شیای کلی این مدل در شکل شیارب 

 

 سیستم اتوماسیون ایحعات تراکن -5شکل شیارب 

 (UN, 2005نبع: رم

 

 مدل توسعه مرحله ای پنجره واحد:

مدل استاندارد توصیه شدب ای دارد که  UN/CEFACT، برای توسعه پنجرب های واحد
 مشششششاهدب مششششی شششششود    6مرحلششششه بششششودب و در شششششکل شششششیارب     5شششششامل 

 (Jonathan Koh Tat Tsen,UN/CEFACT 2011:7ر 

                                                           
1 Automated Information Transaction System 
2 Data / document 
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 مدل توسعه پنجرب واحد- 6شکل شیارب 

 :نجره واحدمزایای پ

، در کشورهای حائز رتبه های ابتدایی بهبود محیط کسب و کار در گزارش بانک جهشانی 
پنجرب های واحد که اکثراَ بر پایه فناوری ایحعات و ارتبایات رفاوا( شکل گرفتشه و توسشعه   

ایحعات خود را بصورت سیال در کانال های ارتبایی به حرکت درآوردب و ششبکه  ، می یابند
ایجاد می کنند  بر روی این بستر هر پنجرب  2و بین الیللی 1ایحعات به دو شکل ملیای از 

مشی توانشد ایحعشات مشورد نیشاز خشود را بشر اسشاا          3واحدی به عنوان یک ایستگاب کاری
مورد اسشتفادب قشرار دادب و بشا    ، های تعری  شدب مختص به خود از روی این کانالها برداشته

 مجدداَ به این شبکه باز گرداند ، ب بر روی ایحعاتایجاد ارزش افزود

                                                           
1 National Network 
2 International Network 
3 Work station  
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عدم دریافت چندبارب ایحعشات از متقاضشیان دریافشت    ، از مزایای قابل توجه پنجرب واحد
متقاضیان ناچشار هسشتند   ، خدمت یا مجوز است  برای دریافت بسیاری از خدمات و مجوز ها

یا مجوز ارائه نیایند  اینکه ایشن  حجم زیادی از ایحعات و مستندات را برای دریافت خدمت 
یا حتشی در بع شی از    ایحعات برای هربار دریافت خدمت یا مجوز مجددا باید ارائه گردند و

موارد برای دریافت یک خدمت یا مجوز باید چندین بار و به دستگاب هشای مختلش  اجرایشی    
در نتیجشه کشاه    باعث افزای  هزینه و زمان دریافت مجوز و خدمت و ، مرتبط ارائه شوند

 کنفشرانس ، سهولت فعالیت در محیط کسب و کار می شود  به عنوان مثال در این خصود

 مستندسشازی  و تاییشد  کشه  اسشت  کشردب  برآورد (UNCTAD)متحد  ملل توسعه و تجارت

حاجی علشی  ر .است کا یی در تجارت بین الیللی هزینه درصد 6تا  4معادل ، ایحعات زائد
 (1386، سید حسینپاریاب ، اکبری جحل

 

 :تجربیات جهانی ایجاد پنجره واحد

هیان ور که پیشتر در خصود مزایا و ضرورت های وجود پنجشرب هشای واحشد مجشازی     
راب اندازی و توسشعه پنجشرب هشای    ، به استقرار کشورها با در، این موضوع، توضیح دادب شد

اقدامات صشورت  ، 1شیارب  اقدامات اصححی مندرج در جدول واحد پرداخته اند  به یور مثال
گرفته از سوی کشورها در راستای استقرار پنجرب واحد و در راستای بهبشود محشیط کسشب و    
در ، کار خود می باشد  هیچنین نتایج و چگونگی کارکرد پنجرب های واحشد در چنشد کششور   

 نیای  دادب شدب است  2جدول شیارب 
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 اقدامات کشورها در خصود پنجرب واحد -1جدول 

رد
 
ی

 

 کشور های اجرا کنندب شرح اقدام

1 
الکترونیکی کردن فرایند ها و ایجاد 

رسنتی/آنحین(1ایستگاب کاری واحد  

، کرواسی، چین، کامرون، بورکینافاسو، آذربایجان
، لسوتو، قرقیزستان، اردن، هندوراش، گواتیا 
، عیان، مکزیک، مالی، مالزی، ماداگاسکار، مقدونیه
، سنگال، عربستان سعودی، پینفیلی، پرو، پاراگوئه
، تاجیکستان، اسلوونی، اسلواکی، سیرالئون، صربستان

زامبیا، یین، ویتنام، ازبکستان، توگو  

بلغارستان، بحروا بانک ایحعاتی مرکزی یکپارچه 2  

3 
ایجاد سیستم الکترونیکی ثبت و 

 انتشار
 بلژیک

4 
ایجاد سیستم الکترونیکی برای 

 جستجو و ثبت نام
عیان، نیجریه، لوکزامبورگ، گینه بیسائو، ئیبرون  

2سیستم ثبت برخط 5  
، نیوزلند، مقدونیه، ایتالیا، هند، مجارستان، اکوادور

سنگاپور، پرتغال، پاکستان  

6 
ایجاد میز خدمت مشتری در 

 ایستگاب کاری واحد
 غنا

7 
رن یر خدمات  ارائه خدمات برخط
مشاورب رایگان برای راب اندازی 

ر(کسب و کا  
اسلونی، مالزی  

 چک قرار گرفتن اسناد مورد نیاز در یکجا 8

 (10و9صص 3جلد ، 1391، رسازمان هییاری اشتغال دان  آموختگان رجهاد دانشگاهی( منبع:

                                                           
1 Oss(ONE STOP SHOP) 
2 online 
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 نتایج راب اندازی پنجرب واحد در چند کشور منتخب - 1جدول 

 خحصه اقدامات و نتایج نام کشور ردی 

 سوییس 1
در صورت نیاز به بررسی بیشتر از سوی  -ثانیه 90ارائه پاسخ به درخواست متقاضی پس از 

 مراکز از یری  پیام کوتاب یا ایییل متقاضی در جریان کار قرار می گیرد

 فنحند 2

اتصال با شناسه کاربری از یری  مرورگرهای  – port netدارای پنجرب واحد با عنوان 

هر ارگان فقط به ایحعات  -برای تحویل ایحعاتEDI 2و XML 1ب از استفاد -اینترنتی
ایحعات دریافتی فقط خواندنی است و بدون اجازب کاربر قابل تغیر نیی  -خود دسترسی دارد

 باشد 

 آلیان 3
جلوگیری از دوبارب کاری  -1مزیت  4ایجاد  -برای تحویل ایحعات EDIاستفادب از قالب 

صرفه جویی در زمان  -3هات در وارد کردن ایحعات و ارسال آنها جلوگیری از اشتبا -2
 صرفه جویی در هزینه ارسال -4ارسال 

 گواتیا  4
برای تحویل ایحعات استفادب  XMLاز قالب  –این پروژب اجرا شدب است  1998در سال 
نون موف  با استفادب از مرورگرهای اینترنتی و برنامه هایی با پشتیبانی جاوا تاک -می کند

 بودب است 

 هنگ 5

از هرنوع پروتکل ارتبایی می تواند برای تبادل  – DTTNدارای پنجرب واحد با عنوان 

و قالب دریافت پاسخ بصورت نامه  XML قالب ایحعات ارسالی -ایحعات استفادب نیاید
سال  7سال بصورت برخط و سپس  2ایحعات به مدت  -الکترونیکی برای کاربر است
 غیر برخط دریافت و نگهداری می شوند  بصورت

 مالزی 6
و از استاندارد های  XMLقالب فایل های ارسالی  –ساختار پنجرب واحد مبتنی بر وب است 

 و مترجم پیام بهرب می برد  Rosetta netبین الیللی مانند 

 ژاپن 7

م آوری وظیفه پنجرب واحد اتصال سرور های سازمان های مختل  به یکدیگر برای فراه
فقط از شبکه های سادب بین  -یکپارچه ایحعات و کیک های  زم برای خدمات اقتصادی

کشور ها و اینترنت برای کاربران استفادب و ارسال و دریافت ایحعات توسط نامه الکترونیکی 
 صورت می پذیرد 

 ( 641-639 :2رجلد ، 1391، منبع: رسازمان هییاری اشتغال دان  آموختگان رجهاد دانشگاهی(

                                                           
و درحقیقت یشک فرمشت مناسشب بشرای مبشادب دادب هشا        است Extensible Markup Language مخف  1
 و الکترونیشک  تجشارت  در کشه  است وب روی بر استفادب برای شدب بهینه و پذیر بسط گذاری نشانه زبان یک XMLاست 
  دارد بسیاری کاربرد ترونیکالک دولت

، است  بر اساا تعری  مندرج در لغت نامه مرجع مایکروسشافت  Electronic Data Interchange مخف  2
به مجیوعه ای از استاندارد های  زم گفته می شود که برای کنترل انتقال اسناد تجاری رمانند فرم خرید وفشاکتور فشروش(   

 ی شود بین کامپیوتر ها به کار گرفته م
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نیز ایجاد و بهرب برداری از 1قانون برنامه پنجم توسعه جیهوری اسحمی ایران 70در مادب 
پنجرب های واحد دیدب شدب است و دستگاههای اجرایی به موجب این مادب قانونی مکل  به 
ایجاد پنجرب های واحد خدمت رسانی شدب اند که نشان از حساسیت و اشراف قانون گذار بر 

 ت و اثرگذاری این موضوع بر بهبود محیط کسب و کار دارد اهیی

در تبصرب ، "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء ن ام مالی کشور"اخیرا با تصویب قانون 
هیأت "قانون برنامه پنجم توسعه کشور را ملغی و  70مادب  قانونگذار، 2این قانون 57مادب  6

را مکل  نیودب اسشت تشا تکشالی     3"کسب و کار مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های

                                                           
های اقتصادی که نیازمند  در مورد آن دسته از فعالیتقانون برنامه پنجم توسعه جیهوری اسحمی ایران:  70مادب  1

هیاهنگی و ادارب امور ، وظیفه مدیریت یکپارچه، دستگاب اصلی موضوع فعالیت، باشند های متعدد می يخذ مجوز از دستگاب
هد داشت و از یری  ایجاد پنجرب واحد به صورت حقیقی یا در ف ای مجازی با يخذ و تکییل و صدور مجوز را برعهدب خوا

سق  زمانی ، نیاید که ضین رعایت اصل هیزمانی صدور مجوزها ای اقدام می های مرتبط به گونه مشارکت سایر دستگاب
( قانون 44ل و چهارم رهای کلی اصل چه شدب در قانون نحوب اجرای سیاست بینی موردن ر برای صدور مجوز از زمان پی 

 اساسی تجاوز ننیاید  

های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از یری  استقرار نیایندب  دستگاب، در ایجاد فرآیند پنجرب واحد
 زم را به عیل آورند  دستورالعیل مربوط  یاقدام و هیکار یمجاز یدر ف ا یاواحد و  یها در محل پنجرب یارا خت تام
 های یتدر صدور مجوز در فعال یاصل یها فهرست دستگاب ینو هیچن ینو ضوابط و نحوب برخورد با متخلف ها یهامل روش

  رسد یقانون م ین( ا62کارگروب موضوع مادب ر یبمختل  به تصو
دستگاب ، دباشن های اقتصادی که نیازمند يخذ مجوز از دستگاههای متعدد می در مورد آن دسته از فعالیت -6تبصرب " 2

هیاهنگی و ادارب امور يخذ و تکییل و صدور مجوز را برعهدب خواهد داشت ، وظیفه مدیریت یکپارچه، اصلی موضوع فعالیت
ای اقدام  گونه و از یری  ایجاد پنجرب واحد به صورت حقیقی یا در ف ای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به

شدب  بینی سق  زمانی موردن ر برای صدور مجوز از زمان پی ، صدور مجوزها نیاید که ضین رعایت اصل هیزمانی می
 "تجاوز ننیاید « زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقررات»توسط هیأت 

دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از یری  استقرار نیایندب ، در ایجاد فرآیند پنجرب واحد
های  های واحد و یا در ف ای مجازی اقدام و هیکاری  زم را به عیل آورند  دستورالعیل در محل پنجربا ختیار  تام

 رسیدب وزیران هیأت تأیید به که، (مقررات و قوانین ها و ضوابط و نحوب برخورد با متخلفانربراساا مربویه شامل رویه
 هیأت توسط شرایط با متناسب مختل  های تفعالی در مجوز صدور در اصلی دستگاههای فهرست هیچنین و است
 اجرای قانون( 7ر و( 6ر، (1ر مواد اصحح قانون( 3رمادب موضوع «کار و کسب مجوزهای صدور تسهیل و زدایی مقررات»

 قانون( 70رمادب، قانون این تصویب تاریخ از  شود می ابحغ و تهیه اساسی قانون( 44ر چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای
  شود می لغو ایران اسحمی جیهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه

نفرب متشکل از وزیر امور اقتصادی و  8، هیاتی 44قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  7و  6، 1قانون اصحح مواد  3
روسای دارایی به عنوان رییس، دادستان کل کشور یا نیایندب ایشان، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نیایندب ایشان، 

 تارا مکل  نیود  ، دو نفر از نیایندگان مجلس شورای اسحمیاتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون یا نیایندگان ایشان
یران، در ا گذاری یهسرما یلبه من ور تسهتا پس از آن  یدنیا یکسب و کار را راب انداز یمجوز ها یایحع رسان یگابپا
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ایشن هیشأت مشی    ، مشخص شدب در آن مادب قانونی را بعهدب بگیرد  بر اساا تکلیش  جدیشد  
بایست برای خدمات و مجوزهای کشور دستگاب اصلی و دسشتگاب هشای فرعشی را مششخص     

 یکدیگر هستند نیودب و دستگاب ها ملزم به ایجاد پنجرب های واحد و ایجاد تعامحت  زم با 

بشا توجشه بشه حساسشیت و اثشر      ، نیز قانونگشذار  1هیین قانون 38هیچنین در بند ث مادب 
گیر، جیهشوری اسشحمی ایشران را    ، گذاری فوق العادب ایجاد پنجرب واحد تجارت فرامرزی

متولی اصلی این پنجرب واحد معرفی نیودب و به تفصیل در خصود هیکاری دستگاب هشای  
هوری اسحمی ایران تکلی  وضع نیودب است  هیکنون این پنجرب واحد فرعی با گیر، جی

، در حال فعالیت است که با اجرای ایشن پنجشرب واحشد    "پنجرب واحد تجارت فرامرزی"با نام 
روز و میانگین زمشان   4روز به  26میانگین زمان گردش اظهار نامه های مرتبط با واردات از 

تقلیل یافته است  ردفتر فناوری ایحعات و  روز 1روز به  7گردش اظهار نامه صادرات نیز از 
 (93بهین ، ارتبایات معاونت مدیریت ایحعات گیرکی

قانون برنامه پنجم توسعه  70در سالهای گذشته نیز با توجه به تکلی  مقرر شدب در مادب 
ب پنجشر "تجربه ای در سازمان های سرمایه گذاری خارجی استانها در خصود ایجاد ، کشور

که با ح ور نیایندگان تام ا ختیار دسشتگاب هشای فرعشی در     "واحد فیزیکی سرمایه گذاری
بدون ح ور بهینه فناوری ایحعات ، 2دستگاب اصلی ارائه دهندب خدمت یا صادر کنندب مجوز

 صورت گرفت که نتایج قابل قبولی نداشت ، و ارتبایات ایجاد می گردید

                                                                                                                        
 یدتید یاصدور  یندو فرآ یطشراها،  مجوز این دریافت با مرتبط ایحعات ئهارا باکسب و کار  یمراجع صدور مجوزها

 یگابمجوز کسب و کار در صورت ارائه مدار، مصرح در پا یسادب کنند که هر متقاض یکسب و کار را به نحو یمجوزها
صدور مجوز  یبرا یزمان کند  سق  یافت، بتواند در حداقل زمان میکن، مجوز موردن ر خود را درالذکر فوق یرسان ایحع

 57مادب  6در تبصرب  یأته ینا .شود یمذکور اعحم م یایحع رسان یگابو در پا یینتع هیأت ایندر هر کسب و کار، توسط 
یأت، ه ینمحاسبات کشور به ا یواند ییسبا اضافه شدن ر "کشور یو ارتقاء ن ام مال یررقابت پذ یدرفع موانع تول "قانون 
 یمراجعه شود به تارنیا یأته یندر خصود ا یشترکرد  جهت کسب ایحعات ب یداپ ی نفر افزا 9به  یأته یاع ا

http://www.iranmojavvez.ir 
مسؤول ایجاد پنجرب واحد "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء ن ام مالی کشور:  38قسیتی از بند ث مادب  1

، در امور گیرکی در امر تجارت خارجی 16/11/1390ب و کار مصوب ( قانون بهبود مستیر محیط کس7موضوع مادبر
گیر، جیهوری اسحمی ایران بودب و دستگاههای صادر کنندب مجوز در امر صادرات و واردات و عبور رترانزیت( موظفند 

جیهوری ظرف یک ماب پس از ابحغ این قانون نیایندگان تام ا ختیار خود را در گیرکات کشور ربا تشخیص گیر، 

 "اسحمی ایران( مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربویه از یری  الکترونیکی اقدام نیایند 
 قالب پنجرب های واحد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ها وجود دارد این تجربه در  2
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ذاری استان هشا و مصشاحبه بشا دسشت انشدرکاران ایشن       گزارش های مراکز خدمات سرمایه گ
خدمات د یل مختلفی را برای این ناکامی نشان می دهد که می توان از آن میان بشه ایشن   

 موارد اشارب نیود:

معیو َ نیایندگان تام ا ختیار مستقر در دستگاب هشای اصشلی از کارشناسشانی انتخشاب مشی      
 تصییم گیری و ارائه خدمت نداشتند شدند که در عیل اختیارات کاملی برای 

نیایندگان تام ا ختیار دستگاب های فرعی به ایحعات مورد نیاز برای تصییم گیری و دیگر 
 در محل ح ورشان دسترسی نداشتند ، امور  زم برای ارائه خدمت یا مجوز

خدمت رسانی و صدور مجوز دستگاب هشای فرعشی   ، سیستم های الکترونیکی درون سازمانی
به لحاظ ساختاری و یا امنیتی اجازب دسترسی بشه نیاینشدگان تشام ا ختیارششان را خشارج از      

 محدودب فیزیکی دستگاب اجرایی نیی دادند 

وجود بعد مسافت بین دستگاب اجرایی اصلی و دستگاب های فرعی منجر بشه ایجشاد زحیشت    
 م اع  برای دریافت یک خدمت یا مجوز می شود 

گانشه از دسشتگاههای مختلش  بصشورت متشوالی باعشث مشی ششود تشا          لزوم استعحمات چند 
نیایندگان تام ا ختیار بصورت هیزمان امکان کار بر روی پروسه هشای صشدور مجشوز و یشا     

 ارائه یک خذمت را نداشته باشند 

تیایشل و تکلیش  دسشتگاب هشای اجرایشی بشه       ، به عحوب جهت گیشری ، ناموف  این تجربیات
و هیچنشین وجشود زیشر سشاختهای ارتبشایی و       1دولشت الکترونیشک  رشد و توسشعه  ، استقرار

باعث می گردد تا عحوب بشر ایجشاد امکشان ثبشت و      2فناوریهای ایحعاتی متنوع و جایگزین
، ارسال درخواست الکترونیکی دریافت خدمت یا صدور مجوز برای اربابان رجوع و متقاضیان

عشاتی دسشتگاب هشای اجرایشی و تبشادل      ارتباط الکترونیکی بین سیستم ها و بانک های ایح

                                                           
1 E- government  
2 Redundant  
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شبکه ملی ، سرویس های متنوع الکترونیکی بر روی بستر های مختل  ن یر شبکه اینترنت
 شبکه های ارتبایی بین دستگاهی شکل گرفته و در نهایت، ایحعات

پنجرب واحشد مجشازی بشه    ، با توجه به مزایای بیشیار استفادب از فناوری ایحعات و ارتبایات
  ل  جایگزین پنجرب واحد فیزیکی گردد یور م

 :روش شناسی پژوهش

دی اسششت و جیششع آوری بررکا-ع توصششیفینواف از هدو ان ر ماهیت ایششن پششژوه  از 
ایحعات آن با استفادب از مصاحبه با دسشت انشدرکاران اجشرای سیسشتم هشای الکترونیکشی       

قاضیان دریافشت خشدمات و   مدیران ارشد دستگاب های اجرایی و مت، اساتید دانشگاب، سازمانی
مجوزهای حاکییتی می باشد  هیچنین بخ  زیادی از یافته ها بر اساا ارتبایات صشورت  
گرفته در قالب دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز هشای کسشب و کشار بشا     
، مدیران فناوری ایحعات و ارتبایات سازمانهای مختل  از جیله سازمان ثبت امح، کشور

، سازمان تاماین اجتیاعی، شهرداری تهران، ارب کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاریاد
مرکز اصشناف  ، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان فناوری ایحعات و ارتبایات قوب ق اییه

ایران می باشد که قسیتی از آن در گزارش های تهیه شدب در دفتر پشای  و بهبشود محشیط    
قانون اساسی آمشدب   44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل  کسب و کار و دبیرخانه

است و مشکحت اجرای ارتباط الکترونیکشی بشین دسشتگاهی کشه توسشط دبیرخانشه مشذکور        
صحت سنجی نتایج بدست آمشدب و    در این پژوه  ثبت گردیدب است، 1مدیریت شدب است

عات فوق الذکر توصشیه ششدب   هیچنین ارائه راهکارهای رفع مع حت نیز با استفادب از ایح
است  هیچنین  زم به ذکر است که این یافته ها بدون در ن ر گشرفتن وزن اثشر گشذاری و    

 صرفا به صورت توصیفی ارائه گردیدب است ، اولویتشان

                                                           
قائ ن ام مالی کشور، دفتر پای  و بهبود محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارت 57بر اساا مادب  1

قانون اساسی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و  44دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
صلی وظیفه تعین دستگاب های ا "هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار"دارایی، به عنوان دبیرخانه 

و فرعی در ایجاد پنجرب های واحد را به عهدب دارد  ضینا هیات فوق الذکر موظ  به کاه  هزینه، زمان و مراحل صدور 
مجوز توسط سازمان ها گردیدب است که یکی از بهترین روشهای انجام این تکلی ، ایجاد ارتباط الکترونیکی بین 

اشد  جهت کسب ایحعات بیشتر به وب سایت دستگاهها و تسهیل صدور مجوز ها از این یری  می ب
HTTP://www.iranmojavvez.ir  مراجعه شود 
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 یافته های پژوهش:

با وجود الزامات قانونی و تیایل دستگاب ها و مسئولین به برقراری کامل دولشت الکترونیشک   
ولی این اتفاق بشه  ، نهایت منجر به یکپارچه سازی شبکه پنجرب های واحد خواهد شد که در

 کندی صورت می پذیرد 

بر اساا روش تحقی  این پژوه  و مصاحبه با نخبگان حشوزب هشای مختلش  مشرتبط بشا      
مدیرات تشکیحتی و مدیران فناوری ایحعشات  ، استقرار پنجرب واحد مانند مدیران استراتژی

مهیترین موانع استقرار پنجرب های ، ات و هیچنین بررسی ن رات اساتید دانشگاهیو ارتبای
 واحد بدین قرار هستند:

در داخشل یشک   : عدم یکپارچگی و ارتباط سیستم های درون سازمانی یک دسشتگاب اجرایشی  
ایشن   سیستم های مختلفی بصشورت الکترونیکشی در حشال فعالیشت هسشتند     ، دستگاب اجرایی
به لحاظ یکپارچگی بانک ایحعاتی یا به واس ه بعد مسافت بین شعب یک سیستم ها بع ا 

سازمان و یا به دلیل متفاوت بودن پییانکاران نرم افشزار هشای قسشیت هشای مختلش  یشک       
 دستگاب اجرایی امکان یکپارچگی درون سازمانی را ندارند 

از دسشتگاب هشای    عدم آگاهی کامل یا عدم تعهد دستگاب اجرایی به الشزام قشانونی: بسشیاری   
اجرایی با وجود درجه بلوغ با ی دولت الکترونیک در داخل آنها و ارتبایات کامل و یکپارچه 

 الزامی را از لحاظ قانونی برای خود احساا نیی کنند ، درون سازمانی

قشانون   62در مشادب  : نا مشخص بودن فعالیت ها و مجوزهای صادرب دستگاب هشای اجرایشی  
 5که در حال حاضر ملغی و اجرای تکالی  آن به واس ه تبصشرب   1کشور برنامه پنجم توسعه

                                                           
در کلیه مواردی که فعالیت اشخاد حقیقی و حقوقی منوط " قانون برنامه پنجم توسعه جیهوری اسحمی ایران: 62مادب 1

( 5های اجرائی موضوع مادب ر ه، جواز، استعحم یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاببه يخذ مجوز اعم از گواهی، پروان
های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماب  ( قانون محاسبات عیومی است، دستگاب5قانون مدیریت خدمات کشوری و مادب ر

ودن فعالیت به يخذ مجوز و هیچنین شیوب پس از ابحغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول ب
  صدور، تیدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسیاً به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه

و  جیهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، تعاون، کار و رفاب اجتیاعی و دادگستری جیهور، معاونت حقوقی رئیس انسانی رئیس
( قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر 90های برنامه و بودجه، اصل نودم ر نیز سه نفر از نیایندگان مجلس از کییسیون
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بشه هیشأت مقشررات     1قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء ن ام مشالی کششور   57مادب 
زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار محول گردیدب تکلی  شدب است تا مجوزها و 

ایحعات کامل آنها توسط دسشتگاب هشای اجرایشی    فعالیت های مرتبط با هر مجوز به هیراب 
 صادر کنندب مجوز و ارائه کنندب خدمت اعحم شود 

 44قانون اجشرای سیاسشت هشای اصشل      7و  6، 1قانون اصحح مواد  3هیچنین در مادب 
زمشان و  ، ششرایط ، نیز قانونگذار دستگاب های اجرایی را مکل  به اظهار نحوب 2قانون اساسی

 کسب و کار در پایگاب ایحع رسانی مجوز های کسب و کار نیودب است هزینه مجوز های 

هنوز فعالیت ها و مجوز های دسشتگاب هشای اجرایشی بشه     ، علیرغم تاکید صریح قانونگذار
درستی احصاء و ایحع رسانی نشدب است این موضوع منجر بشه ایشن مشی ششود کشه عیشح       

ر اساا آن ایشن ارتبایشات الکترونیکشی و    ارتبایات بین دستگاهها قابل شناسایی نباشند تا ب
 بهینه سازی شوند 

قشانون برنامشه    70نامشخص بودن دستگاب های اصلی و دستگاب هشای فرعشی: در مشادب    
پنجم توسعه کشور که تکالی  آن با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء ن ام 

ز هشای کسشب و کشار نهشادب ششدب      مالی بر عهدب هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجو

                                                                                                                        
شدب، الزام اشخاد حقیقی و حقوقی به يخذ  اعحم نیایند  در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این مادب در مهلت تعیین

ب و مقامات و مدیران مجاز از یرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم مجوز مینوع است و با ترین مقام دستگا
 "باشند  می
وظای  و ، خ تصویب این قانوناز تاری "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء ن ام مالی کشور:  57مادب  5تبصرب  1

به « 15/10/1389حمی ایران مصوب ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جیهوری اس62کارگروب موضوع مادبر»اختیارات 
( قانون اجرای سیاستهای 7( و ر6ر، (1موضوع قانون اصحح مواد ر« وکار زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب  هیأت مقررات»

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 62شود و مادبر منتقل می 1/4/1393( قانون اساسی مصوب 44کلی اصل چهل و چهارم ر
 "شود  سحمی ایران لغو میجیهوری ا

( قانون به شرح زیر 7مادب ر "قانون اساسی:  44قانون اجرای سیاست های اصل  7و  1، 6قانون اصحح مواد  3مادب  2
 شود: اصحح می

مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا ، گذاری در ایران ش به من ور تسهیل سرمایه 7مادب 
مجوزهای کسب و کار را به نحوی سادب کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدار، مصرح در تیدید 

مجوز موردن ر خود را دریافت کند  سق  زمانی ، بتواند در حداقل زمان میکن، رسانی مجوزهای کسب و کار پایگاب ایحع
تعیین و در « ی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارزدای هیأت مقررات»توسط ، برای صدور مجوز در هر کسب و کار
 "شود  پایگاب ایحع رسانی مذکور اعحم می
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قانونگذار تکلی  نیودب است تا دسشتگاب هشای اصشلی و فرعشی در صشدور مجشوز هشا        ، است
مشخص و دستگاب اجرایی اصلی و دستگاب های اجرایی فرعی نسبت به استقرار پنجرب های 

 واحد ارئه خدمات و صدور مجوز ها اقدام نیایند 

اصلی و دستگاب های فرعی موضوع ایشن مشادب    علیرغم تکلی  قانونی هنوز دستگاب های
قانونی به یور کامل مشخص نشدب اند  یکی از د یل این نقیصه نامشخص بشودن فعالیشت   

قشانون رفشع موانشع تولیشد      57مادب  3موضوع تبصرب ر ها و مجوزهای قابل صدور دستگاب ها
اجشرای سیاسشت    7و  6 ،1قانون اصحح مواد  3و مادب 1رقابت پذیر و ارتقاء ن ام مالی کشور

 قانون اساسی( می باشد 44های اصل 

پیگیری و پای  برقراری ارتباط الکترونیکی بین دسشتگاهی:  ، عدم وجود مرکز هیاهنگی
قانون برنامشه پشنجم توسشعه کششور و محشول نیشودن        70علیرغم تکلی  قانونگذار در مادب 

ه دلیل عدم شناسشایی خشدمات و   ب، قانون مذکور 62وظای  این مادب بر عهدب کارگروب مادب 
 جشرم  ، و به تبع آن عدم شناسایی ارتبایشات بشین دسشتگاهی    62مجوز های موضوع مادب 

امکان برگزاری جلسات هیاهنگی بین دستگاب های اجرایی و پیگیری ایجاد ایشن ارتبایشات   

                                                           
کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء ن ام مالی کشور:  57مادب  3تبصرب 1

کنند به هیراب مبانی قانونی مربویه  ی را که صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تیدید و لغو مجوزهای می
، «زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هیأت مقررات»ماب پس از ابحغ این قانون، تهیه و به  ظرف مدت یک

م دستگاب ا ختیار یا با ترین مقا صورت الکترونیکی و پس از تأیید نیایندب تام اقتصادی و دارایی به مستقر در وزارت امور
، بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با ح ور دادستان کل کشور اجرائی ارسال کنند  این هیأت هر ماب حداقل یک

دو نیایندب مجلس شورای ، ا ختیار آنان رئیس دیوان محاسبات کشور یا نیایندگان تام، رئیس سازمان بازرسی کل کشور
رئیس اتاق اصناف ایران و ، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، معادن و کشاورزی ایران، ایعصن، رئیس اتاق بازرگانی، اسحمی

( قانون محاسبات 5( قانون مدیریت خدمات کشوری و مادبر5ربط موضوع مادبر حسب مورد نیایندب دستگاب اجرائی ذی
ود  این هیأت موظ  است حداکثر ش تشکیل می، عیومی کشور و دارندگان ردی  و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط

ها و  نامه آیین، ها بخشنامه، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، ماب پس از ابحغ این قانون تا مدت سه
 کشور در کار و کسب مجوز صدور که دهد تقلیل نحوی به را آن های هزینه و نیاید تسریع و نحوی تسهیل مانند اینها را به

 میکن زمان کیترین در کار و کسب آن اندازی راب و غیرح وری و آنی صورت به ترجیحاً آن مراحل و هزینه اقلحد با
 و اقتصادی امور وزیر تأیید از پس ها نامه آیین و ها دستورالعیل، ها بخشنامه درمورد مذکور هیأت مصوبات  پذیرد صورت
 و کار و کسب مجوزهای صدور مراجع کلیه برای وزیران هیأت تأیید از پس وزیران هیأت های نامه تصویب درمورد و دارایی
 از پس هیأت این فعالیت  باشد می ا جراء  زم دارند نق  کار و کسب مجوزهای صدور در که نهادها و دستگاهها کلیه
 مذکور هیأت، باشد تهداش نیاز قوانین اصحح به اهداف این تحق  که صورتی در و یافته استیرار نیز مذکور تکالی  انجام
  کند ارائه مربویه مراجع به و تهیه قوانین اصحح برای را  زم پیشنهادهای است موظ 
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ا وجود نداشته است  در نتیجه ارتبایات بین دستگاهی ساختارمندی شکل نگرفته اسشت و یش  
بسیار پراکندب و بدون تبعیت از یک اسشتاندارد واحشد ششکل    ، اگر ارتبایاتی بوجود آمدب است

گرفته است  به تازگی دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجشوز هشای کسشب و    
 کار ایفای این وظیفه مهم را بعهدب گرفته است 

ستگاب های اجرایی عیداَ و یشا  بسیاری از د تفسیر به ريی دستگاب های اجرایی از قوانین:
به د یل مختل  از جیله حفش  منشافع   ، سهواَ در جلسات هیاهنگی و تفاهم با دستگاب دیگر

این مورد اگشر منجشر بشه      تفسیری دلخواب از قانون ارائه می نیایند، یا استقحل دستگاب خود
یفیشت آن در سش ح   ق عاَ باعث کندی و یا افشت ک ، عدم ایجاد ارتباط بین دو سازمان نگردد

 حداقلی می شود 

وجود قوانین و مقررات مخل: وجود قوانین و مقررات متفاوت و بع ا مت شاد یشا متشزاحم    
باعث می شود تا دستگاب ها به آن قانون یا مقررب ای که نفع بیشتری برای آنها بشه هیشراب   

رب واحشدی اسشتناد مشی    دارد استناد نیایند  در پارب ای از موارد هردو سازمان به قانون یا مقر
کنند که تکلی  را به نحوی از روی دوش آنها برداشته است در چنشین مشواردی بشن بسشت     

 کامل ارتبایی حاصل می شود 

دیدگاههای سخت گیرانه امنیتی: در بسیاری از موارد دیدگاب های سخت گیرانشه امنیتشی   
 یر بستر بشی سشیم بشرای    درون سازمانی مانند مینوعیت استفادب از یک نوع بستر ارتبایی ن

مانع از ایجاد ارتباط با دستگاب های دیگر و یا منجر به کندی اقدام ، ارتبایات نق ه یه نق ه
  می شود

برای اجرا یا عدم اجرای پنجرب واحشد: بشا وجشود نشص      عدم وجود ن ام انگیزشی مناسب
واحشد   صریح قانون مبنی بر تکلی  دستگاب های اجرایشی در خصشود ایجشاد پنجشرب هشای     

  اما تنبیه یا تشویقی برای آن در ن ر گرفته نشدب است، خدمت

دستگاب های اجرایشی از  ، ناکارآمدی پییانکاران نرم افزاری دستگاب ها: در موارد معدودی
پییانکاران ناکارآمد و فاقد صححیت برای حوزب های نرم افزاری و ارتبایی خود استفادب می 
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م امکان توسعه نرم افزار و ایجاد ارتباط با نرم افشزار هشای   کنند که این موضوع منجر به عد
 دیگر و یا بی کیفیتی کانال ارتبایی می شود 

قسیتی از یشک دسشتگاب   ، ضع  زیر ساختی و تجهیزاتی دستگاب های اجرایی:در مواردی
اجرایی مانند شعب دور دست آن دستگاب که در منای  کیتر توسعه یافتشه قشرار دارنشد و یشا     

دچار ضع  زیر ساختی و تجهیزاتشی هسشتند کشه امکشان ایجشاد      ، دیگری از این دست موارد
ارتباط یکپارچه را به دستگاب نیی دهد  درنتیجه دستگاب مجبور است فرایند ارائه خشدمت یشا   
صدور مجوز خود را در بهترین حالت بصورت تلفی  الکترونیکی و غیر الکترونیکی ببیند  این 

 امکان ایجاد بانک ایحعاتی کامل و م یئن وجود نداشته باشد مشکل موجب می شود تا 

توزیع نامتقارن زیر سشاختهای ارتبشایی در سش وح اسشتانی و ملشی: عشدم دسترسشی بشه         
زیرساخت های قوی ارتبایی و تکنولوژیکی چه برای مردم و چه برای آن دسته از دسشتگاب  

منجر به این می شود که پنجشرب  ، ندهای اجرایی که بنا به د یلی به این عارضه مبتح هست
واحد به چشم یک زحیت م اع  دیدب شود و خایرب ای ناخوشایند از راب انشدازی در ذهشن   

 خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان بگذارد 

عدم فرهنگ سازی استفادب از فناوری ایحعات و ارتبایات برای انجام کشار هشا در بشین    
ایحعشات پنجشرب هشای واحشد و ششروع کشار آنهشا بشا          ورودی مردم به عنوان اربابان رجوع:

درخواست ارباب رجوع و متقاضی حقیقی یا حقوقی آغاز می شود  اگشر فرهنشگ اسشتفادب از    
فناوری ایحعات و ارتبایات آنچنان در جامعه بسط دادب نشدب باشد که مردم عادی به دنبال 

در نتیجه دستگاب ها به ، خود باشنداستفادب از این نوع فناوری برای انجام کارهای مربوط به 
 مانع تراشی برای عدم انجام کار مردم متهم می شوند 

رسانه ، عدم م البه گری عیومی از دستگاب ها: بنا به د یل مختل  م البه گری عیومی
   از دستگاههای اجرایشی در خصشود ایجشاد پنجشرب واحشد ایجشاد نششدب است ششاید          ای و

یدن شیرینی استفادب از یک پنجشرب واحشد کامشل توسشط اقششار      بزرگترین دلیل آن عدم چش
کیتشر سشازمانی بصشورت    ، مختل  جامعه باشد تا زمانی که این م البه عیومی ایجشاد نششود  

 خودخواسته به سیت ایجاد پنجرب واحد حرکت می کند 
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   اربابشان رجشوع یشک سشازمان: بع شی از       فرهنگشی و ، ناهیگون بودن س ح تحصشیلی 
جرایی با مراجعین هم س ح و هیگنی یرف هستند این دستگاب ها تکلیفششان  دستگاههای ا

با نحوب خدمت رسانی به اربابان رجوعشان مشخص است یعنی بشا در ن شر گشرفتن سش وح     
مختل  مراجعین تصییم می گیرند که چگونه خدمت رسانی کنند  اما بسیاری از دسشتگاهها  

وزارت جهشاد  ، ند رمانند سازمان امشور مالیشاتی  مشتریان متفاوت از یبقات مختل  اجتیاع دار
یعنشی تصشییم گیشری       ( این دسته از سازمان ها در یک تقابل قرار می گیرنشد   کشاورزی و

برای نحوب ارائه خدمات بسیار دشوار می شود در چنین مواردی معیو  صورت مسشئله پشا،   
مسشکوت گذاششته مشی    می شود و بحث پنجرب واحد به دلیل نارضایتی بخشی از مشراجعین  

 شود 

پنجرب واحد منافی قدرت برای کارکنان دستگاب: تعداد اندکی از کارکنشان سشازمان هشا و    
دستگاب های اجرایی هستند که با راب اندازی پنجرب واحد مجبور به دسشت کششیدن از فسشاد    
اداری و در نتیجه کاه  س ح قدرت ناشی از مسشئولیت و اختیشارات خشود مشی ششوند این      

 نان معیو  تا آنجاییکه میکن باشد در راب ایجاد پنجرب واحد سنگ اندازی می کنند کارک

وجود مقاومت بدنه سازمانی دستگاههای اجرایی در مقابل تغییرات: هیوارب بدنه سازمانی 
، یکشی از ایشن تغیشرات    دستگاب ها در  یه های مختل  در مقابل تغیرات مقاومت می کنند 

دهی یا صدور مجوز ها از شکل غیشر الکترونیکشی بشه الکترونیکشی      تغیر فرایند های خدمت
است که به صورت یبیعی با مقاومت کارکنان سازمان برای پذیرفتن آن مواجه خواهد ششد   
تنها خواست مدیران ارشد یک سازمان بشر بازمهندسشی فراینشدها بشه ششیوب الکترونیکشی و       

های شکست مقاومت سشازمانی میتوانشد   استقرار سیستم های الکترونیکی به هیراب تاکتیک 
 این مشکل را بریرف نیاید 

عدم وجود استاندارد واحد و پروتکل ملی ارتباط بین دستگاهی: با وجود زحیات بیشیاری 
که دستگاههای متولی دولت الکترونیک مانند سشازمان مشدیریت و برنامشه ریشزی کششور و      

ایجاد پایگاب ، و بسط دولت الکترونیک سازمان فناوری ایحعات و ارتبایات در جهت توسعه
ولی هیچنان جشای خشالی یشک    ، های ایحعاتی ملی و شبکه ملی ایحعات متقبل شدب اند

فرمت استاندارد تبادل ایحعات و درگاههای تبادل ایحعات بین دستگاهی محسوا است  
هشای   این موضوع منجر به این می شود که دستگاهها در ارتبایات یک بشه یشک در قالشب   
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متفاوت تبادل ایحعات داشته باشند  مشکل زمانی بغرنج مشی ششود کشه بشدانیم بشا نیشروی       
انسانی محدود یک سازمان باید به تعداد سازمانها و دستگاب های اجرایی مرتبط قالب تبشادل  

 اقحم ایحعاتی داشته باشیم 

یشک پنجشرب    وابستگی اسقرار پنجرب واحد به عیلکرد مناسب هیه دستگاب های مشرتبط: 
واحد به تیام دستگاب های مرتبط به خود وابسته است اگر حتی یکی از دستگاههای اجرایشی  

 پنجرب واحدی شکل نیی گیرد ، نتوانند نق  خود را به خوبی ایفا نیایند

 جمع بندی و ارائه راهکار:

پنجرب های واحد ارائه خدمت و صدور مجوز مزایای زیادی هشم بشرای حاکییشت و هشم     
خدمت گیرندگان دارد که از آن جیله می توان به کاه  زمان و هزینه ارائه خدمت یا  برای

کشاه  هزینشه هشای    ، ایجاد شفافیت در نحوب عیلکرد دستگاب هشای اجرایشی  ، صدور مجوز
، امکان برنامه ریزی بشر اسشاا ایحعشات سیسشتیی    ، سازمانی از قبیل هزینه نیروی انسانی
قانون مند نیودن نحوب و مهلت قانونی خشدمت  ، رویه ها کاه  فساد اداری و ایجاد وحدت

پرهیز از دریافت ایحعات تکشراری از متقاضشیان   ، رسانی و پاسخ دهی دستگاب های اجرایی
   و در نهایت تسهیل خدمت رسانی و بهبود محیط کسب و کار اشارب نیشود  چشه خشدمت     و

استقرار پنجرب واحد به شکل عام جیلگی بر کارایی و لزوم ، گیرندگان و چه خدمت دهندگان
و پنجرب واحد مجازی به شکل خاد اذعان دارند و در این راستا اکثر دستگاب های اجرایشی  

 میل خود را به سیت تغیر از سازمان های سنتی به سازمان مجازی نشان دادب اند 

، واحشد  تجربیات جهانی نیز نشان از آن دارد که ایجاد و استیرار فعالیت این پنجرب هشای 
چه نق  مهیی در بهبود محیط کسب و کار و رون  اقتصادی یشک کششور مشی توانشد ایفشا      

استفادب از فنشاوری هشای   ، نیاید  با این وجود تغییر شکل سازمانها از حالت سنتی به مجازی
نوین در ادارب سازمان ها و در نهایت ایجاد ارتبشاط الکترونیکشی بشین دسشتگاهی و اسشتقرار      

 حد هیچنان با مشکحتی مواجه است که در این پژوه  به آن پرداخته شد پنجرب های وا

توجه به این نکته بسیار مهم است که در یک پنجرب واحد چندین دستگاب اجرایی نقش   
ایفا می کنند که به صورت رشته ای به یکدیگر مرتبط هستند  در صورتی که هریک از این 
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هرگز پنجرب واحدی شکل نیی گیرد  ، یفا ننیاینددستگاههای اجرایی به خوبی نق  خود را ا
 در نتیجه ایجاد پنجرب واحد نیازمند عزمی جدی و زیر ساختی قوی در سازمان ها می باشد 

مشکحت ایجاد و استقرار پنجرب های واحد تا آنجا که بشرای پژوهششگر   ، در این پژوه 
کاه  آثار بشاز دارنشدب آنهشا     آوردب شدب است  برای رفع این مشکحت و یا، نیایان شدب بود

 موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

 ارادب مصشیم  ، آنچه که بی  از هرچیزی ضروری می نیایشد ، در استقرار پنجرب های واحد
مدیران ارشد حاکییت و مدیران ارشد دستگاب های اجرایی بر تحقش  آن بشه عنشوان یشک     

پنجرب های واحد ارائه خدمات و موضوع با اولویت شیارب یک است  با چنین ارادب ای ق عا 
 صدور مجوزها به بهترین شکل میکن ایجاد و استقرار می یابند 

          س ح فرهنگ جامعشه در راسشتای اسشتفادب از پنجشرب هشای واحشد و بشازیگری در دولشت
الکترونیک می بایست ارتقاء پیدا نیاید به گونه ای که م البه گری عیومی مردم و رسشانه  

  یی را مجبور به حرکت به سیت ایجاد پنجرب واحد نیایددستگاب های اجرا، ها

        تدوین دستورالعیل ها و استاندارد های یکپارچه ملشی در خصشود  یشه هشای مختلش
 سیستم های پنجرب واحد

     اصحح یا حذف قوانین و مقررات مزاحم و مخل و تدوین قوانین یشا مقشررات  زم جهشت
 تسهیل ایجاد پنجرب های واحد

 و ایجاد مرکز پای  پنجرب های واحد 1تولی هیاهنگیتوسعه نق  م 

 استانی و دستگاهی، ارتقائ س ح کیفیت و کییت زیر ساخت های ملی 

 

                                                           
 در حال حاضر ایفای این نق  به عهدب هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار است  1
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