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های های   احد و ایستگاهاحد و ایستگاهایجاد بستر مناسب برای استقرار پنجره وایجاد بستر مناسب برای استقرار پنجره و

آسیب شناسی و آسیب شناسی و ، ، در محیط کسب وکار: الزاماتدر محیط کسب وکار: الزامات  واحد خدمات دهواحد خدمات ده

مطالعه موردی پنجره واحد مطالعه موردی پنجره واحد ))  های اجراییهای اجرایی  ارزیابی عملکرد دستگاهارزیابی عملکرد دستگاه

  گذاری استان آذربایجان شرقی(گذاری استان آذربایجان شرقی(  سرمایهسرمایه

 3علیرضا منعم، 2شهرزاد محیدخانلی، 1رضا حسینی

 چکیده:

هیشاهنگی و ادارب امشور صشدور مجوزهشا و     ، دهی و مشدیریت یکپارچشه   اندهی سامانسام
گذاری و بهبشود   ای در توفی  سرمایه نق  تعیین کنندب، استعحمات در دنیای پر شتاب امروز

تواند مانعی  ساز و تسهیل کنندب می های روان کند  لذا نبود مکانیزم ف ای کسب وکار ایفا می
های اقتصادی  شیاری را از دسترا بخ  های بی وکار بودب و فرصتبهبود ف ای کسب  در

و تجاری کشور خارج سازد  با توجه به اهییشت موضشوع و احسشاا نیشاز بشه ایجشاد چنشین        
بسشتر هشا و الزامشات قشانونی     ، در این م العه پس از بررسی تجارب سایر کشورها، مکانیزمی

بیین شدب و پس آن مدل عیلی و کشاربردی  استقرار پنجرب واحد در اسناد با  دستی کشور ت
هشای اجرایشی از    استقرار سامانه پنجرب واحد سرمایه گذاری و نحوب ارزیابی عیلکرد دسشتگاب 

یری  این سامانه در استان آذربایجان شرقی ارائه گردیدب است  در نتیجه مشاهدات حشاکی  
افشزای  سشحمت   ، یحعاتاز آن بود که بهرب برداری از این سامانه منجر به شفاف سازی ا

گیشری از عیلکشرد    های دولتی؛ گزارش تر دستگاب اداری؛ کاه  هزینه و زمان؛ انسجام بی 

                                                           
 
دارایی، تبریز، میدان شهداء، ادارب کل امور اقتصادی و کارشناا ارشد مدیریت دولتی، مدیرکل ادارب امور اقتصادی و  

 09144158325 - 04135242187دارایی استان آذربایجان شرقی، 
 
گذاری استان  گذاری مرکز خدمات سرمایه دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاب عحمه، کارشناا مسئول سرمایه 

 گذاری، ر صاحب ا مر، خانه ثقه ا سحم، مرکز خدمات سرمایهآذربایجان شرقی، تبریز، مابین پل قاری و زیرگذ

 khanli.sh@gmail.com، 09149124028، 04135232237تلفن 
شرقی،  گذاری استان آذربایجان افزار، مسئول فنی پنجرب واحد سرمایه نرم -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپوتر 3

 گذاری، ا مر، خانه ثقه ا سحم، مرکز خدمات سرمایهآدرا: تبریز، مابین پل قاری و زیرگذر صاحب 

 alireza.m2005@gmail.com، 09141163265، 04135260320تلفن 
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برداری از آن با چالششهایی از جیلشه عشدم     های اجرایی و    گردید  هرچند اجرا و بهرب دستگاب
ضشیان در  رسشانی مناسشب متقا   راهنیشایی و ایشحع   عدم، های اجرایی باور  زم برخی دستگاب

یا مقاومت برخی کارشناسان در انتقال از شیوب سنتی بشه ششیوب الکترونیکشی و       ، ها دستگاب
مواجه بود اما این چالشها نیز با تاکید و اهتیام مسئولین استانی و نیز احتساب امتیاز در نحوب 

بی عیلکشرد  ها در استفادب از این سامانه برای صدور مجوز و تاثیر آن بشر ارزیشا   تعامل دستگاب
 مرتفع گردید ، آنها

 ها  ارزیابی عیلکرد دستگاب، گذاری پنجرب واحد سرمایه، ف ای کسب وکار کلید واژه:
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 :مقدمه

تأمین ف ای با ثبات از ن ر ، های اقتصاد کحن برای خروج از رکود رسالت اصلی سیاست
ی بیشتر آینشدب خواهشد   پذیر بینی بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پی ، تورم

هشای معشامحتی و فشراهم آوردن     شد و رسالت اصلی ف ای کسب و کار نیز کشاه  هزینشه  
 ف ای رقابتی در س ح اقتصاد خرد خواهد بود 

عربشی بشا    متحشدب  سنگاپور و امشارات ، عربستان، ق ر، کنگبسیاری از کشورها ن یر هنگ
هشای  های مالیاتی و معافیتمشوق، ر درآمدهای پایین مالیات ب اعیال نرخ، تغییر قوانین خود

مالیاتی یا اقداماتی ن یر آن نسبت به ارتقاء بهبود ف ای کسب و کار اقدام نیودند  اما یکشی  
تشوان   ها تجربی در راستای بهبود ف ای کسشب و کشار را مشی    ترین راهکارها و روش از مهم

کلیبیا و آذربایجشان دانسشت    ، راجرای ن ام پنجرب واحد تجاری به ویژب در سه کشور سنگاپو
مبادله اسناد و ایحعات و کاه  ، عامل سرعت در انجام مکاتبات، در دنیای پر شتاب امروز

، ها و صدور مجوز هیراب با ت یین امنیت و اعیال مقررات گویی به استعحم مدت زمان پاسخ
جشا کشه    نشد  از آن ک گذاری در عرصه کششور ایفشا مشی    ای در توفی  سرمایه نق  تعیین کنندب

های  اغلب مستلزم مبادله ایحعات و اسناد بین دستگاب، ها فرآیندهای صدور مجوز و استعحم
، های خاصی دارنشد  های کاری و فرم رویه، ها نیز به نوبه خود مختل  است که هر کدام از آن

ر اعیال قشانون  تواند عحوب بر ایجاد خلل د ساز و تسهیل کنندب می های روان لذا نبود مکانیزم
هشای   ها به عنوان مانعی در مسیر بهبود ف ای کسشب وکشار باششد و فرصشت     توسط دستگاب

شیاری را از دسترا بخ  اقتصادی و تجاری کشور خارج سازد  بی شک استقرار پنجرب  بی
های واحد خدمات دهی در محیط کسب وکار میتواند نق  موثری به عنشوان   واحد و ایستگاب
  ب در امر صدور مجوزها داشته باشدیک تسهیل کنند

بشه  ، در این م العه ابتدا ضین مشرور تجشارب برخشی کششورها در اسشتقرار پنجشرب واحشد       
بسترهای قانونی و الزامات ایجاد آن در کشور پرداخته شدب است و پس از آن تجربه اسشتان  

مزایا ، اهدافآذربایجان شرقی به عنوان یک م العه موردی تبیین گردیدب است  پس از بیان 
ی گردش کار و چگونگی ارزیابی عیلکشرد   نحوب، و چالشهای پی  روی استقرار پنجرب واحد
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ها در این سامانه شرح دادب شدب است و در پایان نیشز پیششنهاداتی در ایشن خصشود      دستگاب
 ارائه گردیدب است 

 :ی تحقیق پیشینه

کلیبیشا و  ، کششور سشنگاپور  هایی تجربی از سوی سه  ترین راهکارها و روش یکی از مهم
آذربایجان در راستای بهبود ف ای کسب و کار اجرای ن ام پنجرب واحد تجاری بودب اسشت   

دهد که اجرای ن ام پنجشرب واحشد بایشد متناسشب بشا       بررسی تجارب این سه کشور نشان می
 محیط و س ح توسعه یافتگی محلی صورت پذیرد که در آن به اجرا در می آید  گذر از ایشن 

گروب ها و یا سازمان هایی است که هم قادرند در این زمینشه  ، مشتیل بر ح ور افراد، فرآیند
تاثیرگذار باشند و هم از آن تاثیر بپذیرند؛ هیچنین مستلزم تعهداتی بلندمدت از سوی دولشت  
است  تجارب سه کشور مورد بررسی حاکی از آن است که شبکه تجشاری سشنگاپور رکشه از    

یی شدب است( به تدریج به سیت یک پایگشاب مجشازی بشا درجشه بشا یی از      اجرا 1989سال 
پارچگی تکامل یافته است  پنجرب واحد کلیبیا در مورد تجارت خارجی نیشز کشه از سشال     یک
آغاز به کار کردب رویکردی تدریجی را پذیرفته است؛ یعنی اضافه کشردن کارکردهشا و    2005
 ن در پی  گرفته است پارچه کردن ادارات را به مرور زما یک

( One Stop Shopاقدام به ایجاد یک پنجرب واحد ر 2009کشور آذربایجان در سال 
مشدت زمشان و هزینشه آن    ، برای تکییل درخواست ثبت نام به من ور کاه  تعداد فرآیندها

به ایجاد کسب و کار راحت  در راستای بهبود ف ای کسب وکار شروع 2014نیود و در سال 
نشام   نام و حذف تشریفات پشی  از ثبشت   تر با معرفی خدمات رایگان و برخط ثبت تر و سادب

نیز در راستای تجارت برون مرزی و ارتقاء ف ای کسب وکار  2010این کشور در سال  کرد 
خود اقدام به کاه  مدت زمان  زم ترخیص کا ها و عبور آنها از مشرز بشا سشادب سشازی و     

 از یریش  سشامانه پنجشرب واحشد خشدمات گیرکشی نیشود         های مختل  تجدید قوای سازمان

)2014 Economy profile: Azerbaijan Doing Business) 

پنجرب واحد را به شکل پایلوت شروع کرد  در ایشن   2006گیر، کشور اندونزی در سال 
سشازمان  ، پایلوت پنجرب واحد با هیکاری سازمان های دولتی ششامل وزارت تجشارت  ، کشور

، ی و دارویششی و سششازمان کیفیششت( و نیششز بخشش  خصوصششی رصششادرکنندگان  کنتششرل غششذای
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 واردکننشششدگان و واسششش ه هشششا جهشششت حفششش  منشششافع ملشششی در گیشششر، پیشششادب ششششد   

 (Albright Strategy Group,2009ر 

یشک پشروژب پشایلوت پشس از انجشام م العشه در مشورد تجشارب          2005گیر، چین سال 
کا و هلند اجرا نیود  در یراحی بشه گونشه ای   ایا ت متحدب آمری، آلیان، کشورهای سنگاپور

عیل کرد که نیاز به تغییر در سیستم های داخلی شرکت ها به حداقل برسد و حتی کاربران 
بتوانند با استفادب از صفحات گستردب اکسل نیز به شبکه متصل شوند و از این یری  نیاز به 

ن شبکه از مدل استاندارد سه  یه آموزش در میان کاربران نیز به حداقل میکن برسد  در ای
زیرساختهای اصلی ، اسناد تجاری و  ، الیللی در خصود امنیت های ملی و بین ای و پروتکل

 ششششود  انتقشششال پیشششام و خشششدمات ارزش افشششزودب ماننشششد خشششدمات مشششالی اسشششتفادب مشششی

 UNECE. Hong Kong SAR,2008)) 

رونیکی را در گیشر، راب انشدازی   خدمات کامحً الکت 2008تا  2006کشور تایلند در سال 
نیود و در سالهای پس از آن به دنبال راب اندازی پنجرب واحد ملی بود تا از این یری  بتواند 

پشس   .کلیه سازمان های دولتی و تجار را از یری  یک نق ه ورودی به گیر، متصل نیاید
 د از آن ایششن کشششور اقششدام بششه اتصششال پنجششرب واحششد خششود بششه سششایر کشششورها نیششو     

UN/CEFACT,2008)) 

با ثبت کسب و کار آنحین و بشا حشذف   ، 2009ادارب ملی ثبت عیومی گرجستان در سال 
ثبت و انتقشال مالکیشت را   ، نیاز به گرفتن یک سری اسناد قبل از ثبت برای اشخاد حقوقی

و مدت زمان آن را  2به  5تر ساخت  این اصححات تعداد فرآیندهای ثبت مالکیت را از  راحت
ثبت و انتقال مالکیت نیز ، روز کاه  دادب است  هیچنین با کاه  هزینه آن 2روز به  5از 

 (Economy profile: Georgia Doing Business 2014 (تر شدب است  آسان

گیشر،   آغاز کرد به گونشه ای کشه   2002کشور مالزی پروژب پنجرب واحد خود را از سال 
ود را به شبکه پنجرب واحد اضافه نیود  این کشور این کشور به صورت گام به گام خدمات خ

، استانداردسازی و هیگشون سشازی ایحعشات    قبل از اجرای مرحله پایلوت اقداماتی از قبیل:
 توسششعه محصششول و آزمششای  یکپششارچگی انجششام داد ، پششذیرش اسششتانداردهای بششین الیللششی

 (McMaster,2007ر
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 :مبانی نظری

ات به عنوان یکی از بسترهای نوین به سرعت در حشال  امروزب فناوری ایحعات و ارتبای
تأثیرگذاری بر ف ای کسب وکار است  به گونهای که ارتباط بین تولیدکننشدگان و مصشرف   

رود  استفادب از فناوری ایحعات و ارتبایشات در  کنندگان بیشتر شدب و فاصلۀ آنها از بین می
عشات و ارتبایشات موجشب کشاه      حوزة کسب وکار هیچون سایر کاربردهای فنشاوری ایح 

امتیازات و محاسن کاربرد فناوری ایحعشات و ارتبایشات در    .هزینه و افزای  کارایی میشود
کسب وکار میتواند شامل موارد مختلفی باششد  افشزای  سشرعت ایشحع رسشانی و خشدمات       

ا ها و امکان سنجی برای ارائه ک، امکان توسعه بازار، تولید افزای  کییت و کیفیت، رسانی
ایجشاد ارزش افشزودب بشرای مششتری از     ، میانعت از گرای  مشتری به رقیشب ، خدمات جدید

سشحمت  ، بانکداری الکترونیشک ، دولت الکترونیک، جیله این موارد هستند  بییه الکترونیک
بشه اششترا، گشذاری الکترونیشک و   از جیلشه مجراهشای       ، آمشوزش الکترونیشک  ، الکترونیک

مزینشی و  ، مرادحاصشل ر یحعات و ارتبایات بر ف ای کسب وکار هسشتند گذار فناوری ا تاثیر
 (1387، پاریاب

توان یکی دیگر از مجشاری تاثیرگشذار در درحشوزب کسشب وکشار بشه        به یور مشخص می
هشای   ایجشاد بسشتر   یورعام و در حوزب صدور مجوزها به یور خاد استقرار پنجشرب واحشد و  

مبادلشه  ،   چرا که عامل سرعت در انجام مکاتباتالکترونیکی در حوزب صدور مجوزها دانست
، هشا و صشدور مجشوز    گویی به اسشتعحم  اسناد و ایحعات و کاه  هزینه و مدت زمان پاسخ

بندی کشورها با توجه به معیارهای تعیین شدب از سشوی بانشک    ای در رتبه نق  تعیین کنندب
ان یک مکانیزم تسهیل کننشدب و  تواند به عنو خواهد داشت  که در این راستا پنجرب واحد می

های  و مبادله ایحعات و اسناد بین دستگاب ها ساز در فرآیندهای صدور مجوز و استعحم روان
تواند بیانگر نحوب عیلکرد این سیستم در ن ام مجوزدهی  مختل  داشته باشد  شکل ذیل می

 و نحوب تاثیر گذاری آن باشد 
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هشا بشا اسشتفادب از     ندهای صدور مجوز و استعحمسازی فرآی ی روان نحوب -1شکل شیارب 
 پنجرب واحد

تشوان بشه تعشاری      در مورد پنجرب واحد تعاری  متعددی وجود دارد کشه از جیلشه آن مشی   
سازمان کیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا و سازمان تجارت جهشانی گیشر، اششارب    

 :کرد

 مان ملرل بررای اروپرا   مفهوم پنجره واحد از دیرد کمسریون اقتصرادی سراز      -1

(UNECE): 

های ایحعات بین دولت و بازرگانشان و داششتن    سازی جریان سادب، هدف محیط پنجرب واحد
تواند بشه   پنجرب واحد می، باشد  در یک یرح ن ری منافع معنی دار برای تیامی بازرگانان می

 :صورت زیر تعری  شود

ا با یشک نهشاد مشخصشی بشرای تشأمین      دهد ایحعات ر سیستیی که به بازرگانان اجازب می"
 "نیازهای قانونی صادرات و واردات مکاتبه نیایند 

یک مجرای رفیزیکی یشا الکترونیکشی( بشرای تسشلیم و      واحد پنجرب  در شرایط عیلی محیط
ایشن نق شه   ، سشازد  الیللی فراهم مشی  ها و مدار، مربوط به معامحت بین پردازش تیامی دادب
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هشای مربویشه را م لشع سشاخته و      ششود کشه سشازمان    مدیریت می ورودی به وسیله سازمانی

 .دهد های  زم را انجام می کنترل

 :(WCO)پنجره واحد از دید سازمان جهانی گمرک تعریف -2

امکان تبادل ایحعات استاندارد بشرای  ، ای که به یرفین درگیر تجارت و حیل و نقل وسیله
سازد  بشا ایشن توصشی  کشه      رانزیت را فراهم میواردات و ت، تأمین نیاز های قانونی صادرات

باشد به بازرگانان یا حیشل کننشدب امکشان     پنجرب واحد یک معیار سنج  تسهیل تجارت می
های مورد نیاز برای تعیین مقبولیت کا ها در فرمت اسشتاندارد را تنهشا    دهد تا تیامی دادب می

 .سلیم نیایندبار به مسئولین کنترل مرزی و در یک مدخل رورودی( ت یک

دهد  مفهوم ررپنجرب واحد(( متصدیان را به مدیریت پنجرب واحد مسئول ساخته و اییینان می
هشای   های سازمان ها به ایحعات دست پیدا کنند و نیاز دادب ها و مسئولین شرکت که سازمان

 سازد  مرزی مختل  را بریرف می

 :ها مطالعات و بررسی

دستگاب اجرایشی   17گیری از توان علیی کارشناسان  ی با بهربادارب کل امور اقتصادی و دارای
ابتدا اقدام به شناسایی فرآیندهای خشدماتی ارائشه   ، استان که در صدور مجوزها نق  داشتند

ها کرد و پس از آن مراحل و مدت زمان این خشدمات یشی جلسشات     شدب توسط این دستگاب
عین و متقاضیان مجوزهای کسب وکار کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت  هیچنین از مراج

های موجود بر سر راب صدور مجوز ن ر سنجی بشه عیشل    نیز در خصود مشکحت و گلوگاب
های صدور مجوز در استان به شرح ذیل یبقه بندی  که در نتیجه آن مشکحت و گلوگاب آمد
 گردد: می

 مجوز؛ دبهای صادرکنن و نهاد هاسازمان عدم وجود سیستم یکپارچه و پراکندگی 

 های صادر کنندب مجشوز و عشدم رعایشت تعشدم و تشأخر درصشدور        هیاهنگ نبودن دستگاب
 مجوزهای یا انجام استعحم؛

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

194 

 

 ؛عدم وجود کنترل و ن ارت کافی بر نحوب صدور مجوزها 

 ششفافیت   ها و قوانیین و به یور کل عشدم  تفسیر به رای آیین نامه، اعیال سحی  شخصی
 در ایحعات ارائه شدب؛

 روکراسی سازمانی یا دولتی؛بو 

 های صدور مجوزها و اتحف وقت و هزینه؛ یو نی شدن پروسه 

اسشتقرار پنجشرب   ، لذا با بررسی های صورت گرفته و برگزاری جلسات کارشناسشی متعشدد  
درارتقاء ف ای کسشب وکشار    گذار از جیله عوامل تاثیر، واحد و ایجاد بسترهای  زم برای آن

نندب جریان صدور مجوزها شناخته شد  هیچنین اهییت استقرار پنجرب استان و نیز تسهیل ک
توان در، کشرد؛   واحد را با توجه به بسترهای قانونی و الزامات تصریح شدب در قانون نیز می

 توان به مواد ذیل اشارب کرد: که از جیله این الزامات و بسترهای قانونی می

 ؛ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج 70ماده 

در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصشادی کشه نیازمنشد اخشذ مجشوز از دسشتگاب هشای        »
هیاهنگی و ادارب امور اخشذ  ، وظیفه مدیریت یکپارچه، متعددند دستگاب اصلی موضوع فعالیت

و تکییل و صدور مجوز را بر عهدب خواهد داشت و از یری  ایجاد پنجرب واحشد بشه صشورت    
با مشارکت سایر دستگاب های مرتبط به گونه ای اقدام می کنشد  حقیقی یا در ف ای مجازی 

سق  زمانی مورد ن ر برای صدور مجشوز از  ، که ضین رعایت اصل هیزمانی صدور مجوزها
( 44زمان پی  بینی شدب در قانون نحوب اجرای سیاست های کلشی اصشل چهشل و چهشارم ر    

 قانون اساسی تجاوز نکند 

 ساله پنجم توسعه جیهوری اسحمی ایران؛ رنامه پنج( قانون ب70دستورالعیل مادب ر 

 قانون اساسی؛44های کلی اصل چهل و چهارم ر ( قانون اجرای سیاست7اصحح مادب ر ) 

مراجع صدور مجوزهای کسب و کشار مؤظفنشد   ، گذاری در ایران به من ور تسهیل سرمایه
دب کننشد کشه هشر    شرایط و فرآیند صدور یا تیدید مجوزهای کسب و کشار را بشه نحشوی سشا    
رسانی مجوزهشای   متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدار، مصرح در پایگاب ایحع
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مجوز موردن ر خود را دریافت کند  سق  زمشانی  ، بتواند در حداقل زمان میکن، کسب و کار
زدایشی و تسشهیل صشدور     هیشأت مقشررات  »توسشط  ، برای صدور مجوز در هشر کسشب و کشار   

 شود  رسانی مذکور اعحم می تعیین و در پایگاب ایحع« رمجوزهای کسب و کا

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکیرمصشوب ششورای عشالی فنشاوری ایحعشات      
قشانون   70و  62گیری از مصوبات کارگروب موضشوع مشادب    (با بهرب11/6/93تاریخ  145/200

کارآمدسشازی و اثربخششی    ،سازی دولشت  سازی و شفاف به من ور چابک، برنامه پنجم توسعه
گرا  نسبت به بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمات دولت با رویکرد معیاری سرویس، فرایندها
 های مدیریت و راهبری خدمات فناوری ایحعات اقدام می گردد  روش و به 

نقششه راب اصشحح ن شام اداری     -های اجرایی اسشتان  دستگاب 1393برنامه عیلیاتی سال 
جهت تکریم مردم و جلب  های کلی ن ام اداری ابحغی مقام مع م رهبری استمبتنی بر سی

مستندسازی فرایندهایی که منجر به ارائشه خشدمات بشه    ، رضایت ارباب رجوع در ن ام اداری
 رسانی می گردد و ها و پرتال استانی به مردم ایحع از یری  سایت دستگاب شوند و مردم می

شوند  ایندهایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم میبا اولویت فر اصحح فرایندها
های انجام کار کشه اجشرای    های اصحح فرایندها و روش در چارچوب نقشه راب و دستورالعیل

 های استانی انجام می گردد  این برنامه ها توسط استانداری و با هیکاری و مشارکت دستگاب

ی ف شای کسشب وکشار در اسشتان آذربایجشان      با توجه به مشکحت احصاء شدب پی  رو
ادارب ، شرقی و با احساا نیاز به استقرار پنجرب واحد و نیز الزامات وبسترهای قانونی موجشود 

اقدام به ایجشاد   1388کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی در بهین ماب سال 
هشای   سازی جریان راستای سادب گذاری در ای تحت عنوان سامانه پنجرب واحد سرمایه سامانه

کاه  بروکراسی اداری و ارائه خشدمات الکترونیکشی   ، گذاران ایحعاتی بین دولت و سرمایه
 نیود 

سامانه پنجرب واحد  07/10/90شرقی در تاریخ  کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان ادارب
به صشورت رسشیی در    31/03/91اندازی و در تاریخ  گذاری را به صورت آزمایشی راب سرمایه

 برداری قرار داد  استان مورد بهرب
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ساعت  1345، ساعت کار کارشناسی و تحلیل فرآیند 510اندازی این سامانه  به من ور راب
سشاعت آمشوزش    400ساعت تعری  ایحعات فرآینشدها و   290، نویسی و پیادب سازی برنامه

دستگاب ارائه کنندب خشدمات و  129برای فرایند و استعحم  278ارائه گردید  که در نتیجه آن 
شهرداری( در سشامانه   62بانک و  12، دستگاب 35، فرمانداری 20صادر کنندب مجوز رشامل: 

 تعری  گردید 

 هدف از ایجاد سامانه پنجره واحد:

 های کسب و کار؛ تسهیل صدور مجوز 

    ای  هشا بشه صشورت الکترونیکشی در نتیجشه افشز       صدور مجوز و انجشام کلیشه اسشتعحم
هشای کسشب و کشار راز     های اقتصادی و متقاضشیان مجشوز   مندی صاحبان بنگاب رضایت

، معشدنی و کششاورزی  ، صشنعتی ، بشرداری خشدماتی   ی بهرب قبیل: جواز تأسیس و پروانه
   (؛ محی ی و زیست های  تأییدیه

 های صدور مجوزهای کسب و کار و رفع موانع آن؛  شناسایی به هنگام گلوگاب 

 های صادرکنندب مجوز و پای  مستیر ف ای کسب و کار از  لکرد دستگابن ارت بر عی
هشای   مسئولین دسشتگاب  لح ه فرآیند و زمان صدور مجوزها توسط به یری  رصد لح ه

 اجرایی 

 های این سامانه: مزایا و قابلیت 

 هشا   کاه  هزینه و زمان؛ از یری  حذف تشریفات زائد اداری و پرهیز از پر کردن فرم
 مدار، تکراری؛ و ارائه

 ها و قوانین مربوط  نامه متقاضیان از آیین  شفاف سازی و افزای  سحمت اداری؛ ایحع
ها و مدار، مورد نیاز برای صدور مجوز قبل از ششروع فرآینشد    به نحوب ارسال استعحم
 درخواستی در سامانه؛

 ها بشه   تعحمتر؛ از یری  امکان ارسال اس دهی سریع به موقع و پاسخ، اثربخشی م لوب
هشا بشه تششخیص     زمان و یا رعایت تقدم و تأخر در استعحم چند دستگاب به صورت هم
 کارشناسان دستگاب مربویه؛
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 های مجدد و تکراری؛ از یری  امکشان رویشت پاسشخ کلیشه      عدم نیاز به انجام استعحم
 های استعحم کنندب و استعحم شوندب؛ ها توسط دستگاب استعحم

 گشذاران و   تشر بشه سشرمایه    شفاف و دقی  حصار ایحعات؛ ارائه ایحعاتاز بین بردن ان
 گذاری؛ افزای  کارایی در فرآیند امور مربوط به سرمایه

  های دولتی؛ تر دستگاب انسجام بی 

 قانون برنامه پشنجم   70های واحد مورد ن ر مادب  پارچه کلیه پنجرب امکان مدیریت یک
 توسعه

 های اجرایی در داخل سامانه؛ ابمابین دستگ انجام مکاتبات فی 

 ها به صورت برخط؛ گیری و مشاهدب وضعیت پروندب رب 

 های اجرایی؛ های تابعه دستگاب گیری از زیربخ  گزارش 

 صحح؛ های اجرایی و ارائه آن به مراجع ذی گیری از عیلکرد دستگاب گزارش 

 های ناظر؛ ستگابتوسط د، های اجرایی ن ارت بر روند اجرای کار در دبیرخانه دستگاب 

  امکان ارسال پیامک و اعحم وضعیت جاری یا خاتیه عیلیات روی پروندب به متقاضی 
 باشد  می

 :گذاری نحوه استفاده از سامانه پنجره واحد سرمایه

های ارائه کنندب خشدمات بشا    گذاری و نیازمند اخذ مجوز از دستگاب کلیه متقاضیان سرمایه
، www.investin-ea.irگشذاری موجشود در سشایت     رمایهمراجعه به منوی پنجرب واحد سش 

 نیایند  های اجرایی مرتبط ارسال می گذاری خود را به دستگاب های مجوز سرمایه درخواست

 سامانه پنجرب واحد سرمایه گذاری متشکل از سه کاربر به شرح ذیل می باشد:

 ب وکار؛متقاضی اخذ مجوز کس 
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     کاربران ن ارتی شامل؛ مسئولین ارشد مرکز خدمات سرمایه گشذاری و دسشتگاب هشای
 ن ارتی؛

 کارشناسان دستگاههای اجرایی 

 نحوه عملکرد سامانه:

 :تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی: مرحله اول

، هشا  نامشه  آیشین ، مشدار، ، توان با مراجعه به سشایت ایحعشات   در این مرحله متقاضی می
های  زم و   را درخصود مجوز مورد درخواست از سامانه دریافت نیشودب و   استعحم، ینقوان

اقدام بشه تکییشل   ، پس از ایحع از شرایط و آمادب کردن مدار، و مستندات مورد درخواست
  که در ایم مرحله سه امکان زیر برای متقاضی به وجود آمدب است، فرم درخواست نیاید

تی که متقاضی نتواند در آن لح ه مدار، یشا هرگونشه ایحعشات    ذخیرب درخواست: در صور
نسبت به مهیا کردن باقی مشدار،  ، تواند با ذخیرب درخواست می، درخواستی را ارائه نیاید

اقدام نیودب و پس از آن دوبارب از مرحله باقی ماندب نسبت به تکییل فرآیند اقشدام نیایشد   
 کند  ییل شدب را ذخیرب میچرا که سامانه به صورت خودکار موارد تک

لغو درخواست: در صورتی که به هر دلیلی متقاضی از انجام مورد درخواستی منصرف شود و 
انصراف خود را اعحم ، می تواند با لغو درخواست، یا در انتخاب فرآیندی دچار اشتباب گردد

 نیاید 

ییینشان از صشحت   ارسال درخواست: متقاضی بعد از تکییل تیامی ایحعات درخواسشتی و ا 
پروندب را برای بررسی به کارشناسان مرکز خدمات ، ایحعات با انتخاب ارسال درخواست

 نیاید  سرمایه گذاری ارسال می

 :بررسی پرونده متقاضی در مرکز خدمات سرمایه گذاری: مرحله دوم
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صحت مدار، و ایحعشات وارد  ، در این مرحله کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری
، توسط متقاضی را بررسی نودب و اگر مدار، پیوستی پروندب نشاقص یشا نادرسشت باششد     شدب

دهنشد و   پروندب را رد و با ذکر دلیل رد آن و پروندب را جهت رفع نقص به متقاضی اراجاع می
در صورتی که تیامی ایحعات دریافتی از یرف متقاضی صحیح باشد اقدام بشه تائیشد اولیشه    

 نیایند  درخواست می

 بررسی پرونده متقاضی برای صدور مجوز درخواستی:: مرحله سوم

پروندب به صشورت خودکشار   ، پس از تائید اولیه درخواست توسط کارشناسان مرکز خدمات
گشردد  در ایشن مرحلشه     اجرایشی صشادرکنندب مجشور مشرتبط ارجشاع مشی        به دبیرخانه دسشتگاب 

  قاضشی بشر اسشاا قشوانین و مقشررات     اقدام به بررسی پروندب مت، کارشناسان دستگاب اجرایی
 حاکم در دستگاب نیودب و با استفادب از گزینه های زیر به پاسخگویی می پردازند:

تأیید اولیه: در صورتی که در بررسی ایحعات و مدار، پیوستی ارسالی توسط متقاضی هیو 
ه پرونشدب  اقدام بشه تائیشد اولیش   ، گونه تناق ی وجود نداشته باشد کارشناا دستگاب اجرایی

 نیاید  برای به جریان افتادن روند اداری آن و انجام امور صدور مجوز در زمان مقرر می

ارسال برای رفع نقص: اگر در بررسی ایحعات ارائه شدب توسط متقاضشی خ اهشایی وجشود    
داشته باشند کارشناا دستگاب اجرایی می تواند پروندب را برای رفشع نقشص بشه متقاضشی     

 ارجاع دهد 

ای  درخواست: در صورتی که در بررسی اولیه توسط کارشناسان دسشتگاب اجرایشی پرونشدب   رد 
موردی وجود داشته باشد که تناق ی در روند صدور مجوز ایجاد می کند پروندب متقاضی 

بدیهی است متقاضی با اصحح موارد اعحمشی میتوانشد   ، با ذکر مورد متناقر رد می گردد
 یان اندازد پروندب خود را دوبارب به جر

پس از بررسی اولیه و تایید اولیه در صورت نیاز به ، خاتیه پروندب: کارشناسان دستگاب اجرایی
های اجرایی میتواند بنشا بشه تشخصشی پرونشدب ار از یریش        انجام استعحم از سایردستگاب
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یافشت  سامانه به دبیرخانه آن دستگاب ارجاع دادب و استعحم  زم را انجام نیاید  پشس از در 
 اقدام به صدور مجوز یا رد آن نیایند ، های صورت گرفته پاسخ استعحم

تواننشد از   های اجرایی بنا به تششخیص مشی   در هریک از مراحل ذکر شدب کارشناسان دستگاب
یری  سامانه جهت م لع کردن متقاضی از روند پروندب اقدام به ارسال پیشام کوتشاب نیاینشد     

 ت ذیل به صورت مختصر ارائه گردیدب است فرآیند گردش کار در فلوچار

 

 فرآیند گردش کار در سامانه پنجرب واحد -2شکل شیارب 

به هریک از مسئولین ارشد و دستگاب های ن ارتی اسشتانی نشام کشاربری ن شارتی ارائشه      
لح ه نحوب صدور مجوز و روند  به تواندد با ورود به سامانه اقدام به لح ه گردیدب است که می

 ب نیایند پروند

 :ها در سامانه نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه

هشای داخلشی و    آیشین نامشه  ، پس از تعری  فرآیندهای هر دستگاب در سامانه بنا به قوانین
فرآیند گردش کار در هردستگاب مدت زمان پاسخگویی جهت صدور مجشوز هشر فرآینشد بشه     

اجرایشی در پاسشخگویی بشه      ابلذا در صورتی که دستگ، صورت مجزا در سامانه اعیال گردید
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ها از زمان مقشرر اعیشال    های صورت گرفته از سایر دستگاب صدور یا تیدید مجوز یا استعحم
 سامانه به صورت خودکار هشدار میدهد ، شدب در سامانه عدول نیاید

ای یراحی گردیدب است که با استفادب از متدهای متفاوت گزارشگیری در  مانه به گونهاس
های تساهل کنندب و عدول کنندب از زمشان مقشرر در پاسشخگویی و صشدور      دستگاب بتوان آن

هشای اجرایشی    که با استفادب از این مزیت میتوان به عیلکرد دسشتگاب ، مجوز را شناسایی کرد
ن ارت داشت  در جدول ذیل نیونشه ای از یشک متشد گزارششگیری بشر اسشاا پانشل هشای         

ت که با توجه بشه امکانشات متفشاوت ایجشاد ششدب      تخصصی ارائه گردیه است  شایان ذکر اس
، هشای اجرایشی   ها را بشه تفکیشک دسشتگاب    توان گزارشگیری جهت گزارشگیری در سامانه می

 ها نیز انجام داد  ها و فرآیند دبیرخانه

 های تخصصی ای از گزارشگیری سامانه بر اساا بخ  نیونه -1جدول شیارب 

 

 یافته های تحقی  ماخذ:
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 :گیری نتیجهها و  یافته

هیاهنگی و ادارب امور صشدور مجوزهشا و اسشتعحمات در    ، دهی و مدیریت یکپارچه سامان
گذاری در عرصشه کششور ایفشا     ای در توفی  سرمایه نق  تعیین کنندب، دنیای پر شتاب امروز

کند  ادارب کل استان آذربایجان شرقی نیز در راستای بهبود ف ای کسب وکار و با توجشه   می
به من ور تسهیل فرآیند صدور مجوزهشا و نیشز    ، مهم پس از بررسی بسترهای قانونی به این

ی صشدور مجشوز یشا پاسشخگویی بشه       های اجرایی در نحوب اعیال ن ارت بر عیلکرد دستگاب
های صورت پذیرفته و نیز ارزیابی عیلکرد آنها اقدام به یراحی سامانه سامانه پنجرب  استعحم

بهشرب  ، د  که با توجه به مزایا و قابلیتهای ایجاد شدب در ایشن سشامانه  گذاری نیو واحد سرمایه
های موردنیاز  مستندات و استعحم، مدار، ، برداری از سامانه منجر به شفاف سازی اصحعات

هشا   هر مجوز و درنتیجه افزای  سحمت اداری؛ کاه  هزینشه و زمشان بشا ارسشال اسشتعحم     
ها یشا ارسشال    های مجدد و پر کردن فرم به انجام استعحمعدم نیاز ، زمان به چند دستگاب هم

هشای   گیری از عیلکشرد دسشتگاب   های دولتی؛ گزارش تر دستگاب مدار، تکراری؛ انسجام بی 
بشرداری از آن بشا چالششهایی از     اجرایی و ارزیابی عیلکرد آنها و    گردید  هرچند اجرا و بهرب

راهنیششایی و  عششدم، یششی بششه اسششتفادب از آنهششای اجرا جیلششه عششدم بششاور  زم برخششی دسششتگاب
یا مقاومت برخی کارشناسان در انتقال از شیوب ، ها رسانی مناسب متقاضیان در دستگاب ایحع

سنتی به شیوب الکترونیکی و    مواجه بود اما این چالشها کشه بشا تاکیشد و اهتیشام مسشئولین      
،  اجرایشی از سشامانه بشرای صشدور     ی دستگاب های استانی و نیز احتساب امتیاز میزان استفادب

 مرتفع گردید ، در ارزیابی عیلکرد آنها، ها تیدید و پاسخگویی به استعحم

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار    

 

203 
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