
 

هیات  " قانون اساسی تشکیل هیاتی تحت نام 44با اصالح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل  2931از سال 
با هدف رفع موانع از مقررات مخل و بهبود فرایندهای صدور مجوزهای  "  مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار

 تشکیل 2931د ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در یکم مرداد کسب و کار در دستور دولت قرار گرفت که نهایتا منجر ش
معاونت اقتصادی وزارت امور و ااقتصادی   را تصویب و راهبری این مرکز را به " مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور"

 ط کسب و کارایجاد ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هوشمند، قابل نظارت و پیمایش برای محی .و دارایی واگذار کند
کشور، بهینه سازی فرایندهای صدور مجوزها در ارائه خدمات به متقاضیان، احصاء و شناسایی گلوگاه های صدور 
مجوزها با رصد لحظه ای و برخط و پایش مستمر مراحل صدور مجوزها از مهمترین کارکردهای این مرکز است و 

، پیگیری و صدور مجوزهای واحد و یکپارچه به منظور درخواستی، ایجاد درگاهی مل "براساس چشم انداز نهایی این مرکز
بین حاکمیت و صاحبان سرمایه ، موجب تحقق  تعیین شده است تا ضمن ایجاد فضای اعتماد " حوزه کسب و کار کشور

 .اهداف دولت ، افزایش سرمایه های در گردش و خروج از رکوردهای اقتصادی شود
 سامانه الکترونیکی است 4چارچوبی یکپارچه شامل ) b.ir4www.g (پیشخوان ملی مجوزهای کشور به آدرس

 )سام(سامانه مجوزهای کشور  .2
  دادور((کسب و کار  سامانه دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای .1
 )یاور(میز مشاوره کسب و کار  .9
 )نما(نقشه ملی استعالمات کشور  .4
 ص، صیح، شفاف و رایگان به ذینفعان توسط مشاورین متخسخگویی صربا ارایه مشاوره و پا )یاور(کار یز مشاوره کسب و م

گذاری داخلی و خارجی بانک و بیمه و سایر ، گمرک، بازار بورس و سرمایه، سرمایههای مالیاتیباتجربه در حوزه متعهد و
ازی سرخط و یکپارچه، پیادهای بالعات و ارتباطات در قالب سامانهسب و کار به کمک ابزار فناوری اطبا ک های مرتبطحوزه

  .تصادی را فراهم نمایدن اقالکسب و کار و تسهیل امور برای فعاهای بهبود محیط ست تا زمینهشده ا
 

 سو امکان شکایت و پیگیری فرایندهای صدور مجوز  را به عموم مردم و کسب و کارهای متقاضی دریافت کیاز  رامانه دادوس
، از طریق و از سوی دیگر ه می کندهای هوشمند ارایر ویژه گوشیفزااممجوزهای کسب و کار از طریق سامانه تحت وب و نر

زخوردهای مردمی در مورد و نهادهای نظارتی در حوزه حاکمیت، امکان دریافت شکایات و بایران ارشد برای مد آنداشبورد 
 .صدور مجوزهای کسب و کار به منظور رسیدگی به مشکالت مردم در این زمینه را فراهم می آورد ایندوضعیت فر

  مطلع شویدموارد ذیل ی نظیر یهااز گزارشتوانید شما می  (سام) سامانه مجوزهای کشوردر 
 گزارش برخط رتبه بندی دستگاههای اجرایی در سهولت صدور مجوز .2
 ، صدور و استعالمات را داردگزارش کدام مجوز در کدام استان بیشترین تعداد درخواست  .1
 گزارش کدام دستگاه بیشترین زمان را در مراحل صدور مجوز صرف کرده است .9
 گزارش مجوزهایی که تاکنون توسط دستگاههای اجرایی اطالع رسانی نشده است .4
 گزارش میانگین زمان صدور هر مجوز در هر دستگاه اجرایی آن استان .5

  توجه نمایید.یل ذموارد به در مجموع  (نمانقشه ملی استعاالمات کشور )در 
 جمع آوری، دسته بندی و مرتب سازی داده ها .2
 در نظر گرفتن فیلدهایی برای ادغام های صورت گرفته در برخی مجوزها .1
طبقه بندی فعالیت های اقتصادی بر روی هر مجوز از نظر ویژگی ، سازمان و منابع مالی از دیتاهای بین المللی و نمایه  .9

 آمار ایران شده ملی آن در مرکز
 کد گذاری در دو سطح دو رقمی و سه رقمی برای تمامی صنوف و دستگاه های اجرایی کشور .4
  شناسایی دقیق تر دستگاه های اجرایی و زیر مجموعه های اقدام کننده آنان .5

 مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

http://www.g4b.ir/

