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متقاضيان دريافت مجوز مي توانند 

مراجعه به آدرس اينترنتي با 

BEMCENTER.IRwww.  و

ثبت نام در آن شكايات خود را 

ثبت، روند پاسخگويي و پاسخ به 

 آنها را مشاهده نمايند.

 آغاز سخن

مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور به استناد 

اقتصاد  تصويب نامه ابالغي ستاد ساماندهي فرماندهي

با  80/86/0935مورخ  68505مقاومتي به شماره 

عه مركز ملي پايش موضوع دستورالعمل استقرار و توس

محيط كسب و كار تشكيل و مديريت و راهبري آن به 

وزارت امور اقتصادي و دارايي )معاونت امور 

 اقتصاد(واگذاري شده است.

 كاركردها و خروجي هاي مركز

  ، ايجاد ساختار يكپارچه ، سيستماتيك

هوشمند ، قابل نظارت و پيمايش براي محيط كسب 

 .و كار كشور

  فرايندهاي صدور مجوزها در ارايه بهينه سازي

 خدمت به متقاضيان.

  احصاء و شناسايي گلوگاههاي صدور مجوزها

 با رصد لحظه اي و برخط.

  افزايش سالمت اداري ، شفاف سازي و توزيع

 عادالنه منابع از طريق نظارت بي واسطه حاكميت. 

 ايجاد بانك اطالعاتي جامع از اطالعات مجوزها  

  ارائه خدمات به متقاضيانتسهيل و تسريع در 

  كاهش هزينه هاي سربار دستگاههاي اجرايي

 در ارائه خدمات مرابط با مجوزها.

 چشم انداز مركز ملي پايش محيط كسب و كار

تسهيل ، تشريع و شفاف سازي در انجام فرايندهاي 

منتهي به اخذ مجوزهاي كسب و كار . ضمن ايجاد 

فضاي اعتماد بين حاكميت و صاحبان سرمايه ، موجب 

تحقق اهداف دولت كارآفرين، افزايش سرمايه هاي در 

 مي شود.ركوردهاي اقتصادي  ازگردش و خروج 

رار مركز چشم انداز نهايي تحريف شده براي استق

 ، واحد يكپارچه به منظور   مذكور )ايجاد درگاه ملي

درخواست ، پيگيري و صدور مجوزهاي حوزه كسب و 

 كار كشور( مي باشد.

 تعريف سامانه دادور
درخواست و صدور  براي شناسايي و تكميل چرخه

مجوز در كشور با قبول الزام اهميت و ضرورت تسهيل 

در ارائه خدمات به فعاالن اقتصادي در شرايط بروز 

پاسخ صريح به موقع  شكايات و انتقادات دريافت و ارائه

و راهگشا از طريق سامانه اي يكپارچه كه مي تواند 

گلوگاههاي آسيب زا و شناخت عوامل ضمن شناسايي 

اعتماد  روند ارائه خدمت زمينه هاي افزايشمخل 

متقابل و بهبود محيط كسب و كار را بيش از بيش 

 فراهم آورد .

سامانه دادور از يك سو امكان شكايت و پيگيري 

 فرايندهاي صدور مجوز را به عموم مردم و كسب و 
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  پايش مستمر به منظور جلوگيري از خلق

 مجوزهاي جديد توسط دستگاههاي اجرايي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ابزار پيام كوتاه ، پورتال واحد و نرم افزار 

 هوشمند.تلفن هاي 

  آسيب شناسي گلوگاههاي نارضايتي

اربابان رجوع در فرايند هاي صدور 

مجوزهاي كشور به تفكيك استان و 

دستگاه اجرايي و امكان ارائه 

 راهكارهاي بهبود وضع موجود.

  به استقرار داشپورد الكترونيكي

منظور نظارت كنترل و مديريت روند 

پاسخگويي به شكايات در سطوح 

 مختلف مديريتي.

  استقرار سيستم پشتيباني تصميم

گيري به منظور اصالح كارشناسي 

فرايند صدور مجوز دستگاههاي 

 اجرايي.

  ارائه فرصت هاي بهبود بر اساس

آسيب شناسي صورت گرفته از قبل 

ت ، اعمال نظار اصالح فرايند ها

بيشتر ، آموزش و توانمند سازي 

 سرمايه هاي انساني.

   از گزارشهاي امكان بهره برداري

تجميعي ارزيابي عملكرد دستگاههاي 

 .مختلف در حوزه مجوزهاي كشور

كارهاي متقاضي دريافت مجوزهاي كسب و كار از 

يژه گوشي هاي طريق سامانه تحت وب و نرم افزار و

و از سوي ديگر از  هوشمند )اندرويد(ارائه مي كند

طريق داشبورد آن براي مديران ارشد و نهادهاي 

نظارتي در حوزه حاكميت امكان دريافت شكايات و 

بازخوردهاي مردمي در مورد وضعيت فرايند صدور 

مجوزهاي كسب و كار به منظور رسيدگي و پاسخ 

گويي به مشكالت مردم در اين زمينه را فراهم مي 

 آورد.

ز كه به داليل منطقي همانند تاخير متقاضيان اخذ مجو

بي دليل در دريافت مجوز و عدم پاسخگويي شفاف 

دستگاه متولي تمايل به ثبت شكايت در سامانه را 

دارند ضمن مراجعه به وب سايت مركز ملي پايش 

محيط كسب و كار كشور اقدام به ثبت نام و پس از 

ز انجام فرايند احراز هويت سيستمي آنها با استفاده ا

سرويس هاي احراز هويت )سازمان ثبت احوال كشور( 

و تطبيق شماره تلفن همراه با كد ملي  از طريق پوشه 

ملي مجوزهاي ايرانيان مبادرت به ثبت شكايات مي 

 نمايند.

 پياده سازي سامانه دادوراهداف حاصل از 

  پياده سازي سيستمي يكپارچه به منظور

دريافت پيگيري و پاسخگويي به شكايات از 

 صادر كنندگان مجوزهاي كشور با استفاده از 


