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ایشاى دس ایي ؿبخق چٌذاى هغلَة اسصیبثی ًویؿَد .اگش وـَسّبی داسای به
اصلی ارائه خدمات و مجوزها باید ایجاد کند تا در وهله اول ارائه خدمات به متقاضیان ،متمرکز
ضبی وؼتٍوبس ثبًه رْبًی سا هَسدثشسػی لشاس دّین ٍیظگی هـتشوی وِ دس ّوِ آىّب پشسًگ ثِ چـن
و یکپارچه شود و در وهله دوم امکان رهگیری تقاضا توسط خود متقاضی ممکن شود .به بیان
درگاهی است که در آن ،تمامی اســناد و مدارک موردنیاز برای
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سرمایهگذاری در یک نقطه که همان دســتگاه اصلی اســت تحویل گرفته میشود ،تمامی
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مجوز نهایی صادر و تحویل متقاضی میشود ،بدون اینکه در این فرآیند متقاضی هیچ ارتباط
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بهبود فضای کســبوکار از دیرباز به مهمترین عامل جذب ســرمایهگذار و تســریع فرآیند بهطور مشخص قانونگذار در ماده ( )70قانون برنامه پنجم توسعه از پنجره واحد سرمایهگذاری
لبًَى ،پٌزشُ ٍاحذ ػبهبًِ الىتشًٍیىی ٍ یب ٍاحذ اداسی هـخلی اػت وِ دػتگبُ اكلی اسائِ خذهبت ٍ
سرمایهگذاری تبدیل شده است .از این حیث بانک جهانی با تعیین  10زیر شاخص به مقایسه سخن گفته است .در این ماده پس از تعریف ساده و بیان نحوه سازماندهی پنجره واحد چند
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موردبررسی قرار دهیم ویژگی مشترکی که در همه آنها پررنگ به چشم میخورد شکلگیری در دستورالعمل این ماده نیز بایدها و الزاماتی برای پنجره واحد برشمرده ،ازجمله اینکه :پنجره
ػٌبد ٍ هذاسن هَسدًیبص ثشای ػشهبیِگزاسی دس یه ًمغِ وِ ّوبى دػتگبُ اكلی اػت تحَیل گشفتِ
و توسعه سازوکاری به نام پنجره واحد سرمایهگذاری یا ( )Single Windowاست که غالباً واحد سرمایهگذاری باید راهنمايی برای اخذ کلیه مجوزها شامل اطالعات و مدارك موردنیاز
ًْبیتبًقابليت ارتباط تعاملي با دستگاههای فرعي و ارتباط تعاملي
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مجوزهای الزم برای ســرمایهگذاری را به حداقل میرساند و بروکراسیهای پیچیده را از بین متقاضي با دســتگاه اصلي را فراهم کند و همچنین باید ســازوکاری برای رهگيري تقاضا و
اصالت مدارك تعبیه
تشخيص
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استجبط
تحَیلبرد.هتمبضی هیؿَد ،ثذٍى ایيوِ دس ایي فشآیٌذ هتمبضی ّیچ
بیی كبدس ٍ خواهد
پس از اتمام دوره پنجســاله برنامه پنجم توســعه ،اهمیت موضوع موجب شــد تــا دو بند از
شکل ( )1به درک بهتر این مفهوم کمک میکند.
بی فشػی داؿتِ ثبؿذ .ؿىل ( )0ثِ دسن ثْتش ایي هفَْم ووه هیوٌذ.
سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه نیز به بهبود مستمر فضای کسبوکار و تقویت ساختار
رقابتی و رقابتپذیری بازارها اختصاص یابد و مطمئناً تشــکیل و توسعه پنجره واحد یکی از
سیستمهای مؤثر در این زمینه خواهد بود.
مشکالت فعلی
واقعیت این است که متأسفانه با گذشت بیش از پنج سال از تصویب برنامه پنجم توسعه شرایط
موجود پنجره واحد حداقل در استان کرمان با آنچه باید محقق میشد فرسنگها فاصله دارد.
جلساتی که به نام پنجره واحد فیزیکی سرمایهگذاری در استان شکل میگیرد مسیری متفاوت
از آنچه که باید را پیش گرفته است چراکه ستاد ســرمایهگذاری باید محلی برای رسیدگی به
مشکالتی باشد که در پنجره واحد مجازی یا فیزیکی به وجود آمده و نیاز به رایزنی دارد اما در
حال حاضر سرمایهگذار در مسیر انجام ســرمایه گذاری به حال خود رها شده و تنها زمانی که
در مرحله ای به مشکل برمیخورد ،آن هم پس از صرف زمان زیاد ،موضوع پیگیری می شود.
مضافاً اینکه عدم تشکیل پنجره واحد ســرمایهگذاری بهصورت مجازی ،موجب معطل شدن
سرمایهگذار و خواب سرمایه شده است .می طلبد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان،
مهمترین گره ســرمایه گذار که دریافت مجوزهای الزم برای شروع ســرمایه گذاری است به
سادگی و سهولت دریافت شود.

شکل  :1هفَْم عولی پٌجزُ ٍاحد

تجربه استانها
درک اهمیت موضوع استقرار پنجره واحد ســرمایهگذاری موجب شده استانهایی همچون
آذربایجان شرقی ،خراســان جنوبی ،خراســان رضوی ،ایالم ،کردســتان ،اقدامات جدی و
ارزشمندی دراین راستا انجام دهند .دراینبین ،آذربایجان شــرقی بهعنوان پیشرو این امر از
سال  1390پنجره واحد مجازی را بهصورت رســمی راهاندازی کرده است .آذربایجان شرقی
در راهاندازی پنجره واحد به دنبال ایجاد یک بســتر واحد و یکپارچه بین سازمانی برای انجام
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