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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻋﻠﯽ ﻓﯿﺮوزی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﻣﺮدم
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻮز دﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
در ﮐﺸﻮر و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﯿﺮوزی در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ۸۴۰۰
درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۲۳۰۰ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۱۸۷۰۰۰اﺳﺘﻌﻼم از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻏﺬ و ﮐﭙﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﺶ »داﺷﺒﻮرد وﯾﮋه ﻣﺮدم« در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ و ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﺼﺮاﻓﯽ ﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﯿﺮوزی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ

و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،در روز ﺑﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﯿﺮوزی ﮔﻔﺖ :ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،از ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه

ﻣﯽ

ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﯿﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻌﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه دوﺑﺎره ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ از ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در
ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎ و دﻫﺴﺘﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی واﺣﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ
ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﻮز
ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺛﺒﺖ داروﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﺠﻮز آن ،از ﻧﻮع ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺪارک ﻻزم و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ آن ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر ،ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی واﺣﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
وﺟﻮد دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮرﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،اﺻﻞ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ،ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ اﺳﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻨﺮ ،ﺑﺮوﺷﻮر و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺮ »ﭘﯿﺸﺨﻮان
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر« را ﺟﻬﺖ روﯾﺖ ﻣﺮدم در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﺼﺐ
ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز آن را ﮐﺴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﻮرد ﻣﺎﺧﺬه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﯿﺮوزی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ
اول ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻌﺒﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و … ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،در اداﻣﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ
اﻃﻼﻋﺎت وارده ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ای روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ “ﺛﺒﺖ و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺠﻮز” ،ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻮز ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ در آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ روی آن ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد.
ﻓﯿﺮوزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺠﻮز ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮری ﺗﻄﺎﺑﻖ داده ﻣﯿﺸﻮد و در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ،درﺧﻮاﺳﺖ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﯿﺮوزی ،در ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ ،ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮد را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ رﻣﺰ ﻋﺒﻮری در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از روﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮد.
ﻓﯿﺮوزی در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎوره راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،از ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ﺷﻤﺎ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی واﺣﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﻔﺖ :در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن و اداره ﮐﻞ ﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎﯾﺖ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت و روﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﻓﯿﺮوزی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن از ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮد؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم
اﻗﻨﺎع ﻣﺠﺪد ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ،درﺧﻮاﺳﺖ دور ﻣﺠﻮز ،از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺸﻮد.

وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺘﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﭘﯿﺎم
رﺳﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ،ﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ،در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﯿﺎم
رﺳﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ “ ۲۰ﭼﺖ” ﻧﺎم دارد و ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم
رﺳﺎن ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﻮرد

ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻓﯿﺮوزی ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم  ۳۱اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ،ﭘﯿﺎم و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت و
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ راه
اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭘﯿﺎم
رﺳﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ،ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی وﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ و از ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ،ﯾﮏ ﻋﻀﻮ از ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﻣﺠﻮز را ﻧﯿﺰ در ان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻓﯿﺮوزی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،در ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ روﻧﺪ ﺻﺪور ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﻮد در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ،ﮔﻔﺖوﮔﻮی
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺎل در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮز و ﻣﺪرک ﺑﺎ ﭼﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺪام ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور ﮐﺪام درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز ،از ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻌﻼم داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﯿﺮوزی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﺰ ﻣﺸﺎور ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﮐﺪام اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد
درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻋﻨﻮان و ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺋﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﻮد ﭘﻮل و ﺑﻮدﺟﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﻤﺖ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی واﺣﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز اﻫﻤﯿﺖ راه اﻧﺪازی و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ درک ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻮز و ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮز ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ.

وی اﻓﺰود :اﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ورود در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻠﻪ ﮔﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻮز دﻫﯽ ﮐﺸﻮر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﯿﺮوزی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ “ﯾﺎور”
ﺗﺎ دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻮزﻫﺎ و
اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن در ﺧﺼﻮص
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ و
در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﻫﺎ ﺣﺘﯽ در دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﯿﺮوزی اﻓﺰود :اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در  ۳۱اﺳﺘﺎن ۳۱ ،روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺠﻮز ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺺ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﻟﺨﻮاه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران
از راه اﻧﺪاز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎم ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺣﺪ دﻫﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای،
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺜﺎرﮔﺮی ،ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ و ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺷﺨﺎص در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﯿﺮوزی ،ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ راه
اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز ﮐﺸﻮر در وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻃﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد  ۶ ،۱و  ۷ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﯿﺄﺗﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آن ﺣﺬف ﻣﻘﺮرات زاﺋﺪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪور
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻗﻮهای و ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺷﺎﻣﻞ

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی

ﻧﺤﻮه

اراﺋﻪ

ﺧﺪﻣﺎت

و

ﺻﺪور

ﻣﺠﻮزﻫﺎی

ﮐﺸﻮر

و

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی واﺣﺪ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ
ﻫﯿﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
راه ﺣﻞ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﮐﺎرﮔﺸﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ“ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر” ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور
ﻣﺠﻮز ،درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺳﻮاﻻت و … ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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