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  شوري یک
  

   یکل يها استیس يقانون اجرا) 7( و )1(اصالح مواد  طرح
  و اصالحات بعدي آن یقانون اساس) 44(اصل چهل و چهارم 

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
   

  : اصلی
 

  
   

  : فرعی
  
  
  
  
  قوانین معاونت

ویژه حمایت از تولیـد ملـی و نظـارت بـر اجـراي      
ــارم   سیاســت ــل و چه ــی اصــل چه ــاي کل   ) 44(ه

  اساسیقانون 

صـنایع و   - برنامه و بودجه و محاسـبات  - اقتصادي
  قضائی و حقوقی - معادن



٢ 

  تعالی باسمه
  
  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
  نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    20احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
هاي کلی نظام در رونق تولید و بهبود  در راستاي اجراي سیاست

زدایـی و بهبـود    هیـأت مقـررات  (ر، افـزایش اختیـارات   وکا فضاي کسب
هـاي کلـی نظـام     قـانون اجـراي سیاسـت   ) 7(موضوع مـاده  ) وکار کسب

و سـهولت  )پـذیر  قانون رفع موانع تولید رقابت) 57( شده در ماده اصالح(
  .صدور مجوزها و زدودن مقررات اضافی، ضرورت دارد

همچنــین وجــود درگــاه ملــی مجوزهــاي کشــور و درگاههــاي 
وکار در راستاي سهولت صدور مجوزها و  تخصصی مجوز یا ایجاد کسب

واحد در صدور مجوزهـا در عـین    پنجرهو اجراي (کاري  پرهیز از موازي
و ایجاد هماهنگی ) حفظ شرایط تخصصی دستگاههاي صادرکننده مجوز

  .باشد مروز اقتصاد کشور میبین دستگاهها، از دیگر نیازهاي ا
لذا طرح پیوست که با چندین مـاه کـار کارشناسـی و برگـزاري     

ها با حضور نمایندگان دستگاههاي اجرائـی   جلسات کارگروه و کمیسیون
صناف و و وزارت امور اقتصادي و دارایی، بخش خصوصی و نظارت و ا

ت، اسـ شـده  وکار تهیه  نظران حوزه کسب مرکز پژوهشها و دیگر صاحب
  :شود جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می

ــانی -بیگلــري -کــوهکن -فــوالدگر  -خامکــانی امیــري -علــی قرب
 -بحرینـی  زاده حسـین  -)شـیراز (اکبـري  -پالنگان زاده پاپی -پور قاضی



٣ 

ــژاد یوســف -قــوامی ــادي -ن  -محمــدابراهیم رضــایی -لطفــی -بنی
 -درضا رضاییمحم -دلیگانی حاجی -پژمانفر -اسماعیل سعیديدمحم

  فراهانی امیرآبادي -زاده کاظم
  :عنوان طرح
   یکل يها استیس يقانون اجرا) 7( و )1(اصالح مواد  طرح

  و اصالحات بعدي آن یقانون اساس) 44(اصل چهل و چهارم 
  

 يهـا  اسـت یس يقانون اجـرا ) 1(ماده ) 22(و ) 21( يبندها - 1ماده
بـا   25/3/1387مصـوب   یقـانون اساسـ  ) 44(اصـل چهـل و چهـارم     یکل

) 24(و ) 23( ياصالح و بندها ریشرح ز آن به ياصالحات و الحاقات بعد
 :شود یبه آن الحاق م

اعـم از   یکـ یرالکترونیو غ یکـ یهر نوع اجازه الکترون: مجوز -21
جواز، نماد، پاسخ به استعالم، موافقـت،   ،ینامه، گواه مجوز، پروانه، اجازه

شـروع، ادامـه،    ياست کـه بـرا   یمصوبه و هر نوع سند مکتوب ای هیدییتأ
 ربـط  يتوسـط مراجـع ذ   ياقتصـاد  تیفعال يبردار بهره ایتوسعه، انحالل 

 .شود یمصادر 
و  تیریاست که مـد  يا سامانه: کشور يمجوزها یدرگاه مل -22

را بـر عهـده    و نظارت بر صدور مجوزهـا  کشور ینظام مجوزده يراهبر
 يمجوزهـا  یقانون، تنها مرجع رسـم  نیاالجراءشدن ا دارد و پس از الزم
 .شود یکشور محسوب م

 یمل يا سامانه: کسب و کار جادیا ایمجوز  یدرگاه تخصص -23
کسب و کار  جادیا ایصدور مجوز  يو راهبر تیریمد فهیکه وظ یاستان ای

 یدرخواسـت مجـوز از درگـاه ملـ     افـت یرا با در یتخصص يها در حوزه
 .کشور برعهده دارد يمجوزها



٤ 

موضوع مـاده   یاجرائ يدستگاهها: مراجع صادرکننده مجوز -24
قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري مصـوب      ) 5(قـانون، مـاده    نیا) 86(

، 01/06/1366قانون محاسبات عمومی مصـوب  ) 5(و ماده  08/07/1386
معـادن و   ع،یصـنا  ،یبازرگـان  يشـهر و روسـتا، اتاقهـا    یاسالم يشوراها
ـ تعـاون ا  ران،یا يکشاورز ـ و اصـناف ا  رانی و  ياقتصـاد  يتشـکلها  ران،ی

ـ  یصنف يشوراها، مجامع و نظامها ها، هیاتحاد ،يراقتصادیغ  نـدگان ینما ای
و نهادها،  هیمجموعه قوه قضائ ریز يآنها، دستگاهها میرمستقیغ ای میمستق

 ریو سـا  ينظر مقام معظم رهبر ریز يها و سازمان التیمؤسسات و تشک
  .و کار کسب  طیو بهبود مح ییزدا راتمقر أتیه صیمراجع بنا به تشخ

ـ متن ز - 2ماده آن بـا   هـاي  قـانون و تبصـره  ) 7(مـاده   نیگزیجـا  ری
 :شود یم ياصالحات و الحاقات بعد

 - 7ماده
 ،یدر اقتصـاد ملـ   یردولتـ یغ يبخشها تیمنظور توسعه فعال به - الف
ـ ا تیـ از فعال تیو رفع محـدود  يتوانمندساز  يهـا  بخشـها در عرصـه   نی

و بهبـود   یـی زدا در کشور، هیأت مقررات يگذار هیسرما لیو تسه ياقتصاد
 .شـود   تشـکیل مـی   یـی و دارا يو کار در وزارت امور اقتصاد کسب  طیمح
 :است ریشرح ز آن به رخانهیهیأت و دب اراتیو اخت فیظااعضاء، و بیترک

 : ترکیب اعضاء - 1
ـ ( یـی و دارا يامور اقتصاد ریوز  ـ )سیرئ سـازمان برنامـه و    سی، رئ

ـ  یبودجـه کشـور، معــاون حقـوق    ـ  جمهــور، سیرئ و  يســازمان ادار سیرئ
کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنـوان نـاظر بـه انتخـاب      یاستخدام

ـ  ،یاسالم يمجلس شورا ـ د سیدادستان کل کشور، رئ  ،يعـدالت ادار  وانی
 ياتاقهـا  يکشور، رؤسا کل یسازمان بازرس سیرئرئیس دیوان محاسبات، 

ـ تعاون ا ران،یا يمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان ـ و اصـناف ا  رانی  ران،ی
 صادرکننده مجوز  ایموضوع  ربط يذ یمقام دستگاه اجرائ نیباالتر



٥ 

 : وظایف و اختیارات - 2
و   کسـب  طیو بهبـود محـ   ییزدا هیأت مقررات اراتیو اخت فیوظا

 :است ریشرح ز کار به
صدور مجـوز   یسقف زمان نییو تع یاعالم يمجوزها نیتأیید عناو - 1- 2

 از،یـ ن شیو مراحل صدور مجوزها شامل استعالمات پ طیدر هر کسب و کار و شرا
ـا  نهیهز ـانون  يه ـ  ينـدها یمـدارك الزم و فرآ  ،یق ـتگاه  نیب صـدور مجـوز و    یدس

 زمان اعتبار مدت
کسـب و   يو مراحل صدور مجوزها طیشرا عیو تسر لیتسه - 2- 2

ـ  حاًیو مراحل و ترج نهیکار با حداقل هز و  يرحضـور یو غ یبه صورت آن
 زمان ممکن نیآن در کمتر يانداز راه

هـر   کیـ کسب و کار به تفک يصدور مجوزها طیانتشار شرا - 3- 2
 کشور  يمجوزها یکسب و کار در درگاه مل

ــیتع - 4- 2 در صــدور مجــوز در  یصــلا يفهرســت دســتگاهها نی
ـ صدور مجـوز   یدرگاه تخصص جادیا يبرا ياقتصاد يها تیفعال  جـاد یا ای

 ازیمورد ن يها استانداردها و دستورالعمل هیکسب و کار و ته
ـ ا ازیـ رتبـه و امت  يارتقا یاتیعمل - یبرنامه اجرائ بیتصو - 5- 2  رانی

 کسب و کار یالملل نیب يدر شاخصها
و  هـا  نامـه  نیـی هـا، آ  ها، بخشنامه اصالح دستورالعمل ایحذف  - 6- 2

کسـب و   طیمخل کسب و کار در جهت بهبـود محـ   یمقررات اجرائ ریسا
 ماده این» الف«بند ) 1(تبصره  تیکار با رعا
 :رخانهیدب - 3
 یـی و دارا يهیأت مسـتقر در وزارت امـور اقتصـاد     رخانهیدب - 1- 3

 . است) کسب و کار طیو بهبود مح شیمطالعات، پا یمرکز مل(
ـاد  ریهیأت به انتخاب و حکم وز ریدب - 2- 3 منصـوب   یـی و دارا يامور اقتص

 .شود یم



٦ 

شود و جلسات بـا     می لیبار تشک یک هیأت هر ماه حداقل  - 1تبصره
 . ابدی یاعضاء رسمیت م تیحضور رئیس و اکثر

هــا،  اصــالح بخشــنامههیــأت در مــورد مجوزهــا و حــذف و  مصــوبات
و در مـورد   ییو دارا يامور اقتصاد ریپس از تأیید وز ها نامه نییآ و ها دستورالعمل

ـ پس از تأیید هیـأت وز  رانیهیأت وز يها نامه بیتصو مراجـع   هیـ کل يبـرا  ران،ی
 زیـ ن فیتکـال  نیهیأت پس از انجام ا نیا تیفعال. االجراء است صدور مجوز الزم

ـته   ازین ،نیبه اصالح قوانکه تحقق اهداف  یو در صورت افتهیاستمرار  باشـد،   داش
و به مراجع  هیته نیاصالح قوان يالزم را برا يها شنهادیهیأت موظف است پ نیا

ـ مصوبات هیأت مذکور در چهـارچوب ا  هیکل. مربوط ارائه کند  يتبصـره بـرا   نی
حق  يمرجع صدور مجوز چیاست و ه راءاالج مراجع صدور مجوز، نافذ و الزم

را انجام دهد که منجر به بالاثرشـدن   یهیأت اقدام نیبا مصوبات ا ریندارد در تغا
 .مصوبه شود بیاز تصو شیپ تیمشابه وضع یطیشرا جادیا ایمصوبات و 

در جهت بهبود  ییزدا هیأت مقررات ماتیکه تصم يدر موارد - 2تبصره
ـ هیـأت وز  بیتصـو  ازمندیصدور مجوزها، ن لیکسب و کار و تسه طیمح  رانی

موظـف اسـت ظـرف مـدت دوهفتـه،       یـی و دارا يامـور اقتصـاد   ریاست، وز
موظف است  رانیهیأت وز. ارسال کند رانیهیأت وز يهیأت را برا ماتیتصم

و  یدگیهیأت را حداکثر ظرف مـدت چهـل و پـنج روز رسـ     نیا يشنهادهایپ
 .کند يریگ مینسبت به آنها تصم

مدت چهارماه پس  مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف هیکل - ب
شناسـنامه   لیـ قانون، نسبت به اظهار عنـوان و تکم  نیشدن ااالجراء از الزم

توسط  شده نییاصالح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تع د،یصدور، تمد
 یدرگـاه ملـ   يو کـار بـر رو   کسـب   طیو بهبـود محـ   ییزدا هیأت مقررات

 رت عدم اظهار ودر صو. اقدام کنند یکیصورت الکترون به شورک يمجوزها
موضوع این ماده بر روي درگاه مـذکور در مهلـت   اطالعات و تکمیل ثبت 

الزام اشخاص به أخذ مجوزي کـه اطالعـات آن در ایـن     شده، نییتعزمانی 



٧ 

درگاه ثبت نشده، ممنوع است و باالترین مقام دسـتگاه اجرائـی یـا مرجـع     
ؤول حسـن  صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز ازطرف وي مسـ 

زدایی و بهبود محـیط کسـب و کـار     هیأت مقررات. اجراي این ماده هستند
پس از بارگذاري اطالعات مربوط به مجوزها توسـط مراجـع   موظف است 

ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور  صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش
مجوز در هر کسب و کار و شـرایط و مراحـل صـدور مجـوز اقـدام و در      

  .ی مجوزهاي کشور منتشر نمایددرگاه مل
مـدت   ظـرف  حـداکثر  مراجع صادرکننده مجـوز موظفنـد   هیکل - ج

ثبت درخواست و صدور کلیـه   قانون، نیشدن ااالجراء پس از الزم سال یک
، بـر اسـاس اولویـت    )غیرکاغـذي (صورت الکترونیکـی  مجوزهاي خود را به

، و کـار   کسب طیو بهبود مح ییزدا هیأت مقررات رخانهیدبشده توسط  تعیین
مطابق جزییات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهاي 

اقدام به صدور مجـوز و ارائـه خـدمات خـارج از مـوارد      . کشور انجام دهند
شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضـیان پـس از    ثبت

 زارشمهلت مذکور ممنوع است و شوراي رقابت موظـف اسـت حسـب گـ    
و  یدگی، نسبت به موضوع رسـ نفع و یا شکایت ذي هیأت مذکور رخانهیدب

 بـه لـزوم متخلفـان را   و در صورت  میتصم بر اساس مقررات مربوط اتخاذ
 .کند ی، معرفماده نیا) 1(شعب خاص موضوع تبصره 

به دعاوي و شکایات مربوط به مجوزها منحصراً در شعب خاص  - 1تبصره
اصـل چهـل و    یکل يها استیس يقانون اجرا) 32(ماده قوه قضائیه که در راستاي 

  .خواهد شد یدگیرسشود،  تعیین می یقانون اساس) 44(چهارم 
ــره ــه  - 2تبص ــوز کلی ــادرکننده مج ــع ص ــتعالمات   مراج ــد اس مکلفن

، اصالح و لغو مجوزها را با شـرایط مـورد   الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید
زدایـی و بهبـود    نیاز درگاه ملی مجوزهاي کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقـررات 

  .محیط کسب و کار قرار دهند



٨ 

مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مـدارك   - 3تبصره
صورت تکراري بـراي صـدور یـک عنـوان مجـوز از متقاضـی        و استعالمات را به

  .دریافت دارند
ــتانی - ملــی(کلیــه درگاههــاي تخصصــی مجــوز - 4تبصــره بــا حفــظ ) اس

ـاه ملـی     موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریـق درگ
 .مجوزهاي کشور انجام دهند

هیـأت   رخانهیکشور با دب يمجوزها یدرگاه مل تیریو مد يراهبر - د
امـور مـرتبط بـا     هیـ و کـار اسـت و کل    کسـب  طیو بهبود مح ییزدا مقررات
آن توسـط وزارت ارتباطـات و    تیـ و امن رسـاخت یافـزار، ز  افزار، نرم سخت
نـاوري اطالعـات   وزارت ارتباطـات و ف . شـود  یمـ  نیاطالعات تـأم  يفناور

و بستر امنیتـی  افزار  افزار، نرم سختمکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، 
ها، بر اساس انتظارات اعالمـی وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی      و فنی داده
  .اقدام نماید

مـاه   کشور ظرف مدت سـه  يمجوزها یدرگاه مل تیفعال نحوه - تبصره 
و کـار بـه     کسـب  طیو بهبـود محـ   یـی زدا هیـأت مقـررات   رخانهیدب شنهادیبا پ

مراجــع  یتمــام يو بــرا رســد یمــ یــیو دارا يامــور اقتصــاد ریــوز بیتصــو
 .االجراء است صادرکننده مجوز الزم

مجـوز   انیمراجع صادرکننده مجوز موظفند درخواست متقاضـ  - ـ ه
کشـور   يمجوزهـا  یمصـرح در درگـاه ملـ    طیکسب و کار را مطابق شـرا 

صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارنـد بـه   . کنند یو بررس افتیدر
ـ تقاضا  رشیاز پذ» اشباع بودن بازار« لیدل صـدور مجـوز کسـب و کـار      ای

ـ  ریمدارك و درخواست مجوز و تـأخ  رشیپذ زامتناع ا. امتناع کنند از  شیب
کشـور در صـدور مجـوز     يمجوزها یدر درگاه مل شده نییتع یظرف زمان

کشـور را   يمجوزها یکه مدارك معتبر مصرح در درگاه مل یانیمتقاض يبرا
قانون است  نیا) 45(موضوع ماده » اخالل در رقابت«اند، مصداق  ارائه داده
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مقـام   نیو باالتر یدگیرس نفع يذ تیبه شکا سترقابت موظف ا يو شورا
) 61(مـاده  ) 12(در بنـد   شـده  نییمسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تع

 .محکوم کندقانون  نیا
ـ که هر  یدر صورت - 1تبصره از مراجـع صـادرکننده مجـوز، از     کی

کشـور   يمجوزهـا  یدر درگـاه ملـ   شـده  نییتع یارائه مجوز در ظرف زمان
 یکـ یصـورت الکترون  به تیتواند نسبت به ثبت شکا می یامتناع کند، متقاض

ـ در ا. کشور اقـدام کنـد   يمجوزها یدر درگاه مل مقـام   نیمـوارد بـاالتر   نی
روز  استاندار مربوط، موظفند ظرف مدت حـداکثر ده  ای زمرجع صدور مجو

و در چهـارچوب   یثبـت درخواسـت، موضـوع را بررسـ     خیاز تـار  يکار
چنانچـه  . مجوز مورد درخواست را فراهم کنند يصدور فور نهیزم ن،یقوان

صدور مجوز مورد درخواست فراهم نشد، مرکـز   نهیظرف مدت مذکور زم
و حسب لزوم متخلفان را بـه شـعب    قداموفق مقررات مربوط ا رقابت یمل

 .کند می یماده، معرف نیا» ب«بند ) 1(خاص موضوع تبصره 
 تیـ بـه جهـت نـوع و ماه    که یدر موارد خاص در صورت - 2تبصره

نوع کسـب و کـار بـه     کی يکسب و کارها، امکان صدور مجوز برا یبرخ
به مصلحت نباشد، مراجع صادرکننده مجـوز   ایجهت اشباع بازار مقدور و 

 یـی زدا به هیأت مقررات يریگ میتصم يمکلفند ادله و مستندات خود را برا
خصـوص بـه    نیهیأت در ا میتصم. و کار ارائه دهند  بکس طیو بهبود مح

 .االجراء است مراجع نافذ و الزم یتمام يخاص برا هیرو کیعنوان 
و مقـررات مربـوط تـابع     نیحسب قوان دیمجوز جد ایجاد هرگونه - و
مجوز مکلفنـد ظـرف مـدت     ربط يماده بوده و مراجع مسؤول و ذ نیاحکام ا

رسمی مراتـب بـه دبیرخانـه     ضمن اعالن ،مجوز جدید  فیتعرپس از  ماه کی
زدایی و بهبود محیط کسـب و کـار، نسـبت بـه ثبـت عنـوان و        هیأت مقررات

لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد  تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصالح و
هیـأت   .سازي شده بر روي درگاه ملـی مجوزهـاي کشـور اقـدام نماینـد      پیاده
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و کار موظف اسـت ظـرف مـدت دومـاه      کسب  طیو بهبود مح ییزدا مقررات
در درگـاه ملـی مجوزهـاي     دیجداطالعات مربوط به مجوز  يپس از بارگذار

و تأییـد آن اقـدام    یوص بررسـ خـود در خصـ   فینسبت به انجام تکالکشور، 
 .نماید

 يمجوزهـا  یپس از انتشار اطالعات مربوط به مجوزها در درگاه مل - ز
کسـب و کـار چنانچـه در     يصدور مجوزهـا  طیدر عنوان و شرا رییکشور، تغ
و بهبـود   یـی زدا هیـأت مقـررات   سیباشد، بالفاصله به دستور رئ لیجهت تسه

شـامل   ر،ییـ شـود و چنانچـه تغ   اعمال می ادشدهیو کار در درگاه  کسب  طیمح
و به هر نحو، مشکل کردن صـدور مجـوز    ازیمدارك مورد ن ایمراحل  شیزااف

ـ ماه قبل از اجـراء، در ا  از سه دیبا دیجد طیباشد، شرا . درگـاه اعـالم شـود    نی
شـرط   چیمجوز، هـ  یبا توافق متقاض یمراجع صادرکننده مجوز حق ندارند حت

 حیکشـور تصـر   يمجوزهـا  یاز آنچه در درگاه ملـ  شیب يا نهیهز ای یمدرک ای
بند مشمول مجازات موضوع  نیتخلف از حکم ا. مطالبه کنند یشده، از متقاض

ـ تعز - کتاب پـنجم ( یقانون مجازات اسالم) 600(  ماده  يهـا  و مجـازات  راتی
 .است) يبا اصالحات و الحاقات بعد2/3/1375بازدارنده، مصوب 

و   کسب يمکلفند آن دسته از مجوزها مراجع صادرکننده مجوز - ح
 ییصدور مجوز کرد، شناسـا  نیگزیرا جا یتوان اعالن متقاض کار را که می

. و کار اعـالم کننـد   کسب  طیو بهبود مح ییزدا هیأت مقررات بیو با تصو
 جادیا ایمجوز  یدرگاه تخصص«در  یگونه موارد، ثبت اعالن متقاض نیدر ا

و  یـی زدا هیـأت مقـررات  . به منزله صدور مجوز خواهد بـود » کسب و کار
 ییبند را رأساً شناسـا  نیتواند موارد موضوع ا و کار می کسب  طیبهبود مح

 يثبـت اعـالن بـه جـا     ینیگزیو مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جـا 
 . صدور مجوز کند

 يهـا مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کار نیهمچن
ثبت اعـالن را بـه همـراه     ازمندین ایمجوز  ازمندیخود اعم از ن رمجموعهیز
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و  یو شهرسـتان  یاستان کیصاحبان آن کسب و کار به تفک یو نشان یاسام
صـورت مسـتمر    خود منتشر و به یرسان اطالع گاهیبه صورت داده باز در پا

 .کنند روز هآن را ب
أخـذ مجـوز از    ازمندیکه ن ياقتصاد يها تیدر مورد آن دسته از فعال - ط
ـتگاه اصـل   يدستگاهها  تیریمـد  فـه یوظ ت،یـ موضـوع فعال  یمتعدد هستند، دس

و صدور مجوز را برعهده خواهـد   لیو اداره امور أخذ و تکم یهماهنگ کپارچه،ی
ـ ذ رکسب و کا جادیا ایصدور مجوز  یدرگاه تخصص جادیا قیداشت و از طر  لی

اقدام  يا مرتبط به گونه يدستگاهها ریکشور، با مشارکت سا يمجوزها یدرگاه مل
مورد نظـر   یصدور مجوزها، سقف زمان یاصل همزمان تیکند که ضمن رعا می
و بهبـود   یـی زدا توسط هیـأت مقـررات   شده ینیب شیصدور مجوز از زمان پ يبرا
 .و کار تجاوز نکند کسب  طیمح

کسب و کار،  جادیا ایصدور مجوز  یدرگاه تخصص ندیفرآ جادیا در
. الزم را به عمـل آورنـد   يصدور مجوز موظفند همکار یفرع يدستگاهها

فهرست  نیو همچن ازیو ضوابط مورد ن ها هیها، استانداردها، رو دستورالعمل
مختلـف متناسـب بـا     يهـا  تیـ در صدور مجوز در فعال یاصل يدستگاهها

و ابالغ  هیو کار ته کسب  طیو بهبود مح ییزدا توسط هیأت مقررات طیشرا
 . شود می

مصــوبات هیــأت  يمراجــع صــدور مجــوز مکلــف بــه اجــرا -ي
ماهـه بـه    کسب و کار و ارائه گزارش شـش  طیو بهبود مح ییزدا مقررات

عضو هیأت مکلفند در صورت  یمراجع نظارت. هیأت هستند نیا رخانهیدب
نسـبت بـه    رخانـه یحسب گـزارش دب  ایبا مصوبات  ریمشاهده موارد مغا

کشـور حـداکثر ظـرف     ين و مقررات جاریبرخورد با متخلفان برابر قوان
کـه   یدر صورت. آن به هیأت اقدام کنند جیمدت دوماه و ارائه گزارش نتا
ـ  يصورت عمـد  مراجع صادرکننده مجوز به عنـوان مجـوز و    ،يسـهو  ای

 طیو بهبود مح ییزدا مربوط به آن را اظهار نکنند، هیأت مقررات اتیجزئ
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نسبت  صالح ياز مراجع ذ یافتیتواند حسب اطالعات در و کار می کسب 
 نیا میتصم. کند میصدور آن مجوز اتخاذ تصم طیشرا نییتع ایبه حذف 

مرجع صدور مجوز و اعمـال مقـررات مربـوط در     تیهیأت رافع مسؤول
 .خصوص متخلفان نخواهد بود

ـنا  ،یبازرگـان  گانه و اتاقهاي سه يقوا رمجموعهیز يدستگاهها - ك  ع،یص
و  ییکارفرمـا  يو تشـکلها  رانیو اصناف ا رانیتعاون ا ران،یا يمعادن و کشاورز

 ازیرتبه و امت يارتقا یاتیعمل - یحسب مورد مکلفند برنامه اجرائ ربط يذ يکارگر
 ییزدا مقررات هیأت بیدر شاخص سهولت انجام کسب و کار که به تصو رانیا

 يرسد را اجراء کرده و گزارش خود از نحوه اجرا و کار می کسب  طیو بهبود مح
هیـأت مـذکور    رخانهیسال بعد به دب ماه بهشتیارد انیبرنامه را هرساله و تا پا نیا

 .ارائه کنند
سازمان برنامـه و بودجـه    سیو رئ ییو دارا يامور اقتصاد ریوز - ل

تحقـق   يریـ گیقـانون نحـوه پ  ) 1(مذکور در ماده  يشورا يکشور به اعضا
. شـوند  اضـافه مـی   5/3/1394مصـوب   یاقتصاد مقـاومت  یکل يها استیس
 جـاد یقانون مذکور، بدون ا) 2(شورا و کارگروه موضوع ماده  نیا رخانهیدب

 لیدر سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور تشـک      الت،یتشک ونهو توسعه هرگ
شورا و کـارگروه بـه صـورت مشـترك      نیا يها تیشود و گزارش فعال می
و توسـط   هیـ ته یـی و دارا يوسط سازمان مذکور و وزارت امـور اقتصـاد  ت

 میتقـد  یاسـالم  يماهه بـه مجلـس شـورا    به صورت شش ادشدهیوزارت 
 اراتیـ و اخت فیدر حـوزه وظـا   رگروهشورا و کا نیا يشنهادهایپ. شود می

ـ و کـار از طر  کسـب   طیو بهبـود محـ   ییزدا هیأت مقررات ـ وز قی امـور   ری
 .شود می میهیأت مطرح و اتخاذ تصم نیدر ا ییو دارا ياقتصاد

ماده عالوه بـر مراجـع صـادرکننده مجـوز، شـامل آن       نیمفاد ا -م
قانون برنامه ) 29(دستگاهها و مراجع مصرح در ماده  يها تیدسته از فعال

 یاسـالم  يجمهـور  یو فرهنگ یاجتماع ،يپنجساله ششم توسعه اقتصاد
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آمـوزش و پـرورش،    يها از جمله وزارتخانه 14/12/1395مصوب  رانیا
و فرهنـگ   یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ،يفناورو  قاتیعلوم، تحق

و  يا حرفـه  يهـا  و مؤسسـات، مراکـز، نهادهـا و کـانون     یو ارشاد اسالم
ــ ــ یتخصص ــیو غ یدولت ــ یردولت ــائ  نیو همچن ــوه قض ــدمات ق و  هیخ
و  یـی زدا هیـأت مقـررات   صیبه تشخآن که بنا  رمجموعهیز يدستگاهها
سـازمان  . خواهد بـود  ند،و کار مرتبط با مجوزها هست کسب  طیبهبود مح

موظف اسـت اطالعـات    رانیا یو فن ياقتصاد يو کمکها يگذار هیسرما
ـ در کشـور را از طر  يگـذار  هیسـرما  يمربوط به فرصتها  یدرگـاه ملـ   قی

 .قرار دهد انیمتقاض اریکشور در اخت يمجوزها
 ییهـا  سـازمان خصوص مؤسسات، نهادها و ماده در  نیا ياجرا - ن

اسـت و در   زیجـا  شـان یهستند، بـا إذن ا  يکه تحت نظر مقام معظم رهبر
ي زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قـوه اسـت   دستگاهها

ماده،  نیاحکام ا هاي دستگاهها در مورد ي که وظایف و فعالیتردادر مو و
 یملـ  تیـ امن یعال يباشد با تأیید شورا یتیو امن یاطالعات يبند طبقه يدارا

 .ستیماده ن نیمشمول حکم ا
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

نامه داخلی مجلـس شـوراي اسـالمی و     آیین قانون احتراماً، در اجراي

 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـور مصـوب    ) 4(ماده 

 يقـانون اجـرا  ) 7( و )1(اصالح مـواد   طرحدر مورد  قوانیننظر معاونت 

ی و اصـالحات  قانون اساس) 44(اصل چهل و چهارم  یکل يها استیس

  .شود تقدیم می بعدي آن

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده ¢
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استقبالً تقدیم نش ¢ -  130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -       
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد ¢
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 . ندارد ¢

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  £

 . ندارد ¢

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 . شده است ¢

  .شود نشده است، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 شود نمي ¢

  شود مي £
 . ندارد ¢

  .دارد £

 . ندارد £

  .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

 از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين: چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگان - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می ...تعداد   

 
قوانینمدیرکل تدوین   

 
_______________________________________________ 

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢ 

٣  


