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بسمه تعالي
مصوبات بیست و ششمین نشست هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 2931/20/02
" با صلوات بر محمد و آل محمد"
کلیه وزارتخانهها ،سازمانها ،موسسات و شرکتهای دولتی ،نهادهای انقالب اسالمی و استانداریهای سراسر کشور

هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاردر جلسه موور  2931/20/02بوه اتواداد مواد )1
قانون اجرای تیاتتهای کلی اصل  )44قانون اتاتی و اصالحات بعدی آن تصویب نمود:
-2

-0

-9

-4

از ابادای اردیبهشتما  ،2931تمامی پروانههای کسب موضوع قانون نظام صدفی در تراتر کشور از
طریق پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور صادر میشود .دبیرخانوه هیوأت لوالی نظوارت بور
تازمانهای صدفی کشور ،مکلف اتت با همکاری اتاق اصداف ایران و تشوکلهوای تابعوه نسوبت بوه
اجرای این مصوبه اقدام نماید.
گزارش تازمان امور مالیاتی کشور از چگونگی اجرای مصووبات هیوأت محور و از اقودامات صوورت
گرفاه توتط تازمان مزبور قدردانی به لمل آمد و مقرر شد در اترع وقت نسبت بوه اجورای کامول
مصوبات در تحح کشور اقدام شود.
گزارش وزارت جهاد کشاورزی از چگونگی اجرای مصوبه موور  2934/22/5هیوأت مقورراتزدایوی
محر و با توجه به موانع محر شد در خصوص اجرای مصوبه مذکور ،مقرر شود جلسوهای توتوط
وزارت جهاد کشاورزی با حضور نمایددگان دبیرخانه هیأت برگزار و ناایج آن برای تصمیمگیوری بوه
جلسه آتی هیأت ارایه شود.
برنامه اقدامات هیأت برای تال  2931پس از اخذ نظرات اتاق بازرگانی ،صدایع ،معادن و کشواورزی
ایران ،اتاق اصداف ایران و اتاق تعاون ایران و تعیین اولویتهای بخو خصوصوی در جلسوه کمیاوه
تخصصی محر و پس از جمعبددی ،موضولات برای تصویب به جلسه آتی هیأت ارایه شود.

حسین میرشجاعیان حسیني
معاون امور اقتصادی
ودبیر هیات مقررات زدایي و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
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رونوشت:
-

دفتر رییس جمهور ،دفتر رییس مجلس شورای اسالمی ،دفتر رییس قوه قضاییه ،دفتر معاون اول رییس جمهور،
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،معاونت حقوقی رییس جمهور ،معاونت امور مجلس رییس جمهور،
دیوان عدالت اداری ،اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی ،اداره کل حقوقی ،اداره کل قوانین و مقررات کشور،
کلیه وزارتخانه ها ،سازمانها و موسسات دولتی ،نهادهای انقالب اسالمی ،دبیرخانه اطالع رسانی دولت ،دفتر هیات
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دولت و استانداری های سراسر کشور ،کلیه معاونت های وزارت امور اقتصادی و دارایی ،ادارات کل امور اقتصادی و
دارایی استانها و مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور.
-

اعضای هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جناب آقای دکتر کبیری نماینده محترم مجلس
شورای اسالمی ،جناب آقای دکتر کوهکن نماینده محترم مجلس شورای اسالمی ،جناب آقای مهندس شافعی
رییس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،جناب آقای صفائینسب مشاور محترم رییس دیوان
محاسبات کشور ،جناب آقای عبدالهی رییس محترم اتاق تعاون ایران ،جناب آقای ممبینی رییس محترم اتاق
اصناف ایران ،جناب آقای شکر بیگی معاون محترم نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ،جناب
آقای دکتر خشنودی مدیرکل محترم پیگیری امور مبارزه با قاچاق کاال و ارز دادستانی کل کشور.

