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 ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

 صنعت، معدن و تجارت  وزارت

 کشور یو استخدام یادار سازمان

 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین

 رانیاصناف ا اتاق

قواوو   7بوه اتواداد مواد   2/4/1399موور   جلسه در کار و کسب مجوزهای صدور تسهیل و زداییمقررات هیأت

 :ومود قاوو  اتاتی و اصالحات بعدی آ ، تصویب 44های کلی اصل اجرای تیاتت

موضوو  ناموه  1390نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوو  اوا  پیشنهاد اصالح آیینیید أتالف( 

 وزیران هیأتبرای اراا  به دولت  هیأتدبیر محترم کمیسیون اقتصاد دفتر  9/2/1399مورخ  11054/57702/2شماره 

 اضافه شود. «ومایددگی رتمی و تعمیرگا  مجاز»پس از عبارت  «در تطح کشور»عبارت  37در ماد   -1

 .شود حذف 39 ماد  (ب) و (الف )بددهای و 38 ماد  -2

 صدور پروانه کسب در زمینه اختیارات نیروی انتظامی جمهوری ااالمی ایران های ( تسهیل رویه

بودو  حووور پرواوه به صورت برخط ) اطالعات ماقاضی ،G4bوام ماقاضی پرواوه کسب در تاماوه از لحظه ثبت -1

  ماقاضی( برای ویروی اواظامی جمهوری اتالمی ایرا  )پلیس وظارت بر اماکن عمومی( ارتال شود.

ویروی اواظامی هسادد، ویروی اواظامی جمهوری اتالمی ایرا  در مورد آ  دتاه از مجوزها که ویازمدد تأییدیه  -2

روز بوه مدللوه پاتو   15روز وظر خود را در تاماوه اعالم وماید. عدم پاتخگویی ظورف  15موظف اتت حداکثر ظرف 

رات، در صورت اعالم پاتو  مدفوی از تووی ویوروی مثبت اتت. مراجع صدور مجوز مکلفدد در چارچوب ضوابط و مقر

خودداری ومایدد. ماقاضی در صورت اعاورا  بوه اواظامی جمهوری اتالمی ایرا  از صدور مجوز فعالیت یا پرواوه کسب 

ربوط موذکور یا در صورت تمایل به مراجع ذی G4bتواود از طریق تاماوه پات  ویروی اواظامی جمهوری اتالمی ایرا  می

های معرفی شد  پلیس وظارت بر اماکن عمومی ویوروی اواظوامی جمهووری اتوالمی وو  وظام صدفی و یا تاماوهدر قا

 .اعارا  خود را اعالم و پیگیری ومایدایرا  

 بسمه تعالی
 زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوبات سی و هشتمین نشست هیأت مقررات

 «با صلوات بر محمد و آل محمد»



  

01/05/1399  

 دارد

  / 60255 

 بوه رتویدگی ترافیکی و صالحیت فردی و اواظامی ضوابط اتت جمهوری اتالمی ایرا  موظف اواظامی ویروی -3

 وماید. اعالم دبیرخاوه به هیأت در ظرف یک هفاه به مدظور طرح و تصویب حداکثر را ماقاضیا  اطالعات

 وزارت صدعت، معد  و تجارت مکلف اتت با همکاری ویروی اواظامی جمهوری اتالمی ایرا  و اتاق اصداف ایورا ، -4

 ه وماید.ارای هیأتوزیرا  را تدظیم و به  هیأت 10/10/1363مور   15818وامه اجرایی شمار  اصالحیه آیین

 

 ج( مجوزهای اازمان اداری و ااتخدامی کشور

 «گواهیدامه صالحیت مشاورا  خودمات مودیریای»دو عدوا  مجوز از مجوزهای تازما  اداری و اتاخدامی کشور شامل 

 آدرس بوه کشور مجوزهای ملی درگا  در شد  تعیین مراحل و با شرایط «مدیرا  هایشایساگی ارزیابی هایکاوو »و 

www. G4b.i r رتید. تصویب به 
 

 

  

 

 

 

 

 رونوشت: 

 جمهور. سییدفتر ر - 

 .یااالم یمجلس شورا سییدفتر ر -

 .هییقوه قضا سییدفتر ر -

 جمهور سییدفتر معاون او  ر -

 .رانیا یااالم یجمهور یمایاازمان صدا و ا -

 مصلحت نظام. صیمجمع تشخ رخانهیدب -

 جمهور. سییر یمعاونت حقوق -

 جمهور. سییمعاونت امور مجلس ر -

 .یعدالت ادار وانید -

 .یااالم یمجلس شورا نیمعاونت قوان -

 و مقررات. نیو انتشار قوان حیتنق ن،یامور تدو -

 .یدولت یوزارتخانه ها و مؤاسه ها هیکل -

 .رانیا یااالم یجمهور یروزنامه رام -

 دولت. یاطال  راان یشورا رخانهیدب -

 اراار کشور. یها یدولت و ااتاندار أتیدفتر ه -

 کل کشور. یو خزانه دار یالمعاونت نظارت م -

 .یدولت یو شرکت ها مهیب ،یمعاونت امور بانک -

  

 فرهاد دژپسند

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و 

زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاریس هیات مقرراتیر  
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 مجلس. و یمعاونت امور حقوق -

 .رانیا یو فن یاقتصاد یو کمک ها یگذار هیاازمان ارما -

 .رانیا یااالم یگمرک جمهور -

 .یااز یاازمان خصوص -

 .یاازمان حسابرا -

 کشور. یاتیاازمان  امور مال -

 اازمان بورس و اوراق بهادار. -

 .رانیا یااالم یجمهور یمرکز مهیب -

 .رانیا یخارج یها یگذار هیشرکت ارما -

 .رانیا یچاپخانه دولت یشرکت اهام -

 ااتان ها. ییو دارا یتابعه ادارات کل امور اقتصاد یااتان ها هیکل -

 ااتحضار. یکسب و کار برا یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیه عضوکل کشور و  یمعاون محترم داداتان یعمران یبرادر ارجمند جنا  آقا -

 اطال . یکسب و کار برا یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیکل کشور و عضو ه یاازمان بازرا یدیامور تول یمعاون محترم نظارت و بازرا یگیشکر ب یبرادر ارجمند جنا  آقا -

 اطال . یکسب و کار برا یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیمحاابات کشور و عضو ه وانید سیینسب مشاور محترم ر یفائص یبرادر ارجمند جنا  آقا -

 اطال . یبرا کارکسب و  یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیو عضو ه رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یمحترم اتاق بازرگان سییر یمهندس شافع یبرادر ارجمند جنا  آقا -

 اطال . یو کار برا کسب یصدور مجوزها لیو تسه ییزدامقررات أتیه ریو دب یمعاون محترم امور اقتصاد یدکتر دهقان دهنو یبرادر ارجمند جنا  آقا -

 اطال . یکسب و کار برا یاصدور مجوزه لیو تسه ییزدامقررات أتیو عضو ه رانیمحترم اتاق تعاون ا سییر یعبداله یبرادر ارجمند جنا  آقا -

 اطال . یکسب و کار برا یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیو عضو ه رانیمحترم اتاق اصناف ا سییر ینیممب یبرادر ارجمند جنا  آقا -

 اطال . یبرا یمحترم دفتر وزارت رکلیمد یمهندس  تهران یبرادر ارجمند جنا  آقا -








