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مصوبات چهلمین نشست هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -  وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان نظام پزشکی 
کشور - اتاق اصناف ایران- اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی- اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای زنجیرهای

هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ١٣٩٩/٥/٢٠ به استناد ماده ٧ قانون اجرای 
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، تصویب نمود:

الف) اصالح فرآیند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور
سازمان نظام پزشکی کل کشور مکلف است اطالعات شناسنامه مجوز تبلیغات و انتشار آگهیهای دارویی، مواد خوراکی، 
آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید. همچنین این سازمان 
مکلف است با همکاری اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سایر ذینفعان بخش خصوصی، ظرف مدت زمان 
یک ماه فرآیند صدور مجوز مذکور را به نحوی تدوین کند که شرکتهای پلتفرمی ابتدا تخصص و مجوزهای متقاضیان 
خواهان تبلیغ کاال و خدمات حوزه سالمت را احراز و سپس بهصورت وب سرویس برای سازمان نظام پزشکی کل کشور 
ارسال نمایند و این سازمان اطالعات را ظرف مدت ٢ روز کاری بررسی و نتیجه را به شرکتهای پلتفرمی اعالم کند. 

عدم پاسخگویی ظرف مدت ٢ روز به منزله پاسخ مثبت است.  
اصالح رویههای مخل حوزه فعالیت فروشگاههای زنجیرهای ب)

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای  .١
زنجیرهای با رعایت دو اصل؛ ١- کاهش«حداقل متراژ» در حد امکان و ٢- متناسبسازی«حداقل متراژ» با نوع 
فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمام رستههای شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت 

یک ماه به هیأت ارایه نماید.
ضابطهی «تأسیس حداقل دو شعبه در دو شهرستان» به دلیل عدم انطباق با ماده ۸۶ قانون نظام صنفی، حذف و  .٢

ضابطه «تأسیس حداقل دو شعبه» جایگزین شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران ظرف مدت ١٥ روز برای واحدهای تولیدی  .٣
کوچک با تنوعی از محصوالت غیرهمگن که خواهان فروش محصوالت خود در یک شعبه هستند ضوابطی تدوین نماید، 

بسمه تعالی
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بهنحوی که تمامی معافیتهای تعریف شده برای واحدهای تولیدی، به این واحدهای کوچک نیز تعمیم 
داده شود.

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.

- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- معاونت حقوقی رییس جمهور.

- معاونت امور مجلس رییس جمهور.
- دیوان عدالت اداری.

- معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی.
- امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.

- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی.
- روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران.

- دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت.
- دفتر هیأت دولت و استانداری های سراسر کشور

- معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی.
- معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور.

- معاونت امور حقوقی و مجلس.
- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران.

- گمرک جمهوری اسالمی ایران.
- سازمان خصوصی سازی.

- سازمان  امور مالیاتی کشور.
- سازمان بورس و اوراق بهادار.

- سازمان حسابرسی.
- بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

- شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران.
- شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران.

- کلیه استان های تابعه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها.
- برادر ارجمند جناب آقای دکتر عسگری نماینده محترم مجلس شورای اسالمی و عضو هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای استحضار.
- برادر ارجمند جناب آقای دکتر خاندوزی نماینده محترم مجلس شورای اسالمی و عضو هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای استحضار.

- برادر ارجمند جناب آقای مهندس شافعی رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای اطالع.
- برادر ارجمند جناب آقای صفائی نسب مشاور محترم رییس دیوان محاسبات کشور و عضو هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای اطالع.

فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی

و رییس هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
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- برادر ارجمند جناب آقای عبدالهی رییس محترم اتاق تعاون ایران و عضو هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای اطالع.
- برادر ارجمند جناب آقای ممبینی رییس محترم اتاق اصناف ایران و عضو هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای اطالع.

- برادر ارجمند جناب آقای شکر بیگی معاون محترم نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و عضو هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای اطالع.
- برادر ارجمند جناب آقای محمدی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور و عضو هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای اطالع.

- برادر ارجمند جناب آقای دکتر دهقان دهنوی معاون محترم امور اقتصادی برای اطالع.
- برادر ارجمند جناب آقای مهندس تهرانی مدیرکل محترم دفتر وزارتی برای اطالع.
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مصوبات چهلمین نشست هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -  وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان نظام پزشکی 
کشور - اتاق اصناف ایران- اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی- اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای زنجیرهای

هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ١٣٩٩/٥/٢٠ به استناد ماده ٧ قانون اجرای 
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، تصویب نمود:

الف) اصالح فرآیند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور
سازمان نظام پزشکی کل کشور مکلف است اطالعات شناسنامه مجوز تبلیغات و انتشار آگهیهای دارویی، مواد خوراکی، 
آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید. همچنین این سازمان 
مکلف است با همکاری اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سایر ذینفعان بخش خصوصی، ظرف مدت زمان 
یک ماه فرآیند صدور مجوز مذکور را به نحوی تدوین کند که شرکتهای پلتفرمی ابتدا تخصص و مجوزهای متقاضیان 
خواهان تبلیغ کاال و خدمات حوزه سالمت را احراز و سپس بهصورت وب سرویس برای سازمان نظام پزشکی کل کشور 
ارسال نمایند و این سازمان اطالعات را ظرف مدت ٢ روز کاری بررسی و نتیجه را به شرکتهای پلتفرمی اعالم کند. 

عدم پاسخگویی ظرف مدت ٢ روز به منزله پاسخ مثبت است.  
اصالح رویههای مخل حوزه فعالیت فروشگاههای زنجیرهای ب)

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای  .١
زنجیرهای با رعایت دو اصل؛ ١- کاهش«حداقل متراژ» در حد امکان و ٢- متناسبسازی«حداقل متراژ» با نوع 
فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمام رستههای شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت 

یک ماه به هیأت ارایه نماید.
ضابطهی «تأسیس حداقل دو شعبه در دو شهرستان» به دلیل عدم انطباق با ماده ۸۶ قانون نظام صنفی، حذف و  .٢

ضابطه «تأسیس حداقل دو شعبه» جایگزین شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران ظرف مدت ١٥ روز برای واحدهای تولیدی  .٣
کوچک با تنوعی از محصوالت غیرهمگن که خواهان فروش محصوالت خود در یک شعبه هستند ضوابطی تدوین نماید، 

بسمه تعالی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای  .١
زنجیرهای با رعایت دو اصل؛ ١- کاهش«حداقل متراژ» در حد امکان و ٢- متناسبسازی«حداقل متراژ» با نوع 
فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمام رستههای شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت 

یک ماه به هیأت ارایه نماید.
ضابطهی «تأسیس حداقل دو شعبه در دو شهرستان» به دلیل عدم انطباق با ماده ۸۶ قانون نظام صنفی، حذف و  .٢

ضابطه «تأسیس حداقل دو شعبه» جایگزین شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران ظرف مدت ١٥ روز برای واحدهای تولیدی  .٣
کوچک با تنوعی از محصوالت غیرهمگن که خواهان فروش محصوالت خود در یک شعبه هستند ضوابطی تدوین نماید، 

بسمه تعالی
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بهنحوی که تمامی معافیتهای تعریف شده برای واحدهای تولیدی، به این واحدهای کوچک نیز تعمیم 
داده شود.
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عدم پاسخگویی ظرف مدت ٢ روز به منزله پاسخ مثبت است.  
اصالح رویههای مخل حوزه فعالیت فروشگاههای زنجیرهای ب)

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای  .١
زنجیرهای با رعایت دو اصل؛ ١- کاهش«حداقل متراژ» در حد امکان و ٢- متناسبسازی«حداقل متراژ» با نوع 
فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمام رستههای شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت 

یک ماه به هیأت ارایه نماید.
ضابطهی «تأسیس حداقل دو شعبه در دو شهرستان» به دلیل عدم انطباق با ماده ۸۶ قانون نظام صنفی، حذف و  .٢

ضابطه «تأسیس حداقل دو شعبه» جایگزین شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران ظرف مدت ١٥ روز برای واحدهای تولیدی  .٣
کوچک با تنوعی از محصوالت غیرهمگن که خواهان فروش محصوالت خود در یک شعبه هستند ضوابطی تدوین نماید، 

بسمه تعالی



 

2

۱۳۹۹/۰۶/۰۵

دارد

۸۰ / ۸۱۱۳۵

بهنحوی که تمامی معافیتهای تعریف شده برای واحدهای تولیدی، به این واحدهای کوچک نیز تعمیم 
داده شود.

 

فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی

و رییس هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار



 

1

۱۳۹۹/۰۶/۰۵

دارد

۸۰ / ۸۱۱۳۵

مصوبات چهلمین نشست هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -  وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان نظام پزشکی 
کشور - اتاق اصناف ایران- اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی- اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای زنجیرهای

هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ١٣٩٩/٥/٢٠ به استناد ماده ٧ قانون اجرای 
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، تصویب نمود:

الف) اصالح فرآیند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور
سازمان نظام پزشکی کل کشور مکلف است اطالعات شناسنامه مجوز تبلیغات و انتشار آگهیهای دارویی، مواد خوراکی، 
آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید. همچنین این سازمان 
مکلف است با همکاری اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سایر ذینفعان بخش خصوصی، ظرف مدت زمان 
یک ماه فرآیند صدور مجوز مذکور را به نحوی تدوین کند که شرکتهای پلتفرمی ابتدا تخصص و مجوزهای متقاضیان 
خواهان تبلیغ کاال و خدمات حوزه سالمت را احراز و سپس بهصورت وب سرویس برای سازمان نظام پزشکی کل کشور 
ارسال نمایند و این سازمان اطالعات را ظرف مدت ٢ روز کاری بررسی و نتیجه را به شرکتهای پلتفرمی اعالم کند. 

عدم پاسخگویی ظرف مدت ٢ روز به منزله پاسخ مثبت است.  
اصالح رویههای مخل حوزه فعالیت فروشگاههای زنجیرهای ب)

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای  .١
زنجیرهای با رعایت دو اصل؛ ١- کاهش«حداقل متراژ» در حد امکان و ٢- متناسبسازی«حداقل متراژ» با نوع 
فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمام رستههای شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت 

یک ماه به هیأت ارایه نماید.
ضابطهی «تأسیس حداقل دو شعبه در دو شهرستان» به دلیل عدم انطباق با ماده ۸۶ قانون نظام صنفی، حذف و  .٢

ضابطه «تأسیس حداقل دو شعبه» جایگزین شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران ظرف مدت ١٥ روز برای واحدهای تولیدی  .٣
کوچک با تنوعی از محصوالت غیرهمگن که خواهان فروش محصوالت خود در یک شعبه هستند ضوابطی تدوین نماید، 

بسمه تعالی



 

2

۱۳۹۹/۰۶/۰۵

دارد

۸۰ / ۸۱۱۳۵

بهنحوی که تمامی معافیتهای تعریف شده برای واحدهای تولیدی، به این واحدهای کوچک نیز تعمیم 
داده شود.

 

فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی

و رییس هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار



 

1

۱۳۹۹/۰۶/۰۵

دارد

۸۰ / ۸۱۱۳۵

مصوبات چهلمین نشست هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -  وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان نظام پزشکی 
کشور - اتاق اصناف ایران- اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی- اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای زنجیرهای

هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ١٣٩٩/٥/٢٠ به استناد ماده ٧ قانون اجرای 
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، تصویب نمود:

الف) اصالح فرآیند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور
سازمان نظام پزشکی کل کشور مکلف است اطالعات شناسنامه مجوز تبلیغات و انتشار آگهیهای دارویی، مواد خوراکی، 
آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید. همچنین این سازمان 
مکلف است با همکاری اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سایر ذینفعان بخش خصوصی، ظرف مدت زمان 
یک ماه فرآیند صدور مجوز مذکور را به نحوی تدوین کند که شرکتهای پلتفرمی ابتدا تخصص و مجوزهای متقاضیان 
خواهان تبلیغ کاال و خدمات حوزه سالمت را احراز و سپس بهصورت وب سرویس برای سازمان نظام پزشکی کل کشور 
ارسال نمایند و این سازمان اطالعات را ظرف مدت ٢ روز کاری بررسی و نتیجه را به شرکتهای پلتفرمی اعالم کند. 

عدم پاسخگویی ظرف مدت ٢ روز به منزله پاسخ مثبت است.  
اصالح رویههای مخل حوزه فعالیت فروشگاههای زنجیرهای ب)

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای  .١
زنجیرهای با رعایت دو اصل؛ ١- کاهش«حداقل متراژ» در حد امکان و ٢- متناسبسازی«حداقل متراژ» با نوع 
فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمام رستههای شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت 

یک ماه به هیأت ارایه نماید.
ضابطهی «تأسیس حداقل دو شعبه در دو شهرستان» به دلیل عدم انطباق با ماده ۸۶ قانون نظام صنفی، حذف و  .٢

ضابطه «تأسیس حداقل دو شعبه» جایگزین شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران ظرف مدت ١٥ روز برای واحدهای تولیدی  .٣
کوچک با تنوعی از محصوالت غیرهمگن که خواهان فروش محصوالت خود در یک شعبه هستند ضوابطی تدوین نماید، 

بسمه تعالی



 

2

۱۳۹۹/۰۶/۰۵

دارد

۸۰ / ۸۱۱۳۵

بهنحوی که تمامی معافیتهای تعریف شده برای واحدهای تولیدی، به این واحدهای کوچک نیز تعمیم 
داده شود.

 

فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی

و رییس هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار


