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بسمه تعالی

مصوبات چهل و چهارمین نشست هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
" با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات- وزارت راه و شهرسازی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی- وزارت نیرو- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور- سازمان بنادر و 

دریانوردی- سازمان ملی استاندارد ایران- سازمان شیالت ایران- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران- گمرک جمهوری اسالمی ایران- اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ١٣٩٩/8/26 به استناد ماده ٧ قانون اجرای 
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، تصویب نمود:

          الف) اصالح فرآیند ثبت عالئم تجاری
١- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی) ترتیبی اتخاذ نماید هر شخص برای ثبت عالمت تجاری تا 
سقف یک عالمت تجاری در یک یا چند طبقه مرتبط و برای یک دسته کاال یا خدمت، نیاز به ارایه هیچ مجوزی اعم از 

مجوز تأسیس یا بهرهبرداری یا امثالهم نداشته باشد.
2- در راستای ماده 8 آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه (مصوب ١٣٧8 
هیأت محترم وزیران)، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی) ضمن درج عبارت الزام به عدم عرضه 
کاالهای مورد نظر در داخل کشور در فرم اظهارنامه تقاضای ثبت (خود اظهاری)، شرط ارایه کارت بازرگانی را 

حذف کند.
٣- به منظور تسریع در رسیدگی به اعتراضات واصله به کمیسیون ماده ١٧٠ آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، 
طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب سال ١٣8٧ در خصوص اظهارنامههای ثبت عالئم تجاری، طرحهای صنعتی

و ...، مقرر شد کارگروهی با حضور سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی)، معاونت حقوقی 
رییس جمهور و دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل و نسبت به تعیین 
زمانهای مقرر بدون در نظر گرفتن مواعد و مهلتهای قانونی، پیشنهاد الزم را ارایه دهد. همچنین با توجه به انباشت 
قابلتوجه پروندهها در این حوزه، مقرر شد مکاتبه الزم از سوی دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و دیگر مراجع به منظور فراهم کردن امکانات و منابع الزم برای تسریع 

در رسیدگی و کاهش زمان آن انجام شود.
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٤- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاقهای بازرگانی استانی) ترتیباتی اتخاذ نمایند که ظرف مدت
یک ماه تعدادی کارشناس متناسب با حجم اظهارنامههای ثبت عالئم تجاری هر استان با تشخیص سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی) در این اتاقها استقرار یابند، تا پس از آن دریافت و ثبت این اظهارنامهها در 
استانها توسط کارشناسان آموزش دیده صورت پذیرد. مسئولیت آموزش این افراد بر عهده مرکز مالکیت معنوی 

خواهد بود.
تبصره: در استانهایی که دارای پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار هستند، این موضوع در قالب پنجره واحد 

مذکور اجرایی میشود.
٥- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چارچوب ضوابطی که مرکز مالکیت معنوی اعالم مینماید، 
ترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف مدت سه ماه، موتور جستجوگر عالئم تجاری و طرحهای صنعتی مبتنی بر پردازش تصویر 
(Image Processing) که قابلیت ارایه گزارش میزان مشابهت عالئم ثبت شده و عالئم تقاضا شده دارد را در قالب 
ترتیبات بند ٤ پیادهسازی نماید و مرکز مالکیت معنوی برای تأیید اظهارنامهها از نتایج موتور جستجوگر مذکور 

استفاده نماید.
ب) اصالح فرآیند ثبت اختراع نرم افزارهای رایانهای

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی) مکلف است در ارتباط با نرم افزارهای رایانهای که مشمول 
ثبت حق اختراع هستند از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات استعالم نماید. در صورت عدم پاسخ وزارت مذکور 
ظرف مدت زمان ١٥ روز، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی) میتواند از مراجع دیگر طبق 

اختیارات قانونی خود استعالم نماید.
ج) اصالح فرآیند أخذ پروانه استاندارد: حذف دریافت گواهی ثبت عالمت تجاری

سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است در راستای تسهیل صدور پروانه استاندارد: در بند 6-١-١-٤ ضوابط اجرایی 
«صدور، تمدید، تجدید، رفع تعلیق، ابطال و صدور مجدد پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری و تشویقی»، عبارت 
«اظهارنامه عالمت تجاری و یا تصویر آگهی تقاضای ثبت عالمت تجاری و یا گواهی ثبت عالمت تجاری (با قابلیت 
اعتبارسنجی با کد رهگیری از سایت مرکز مالکیت معنوی)» را جایگزین «تصویر آگهی ثبت نام یا عالمت تجارتی» 

نماید.
تبصره: در صورتیکه پذیرش بر اساس اظهارنامه صورت گرفته باشد، متقاضی مکلف است حداکثر تا یکسال، 

گواهی ثبت عالمت تجاری خود را ارایه نماید.
د) اصالح سقف زمانی استعالمات مربوط به صدور مجوز ساخت و بهرهبرداری از سازهها و تأسیسات 

ساحلی و دریایی
١. وزارت راه و شهرسازی (ادارات کل استانی) مکلف است به استعالمات صدور مجوز ساخت و بهرهبرداری سازهها و 

تأسیسات ساحلی و دریایی طی ٥ روز کاری پاسخ دهد.
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2. وزارت نیرو (شرکت آب منطقهای) مکلف است به استعالمات صدور مجوز ساخت و بهرهبرداری سازهها و تأسیسات 
ساحلی و دریایی طی ٥ روز کاری پاسخ دهد.

٣. سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است عبارت «اخذ اختیاری» را در درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.ir) برای 
مجوز با عنوان «موافقت اولیه با جانمایی احداث سازهها و تأسیسات دریایی» قید نماید.

٤. سازمان حفاظت محیط زیست (ادارات کل استانی) مکلف است در راستای پاسخ به استعالم سازمان بنادر و 
دریانوردی در ارتباط با طرحهایی که در سطح استانی هستند، سقف زمانی حداکثر ١٥ روز و طرحهایی که مستلزم 

تهیه گزارش EIA هستند، سقف زمانی قانونی 2 ماه را رعایت نماید.
٥. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است، به منظور ایجاد وحدت رویه در استانها در ارتباط با پاسخ به استعالمات، 
شیوهنامه استاندارد، مستدل، شفاف و غیرقابل تفسیر را تدوین نماید و حداکثر ظرف مدت 2 ماه به دبیرخانه 

هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارسال نماید.
6. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است، گزارش مربوط به پهنههای حساس زیست محیطی را حداکثر ظرف مدت 

یک ماه به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارسال نماید. 
٧. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (ادارات کل استانی) مکلف است به استعالمات صدور مجوز ساخت و 
بهرهبرداری سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی طی ٧ روز کاری پاسخ دهد. این زمان بدون احتساب زمان 

عقد قرارداد اجاره موضوع ماده ٧ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ١٣٥٤ میباشد.
8. نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (فرماندهی دریابانی) مکلف است به استعالمات صدور مجوز ساخت و 

بهرهبرداری سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی طی ٧ روز کاری پاسخ دهد.
٩. استعالم از سازمان شیالت ایران (ادارات کل استانی)، از لیست استعالمات سازمان بنادر و دریانوردی برای مجوز 

ساخت و بهرهبرداری از سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی خارج میشود.
١٠. سازمان شیالت ایران فهرست بنادری را که خواهان صدور مجوز موقت برای آنها میباشد، حداکثر ظرف 2 هفته به 

دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارسال نماید.
١١. استعالم از گمرک جمهوری اسالمی ایران (ادارات کل استانی)، از فهرست استعالمات سازمان بنادر و دریانوردی 

برای مجوز ساخت و بهرهبرداری از سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی خارج میشود.
١2. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (ادارات کل استانی) مکلف است به استعالمات صدور مجوز 

ساخت و بهرهبرداری سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی طی ٥ روز کاری پاسخ دهد. 
١٣. در ارتباط با صدور مجوز تغییر کاربری برای شناورهای سنتی توسط سازمان بنادر و دریانوردی، مقرر شد وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک گزارش تفصیلی از موضوع (با بیان طرح موضوع، وضعیت فعلی، 
چالشها، پیشنهادات و راهحلها) به منظور طرح و بررسی در هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار، به دبیرخانه هیأت مزبور ارسال نماید.
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١٤. سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان مرجع اصلی صدور مجوز برای پنجره واحد صدور مجوز ساخت و بهرهبرداری 
سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی تعیین و مابقی مراجع پاسخ دهنده به استعالمات این مجوز، دستگاه فرعی 

تعیین میشود. 

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 وزارتخانهها و مؤسسههای دولتی.
- روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران.

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

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

- معاونت امور حقوقی و مجلس.
- سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.

- گمرک جمهوری اسالمی ایران.
- سازمان خصوصیسازی.

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

- سازمان حسابرسی.
- بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

- شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران.
- شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران.

- ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها.

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 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 دکتر دهقان دهنوی معاون محترم امور اقتصادی و دبیر هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای اطالع.

- برادر ارجمند جناب آقای مهندس تهرانی مدیر کل محترم دفتر وزارتی برای اطالع.
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بسمه تعالی

مصوبات چهل و چهارمین نشست هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
" با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات- وزارت راه و شهرسازی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی- وزارت نیرو- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور- سازمان بنادر و 

دریانوردی- سازمان ملی استاندارد ایران- سازمان شیالت ایران- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران- گمرک جمهوری اسالمی ایران- اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ١٣٩٩/8/26 به استناد ماده ٧ قانون اجرای 
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، تصویب نمود:

          الف) اصالح فرآیند ثبت عالئم تجاری
١- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی) ترتیبی اتخاذ نماید هر شخص برای ثبت عالمت تجاری تا 
سقف یک عالمت تجاری در یک یا چند طبقه مرتبط و برای یک دسته کاال یا خدمت، نیاز به ارایه هیچ مجوزی اعم از 

مجوز تأسیس یا بهرهبرداری یا امثالهم نداشته باشد.
2- در راستای ماده 8 آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه (مصوب ١٣٧8 
هیأت محترم وزیران)، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی) ضمن درج عبارت الزام به عدم عرضه 
کاالهای مورد نظر در داخل کشور در فرم اظهارنامه تقاضای ثبت (خود اظهاری)، شرط ارایه کارت بازرگانی را 

حذف کند.
٣- به منظور تسریع در رسیدگی به اعتراضات واصله به کمیسیون ماده ١٧٠ آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، 
طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب سال ١٣8٧ در خصوص اظهارنامههای ثبت عالئم تجاری، طرحهای صنعتی

و ...، مقرر شد کارگروهی با حضور سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی)، معاونت حقوقی 
رییس جمهور و دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل و نسبت به تعیین 
زمانهای مقرر بدون در نظر گرفتن مواعد و مهلتهای قانونی، پیشنهاد الزم را ارایه دهد. همچنین با توجه به انباشت 
قابلتوجه پروندهها در این حوزه، مقرر شد مکاتبه الزم از سوی دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و دیگر مراجع به منظور فراهم کردن امکانات و منابع الزم برای تسریع 

در رسیدگی و کاهش زمان آن انجام شود.
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٤- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاقهای بازرگانی استانی) ترتیباتی اتخاذ نمایند که ظرف مدت
یک ماه تعدادی کارشناس متناسب با حجم اظهارنامههای ثبت عالئم تجاری هر استان با تشخیص سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی) در این اتاقها استقرار یابند، تا پس از آن دریافت و ثبت این اظهارنامهها در 
استانها توسط کارشناسان آموزش دیده صورت پذیرد. مسئولیت آموزش این افراد بر عهده مرکز مالکیت معنوی 

خواهد بود.
تبصره: در استانهایی که دارای پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار هستند، این موضوع در قالب پنجره واحد 

مذکور اجرایی میشود.
٥- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چارچوب ضوابطی که مرکز مالکیت معنوی اعالم مینماید، 
ترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف مدت سه ماه، موتور جستجوگر عالئم تجاری و طرحهای صنعتی مبتنی بر پردازش تصویر 
(Image Processing) که قابلیت ارایه گزارش میزان مشابهت عالئم ثبت شده و عالئم تقاضا شده دارد را در قالب 
ترتیبات بند ٤ پیادهسازی نماید و مرکز مالکیت معنوی برای تأیید اظهارنامهها از نتایج موتور جستجوگر مذکور 

استفاده نماید.
ب) اصالح فرآیند ثبت اختراع نرم افزارهای رایانهای

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی) مکلف است در ارتباط با نرم افزارهای رایانهای که مشمول 
ثبت حق اختراع هستند از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات استعالم نماید. در صورت عدم پاسخ وزارت مذکور 
ظرف مدت زمان ١٥ روز، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (مرکز مالکیت معنوی) میتواند از مراجع دیگر طبق 

اختیارات قانونی خود استعالم نماید.
ج) اصالح فرآیند أخذ پروانه استاندارد: حذف دریافت گواهی ثبت عالمت تجاری

سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است در راستای تسهیل صدور پروانه استاندارد: در بند 6-١-١-٤ ضوابط اجرایی 
«صدور، تمدید، تجدید، رفع تعلیق، ابطال و صدور مجدد پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری و تشویقی»، عبارت 
«اظهارنامه عالمت تجاری و یا تصویر آگهی تقاضای ثبت عالمت تجاری و یا گواهی ثبت عالمت تجاری (با قابلیت 
اعتبارسنجی با کد رهگیری از سایت مرکز مالکیت معنوی)» را جایگزین «تصویر آگهی ثبت نام یا عالمت تجارتی» 

نماید.
تبصره: در صورتیکه پذیرش بر اساس اظهارنامه صورت گرفته باشد، متقاضی مکلف است حداکثر تا یکسال، 

گواهی ثبت عالمت تجاری خود را ارایه نماید.
د) اصالح سقف زمانی استعالمات مربوط به صدور مجوز ساخت و بهرهبرداری از سازهها و تأسیسات 

ساحلی و دریایی
١. وزارت راه و شهرسازی (ادارات کل استانی) مکلف است به استعالمات صدور مجوز ساخت و بهرهبرداری سازهها و 

تأسیسات ساحلی و دریایی طی ٥ روز کاری پاسخ دهد.
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2. وزارت نیرو (شرکت آب منطقهای) مکلف است به استعالمات صدور مجوز ساخت و بهرهبرداری سازهها و تأسیسات 
ساحلی و دریایی طی ٥ روز کاری پاسخ دهد.

٣. سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است عبارت «اخذ اختیاری» را در درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.ir) برای 
مجوز با عنوان «موافقت اولیه با جانمایی احداث سازهها و تأسیسات دریایی» قید نماید.

٤. سازمان حفاظت محیط زیست (ادارات کل استانی) مکلف است در راستای پاسخ به استعالم سازمان بنادر و 
دریانوردی در ارتباط با طرحهایی که در سطح استانی هستند، سقف زمانی حداکثر ١٥ روز و طرحهایی که مستلزم 

تهیه گزارش EIA هستند، سقف زمانی قانونی 2 ماه را رعایت نماید.
٥. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است، به منظور ایجاد وحدت رویه در استانها در ارتباط با پاسخ به استعالمات، 
شیوهنامه استاندارد، مستدل، شفاف و غیرقابل تفسیر را تدوین نماید و حداکثر ظرف مدت 2 ماه به دبیرخانه 

هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارسال نماید.
6. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است، گزارش مربوط به پهنههای حساس زیست محیطی را حداکثر ظرف مدت 

یک ماه به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارسال نماید. 
٧. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (ادارات کل استانی) مکلف است به استعالمات صدور مجوز ساخت و 
بهرهبرداری سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی طی ٧ روز کاری پاسخ دهد. این زمان بدون احتساب زمان 

عقد قرارداد اجاره موضوع ماده ٧ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ١٣٥٤ میباشد.
8. نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (فرماندهی دریابانی) مکلف است به استعالمات صدور مجوز ساخت و 

بهرهبرداری سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی طی ٧ روز کاری پاسخ دهد.
٩. استعالم از سازمان شیالت ایران (ادارات کل استانی)، از لیست استعالمات سازمان بنادر و دریانوردی برای مجوز 

ساخت و بهرهبرداری از سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی خارج میشود.
١٠. سازمان شیالت ایران فهرست بنادری را که خواهان صدور مجوز موقت برای آنها میباشد، حداکثر ظرف 2 هفته به 

دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارسال نماید.
١١. استعالم از گمرک جمهوری اسالمی ایران (ادارات کل استانی)، از فهرست استعالمات سازمان بنادر و دریانوردی 

برای مجوز ساخت و بهرهبرداری از سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی خارج میشود.
١2. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (ادارات کل استانی) مکلف است به استعالمات صدور مجوز 

ساخت و بهرهبرداری سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی طی ٥ روز کاری پاسخ دهد. 
١٣. در ارتباط با صدور مجوز تغییر کاربری برای شناورهای سنتی توسط سازمان بنادر و دریانوردی، مقرر شد وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک گزارش تفصیلی از موضوع (با بیان طرح موضوع، وضعیت فعلی، 
چالشها، پیشنهادات و راهحلها) به منظور طرح و بررسی در هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار، به دبیرخانه هیأت مزبور ارسال نماید.
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١٤. سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان مرجع اصلی صدور مجوز برای پنجره واحد صدور مجوز ساخت و بهرهبرداری 
سازهها و تأسیسات ساحلی و دریایی تعیین و مابقی مراجع پاسخ دهنده به استعالمات این مجوز، دستگاه فرعی 

تعیین میشود. 

 

فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی و 

رییس هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار












