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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  )٤٤(هاي کلي اصل چهل و چهارم  قانون اجراي سياست) ٧(و ) ١(قانون اصالح مواد 
  ١  يوزارت امور اقتصادي و داراي  ١٥/١١/١٣٩٩   قانون اساسي و اصالحات بعدي آن

  هايبه عنوان هزينهنامه در خصوص هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسالمي  تصويب
ـ وزارت صنعت،   ١٣/١٢/١٣٩٩  ١٣٩٧ قابل قبول مالياتي براي کل سال  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   ٣  معدن و تجارت  

  ١٣/١٢/١٣٩٩  )لنج تجاري(تن ) ٥٠٠(ا ظرفيت كمتر از برنامه جايگزيني شناورهاي دريايي سنتي ب

ـ وزارت صنعت، معدن و  وزارت راه و شهرسازي 
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه  ـ وزارت کشور  تجارت 
ـ وزارت ميراث  ـ وزارت جهادکشاورزي  اجتماعي 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي  ـ سازمان 
-برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محيط

  يست ـ نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايرانز

٣  

  ٤  يپذيري دولت الكترونيك كارگروه تعامل  ١٣/١٢/١٣٩٩  پذيري دولت الكترونيكي كشور مصوبات جلسه هجدهم كارگروه تعامل

  
  
  
  
  

  ١٣/١٢/١٣٩٩                                                                   ١٠٠٩٧٦/٤٣رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني تحج

   محترم جمهوري اسالمي ايرانرياست
 اسالمي  قانون اساسي جمهوري) ١٢٣ (يكصد و بيست و سومدر اجراي اصل 

 اصل چهل و چهارم ي کلهاي سياست يقانون اجرا)  ٧(و ) ١( قانون اصالح مواد ايران 
به مجلس شوراي اسالمي ه با عنوان طرح ك  آني و اصالحات بعديقانون اساس) ٤٤(

  تأييدو ١٥/١١/١٣٩٩ مورخ چهارشنبه در جلسه علني روز با تصويب ،ده بودشتقديم 
  . شود پيوست ابالغ مي شوراي محترم نگهبان، به

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ١٨/١٢/١٣٩٩                                                                       ١٤٩٢٥٤رهشما
   امور اقتصادي و داراييوزارت

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 
هاي كلي اصل چهل و  قانون اجراي سياست) ٧(و ) ١(قانون اصالح مواد «پيوست 
ني روز چهارشنبه كه در جلسه عل» قانون اساسي و اصالحات بعدي آن) ٤٤(چهارم 

مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در 
 ١٠٠٩٧٦/٤٣ شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  تأييد به٢٩/١١/١٣٩٩تاريخ 
  . گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي١٣/١٢/١٣٩٩مورخ 

  نيرئيس جمهور ـ حسن روحا

   ي کليها استي سيقانون اجرا) ٧(و ) ١(قانون اصالح مواد 
   و اصالحات بعدي آنيقانون اساس) ٤٤(اصل چهل و چهارم 

 اصل چهل ي کليها استي سيقانون اجرا) ١(ماده ) ٢٢(و ) ٢١ (يبندها ـ١ماده
 آن ي با اصالحات و الحاقات بعد٢٥/٣/١٣٨٧ مصوب يقانون اساس) ٤٤(و چهارم 

 :شود يم  الحاق به آن) ٢٤(و ) ٢٣ (ي اصالح و بندهاريشرح ز به
 اعم از مجوز، يکيرالکتروني و غيکيهر نوع اجازه الکترون:  کسب و کارمجوزـ ٢١

 مصوبه و هر اي هي تأييد جواز، نماد، پاسخ به استعالم، موافقت،،ينامه، گواه پروانه، اجازه
 تي فعاليبردار  بهرهاينحالل  شروع، ادامه، توسعه، اي است که براينوع سند مکتوب

 . شود يم صادر ربط ي توسط مراجع ذياقتصاد
 ي نظام مجوزدهي و راهبرتيري است که مديا سامانه:  کشوري مجوزهايدرگاه ملـ ٢٢

 قانون، نياالجراءشدن ا  را بر عهده دارد و پس از الزم و نظارت بر صدور مجوزهاکشور
 . شود ي کشور محسوب مي مجوزهايتنها مرجع رسم

  وتيري مدفهي که وظي استاناي ي مليا سامانه:  مجوز کسب و کاريدرگاه تخصصـ ٢٣
 درخواست مجوز از افتي را با دري تخصصيها  صدور مجوز کسب و کار در حوزهيراهبر

 .  کشور برعهده داردي مجوزهايدرگاه مل
قانون،  نيا) ٨٦( موضوع ماده ي اجرائيدستگاهها: مراجع صادرکننده مجوزـ ٢٤

قانون محاسبات ) ٥( و ماده ٨/٧/١٣٨٦قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ) ٥(ماده 
 ،ي بازرگاني شهر و روستا، اتاقهاي اسالمي، شوراها۱/٦/۱۳۶۶ مصوب  كشورعمومي

 و ي اقتصادي تشکلهاران،ي و اصناف اراني تعاون اران،ي اي معادن و کشاورزع،يصنا
 اي مي مستقندگاني نمااي ي صنفيا، مجامع و نظامها شوراهها، هي اتحاد،يراقتصاديغ
 و التي و نهادها، مؤسسات و تشکهيمجموعه قوه قضائري زي آنها، دستگاههاميرمستقيغ

 و ييزدا رات مقرأتي هصي مراجع بنا به تشخري و ساي نظر مقام معظم رهبرري زيها سازمان
  .و کار  کسب طيبهبود مح

 ١٣٩٩ ماه اسفنديستمب شنبهچهار
 

  ٢٢١٣٥ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٨٣( 
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  شش تبصره به عنوان  به شرح زير اصالح و آنيهاره و تبصقانون) ۷(ماده  ـ٢ماده
  :شود ميالحاق به آن ) ۱۳( تا )۸(هاي  تبصره

گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند منظور تسهيل سرمايهبه ـ٧ماده
 شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز

بتواند در حداقل زمان  کشور ي مجوزهايدرگاه ملكسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در 
سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط . ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند

 . شود مذكور اعالم ميدرگاهتعيين و در » ط کسب و کاريبهبود محزدايي و هيأت مقررات«
در صورتي كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در  ـ١تبصره

تواند عالوه بر ارائه شكايت شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي ياددرگاهشده در ظرف زماني تعيين
حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از باالترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط، 

در اين موارد، باالترين مقام دستگاه اجرائي . تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند
يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از 
ه متقاضي صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمين

باالترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط . صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند
اند را به هيأت تخلفات موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخالل يا اهمال كرده

قرر در هاي م كند، به مجازات تأييداين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را. اداري معرفي كند
  . شوند محكوم مي ٧/٩/١٣٧٢ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب) ٩(به بعد ماده » د«بندهاي 

هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست  ـ٢تبصره
 مذكور دريافت و بررسي درگاهمتقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در 

، از »اشباع بودن بازار«ب و كار اجازه ندارند به دليل صادركنندگان مجوز كس. كنند
  . پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند

شده امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين
 درگاه مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در درگاهدر 

 . اين قانون است) ٤٥(موضوع ماده  اند، مصداق اخالل در رقابترائه دادهيادشده را ا
 االجراءشدن کليه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف چهارماه پس از الزم ـ٣تبصره

اين قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکميل شناسنامه صدور، تمديد، اصالح و لغو مجوزها 
زدايي و بهبود  توسط هيأت مقررات يوابط قانونطبق ضشده  بر اساس استاندارد تعيين

. صورت الکترونيکي اقدام کنند و کار بر روي درگاه ملي مجوزهاي کشور به محيط کسب 
در صورت عدم اظهار و ثبت و تکميل اطالعات موضوع اين ماده بر روي درگاه مذکور در 

ن در اين درگاه ثبت شده، الزام اشخاص به أخذ مجوزي که اطالعات آ مهلت زماني تعيين
نشده، ممنوع است و باالترين مقام دستگاه اجرائي يا مرجع صادرکننده مجوز و يا مقامات 

زدايي و  هيأت مقررات. و مديران مجاز ازطرف وي مسؤول حسن اجراي اين ماده هستند
بهبود محيط کسب و کار موظف است پس از بارگذاري اطالعات مربوط به مجوزها توسط مراجع 

ماه نسبت به تعيين سقف زماني صدور مجوز در هر کسب و کار و  ادرکننده مجوز، ظرف ششص
  . شرايط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملي مجوزهاي کشور منتشر نمايد

 بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور  اين هيأت هر ماه حداقل يك
ازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا دادستان كل كشور، رئيس سازمان ب

 االختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسالمي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع،  نمايندگان تام
معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب 

 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده) ٥(ربط موضوع ماده  مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي
قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، ) ٥(

ماه پس از ابالغ اين قانون، شرايط  اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه. شود تشكيل مي
  ها و مانند اينها را به نامه يينها، آ و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه

آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و هاي   نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه
 اندازي آن  كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه

ها،  ذكور در مورد بخشنامهمصوبات هيأت م. كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد
هاي  نامه وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويب تأييدها پس از نامه ها و آيين دستورالعمل

 هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه  تأييدهيأت وزيران پس از
  . باشد االجراء مي دارند الزمدستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش 

فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه 
تحقق اين اهداف به اصالح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است 

 . پيشنهادهاي الزم را براي اصالح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند
 لي کسب و کار و تسهطي در جهت بهبود محييزدا  هيأت مقرراتماتيه تصمک يدر مواردـ ١

 موظف است ظرف يي و داراي امور اقتصادري است، وزراني هيأت وزبي تصوازمنديصدور مجوزها، ن
 يشنهادهاي موظف است پرانيهيأت وز.  ارسال كندراني هيأت وزي هيأت را براماتيدوهفته، تصم

 .  كنديريگ مي و نسبت به آنها تصميدگيهل و پنج روز رس هيأت را حداکثر ظرف چنيا
 و شي پا مطالعات،يمرکز مل (يي و داراي هيأت مستقر در وزارت امور اقتصاد رخانهيدبـ ٢

به انتخاب و ن ين افراد مورد وثوق و امياز ب هيأت ريدب. است)  کسب و کارطيبهبود مح
  .شود ي منصوب ميي و داراي امور اقتصادريحکم وز

 پس از سال يك ظرف  حداكثر مراجع صادرکننده مجوز موظفندهيکل ـ٤تبصره
صورت  ثبت درخواست و صدور كليه مجوزهاي خود را به قانون، نياالجراءشدن ا الزم

 ييزدا  هيأت مقرراترخانهيدبشده توسط  ، بر اساس اولويت تعيين)غيركاغذي(الكترونيكي
ت مندرج در شناسنامه مصوب و از طريق درگاه ، مطابق جزئيا و کار  کسبطيو بهبود مح

اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد . ملي مجوزهاي كشور انجام دهند
شده در اين درگاه توسط مراجع صادركننده مجوز به متقاضيان پس از مهلت مذكور  ثبت

و يا   هيأت مذکوررخانهي دبممنوع است و شوراي رقابت موظف است حسب گزارش
  . کند مي تصمبر اساس مقررات مربوط اتخاذ و يدگي، نسبت به موضوع رسنفع شكايت ذي

 مذكور، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه درگاهاندازي  پس از راه
 يادشده درگاهدر جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بالفاصله به دستور رئيس هيأت در 

شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن اعمال مي
  .  اعالم شوددرگاهماه قبل از اجراء، در اين صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش

مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط 
 مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز درگاهاي بيش از آنچه در نهيا مدركي يا هزي

کتاب ) ٦٠٠( تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده. كار مطالبه كنندوكسب
 . است ١٣٧٥ /٣ /٢مصوب ) هاي بازدارندهتعزيرات و مجازات(قانون مجازات اسالمي پنجم 

مكلفند استعالمات الكترونيكي مرتبط با صدور،  مراجع صادرکننده مجوزكليه ـ ١
تمديد، اصالح و لغو مجوزها را با شرايط مورد نياز درگاه ملي مجوزهاي كشور در اختيار 

  . زدايي و بهبود محيط كسب و كار قرار دهند دبيرخانه هيأت مقررات
 را مراجع صدور مجوز حق ندارند در كل فرآيند انجام كار، مدارك و استعالماتـ ٢

  . صورت تكراري براي صدور يك عنوان مجوز از متقاضي دريافت دارند به
با حفظ موجوديت، مكلفند ) استاني ـ ملي( كليه درگاههاي تخصصي مجوزـ ٣

 . درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام دهند
 و بهبود ييزدا  هيأت مقرراترخانهي کشور با دبي مجوزهاي درگاه ملتيري و مديراهبر ـ٤

 آن توسط تي و امنرساختيافزار، ز افزار، نرم  امور مرتبط با سختهي و کار است و کل  کسبطيمح
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف . شود ي مني اطالعات تأميوزارت ارتباطات و فناور

ها، بر اساس  ر امنيتي و فني دادهو بستافزار  افزار، نرم سختاست در حوزه تأمين زيرساخت، 
ه فعاليت ئاحتمالي ناشي از ارا يبار مال. انتظارات اعالمي وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد

وري اطالعات، از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز امزبور توسط وزارت ارتباطات و فن
  . شود تأمين مي۵/٩/١٣٩٢ مصوبفعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات 

 رخانهي دبشنهاديماه با پ  کشور ظرف سهي مجوزهاي درگاه ملتي فعالنحوه ـ ٥ 
 يي و داراي امور اقتصادري وزبي و کار به تصو  کسبطي و بهبود محييزدا هيأت مقررات

  . االجراء است  مراجع صادرکننده مجوز الزمي تمامي و برارسد يم
 )٦٢(مادهتصويب اين قانون، وظايف و اختيارات كارگروه موضوع از تاريخ  ـ ٥تبصره

به هيأت  ١٥/١٠/١٣٨٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب
قانون ) ٧(و ) ٦(، )١( موضوع قانون اصالح مواد وکارط کسبيبهبود محزدايي و مقررات

 منتقل ١/٤/١٣٩٣ون اساسي مصوب قان) ٤٤(راي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ـاج
 . شود قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران لغو مي) ٦٢(شود و ماده  مي

هاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي  در مورد آن دسته از فعاليت ـ ٦تبصره
رچه، هماهنگي و اداره امور باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپا متعدد مي

أخذ و تكميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت 
نمايد كه  اي اقدام مي گونه حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به

مجوز از زمان ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور 
  .  تجاوز ننمايدوکارط کسبيبهبود محزدايي و  شده توسط هيأت مقررات بيني پيش

در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات 
هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و  االختيار در محل پنجره از طريق استقرار نماينده تام

ها و ضوابط و نحوه برخورد با  هاي مربوطه شامل رويه دستورالعمل. عمل آورنداري الزم را بههمك
 هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست  تأييد، كه به)بر اساس قوانين و مقررات(متخلفان 

مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت مقررات هاي   دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت
قانون اجراي ) ٧(و ) ٦( ،)١(قانون اصالح مواد ) ٣( موضوع مادهوکارط کسبيبهبود محي و زداي

از تاريخ تصويب اين . شود قانون اساسي تهيه و ابالغ مي) ٤٤(سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم 
 . شود قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران لغو مي) ٧٠(قانون، ماده 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) ٧٦(مصوبات كميته مذكور در ماده  ـ٧تبصره
بهبود زدايي و جمهوري اسالمي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات

 . شود به اين هيأت ارسال مي،  باشد  ميوکارط کسبيمح
حکام  و مقررات مربوط تابع اني حسب قواندي مجوز جدايجاد هرگونه  ـ٨تبصره

 مجوز  فيتعرپس از  ماه کي مجوز مکلفند ظرف ربط ي ماده بوده و مراجع مسؤول و ذنيا
 و زدايي و بهبود محيط كسب ضمن اعالن رسمي مراتب به دبيرخانه هيأت مقررات ،جديد

كار، نسبت به ثبت عنوان و تكميل شناسنامه صدور، تمديد، اصالح و لغو مجوز جديد 
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. سازي شده بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور اقدام نمايند ده اساس استاندارد پيابر
 يو کار موظف است ظرف دوماه پس از بارگذار  کسب طي و بهبود محييزدا هيأت مقررات

 فينسبت به انجام تکالدر درگاه ملي مجوزهاي كشور،  ديجداطالعات مربوط به مجوز 
 . نمايد آن اقدام  تأييد ويخود در خصوص بررس

 و کار را که   کسبيمراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزها ـ٩تبصره
 ييزدا  هيأت مقرراتبي و با تصويي صدور مجوز کرد، شناسانيگزي را جايتوان اعالن متقاض مي

 در درگاه ي گونه موارد، ثبت اعالن متقاضنيدر ا. و کار اعالم كنند  کسب طيو بهبود مح
 و بهبود ييزدا هيأت مقررات. نزله صدور مجوز خواهد بودبه م  مجوز کسب و کاريتخصص

 و مراجع صادرکننده يي را رأساً شناساتبصره نيتواند موارد موضوع ا و کار مي  کسب طيمح
 .  صدور مجوز كندي ثبت اعالن به جاينيگزيمجوز را مکلف به جا

 رمجموعهي زي مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهانيهمچن
 صاحبان آن ي و نشاني ثبت اعالن را به همراه اسامازمندي ناي مجوز ازمنديخود اعم از ن

 يرسان  اطالعگاهي و به صورت داده باز در پاي و شهرستاني استانکيکسب و کار به تفک
 .  كنندروز هصورت مستمر آن را ب خود منتشر و به

 معادن و ع،ي صنا،ي بازرگانيگانه و اتاقها  سهي قوارمجموعهي زيدستگاهها ـ١٠تبصره
 حسب مورد ربط ي ذي و کارگريي کارفرمايها  و تشکلراني و اصناف اراني تعاون اران،ي ايکشاورز

 در شاخص سهولت انجام کسب و کار را راني اازي رتبه و امتي ارتقاياتيعملـ  يمکلفند برنامه اجرائ
 اجراء و گزارش خود از نحوه ،رسد ر ميو کا  کسب طي و بهبود محييزدا  مقرراتهيأت بيکه به تصو

 .  هيأت مذکور ارائه كنندرخانهي سال بعد به دبماه بهشتي ارداني برنامه را هرساله و تا پاني اياجرا
 ي سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضاسي و رئيي و داراي امور اقتصادريوز ـ١١تبصره

 مصوب ي اقتصاد مقاومتي کليها استي س تحققيريگيقانون نحوه پ) ١( مذکور در ماده يشورا
 جاديقانون مذکور، بدون ا) ٢( شورا و کارگروه موضوع ماده ني ارخانهيدب. شوند  اضافه مي٥/٣/١٣٩٤

 يها تيشود و گزارش فعال  ميلي در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکالت،ي تشکونهو توسعه هرگ
 هي تهيي و داراي شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادنيا

. شود  ميمي تقدي اسالميماهه به مجلس شورا  به صورت ششادشدهيو توسط وزارت 
 طي و بهبود محييزدا  هيأت مقرراتاراتي و اختفي در حوزه وظارگروه شورا و کاني ايشنهادهايپ

 . شود  ميمي هيأت مطرح و اتخاذ تصمني در ايي و داراي امور اقتصادري وزقيو کار از طر کسب 
 ماده عالوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از نيمفاد ا ـ١٢تبصره

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٢٩( دستگاهها و مراجع مصرح در ماده يها تيفعال
 از جمله ١٤/١٢/١٣٩٥ مصوب راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي اجتماع،ياقتصاد

 و ي بهداشت، درمان و آموزش پزشک،يفناور و قاتي آموزش و پرورش، علوم، تحقيها وزارتخانه
 و ي دولتي و تخصصيا  حرفهيها  و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانونيفرهنگ و ارشاد اسالم

سازمان . واهد بود آن خرمجموعهي زي و دستگاههاهي خدمات قوه قضائني و همچنيردولتيغ
 ي موظف است اطالعات مربوط به فرصتهاراني اي و فني اقتصادي و کمکهايگذار هيسرما
 .  قرار دهداني متقاضاري کشور در اختي مجوزهاي درگاه ملقي در کشور را از طريگذار هيسرما

 که تحت نظر مقام ييها سازمانخصوص مؤسسات، نهادها و  ماده در ني اياجرا ـ١٣تبصره
ي زيرمجموعه قوه قضائيه منوط به  است و در دستگاههازي جاشاني هستند، با إذن ايعظم رهبرم

 ني احکام اهاي دستگاهها در مورد ي كه وظايف و فعاليتردا در موموافقت رئيس آن قوه است و
  . ستا ي ملتي امني عالي شورابيمنوط به تصو ، باشديتي و امني اطالعاتيبند  طبقهيماده، دارا
ماه  در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن مادهنون فوق مشتمل بر دو قا

 ٢٩/١١/١٣٩٩تصويب شد و در تاريخ  يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي 
  .  شوراي نگهبان رسيد تأييدبه

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ١٧/١٢/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٧٩٨٢ت/١٤٨٥٧٦رهشما
  ي ل اوراق بهادار اسالمي از تنزينه ناشيهزدر خصوص نامه  تصويب

  ١٣٩٧ کل سال يبراي اتي قابل قبول ماليهانهيبه عنوان هز
 وزارت صنعت، معدن و تجارت يي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 سازمان برنامه و بودجه کشور 
   ٤/٦/١٣٩٩ مورخ ٦٢٧٠٣شنهاد شماره ي به پ١٣/١٢/١٣٩٩ران در جلسه يوز هيأت

مصوب  ـ مي مستقيهااتيقانون مال) ١٤٧(جمهور و به استناد ماده سيي ريمعاونت حقوق
  :ب کرديتصو ـ ١٣٦٦

هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسالمي اعم از اسناد خزانه اسالمي، اوراق مشارکت و 
لي اسالمي که توسط دولت منتشر شده و تضمين صددرصد بازپرداخت آن بر ساير اوراق ما

عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير 
ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار هاي پيمانکاري مستقيماً به آنفعاليت

هاي قابل  به عنوان هزينه١٣٩٧عتبار، براي کل سال عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و ا
 .  شودقبول مالياتي محسوب مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١٧/١٢/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٦٠٢٠ت/١٤٨٥٨١رهشما
 ت کشوروزار ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتي ـ وزارت راه و شهرساز

 يوزارت جهادکشاورزي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
   سازمان برنامه و بودجه کشور ـ  يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م

  راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروين ـ ستيزطيسازمان حفاظت مح
ازي، صنعت، هاي راه و شهرس به پيشنهاد وزارتخانه١٣/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 هاي حفاظت محيط معدن و تجارت، كشور و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، سازمان
زيست و برنامه و بودجه کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و به استناد اصل يکصد و 

اال توسط نامه ورود کآيين) ١٨(سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي ماده 
و ساماندهي و نوسازي ) لنج تجاري(تن ) ٥٠٠(ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت کمتر از 

، برنامه جايگزيني ٣١/٥/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٧٦٣ت/٦٥٨٥٩نامه شماره آن شناورها موضوع تصويب
  :كردرا به شرح زير تصويب ) لنج تجاري(تن ) ٥٠٠(شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از 

 
  ي دريايي سنتي شناورهاينيگزيبرنامه جا

 )لنج تجاري(تن ) ٥٠٠(با ظرفيت كمتر از 
  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زبين تصويدر ا ـ١ماده
   يانورديسازمان بنادر و در: سازمان ـ ١
 معمول بوم، ياه)فرم( با شکل و طرح لنج با الگو يشناورها: ي تجاريشناور سنتـ ٢

نامه ي آنها در گواهيبرگالس که کاربري و فايناکو، سمبوک، جالبوت با جنس بدنه چوب
 .درج شده است" يبار" سازمان يثبت صادر شده از سو

 :ر را داشته باشديط زي شراي که تمامي تجاريشناور سنت: ن شوندهيگزيشناور جاـ ٣
ـ تحت   .ز سازمان گواهينامه ثبت دريافت کرده باشدپرچم جمهوري اسالمي ايران بوده و ا الف 

 مورد ي داخليبند ردهيها از موسسهيکي معتبر را از يمني و اينامه فنيگواه ـ ب
  .افت کرده باشديد سازمان درييتأ

  .  داشته باشديانورديت دري شناور معتبر، فعال و صالحيهانامهي گواهيتمام ـ پ
نامه هاي اين تصويبردي که بر مبناي نيازمنديشناور استاندا: ـ شناور جايگزين شده٤

 از سوي سازمان معرفي شده است يا هر شناور استاندارد ديگر مورد تأييد سازمان که جايگزين
  . شوديشده مشناور اسقاط
  به منظور ساماندهي شناورهاي سنتي و ترغيب دارندگان شناورهاي جايگزينـ٢ماده

  : شودير در نظر گرفته مي به شرح زيياي، مزاي تجاريشونده با کاربر
سال از چهل ) ٥(ت به مدت ين روز آغاز فعالين شده از اوليگزي جايشناورهاـ ١
  .  برخوردار خواهند بودي تجاري کاالي برايف سود بازرگانيتخف%) ٤٠(درصد 
سال از کليه مزاياي تبصره ) ٥(ـ شناورهاي جايگزين شده از زمان آغاز به کار به مدت ٢

نامه ورود کاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با آيين) ٧(و صدر ماده ) ١(ماده ) ٣(
نامه و ساماندهي و نوسازي آن شناورها موضوع تصويب) لنج تجاري(تن ) ٥٠٠(ظرفيت کمتر از 

ـ مورخ ٥٣٧٦٣ت/٦٥٨٥٩شماره    .  و اصالحات بعدي آن برخوردار خواهند بود٣١/٥/١٣٩٦ه
 يايسال مشمول مزا) ٥(ن شده از زمان آغاز به کار به مدت يگزي جايشناورهاـ ٣

نامه شماره بيموضوع تصون ماده يا) ٢(نامه مذکور در بند نيي به آيالحاق) ١٩(ماده 
  . هند بود در خصوص نرخ فروش سوخت خوا١٣/٣/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٤٠٠ت/٣١٢٥٩

ورد شناورهاي جايگزين اين ماده در م) ٣(و ) ٢( مزاياي مندرج در بندهاي تبصره ـ
. سال حذف خواهد شد) ٣(نامه ظرف  شونده به صورت تدريجي از تاريخ ابالغ اين تصويب

بندي براساس جدول زير و نحوه انتخاب شناورهاي هدف يک ماه بعد از ابالغ اين برنامه زمان
    :دشونامه تعيين و ابالغ مي اين تصويب) ٨(نامه، توسط کارگروه موضوع ماده تصويب

 درصد کاهش يارانه سوخت شناورهاي مشمول زمان اجرا
 %)٦٠(به %) ٨٠(کاهش يارانه از  سال اول اجرا
 %)٣٠(به %)٦٠(کاهش يارانه از  سال دوم اجرا
 سال سوم اجرا

همه شناورهاي جايگزين شونده 
 )شناورهاي سنتي(

 به صفر%) ٣٠(کاهش يارانه از 

ين تسهيالت ساخت يا خريد شناورهاي جايگزين شده  منابع الزم به منظور تأمـ٣ماده
ـ ٥٣٧٦٣ت/٦٥٨٥٩نامه شماره تصويب) ١٨(ماده ) ١(نامه از محل تبصره موضوع اين تصويب ه

 و وجوه اداره شده سازمان و يا منابع صندوق توسعه صنايع دريايي در سقف ٣١/٥/١٣٩٦مورخ 
يارانه سود تسهيالت .  خواهد شداعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي تأمين

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ) ٢٨(مذکور از محل تبصره يادشده و با رعايت ماده 
ـ به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در لوايح ١٣٩٣ـ مصوب ) ٢(بخشي از مقررات مالي دولت 

سود بازرگاني %) ٥٠(از پنجاه درصد %) ٣٠(سي درصد . بيني خواهد شدبودجه سنواتي پيش
به عنوان ) از محل تبصره يادشده(نامه مذکور وصولي از کاالهاي ملواني ناشي از اجراي تصويب

داري کل  اجراي طرح جايگزين و اسقاط شناورهاي سنتي چوبي به حساب مربوط نزد خزانه
  .  قرار گيردبيني در لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمانشود تا پس از پيشکشور واريز مي
ن شونده و نحوه يگزي هر شناور جايالت به ازايارانه سود تسهيزان يم تبصره ـ
نامه با  بين تصويا) ٨(الت توسط کارگروه موضوع ماده ين منابع تسهيمشارکت در تأم
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 )٢ (الي دولتـقررات مـاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مـقانون الح) ٢٨(رعايت ماده 
  . شوديب و اعالم ميتصوـ ١٣٩٣مصوب ـ 

ت ي با رعاي و گردشگريحين شونده به تفريگزي جاي شناورهاير کاربرييتغ ـ٤ماده
، يراث فرهنگيو وزارت م) سازمان (ي وزارت راه و شهرسازيهااستانداردها و دستورالعمل

  . بالمانع استيع دستي و صنايگردشگر
) ٢(بر تسهيالت تعيين شده در ماده  خريداران شناورهاي جايگزين شده عالوه ـ ٥ماده
نامه، به ازاي ارايه گواهي اسقاط و تغيير کاربري هر شناور جايگزين شونده، مطابق  اين تصويب

توانند شود، مينامه تهيه و ابالغ مي اين تصويب) ٨(دستورالعملي که توسط کارگروه موضوع ماده 
ت و حداکثر کاهش سه واحد درصد حداکثر از يک واحد درصد تخفيف بيشتر در سود تسهيال

  . مند شوندنامه بهره سهم آورده متقاضي تسهيالت خريد شناور جايگزين شده موضوع اين تصويب
  در صورتي که خريداران شناورهاي جايگزين شده نسبت به ارايه گواهينامهتبصره ـ

ن شونده اقدام يگزي شناور جاير کاربريي تغيه گواهيا اراين شونده و يگزياسقاط شناور جا
  . ن ماده برخوردار نخواهند شدي مندرج در ايايند از مزايننما

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ضوابط زيست محيطي، مجوز ـ ٦ماده
  . نامه را صادر نمايد هاي متقاضي اسقاط شناورهاي جايگزين شونده موضوع اين تصويبفعاليت کارگاه

سازمان است و سازوکار اسقاط ) ابطال ثبت( اسقاط يواهمرجع صدور گ تبصره ـ
اين ) ٨(شناورهاي جايگزين شونده موضوع اين ماده توسط کارگروه موضوع ماده 

  .ن خواهد شديينامه تعتصويب
 و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ٧ماده

هـ مورخ ٥٣٧٦٣ت/٦٥٨٥٩نامه شماره بيتصو) ١٨(ماده ) ١(در چهارچوب تبصره 
زايي ملوانان شاغل در شناورهاي ريزي الزم به منظور اشتغال تمهيدات و برنامه٣١/٥/١٣٩٦
ت ي و با استفاده از ظرفينيبشيرا پ)  از رده خارج شدهي سنتيشناورها(ن شونده يگزيجا

اند  خود را از دست داده که شغليت ملوانانيري به منظور مدييادشده، برنامه اجرايتبصره 
 از ي وصوليسود بازرگان%) ٥٠(مانده از پنجاه درصد يباق%) ٢٠(ست درصد يب. نديه نمايارا

 يبه عنوان اجرا) ادشدهياز محل تبصره (نامه مذکور بي تصوي از اجراي ناشي ملوانيکاال
مه آنها ين بيماند و تأ که شغل خود را از دست دادهي ملوانانييزا ن و اشتغاليگزيطرح جا

ح ي در لواينيبشيشود تا پس از پيز مي کل کشور واريدار به حساب مربوط نزد خزانه
  .ردي قرار گيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اختيبودجه سنوات
نامه،  بين تصوي موضوع ايهان دستورالعملي و تدويريگميبه منظور تصم  ـ٨ماده

 صنعت يها ت وزارتخانهيو عضو) سازمان (يراه و شهرسازت وزارت ي با مسئوليکارگروه
، يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگي، ميي و دارايمعدن و تجارت، امور اقتصاد

ست و يط زي حفاظت محيها  و سازماني و جهادکشاورزيکشور، تعاون، کار و رفاه اجتماع
 ي جمهوري انتظاميرويرز و ن مبارزه با قاچاق کاال و ايبرنامه و بودجه کشور، ستاد مرکز

 مذکور و با ي اعضايت آراين کارگروه با اکثريمصوبات ا. ل خواهد شديران تشکي اياسالم
  .  شودي ابالغ مير راه و شهرسازياالجرا و توسط وزن و مقررات مربوط الزميت قوانيرعا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٣/١٢/١٣٩٩                                                                   ٢١٧٧١٧/٢٠٠رهشما
  جناب آقاي دكتر مجيد اكبرپور

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
نامه داخلي کارگروه  ن شوراي عالي فضاي مجازي و آيي٥٤در اجراي مصوبه جلسه 

ه کارگروه جلس هجدهمينپذيري دولت الکترونيکي به پيوست متن مصوبات  تعامل
  . گردد پذيري دولت الکترونيکي جهت انتشار در روزنامه رسمي کشور ارسال مي تعامل

  اصل پذيري دولت الكترونيكي ـ رضا باقري دبير شورا و رييس كارگروه تعامل
  

   کشوريکي دولت الکترونيريپذ مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل
  

  کيمصوبه شماره 
 واصله يها درخواستو  جلسه  شانزدهم کارگروه کيره مصوبه شماک يبند  يدر اجرا
  تبادل اطالعاتي موجود در مرکز مليها سيسرو يبرخ به ي دسترسجاديدر خصوص ا

  : استيکي دولت الکترونيري کارگروه تعامل پذ تأييد موردريزهاي  سيسرو يبرقرار
 ، شخص ثالثمهي باستعالم): انيرانيسامانه رفاه ا (يوزارت تعاون رفاه و کار امور اجتماعـ ١

، استعالم ي اشخاص حقوقتي هو استعالم،ي شناسه اشخاص حقوق استعالم، مکان اقامتسيسرو
 )رانيکارمند ا( دولت ان کارمنداستعالم،  خودرو اشخاص استعالم،ي دانشگاهيليمدارک تحص

 استعالم و يقي عکس اشخاص حقسيسرو: راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروينـ ٢
 اد ممنوع المعاملهافر

 ي استعالم اشخاص حقوق:راني ا اطالعاتيفناورـ سازمان ٣
 اشخاص تياستعالم هو ،استعالم افراد ممنوع المعامله: ي اجتماعنيسازمان تامـ ٤

 ياستعالم اتباع خارج ، حصر وراثتياستعالم اصالت گواه، يي قضاياستعالم اصالت ارا ،يحقوق

 يياستعالم فهرست دارو  :راني ا سالمتمهيبـ سازمان  ٥
  تأييدبا مدل مورد  شاهکار سيسرو، ياستعالم اشخاص حقوق :ريـ شرکت توان ٦

 ييوي و ارتباطات راد مقرراتميسازمان تنظ
 ين اجتماعي تامي پردازمهي استعالم ب:انيسازمان امور دانشجوـ ٧
 گاهياستعالم مدرک از پا : کسب و کاري و بهبود فضاييمقررات زداهيأت ـ  ٨

 يليمدارک تحص
 ي کد پستسيسروس شاهکار و ي سرو:يني امام خم امدادتهيکمـ ٩
 س شاهکاريسرو:  پردازش دانايشگامان رسميـ پ١٠
 يقي اشخاص حقتياستعالم  احراز هو:  سمنانيـ استان سمنان شهردار١١
 و  يستياستعالم سازمان بهز):  برق و آب و فاضالبيشرکتها(ـ استان گلستان ١٢

 دياد شهيبن
 دهنده هي ارايه خدمات توسط نهادهايل ارايم و تسهي تکريکارگروه در راستا: حيتوض

دهندگان  هي ارايس فوق را براي دو سروي فوق دسترسي همانند شرکتهايخدمات عموم
  .  مصوب نموديخدمات عموم

  مصوبه شماره دو
 در قانون يفيتکلهاي   سامانهي براي وزارت راه  و شهرسازيدر خصوص درخواستها

 :مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سامانه امالک و اسکان مقرر شد
سامانه جامع حمل و نقل و مکاتبه ستاد مبارزه با هاي  ر سامانهيـ در خصوص ز١

 يي اجراي دستگاههايتهايک مسئوليع و تفکيقاچاق کاال و ارز  با کارگروه به منظور تسر
 نامه آيين ١١موضوع ماده هاي  ر سامانهي زي متول  کهيوابسته به وزارت راه و شهرساز

 و حمل و نقل ي قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، همانند سازمان راهدار٦ و ٥ مواد يياجرا
 ي کشورييماي هواپ سازمان،يانوردي بنادر و درسازمان (يي اجراير دستگاههاي سايجاده ا

سامانه جامع حمل و نقل نسبت هاي  انهر سامي زيمتول) راني اي اسالميجمهور آهن راهو 
  . ندي پست اقدام نماي از شرکت مليس کد پستيافت سرويبه در

 از GNAF و يس کد پستي سروي برقرارسامانه امالک و اسکانـ در خصوص ٢
  از سازمان ثبت اسناد و امالک يت اشخاص حقوقي استعالم هويشرکت پست و  برقرار

هاي  اتي از قانون ماليه واحده قانون اصالح موادماد» ب« بند ي و در اجراتأييد
)) ٩(جزء نه ( مکرر قانون ١٦٩به ماده ) ٨(  موضوع الحاق تبصره ١٣٩٩م مصوب يمستق

رخانه و حضور ي دبي با همکاريمقرر شد سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرساز
 اطالعات ي و فناورنده وزارت ارتباطاتي کشور و نماي و استخدامينده سازمان ادارينما

 و مدل را يکماه معماريدر کارگروه، روش تعامل و استعالم محل اقامت افراد را ظرف 
  . نديه نمايبه کارگروه ارا

 
 مصوبه شماره سه 

 اطالعات  در خصوص سامانه رفاه ي فناوريي اجرايک مصوبه شوراي ماده يدر اجرا
 :ر مقرر شديان موارد زيرانيا

نه ين زميجاد سامانه متمرکز در اي درمان با توجه به طرح ايليمه تکميب سيسروـ ١
 يس شامل ورودين  سرويا .جاد و برقرار شودي ا١٤٠٠ سال ي از ابتدايمه مرکزيتوسط ب
خ  ي، تار)جدول تعهدات(مه تعهد شده يمه گذار، سقف بي نام شرکت بي و خروجيکد مل

 . جاد شودي سال  ايز تا انتهايس خسارت پرداخت شده نيسرو. مه استيان بيشروع و پا
  تأييدوستي اقالم  پح به شرياتيات بر حقوق از سازمان امور ماليس ماليسرو .ـ٢
اقالم .  خواهد شدي فراخوانيت آن به صورت هفتگيس با توجه به ماهين  سرويشد  ا

 . د تبادل استي به عنوان کلي شخص فقط شماره مليتيهو
اقالم هاي   دادهيموظف است نسبت به صحت سنج ياتيسازمان امور مال  ـتبصره

گاه ثبت احوال يگاه خود را از پاي فهرست حقوق و دستمزد در پايقي اشخاص حقيتيهو
 و يدولت(ات بر حقوق از موسسات يافت اطالعات ماليانجام داده و منبعد در زمان در

 . ديماات بر حقوق را انجام نيت افراد در فهرست مالي هويصحت سنج) يدولتريغ
  . قرار گرفت تأييدوست مورديات  بر درآمد به شرح پيس ماليـ سرو٣
 شد  اقالم  تأييدوستي به شرح اقالم پيقيات بر درآمد اشخاص حقيس  ماليـ سرو٤

 . د تبادل استي به عنوان کلي شخص فقط شماره مليتيهو
 سال ي از ابتداجاد وي ايمه مرکزيمه بدنه خودروها با توجه به برنامه بيس بيـ سرو ٥
 .  برقرار شودي اسالمي جمهوري انتظاميرويان و نيراني سامانه  رفاه اي برقرار شود برا١٤٠٠
 : شد تأييدرياشخاص در بورس به  شرح زهاي  ييس ارزش دارايـ سرو ٦
توسط ) ت معلوم سهام داري هوياشخاص دارا( ي کد بورسي افراد داراستيلـ ١

د در ي افراد جديگرفته و برا قرار انيراني رفاه اسامانه اريدر اختسازمان بورس اوراق بهادار 
 .  شودارسال روزانه ان به صورتيرانيسامانه رفاه ا به ي اعالمسيسروک يقالب 

 يهايي جمع ارزش دارايا سه ماه مدنظر وزارت رفاه به صورت دستههاي  در دورهـ ٢
 يي افراد فاقد داراي براييه ارزش دارانکيح ايتوض.  اعالم شودک سهام عدالتي با تفکافراد

  .  شوديمقدار صفر منظور م
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