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ماده 62ـ در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی ،پروانه،
جواز ،استعام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مودیریت خودمات
کشوری و ماده ( )5قانون محاسبات عمومی است ،دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پوس از
اباغ این قانون ،نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجووز و همچنوین
شیوه صدور ،تمدید ،لیو و سایر مقررات ناظر بور آن را رسوماد بوه کوارگروهی متشوکل از معاونوت ،معاونوت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور ،معاونت حقوقی رئیسجمهور ،وزراء امور اقتصادی و دارائی،
کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسویونهای برناموه و بودجوه ،اصول
نودم ( )90قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعام نمایند .در صورت عدم ارسال مستندات موضوع ایون
ماده در مهلت تعیینشده ،الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بااترین مقام دستگاه و
مقامات و مدیران مجاز از طری وی مسؤول حسن اجرای این حکم میباشند.
کارگروه موظف است ظری شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها بوا رویکورد
تسهیل ،تسریع ،کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و همواهنگی دسوتگاههای مختلوف و حوذی مجوزهوای
غیرضرور و اصاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبهای بورای احوراز مراعوات
آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ،نسبت به اباغ دستورالعمل مشتمل بر بوازنگری
و تسهیل و اصاح و جایگزینی روشها ،تجمیع مجوزها و لیو مجوزهای غیرضروری در چهوارچوب ضووابط
قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تلیید رئیسجمهور اقدام نماید .این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و
روشهای اجرائی لیو یا اصاح شده به موجب این ماده محسوب میشوود و بورای هموه دسوتگاههای اجرائوی
مذکور ازمااجراء است.
تیییر یا اصاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلوس شوورای اسوامی
است.
تبصره1و کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شوامل انوواع مجوزهوا ،مرجوع و شویوه
صدور ،تمدید و لیو و احیاء و زمانبندی مربوط را در یک پایگاه اطاعاتی کوه بوه هموین منظوور طراحوی و
مستقر می سازد به اطاع عموم برساند .کلیه اطاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبول از آغواز هور
سال منتشر می شود .اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خوار از مووارد
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منتشره در کتاب سال و پایگاه اطاعرسانی مذکور ممنوع و مرتکوب عواوه بور جبوران خسوارت زیواندیوده بوه
مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره 2و مفاد این حکم عاوه بر مجوزها شامل کلیوه خودمات و فعالیتهوای دسوتگاههای اجرائوی یادشوده از
جمله سازمانهای ثبت اسناد و اماک (ثبت شرکتها) ،ثبت احوال ،تلمین اجتمواعی ،حفاظوت محویط زیسوت،
مؤسسه استاندارد و تحقیقوات صونعتی ایوران ،شوهرداری تهوران و کوان شوهرها ،نیوروی انتظوامی ،گمورک،
خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه هوای آمووزش و پورورش ،علووم ،تحقیقوات و فنواوری ،بهداشوت ،درموان و
آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براسواش قووانین در ازاء خودمات ،وجووهی از اشوخاص
حقیقی و حقوقی اخذ میشود ،نیز خواهد بود.
اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.
درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبوری اسوت و
همچنین درخصوص دستگاههایی که مستقیماد زیر نظر ایشان است اجرای ایون حکوم منووط بوه ا ن معظوملوه
است.
تبصره 3و دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق ،مجاز به أخوذ
مبالیی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شدهاست ،نمیباشند .تخلف از اجرای این حکم و
سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ( )600قانون مجازات اسامی است.
ماده70ـ در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجووز از دسوتگاههای متعودد مویباشوند،
دستگاه اصلی موضوع فعالیت ،وظیفه مدیریت یکپارچه ،هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز
را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یوا در فضوای مجوازی بوا مشوارکت
سایر دستگاههای مرتبط به گونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزموانی صودور مجوزهوا ،سوقف
زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصول چهول و
چهارم ( )44قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد ،دستگاههای فرعوی صودور مجووز موظفنود نسوبت بوه ارائوه خودمات از طریوق
استقرار نماینده تامااختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری ازم را به عمول
آورنوود .دسووتورالعمل مربوووط شووامل رویووههووا و ضوووابط و نحوووه برخووورد بووا متخلفووین و همچنووین فهرسووت
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دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف به تصویب کارگروه موضوع مواده ( )62ایون قوانون
میرسد.
ماده75ـ به منظور تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی ایون بخشوها،
بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخا تصمیم مؤثر برای اقودامات ازم در چهوارچوب قووانین و مقوررات
موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع یربط ،شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل میشود:
 .1وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
 .2رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران
 .3معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
 .4وزیر صنایع و معادن
 .5وزیر تعاون
 .6وزیر بازرگانی
 .7وزیر جهاد کشاورزی
 .8وزیر کار و امور اجتماعی
 .9وزیر نفت
 .10وزیر نیرو
 .11دو نفر از معاونان قوهقضائیه به انتخاب رئیس قوه
 .12رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی
 .13رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی
 .14رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی
 .15رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسامی
 .16رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 .17دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسامی ایران
 .18شهردار تهران
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 .19هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف
تبصره 1و نحوة انتخاب اعضاء ردیف ( )19و چگونگی تشوکیل جلسوات کوه حوداقل هور پوانزده روز یکبوار
برگزار میگردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دسوتورالعملی اسوت کوه در نخسوتین جلسوة شوورا تهیوه و
تصویب میشود.
تبصره2و محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتواق بازرگوانی و صونایع و معوادن ایوران
است.
ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظوف اسوت بوا همکواری و حضوور اتواق تعواون مرکوزی
جمهوری اسامی ایران و شورای اصنای کشور ،نسبت به شناسوایی قووانین ،مقوررات و بخشونامههوای مخول
تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مسوتمر از تشوکلهای تولیودی و صوادراتی سراسور
کشور و بررسی و پردازش مشکات و خواستههای آنها بطور مسوتمر گزارشوها و پیشونهادهایی را تهیوه و بوه
کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد .کمیته موذکور موظوف اسوت ضومن
بررسی پیشنهادهای ارائهشده راهکارهای قانونی ازم را بررسی و پیگیری نماید.
تبصره1و گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامههای مزاحم ،خواء قوانونی ،اجورای
نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی ،حقوق مالکیت
و حمایت از سرمایه گوذاری و تولیود و صوادرات و اشوتیال و چگوونگی کواهش قیموت تموامشوده کااهوا و
خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایهگذاری و تولید و استفاده بهینه
از سرمایهگذاریها و ظرفیتهای موجود است.
تبصره2و کمیته یک نسخه از همة گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصول چهول و
چهارم ( )44قانون اساسی و شورای گفت وگو موضوع ماده ( )75این قانون ارسال مینماید.
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