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  تعالی باسمه
  

هاي کلی  قانون اجراي سیاست) 30( و) 7( ،) 1(الیحه اصالح مواد 
  قانون اساسی) 44(اصل چهل و چهارم 

هاي کلی  قانون اجراي سیاست) 1(ماده ) 22(و ) 21(بندهاي  - 1ماده
اصـالحات و   با 25/3/1387قانون اساسی مصوب ) 44(اصل چهل و چهارم 

بـه آن الحـاق   ) 24(و ) 23(صالح و بندهاي الحاقات بعدي آن به شرح زیر ا
  :شود می

 از اعـم  اجـازه الکترونیکـی و غیرالکترونیکـی    نـوع  هـر : مجوز - 21
 موافقـت،  اسـتعالم،  جواز، نماد، پاسـخ بـه   گواهی، نامه، اجازه پروانه، مجوز،
توسـعه،   ادامه، شروع، براي که است مصوبه و هر نوع سند مکتوبی یا تأییدیه
  .شود می صادرربط  توسط مراجع ذي اقتصادي فعالیت برداري بهره یا انحالل

اي اسـت کـه مـدیریت و     سـامانه : درگاه ملی مجوزهاي کشور - 22
شـدن  االجراء ور را بر عهـده دارد و پـس از الزم  راهبري نظام مجوزدهی کش

  .شود مرجع رسمی مجوزهاي کشور محسوب میاین قانون، تنها 
اي اسـت   سامانه: سب و کارک درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد - 23

وظیفه مدیریت و راهبري صدور مجوز یا ایجـاد کسـب و    ملی یا استانی که
وز از درگـاه ملـی   هاي تخصصی را با دریافت درخواسـت مجـ   کار در حوزه

  .عهده داردمجوزهاي کشور بر
ـ اجرا هايدسـتگاه : مجوزمراجع صادرکننده  - 24  موضـوع مـاده   یئ

مصــوب  قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري )5(مــاده  ،قــانون ایــن  )86(
 ،01/06/1366قـانون محاسـبات عمـومی مصـوب      )5(و ماده  08/07/1386

 و معــادن بازرگــانی، صــنایع، روســتا، اتاقهــاي و شــهر اســالمی شــوراهاي
اقتصــادي و  تشــکلهاي اصــناف ایــران، تعــاون ایــران و کشــاورزي ایــران،
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نماینـدگان   یـا  صـنفی  نظامهـاي  و مجـامع  شوراها، ها، اتحادیه غیراقتصادي،
آنها، دستگاههاي زیر مجموعه قـوه قضـائیه و نهادهـا،     غیرمستقیم یا مستقیم

سـایر   هاي زیر نظر مقـام معظـم رهبـري و    سسات و تشکیالت و سازمانمؤ
  کار و  کسب بهبود محیط و زدایی مقررات هیأتمراجع بنا به تشخیص 

  :شود رح زیر اصالح میهاي آن به ش قانون و تبصره) 7(ماده  - 2ماده
  - 7ماده
دولتـی در اقتصـاد ملـی،    توسعه فعالیت بخشـهاي غیر به منظور  - الف

هــاي  ا در عرصــهو رفــع محــدودیت از فعالیــت ایــن بخشــهتوانمندســازي 
بهبـود   و زدایـی  مقـررات  هیـأت گذاري در کشور،  اقتصادي و تسهیل سرمایه

. شـود   تشـکیل مـی  دارایـی   و اقتصـادي  امـور  وزارت در کار و  کسب محیط
  :شرح زیر است و دبیرخانه آن به هیأتکیب اعضاء، وظایف و اختیارات تر

   :ترکیب اعضاء 
  )یسرئ(وزیر امور اقتصادي و دارایی ـ 1
  جمهور معاون حقوقی رئیس - 2
  شوراي اسالمیمجلس  گاننمایندنفر از  سه - 3
   یه در حوزه کسب و کارقضائ رئیس قوهنماینده  - 4
  کشور کل دادستان - 5
  اداري عدالت دیوان رئیس  - 6
  کشور کل بازرسی سازمان رئیس  - 7
  رئیس دیوان محاسبات کشور - 8
  رقابت شوراي رئیس - 9

  ایران کشاورزي و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس - 10
  ایران  تعاون اتاق رئیس - 11
  رئیس اتاق اصناف ایران  - 12
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 معـادن  صنایع، بازرگانی، پیشنهاد اتاقهاي با صاحب نظر نفر سه  - 13
وزیر امور اقتصادي و  حکم با ایران و اصناف ایران ایران، تعاون کشاورزي و

  دارایی 
صـادرکننده  ربـط موضـوع یـا     باالترین مقام دستگاه اجرائـی ذي  - 14

  مجوز 
جلسـات  شـود و    مـی تشـکیل  هر ماه حداقل یک بـار   هیأت - تبصره

تصـمیمات  . اعضاء رسمیت خواهد داشـت  اکثریت رئیس و با حضور هیأت
   .معتبر خواهد بودن احاضربا رأي اکثریت  هیأت

   :وظایف و اختیارات
کـار   و  کسب بهبود محیط و زدایی مقررات هیأتوظایف و اختیارات 

  :به شرح زیر است
تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کـار   - 1

حضـوري و  ترجیحـاً بـه صـورت آنـی و غیر     با حداقل هزینـه و مراحـل و  
 اندازي آن در کمترین زمان ممکن راه

یید عناوین مجوزهاي اعالمی و تعیین سقف زمانی براي صدور تأ - 2
مجــوز در هــر کســب و کــار و شــرایط و مراحــل صــدور مجوزهــا شــامل 

ــیش ــتعالمات پ ــه اس ــاز، هزین ــدهاي   نی ــدارك الزم و فرآین ــانونی، م ــاي ق ه
 ور مجوز و مدت زمان اعتباردستگاهی صد بین

انتشار شرایط صدور مجوزهاي کسب و کار به تفکیک هر کسـب   - 3
 و کار در درگاه ملی مجوزهاي کشور 

هـاي  تعیین فهرست دستگاههاي اصلی در صدور مجـوز در فعالیت  - 4
 کسـب و کـار و   اقتصادي براي ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد

 هاي مورد نیاز رالعملتهیه  استانداردها و دستو
ه و امتیاز ایـران  عملیاتی ارتقاي رتب - یتدوین و ابالغ برنامه اجرائ - 5
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 المللی کسب و کار در جایگاه شاخصهاي بین
هـا و سـایر    نامـه  ها، آیین ها، بخشنامه حذف یا اصالح دستورالعمل - 6

 در جهت بهبود محیط کسب و کار ی مخل کسب و کارئمقررات اجرا

  :دبیرخانه
کـار،   و  کسـب  بهبـود محـیط   و زدایـی  مقـررات  هیـأت دبیرخانه  - 1

تشکیالتی است مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایـی کـه انجـام امـور     
. مذکور را برعهـده دارد  هیأتاي  هاي دبیرخانه ی و فعالیتئکارشناسی و اجرا

موجـب ایـن قـانون، پـس از ثبـت درخواسـت متقاضـی در درگـاه ملـی           هب
  . مجوزهاي کشور، این دبیرخانه پیگیر درخواست متقاضی است

، به انتخاب و با حکم وزیـر امـور اقتصـادي و دارایـی     هیأتدبیر  - 2
  .شود توسط دبیر ابالغ می هیأتمنصوب و کلیه مصوبات این 

زدایـی   مقـررات  هیـأت ت وظایف دبیرخانه و نحوه تشکیل جلسا - 3
ـ  ـ   هب مــاه پــس از  ود کــه ظـرف مــدت یـک  موجــب دسـتورالعملی خواهــد ب

  . رسد یادشده می هیأتشدن این قانون به تصویب ءاالجرا الزم
در کـار   و  کسـب  بهبود محـیط  و زدایی مقررات هیأتمصوبات  - ب

ها پـس   نامه ها، آیین رالعملها، دستو مورد مجوزها و حذف و اصالح بخشنامه
هـاي هیـأت    ایـی و در مـورد تصـویبنامه   یید وزیر امـور اقتصـادي و دار  تأ از

وزیــران، بــراي کلیــه مراجــع صــدور مجــوز  وزیـران پــس از تأییــد هیــأت 
پس از انجام این تکـالیف نیـز اسـتمرار     هیأتفعالیت این . است ءاالجرا الزم

ـ   یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصالح قوانین نیاز داشـته  ن باشـد، ای
هاي الزم را براي اصالح قوانین تهیه و به مراجع  موظف است پیشنهاد هیأت

  .ه نمایدئمربوط ارا
است و هیچ  ءاالجرا در کلیه موارد، نافذ و الزممذکور  هیأتمصوبات 

اقدامی را صورت دهد کـه   هیأتمرجعی حق ندارد در تغایر با مصوبات این 
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ایطی مشـابه وضـعیت پـیش از    منجر به بالاثر شدن مصوبات و یا ایجاد شـر 
  .تصویب مصوبه، شود

ف مدت چهارماه پـس  موظفند، ظر مجوزکلیه مراجع صادرکننده  - ج
شدن این قانون، نسبت بـه اظهـار عنـوان و تکمیـل شناسـنامه      ءاالجرا از الزم

شـده توسـط    صدور، تمدید، اصالح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین
کـار بـر روي درگـاه ملـی      و  کسـب  محـیط بهبـود   و زدایـی  مقررات هیأت

عـدم ثبـت اطالعـات    . مجوزهاي کشور به صورت الکترونیکی اقدام نماینـد 
راي رقابـت  شده، تخلف محسـوب شـده و شـو    مجوز در ظرف زمانی تعیین

مـذکور،   هیـأت نفع یـا گـزارش دبیرخانـه     موظف است حسب شکایت ذي
اتخـاذ تصـمیم   ایـن قـانون   ) 61(نسبت به موضوع رسیدگی و حسب مـاده  

این بند، ) 1(نماید و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره 
  .معرفی نماید

یه مکلـف اسـت   این قانون قوه قضـائ ) 32(راي ماده در اج - 1تبصره 
براي رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجراي این قانون، شعب خاصـی  

  .را براي حوزه مجوزها و کسب و کار تعیین کند
دبیرخانه راهبري و مدیریت درگاه ملی مجوزهاي کشور با  - 2صره تب

است و کلیه امور مـرتبط بـا    کار و  کسب بهبود محیط و زدایی مقررات هیأت
سـاخت و امنیـت آن توسـط وزارت ارتباطـات و     افـزار، زیر  افزار، نرم سخت

مجوزهایی که خارج از ایـن درگـاه ثبـت و    . شود فناوري اطالعات تأمین می
  .صادر شود، فاقد اعتبار است

موجـب دسـتورالعملی    نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهاي کشـور بـه  
 و زدایـی  مقررات هیأتماه با پیشنهاد دبیرخانه  دت سهخواهد بود که ظرف م

 و معـادن  صـنایع،  بازرگـانی،  کار و همکـاري اتاقهـاي   و  کسب بهبود محیط
  .رسد مذکور می هیأتاصناف، به تصویب  کشاورزي، تعاون و
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موظـف اسـت   کـار   و  کسـب  بهبود محیط و زدایی مقررات هیأت - د
ها توسط مراجـع مـرتبط، ظـرف    پس از بارگذاري اطالعات مربوط به مجوز

ماه نسبت به تعیین سقف زمانی براي صدور مجوز در هر کسـب   مدت شش
و هـاي قـانونی، مـدارك الزم     نیاز، هزینه و کار، استعالمات و مجوزهاي پیش

دستگاهی صدور مجـوز بـا هـدف کـاهش زمـان و هزینـه و        فرآیندهاي بین
حضـوري اقـدام   غیرصورت آنـی و   ههمچنین تسهیل صدور مجوز ترجیحاً ب

  .کند و در درگاه ملی مجوزهاي کشور منتشر نماید
موظفنـد درخواسـت متقاضـیان مجـوز      مجوزمراجع صادرکننده  - هـ

کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهاي کشور دریافت 
اشباع «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل . و بررسی کنند

امتنـاع  . ، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند»بودن بازار
ت مجــوز و تــأخیر بــیش از ظــرف زمــانی از پــذیرش مــدارك و درخواســ

شده در درگاه ملی مجوزهاي کشور در صدور مجوز بـراي متقاضـیانی    تعیین
انـد،    که مدارك معتبر مصرح در درگاه ملـی مجوزهـاي کشـور را ارائـه داده    

ایـن قـانون اسـت و شـوراي     ) 45(موضوع ماده » اخالل در رقابت«مصداق 
یدگی و بـاالترین مقـام مسـؤول    نفع رسـ  رقابت موظف است به شکایت ذي
ایـن قـانون   ) 61(مـاده  ) 12(شده در بند  دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین

  .محکوم کند
 ارائـه  ، ازمجـوز مراجع صـادرکننده   از یک هر که صورتی در - تبصره

 کنـد،  درگاه ملی مجوزهاي کشور امتناع در شده تعیین زمانی ظرف در مجوز
الکترونیکـی در درگـاه    بـه صـورت   شکایت ثبتنسبت به  تواند می متقاضی

مقام مرجع صـدور   موارد، باالترین این در .ملی مجوزهاي کشور اقدام نماید
 تاریخ از کاري روز ده حداکثر مدت ظرف موظفند مربوط، استاندار یا مجوز
 صـدور  زمینـه  قـوانین،  ارچوبهچ در و بررسی را موضوع درخواست، ثبت
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چنانچه ظرف مـدت مـذکور    .نمایند فراهم را درخواست مورد مجوز فوري
نشـد، مرکـز ملـی رقابـت وفـق       فراهم درخواست مورد مجوز صدور زمینه

حسب لزوم متخلفـان را بـه شـعب خـاص      نماید و مقررات مربوط اقدام می
  .، معرفی نماید»ج«بند ) 1(موضوع تبصره 

در صورتی که پس از پایان ظـرف زمـانی مقـرر، صـدور مجـوز       - و
ربـط   ول و ذيین و مقررات تکلیف شود، مراجـع مسـؤ  حسب قوانجدیدي 

 هیأت. االشاره اقدام نمایند ماه مطابق رویه فوق مجوز مکلفند ظرف مدت یک
موظف است ظرف مـدت دو مـاه   کار  و  کسب بهبود محیط و زدایی مقررات

پس از بارگذاري اطالعات مربوط به مجـوز جدیـد توسـط مراجـع مـرتبط،      
  .یید آن اقدام نمایدتکالیف خود در خصوص بررسی و تأام نسبت به انج

پــس از انتشــار اطالعــات مربــوط بــه مجوزهــا در درگــاه ملــی   - ز
مجوزهاي کشور، تغییر در عنوان، شرایط صـدور مجوزهـاي کسـب و کـار     

ــیس     ــتور رئ ــه دس ــد، بالفاصــله ب ــأتچنانچــه در جهــت تســهیل باش  هی
شـود و   کار در درگاه یادشده اعمال می و  کسب بهبود محیط و زدایی مقررات

چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارك موردنیاز و به هر نحو، مشـکل  
ماه قبل از اجـراء، در ایـن    کردن صدور مجوز باشد، شرایط جدید باید از سه

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتـی بـا   . درگاه اعالم شود
اي بـیش از آنچـه در    هیچ شرط یا مـدرکی یـا هزینـه   توافق متقاضی مجوز، 

تخلـف از  . درگاه ملی مجوزهاي کشور تصریح شده، از متقاضی مطالبه کنند
قـانون مجـازات   ) 600(حکم این تبصـره مشـمول مجـازات موضـوع مـاده      

ــنجم(اســالمی  ــاب پ ــرات و مجــازات - کت ــده، مصــوب  تعزی هــاي بازدارن
  .است) 2/3/1375

خـذ مجـوز   هاي اقتصادي که نیازمند أ از فعالیتدر مورد آن دسته  - ح
 از دستگاههاي متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مـدیریت 



9 

خذ و تکمیل و صدور مجـوز را بـر عهـده    یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أ
خواهد داشت و از طریق ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب 

نماید که ضمن  اي اقدام می گونه ستگاههاي مرتبط بهکت سایر دو کار با مشار
نظر بـراي صـدور    رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد

 بهبـود محـیط   و زدایـی  مقـررات  هیـأت شده توسط   بینی مجوز از زمان پیش
  .تجاوز ننماید کار و  کسب

در ایجاد فرآیند درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسـب و کـار،   
. دستگاههاي فرعی صدور مجوز موظفند همکـاري الزم را بـه عمـل آورنـد    

و همچنین فهرسـت   مورد نیاز ها و ضوابط ، رویهها، استانداردها دستورالعمل
هـاي مختلـف متناسـب بـا      هاي اصلی در صدور مجـوز در فعالیـت  دستگاه

تهیـه و ابـالغ    کار و  کسب بهبود محیط و زدایی مقررات هیأت شرایط توسط
  . می شود
ــه اجــراي مصــوبات    - ط ــأتمراجــع صــدور مجــوز مکلــف ب  هی
ـ و اراکـار   و  کسب بهبود محیط و زدایی مقررات ماهـه بـه    ه گـزارش شـش  ئ

مکلفنـد در صـورت    هیـأت مراجع نظارتی عضو . هستند هیأتدبیرخانه این 
مصـوبات یـا حسـب گـزارش دبیرخانـه نسـبت بـه        مشاهده موارد مغایر با 

برابر قوانین و مقررات جاري کشور حداکثر ظرف مـدت   انبرخورد با متخلف
مراجـع  در صـورتی کـه   . اقدام کنند هیأته گزارش نتایج آن به ئدو ماه و ارا
یـات  ئجز به صورت عمـدي یـا سـهوي، عنـوان مجـوز و      مجوزصادرکننده 

 و  کسـب  بهبود محـیط  و زدایی مقررات هیأتمربوط به آن را اظهار ننمایند، 
صـالح نسـبت بـه آن     ي می تواند حسب اطالعات دریـافتی از مراجـع ذ  کار 

ولیت مرجـع صـدور   ؤرافع مس هیأتتصمیم این . مجوز اتخاذ تصمیم نماید
  .ن نخواهد بودامجوز و اعمال مقررات مربوط در خصوص متخلف

موظـف   گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایـران  مان سرمایهساز - ي
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گـذاري در کشـور را از طریـق     است اطالعات مربوط به فرصـتهاي سـرمایه  
  .اختیار متقاضیان قرار دهد درگاه ملی مجوزهاي کشور در

مکلف است هر کار  و  کسب بهبود محیط و زدایی مقررات هیأت - ك
محـیط   قانون بهبود مستمر )3(و  )2(رعایت مواد  ماه، با ساله تا نیمه اول دي
، معادن و کشـاورزي  ت نظرات اتاقهاي بازرگانی صنایعکسب و کار و دریاف

ربط،  ی و کارگري ذيیعاون ایران و اصناف ایران و تشکلهاي کارفرماایران، ت
عملیاتی ارتقاي رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجـام   - یئبرنامه اجرا
ربـط هـر    هاي ذيهدسـتگا . ار براي سال بعد را تهیه و ابالغ نمایدکسب و ک

هاي مذکور، حسب مورد مکلـف بـه اجـراي برنامـه     ها و تشکلسه قوه و اتاق
مـاه سـال آینـده     نحوه اجراي آن تا پایان اردیبهشتمذکور و ارائه گزارش از 

 .هستند
گوي دولت و بخش خصوصی موضوع بنـد  مصوبات شوراي گفت - ل

هـاي توسـعه کشـور مصـوب      قانون احکـام دائمـی برنامـه   ) 12(ه ماد »الف«
قانون مـذکور،  ) 12(ماده  »ب«و مصوبات کمیته مذکور در بند  10/11/1395

 و  کسب بهبود محیط و زدایی مقررات هیأتکه مرتبط با وظایف و اختیارات 
  .شود ارسال می هیأتاست، به این  کار

ـ  وزیر امور اقتصادي و دارایی و   - م یس سـازمان برنامـه و بودجـه    رئ
تحقـق   قـانون نحـوه پیگیـري   ) 1(کشور به اعضاي شوراي مذکور در مـاده  

. شـوند  اضـافه مـی   5/3/1394صـوب  م هاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی    سیاست
قانون مذکور، بدون ایجـاد و  ) 2(دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده 

شـود   تشکیل می بودجه کشور توسعه هرگونه تشکیالت، در سازمان برنامه و
هاي ایـن شـورا و کـارگروه بـه صـورت مشـترك توسـط         و گزارش فعالیت

شود  ت امور اقتصادي و دارایی تهیه میسازمان برنامه و بودجه کشور و وزار
.  گـردد  اسـالمی تقـدیم مـی   ماهـه بـه مجلـس شـوراي      و به صـورت شـش  
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 هیـأت ارات ایـن شـورا و کـارگروه در حـوزه وظـایف و اختیـ       پیشنهادهاي
در  وزیر امور اقتصادي و دارایـی از طریق زدایی و بهبود کسب و کار  مقررات

  .شود مطرح و اتخاذ تصمیم می هیأتاین 
ل کلیــه خــدمات و مفـاد ایــن قــانون، عـالوه بــر مجوزهــا شـام      - ن

هاي ثبت اسناد و امالك کشور، ثبـت   ی و سازمانفعالیتهاي دستگاههاي اجرائ
جتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسـه اسـتاندارد و   احوال کشور، تأمین ا

تحقیقات صنعتی ایران، شـهرداري تهـران و کالنشـهرها، نیـروي انتظـامی و      
هاي آموزش و پـرورش، علـوم، تحقیقـات و فنـاوري، بهداشـت،       وزارتخانه

فرهنگ و ارشـاد اسـالمی کـه بنـا بـه تشـخیص        و درمان و آموزش پزشکی
هـاي   مـرتبط بـا فعالیـت    کـار  و  کسـب  محـیط بهبود  و زدایی مقررات هیأت

  .اقتصادي و مجوزها هستند، نیز خواهد بود
هـایی کـه تحـت     عدم اجراي این ماده در مورد نهادها و سازمان - س

ذن ایشان جـایز اسـت و در مـواردي کـه     إنظر مقام معظم رهبري هستند، با 
بنـدي   بقـه هاي دستگاهها در مورد احکام این ماده، داراي ط وظایف و فعالیت

منیت ملی مشمول حکـم ایـن   عالی ا یید شورايتأ اطالعاتی و امنیتی باشد با
  .باشد ماده نمی

  :شود هاي آن به شرح زیر اصالح می قانون و تبصره) 30(ماده  - 3ماده
  - 30ماده
هـا،   عاوي و اختالفات ناشـی از واگـذاري  جهت رسیدگی به د - الف

 اقتصـادي،  امـور  متخصصـان  از نفر متشکل از چهار(نفره  داوري هفت هیأت
ـ دارا و اقتصـادي  امـور  وزراي پیشنهاد مشـترك  به حقوقی و مالی، فنی ی و ی
وزیران و  هیأت و تصویب بودجه کشور و برنامه سازمان رئیس و دادگستري

 نفر بـه پیشـنهاد رئـیس    یک نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو
تعاون ایـران   اتاق اورزي ایران و رئیسمعادن و کش و صنایع و بازرگانی اتاق
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  :شود میزیر تشکیل  با رعایت موارد) سال براي مدت شش
 نحـوه . اسـت  مستقر دادگستري وزارت در داوري هیأت دبیرخانه - 1
الزحمـه   ، حـق تهیـأ  دبیـر  و رئـیس  انتخاب هیات، جلسات اداره و تشکیل
 مـاه  مدت سه ظرف که است اي نامه آیین اجرایی براساس امور سایر و داوران

 و دادگسـتري  هاي وزارتخانه پیشنهاد به این قانون شدن ءاالجرا الزم تاریخ از
  .رسد می وزیران هیأت تصویب به و شود تهیه می دارایی و اقتصادي امور

 اعضــاء از نفــر پــنج حــداقل حضــور بــا داوري هیــأت جلســات - 2
 اعتبار داراي  ناحاضر اکثریت رأي با آن هاي و تصمیم یافت خواهد رسمیت
 .برسد امضاء به و قید مجلس صورت در باید نیز نظر اقلیت . است قانونی

 از ناشـی  اختالفـات  و دعاوي به نسبت تصمیم اتخاذ و رسیدگی - 3
 در دولــت و شــرکتهاي دولتــی ســهام دولتــی، بنگاههــاي واگــذاري ینــدآفر

ایـن قـانون   موضوع  آنها هاي دارایی و حقوق و غیردولتی و دولتی شرکتهاي
 در بایـد  داوري موضـوع . ماده است این داوري موضوع هیأت صالحیت در

   .گردد درج واگذاري قرارداد و ها دارایی و سهام عرضه آگهی
واگذاري شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگـذاري   یندفرآ - تبصره

 و بـوده  واگذاري با مرتبط مستقیم طور به داوري هیأت تشخیص به که است
 و هـا بنگاه کارکنـان  و آنهـا  قـانونی  مقـام  قـائم  یـا  قـرارداد  طرفین به محدود
   .باشد نفع  ذي ثالث اشخاص سایر و شده واگذار دولتی هايشرکت

 کتبـی  یـا  حضـوري  دفاعیـات  و اظهارات استماع با داوري هیأت - 4
 تحقیـق  هرگونـه  طرفین استناد مورد مدارك و دالیل بررسی و دعوي طرفین

 مبـادرت  سـپس  دهد و می انجام باشد الزم کشف حقیقت براي که اقدامی یا
  .نماید می رأي صدور به

 در و دعوي طرفین از هریک درخواست به تواند می داوري تهیأ - 5
 بـه  مبـادرت  مـدنی  دادرسی آیین مقررات رعایت با ضرورت احراز صورت
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ت، ي هیـأ اجراي ایـن دسـتور هماننـد سـایر آرا    . نماید موقت دستور صدور
  .باشد دادگستري می مدنی احکام برعهده اجراي

 طـرفین،  بـه  ابـالغ  تاریخ از روز بیست از پس داوري تهیأ رأي - 6
 صـرفاً (آن  انقضاي از پس و یا مذکور در مدت و استء ااالجر الزم و قطعی

قابـل   طـرفین  از توسـط هریـک   )براي تـأخیر  موجه عذر وجود صورت در
 دبیرخانـه  طریـق  از یـا  رأسـاً  کتبی صورت به اعتراض باید اعتراض است و

 رئـیس  توسـط  که تهران استان تجدیدنظر دادگاه از اي به شعبه داوري تهیأ
 از خـارج  مـذکور  شعبه. گردد تقدیم شود، می تعیین امر این براي یهقضائ قوه

 و قطعـی  صـادره  أي ر. کنـد  مـی  صـادر  رأي و رسـیدگی  اعتـراض  به نوبت
  .استء ااالجر الزم

موارد سکوت این ماده مقـررات قـانون آیـین دادرسـی مـدنی      در  - 7
  .حاکم است
 مـالی  ییجزا مدنی، هر محکومیت مسؤولیت است مکلف دولت - ب

 مجریـان امـر   و مسـؤوالن  جرم از ناشی زیان و ضرر جبران محکومیت به و
 چـه  واگـذاري،  مناسـبت  بـه  آنـان  غیرعمـدي  خطاهاي قبال در را واگذاري

 خـود  هزینـه  بـه  فردي، مسؤولیت عنوان به چه  و جمعی عنوان مسؤولیت به
 از یـک  هـر  کـه  را مخـارجی  و هـا  هزینه کلیه گر که بیمه کند بیمه اي گونه به

 فـوق  موصـوف  عنـاوین  از یک تحت هرواگذاري،  امر مجریان و مسؤوالن
  .بپردازد شوند، می آن پرداخت به ملزم

قانون رفع موانع تولید ) 57(از تاریخ تصویب این قانون، ماده  - 4ماده
مجلس شـوراي   01/02/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب  رقابت

  .شود اسالمی لغو می
***************  
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  46309 شماره
  7/6/1397تاریخ 

  به مجلس شوراي اسالمیبرنامه و بودجه و محاسبات  گزارش کمیسیون
قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادي،   ) 23(الی ) 20(واد الیحه اصالح م

قانون اجراي ) 30(اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تنفیذي در ماده 
 989قانون اساسی به شماره چاپ ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  سیاست

در جلسـه  ارجاع شده بـود،   فرعیعنوان  کمیسیون بهاین به جهت رسیدگی که 
ــی،   6/6/1397مــورخ  ــدیران و کارشناســان دســتگاههاي اجرائ ــا حضــور م ب

ها و دیوان محاسبات مورد رسـیدگی قـرار گرفـت و     کارشناسان مرکز پژوهش
  .تصویب رسید کلیات و مواد آن عیناً به

  
  برنامه و بودجه و محاسباترئیس کمیسیون 

  غالمرضا تاجگردون                 




