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 بسمه تعالی
 

 امیري برادر ارجمند جناب آقاي

 یس جمهوررئ معاون محترم امور مجلس
 

 ؛با سالم و احترام
 

 خصوصوزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات در  01/05/98مورخ  61224/1به نامه شماره  با عنایت

قانون اساسی، ضمن تایید نکات مطرح  44های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست30( و )7(، )1الیحه اصالح مواد )

تاکید بر ضرورت جلوگیری از ادامه فرایند تصویب الیحه مزبور به طریق مقتضی به دلیل الذکر و شده در نامه فوق

 رساند:، موارد ذیل را به استحضار میاشکاالت موجود در آن الیحه

ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی سامانه»، درگاه ملی مجوزهای کشور، به عنوان 1ماده  22در بند  (1

« ن»و پت  از آن، در بنتد  استتمعرفی شده« کشور را بر عهده دارد و تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور

های اجرایی تعمیم داده شده است. از آنجا که دولت های دستگاه، مجوزها به کلیه خدمات و فعالیت2ماده 

رسد بر اساس مفاد این الیحه، شهروندان را مد نظر دارد، به نظر میالکترونیکی ارایه خدمات الکترونیک به 

سازی دولت الکترونیکی محسوب خواهد شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی مسوول و متولی پیاده

هتای سازمان و سایر متولیان نقشی متصور باشد. این در حالیست که بر اساس بررستیاین بدون آنکه برای 

هتت متورخ 54607/ت105816شتماره نروا  تصاضب  4کاررروه  وضواضب د اد آمده در کمیتته فنتی  به عمل

)یا همان درگاه ملی  ی کشورصدور مجوزهاد پنجره واحدر مورد سامانه هیئت محترم وزیران  25/8/1396

هتای متورد و خروجتی دار، این پروژه پیشرفتگانه اولویت 23های مجوزهای کشور( به عنوان یکی از پروژه

 انتظار را نداشته و معماری و برنامه اجرایی آن مورد قبول و تایید کامل کارگروه مزبور نیست. 

الیحه و موضوع ترکیب اعضای هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کستب و  2ماده  «الف»در خصوص بند  (2

وری، اصالح ترکیب اعضتای هیتات ه قبال نیز طی الیحه دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشککار، چنان

مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار پیگیری شده بود و همتانطور کته در بنتد اول نامته صدراالشتاره 

، باعت  ایتن ستازمانوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز مطرح شده است، ترکیب فعلی بتدون حضتور 

های بته عمتل آمتده ابتتر بمانتد. ستوابق تالش های ناهماهنگ در سطح ملی،گیریشود عالوه بر جهتمی

رغم تالش هیتات متذکور، توفیتق سال اخیر نیز گویای این واقعیت است که علی 5اجرایی و نتایج عملکرد 
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چندانی در بهبود فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار و ارتقاء رتبته ایتران در شتاخه ستهولت انجتام 

 کسب و کار حاصل نشده است.

نامه صدراالشاره در مورد عدم امکان تفویض اختیارات مطرح شده به وزیر امتور  2شده در بند نکات مطرح  (3

 اقتصادی و دارایی مورد تایید است.

مجوزهایی کته ختارج از درگتاه ملتی مجوزهتای »الیحه اذعان شده است که  2ماده  «ج»بند  2در تبصره  (4

های اجرایی صتادرکننده های دستگاهکلیه سامانهبر این اساس «. کشور ثبت و صادر شود، فاقد اعتبار است

بایستت تمتام مجتاری کننتد متیمجوز که در حال حاضر به شهروندان و کسب و کارها، خدمت ارایته متی

دسترسی خود به متقاضیان را مسدود نمایند و صرفا از طریق درگاه مزبور درخواستها را دریافت کنند. ایتن 

ها و همچنین پیچیدگی فرایندها، عالوه بر افزایش ریسک ، مقیاس تراکنشهاامر با توجه به تعدد درخواست

عملیاتی ارایه خدمات، ممکن است گلوگاه فرایندی جدیدی را برای کلیه مجوزهای کشور به وجود آورد که 

های رسد. همچنین منوط کردن به درگاه مزبور، اعتباربخشی به مجوزهای دستگاهعمال منطقی به نظر نمی

 یی را دچار خدشه خواهد ساخت.اجرا

زدایی و بهبود محیط کسب وکار بترای به عالوه در ادامه این بند به تصویب دستورالعملی در هیات مقررات

سازمان در فراینتد این نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره شده است که با توجه به عدم حضور 

 کاری را در پی داشته باشد. جرا و موازیتواند امکان تداخل در اتدوین و تصویب، می

زدایی و بهبود محیط کسب وکار جهت الیحه، مهلت زمانی شش ماه برای هیات مقررات 2ماده  «د»در بند  (5

تعیین سقف زمانی صدور مجوزها تعیین شده است، در حالی که این وظیفه قبال نیز در قانون اصالح متواد 

برای مدت معتین  1393قانون اساسی مصوب سال  44های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست7( و )6(، )1)

استت. در محقتق نشتدهاین امتر سال  5ماه( برای هیات منظور شده بود و هنوز پ  از گذشت بیش از  3)

رستد بته جتای ها بوده است. به نظتر متیحالی که این وظیفه، مهمترین وظیفه هیات مذکور طی این سال

تتر آن بتود کته مول اختیارات خود به حوزه خارج از موضوع الیحه، شایستتهتالش جهت گسترش دامنه ش

گرفت تا قسمتی از مشکالت مربوط به صدور حداقل بخشی از این وظیفه اصلی طی این چند سال انجام می

 مجوزهای کسب و کار مرتفع گردد.

ه و امتیاز ایران در شاخه ستهولت عملیاتی ارتقای رتب -الیحه، به ابالغ برنامه اجرایی 2ماده  «ک»در بند  (6

هتای اجرایتی وظتایف و ای برای کلیه دستگاهانجام کسب و کار اشاره شده است. بدیهی است چنین برنامه

تکالیفی را در پی خواهد داشت که هتم بتار عملیتاتی اضتافی و هتم بتار متالی بته دنبتال دارد. لتذا صترفا 

و سازمان برنامه و این سازمان ط کسب وکار )بدون حضور زدایی و بهبود محیگیری در هیات مقرراتتصمیم

های اجرایی، لزوما به حصول نتایج مورد نظر منجر نخواهتد شتد و الزم بودجه کشور( و ابالغ آن به دستگاه



 معاون رئیس جمهور       
 و                                        

 رئیس سازمان                  
 

 
 ریاست جمهوری                                                                 

می کشور   سازمان  اداری و استخدا

 

   :  شماره انهم
 

252742 

12/05/1398 : اترخی انهم  

 ندارد :   ویپست

 

گار :                85350مرکز تلفن :               یم ی سل  دیساختمان شه -16شماره-رعمادی نبش م -یبهشت  دیشه  ابانیخ –تهران   3439495ش ش:           1587773499: یکدپست                     88546929دورن
 

است به منظور اجرایی شدن این برنامه، ساز و کار الزم و روال منطقی و قتانونی بترای تصتویب و ابتالغ آن 

 الح منظور گردد.صتوسط مرجع ذی

بته کشتور الیحه، عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی و ریی  سازمان برنامه و بودجه  2ماده  «م»در بند  (7

های کلی اقتصاد مقاومتی و نیتز تشتکیل قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست 1اعضای شورای موضوع ماده 

 است. قابل تامل کشوردبیرخانه آن شورا در سازمان برنامه و بودجه 

زدایی و بهبود محیط وظایف هیات مقررات -استهمانطور که بارها تاکید شده-سازد در پایان خاطرنشان می

است و تعمیم اختیارات آن به سایر خدمات دولت و مجوزهای کشور،  مجوزهای کسب و کارکسب وکار محدود به 

تمرکز اصلی این هیات از وظایف اصلی خود خواهد کاری، منجر به از دست رفتن عالوه بر تداخل وظایف و موازی

 شد.

( قانون اجرای 30است ماده )بر اساس موارد مطرح شده و همچنین از آنجا که این الیحه صرفا قرار بوده

، دستور فرمایید به طریق مقتضی فرایند اساسی را پوشش دهد، خواهشمند استقانون  44های کلی اصل سیاست

 موضوعات( از متن الیحه حذف گردد و صرفا 7( و )1قف شود یا اصالحات مربوط به بندهای )تصویب این الیحه متو

 ( در جریان تصویب قرار گیرد.30مربوط به ماده )

 

 

 
 

   
 :رهنضشت

 ج رب آقري آذري جهووي هزبو وحتوم ارتبرطرت ه ف رهري اطالعرت، جهت استحضرر  
 استحضرر جهت ،دهلت هيئت وحتوم دديو ويوزابي حرجي آقري ج رب  

 

 

 جمشید انصاري 


