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 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 

 «ی صنایع تبدیلی و غذاییهای توسعهتسهیل صدور مجوز طرح»

 زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوبات سی و هفتمین نشست هیأت مقررات

 7 به استناد ماده 29/2/1399مورخ اي کسب و کار در جلسه زدايی و تسهيل صدور مجوزههيأت مقررات

وز قانون اساسی و اصالحات بعدي آن در راستاي تسهيل صدور مج 44هاي کلی اصل قانون اجراي سياست

 نمود:  غذايی به شرح ذير اتخاذ تصميم هاي توسعه صنايع تبديلی وطرح

با  رتبطمرزي و صنايع . براي تأسيس و يا توسعه زنجيره صنايع تبديلی و غذايی و تکميلی بخش کشاو1

 توسط هيأت برداري براساس اطالعات ثبت شده و تأييد شدهرعايت ساير ضوابط جواز تأسيس و يا پروانه بهره

لک ضمن ، استفاده از يک مکان اعم از عرصه يا اعيان يک مG4B.Irبر روي درگاه ملی مجوزهاي کشور 

ر صورت دوده و بيا چند واحد توليدي ديگر بالمانع رعايت حقوق مالکيت و ترهين توسط همان مالک و يا دو 

 باشد. نمی زيبرق و گاز ن عدم نياز مطابق با جواز يا پروانه، الزامی به درخواست و دريافت انشعابات از قبيل آب،

صدور  هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت دو ماه ارتباط سيستمی. وزارتخانه2

ده لی صادرکنناي برقرار نمايند که متقاضيان ايجاد زنجيره ارزش بتوانند از دستگاه متوابه گونهمجوزها را 

ارت سط وزمجوز، مجوزهاي تکميلی و جديد را دريافت نمايند. همزمان با درخواست صدور مجوز جديد تو

ور مجوز ت متوالی صدشود، وزارصادرکننده مجوز اوليه، مراتب به وزارت متولی صدور مجوز جديد اعالم می

ر . نظارت بم کندجديد مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز اقدام الزم را به عمل آورد و نتيجه را اعال
 هد ماند. ربط باقی خواها در چارچوب قوانين و مقررات برعهده دستگاه ذيفعاليت

ها ظرف مدت دو ماه اي ديگر دستگاه( را بر2( و )1. دبيرخانه هيأت مکلف است تسري اقدام مشابه بندهاي )3

 بررسی و نتيجه را به هيأت اعالم نمايد. 
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