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تصویب نامه در خصوص بهبود محیط کسب و کار و ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز بر روی 

 درگاه ملی مجوزهای کشور

 هیأت وزیران 27/7/1399مصوب 

پارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلفند ظرف شش مـاه به منظور يک -1

شـوند، بـر ح میترتيبی فراهم نمايند که کليه مجوزهايی که پس از ابالغ اين تصويبنامه صادر، تمديد يـا اصـال

مـان زمجـوزي کـه بعـد از روي درگاه ملی مجوزهاي کشور، ثبت و شناسه يکتاي مجوز دريافت نماينـد. هـر 

ا بـاندازي اين درگاه صادر شده و فاقد شناسه يکتاي مجوز باشد، معتبر نيست. مراجع صدور مجوز مکلفنـد راه
هـاي خواسـته شـده، ايـن شناسـه را هاي صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارايه دادهاتصال الکترونيکی سامانه

 . دريافت و بر روي مجوزهاي صادره ثبت نمايند

هايی کـه کليه دسـتگاه – (1)1393مصوب  –( قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور 9ر اجراي ماده )د -2

نامه، باشند، مکلفند ظرف چهار ماه از تاريخ ابالغ اين تصـويبها میها و زيرساختمراجع قانونی استعالم حريم

( قانون مـذکور 9نامه اجرايی تبصره ماده )هاي خود، بر اساس آيينهاي اطالعات مکانی عارضهپس از تهيه اليه

سخ استعالمات مـذکور بـه ، نسبت به پا(2)13/6/1398هـ مورخ  43775ت/73463نامه شماره موضوع تصويب

 صورت الکترونيکی هوشمند و بدون نياز به دخالت کاربر اقدام نمايند. 

 هاي اطالعات مکانی به عهده دستگاه اجرايی مربوط است. مسؤوليت به روزرسانی و نگهداري اليه

ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفـت، منـابع زيرساخت ها وراجع صادرکننده استعالم مرتبط با حريمم -3

هاي زيست محيطی، منابع طبيعی و مراتـع، آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوي، ميراث فرهنگی، شهر، حريم

هاي دريافت شده ها، راه آهن، جاده و تأسيسات اتمی مکلفند به درخواستصنايع دامپزشکی، امنيتی، فرودگاه

فسـير تی مجوزهاي کشور، ظرف پانزده روز کاري به صورت واضـح، غيرمشـروط و غيرقابـل از طريق درگاه مل

 باشد. پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت ياد شده، به منزله موافقت با درخواست می

باشـد و غيرقابـل تغييـر پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صـادرکننده اسـتعالم می -1تبصره 

 است. 

هاي مرتبط با اعالم و در پايگـاه ، حريم1399موضوع اين بند موظفند تا پايان آبان ماه ع مراج -2تبصره 

 رسانی اينترنتی خود اعالم نمايند. اطالع

 
 


