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درگاه ملی مجوزها حاال به مرجع صدور مجور برای 
هر نوع کسب و کار در حوزه های مختلف تبدیل شده 
که با استقبال دستگاه ها نیز همراه بوده است. هرچند 
در این میان هنوز افراد و دستگاه هایی هستند که در 
برابر این قانوِن خوب مقاومت کرده و سعی در حفظ 

رانت هایی که در اختیارشان بوده را دارند.
بر اساس اعالم درگاه ملی مجوزها، از ابتدای ماه جاری 
)یکم بهمن( صدور مجوزهای صنفی نیز فقط از طریق این 
درگاه امکان پذیر است. از اول بهمن ماه 2840 کاربرگ پروانه 

راهاندازیدرگاهملیمجوزها
گامیمهمدرحذفامضاهایطالیی

تثبیت صدور مجوزهای خرد و کالن 
در بستر درگاه مّلی

بخش دوم

وزارت اقتصاد به عنوان متولی درگاه ملی مجوزها، از جمله دستگاه هایی 
است که در بخش های مختلف در حذف امضاهای طالیی و رانت های موجود 
پیش قدم بوده و کار را از خود شــروع کرده است. شفافیت فعالیت های 
اقتصــادی یکی از پیش نیازهای حکمرانی خوب اســت. حسابرســان با 
اعتباردهی به اطالعات مالی نقش مهمی در این شفافیت به عنوان دیده بان 
مردم ایفا می کنند. وزارت اقتصاد برای تقویت ســاختارهای حسابرسی 
 اصالحــات مهمی را آغاز کرده که این اصالحات با حذف امضایی طالیی 

و رانتی قدیمی آغاز شده است.

وزارت ارشاد یکی از دستگاه هایی است که با پیوستن به درگاه ملی مجوزها، تالش زیادی برای صدور مجوزها 
از طریق این درگاه داشــته است. رئیس  مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی این وزارتخانه از اتصال 
هشت سامانه اعطای مجوز از ۱۶ مجوز اعالم شده توسط هیئت مقررات زدایی در مرحله نخست، به درگاه ملی 
مجوزها خبر داده و می گوید: از زمان اتصال وزارت فرهنگ به درگاه ملی مجوزها، همه درخواست های صدور 
مجوز صرفاً از طریق این درگاه، ارسال و نتیجه هر مرحله از فرآینِد بررسی درخواست تا زمان صدور مجوز، به 

درخواست کننده مجوز از طریق سامانه اطالع رسانی می شود.

کســب در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و فرآیند 
اتصال و صدور غیرحضوری آنها آغاز شد.

شرایط، مد ارک، هزینه و زمان صدور همه پروانه های 
کسب براســاس قانون و با هماهنگی وزارت صمت و اتاق 
اصناف کشــور تعیین شده و با تکمیل اتصال آنها به درگاه 
ملی مجوزها، از این پس برای صدور پروانه کسب نیازی به 

مراجعه حضوری نخواهد بود.
حدود 2600 پروانه کسب معادل حدود 90 درصد کل 
مجوزهای صنفی به صورت ثبت محور و 48 ساعت پس از 
ثبت درخواست صادر شده و بقیه پروانه های صنفی هم که 
تایید محور هســتند و برای صدور آنها تایید اولیه نیروی 
انتظامی ضرورت دارد، تا 7 روز کاری پس از درخواســت 
الکترونیک، صادر و برای کارپوشه  متقاضی ارسال می شود.

برای صدور پروانه کسب، استعالم های کدپستی، تعیین 
تکلیف بدهی مالیاتی )ماده186(، اســتعالم نظام وظیفه، 
استعالم صالحیت بهداشتی و استعالم ایثارگری مورد نیاز 
است که اخذ آنها به عهده درگاه ملی مجوزها است و دریافت 

همه آنها غیرحضوری و الکترونیک خواهد بود.
 G4B.IR به گفته دبیرخانه هیئت مقررات زدایی؛ درگاه
و سامانه قدیمی ایرانیان اصناف حداکثر تا هشتم بهمن ماه از 
دسترس خارج و مراجعه حضوری برای درخواست و دریافت 
پروانه کسب برای همیشه حذف خواهد شد. تمدید و اصالح 
پروانه های کسب نیز تا ماه آینده به طور غیرحضوری از درگاه 

ملی مجوزها قابل انجام خواهد شد.
حذف 150 حکم دست و پاگیر بر سر راه کسب و کارها

»یکی از خط مشی هایی که در هیئت مقررات زدایی 
دنبال می شود، این است که در مسیر اجرای قانون امکان 
سلیقه گرایی که توسط مأمورین دستگاه های دولتی برای 
کسب و کارها، اصناف و تولیدکنندگان و کار آفرینان اعمال 
می شــد، از طریق تهیه یک متن کاماًل شفاف به حداقل 
برسد تا فعاالن اقتصادی در تمام این سال هایی که با عنوان 
سال های حمایت از تولید بوده است، گرفتار نظر شخصی و 
سلیقه ای مامور یک دستگاه حاکمیتی نشود و بتواند محکم 

از حق خود دفاع کند.«
این را دکتر سید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد در 
هفتاد و سومین جلسه مقررات زدایی گفته و در ادامه تاکید 
می کند: »تمام تطویل ها و تاخیرها در صدور مجوزهای کسب 
و کار و اعمال نظرها و ارتشا، و فسادهایی که در این فرآیند 
اتفاق می افتد، ناشی از قدرت ناحقی بود که عبارات و کلمات 

تفســیر پذیر موجود در بطن مقررات به مأمورین می داد و 
این کلمات و عبارات تا حدود زیادی پاالیش شده است.«

او می افزاید: »هیئت مقررات زدایی تالش کرده است 
که در بین بیش از 2 هزار مجوز کسب و کار موجود سطر 
به سطر و خط به خط این مجوزها را بررسی کرده و امکان 
اعمال نظرهای سلیقه ای را به صفر و یا به عبارتی به حداقل 

ممکن برساند.«
خانــدوزی در تشــریح اقدامــات و وظایــف هیئت 
مقررات زدایــی می گوید: »بخــش دوم وظایف و اقدامات 

هیئت مقررات زدایی مربوط به مواردی بود که در مصوبات 
دولت یا خود قوانین دســتاویزی وجود داشت که فعاالن 
اقتصادی را ملزم به داشــتن شروط غیر ضروری می کرد. 
برای مثال فعالیت اقتصادی وجود داشت که برای گرفتن 
مجوز الزم داشتن حداقل سن 27 سال تعیین شده بود که 
این مورد برطرف شد و یا برخی از کسب و کارها نیازی به 
گرفتن سوء پیشینه برای فعالیت نداشت که این موارد نیز در 
هیئت مقررات زدایی مورد بررسی قرار گرفته و اصالح شد.«

وزیر اقتصاد اظهار می دارد: »با مصوبه ای که اخیراً مورد 
 تصویب قرار گرفت  در حدود 150 حکم از موادی که دست و پا گیر

بود و برای تولیدکنندگان ایجاد مانع می کرد، توسط هیئت 
مقررات زدایی به هیئت دولت ارســال شده و با نگاه مثبتی 
که آقای رئیس جمهور نســبت به مسئله تسهیل محیط 
کســب و کار دارنــد، و جزو اولویت هــای اقتصادی دولت 
سیزدهم نیز هست، امیدواریم این مصوبه در هیئت دولت 

به تصویب برسد.«
خاندوزی می افزاید: »در حدود 20 حکم نیز از مصوبات 
مجلس شــورای اسالمی به عنوان موانع کسب و کار ایجاد 
می کرد و بیشتر آنها مربوط به سنوات گذشته بود و برخی 
از آنها بیش از 40 سال یا حتی 50 سال قبل بود و امیدواریم 
با کمک مجلس شورای اسالمی موانع کسب و کار مربوط به 

مصوبات قدیمی مجلس نیز به زودی برطرف شود.
صدوربیش از 19۴ هزار مجوز از درگاه ملی مجوزها

راه اندازی درگاه ملی مجوزها با استقبال خوب فعاالن 
اقتصادی رو به رو شــده و اکثر آنها از رویکرد جدید وزارت 
اقتصاد در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارهای مختلف 

و حذف امضاهای طالیی استقبال کرده اند.
بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد از فروردین ماه امسال 

تا 24 دی ماه در مجموع 596 هزار و 371 درخواست مجوز 
کســب و کار در درگاه ملی مجوزها ثبت شــده که از این 
تعداد 194 هزار و 499 مجوز بدون نیاز به حضور فیزیکی 

صادر شده است.
از مجموع کل درخواســت ها، تعداد 228 هزار و 431 
مورد رد شــده اســت و همچنین 44 هــزار و 55 نفر نیز 

درخواست مجوز خود را پس گرفته اند.
همچنین 6 هزار و 513 درخواست مجوز در صف صدور 
قرار دارند و 129 هزار و 371 درخواست در حال بررسی و 

93 هزار و 398 درخواست بالتکلیف هستند.
بر اساس آمارهای منتشر شده، وزارت تعاون با صدور 
122 هــزار و 819 مجوز در میان دســتگاه های مختلف، 

بیشترین مجوز را صادر کرده است.
بر این اساس وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، وزارت 
آموزش و پــرورش، معاونت علمی و صندوق نوآوری هیچ 
تاخیری در بررسی مجوزهای درخواستی نداشته اند و وزارت 
تعاون، وزارت صمت و وزارت میراث فرهنگی بیشترین درصد 

تاخیر در بررسی درخواست های صدور مجوز را داشته اند.
در میان 22 دستگاه مورد بررسی در این بازه زمانی تنها 
معاونت علمی هنوز هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر 
نکرده و از 33 درخواستی که برای 2 عنوان مجوز داشته 28 

درخواست رد شده و 5 درخواست در دست بررسی است.
عملکرد وزارت ارشاد در پیوستن به درگاه ملی مجوزها

به عنوان نمونه؛ وزارت ارشاد یکی از دستگاه هایی است 
که با پیوستن به درگاه ملی مجوزها، تالش زیادی برای صدور 

مجوزها از طریق این درگاه داشته است.
حجت االسالم حامد حاجی مالمیرزایی، رئیس  مرکز 
توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی درخصوص عملکرد این وزارتخانه پیرامون 
صدور مجوزها می گوید: »از ابتدای امسال تا تاریخ یازدهم 

آذرماه، تعداد 3 هزار و 294 درخواســت صدور مجوز از 
طریق درگاه ملی مجوزها ثبت شــده که تعدادی از این 

درخواست ها، به صدور مجوز ختم شده است.
او توضیح می دهد: »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از شهریورماه امسال با اتصال هشت سامانه اعطای مجوز 
از 16 مجوز اعالم شده توسط هیئت مقررات زدایی در 
مرحله نخست، به درگاه ملی مجوزها متصل شده است. 
اتصال 8 سامانه مجوزدهی دیگر مربوط به سازمان های 
تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیگیری شده است 
که اکنون در مراحل پایانی اتصال به درگاه قرار دارند. از 
زمان اتصال وزارت فرهنگ به درگاه ملی مجوزها، همه 

درخواست های صدور مجوز صرفاً از طریق این درگاه، 
ارسال و نتیجه هر مرحله از فرآینِد بررسی درخواست 
تا زمان صدور مجوز، به درخواست کننده مجوز از طریق 

سامانه اطالع رسانی می شود.«
حاجــی مالمیرزایــی اظهار مــی دارد: »اختالف نظر 
درخصوص تعریــف مجوزهــای دارای ماهیت محتوایی 
وزارتخانه به عنوان مجوزهای کسب و کار، از طریق رایزنی 
دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مجلس شورای 
اسالمی در حال پیگیری است. در آینده نزدیک فعالیت صدور 
همه 35 مجوز وزارت فرهنگ در درگاه ملی مجوزهای کشور 
امکان پذیر خواهد بود. درگاه ملی مجوزهای کشور، سامانه 

جامعی است که با هدف حداکثر شفافیت، عدالت و ارتقاء 
بهره وری برای بهبود محیط کسب و کار طراحی شده است.«

اقدام وزارت اقتصاد در حذف یک رانت بزرگ
وزارت اقتصاد نیز به عنوان متولی درگاه ملی مجوزها، از 
جمله دستگاه هایی است که در بخش های مختلف در حذف 
امضاهای طالیی و رانت های موجود پیش قدم بوده و کار را 

از خود شروع کرده است.
شفافیت فعالیت های اقتصادی یکی از پیش نیازهای 
حکمرانی خوب اســت. حسابرســان با اعتباردهی به 
اطالعات مالی نقش مهمی در این شفافیت به عنوان 
دیده بان مردم ایفا می کنند. وزارت اقتصاد برای تقویت 

ساختارهای حسابرسی، اصالحات مهمی را آغاز کرده 
که این اصالحات با حذف امضایی طالیی و رانتی قدیمی 

آغاز شده است.
»موسی بزرگ اصل« رئیس سازمان حسابرسی، با تشریح 
جزئیات تعیین صالحیت حسابداران رسمی و حذف رانت 
مربوط به آن، می گوید: »آزمون تعیین صالحیت حسابداران 
رسمی ایران، به صورت ساالنه برگزار می شود و افرادی که 
می خواهند حسابرس شوند عالوه بر سابقه 6 سال کار باید 
در آزمون نیز قبول شوند. این مجوز، به نوعی پروانه فعالیت 
حسابرسی در بخش خصوصی محسوب می شود و مربوط 
به کســانی است که حق امضای گزارش حسابرسی را دارا 

هستند.«
رئیس ســازمان حسابرسی اظهار می دارد: »در تبصره 
3 ماده 3 آیین نامه تعیین صالحیت حســابداران رسمی 
یک امتیاز داده شده بود به مدیران کل دولتی که 10 سال 
سابقه فعالیت در حوزه های مالی را دارا باشند، بدین شکل 

که آنها از شرکت در آزمون معاف می شدند«.
در تبصره 3 مــاده 3 این آیین نامه که در 16 آبان 
1389 توسط هیئت وزیران وقت، تصویب شده، آمده بود: 
»مدیران دستگاه های اجرایی که بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، 
مالی، محاســباتی و مالیاتی تصدی داشــته باشند، به 
تشخیص هیئت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور 
در این ماده از آزمون های موضوع این بند معاف خواهند 
بود.« البته در 18 بهمن 1396 هیئت وزیران وقت، عبارت 

»در سمت مدیرکل و باالتر یا هم تراز آنان« را به عنوان 
قید جدید برای این تبصره اضافه کرد.«

این تبصره یک تبعیض محــرز در تعیین صالحیت 
حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی 
دارند باید در آزمون شــرکت کنند و افرادی که ســابقه 
حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می کردند.
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به شروع اصالحات 
ســاختاری در حوزه حســابداری می گوید: »حذف رانت 
تبصره 3، گام نخست برای این اصالحات ساختاری محسوب 
می شود. با حمایت وزیر اقتصاد، گام اول اصالحات از فیلتر 
ورودی به حرفه حسابرسی آغاز شده و این رانت برای مدیران 
دولتی حذف شده است. این اقدام، تبعیض و رانت را از بین 
می برد و باعث می شــود تا جریان انتخاب حسابرس، یک 

جریان عادالنه شود.«
بزرگ اصل با تشریح جزئیات حذف این رانت توضیح 
می دهد: »با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیئت وزیران تبصره 
3 مــاده 3 این آیین نامه را به تازگی حذف کرده اســت. 
مقاومت های زیادی برای جلوگیری از حذف این رانت وجود 
داشــت به طوری که حتی پیشنهاد داده بودند که معرفی 
اعضای حسابداران و اعطای این امتیاز، در اختیار وزیر اقتصاد 
قرار گیرد که وزیر با آن مخالفت کرد و خواستار حذف این 
تبصره رانتی شــد. در واقع وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد با 
حذف این رانت و امضای طالیی عماًل اصالحات در حوزه 
حسابرسی را از خود شــروع کرده و راه را برای اصالحات 

ساختاری در این بخش باز کردند.«
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1401/11/25 لغایت مهلت ارایه پیشنهاد در سامانه1401/11/095زمان انتشار در سایت ستاد1
1401/12/04

1401/12/06گشایش پاکات1401/11/196مهلت دریافت اسناد مزایده2

آخرین مهلت ارایه مدارک برای بازدید 3
1401/12/07تعیین برنده1401/11/237در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

1401/11/24 لغایت 1401/11/30تاریخ بازدید4

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/28 
و مجوز شــماره 205/7/3/342/57871 مورخه 1400/12/18 
مدیریت تعاون روســتایی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اتحادیه شــرکت های تعاونی کشــاورزی مرغداری مرغ 
تخمگــذار اســتان تهران به شــماره ثبت 99967 و شناســه 
ملی 10101439499 اتحادیه شــرکت های تعاونی روستایی 
دماوند به شــماره ثبت 24 و شناســه ملی 10100005623 
شرکت تعاونی کشاورزی آبزی پروری تکثیر و پرورش دهندگان 
ماهیان زینتی پاکدشــت به شــماره ثبت 1706 و شناسه ملی 
10181504229 اتحادیه تعاونی روســتایی اســتان تهران به 
شماره ثبت 147846 و شناسه ملی 10101907248 اتحادیه 
شــرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان تهران به شماره 
ثبت 67610 و شناسه ملی 10101125605 به سمت اعضای 
اصلی و شــرکت تعاونی مرغــداران مرکــز 10100669029 
اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهر ری 10101657431 
به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. شرکت 
تعاونی دامپروری مهــاد 10100861782 و شــرکت تعاونی 
روســتایی گیالن 10100001157 به عنوان بازرسان اتحادیه 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهیتغییراتشرکتتعاونیاتحادیهنظارتوهماهنگی
تعاونیهایروستاییوکشاورزیاستانتهران

بهشمارهثبت۵۱۲۳۰۰وشناسهملی۱۴۰۰۶۹۰7۹۴۳

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

اســتناد صورتجلســه  به 
عادی  عمومــی  مجمــع 
مورخ  فوق العــاده  به طور 
تصمیمات   1401/07/09
ذیل اتخاذ شد شرکت معدن 
فرآورامداد قم به شناســه 
 14004812245 ملــی 
بــه ســمت عضــو اصلی 
تاریخ  تــا  هیئت مدیــره 
شــرکت   1403/07/09
توســعه تجارت و سرمایه 
پایدار امداد به شناسه ملی 
14005128683 به سمت 
عضو اصلــی هیئت مدیره 
 1403/07/09 تاریــخ  تا 
و  برق  توســعه  شــرکت 
انرژی امداد به شناسه ملی 
14005169800 به سمت 
عضو اصلــی هیئت مدیره 
 1403/07/09 تاریــخ  تا 
شرکت توســعه و تجهیز 
معادن امداد به شناسه ملی 
14005180436 به سمت 
عضو اصلــی هیئت مدیره 
 1403/07/09 تاریــخ  تا 
شرکت توسعه دامپروری و 
کشاورزی امداد به شناسه 
 14005202423 ملــی 
بــه ســمت عضــو اصلی 
تاریخ  تــا  هیئت مدیــره 
انتخــاب   1403/07/09

گردیدند.

آگهیتغییرات

شرکتسهامیخاص

معدنفرآورامداد

بهشناسهملی

۱۰۳۲۰۱7۲۱۰۰

وبهشمارهثبت

۳۶۸۰۴۵

سازمانثبت
اسنادوامالککشور

ادارهثبت
شرکتهاوموسسات

غیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/30 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقایان محمدحســین 
ذوالفقــاری به شــماره ملــی 0043216031 عضو و 
رئیس  هیئت مدیــره احمد بیدآبادی به شــماره ملی 
0041638158 سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 
 به ســمت عضــو و نایب  رئیــس  هیئت مدیــره آقای 
ســید محمدعلــی شریفی الحســینی بــه کــد ملی 
0055839983 بــه نمایندگــی از شــرکت پرورش 
داده ها به شناسه ملی 10101147298 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات 
و قراردادهــای خرید و فروش و مناقصات با امضای دو 
نفر از سه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی ، 
احمد بیدآبادی و عبدالحســین بیدآبادی همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با امضای 

هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

آگهیتغییراتشرکتانتقالدادههاینداگسترصباسهامیخاص
بهشمارهثبت۲۱7۸۴۲وشناسهملی۱۰۱۰۲۵۹۱7۹۲

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران


