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  ١/٣/١٣٩٦                                                              ـ ه٥٣٠٧٩/ت٢٣١١٠رهشما
  درخصوص ارتقاي جايگاه ايراننامه  تصويب
  در شاخص شروع كسب و كار 

ـ وزارت کشور  ـ وزارت دادگستري    وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ ـ وزارت جهادکشاورزي  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
ـ سازمان برنامه و بودجه کشورـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي   سازمان اداري و استخدامي کشور 

ـ سازمان ملي استاندارد ايران   بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ـ سازمان حفاظت محيط زيست 

   ٧/٢/١٣٩٥مورخ  ١٦٤١٦شنهاد شماره يبه پ ٢٤/٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
   يو هشتم قانون اساس يکصد و سيو به استناد اصل  ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

  ب کرد:يران تصويا ياسالم يجمهور
 روند: يمشروح مربوط به کار م ينامه در معان بين تصوياصطالحات مندرج در اـ  ١

  يديتول  يها ا عملکرد بنگاهيدر اداره  ط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثريمحـ  الف
  آنها است.  رانيکه خارج از کنترل مد

  ط کسب وکار مطابق با يمح يابيارز يها کسب وکار: شاخص  انجام يها شاخصـ  ب
هيأت  نامه که به مهر دفتر ) اين تصويب١المللي به شرح جدول پيوست ( استانداردهاي بين

  شده است. تأييد دولت
 کشوري  ) قانون مديريت خدمات٥هاي موضوع ماده ( هاي اجرايي: دستگاه هگاـپ ـ دست

  .ـ ١٣٨٦مصوبـ 
نامه نظام  نييسنجش اعتبار مندرج در آ  يها شرکت سنجش اعتبار: شرکتـ  ت

 .٢٦/١٢/١٣٨٦هـ مورخ ٣٩٣٩٦/ت٢١١٨٢٩نامه شماره  بيسنجش اعتبار موضوع تصو
ندها و يل فرايکسب وکار و تسه شروع  ران در شاخصيگاه ايجا يمنظور ارتقا به ـ ٢

 ند ثبت شرکت:يکاهش زمان فرا
مکلفند ظرف سه ماه پس از  ين اجتماعيکشور و تأم  ياتيامور مال يها سازمانـ  الف

با اداره کل ثبت  يکينامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترون بين تصويابالغ ا
 يا مهيو ب ياتيه امور ماليکل  ند کهيهم نمافرا يبه نحو يرتجاريها و مؤسسات غ شرکت

به سازمان  يرسان سهام، اطالع يل پرداخت حق تمبر گواهيها از قب مربوط به ثبت شرکت
ها و کارکنان  کارگاه ت شرکت و ثبت اطالعات يکشور درخصوص شروع فعال ياتيامور مال

ها و مؤسسات  تق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکياز طر ين اجتماعيدر سازمان تأم
 رد.يک روز صورت پذيدر کمتر از  يرتجاريغ

 ياز باشد، وزارت دادگسترينه مورد نيشيعدم سوءپ يکه گواه يدر مواردـ  ب
ه ييق قوه قضايران و از طريا ياسالم يجمهور يانتظام يروين يمکلف است با همکار

نه شامل يشيپ عدم سوء ياخذ گواه يندهايه فرآيبرخط شدن کل يبند برنامه زمان
ندها از يه فرايد که کلينما يريگيپ يمسئول برنامه و الزامات آن را به نحو يها دستگاه

هاي مسئول برنامه و پيشينه شامل دستگاه زمان درخواست متقاضي تا صدور گواهي عدم سوء
نامه به صورت برخط صورت گيرد، به طوري  الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابالغ اين تصويب

 هاي اجرايي فراهم گردد. امکان استعالم برخط و الکترونيکي براي دستگاهکه 
  کشور  ير و ارتقاء نظام ماليپذد رقابتي) قانون رفع موانع تول٥٧ماده ( يدر اجراـ  پ

ثبت شرکت الزم  يکه اخذ مجوز از آنها برا يياجرا يها ه دستگاهيکل ـ،١٣٩٤مصوب ـ  
رر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت بات مقيت ترتياست، مکلفند با رعا

ها و مؤسسات غيرتجاري  برخط و از طريق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت
هيأت ن شده توسط ييتع يند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانيفراهم نما ينحو به

 کسب وکار تجاوز نکند. يل صدور مجوزهايو تسه ييزدا مقررات
) ١٩٧)، (١٩٦مواد ( يازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است در اجراسـ  ت

و  يبازنگر يبراـ  ١٣٤٧مصوب ـ  از قانون تجارت ياصالح قسمت يحه قانوني) ال١٩٩و (
  د.ياقدام نما يرتجاريالت و مؤسسات غيثبت تشک ينامه اصالح نيياصالح آ
اداره کل ثبت  يمکارران موظف است با هيا ياسالم يجمهور يبانک مرکزـ  ث
پرداخت حداقل  يبانک يه گواهيحذف ارا يدر راستا يرتجاريها و مؤسسات غ شرکت

، يکيزيها به صورت ف آن يه بعديش سرمايو افزا تأسيس در حال يها ه شرکتيسرما
ها و  سامانه ثبت شرکت يکيارتباط الکترون يبرقرار يالزم برا يها رساختيط و زيشرا

  د.يرا فراهم نما يمالها و مؤسسات  بانک
ل يساخت و ساز و تسه يران در شاخص اخذ مجوزهايگاه ايجا يبه منظور ارتقاـ ٣

  نه:ين زميندها در ايفرا
فاضالب،  آب و هاي توزيع برق، دهنده خدمات از جمله شرکت هاي ارايهالف ـ دستگاه

مجوز ساخت  افتيان دريمتقاض يحذف مراجعه حضور يگاز مکلفند در راستا مخابرات و 
در  ه خدمات و فروش انشعاب يالزم را جهت ارا  يو انشعابات به مراجع متعدد، همکار
 يها ند. دستگاهيفراهم نما يق درگاه واحد شهرداريمحدوده و حريم شهر تهران از طر

ات اطالعات و يمناسب، فهرست و جزئ يها رساختيمذکور موظفند ضمن فراهم کردن ز
برداري را ظرف ند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهرهيرااز در فيمدارک مورد ن

 تهران قرار دهند.  يار شهردارينامه در اختبين تصويک ماه پس از ابالغ اي
نامه بيتصو آب و فاضالب مکلفند ظرف شش ماه پس از ابالغ اين  هاي شرکت تبصرهـ 

ند که زمان الزم ينما  همفرا ينحو  آب و فاضالب را به  امکان کاهش زمان اخذ انشعاب
ل مدارک توسط ي) روز كاري از زمان تحو١٠کمتر از ( اخذ هر دو انشعاب، مجموعاً به  يبرا

  ابد.يتهران کاهش   يبه درگاه واحد شهردار يمتقاض
هاي اجرايي مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا حداکثر دو ماه پس از ابالغ اين  ب ـ دستگاه

نامه که  ) اين تصويب٢جدول پيوست (  تعالمي مورد نياز به شرحنامه اطالعات اس تصويب
  تهران قرار گيرد.  صورت برخط در اختيار شهرداري دولت تأييد شده است، به مهر دفتر هيأت به

هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و وزارت کشور مکلف است با همکاري وزارتخانهپ ـ 
نامه نحوه اجرايي شدن  نامه، آيين از ابالغ اين تصويبامور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه پس 

(ب) و (پ) اين بند را در ساير مناطق شهري و روستايي و صنعتي کشور شامل )، اجزاء (الف
بندي و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنين نحوه ايجاد بستر يکپارچه ارايه خدمات  زمان

  وزيران ارايه نمايد. تهيه و براي تصويب هيئتوساز در کل کشور را مرتبط با اخذ مجوز ساخت
وزارت کشور (سازمان  يجمهور مکلف است با همکار سيير يمعاونت حقوقـ  ت
ست يز طيو سازمان حفاظت مح يکشور)، وزارت جهاد کشاورز يها ياريها و ده يشهردار

اخذ  يبرارا که سازنده  يندها و الزاماتين و مقررات و فرايه قوانيبه کل يامکان دسترس
به سامانه جامع  يجاد دسترسيق اياز دارد، از طريان کار نيدستور نقشه، مجوز ساخت و پا

کشور)  يها ياريها و ده ين و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداريقوان
د. انتشار اطالعات فوق به صورت ينامه درج نمابين تصويظرف دو ماه پس از ابالغ ا

ک ينامه و حداقل به بين تصويحداکثر ظرف چهار ماه پس از ابالغ ا يکيلکترونو ا يکيزيف
 يمعاونت حقوق تأييد ) براساس ترجمه مورديسي(مانند زبان انگل يالمللنيزبان ب

  است. يکشور) الزام يها ياريها و ده يجمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهردار سيير
نه، ين زميندها در ايل فرايت و تسهيت مالکگاه شاخص ثبيجا يبه منظور ارتقاـ  ٤
ن يمکلفند ظرف سه ماه پس از ابالغ ا ين اجتماعيکشور و تأم ياتيامور مال يها سازمان
 ينحو نامه امکان ارتباط الکترونيکي خود با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را به تصويب
ل اخذ ياز قب ين اجتماعيزمان تأمو امور مرتبط با سا ياتيه امور ماليکل ند که ينما  فراهم
ات نقل و انتقال از يو پرداخت مال ين اجتماعيحساب تأم ، اخذ مفاصاياتيحساب مال مفاصا

  رد.يپذ  کشور صورت  ق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و امالکيطر
ن يسازمان ثبت اسناد و امالک کشور ظرف سه ماه پس از ابالغ ا تبصره ـ

ه امور مربوط به ثبت يکل  مرتبط امکان انجام يها ر دستگاهيسا ينامه با همکار بيتصو
ه يکل د که يفراهم نما يادشده را به نحويق پنجره واحد سازمان يت امالک از طريمالک

  رد.ي) روز صورت پذ٥ت در کمتر از (يمراحل ثبت مالک
 يندهايل فرايبه برق و تسه يگاه کشور در شاخص دسترسيجا يبه منظور ارتقاـ  ٥

  اخذ انشعاب برق:
 ياطالعات مکلفند در راستا يارتباطات و فناور وزارت  يرو با همکارين وزارت ـ  الف

 يزمان قطع ق تعداد و مدتياز طر يا ت تعرفهيت عرضه و شفافياز شاخص قابليش امتيافزا
و  رانهيشگيرات پيش تعميو پا يافزار ستم نرميل توسعه و بهبود سيبرق، اقدامات الزم از قب

 شبکه را انجام دهند. يهوشمندساز يوضع مقررات الزم در راستا
و  يکيل توسعه خدمات الکترونياز قب يق اقداماتيرو مکلف است از طريوزارت نـ  ب

نامه امکان کاهش زمان اخذ  بين تصويندها ظرف شش ماه پس از ابالغ ايبهبود فرا
  آورد:  ر فراهميانشعاب برق را به صورت ز

) ٨د از محل از (يو بازد يه درخواست متقاضيمان مربوط به مرحله اراکاهش زـ  ١
 ) روز.٥روز به کمتر از (

 يون و عقد قرارداد با متقاضيسيل کمي، تشکيرورسانيه طرح نيکاهش زمان تهـ ٢
  ) روز.١٠) روز به کمتر از (١١از (

  ز.) رو١٥کمتر از ( و نصب کنتور به  يرورسانيطرح ن يکاهش زمان اجراـ  ٣
 يمتعدد يها دستگاه يازمند همکاريکه انجام اقدامات فوق ن يدر صورت تبصره ـ

 ياتينامه برنامه عملبين تصويک ماه پس از ابالغ ايرو موظف است ظرف يباشد، وزارت ن
هاي مذکور و اقدامات الزم براي تحقق اهداف در اين زمينه را  نحـوه همکاري دستگـاه

  د.ينما يريگيرا پ   آن  يو اجرا مربوط ابالغ يهادستگاه به
 يندهايل فرايو تسه يکشور در شاخص تجارت فرامرز  گاهيجا يبه منظور ارتقاـ  ٦

 :يتجارت خارج
است با تشکيل کارگروهي مرکب از  الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف 

بازرگاني،  هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نيرو، اتاق نمايندگان وزارتخانه

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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هاي مرتبط، ظرف شش ماه  صنايع، معادن و کشاورزي ايران و حسب مورد ساير دستگاه
هاي اصالحي و يا جايگزين در  نويس نامه، ضمن ارايه پيش پس از ابالغ اين تصويب

خصوص قوانين و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزي به مراجع قانوني، الزامات 
در تجارت فرامرزي را بررسي و راهکارهاي عملياتي موضوع را در کاهش اسناد مورد نياز 

هاي  گاهـبندي شده شامل اقدامات مورد نياز توسط دست قالب برنامه عملياتي زمان
 الح آن ارايه نمايد.ـص ي ذيـه مراجع قانونـوع و الزامات الزم را بـمرتبط با موض

  يهاوزارتخانه يهمکار اطالعات مکلف است با يوزارت ارتباطات و فناورـ  ب
منظور  صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرک جمهوري اسالمي ايران)، به

و  يخارج ربط در حوزه تجارتهاي ذي بهبود کيفيت ارايه خدمات الکترونيکي توسط دستگاه
اده و خود قرار د يت برنامه کاريرا در اولو يارتباط يها رساختيت زيفي، بهبود کيداخل

شده  يبند زمان ياتيه برنامه عملينامه نسبت به ارابين تصويظرف سه ماه پس از ابالغ ا
  د.يدر خصوص موضوع مذکور اقدام نما

 زيست و وزارت جهاد کشاورزي هاي ملي استاندارد ايران و حفاظت محيطپ ـ سازمان
 يها وهيدر ش ينسبت به بازنگر يند تجارت فرامرزيل در فرايکرد تسهيمکلفند با رو

 يواردات يت کاالهايفيک يبررس ياز جمله امکان واگذار يتجار يت کاالهايفيک يبررس
  ند.يدر مبدأ اقدام نما يالملل نيب يها به شرکت

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تشکيل کارگروهي مرکب از  ٧
هاي بازرگاني،  قوه قضاييه، اتاقهاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، نمايندگان  وزارتخانه

صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران و حسب مورد نمايندگان ساير 
هاي اجرايي از جمله سازمان تأمين اجتماعي، ظرف سه ماه پس از ابالغ اين  دستگاه
و پرداخت هاي اجراي قراردادها، ورشکستگي  نامه برنامه عملياتي ارتقاي شاخصتصويب

شده براي رسيدن به جايگاه برتر سند  بندي ديون و ثبت مالکيت شامل اهداف زمان
هاي مسئول در اين  ، اقدامات الزم براي تحقق اهداف و دستگاه ها شاخص  انداز در اين چشم

  نويس قوانين و مقررات مورد نياز را تهيه نمايد. زمينه و همچنين پيش
ن يران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابالغ ايا يماسال يجمهور يبانک مرکزـ  ٨

گاه يجا يارتقا يالزم برا يو مقررات يقانون اصالحات   س ينو شيه پينامه نسبت به تهبيتصو
  د.يران در شاخص اخذ اعتبار اقدام نمايا

 يجمهور ـ سازمان امور مالياتي کشور، بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران، گمرک٩
ران، شرکت يا ياسالم يجمهور يانتظام يروين يو رانندگ ييس راهنمايلران، پيا ياسالم

) تلفن همراه ي(اپراتورها يران و کارورهايرو، شرکت مخابرات ايران، وزارت نيگاز ا يمل
و برخط را  يکينامه امکان استعالم الکترون بين تصويمکلفند ظرف سه ماه پس از ابالغ ا

 هـ٣٩٣٩٦/ت٢١١٨٢٩نامه شماره  ش اعتبار موضوع تصويبنامه نظام سنج ) آيين٥مطابق ماده(
 يها شرکت يت الزم برايکفا به نحوي فراهم نمايند که داراي کيفيت و ٢٦/١٢/١٣٨٦مورخ 

 سنجش اعتبار باشد.
هاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي مکلفند به منظور كاهش  ـ سازمان١٠

كنندگان حق بيمه، ظرف دو ماه پس  پرداختهاي مؤديان مالياتي و  تعداد و زمان پرداخت
هاي  نامه امكان ارسال فهرست و پرداخت انواع ماليات اعم از ماليات از ابالغ اين تصويب

هاي اقتصادي (شامل  افزوده و حق بيمه (جاري و معوقه) كاركنان بنگاه مستقيم و ارزش
 يند.مراحل اخذ، ابالغ و پرداخت) را به صورت الكترونيكي فراهم نما

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مطابق با قانون تجارت الكترونيكي ١١
نامه بستر و امكان الزم جهت  ـ ظرف دو ماه پس از ابالغ اين تصويب١٣٨٢مصوب  ـ

هاي اجرايي مکلفند ظرف سه  گيري از امضاي الكترونيكي را ايجاد نمايد. كليه دستگاه بهره
ي الکترونيکي، امکان انجام فرايندهاي مربوط به توليد يا انتقال ماه پس از ايجاد بستر امضا

 پيام (اسناد و استعالمات الكترونيكي) را بر پايه امضاي الکترونيکي فراهم سازند. داده
هاي الزم جهت  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است زيرساخت تبصره ـ

 تحقق اين بند را ايجاد نمايد.
هاي هاي اجرايي و شاخصملکرد بهبود محيط کسب و کار دستگاههاي ع شاخصـ ١٢

جشنواره شهيد رجايي هاي عمومي و اختصاصي نامه در قالب شاخصارزيابي اجراي اين تصويب
توسط سازمان اداري و استخدامي کشور و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به 

  شود.ربط اعالم مي و نتيجه آن به مراجع ذي طور ساالنه توسط سازمان مذکور بررسي
نامه  هاي اجرايي مکلفند گزارش عملکرد خود در راستاي اجراي اين تصويب ـ دستگاه١٣

کند، به وزارت مذکور  را در چارچوب دستورالعملي که وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي
هاي اجرايي  ن رصد عملکرد دستگاهارايه نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است ضم

ها  نامه، وضعيـت عملکرد دستـگاههاي الزم در جهت تحقق اهداف اين تصويب و انجام پيگيري
 وزيران گزارش نمايد. ماهه به هيئت و پيشـرفت کار در اين زمينه را در مقاطع زماني شش

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١پيوست 

دستگاه 
  اصلياجرايي 

هاي  شاخص
  هاي شاخص مؤلفه  المللي بين

وزارت 
اموراقتصادي و 

  دارايي 

سهولت پرداخت 
  ماليات

  . تعداد پرداخت در هر سال١
  . زمان صرف شده (ساعت در هر سال)٢
  . نرخ كل ماليات (درصد از سود)٣

حمايت از 
گذاران  سرمايه

  خرد

  )٠ـ ١٠. ميزان قوانين مربوط به تضاد منافع (١
  )٠ـ ١٠داران ( يزان حاكميت سهام. م٢
  )٠ـ ١٠گذاران خرد ( . قدرت حمايت از سرمايه٣

  تجارت فرامرزي

  براي صادرات و واردات. تعداد اسناد ١
  . زمان صادرات و واردات (روز)٢
  . زمان مطابقت اسناد براي صادرات و واردات (ساعت)٣
  . زمان مطابقت در مرز براي صادرات و واردات (ساعت)٤
  . زمان حمل و نقل داخلي براي صادرات و واردات (ساعت) ٥
  براي هر كانتينر) $. هزينه صادرات و واردات ( ٦
  امريكا) $. هزينه مطابقت اسناد براي صادرات و واردات (٧
  امريكا) $(براي صادرات و واردات  . هزينه مطابقت در مرز ٨
  امريكا) $(. هزينه حمل و نقل داخلي براي صادرات و واردات ۹

بانك مركزي 
جمهوري 

  اسالمي ايران
  اخذ اعتبارات

  )٠ـ١٢حقوق قانوني (. قدرت ١
  )٠ـ  ٨. اطالعات اعتباري (٢
  اعتباري افراد در بخش خصوصي (درصد از بزرگساالن) . پوشش ثبت سوابق٣
  . پوشش ثبت سوابق اعتباري افراد در بخش دولتي (درصد از بزرگساالن)٤

  به برق دسترسي  وزارت نيرو
  . تعداد مراحل١
  . مدت زمان (روز)٢
  . هزينه (درصد از درآمد سرانه)٣
  )٠ـ ٨ها ( . شاخص قابليت اطمينان از عرضه و شفافيت تعرفه٤

وزارت كشور و 
  اخذ مجوز ساخت  شهرداريها

  . تعداد مراحل١
  . مدت زمان (روز)٢
  )ارزش انبار. هزينه (درصد از ٣
  )٠ـ ١٥( كنترل كيفيت ساختمان. شاخص ٤

وزارت 
دادگستري و 

  قوه قضائيه

شروع كسب و 
  كار

  . تعداد مراحل١
  . زمان (روز)٢
  . هزينه (درصد از درآمد سرانه)٣
  . حداقل سرمايه (درصد از درآمد سرانه)٤

ورشكستگي و 
  پرداخت ديون

  . زمان (سال)١
  از دارايي) . هزينه (درصد٢
  اقتصادي) (سنت در هر دالر)(نرخ احيا و تجديد بنگاه  . نرخ بازستاني٣
  )٠ـ١٦. قدرت قوانين مربوط به ورشكستگي (٤

  ثبت مالكيت
  . تعداد مراحل١
  . مدت زمان (روز)٢
  . هزينه (درصد از ارزش دارايي)٣
  )٠ـ٣٠. كيفيت مديريت (اداره) زمين (٤

  اجراي قراردادها
  . زمان (روز)١
  از ارزش معامله) . هزينه (درصد٢
  )٠ـ١٨فرآيند دادرسي (. شاخص كيفيت ٣

  
  ٢پيوست 

  خدمات  ها ها و سازمان ارگان
  ٨و  ٦استعالم گواهي   سازمان ملي زمين و مسكن

هاي توزيع  شركت
  نيروي برق

  تاريخ نصب كنتور
  حريم خطوط فشارقوي

  خطوط انتقال برق
  بانك اطالعات مشتركين

  وزارت جهاد كشاورزي
  صنايع وابسته

  كاربري اراضي كشاورزي و باغات ع قانون حفظرأي كميسيون موضو
  هاي در كاربري كشاورزي استعالم ساختمان

  هاي آب وفاضالب شركت

  استعالم شركت آب و فاضالب (تأمين آب مصرفي)
  هاي اصلي آب (خطوط انتقال آب) حريم لوله

  اطالعات شبكه اصلي فاضالب
  ها خانه تصفيه

  بانك اطالعات مشتركين
  دستور موقت توقف عمليات اجرايي شعب ديوان عدالت اداريت دادگستري با جلب وزار
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  خدمات  ها ها و سازمان ارگان
  مشاركت ديوان عدالت اداري

وزارت دادگستري با جلب 
مشاركت سازمان ثبت اسناد و 

  امالك كشور

  استعالم اسامي آخرين مالكين اسناد
  مشخصات اسناد مالكيت

  برگي استعالم اسناد تك
  ١٤٨ـ ١٤٧استعالم ماده 

  اعالم حدود و مساحت در امالك حد و حدودي
  ي كاداسترGISاطالعات 

  افراز و تفكيك و تجميع
  اطالعات صورت مجلس تفكيكي

  مجلس تفكيكي مغايرت ابعاد يا مساحت و اصالح صورت
  سامانه اطالعات جمعيتي و هويتي اشخاص  سازمان ثبت احوال كشور

هاي سهامي آب  شركت
  اي منطقه

  هاي سطحي ين حريم و بستر آبتعي
  ها برداري چاه مجوز بهره

  مخازن ذخيره آب
  اطالعات قنوات

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
  دستي و گردشگري

  استعالم ميراث فرهنگي (تأييد نما و نقشه)
  آثار تاريخي و ميراثي

  يم و ضوابط ساخت و ساز احتمالياتعيين حر

  وزارت راه و شهرسازي

  ـ تقاضاي تبديل اراضي كشاورزي و باغات١٤يسيون ماده كم
  مقررات ملي ساختمان و رفع اشكاالت احتمالي

  آهن بين شهري و حريم راه
  شهري هاي برون پايانه

  پروانه اشتغال به كار مهندسين
 ۱۲كميسيون ماده 

آهن جمهوري  شركت راه
  اسالمي ايران

  آهن استعالم حريم راه

  استعالم دارايي (سوابق كسبي)  ور مالياتي كشورسازمان ام

سازمان نظام مهندسي 
  ساختمان

  صالحيت و ظرفيت مهندسين
  ماده صد) ۷ارتباط ثبت شكايت (تبصره 

  شوراي انتظامي و آراي صادره
  بانك اطالعات مهندسين

مراكز حفاظتي، انتظامي و 
  امنيتي

  هاي حكومتي پرديس
  ها مراكز نظامي و پادگان

  ها خانه وزارت
  ها خانه سفارت

  ها استعالم حرايم و محدوده پادگان
  حريم امنيتي  وزارت اطالعات

  شركت ملي گاز ايران
  كشي گاز صحت لوله

  حريم و شبكه اصلي خطوط لوله گاز و تغييرات احتمالي (خطوط انتقال)

  شركت ملي نفت ايران
  جايگاه سوخت

  ها شگاهمخازن ذخيره نفت و پاالي
  حريم و شبكه اصلي لوله نفت و تغييرات احتمالي

شركت مادر تخصصي 
  هاي كشور فرودگاه

  استعالم حريم ارتفاعي پرواز

وزارت دادگستري با جلب مشاركت 
ها و مؤسسات  اداره كل ثبت شركت

  غيرتجاري

  ها و مؤسسات غيرتجاري و سوابق كسبي استعالم اداره كل ثبت شركت
  هاي مهندسي كتاطالعات شر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
  پزشكي

  ها و ... هاي بيمارستان تأييد نقشه

  تأييد امكان تأسيس فضاي ورزشي و ...  وزارت ورزش و جوانان
  مجوز هتل و متل و گردشگري  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

وزارت تعاون، كار و رفاه 
  اجتماعي

  مجوز كارگران خارجي
  ها و ... اهايمني كارگ

  استعالم كسب و پيشه
  بيمه تأمين اجتماعي و عوارض صدور پروانه (بيمه كارگران)

  كارت مهارت فني كارگران
وزارت صنعت، معدن و تجارت 

  (مؤسسه استاندارد)
  تأييديه آسانسور و ... اتاستعالم

  خدمات  ها ها و سازمان ارگان
  و مصوبات و ...)طرح جامع (محدوده و حريم شهر، اصالحات   شوراي عالي شهرسازي و معماري

وزارت دادگستري با جلب 
  مشاركت دفاتر اسناد رسمي

  ها اخذ بنچاق
  استعالمات

  ها تأييديه اجاره نامه
  تأمين مالي عوارض و استعالمات طرح و بانك  ها بانك

  بيمه
  بيمه مسئوليت

  بيمه كيفيت ساختمان

  وزارت آموزش و پرورش
  عوارض آموزش و پرورش

  شوراي آموزش و پرورش (نياز به فضاي آموزشي)قانون تشكيل 
  اجاره نامه، اسناد و امالك  سازمان اوقاف و امور خيريه
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