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مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي 
شماره ویژه نامھ: ١۵٣۴

دوشنبھ،١٢ اردیبھشت ١۴٠١

سال ھفتاد و ھشت شماره ٢٢۴۶٣

قانون تسھیل صدور مجوزھاي کسب و کار 

شماره١١/٧٧٨٩ـ ١۴۵                                                                     ۵/١۴٠١/٢

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراھیم رئیسی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣)   قانون اساسی جمھوری  اسالمی  ایران قانون تسھیل صدور
مجوزھای کسب و کار که با عنوان طرح تسھیل صدور برخی مجوزھای کسب و کار به مجلس شورای
اسالمی تقدیم شده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز سه  شنبه مورخ ١۴٠٠/١٢/٢۴ و تأیید شورای

محترم نگھبان، به پیوست ارسال می شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف

شماره١٩١٧٧                                                                              ١۴٠١/٢/١٠

قوه قضاییه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به پیوست «قانون تسھیل صدور
مجوزھای کسب و کار» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چھارم اسفند ماه یکھزار و چھارصد
مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ١۴٠١/١/٣٠ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره

١١/٧٧٨٩ـ ١۴۵ مورخ ١۴٠١/٢/۵ مجلس شورای اسالمی واصل گردیده، جھت اجرا ابالغ می گردد.

رئیس جمھور ـ سیدابراھیم رئیسی

 

قانون تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار

ماده١ـ متن زیر به عنوان ماده (٧ مکرر)، به قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴) قانون
اساسی مصوب ١٣٨۶/١١/٨ با اصالحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

ماده٧ مکرر ـ کلیه مجوزھای کسب وکار که سالمت، محیط زیست، بھداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و
انضباط پولی، مالی و ارزی، فرھنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تھدید می کنند یا مستلزم بھره برداری
از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی ھستند، به تشخیص ھیأت مقررات زدایی و بھبود محیط
کسب وکار و تأیید ھیأت وزیران در صورتی که تا سھ ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون در درگاه ملی
مجوزھای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزھای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است

معرفی شده و فعالیت در آنھا نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (٧) این قانون می  باشد.

از چھارماه پس از الزم االجراء شدن این قانون،  سایر مجوزھای کسب وکار به عنوان مجوزھای ثبت محور
شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزھای کشور به منزله صدور مجوز است.
متقاضیان این مجوزھا باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزھا، فرم تعھد به أخذ استانداردھای اجباری و
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مراعات قوانین و شرایط حرفھ ای مورد تأیید ھیأت مقررات زدایی و بھبود محیط کسب وکار را امضاء نمایند. مرکز
ملی مطالعات، پایش و بھبود محیط کسب وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام
در درگاه ملی مجوزھای کشور، مجوز به ھمراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی
متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطالع نھادھای نظارتی، اتاق ھای ایران، تعاون و اصناف،
اتحادیه ھای صنفی، تشکل ھای ذی ربط و دستگاھھای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و

سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزھای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطالعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزھا برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه ھای ملی موجود تکمیل
می شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطالعاتی که سامانه ھای ملی موجود از آنھا پشتیبانی نمی کنند
مرتکب خالف شود، مجوز صادره با تشخیص ھیأت مقررات زدایی و بھبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط

می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.

مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی صالح نمی  باشد.

تبصره١ـ ھریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فھرست مجوزھای تأییدمحور،
موظف است ادله و مستندات خود را به ھیأت مقررات زدایی و بھبود محیط کسب و کار ارائه کند. ھیأت

درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جھت تصویب به ھیأت وزیران ارسال می کند.

تبصره٢ـ کلیه مجوزھای کسب وکارھای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مھلت مندرج در
صدر این ماده و تأیید ھیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزھای کشور بارگذاری
نشود با تشخیص ھیأت مقررات زدایی و بھبود محیط کسب و کار و پس از تأیید ھیأت وزیران به مجوز ثبت محور
تغییر پیدا می کنند و ھیأت وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید.
سازمان بازرسی کل کشور و ھیأت مقررات زدایی و بھبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران،
مسؤوالن و اشخاصی که کوتاھی نمودن آنھا در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا

ھیأت تخلفات اداری معرفی کنند.

در طول زمان بھره برداری از مجوزھای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه ھای
صنفی، تشکل ھا یا دستگاھھای اجرائی ذی ربط با ارائه  دالیل توجیھی به ھیأت مقررات زدایی و بھبود محیط
کسب وکار و تشخیص ھیأت و تأیید ھیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.

تبصره٣ـ چنانچه ھر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزھای کشور، پاسخ
درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعالم نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و   مجوز مورد نظر
از طریق درگاه ملی مجوزھای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی
مسؤولیت ھای حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزھای صادره، بر عھده مرجع صادرکننده است، در خصوص
مجوزھای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است

دالیل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطالع متقاضی برساند.

تبصره۴ـ وضع ھرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چھارچوب این قانون باشد به
دالیلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان
و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید
به تشخیص نھادھای ذی ربط، منوط به تأیید ھیأت مقررات زدایی و بھبود محیط کسب و کار و با تصویب ھیأت

وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب ھیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواھد بود.

تبصره۵ ـ انتقال مجوزھای ناظر به صالحیت ھای حرفه ای موکول به داشتن ھمان سطح صالحیت و طی
فرآیند معمول أخذ مجوز ھمچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است
و انتقال مجوزھا تنھا پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی
که ھر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای

مھلت یک ماھه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دھد.

تبصره۶ ـ در مواجھه با استعالم مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای
مجوز صادره از سوی  دارنده مجوزکفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعالم، درخواست مدارک اضافی
برای مجوز کسب  و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات ھای تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩)

قانون مجازات اسالمی مصوب ١٣٩٢/٢/١ محکوم می شود.

تبصره٧ـ شش ماه پس از الزم االجراءشدن این قانون ھرگونه استعالم، تمدید یا ابطال مجوز، تنھا از طریق
شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزھای کشور قابل انجام است. امکان استعالم شناسه
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یکتای صادره برای دارندگان مجوزھا در درگاه ملی مجوزھای کشور باید برای عموم مردم فراھم باشد. مرکز
ملی مطالعات، پایش و بھبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوز ھای کسب و کار أخذ شده قبل از
الزم االجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست،
شناسه یکتا صادر کند. کسب وکارھایی که از دوسال پس از الزم االجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا

نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.

ماده٢ـ دوماده به عنوان مواد (٣٠) و (٣١) به قانون بھبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ١٣٩٠/١١/١۶
الحاق می شود:

ماده٣٠ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با ھمکاری معاونت ذی ربط رئیس جمھور حداکثر شش ماه
پس از الزم االجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت  ھای موجود نسبت به اصالح و ارتقاء «پایگاه
اطالعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام نماید. دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵)
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود
را یک ھفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطالع عموم و فعاالن اقتصادی برسانند تا فرصت الزم
برای اعالم نظرات عموم یا فعاالن اقتصادی و تشکلھا وجود داشته باشد. ھمچنین دستگاھھای اجرائی
مکلفند ھرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بالفاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به
اطالع عموم برسانند. یک سال پس از الزم االجراءشدن این قانون، مقررات تنھا در صورت ثبت در پایگاه موضوع

این ماده نافذ می باشد.

ماده٣١ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلف است حداکثر سھ ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون،
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادھای تسھیالت بانکی را تھیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار
برساند. بانکھا و مؤسسات  اعتباری موظفند در چھارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت ھای
موجود، سامانه الکترونیکی قراردادھای تسھیالت را با امکان دسترسی ھر تسھیالت گیرنده به اطالعات
تسھیالت خود ظرف یک سال پس از الزم االجراءشدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی
قراردادھای تسھیالت و قراردادھای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امھال مطالبات، اقرار به دین،
تھاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و ھرگونه توافق مرتبط با تسھیالت اقدام نمایند. یک سال پس از
الزم االجراءشدن این قانون، دریافت ھرگونه وجه قانونی مرتبط با تسھیالت توسط بانکھا و مؤسسات اعتباری
(از قبیل کارمزد، ھزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه

مذکور انجام خواھد پذیرفت.

تبصره١ـ درخصوص قراردادھای تسھیالتی که قبل از الزم االجراءشدن این قانون منعقد شده است، منوط
براینکه بیش از سھ سال از تسویه آنھا نگذشته باشد، بانکھا و مؤسسات اعتباری مکلفند یک ھفته پس از
ثبت درخواست مشتری یا سایر متعھدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطالعات کامل تسھیالت

مزبور از جمله جدول اقساط را به آنھا ارائه نمایند.

تبصره٢ـ تا زمان پیادھ سازی سامانه الکترونیکی قراردادھای تسھیالت که حداکثر یک سال پس از الزم‐
االجراءشدن این قانون است، بانکھا و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی
اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسھیالت گیرنده، ضامنان و راھنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه
بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه  کاغذی قرارداد تسھیالتی خود را داشته باشند یا درصورت
درخواست، این قراردادھا به صورت کاغذی به تسھیالت گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به

مشتری، در پرونده  شعبه نگھداری شود.

تبصره٣ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی الزم برای بانکھا و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای
این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در ھر حال محاسبات این سامانه
الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تھاتر، تسویه حساب و امھال
قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطالعات را مالک و مبنای اقدام قرار دھند.

حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.

تبصره۴ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخھای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی
شبکه بانکی عالوه بر جبران کلیه خسارات  وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵٧۶)
قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده مصوب ١٣٧۵/٣/٢) و یا ممنوعیت از

اشتغال در بانکھا و مؤسسات اعتباری در ھر حال حداکثر تا دوسال محکوم می گردند.

ماده٣ـ ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ١٣۵۴/۴/٢۵ به شرح زیر
اصالح می شود:
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ماده۵ ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است ھرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور
نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ھفتاد درصد (٧٠%) امتیاز
میانگین نمرات یک درصد (١%) حائزان باالترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جھت طی مراحل
مقتضی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور معرفی می شوند. ھرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از

جمله انتقال امتیاز موضوع ماده(۶٩) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره ـ برای مشموالن بند «چ» ماده (٨٨) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرھنگی جمھوری اسالمی ایران مصوب ١٣٩۵/١٢/١۴ با اصالحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده

حداقل شصت درصد (۶٠%) است.

 ماده۴ـ در بند «الف» ماده (٧) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/١/١٨ عبارت «بر
اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصرھ ھای (١) و (٢) به این بند الحاق می شود:

تبصره١ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه
قضائیه موظف است ھرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان
رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ھفتاد درصد (٧٠%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (١%) حائزان
باالترین امتیاز در ھر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون
کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضائیه معرفی

می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعھده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون
کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضائیه از برگزاری
آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات

محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسالمی محکوم خواھد شد.

تبصره٢ـ برای مشموالن بند «چ» ماده (٨٨) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرھنگی جمھوری اسالمی ایران، نصاب مذکور در تبصره (١) حداقل شصت درصد (۶٠%) می باشد.

ماده۵ ـ تبصره ماده (١) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶/١/١٧ به شرح زیر اصالح و
یک تبصره به عنوان تبصره (٢) به آن الحاق می شود:

تبصره١ـ کانون وکالی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضائیه  مکلفند
ھر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.
داوطلبانی که حداقل ھفتاد درصد (٧٠%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (١%) حائزان باالترین امتیاز را
کسب کردھ اند، به عنوان پذیرفته شده، جھت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی
می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعھده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف
کانون وکالی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضائیه از برگزاری آزمون،
رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از

حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسالمی محکوم خواھد شد.

تبصره٢ـ برای مشموالن بند «چ» ماده (٨٨) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرھنگی جمھوری اسالمی ایران، نصاب مذکور در تبصره (١) حداقل شصت درصد (۶٠%) می باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سھ شنبه مورخ بیست و چھارم اسفندماه یکھزار و
چھارصد مجلس شورای اسالمی  تصویب شد و در تاریخ ١۴٠١/١/٣٠ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف

 


