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 سمه تعالیب

 وزارت امور اقتصادي و دارايی

قانون اصالح مواد »قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران به پيوست در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم 

با که }« ( قانون اساسی و اصالحات بعدي آن44هاي کلی اصل چهل و چهارم )( قانون اجراي سياست7( و )1)

در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه عنوان طرح به مجلس شوراي اسالمی تقديم شده بود{ 

به تأييد شوراي نگهبان  29/11/1399سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمی تصويب و در تاريخ  يکهزار و

مجلس شوراي اسالمی واصل گرديده، جهت اجرا  13/12/1399مورخ  100976/43رسيده و طی نامه شماره 

 گردد. ابالغ می

 
 

( قانون 44هارم )هل و چهای کلی اصلی چ( قانون اجرای سیاست7( و )1قانون اصالح مواد )

 15/11/1399مصوب  اساسی و اصالحات بعدی آن
 

قانون  (44هاي کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجراي سياست( 1( ماده )22( و )21بندهاي ) -1ماده 

( به آن 24( و )23با اصالحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصالح و بندهاي ) 25/3/1387مصوب  اساسی

 :شودالحاق می

نامه، گواهی، زهی و غيرالکترونيکی اعم از مجوز، پروانه، اجاهرنوع اجازه الکترونيک مجوز کسب و کار: -21

، وع، ادامهراي شرو هرنوع سند مکتوبی است که بجواز، نماد، پاسخ به استعالم، موافقت، تأييديه يا مصوبه 

 .شودربط صادر میبرداري فعاليت اقتصادي توسط مراجع ذيتوسعه، انحالل يا بهره

اي که مديريت و راهبري نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر امانهس درگاه ملی مجوزهای کشور: -22

ور محسوب ع رسمی مجوزهاي کشاين قانون، تنها مرجاالجرا شدن صدور مجوزها را برعهده دارد و پس از الزم

 .شودمی

اي ملی يا استانی که وظيفه مديريت و راهبري صدور سامانه :سب و کاردرگاه تخصصی مجوز ک -23

رعهده هاي تخصصی را با دريافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهاي کشور بمجوز کسب و کار در حوزه
 .دارد

( قانون 5( اين قانون، ماده )86هاي اجرايی موضوع ماده ): دستگاهه مجوزمراجع صادر کنند -24

، 1/6/1366مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور (5و ماده ) 8/7/1386مديريت خدمات کشوري مصوب 

هاي بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ی شهر و روستا، اتاقشوراهاي اسالم
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هاي صنفی يا نمايندگان مستقيم ها، شوراها، مجامع و نظامهاي اقتصادي و غيراقتصادي، اتحاديهايران، تشکل

هاي زيرنظر کيالت و سازمانهاي زيرمجموعه قوه قضائيه و نهادها، مؤسسات و تشيا غيرمستقيم آنها، دستگاه

 .زدايی و بهبود محيط کسب و کارساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات مقام معظم رهبري و
( تا 8هاي )ها ابقاء و تبصره( قانون به شرح زير اصالح و ساير تبصره7( ماده )4( و )3هاي )تبصره -2ماده 

 شود:( به آن الحاق می13)

گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار موظفند شرايط و هيل سرمايهبه منظور تس -7ماده 

ر در و کا صدور يا تمديد مجوزهاي کسب و کار را به نحوي ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب فرآيند

ظر خود نورد مجوز م صورت ارائه مدارك مصرح در درگاه ملی مجوزهاي کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن،

محيط  زدايی و بهبودهيأت مقررات»سقف زمانی براي صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط  را دريافت کند.

 .شودتعيين و در درگاه مذکور اعالم می« کسب و کار
در صورتی که هريک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی  -1تبصره 

 تواند عالوه بر ارائه شکايت حضوري يا الکترونيکه در درگاه ياد شده امتناع کند، متقاضی مجوز میتعيين شد
دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز  کتباً از باالترين مقاممرکز ملی رقابت، به 

ی يا استاندار مربوط موظف است ظرف خود را درخواست کند. در اين موارد، باالترين مقام دستگاه اجرائ

حداکثر هفت روز کاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، 

موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم کند. باالترين مقام 

موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخالل يا اهمال  دستگاه اجرائی يا استاندار مربوط

معرفی کند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذکور تخلفشان را تأييد کند، به  هيأت تخلفات اداري اند را بهکرده
محکوم  7/9/1372مصوب  قانون رسيدگی به تخلفات اداري( 9هاي مقرر در بندهاي )د( به بعد ماده )مجازات

 .شوندمی
ر جع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضيان مجوز کسب و کاهريک از مرا -2تبصره 

ه ندارند ر اجازصادرکنندگان مجوز کسب و کاطابق شرايط مصرح در درگاه مذکور دريافت و بررسی کنند. را م

 .، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند«اشباع بودن بازار»به دليل 

ور در مذکاه متناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زمانی تعيين شده در درگا

اخالل در »اند، مصداق درگاه ياد شده را ارائه داده صدور مجوز براي متقاضيانی که مدارك معتبر مصرح در

نفع رسيدگی و باالترين موظف است به شکايت ذيشوراي رقابت ( اين قانون است و 45موضوع ماده )« رقابت

 .حکوم کند( اين قانون م61( ماده )12ول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين شده در بند )ئمقام مس

االجرا شدن اين قانون، کليه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از الزم -3تبصره 

نسبت به اظهار عنوان و تکميل شناسنامه صدور، تمديد، اصالح و لغو مجوزهاي براساس استاندارد تعيين شده 

زدايی و بهبود محيط کسب و کار بر روي درگاه ملی مجوزهاي کشور طبق ضوابط قانونی توسط هيأت مقررات

در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اظهارات موضوع این ماده بر  به صورت الکترونيکی اقدام کنند.

روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطالعات آن در این 

مقام دستگاه اجراي يا مرجع صادرکننده مجوز و يا مقامات و  و باالترين ع استدرگاه ثبت نشده، ممنو
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زدايی و بهبود محيط کسب و ول حسن اجراي اين ماده هستند. هيأت مقرراتئمديران مجاز از طرف وي مس

کار موظف است، پس از بارگذاري اطالعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت 

ه نسبت به تعيين سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرايط و مراحل صدور مجوز اقدام و شش ما

 .در درگاه ملی مجوزهاي کشور متشر نمايد

کشور،  ان کلاين هيأت هرماه حداقل يک بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايی و با حضور دادست

نماينده  االختيار آنان، دواسبات کشور يا نمايندگان تامرئيس سازمان بازرسی کل کشور، رئيس ديوان مح

ن، رکزي ايرااون ممجلس شوراي اسالمی، رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، رئيس اتاق تع

مديريت خدمات  ( قانون5رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائی ذيربط موضوع ماده )

ط، نواتی مربوس( قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه 5اده )کشوري و م

احل صدور شود. اين هيأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون، شرايط و مرتشکيل می

نحوي تسهيل و تسريع نمايد و ها را به ها و مانند ايننامهها، آيينمجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامه

ل آن هاي آن را به نحوي تقليل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزينه و مراحهزينه
د. کمترين زمان ممکن صورت پذير اندازي آن کسب و کار درترجيحاً به صورت آنی و غيرحضوري و راه

 اقتصادي و ها پس از تأييد وزير امورها و آيين نامهها، دستورالعملمصوبات هيأت مذکور در مورد بخشنامه

مجوزهاي  ز تأييد هيأت وزيران براي کليه مراجع صدوراپس  هاي هيأت وزيراننامهدارايی و در مورد تصويب

 .باشداالجراء میها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و کار نقش دارند الزمکسب و کار و کليه دستگاه

اف به ين اهدهيأت پس از انجام تکاليف مذکور نيز استمرار يافته و در صورتی که تحقق افعاليت اين 

ه تهيه و ب وانيناصالح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذکور موظف است پيشنهادهاي الزم را براي اصالح ق

 .مراجع مربوطه ارائه کند

محيط کسب و کار و تسهيل صدور زدايی در جهت بهبود هيأت مقررات تدر مواردي که تصميما -1

فته، هت دو مجوزها، نيازمند تصويب هيأت وزيران است، وزير امور اقتصادي و دارايی موظف است ظرف مد

ا حداکثر يأت رتصميمات هيأت را براي هيأت وزيران ارسال کند. هيأت وزيران موظف است پيشنهادهاي اين ه

 .گيري کندها تصميمظرف مدت چهل و پنج روز رسيدگی و نسبت به آن

ود محيط مرکز ملی مطالعات، پايش و بهبوزارت امور اقتصادي و دارايی ) دبيرخانه هيأت مستقر در -2

ايی ادي و داراقتص ( است. دبير هيأت از بين افراد مورد وثوق و امين به انتخاب و حکم وزير امورکسب و کار

 .شودمنصوب می

االجراء شدن ز موظفند حداکثر ظرف مدت يک سال پس از الزمادرکننده مجوکليه مراجع ص -4تبصره 

اولويت  راساسباين قانون، ثبت درخواست و صدور کليه مجوزهاي خود را به صورت الکترونيکی )غيرکاغذي(، 

ر زدايی و بهبود محيط کسب و کار، مطابق جزئيات مندرج دتعيين شده توسط دبيرخانه هيأت مقررات

 دمات خارجرائه خطريق درگاه ملی مجوزهاي کشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و اشناسنامه مصوب و از 

منوع است کور ماز موارد ثبت شده در اين درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضيان پس از مهلت مذ
وع نفع، نسبت به موضو شوراي رقابت موظف است حسب گزارش دبيرخانه هيأت مذکور و يا شکايت ذي

 .رسيدگی و براساس مقررات مربوطه اتخاذ تصميم کند
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، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي کسب و کار «رسانی مذکورپايگاه اطالع»اندازي پس از راه

رسانی العاه اطچنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بالفاصله به دستور رئيس هيأت در پايگ

شکل کردن رنحو، مود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هشياد شده اعمال می

 .ودصدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين پايگاه اعالم ش

ا يدرکی مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هيچ شرط يا م

ه کار مطالب ورسانی مربوطه تصريح شده، از متقاضی دريافت مجوز کسب اي بيش از آنچه در پايگاه اطالعهزينه

اب پنجم: ( قانون مجازات اسالمی )کت600کنند. تخلف از حکم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده )

 .( است5137/ 3/ 2هاي بازدارنده، مصوب تعزيرات و مجازات

ح و لغو ات الکترونيکی مرتبط با صدور، تمديد، اصالکننده مجوز مکلفند استعالمکليه مراجع صادر -1

د زدايی و بهبوتمجوزها را با شرايط مورد نياز درگاه ملی مجوزهاي کشور در اختيار دبيرخانه هيأت مقررا

 محيط کسب وکار قرار دهند. 

 راري برايجوز حق ندارند در کل فرآيند انجام کار، مدارك و استعالمات را به صورت تکممراجع صدور  -2
 صدور يک عنوان مجوز از متقاضی دريافت دارند. 

وز اي تخصصی مجوز )ملی ـ استانی( با حفظ موجوديت، مکلفند درخواست و صدور مجکليه درگاهه -3

 زهاي کشور انجام دهند. خود را فقط از طريق درگاه ملی مجو

زدايی و بهبود محيط کسب و يريت درگاه ملی مجوزهاي کشور با دبيرخانه هيأت مقرراتراهبري و مد -4

ري افزار، زيرساخت و امنيت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوافزار، نرمکار است و کليه امور مرتبط با سخت

افزار، ختسکلف است در حوزة تأمين زيرساخت، ري اطالعات مشود. وزارت ارتباطات و فناواطالعات تأمين می

مايد. بار يی اقدام ناها، براساس انتظارات اعالمی وزارت امور اقتصادي و دارافزار و بستر امنيتی و فنی دادهنرم

عيين ت ون اجازهحل قانفعاليت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از م ارائهمالی احتمالی ناشی از 

 شود. یتأمين م 5/9/1392و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتی در زمينه پست و مخابرات مصوب 

زدايی و تدرگاه ملی مجوزهاي کشور ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد دبيرخانه هيأت مقررا نحوه فعاليت -5

ه مجوز رسد و براي تمامی مراجع صادرکنندبهبود محيط کسب و کار به تصويب امور اقتصادي و دارايی می

 االجراء است. الزم

امه ( قانون برن62کارگروه موضوع ماده )» ز تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختياراتا -5تبصره 
زدايی و تسهيل صدور هيأت مقررات»به « 15/10/1389پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران مصوب 

هاي کلی اصل چهل و ( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1موضوع قانون اصالح مواد )« و کارمجوزهاي کسب 

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 62شود و ماده )منتقل می 1/4/1393( قانون اساسی مصوب 44چهارم )

 .شودجمهوري اسالمی ايران لغو می

هاي متعدد هاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاهدر مورد آن دسته از فعاليت -6تبصره 

امور أخذ و تکميل و صدور باشند، دستگاه اصلی موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يکپارچه، هماهنگی و اداره می

مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقی يا در فضاي مجازي با مشارکت 

نمايد که ضمن رعايت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی اي اقدام میگونههاي مرتبط بهساير دستگاه
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زدايی و تسهيل صدور مجوزهاي کسب مقررات»ه توسط هيأت شدبينیموردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش

 .تجاوز ننمايد« و کار

ريق از ط در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات

مل عهاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري الزم را به االختيار در محل پنجرهاستقرار نماينده تام

ات(، ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان )براساس قوانين و مقررهاي مربوطه شامل رويهآورند. دستورالعمل

هاي تهاي اصلی در صدور مجوز در فعاليکه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاه

 موضوع ماده« هاي کسب و کارمجوززدايی و تسهيل صدور مقررات»مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت 

( قانون اساسی 44هاي کلی اصل چهل و چهارم )( قانون اجراي سياست7( و )6(، )1( قانون اصالح مواد )3)

عه جمهوري ( قانون برنامه پنجساله پنجم توس70شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده )تهيه و ابالغ می

 .شوداسالمی ايران لغو می

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی 76در ماده ) 1صوبات کميته مذکورم -7تبصره 

باشد به زدايی و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار میايران که مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات
 .شوداين هيأت ارسال می

راجع تابع احکام اين ماده بوده و ميجاد هرگونه مجوز جديد حسب قوانين و مقررات مربوط ا -8تبصره 

رخانه ه دبيبمسؤول و ذيربط مجوز مکلفند ظرف يک ماه پس از تعريف مجوز جديد، ضمن اعالن رسمی مراتب 

اصالح و  زدايی و بهبود محيط کسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکميل شناسه صدور، تمديد،هيأت مقررات

يأت ه ند.ه شده بر روي درگاه ملی مجوزهاي کشور اقدام نمايلغو مجوز جديد براساس استاندارد پياد

ه مجوز زدايی و بهبود محيط کسب و کار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاري اطالعات مربوط بمقررات

 .م نمايداقدا جديد در درگاه ملی مجوزهاي کشور، نسبت به انجام تکاليف خود در خصوص بررسی و تأييد آن
توان اعالن متقاضی را و کار را که می ع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهاي کسبمراج -9تبصره 

ر زدايی و بهبود محيط کسب و کار اعالم کنند. دجايگزين صدور مجوز کرد، شناسايی و با تصويب هيأت مقرات

مجـوز خواهـد بـود.  گونه موارد، ثبت اعالن متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار به منزله صـدوراين

تواند موارد موضوع اين تبصره را رأسـاً شناسـايی و مراجـع زدايی و بهبود محيط کسب و کار میهيأت مقررات

 .صادرکننده مجوز را مکلف به جايگزينی ثبت اعالن به جاي صدور مجوز کند

ز يـا نيازمنـد مجـوهمچنين مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهاي زيرمجموعه خود اعم از 
 سـتانی و بـهنيازمند ثبت اعالن را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکيک اسـتانی و شهر

 .رسانی خود منتشر و به صورت مستمر آن را به روز کنندصورت داده باز در پايگاه اطالع

، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تعاون هاي بازرگانیهاي زيرمجموعه قواي سه گانه و اتاقدستگاه -10تبصره 

عمليـاتی  -ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائـی هاي کارفرمايی و کارگري ذيايران و اصناف ايران و تشکل

زدايـی و بهبـود ارتقاي رتبه و امتياز ايران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را که به تصويب هيأت مقررات

                                                             
های توسرعه برنامهقانون احکام دائمی  12قانون برنامه پنجم  به موجب بند ب ماده  76در حال حاضر کمیته مذکور در ماده .  1

قانون احکام دائمی  12، همان کمیته موضوع بند ب ماده 7در تبصره  76کشور دائمی شده است؛ بنابراین منظور از کمیته ماده 

 فصل اول(. 54)برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: شماره شود حمایت از کسب و کار هم یاد می یتهاست که از آن به کم
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اجراء و گزارش خود از نحوه اجراي اين برنامه را هرساله و تا پايان ارديبهشت مـاه رسد، محيط کسب و کار می

 .سال بعد به دبيرخانه هيأت مذکور ارائه کنند

قتصادي و دارايی و رييس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضـاي شـوراي مـذکور در وزير امور ا -11تبصره 

شـود. دبيرخانـه یاضـافه م 5/3/1394اقتصاد مقاومتی مصوب هاي کلی ( قانون نحوه پيگيري سياست1ماده )

ازمان برنامـه و س( قانون مذکور، بدون ايجاد و توسعه هرگونه تشکيالت، در 2اين شورا و کارگروه موضوع ماده )

هاي اين شورا و کارگروه به صورت مشترك توسـط سـازمان مـذکور و شود و گزارش فعاليتبودجه تشکيل می

المی قتصادي و دارايی تهيه و توسط وزارت يادشده به صورت شش ماهه بـه مجلـس شـوراي اسـوزارت امور ا

زدايـی و بهبـود شود. پيشنهادهاي اين شورا و کارگروه در حوزه وظـايف و اختيـارات هيـأت مقرراتتقديم می

 .شودمحيط کسب و کار از طريق وزير امور اقتصادي و دارايی در اين هيأت مطرح و اتخاذ تصميم می

ها و مراجع هاي دستگاهده عالوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعاليتمفاد اين ما -12تبصره 

می ايران ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسال29مصرح در ماده )

ت و فناوري، بهداشـت، درمـان و وم، تحقيقاهاي آموزش و پرورش، علاز جمله وزارتخانه 14/12/1395مصوب 
اي و تخصصی دولتی و هاي حرفهآموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون

گذاري و هاي زيرمجموعه آن خواهد بـود. سـازمان سـرمايهغيردولتی و همچنين خدمات قوه قضائيه و دستگاه

گذاري در کشور را از طريق هاي سرمايهوظف است اطالعات مربوط به فرصتهاي اقتصادي و فنی ايران مکمک

 .درگاه ملی مجوزهاي کشور در اختيار متقاضيان قرار دهد

هايی که توسط نظـر مقـام معظـم رهبـري اده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازماناجراي اين م -13تبصره 

ت قت رئيس آن قوه اسمجموعه قوه قضائيه منوط به موافهاي زيرهستند، با اذن ايشان جايز است و در دستگاه

بندي اطالعاتی و امنيتی ها در مورد احکام اين ماده، داراي طبقههاي دستگاهو در مواردي که وظايف و فعاليت

 .باشد، منوط به تصويب شوراي عالی امنيت ملی است
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