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 مجوزهای کسب و کارقانون تسهیل صدور 

مصوب  ( قانون اساسی44هاي کلی اصل )قانون اجراي سياست مکرر، به 7متن زير به عنوان ماده  -1ماده 

 .شودبا اصالحات و الحاقات بعدي الحاق می 8/11/1386

م و انضباط اجتماعی، نظ -زيست، بهداشت عمومیوکار که سالمت، محيطي کسبکليه مجوزها -مکرر 7ماده 

ابع برداري از منکنند يا مستلزم بهرهپولی، مالی و ارزي، فرهنگ و امنيت ملی را به صورت مستقيم تهديد می

وکار و و بهبود محيط کسبزدايی طبيعی يا تغيير کاربري اراضی کشاورزي هستند، به تشخيص هيأت مقررات

ور االجراء شدن اين قانون در درگاه ملی مجوزهاي کشکه تا سه ماه پس از الزمتاييد هيات وزيران در صورتی
ی شده و معرف ثبت شوند، به عنوان مجوزهاي تاييدمحور که نيازمند بررسی و تاييد مراجع صدور مجوز است

 .اين قانون می باشد 7ز بر اساس ماده فعاليت در آنها نيازمند طی مراحل اخذ مجو

 محورثبتن مجوزهاي وکار به عنواساير مجوزهاي کسباالجراء شدن اين قانون، از چهارماه پس از الزم

تقاضيان م. شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهاي کشور به منزله صدور مجوز استشناخته می

ات ري و مراعاجبا م در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهاياين مجوزها بايد در زمان ثبت نا

 مرکزيند. ء نمااي مورد تاييد هيات مقررات زدايی و بهبود محيط کسب و کار را امضاقوانين و شرايط حرفه

بت ميل ثملی مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاري پس از تک

قوقی حهمراه شناسه يکتاي مجوز صادره براي شخص حقيقی يا م در درگاه ملی مجوزهاي کشور، مجوز بهنا

 هاي ايران، تعاون و اصناف،اطالع نهادهاي نظارتی، اتاقو مراتب را بهمتقاضی به شکل برخط را صادر کند 
ازمان امور مالياتی کشور و ههاي اجرائی مربوطه ازجمله سهاي ذي ربط و دستگالهاي صنفی، تشکاتحاديه

 .سازمان تأمين اجتماعی برساند و مجوزهاي صادره را به صورت عمومی منتشر کند

ود تکميل هاي ملیِ موجاطالعات مورد نياز درگاه ملی مجوزها براي درخواست مجوز با استفاده از سامانه

کنند مرتکب نمیآنها پشتيبانی  ود ازهاي ملی موج. درصورتی که متقاضی در ثبت اطالعاتی که سامانهشودمی

و  گرددیمزدايی و بهبود محيط کسب و کار از اعتبار ساقط ، مجوز صادره با تشخيص هيأت مقرراتخالف شود

 .شودمرتکب، به مدت دو سال از خدمات اين درگاه محروم می

 .باشدصالح نمیمفاد اين حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذي

 أييدمحور،هريک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزي به فهرست مجوزهاي ت -1 تبصره

يأت هزدايی و بهبود محيط کسب و کار ارائه کند. موظف است ادله و مستندات خود را به هيأت مقررات

 .کنددرصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جديد را جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال می

وکارهاي تاييدمحور که شرايط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در کليه مجوزهاي کسب -2تبصره 

صدر اين ماده و تاييد هيات وزيران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهاي کشور بارگذاري 

بسمه تعالی  145-7789/11شماره:  
 05/2/1401اتریخ:

 پیوست:...................
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کنند. تغيير پيدا می محورزدايی و بهبود محيط کسب و کار به مجوز ثبتنشود با تشخيص هيات مقررات

زدايی و بهبود محيط کسب و کار موظفند رئيس و يا مديران ، سازمان بازرسی کل کشور و هيات مقررات

مسئوالن و اشخاصی که قصورشان در اين خصوص محرز است را حسب مورد به شوراي رقابت يا هيات 

 .تخلفات اداري معرفی کنند

هاي ، اتحاديهشخاص حقيقی يا حقوقیااز اعتراض  محور پسثبتبرداري از مجوزهاي در طول زمان بهره

زدايی و بهبود محيط هيأت مقررات ربط با ارائه داليل توجيهی بههاي اجرائی ذييا دستگاهها صنفی، تشکل

ور وجود وکار و تشخيص هيات و تاييد هيأت وزيران، امکان تغيير مجوز موضوع اين تبصره به تأييدمحکسب

 .دارد

، پاسخ چنانچه هر يک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهاي کشور -3صره تب

ظر نجوز مورد مده و درخواست کننده مجوز را اعم از قبول يا رد اعالم نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته ش

مامی ت گيرد.ی قرار میاز طريق درگاه ملی مجوزهاي کشور به طور خودکار صادر شده و در اختيار متقاض

صوص خهاي حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهاي صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در مسئوليت
ست وظف امجوزهاي صادره شده در اين فرآيند نيز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، م

 .رساندقاضی بصورت مکتوب به اطالع متداليل و مستندات تصميم خود را به

ه قانون باشد ب وضع هرگونه محدوديت و مانع در مسير صدور مجوز، که خارج از چارچوب اين -4تبصره 

ندگان فيايی دارجغرا داليلی از قبيل اشباع بازار، محدوديت ظرفيت و حدود صنفی يا بر اساس تعداد و يا فاصله

ت حدوديابع طبيعی يا محيط زيستی، وضع مدرصورت محدوديت من و يا متقاضيان آن مجوز، ممنوع است.

ا بار و کجديد به تشخيص نهادهاي ذي ربط، منوط به تاييد هيات مقررات زدايی و بهبود محيط کسب و 

 .ودبتصوب هيأت وزيران مجاز است و تا قبل از تصويب هيأت وزيران محدوديت جديد نافذ نخواهد 

اي موکول به داشتن همان سطح صالحيت و طی حرفه هايانتقال مجوزهاي ناظر به صالحيت -5تبصره 

 مکان پذيرجوز افرايند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأييد مرجع صادرکننده م

در  وز است سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعاليت مجا است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو

خطار و از ا دوسال غيرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس صورتی که هر مجوز به مدت

 .سازي، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهدماهه به صاحب مجوز براي فعالاعطاي مهلت يک

 کتاي مجوزي ارائه شناسه در مواجهه با استعالم ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطين قضايی، -6تبصره 
راي کند. در صورت مثبت بودن استعالم، درخواست مدارك اضافی باز سوي دارنده مجوز کفايت میصادره 

قانون ( 19هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده )وکار، جرم محسوب و مرتکب به يکی از مجازاتمجوز کسب

 .شودمحکوم می 10/2/1392مجازات اسالمی مصوب 

هرگونه استعالم، تمديد يا ابطال مجوز، تنها از طريق شناسه  ،شدن اين قانوناالجراماه پس از الزماز شش -7تبصره 

يکتاي مجوز صادره صادرشده از طريق درگاه ملی مجوزهاي کشور قابل انجام است. امکان استعالم شناسه يکتاي 

کز ملی مطالعات، صادره براي دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهاي کشور بايد براي عموم مردم فراهم باشد. مر

االجرا شدن اين پايش و بهبود محيط کسب و کار موظف است براي مجوزهاي کسب و کار اخذ شده قبل از الزم

ماه از زمان درخواست، شناسه يکتا صادر کند. قانون با درخواست کتبی يا الکترونيکی دارنده مجوز، ظرف يک
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اين تبصره، شناسه يکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد  االجرا شدنوکارهايی که از دو سال پس از الزمکسب

 .شوندمجوز محسوب می

 16/11/1390صوب م و کار قانون بهبود مستمر محيط کسب به( 31و )( 29دو ماده به عنوان مواد ) -2ماده 

 :شودالحاق می

ماه جمهور حداکثر ششربط رييسوزارت امور اقتصادي و دارايی مکلف است با همکاري معاونت ذي -30ماده 

عات پايگاه اطال»قاء پس از الزم االجراشدن اين قانون، با استفاده از ظرفيت هاي موجود نسبت به اصالح و ارت

ن مديريت قانو 5هاي اجرايی موضوع ماده دستگاهاقدام نمايد. « سب و کارقوانين و مقررات مرتبط با محيط ک

نامه، دستورالعمل يا بخشنامه خود را يک هفته قبل از صدور، در نويس آئينخدمات کشوري مکلفند پيش
 ت عموم يانظرا تارنماي )سايت( خود به اطالع عموم و فعاالن اقتصادي برسانند تا فرصت الزم براي اعالم

نامه، هاي اجرايی مکلفند هرگونه آئينهمچنين دستگاه .عاالن اقتصادي و تشکل ها وجود داشته باشدف

ند. موم برسانالع عدستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود را بالفاصله در پايگاه مذکور ثبت نمايند و به اط

 ن مادهپایگاه موضوع اییکسال پس از الزم االجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در 

 .باشدنافذ می

االجراء شدن اين قانون، مماه پس از الز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران مکلف است حداکثر سه -31ماده 
ار ول و اعتبراي پدستورالعمل نحوه ثبت الکترونيکی قراردادهاي تسهيالت بانکی را تهيه کند و به تصويب شو

هاي فيتها و مؤسسات اعتباري موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظربرساند. بانک

عات ه اطالبراردادهاي تسهيالت را با امکان دسترسی هر تسهيالت گيرنده موجود، سامانه الکترونيکی ق

االجراء شدن اين قانون ايجاد نمايند و نسبت به ثبت الکترونيکی سال پس از الزمتسهيالت خود ظرف يک

، تهاتر، نرار به ديت، اققراردادهاي تسهيالت و قراردادهاي وابسته از جمله ضمانت، ارزيابی وثايق، امهال مطالبا

االجراء شدن ميک سال پس از الزنامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهالت اقدام نمايند. صلح و توافق، رضايت

مزد، ز قبيل کارها و مؤسسات اعتباري )ااين قانون، دريافت هر گونه وجه قانونی مرتبط با تسهيالت توسط بانک

د نجام خواهکور ار قالب قرارداد درج شده در سامانه مذهزينه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غيره( د

 .پذيرفت

نوط بر ماالجراء شدن اين قانون منعقد شده است، در خصوص قراردادهاي تسهيالتی که قبل از الزم -1تبصره 

 پس از ثبت ها و مؤسسات اعتباري مکلفند يک هفتهاينکه بيش از سه سال از تسويه آنها نگذشته باشد، بانک

ز جدول اهالت واست مشتري يا ساير متعهدين ذيربط در شعبه، يک نسخه از قرارداد و اطالعات کامل تسدرخ

 .جدول اقساط را به آنها ارائه نمايند

الجرا شدن پس از الزم ا تا زمان پياده سازي کامل سامانه قراردادهاي تسهيالت که حداکثر دو سال -2تبصره 

عم از امشتريان  يند کهرف يک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتيبی را اتخاذ نمابانکها مکلفند ظاين قانون است، 

ه تصويري رسی بتسهيالت گيرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دست

 رت کاغذيصوا بهاز نسخه کاغذي قرارداد تسهيالتی خود را داشته باشند يا درصورت درخواست، اين قرارداده

 .ودشگيرندگان تسليم و رسيد تحويل تصوير قرارداد به مشتري، در پرونده شعبه نگهداري به تسهيالت
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ي ها و مؤسسات اعتباري در راستابانک مرکزي موظف است ضوابط انضباطی الزم را براي بانک -3تبصره 

ن سامانه ل محاسبات ايدر هر حاند. بينی کاجراي اين ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر اين ماده پيش

امهال  ساب وحالکترونيکی مبناي امور مربوط نظير صدور اجرائيه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسويه 

 .دهند قدام قرارناي اقرارداد از سوي بانک است و کليه مراجع قانونی موظفند صرفاً اين اطالعات را مالك و مب

 .رات مقام قضائی نيستحکم اين تبصره مانع از اختيا

ن يا کارکنا هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، اعم از از مديرانمتخلفين از مفاد اين ماده يا از نرخ -4تبصره 

ر ماده قرر دخاطی شبکه بانکی عالوه بر جبران کليه خسارات وارده به مشتريان، حسب مورد به مجازات م

منوعيت مو يا  (2/3/1375رات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب يتعز -قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم( 576)

 .گردندها و مؤسسات اعتباري در هر حال حداکثر ا دو سال محکوم میاز اشتغال در بانک

به شرح زير  25/4/1354قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتراران مصوب ( 5ماده ) -3ماده 

 :شوداصالح می

 موزش کشور نسبتسازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است هرساله از طريق سازمان سنجش آ -5ماده 

امتياز ميانگين  %(70به برگزاري آزمون سردفتري و دفترياري اقدام نمايد. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد )

طی  شده، جهت پذيرفته حائزان باالترين امتياز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان( %1نمرات يک درصد )

ه اده از جملشوند. هر گونه انتقال موضوع اين ممراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور معرفی می

 .گيرنده در آزمون مذکور استاين قانون منوط به قبولی انتقال( 69انتقال امتياز موضوع ماده )

و فرهنگی  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی (88ماده )« چ»بند  براي مشموالن -تبصره

اده حداقل مبا اصالحات و الحاقات بعدي، نصاب مذکور در اين  14/12/1395جمهوري اسالمی ايران مصوب 

 .است( %60شصت درصد )

بر »عبارت  18/1/1381مصوب  انون کارشناسان رسمی دادگستريقانون ک (7ماده )« الف»در بند  -4ماده 

 :شودبه اين بند الحاق می( 2و )( 1هاي )حذف و دو تبصره به عنوان تبصره« اساس نياز مناطق کشور

قضائيه  ن خانواده قوهکانون کارشناسان رسمی دادگستري و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاورا -1تبصره 

دام می اقاز طريق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاري آزمون کارشناسان رس موظف است هرساله

ن باالترين امتياز حائزا (%1)امتياز ميانگين نمرات يک درصد ( %70)نمايد. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد 

می سان رسشده، براي طی مراحل مقتضی به کانون کارشنادر هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذيرفته

شوند. توزيع استانی قضائيه معرفی میدادگستري و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 

 .باشدشدگان میامتياز پذيرفته شدگان بر اساس تقاضا ياپذيرفته

ون ف کاننظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکا

گزاري قضائيه از بررشناسان رسمی دادگستري و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه کا

زات ه مجابآزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام کند. استنکاف از اجراي اين حکم جرم محسوب و مرتکب 

 .خواهد شدقانون مجازات اسالمی محکوم  (19)محروميت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده 

وري عی و فرهنگی جمهقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتما« چ»براي مشموالن بند  -2تبصره 

 .باشدمی (%60)حداقل شصت درصد ( 1اسالمی ايران، نصاب مذکور در تبصره )
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به شرح زير اصالح و  17/1/1376مصوب  قانون کيفيت أخذ پروانه وکالت دادگستري (1تبصره ماده ) -5ماده 

 :شودبه آن الحاق می( 2يک تبصره به عنوان تبصره )

قضائيه مکلفند هر قوه  کانون وکالي دادگستري و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده -1تبصره 

 وطلبانی کهدا. دت به برگزاري آزمون پروانه وکالت اقدام نماينسال از طريق سازمان سنجش آموزش کشور نسب

اند، به ا کسب کردهحائزان باالترين امتياز ر (%1)امتياز ميانگين نمرات يک درصد  (%70)حداقل هفتاد درصد 

اجراي  گردند. نظارت برعنوان پذيرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می

ي و ادگسترتبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکالي داين 

ام کند اري آن اقدقضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزمرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 
 جه ششحقوق اجتماعی در و استنکاف از اجراي اين حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محروميت از

 .قانون مجازات اسالم محکوم خواهد شد( 19موضوع ماده )

وري عی و فرهنگی جمهقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتما« چ»براي مشموالن بند  -2تبصره 

 .باشدمی (%60) حداقل شصت درصد( 1اسالمی ايران، نصاب مذکور در تبصره )

و چهارصد  شنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يکهزارج ماده در جلسه علنی روز سهقانون فوق مشتمل بر پن

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 30/1/1401مجلس شوراي اسالمی تصويب شد و در تاريخ 

 ييس مجلس شوراي اسالمیر -محمدباقر قاليباف

 


