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 24/12/1400قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 

 االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسیحضرت حجت

 رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون تسهیل صدور مجوزهای ( ۱۲۳در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم )
کسببو و کار کب با واوان حرت تسببهیل صببدور برزی مجوزهای کسببو و کار بب مج ا الببورای اسببالمی ت دی  الببد  

و تأیید الببورای مرمرم نبه ان بب ویوسببت ارسببا   ۲۴/۱۲/۱۴۰۰الببا ب مور  بود، با تصببویو در ج سببب و ای روز سببب
 .الودمی

 ون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارقان

قانون اسبببباسببببی مصببببو   44مکرر، بب قانون اجرای سببببیاسببببت های ک ی اصببببل  ۷ممن زیر بب واوان ماد    –۱ ماده
 .الودبا اصالحات و الراقات بعدی الراق می 8/11/1386

اجمماوی، نظ  و انضبب ا   -زیسببت، بهداالببت ومومیوکار کب سببالمت، مری ک یب مجوزهای کسببو- مکرر ۷ ماد 
برداری از ماابع کااد یا مسببببببم هم بهر وولی، مالی و ارزی، فرهاگ و امایت م ی را بب صببببببورت مسببببببم ی  تهدید می

وکار و مری  کسبببو زدایی و به ودح یعی یا تغییر کاربری اراضبببی کرببباورزی هسبببماد، بب تربببریت هیأت م ررات
ازجراء البدن این قانون در دراا  م ی مجوزهای کربور ت ت کب تا سبب ما  وا از ززمتایید هیات وزیران در صبورتی

الببوند، بب واوان مجوزهای تاییدمرور کب نیازماد بررسببی و تایید مراجع صببدور مجوز اسببت معرفی الببد  و فعالیت 
 .این قانون می باالد ۷اس ماد  در آنها نیازماد حی مراحل ازذ مجوز بر اس

مرور الببباازمب وکار بب واوان مجوزهای ت تسبببایر مجوزهای کسبببوازجراء البببدن این قانون، از چهارما  وا از ززم
الوند و اتمام مراحل ت ت نام در دراا  م ی مجوزهای کرور بب ماهلب صدور مجوز است. مم اضیان این مجوزها می

اا  م ی مجوزها، فرم تعهد بب ازذ اسببببببمانداردهای اج اری و مراوات قوانین و الببببببرای  باید در زمان ت ت نام در در 
حرفب ای مورد تایید هیات م ررات زدایی و به ود مری  کسببو و کار را امضبباء نمایاد. مرکهم ی ماالعات، وای  و 

ا  م ی مجوزهای به ود مری  کسو و کار موظف است حداکثر ظرف سب روز کاری وا از تکمیل ت ت نام در درا
همرا  الااسب یکمای مجوز صادر  برای الرت ح ی ی یا ح وقی مم اضی بب الکل برز  را صادر کرور، مجوز بب

های ذی های صبببباتی، ترببببکلهای ایران، تعاون و اصببببااف، اترادیباحالع نهادهای نظارتی، اتاقکاد و مراتو را بب
ور مالیاتی کرببببببور و سببببببازمان تأمین اجمماوی برسبببببباند و رب  و دسببببببمباههای اجراوی مربوحب ازجم ب سببببببازمان ام

 .مجوزهای صادر  را بب صورت ومومی مامرر کاد

الود. های م یِ موجود تکمیل میاحالوات مورد نیاز دراا  م ی مجوزها برای درزواست مجوز با اسمتاد  از سامانب
کااد مرتکو زالف الود ها ورمی انی نمیهای م ی موجود از آندرصورتی کب مم اضی در ت ت احالواتی کب سامانب
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اردد و مرتکو، بب زدایی و به ود مری  کسببو و کار از اوم ار سبباق  می، مجوز صببادر  با ترببریت هیأت م ررات
 .الودمدت دو سا  از زدمات این دراا  مرروم می

 .باالدصالت نمیمتاد این حک  نافی حق مراجعب االراص بب مرجع قضاوی ذی

ک از مراجع صببببدور مجوز درصببببورت درزواسببببت افهودن مجوزی بب فهرسببببت مجوزهای تأییدمرور، هری -۱ت صببببر  
زدایی و به ود مری  کسو و کار اراوب کاد. هیأت درصورت موظف است ادلب و مسمادات زود را بب هیأت م ررات

 .کادمواف ت، درزواست افهودن مجوز جدید را جهت تصویو بب هیأت وزیران ارسا  می

وکارهای تاییدمرور کب الببرای  ازذ مجوزالببان وا از اتمام مه ت مادر  در صببدر ک یب مجوزهای کسببو -۲ت صببر  
این ماد  و تایید هیات وزیران توسببببب  مرجع صبببببادرکااد  مجوز در دراا  م ی مجوزهای کربببببور باراذاری نربببببود با 

کااد. سببازمان بازرسببی ویدا میمرور تغییر زدایی و به ود مری  کسببو و کار بب مجوز ت تترببریت هیات م ررات
زدایی و به ود مری  کسو و کار موظتاد رویا و یا مدیران ، مسئوزن و االراصی کب کل کرور و هیات م ررات

 .قصورالان در این زصوص مررز است را حسو مورد بب الورای رقابت یا هیات تر تات اداری معرفی کااد

های صبباتی، ر وا از اومراض االببراص ح ی ی یا ح وقی ، اترادیبمروبرداری از مجوزهای ت تدر حو  زمان بهر 
وکار و زدایی و به ود مری  کسببوهای اجراوی ذی رب  با اراوب دزیل توجیهی بب هیأت م رراتها یا دسببمبا ترببکل

 .ترریت هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این ت صر  بب تأییدمرور وجود دارد

چاانچب هر یک از مراجع صبببدور مجوز در موود م رر در دراا  م ی مجوزهای کربببور، واسببب  درزواسبببت  -۳ت صبببر  
کااد  مجوز را او  از ق و  یا رد اوالم نکاد، بب ماهلب مواف ت درنظر ارفمب البببببد  و مجوز مورد نظر از حریق دراا  

های ح وقی و ایرد. تمامی مسئولیتمی م ی مجوزهای کرور بب حور زودکار صادر الد  و در ازمیار مم اضی قرار
صبباتی کب در راباب با مجوزهای صببادر ، بر وهد  مرجع صببادرکااد  اسببت، در زصببوص مجوزهای صببادر  الببد  در 
این فرآیاد نیه وابرجاسببت. مرجع صببدور مجوز درصببورت رد درزواسببت، موظف اسببت دزیل و مسببمادات تصببمی  

 .رساندصورت مکمو  بب احالع مم اضی بزود را بب

وضع هراونب مردودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، کب زار  از چارچو  این قانون باالد بب دزی ی از  -۴ت صر  
ق یل االبببببب اع بازار، مردودیت ظرفیت و حدود صبببببباتی یا بر اسبببببباس تعداد و یا فاصبببببب ب جغرافیایی دارنداان و یا 

ح یعی یا مری  زیسمی، وضع مردودیت جدید بب مم اضیان آن مجوز، مماوع است. درصورت مردودیت ماابع 
ترببببببریت نهادهای ذی رب ، ماو  بب تایید هیات م ررات زدایی و به ود مری  کسببببببو و کار و با تصببببببو  هیأت 

 .وزیران مجاز است و تا ق ل از تصویو هیأت وزیران مردودیت جدید نافذ نرواهد بود

ای موکو  بب داالبببمن همان سبببات صبببالحیت و حی فرایاد بهای حرفانم ا  مجوزهای ناظر بب صبببالحیت -۵ت صبببر  
معمو  ازذ مجوز همچون ق ولی در آزمون مربو  بود  و با تأیید مرجع صبببببببادرکااد  مجوز امکان وذیر اسبببببببت و 
انم ا  مجوزها تاها وا از اذالت دوسا  از صدور مجوز و ماو  بب الروع فعالیت مجاز است و در صورتی کب هر 
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  غیرفعا  باقی بماند، مرجع صبببببادرکااد  مجوز مک ف اسبببببت وا از ازاار و اواای مه ت مجوز بب مدت دوسبببببا
 .سازی، بب اوم ار مجوز صادر  زاتمب دهدماهب بب صاحو مجوز برای فعا یک

در مواجهب با اسببمعالم ماموران دولمی، نظامی، انمظامی و ضبباباین قضببایی، اراوب الببااسببب یکمای مجوز  -۶ت صببر  
کاد. در صورت مث ت بودن اسمعالم، درزواست مدارک اضافی برای مجوز دارند  مجوز کتایت می صادر  از سوی

قانون مجازات ( ۱۹های تعهیری درجب البب  موضببوع ماد  )وکار، جرم مرسببو  و مرتکو بب یکی از مجازاتکسببو
 .الودمرکوم می 10/2/1392اسالمی مصو  

ن قانون هراونب اسبببببمعالم، تمدید یا اباا  مجوز، تاها از حریق ازجراالبببببدن ایما  وا از ززماز الببببب  -۷ت صبببببر  
البببااسبببب یکمای مجوز صبببادر  صبببادرالبببد  از حریق دراا  م ی مجوزهای کربببور قابل انجام اسبببت. امکان اسبببمعالم 
الببببااسببببب یکمای صببببادر  برای دارنداان مجوزها در دراا  م ی مجوزهای کرببببور باید برای وموم مردم فراه  باالببببد. 

ماالعات، وای  و به ود مری  کسببو و کار موظف اسببت برای مجوزهای کسببو و کار ازذ الببد  ق ل از مرکه م ی 
ما  از زمان درزواست، الااسب ازجرا الدن این قانون با درزواست کم ی یا الکمرونیکی دارند  مجوز، ظرف یکززم

صر ، الااسب یکما نداالمب باالاد، بب ازجرا الدن این ت وکارهایی کب از دو سا  وا از ززمیکما صادر کاد. کسو
 .الوندلراظ قانونی فاقد مجوز مرسو  می

الراق  16/11/1390بب قانون به ود مسببممر مری  کسببو و کار مصببو  ( ۳۱و )( ۲۹دو ماد  بب واوان مواد ) –۲ ماده
 :الودمی

ما  جمهور حداکثر البببب رب  رییاوزارت امور اقمصببببادی و دارایی مک ف اسببببت با همکاری معاونت ذی -۳۰ماد  
وایبا  احالوات »وا از ززم ازجراالبببدن این قانون، با اسبببمتاد  از ظرفیت های موجود نسببب ت بب اصبببالت و ارت اء 

قانون مدیریت  ۵یی موضبببوع ماد  های اجرااقدام نماید. دسبببمبا « قوانین و م ررات مرت   با مری  کسبببو و کار
نامب، دسببببببمورالعمل یا برربببببباامب زود را یک هتمب ق ل از صببببببدور، در نویا آوینزدمات کرببببببوری مک تاد وی 

تارنمای )سببایت( زود بب احالع وموم و فعازن اقمصببادی برسبباناد تا فرصببت ززم برای اوالم نظرات وموم یا فعازن 
نامب، دسمورالعمل یا های اجرایی مک تاد هراونب آویند. همچاین دسمبا اقمصادی و ترکل ها وجود داالمب باال

برربببباامب یا م رر  زود را بالفاصبببب ب در وایبا  مذکور ت ت نمایاد و بب احالع وموم برسبببباناد. یکسببببا  وا از ززم 
 .باالدازجرا الدن این قانون، م ررات تاها در صورت ت ت در وایبا  موضوع این ماد  نافذ می

ازجراء الببببدن این قانون، ما  وا از ززمبانک مرکهی جمهوری اسببببالمی ایران مک ف اسببببت حداکثر سببببب -۳۱د  ما
دسبببببمورالعمل نرو  ت ت الکمرونیکی قراردادهای تسبببببهیالت بانکی را تهیب کاد و بب تصبببببویو البببببورای وو  و اوم ار 

های ذکور و با اسبببببمتاد  از ظرفیتها و مؤسبببببسبببببات اوم اری موظتاد در چهارچو  دسبببببمورالعمل مبرسببببباند. بانک
موجود، سامانب الکمرونیکی قراردادهای تسهیالت را با امکان دسمرسی هر تسهیالت ایرند  بب احالوات تسهیالت 

ازجراء البببببببدن این قانون ایجاد نمایاد و نسببببببب ت بب ت ت الکمرونیکی قراردادهای سبببببببا  وا از ززمزود ظرف یک
از جم ب ضبببببمانت، ارزیابی وتایق، امها  ماال ات، اقرار بب دین، تهاتر، صببببب ت و تسبببببهیالت و قراردادهای وابسبببببمب 



 

4 
 

ازجراء الدن این قانون، نامب و هر اونب توافق مرت   با تسهالت اقدام نمایاد. یک سا  وا از ززمتوافق، رضایت
یل کارمهد، ههیاب ها و مؤسبببببسبببببات اوم اری )از ق دریافت هر اونب وجب قانونی مرت   با تسبببببهیالت توسببببب  بانک

 .کارالااسی، اصل، سود، وجب المهام و غیر ( در قالو قرارداد در  الد  در سامانب مذکور انجام زواهد وذیرفت

ازجراء الببدن این قانون ماع د الببد  اسببت، ماو  بر در زصببوص قراردادهای تسببهیالتی کب ق ل از ززم -۱ت صببر  
ها و مؤسسات اوم اری مک تاد یک هتمب وا از ت ت الد، بانکایاکب بی  از سب سا  از تسویب آنها نبذالمب با

درزواسببت مرببمری یا سببایر ممعهدین ذیرب  در الببع ب، یک نسببرب از قرارداد و احالوات کامل تسببهالت از جدو  
 .جدو  اقسا  را بب آنها اراوب نمایاد

سا  وا از ززم ازجرا الدن این  تا زمان ویاد  سازی کامل سامانب قراردادهای تسهیالت کب حداکثر دو -۲ت صر  
قانون اسببببببببت، بانکها مک تاد ظرف یک ما  وا از انع اد قرارداد، ترتی ی را اتراذ نمایاد کب مربببببببمریان او  از 
تسهیالت ایرند ، ضاماان و راهاان با ورود بب صترب الرصی زود در دراا  بانک، امکان دسمرسی بب تصویری از 

صببورت کاغذی بب زود را داالببمب باالبباد یا درصببورت درزواسببت، این قراردادها ببنسببرب کاغذی قرارداد تسببهیالتی 
 .ایرنداان تس ی  و رسید ترویل تصویر قرارداد بب مرمری، در وروند  الع ب نبهداری الودتسهیالت

ها و مؤسسات اوم اری در راسمای اجرای بانک مرکهی موظف است ضواب  انض احی ززم را برای بانک -۳ت صر  
بیای کاد. در هر حا  مراس ات این سامانب الکمرونیکی ین ماد  را در دسمورالعمل مذکور در صدر این ماد  وی ا

م اای امور مربو  نظیر صبببدور اجراویب، دادزواسبببت ماال ب وجب، تهاتر، تسبببویب حسبببا  و امها  قرارداد از سبببوی 
ا این احالوات را  مالک و م اای اقدام قرار دهاد. حک  این ت صبببر  بانک اسبببت و ک یب مراجع قانونی موظتاد صبببرفا

 .مانع از ازمیارات م ام قضاوی نیست

های مصبو  البورای وو  و اوم ار، او  از از مدیران یا کارکاان زاحی ممر تین از متاد این ماد  یا از نر  -۴ت صبر  
قانون ( ۵۷۶ات م رر در ماد  )ال کب بانکی والو  بر ج ران ک یب زسارات وارد  بب مرمریان، حسو مورد بب مجاز 

( و یا مماوویت از االببببببمغا  در 2/3/1375تعهیرات و مجازاتهای بازدارند  مصببببببو   -مجازات اسببببببالمی )کما  واج 
 .اردندها و مؤسسات اوم اری در هر حا  حداکثر ا دو سا  مرکوم میبانک

بب الرت زیر اصالت  ۲۵/۴/۱۳۵۴اران مصو  قانون دفاتر اسااد رسمی و کانون سردفمران و دفمری( ۵ماد  ) –۳ ماده
 :الودمی

سازمان ت ت اسااد و امالک کرور موظف است هرسالب از حریق سازمان ساج  آموزش کرور نس ت  -۵ماد  
اممیاز میانبین ( %۷۰بب براهاری آزمون سبببببببردفمری و دفمریاری اقدام نماید. داوح  انی کب حداقل هتماد درصبببببببد )

وهان بازترین اممیاز در هر رالببببببمب را کسببببببو کااد، بب واوان وذیرفمب الببببببد ، جهت حی حا( %۱نمرات یک درصببببببد )
الوند. هر اونب انم ا  موضوع این ماد  از جم ب مراحل م مضی بب سازمان ت ت اسااد و امالک کرور معرفی می

 .ستایرند  در آزمون مذکور ااین قانون ماو  بب ق ولی انم ا ( ۶۹انم ا  اممیاز موضوع ماد  )
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قانون برنامب واج سببالب الببربب  توسببعب اقمصببادی، اجمماوی و فرهابی ( ۸۸ماد  )« چ»برای مرببموزن باد  -ت صببر 
با اصبببببالحات و الراقات بعدی، نصبببببا  مذکور در این ماد  حداقل  ۱۴/۱۲/۱۳۹۵جمهوری اسبببببالمی ایران مصبببببو  

 .است( %۶۰الصت درصد )

بر اساس »و ارت  ۱۸/۱/۱۳۸۱قانون کانون کارالااسان رسمی داداسمری مصو  ( ۷ماد  )« الف»در باد  –۴ ماده
 :الودبب این باد الراق می( ۲و )( ۱های )حذف و دو ت صر  بب واوان ت صر « نیاز مااحق کرور

کانون کارالببااسببان رسببمی داداسببمری و مرکه وکال، کارالببااسببان رسببمی و مربباوران زانواد  قو  قضبباویب  -۱ت صببر  
هرسبالب از حریق سبازمان سباج  آموزش کربور نسب ت بب براهاری آزمون کارالبااسبان رسبمی اقدام  موظف اسبت

حاوهان بازترین اممیاز در ( %۱اممیاز میانبین نمرات یک درصببببد )( %۷۰نماید. داوح  انی کب حداقل هتماد درصببببد )
کارالااسان رسمی داداسمری  الد ، برای حی مراحل م مضی بب کانونهر رالمب را کسو کااد، بب واوان وذیرفمب

الداان بر الوند. توزیع اسمانی وذیرفمبقضاویب معرفی میو مرکه وکال، کارالااسان رسمی و مراوران زانواد  قو  
 .باالدالداان میاساس ت اضا یا اممیاز وذیرفمب

انون نظارت بر اجرای این ت صببببببر  بروهد  قو  قضبببببباویب اسببببببت و قو  مهبور مک ف اسببببببت درصببببببورت اسببببببماکاف ک
قضاویب از براهاری آزمون، کارالااسان رسمی داداسمری و مرکه وکال، کارالااسان رسمی و مراوران زانواد  قو  

ا بب براهاری آن اقدام کاد. اسماکاف از اجرای این حک  جرم مرسو  و مرتکو بب مجازات مررومیت از ح وق  رأسا
 .مرکوم زواهد الد قانون مجازات اسالمی( ۱۹اجمماوی درجب ال  موضوع ماد  )

قانون برنامب واجسببالب الببربب  توسببعب اقمصببادی، اجمماوی و فرهابی جمهوری « چ»برای مرببموزن باد  -۲ت صببر  
 .باالدمی( %۶۰حداقل الصت درصد )( ۱اسالمی ایران، نصا  مذکور در ت صر  )

الببرت زیر اصببالت و یک  بب ۱۷/۱/۱۳۷۶قانون کیتیت ازذ وروانب وکالت داداسببمری مصببو  (۱ت صببر  ماد  ) –۵ ماده
 :الودبب آن الراق می( ۲ت صر  بب واوان ت صر  )

قضببباویب مک تاد هر کانون وکالی داداسبببمری و مرکه وکال، کارالبببااسبببان رسبببمی و مرببباوران زانواد  قو   -۱ت صبببر  
کب  سببا  از حریق سببازمان سبباج  آموزش کرببور نسبب ت بب براهاری آزمون وروانب وکالت اقدام نمایاد. داوح  انی

اند، بب حاوهان بازترین اممیاز را کسببببببو کرد ( %۱اممیاز میانبین نمرات یک درصببببببد )( %۷۰حداقل هتماد درصببببببد )
اردند. نظارت بر اجرای واوان وذیرفمب الببببد ، جهت حی مراحل م مضببببی بب مرجع صببببدور مجوز مربو  معرفی می

اسماکاف کانون وکالی داداسمری و مرکه  این ت صر  بروهد  قو  قضاویب است و قو  مهبور مک ف است درصورت
ا بب براهاری آن اقدام کاد و وکال، کارالبببببااسبببببان رسبببببمی و مرببببباوران زانواد  قو   قضببببباویب از براهاری آزمون، رأسبببببا

اسماکاف از اجرای این حک  جرم مرسو  و مرتکو بب مجازات مررومیت از ح وق اجمماوی درجب ال  موضوع 
 .م مرکوم زواهد الدقانون مجازات اسال( ۱۹ماد  )
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قانون برنامب واجسببالب الببربب  توسببعب اقمصببادی، اجمماوی و فرهابی جمهوری « چ»برای مرببموزن باد  -۲ت صببر  
 .باالدمی( %۶۰حداقل الصت درصد )( ۱اسالمی ایران، نصا  مذکور در ت صر  )

الببا ب مور  بیسببت و چهارم اسببتادما  یکههار و چهارصببد قانون فوق مرببممل بر واج ماد  در ج سببب و ای روز سببب
 .بب تأیید الورای نبه ان رسید ۳۰/۱/۱۴۰۱مج ا الورای اسالمی تصویو الد و در تاری  

 رییا مج ا الورای اسالمی -مرمدباقر قالی اف

  

 

 


