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قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۷و )( ۶، )(۱قانون اصالح مواد )

 قانون اساسی( ۴۴)

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۷و )( ۶، )(1قانون اصالح مواد ) 1۶/۴/1393 ۲۵10۸/۲۸۸شماره

در  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی قانون اساسی( ۴۴)

قانون ( ۷و )( ۶، )(1) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون اصالح مواد( 1۲3اجرای اصل یکصد و بیست و سوم )

قانون اساسی که با عنوان طرح اصالح موادی از قانون اجرای سیاست ( ۴۴اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ  .ید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می گرددو تأی 1/۴/1393روز یکشنبه مورخ 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون  وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲3/۴/1393 ۴1۴0۴شماره علی الریجانی

اصل چهل و چهارم قانون اجرای سیاست های کلی ( ۷و )( ۶، )(1قانون اصالح مواد )»اساسی جمهوری اسالمی ایران 

که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسالمی « قانون اساسی( ۴۴)

 1۶/۴/1393مورخ  ۲۵10۸/۲۸۸به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره  11/۴/1393تصویب و در تاریخ 

قانون  رئیس جمهور ـ حسن روحانی .وست جهت اجرا ابالغ می گرددمجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پی

ـ بندهای زیر به 1ماده قانون اساسی( ۴۴قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )( ۷و )( ۶، )(1اصالح مواد )

بعدی  و اصالحات ۲۵/3/13۸۷قانون اساسی مصوب ( ۴۴قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )( 1ماده )

ـ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، ۲1» :آن اضافه می شود

استعالم، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های 

قانون محاسبات عمومی مصوب ( ۵و ماده ) ۸/۷/13۸۶مات کشوری مصوب قانون مدیریت خد( ۵اجرایی موضوع ماده )

، شوراهای اسالمی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون یا 1/۶/13۶۶

یا غیرمستقیم اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم 

ـ پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که ۲۲ .آنها صادر می شود

شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از 

ـ ۲ماده  «.الم شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شودالزم االجرا شدن این قانون، مرجع رسمی اع

ـ به منظور تسهیل حضور بخش های غیردولتی،  ۶ماده  :قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصالح می شود( ۶ماده )

بخش ها مقرر می خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این 

قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت های تابعه و ( ۵ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده )1 :گردد

وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کاال و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه 

در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه  فعالیت آنها موجب اخالل



شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم 

ـ ۲ .این قانون است( ۷۲کور مشمول حکم ماده )ارائه اطالعات و یا خالف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذ

قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق ( ۵مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده )

ـ مجموع حق 3 .سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند( %۴0مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد )

یت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی )سهم در هیأت مدیره( در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد مالک

قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت ( ۵برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده )( ۴0%)

وع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با ـ مؤسسات و نهادهای موض1تبصره  .اقتصادی دارند، مجاز می باشد

احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و ( %100مالکیت صددرصدی )

ـ ۲تبصره  .کرسی مدیریتی )سهم در هیأت مدیره( خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند

هادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی )سهم در هیأت مدیره( مازاد بر سقف در این بند را به مؤسسات و ن

ـ تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی های قانونی دولت ۴ .صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابالغ این قانون واگذار نمایند

ت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرک

ها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و 

یش را تأدیه دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خو

ـ شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطالعات کامل  ۵ .نماید

مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه های مذکور 

ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت 

کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه 

های نظامی و انتظامی ب ـ نهاد قانون محاسبات عمومی( ۵الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ) .کند

هـ ـ کلیه صندوق های  د ـ نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه ج ـ سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور کشور

بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه 

ـ منظور از بنگاه و 1تبصره  و ـ نهادهای انقالب اسالمی .لزم ذکر یا تصریح نام استهایی که شمول قانون بر آنها مست

ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه ۲تبصره  .این قانون است( 1ماده )( ۵و )( ۴شرکت در این بند، بندهای )

ـ از زمان ابالغ این 3تبصره  .گزارش های عملکرد ساالنه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسالمی اقدام کند

ـ اشخاص مذکور در ۴تبصره  .قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند

این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطالعات اقتصادی 

ـ عدم اجرای این  ۵تبصره  .بندی می باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشندآنها دارای طبقه 

ـ وزارت امور اقتصادی و  ۶تبصره  .قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد

در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و 



قانون به شرح زیر اصالح می ( ۷ـ ماده )3ماده  .جهت اتخاذ تصمیم اعالم کند( ۴۴سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

آیند ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فر۷ماده  :شود

صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک 

مصرح در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. 

« هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»ط سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توس

ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب 1تبصره  .تعیین و در پایگاه اطالع رسانی مذکور اعالم می شود

ی تواند عالوه و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطالع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز م

بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از باالترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، 

تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، باالترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط 

روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع موظف است ظرف حداکثر هفت 

صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. 

الل یا اهمال باالترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخ

کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های 

ـ هر ۲تبصره  .محکوم می شوند ۷/9/13۷۲قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ( 9مقرر در بندهای )د( به بعد ماده )

ب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در یـک از مراجع صادرکننده مجوز کس

اشباع بودن »پایگاه اطالع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل 

و درخواست مجوز و تأخیر  امتناع از پذیرش مدارک .، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند«بازار

بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطالع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح 

این قانون است و شورای ( ۴۵موضوع ماده )« اخالل در رقابت»در پایگاه اطالع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق 

کایت ذی نفع رسیدگی و باالترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند رقابت موظف است به ش

ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط 3تبصره  .این قانون محکوم کند( ۶1ماده )( 1۲)

بانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه م

، مستقر در وزارت امور «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»ابالغ این قانون، تهیه و به 

اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام االختیار دادستان کل 

ر، نماینده تام االختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسالمی، نماینده اتاق بازرگانی، کشو

صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب 

ظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و مراحل مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و مو

صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسالمی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور 

صوبه مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. م



در صورتی که تحقق این اهداف به اصالح  .هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی الزم االجرا می باشد

قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای الزم برای 

را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصالح آنها را از مراجع ذی ربط باالتر اصالح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی 

این ماده، ( 3موضوع تبصره )« هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»ـ ۴تبصره  .پیگیری کند

تفکیک هر  موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به

، «پایگاه اطالع رسانی مذکور»پس از راه اندازی  .کسب و کار در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند

تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بالفاصله به 

نی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک دستور رئیس هیأت در پایگاه اطالع رسا

موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، در این پایگاه اعالم 

ط یا مدرکی یا هزینه ای بیش مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شر .شود

از آنچه در پایگاه اطالع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم 

قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، ( ۶00این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده )

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیر ماه یکهزار و سیصد و  .است( ۲/3/13۷۵مصوب 

رئیس مجلس شورای  .به تأیید شورای نگهبان رسید 11/۴/1393نود و سه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 اسالمی ـ علی الریجانی
 


