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 پیشگفتار ناشر

و فرینی آدادبانان است که با همکاری دانشکده کار حقوقی دادبانان دانا واحد انتشاراتی موسسه

در زمینه حقوق کسب و  کاربردی های آموزشی مجری دوره ،دانشگاه تهرانپارک علم و فناوری 

های  کار است؛ جهت تحقق هر چه بیشتر اهداف آموزشی موسسه دادبانان در زمینه آموزش

های آموزشی مطالب را از پیش  کاربردی حقوقی الزم بود که دانشپذیران هنگام حضور در کارگاه

از پیش  اتِتر موضوع فهم و درک عملی و دقیق جهت ،ها در اختیار داشته و به جای یادداشت آن

ها حاضر شوند؛ الزمه تحقق این هدف تولید محتوا بود که به لطف خدا این  مطالعه شده در کارگاه

مندان حوزه حقوق کسب و کار تقدیم  هامر میسر شده و در قالب کتاب پیش رو به تمام عالق

 گردد. می

دارد در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد یا پرسش از  در پایان ضمن تشکر از مخاطبان، استدعا

 مکاتبه نمایید. www.dadbanan.irطریق سایت 

 با احترام

 مدیر انتشارات

دکتر فرهاد بیات

http://www.dadbanandana.ir/


مقدمه

و  وگوی دولت و بخش خصوصی در طول بیش از یك دهه برگزاری جلسات شورای گفت

، همواره مشاهده شده است که فعاالن اقتصادی (12یته حمایت از کسب و کار )کمیته ماده کم

های حقوقی در فعالیت و قراردادهای خود، و یا درگیر تفاسیر متفاوت از قوانین و  دچار چالش

وکارهای  اند؛ به نحوی که بیش از نیمی از مشکالت کسب های اجرایی شده مقررات با دستگاه

حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، قراردادها و یا امور بانکی، آمیخته با  در بخش خصوصی

 باشد. های اقتصادی می مضامین حقوقی پیچیده و در برخی موارد غیر قابل درک برای بنگاه

وکارها را بیش از پیش نمایان  این چالش جدی و پرتکرار ضرورت ارتقاء دانش حقوقی کسب

شود که  قیل حقوقی و واژگان تخصصی حقوقدانان بعضا باعث میسازد، لیکن ادبیات ث می

های روزمره خود  وکارها در تفهیم علم حقوق و بکارگیری آن در سطوح اجرایی فعالیت کسب

 کار آسانی نداشته باشند.

و کمیته حمایت از کسب و  وگو خوشبختانه کتاب حاضر که در همکاری دبیرخانه شورای گفت

وکار در کشور به چاپ رسیده است، به بیانی  خصصان مجرب حقوق کسببا مدرسان و مت کار

شیوا و جامع مهمترین مبانی این حوزه را تشریح کرده و مفاهیم تخصصی را با نثری ساده و روان 

 در اختیار عالقمندان نهاده است. 

سازی  انوگو در رو امیدوارم این مستند ارزشمند بتواند با تکیه بر تجارب اجرایی شورای گفت

وکار، نقطه عطفی در ارتقاء آگاهی حقوقی فعاالن  های مختلف کسب مبانی حقوق برای حوزه

 وکار در کشور باشد. اقتصادی و تسهیل محیط کسب

شافعی غالمحسین

ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رییس

وگوی دولت و بخش خصوصی و دبیر شورای گفت



 پیشگفتار مولف

دانشگاه که به تدریس دروس مرتبط با حقوق کسب و کار در دانشکده کارافرینی  1389 از سال

یك کتاب کاربردی و ساده را در حوزه حقوق کسب و کار احساس  تهران پرداختم همواره خأل

های عملی  و مبتنی بر تجربهکردم؛ کتابی که در عین سادگی متضمن یك سری مطالب مبتالبه  می

در کتب و مقاالت یافت؛ جالب است که بیشترین کاربرد حقوق توان  میها را  باشد که کمتر آن

در  "حقوق کسب و کار"تحت عنوان  یدر حوزه کسب و کار است ولی هنوز هیچ گرایش

کتاب حاضر بر  ،در راستای تحقق عملی اهداف باال ؛1اندازی نشده است ایران راههای  دانشگاه

 آن استوار است: گردیده و بر تألیفاساس اصول زیر 

 سادگی متن  -1

تالش شده است که متن به نحوی نگارش شود که برای مخاطبی که هیچ آشنایی قبلی با دانش 

 حقوق هم ندارد ساده و قابل فهم باشد.

 انتخاب موضوعات مبتالبه و مورد نیاز بازار -2

تواند موضوع  خود میحاضر حجم مطالب حقوقی بسیار گسترده است که هر یك از فصول کتاب 

یك یا چند کتاب مستقل باشد؛ با وجود این سعی شده است که به موضوعاتی پرداخته شود که 

و باید بر مسائل حقوقی پیرامون آن  داشتهو کار  ها سر تمام کسب و کارها در فعالیت خود با آن

 اشراف داشته باشند.

 های کاربردی حل ارائه راه -3

اکتفا نشده و  ها مواجه هستند ای رایجی که کسب و کارها با آنه در کتاب حاضر به بیان چالش

 های موجود در بازار هم بیان شده است. حل راه

 

 

 

                                                           

به تصویب دانشگااه   "دوره جامع حقوق کسب و کار"دوره آموزشی تحت عنوان  1397. از ابتدای سال 1

شگود و یگد دوره   تهران رسیده و در دانشکده کارافرینی و پارک علم و فناوری دانشااه تهران برگزار می

 فرمایان است.عملی جهت ارتقای مهارت مدیران، مشاوران و کار



 و قوانین کاربردی قراردادها ها، ارائه نمونه فرم -4

مررتبط برا آن    و قروانین کراربردی    ، قراردادهرا هرا  در پایان هر فصل، پیوستی تحت عنوان نمونه فررم 

؛ منتهرا  گرردد تر  شده است تا مطالب بیان شده در شرح درس برای مخاطب ملموسمبحث قرارداده 

جایی که قراردادن نسخه کاغذی موجب حجیم شدن کتاب، اسراف کاغذ و باال رفرتن هزینره    از آن

 ذکرر مربوطره در کتراب    قروانین نمونه فرم، قرارداد و  برخی ازگشت، صرفاً  میبرای مخاطب کتاب 

یرررا  www.dadbanan.comتوانرررد برررا مراجعررره بررره سرررایت   شرررده اسرررت و مخاطرررب مررری 

www.farhadbayat.com  را دانلود کند؛ به ویژه اینکه نمونره قراردادهرا بره    های بیشتری  فایل

دهرد و برر نسرخه     نیرز مری  ب امکان ویررایش  در سایت قرار گرفته که به مخاط wordصورت فایل 

 چاپی نیز از این جهت برتری دارد.

 توأمانتوجه به ابعاد مالی و حقوقی موضوعات به صورت  -5

به صورت  توان کتابی را یافت که دو یا چند استاد حقوق متاسفانه در حوزه علم حقوق کمتر می

ای بین حقوق و اقتصاد و  رشتهدر موضوعات میان  خالءکرده باشند و این  تألیفمشترک 

های حقوقی و مالی )نظیر  خورد؛ با توجه به تدریس دوره بازرگانی و مالی بیشتر به چشم می

علی اجتماعی، حقوق کار، مالی و حسابداری( توسط استاد برجسته جناب آقای  تأمینمالیات، 

 تألیفاد تا کتابی این فرصت دست د ،جعفری و دوستی و همکاری طوالنی میان دو مولف اکبر

 حقوقی و مالی توجه شود.  جنبههر دو شود که در نگارش آن به 

الزم است از نظرات ارزشمند جناب آقای فرشید رستگار )مدرس حقوق مالیاتی( و آقای مهدی 

 حقوق تأمین اجتماعی( در ویرایش سوم کتاب تقدیر و تشکر نمایم.مهدوی ایزدی )مدرس 

، استدعا دارد در صورت های احتمالی و اذعان به نواقص و کاستی اطباندر پایان ضمن تشکر از مخ

 مکاتبه نمایید. www.farhadbayat.irداشتن هرگونه نظر، پیشنهاد یا پرسش از طریق سایت 

 
 دکتر فرهاد بیات

 1400فروردین 
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 مقدمه 

ی گرفتن  نحوهفصل اول به مباحث مقدماتی راجع به  ت کهفصل تدوین شده اس 9در  کتاب حاضر

مرتبط با کسب و کار  های حمایتی و قوانین و مقررات و نهاد کسب و کار هایمجوز انواع

 تأمینها، اسناد تجاری، کار،  حقوق قراردادها، شرکتشامل )فصل دوم تا هفتم  پرداخته است؛

واه سنتی یا جدید خواه بزرگ یا کوچك عمالً در هر کسب و کاری خاجتماعی و مالیات( 

های ناشی از  ها و زیان تواند از بروز بسیاری از چالش ها می کند و اشراف بر آن آفرینی می نقش

ورود به بازار مستلزم اشراف بر قواعد حاکم بر آن است و  به ویژه اینکه جلوگیری نماید؛ ها آن

فصل انتهایی کتاب  2مین قواعد است؛ مباحث مطروحه در کتاب حاضر، متضمن بسیاری از ه

)حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی( از این رو به کتاب حاضر افزوده شده است که مسیر 

کند و اقتضا  کسب و کارهای جدید به سمت فضای مجازی و اموال فکری )غیرمادی( حرکت می

فصل  نهراین کتاب حاضر در دارد که حقوق هم نسبت به این تحول واکنش مناسب نشان دهد؛ بناب

تدوین و هر فصل نیز به دو مبحث تقسیم شده است که مبحث اول، شرح و توضیحاتی کاربردی و 

 ، نمونه فرم، قرارداد و یا قوانین کاربردی مرتبطنیز ساده پیرامون همان فصل است و در مبحث دوم

 همان فصل آمده است. با



 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 و کار مدی بر حقوق کسبآدر
 

 



 صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده 14

 مبانی حقوق کسب و کار -مبحث اول

مجوزهرای کسرب و کرار، درگراه      ، اصالح و ابطرال تمدید ،صدور مرجع رسمی اعالم شرایطِ -1

 44قرانون اجررای اصرل     1مراده   22اسرت )بنرد    www.G4b.irملی مجوزهای کشور به نشرانی  

هایی نیازمند مجروز هسرتند    ن برای اطالع از این امر که چه فعالیتبنابرای ؛(15/11/1399اصالحی 

کلیره مراجعری کره مجروز کسرب و کرار صرادر         باید به درگاه اخیر مراجعه نمود؛ در همین راسرتا 

کنند موظفند نوع، شرایط، هزینه، زمران، فرآینرد و مراحرل صردور، تمدیرد و لورو مجوزهرای         می

هیرأت مقرررات زدایری و تسرهیل صردور مجوزهرای       » وطه بره خویش را به همراه مبانی قانونی مرب

در غیر اینصورت الرزام اشرخاص   نمایش داده شود  G4bارسال نمایند تا در سایت « کسب و کار

(؛ 15/11/1399اصرالحی   44قرانون اجررای اصرل     7مراده   3)تبصرره   به أخذ مجوز ممنروع اسرت  

برا توافرق متقاضری مجروز، هریچ       مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتری  همچنین

اخیرر آمرده اسرت از متقاضری مطالبره نماینرد        سرامانه ای بیش از آنچه در  شرط یا مدرک یا هزینه

قرانون   600دیرده بره مجرازات منردر  در مراده       عالوه برر جبرران خسرارت زیران     ،وگرنه مرتکب

 7مراده   4ره )حبس از دوماه تا یکسال( محکوم خواهد شرد )تبصر   1375می مصوب المجازات اس

 (.44اجرای اصل  انونق

تقاضرای صردور مجروز نماینرد؛ در      G4b.irتواننرد از طریرق درگراه     فعاالن کسب و کار می -2

صورتی که پس از تکمیل مدارک، مرجع مربوطه از صدور مجروز در مهلرت زمرانی مقررر شرده      

یرخانرره هیررأت توانررد از طریررق همررین درگرراه شررکایت خررود را برره دب امتنرراع نمایررد، متقاضرری مرری

زدایی تسلیم و تقاضای تسریع در صدور مجوز را بنماید؛ در ایرن صرورت براالترین مقرام      مقررات

دستگاه یا استاندار مربوطه موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست 

با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسری و اشخاصری را   

G4b.ir    درگاا

ملی مجوزها    

 کشور

 

نحو  شاا ت  زز  

مرجع ص درکنند  

 مجوز

 

http://www.g4b.ir/
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 7م  1اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند )تبصره  ه در صدور مجوز اخالل یا اهمال کردهک

(؛ عالوه بر این، امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بریش  44قانون اجرای اصل 

تواند شکایت خرود   محسوب و متقاضی می« اخالل در رقابت»از ظرف زمانی تعیین شده، مصداق 

( نیز تسلیم نماید؛ در این صورت شرورای  nicc.gov.irمرکز ملی رقابت )به نشانی اینترنتی  را به

نفع رسریدگی و براالترین مقرام مسردول دسرتگاه مربوطره را بره         رقابت موظف است به شکایت ذی

)بین ده میلیرون ترا یرك میلیرارد      44( قانون اجرای اصل 61( ماده )12مجازات تعیین شده در بند )

 (.44قانون اجرای اصل  44ماده  2تبصره قسمت اخیر محکوم نماید )ریال( 

از پرذیرش تقاضرا یرا    « اشباع بودن برازار »صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل  -3

عالوه بر محکومیرت بره صردور مجروز،      ،در غیر این صورتصدور مجوز کسب و کار امتناع کنند 

 (.44قانون اجرای اصل  7ماده  2 ن محکوم خواهند شد )صدر تبصرهبه مجازات مندر  در بند پیشی

قانون اساسری، اصرل برر آزادی انتخراب شرول و انجرام کسرب و کرار اسرت؛           28مطابق اصل  -4

کردن آن به گرفتن مجوز اسرتثناء محسروب و محترا  قرانون      منوطبنابراین ممنوعیت از اشتوال یا 

 است.  

، فعالیت دولرت در اقتصراد محردودتر و قلمررو فعالیرت      44صل پس از تصویب قانون اجرای ا -5

های اقتصادی در ایرران بره سره گرروه      تر شد؛ بر اساس این قانون، فعالیت بخش غیردولتی گسترده

 شود: تقسیم می

هرا و یررا   گررذاری و مردیریت دولرت در آن   الرف( گرروه یرك کرره هرگونره مالکیرت، سررمایه      

ده و منحصرراً در اختیرار بخرش غیردولتری اسرت؛ البتره       مشارکت به هر نحو و میزان ممنوع برو 

ها در حد ضررورت و یرا در منراطق کمترر توسرعه یافتره یرا صرنایع          ورود دولت در این فعالیت

کند تحت شرایطی مجاز است )تبصرره مراده    پیشرفته خطرپذیر که بخش غیردولتی ورود نمی

 ؛(44قانون اجرای اصل  4

غیرق نونی بودن 

زمتن ع زز صدور 

ه نه مجوز به ب

 زشب عِ ب ززر

زصل عدم لزوم 

 گرفتن مجوز 

قلمرو فع لی  

بخش خصوصی در 

نظ م زقتص د  

 زترزن
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توانرد سرهم    ها در بازار، می بیست درصد ارزش این فعالیتب( گروه دو که دولت حداکثر تا 

نی و موسسرات  داشته باشد و مابقی الزاماً در اختیار بخش غیردولتی )اعرم از خصوصری، تعراو   

 عمومی غیردولتی( است؛

هرای ایرن گرروه     هرا و بنگراه   گذاری، مالکیت و مردیریت در فعالیرت   ( گروه سه که سرمایهپ

هرا صررفاً در    ست و فعالیت بخش غیردولتی در این دسرته از فعالیرت  منحصراً در اختیار دولت ا

پذیر است ماننرد رادیرو    قالب خرید خدمت و به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت امکان

 .و تلویزیون

بنردی   تشرخیص، انطبراق و طبقره   گفرت اوالً   بایرد هرای اخیرر    بنردی فعالیرت   در خصوص طبقره 

کره در   1یرك از ایرن سره گرروه برا هیرأت وزیرران اسرت        های اقتصرادی هرر    ها و بنگاه فعالیت

ثانیاً اصل بر خصوص موارد گروه سه باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد؛ 

هرای گرروه دو و سره اسرتثناء      ها مشمول گروه یك بوده و فعالیرت  ی فعالیت این است که همه

هرای   هر امتیازی که برای بنگاهثالثاً ( 44قانون اجرای اصل  4و  3و  2شوند )مواد  محسوب می

دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یك و دو مقرر شود، عیناً و با الویرت بررای بنگراه یرا فعالیرت      

 اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز بایرد در نظرر گرفتره شرود    

 (.44قانون اجرای اصل  8)ماده 

 :به سه دسته قابل تقسیم هستند ها، اشتوال به آنآزادی  حیثکسب و کارها از  -6

هررای ممنوعرره در فضررای مجررازی در سررایت    هررای ممنوعرره؛ لیسررت فعالیررت   الررف( فعالیررت 

Internet.ir .قابل مشاهده است 

                                                           

( بره  1های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقالل از گرروه    هیئت وزیران، باشگاه 6/7/1390. بنابر مصوبه  1

 دارد. ها را نگه ( منتقل شدند تا دولت بتواند سهم بخش دولتی در آن2گروه  
 

ه   زنوزع فع لی 

زز نظر لزوم ت  

عدم لزوم 

 گرفتن مجوز
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ها مجاز بوده و نیاز به گرفتن مجروز از مرجرع    هایی که انجام آن فعالیتهای مجاز:  فعالیتب( 

 ه به داوری در حل و فصل اختالفات اشتوال دارد.مانند فردی ک خاصی هم ندارد

هرا مجراز بروده ولری نیراز بره گررفتن         هایی که انجام آن فعالیت های مجاز مشروط: عالیتف( پ

 مجوز دارند که بر دو قسم هستند:  

ها منوط به گرفتن مجوز است؛ به عنوان مثال اگرر   هایی که ثبت شرکت برای آن فعالیت -اول

را جزو فعالیت خویش آورده باشد ثبت چنین شرکتی محترا   « آموزش» ،هشرکتی در اساسنام

گرفتن مجوز حسب مورد از وزارت آمروزش و پررورش یرا وزارت علروم یرا سرازمان فنری و        

ای است؛ گفتنی است اصوالً ثبت شرکت نیاز به گرفتن مجروز خاصری نداشرته و منروط      حرفه

 مرورد  25وب شرده و تقریبراً در حردود    ایی محسر شدن ثبت شرکت به مجوز امر کرامالً اسرتثن  

قابرل   دادبانران در سرایت   هرا  مجوز اسرت کره فهرسرت آن    ارائه فعالیت، ثبت شرکت منوط به

 مشاهده است.

« شروع فعالیرت »ها نیاز به گرفتن مجوز ندارد ولی  هایی که ثبت شرکت برای آن فعالیت -دوم

در قالرب کتابچره الکترونیکری در     هرا  گونره فعالیرت   نیاز به گرفتن مجوز دارد که فهرست ایرن 

 قابل مشاهده است. G4b.irسایت 

متقاضی مجوز ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و اصروالً گررفتن مجروز نیرازی بره       -7

شخص حقیقی یرا موسسره    است ثبت شرکت ندارد؛ به عنوان مثال متقاضی مجوز انتشارات ممکن

یی ممکن است مجروزی صررفاً بره شرخص حقیقری یرا       به طور استثنا ،ثبت شده باشد؛ با وجود این

ای صررفاً بره شررکت سرهامی خراص داده       حقوقی داده شود؛ به عنوان مثال مجوز بازاریابی شربکه 

 (.1/12/1395ای  نامه بازاریابی شبکه )ر.ک: آیین شود می

عدم نی ز به 

ثب  شرک  

برز  گرفتن 

 مجوز
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ثبت شررکت بره منزلره مجروز شرروع فعالیرت منردر  در اساسرنامه شررکت محسروب            صرف -8

در صورتی که آن فعالیت برابر قانون محتا  گرفتن مجوز باشد، شرکت بایرد پریش از    شود و نمی

 شروع فعالیت آن مجوز را دریافت نماید.

کسربی را   ی وسریله  یقی یا حقوقی کره محرل کسرب دایرر یرا     یعنی هر شخص حق)افراد صنفی  -9

د قبرل از تأسریس هرر    موظفن (کننده اشتوال دارد فراهم کرده و به عرضه کاال یا خدمت به مصرف

نوع واحد صنفی یا اشتوال به کسب و حرفه نسربت بره أخرذ پروانره کسرب اقردام نماینرد؛ پروانره         

صرورت دائرم )بررای     هکسب، مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یرا حرفره بر   

له شرخص یرا وسری   ممدت پنج سال( و یا موقت )به مدت یکسال( به فرد یا افراد صنفی برای محل 

 قانون نظام صنفی(. 5گردد )ماده  ب معین صادر میکس

آیین نامه اجرایی نحروه   2ماده  و نظام صنفی قانون 26ماده طبق  مراحل صدور پروانه کسب -۱۰

 :، عبارت است ازصدور و تمدید پروانه کسب

مراجعره   iraniansnaf.irو سپس  G4b.irبایست به سامانه  متقاضی پروانه کسب می -الف

 قاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نماید.و ت

مرجع صدور پروانره کسرب موظرف اسرت حرداکثر ظررف مردت پرانزده روز از تراریخ           -ب

عدم اعرالم نظرر    ؛وی ابالغ کند هدریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا ب

 گردد. در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می

پس از قبول تقاضا )یا عدم اعالم نظر مرجع صدور در موعد مقرر( مرجع صردور پروانره    -پ

های استعالم شونده نیز موظفنرد   های مورد نیاز را صادر و دستگاه کسب مکلف است، استعالم

قطعری خرود را اعرالم دارنرد؛     حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم، نظرر  

 ظرر شرونده بایرد بردون ابهرام و هرگونره قیرد و شررط و ن        های استعالم تگاهاعالم نظر موافق دس

مخالف نیز مستند به دالیل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صرورت عردم اعرالم نظرر     

ثب  شرک ، 

مجوز شروع 

فع لی  محسوب 

  شود نمی

مرزحل صدور 

 پروزنه کسب

لزوم أخذ 

پروزنه کسب 

 زز سو  زفرزد

 صنفی
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گردد و پاسخ منفی خرار  از موعرد مقررر مرانع از      در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می

 صدور پروانه کسب نخواهد شد.  

متقاضی موظف است حداکثر ظرف سره مراه، مردارک مرورد نیراز بررای صردور پروانره          -ت

 کسب را تهیه و از طریق سامانه ارسال نماید.

مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مردارک مرورد نیراز و تطبیرق برا       -ث

قاضری  اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت بره صردور پروانره کسرب و تسرلیم آن بره مت      

 اقدام کند.

آیین نامه اجرایری نحروه صردور و تمدیرد      3ماده  طبق شرایط الزم برای صدور پروانه کسب -11

   :، عبارت است ازپروانه کسب

 شرایط عمومی: -الف

 نامه، هبه، قرارداد مشارکت،  نامه، صلح منفعت و یا منافع از جمله اجاره سند مالکیت عین و

اعم از رسمی و یرا عرادی )در    قانون مدنی( 10موضوع ماده ) نامه و یا قراردادهای مبایعه

 ا احراز مالکیت طبق عرف محل است(؛روستاه

  صررفاً واحردهای صرنفی    روی انتظرامی جمهروری اسرالمی ایرران؛     الحیت از نیر صگواهی

هیرأت وزیرران    23/3/1363نامه امراکن عمرومی مصروب مرور       ( آیین2موضوع ماده )

 ؛باشند انتظامی می مشمول گواهی صالحیت نیروی

 ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخرت یرا ترتیرب پرداخرت      گواهی اداره امور مالیاتی ذی

 1های مستقیم(؛ قانون مالیات 186ده بدهی مالیات قطعی شده )موضوع ما

                                                           

پروانه کسب الزامی است . گواهی مالیاتی برای گرفتن تسهیالت بانکی و صدور یا تمدید کارت بازرگانی و  1

نامه بانکی یا اعتبرارات اسرنادی و یرا صردور  رواز       های مستقیم(؛ اما صدور ضمانت قانون مالیات 186 ماده 

 برداری نیازی به گواهی اخیر ندارد. تأسیس و پروانه بهره

شرزتط الزم 

برز  صدور 

 پروزنه کسب
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 هررای آموزشرری احکررام تجررارت و کسررب و کررار در چررارچوب   گررواهی گذرانرردن دوره

 قانون نظام صنفی(؛ 30ماده بند ن  دستورالعمل آموزش )موضوع

 بره   ر بررای اتبراع خرارجی   اع ایرانی و گذرنامه و پروانره کرا  شناسنامه و کارت ملی برای اتب

 همراه شش قطعه عکس پرسنلی؛

       کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یرا گرواهی اشرتوال بره تحصریل

 قایان کمتر از پنجاه سال سن؛آرای ب

 باشد. دریافت پروانه کسب هیجده سال می حداقل سن برای 

 شرایط اختصاصی: -ب

         کارت معاینه پزشکی و گرواهی صرالحیت بهداشرتی از مراکرز بهداشرتی، درمرانی )بررای

قرانون مرواد خروردنی، آشرامیدنی، آرایشری و       13صنوف مشرمول قرانون اصرالح مراده     

 ؛(بهداشتی

 ی مرتبط یا حضور یك نفرر واجرد   پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاه

 شرایط شاغل در واحد صنفی.

پروانه کسب اشخاص حقوقی به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیرأت   -12

های مدنی نیرز پروانره کسرب بره نرام یکری از        مدیره )براساس مصوبه هیأت مدیره( و در مشارکت

آیرین نامره(؛ در فرر      13گردد )مراده   ادر میسایر شرکا ص (محضری) رسمی شرکاء با رضایت

اخیر، یعنی در جایی که چند نفر، یك واحد صنفی را بره صرورت مشرترک اداره کننرد، بره طرور       

 قانون نظام صنفی(. 12ماده  4بصره مسدولیت امور واحد را بر عهده خواهند داشت )ت 1«مشترک»

                                                           

ت خرویش را  قانون تجارت اگر چند نفر با یکدیگر فعالیت تجاری انجام دهند اما شررک  220مطابق ماده  - 1

های شرکت هر شریک صد در  داشته و در برابر بدهی« تضامنی»ثبت نکنند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت 

در مقابرل اشرخاص ثالرث    « مشرترکا  »صد مسئول است اما اگر اشخاص اخیر مشمول قانون نظام صنفی باشند 

درصد بابت بردهی آن واحرد    50ر کدام شوند. به عنوان مثال اگر شرکا دو نفر باشند اصوال  ه مسئول تلقی می

 شوند. صنفی مسئول تلقی می

نحو  صدور پروزنه 

کسب برز  زشخ ص 

حقوقی ت  زشخ ص 

حقیقی متعدد 

 )مش رک  مدنی(
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د شرایط برای یرك ترا چنرد محرل     صدور بیش از یك پروانه کسب برای هر فرد صنفی واج -13

قرانون نظرام صرنفی(؛ مرجرع صردور       12مراده   3)تبصره  مانعی نداردکسب به شرط معرفی مباشر 

 شرایط عمومی )در صرورت شرمول(   6و  5، 2پروانه کسب موظف است با أخذ مدارک بندهای 

مردت  ، برای فرد معرفی شرده، کرارت مباشررت صرادر نمایرد؛      همین کتاب 11مندر  در شماره 

توانرد   اعتبار کارت مباشرت، مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود امّا فرد صنفی می

 نامه(. آیین 18اقدام نماید )ماده در هر موقع که مقتضی بداند نسبت به عزل یا توییر مباشر خود 

منرازل و  افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی کره بررای انجرام دادن خردمات بره       -14

کنند، مراتب را بره اتحادیره اطرالع دهنرد ترا اتحادیره پرس از أخرذ نظرر نیرروی            اماکن مراجعه می

دار با در  تخصص اقردام الزم را بره عمرل آورد     انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس

 قانون نظام صنفی(. 17ماده  1)تبصره 

ی منروط بره دریافرت مجروز از سرازمان زیباسرازی       ادارنصب تابلو بر روی سر در امراکن تجراری یرا     -15

توانرد پرس از ابرالغ     مجوز نصب شود، شرهرداری مری  شهرداری است؛ در صورتی که تابلو بدون دریافت 

شرایان ذکرر اسرت    شورای شهر تهرران(؛   1907دو اخطار، نسبت به رفع تخلف اقدام نماید )مصوبه شماره 

نامره ب( مجروز فعالیرت پ(     الف( سند مالکیت یا اجراره  از:اند  عبارتمدارک الزم جهت دریافت مجوز 

پایان کرار اداری یرا تجراری ت( طررح اولیره ترابلو در مقیراس مناسرب و برا رعایرت قرانون ممنوعیرت بره              

 .نامه( آیین 8نامه اجرایی آن )ماده  کارگیری اسامی بیگانه و آیین

ی، صرفاً بیانگر محرل اسرتقرار   اماکن تجاری یا اداردر صورتی که تابلوی منصوب بر سر در  -16

و فعالیت بوده و متضمن تبلیوات نباشد، شهرداری حق دریافت مبلوی تحت عنوان عروار  ترابلو   

مرررور   1244و  1243و  1242و رأی شرررماره  16/6/1395مرررور   415را نرردارد )رأی شرررماره  

ل پایره یرك   دیوان عدالت اداری(؛ به عنوان مثرال نصرب ترابلوی فرهراد بیرات )وکیر       8/12/1396

زما ن درت ف  

   چند پروزنه

کسب به شرط 

 معرفی مب شر

   زلززم ت زرزئه

 خدم ت در منزل 

ف  لزوم درت 

مجوز برز  

 نصب ت بلو

ممنوعی  أخذ 

 عوزرض زز ت بلو
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بر سر در موازه  LGدادگستری(، مستلزم پرداخت مبلوی نیست ولی نصب تابلو با عالمت تجاری 

 فروشی مصداق تابلوی تبلیواتی بوده و مشمول عوار  تابلو است.تلویزیون 

فارسی تنظریم شرده باشرد بره     به خط غیر« منحصراً»هایی که  انهها یا نش استفاده از تابلو یا نوشته -17

المللی ممنوع است؛ نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه اسرتفاده از   های بین تثنای نشانهاس

ی، عنراوین و  آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بره کرارگیری اسرام    14ها جلوگیری کند )ماده  آن

ثبرت  )استفاده از نوشتار یا اسامی بیگانه دارای استثنائاتی است کره در مبحرث   اصطالحات بیگانه( 

  به تفصیل آمده است(. همین کتاب عالمت تجاری در فصل حقوق مالکیت فکری

محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صرادر نشرده    -18

شرود   است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان، توسط نیروی انتظرامی پلمرم مری   

بل از پلمم محل دایر شده از ده تا بیسرت روز بره دایرکننرده مهلرت داده     همان قانون( ق 27)ماده 

 .(27ماده  1شود تا کاالهای موجود در محل را تخلیه کند )تبصره  می

تواند به کمیسیون نظرارت شرکایت کنرد.     شود می هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می -19

خواهد شرد، الزم االجررا اسرت؛ در صرورتی      نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعالم

تواند جهت اعترا  به مراجرع قضرایی مراجعره     که فرد صنفی نظر کمیسیون را قبول نداشته باشد می

در صورتی که تعطیلی واحد صنفی غیرموجره تشرخیص داده شرود، میرزان      ؛ (28ماده  2)تبصره  کند

 (.28ماده  3است )تبصره  م را دادهخسارات وارده بر عهده کسی است که دستور پلم

اصل بر این است که کلیه افراد صنفی، مشمول قانون نظام صرنفی هسرتند مگرر اینکره اثبرات       -20

شود که تابع قانون خاصی هستند و منظور از قانون خاص، قانونی اسرت کره برر اسراس آن، نحروه      

رت، بازرسری و  ( امرور آن، نظرا  سرر و سرامان دادن  مجروز فعالیرت، نحروه تنظریم و تنسریق )      صدور

رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قرانون مربوطره معرین    

پلمپ شدن 

وزحده   صنفی 

 ف قد مجوز

نحو  زعترزض 

به پلمپ وزحد 

 صنفی

محدودت  در 

به ک رگیر  

نوشت ر ت  زس می 

 بیگ نه در ت بلو

عمومی  ق نون 

 نظ م صنفی 
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قانون نظام صنفی(؛ به عنوان مثال وکال و پزشکان به دلیرل وجرود قرانون     1شده باشد )تبصره ماده 

 شمول قانون نظام صنفی خار  هستند.خاص از 

که از طریق ابزارهرای ارتبراط از راه دور ماننرد وب    واحد صنفی است : کسب و کار مجازی -21

نماید؛ مراحرل و مردارک دریافرت مجروز      سایت یا اپلیکیشن مبادرت به عرضه کاال یا خدمت می

و  10 هرای  به مانند سایر مجوزات صنفی است )مراجعه کنید به شرماره تقریباً کسب و کار مجازی 

پریش از دریافرت ایرن مجروز از سرایت       ضی بایدمتقادر عمل، با این تفاوت که  ؛همین کتاب( 11

www.enamad.irنامره اجرایری   بررای مشراهده آیرین   ) ، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت نماید 

بره   1395چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مصوب 

 عه کنید(.مراج dadbanan.irسایت 

(: یك روش بازاریرابی فرروش اسرت کره در     Network Marketingای ) بازاریابی شبکه -22

کنرد، از فرروش    آن، بازاریاب عرالوه برر کرارمزدی کره از فرروش مسرتقیم محصرول کسرب مری         

اند نیز کسب درآمرد   شده محصول توسط بازاریابانی که توسط او به عنوان زیرمجموعه ساماندهی

، مجروز  1وزیر صرمت  1/12/1395ای مصوب  نامه اجرایی بازاریابی شبکه اساس آیین برنماید؛  می

شود که اوالً قصد فعالیرت در فضرای مجرازی داشرته و وب      ای به متقاضی داده می  بازاریابی شبکه

برابرر   دوم اینکره  ؛(7م  5اندازی کرده باشد )بند  ت کمیته نظارت راهسچك لیطبق سایت خود را 

رائه شده از سوی متقاضی، پرداخت هرگونه حرق کمیسریون یرا پراداش صررفاً برر       طرح سوددهی ا

(؛ امرر اخیرر   9م  3)بنرد   اساس فروش محصول شرکت باشرد، نره جرذب بازاریراب و عضروگیری     

کراال و   اسرت؛ سروم اینکره    2های هرمری  ای با شرکت های بازاریابی شبکه مهمترین تفاوت شرکت

                                                           

 . صمت، مخفف صنعت، معدن و تجارت است.1
تأسیس، قبولِ نماینردگی و عضروگیری در بنگراه،    »قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادی کشور.  1برابر بند ز ماده  -2

اعضرا  بره نیروی کره اعضرا  دیردی  هرت کسرب         موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش 
 شود.  رم میسوب می« منفعت، افراد دیگری را  ذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد

زلززم ت 

زندزز   رز 

ب ززرت بی 

 ز  شباه

نحو  گرفتن 

مجوز کسب و 

 ک ره   مج ز 

http://www.enamad.ir/
http://www.enamad.ir/
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در سرال توسرط    یعی از جامعه قرار داشته و عرفاً چند برار خدمت مورد عرضه باید در سبد قشر وس

(؛ به عبرارت  1م  7خرید شود و مشابه آن در بازار وجود داشته باشد )بند کنندگان تجدیدِ  مصرف

باشد ماننرد اقرالم خروراکی؛ هردف از شررط      « مصرفی تند گردش»د عرضه ردیگر باید کاالی مو

 اس فرروش باشرد، نره عضروگیری؛ چهرارم اینکره      ون براسر اخیر این است که دریافت حق کمیسری 

نامره دبیرخانره کمیتره نظرارت نسربت بره ثبرت         داکثر ظرف سه ماه از تاریخ معرفیمتقاضی باید ح

شرکت سهامی خاص اقدام نماید؛ بنابراین مجوز اخیر به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرر  

ای باید واحد تولیردی   بی شبکهشرکت بازاریا پنجم اینکهشود؛  از شرکت سهامی خاص اعطا نمی

پرس از تکمیرل مردارک توسرط     (؛ 8مراده   6بند برداری به نام خود داشته باشد ) دارای پروانه بهره

متقاضی، اتحادیه موظف است حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور و تسلیم پروانه کسب به 

 .ای اقدام کند همراه نماد بازاریابی شبکه

منظرور از مشراغل یرا    : »نون ساماندهی و حمایت از مشااغل خاانگی  قا 2مطابق ماده  -23

در فضرای   خانواده یتوسط عضو یا اعضاهایی است که   آن دسته از فعالیتکسب و کار خانگی، 

بدون مزاحمت و ایجاد اخرالل در آرامرش واحردهای     ،در قالب یك طرح کسب و کار مسکونی

از  خرار  خدمت و یا کاالی قابل عرضه به بازار و منجر به تولید  گیرد مسکونی همجوار شکل می

؛ بنا بر ایرن تعریرف، مهمتررین ویژگری مشراغل خرانگی ایرن اسرت کره          گردد محیط مسکونی می

کند؛ شاغلین کسب و کار  خود فعالیت می در محل سکونتصاحب کسب و کار یا شول خانگی 

که در این صورت، حسرب   توانند برای کارفرمای خار  از محیط مسکونی کار نمایند خانگی می

و یرا اینکره مسرتقالً صراحب کسرب و کرار        1 مورد ممکن است کارگر یا پیمانکار محسوب شوند

خانگی بوده و مبادرت به تولید کاال یا خردمت قابرل عرضره بره برازار خرار  از محریط مسرکونی         

 نمایند.

                                                           

 کنند از شمول قانون کار خارج هستند. . عموما  اشخاصی که در قالب مشاغل خانگی فعالیت می1

مفهوم مش غل 

کسب و ک ر  ت 

 خ نگی
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همتررین مزایرای   ، مقانون ساماندهی و حمایت از مشراغل خرانگی   11و  7با توجه به مواد  -24

 دریافت مجوز مشاغل خانگی عبارت است از:

های مناسبی را برای عرضه محصوالت صاحبان مشراغل   ها موظفند مکان کلیه شهرداری -الف

  همران قرانون(؛   11نماینرد )مراده    تأمینهفته  ای در روزهای مشخص  خانگی، به صورت دوره

ب شرروراهای اسررالمی شررهرها و  معافیررت از عرروار  اداری و تجرراری تعیینرری و مصررو   -ب

شرود؛   ا؛ شایان ذکر است که مزیت اخیر فقط شامل عوار  است و شامل مالیات نمیروستاه

به عبارت دیگر از آن جا که معافیت مالیاتی محتا  نص قانونی است، مشاغل خانگی معافیرت  

لرب مشراغل خرانگی    کلی از مالیات ندارند؛ البته اگر فعالیتی از مالیات معاف باشد، طبعاً در قا

های فرش دستباف و صنایع دستی که بره موجرب    کارگاه درآمدشود مانند  نیز معاف تلقی می

 مد معاف هستند.های مستقیم از مالیات بر درآ قانون مالیات 142ماده 

قرانون شرهرداری، در    55مراده   24؛ مطابق تبصرره بنرد   عدم نیاز به توییر کاربری مسکونی -پ

ندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یرا تجرارت   که برخالف م صورتی

ر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون ماده صد این قانون مطرح و کمیسریون در صرورت   یدا

احراز تخلف مالك یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مرورد  

ده و این تصمیم توسط مراموران شرهرداری اجررا    اتخاذ تصمیم کر مذکورتعطیل کردن محل 

شود؛ بنابراین در حالی کره در شررایط عرادی اسرتفاده تجراری از محرل مسرکونی تخلرف          می

توانند  ید، صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی میآ محسوب و از آن جلوگیری به عمل می

 پیشه استفاده کنند.   این قانون، از محل سکونت خود برای کسب و 7ماده  4مستنداً به بند 

 :کرارآفرینی امیرد  هرا و صرندوق    الحسرنه بانرك   استفاده از تسهیالت بانکی به ویژه قرر   -ت

بانك مرکزی موظف است برا همراهنگی وزارت کرار و امرور اجتمراعی، نحروه توزیرع منرابع         

مززت   مش غل 

 خ نگی
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الحسنه برای مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشراغل   قر 

 ها و مؤسسات اعتباری ابالغ نماید انگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانكخ

موظرف اسرت برا همراهنگی      کرارآفرینی امیرد  و تبصره آن(؛ همچنرین صرندوق    7ماده  6)بند 

ربط، هر سال بیست درصد از منابع خود را به طرحهرای سراماندهی و    دستگاههای اجرایی ذی

 نگی اختصاص دهد.حمایت از مشاغل خا

صرراحبان حرررف و »تواننررد در چهررارچوب  کسررب و کارهررای خررانگی دارای مجرروز مرری -ث

اجتمراعی( خرود را    تأمینقانون  4ماده  3)موضوع قانون اصالح بند ب و تبصره « مشاغل آزاد

رسرد کره مقررره اخیرر      دستورالعمل(؛ البته بره نظرر مری    9به صورت اختیاری بیمه نمایند )ماده 

شرود و صراحبان سرایر حررف هرم       ای برای صاحبان مشاغل خانگی محسروب نمری   ویژهامتیاز 

فرما با پرداخت حق بیمره، تحرت پوشرش بیمره      توانند خود را به صورت اختیاری و خویش می

اجتماعی قرار دهند؛ مضافًا برر اینکره تمرام فعراالن مشراغل خرانگی، کارفرمرا نیسرتند و          تأمین

شند که خار  از محل سکونت کارگر حضرور دارد کره در   ممکن است کارگر  کارفرمایی با

کند مشمول بیمه اجباری اسرت و نیرازی بره     این صورت کارگری که در خانه خویش کار می

بره سرایت   بیمه اختیاری ندارد )برای مشاهده دستورالعمل بیمه شاغلین کسرب و کرار خرانگی    

dadbanan.ir کنید(. مراجعه 

خانگی، منوط به اخذ مجوز از وزارت کار و امرور اجتمراعی یرا واحردهای      استفاده از مزایای مشاغل -25

تابعه آن است؛ شایان ذکر است که شرایط اخذ مجوز مشاغل خانگی توسط ستاد ساماندهی و حمایرت از  

که متقاضری حرائز    گردد؛ در صورتی بینی شده است تعیین می این قانون پیش 3مشاغل خانگی که در ماده 

ربط )که بستگی به نوع فعالیت متقاضری   د، پس از تایید مراتب از سوی دستگاه اجرایی ذیاین شرایط باش

بندی مواد غذایی، سازمان غذا و دارو است(، مجوز مشراغل   ربط برای بسته دارد؛ به عنوان مثال دستگاه ذی

شرزتط و 

  گرفتن  نحو 

مجوز مش غل 

 خ نگی
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(؛ 23/8/1389وب دستورالعمل اجرایری قرانون مصر    6خانگی از سوی وزارت کار صادر خواهد شد )ماده 

 دستورالعمل اجرایی قانون، مبادرت به کسب و کار خانگی تحت شرایط زیر ممکرن اسرت:   2مطابق ماده 

تناسب حجم تولید با شررایط   -ب ؛انجام کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی -الف

عایرت کامرل   عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی، صوتی و بصری و ر -پ ؛و فضای واحد مسکونی

عدم  -ث ؛عرضه و فروش محصول )کاال و خدمات ( در خار  از واحد مسکونی -ت ؛حقوق همسایگان

مجاز بودن و تناسب شول با  -  ؛تردد غیرمتناسب با فضای محل سکونت به ویژه در مجتمع های مسکونی

( mashaghelkhanegi.mcls.gov.irتکمیل فرم ثبت نام در سرامانه ) گفتنی است  ؛محیط مسکونی

الزامری  نیز صورت، رضایت کتبی سرپرست خانوار  باید توسط سرپرست خانوار صورت گیرد؛ در غیر این

های  فرم(؛ مراجعه کنید dadbanan.irبه است )برای مشاهده ضوابط صدور مجوز کسب و کار خانگی 

 وزارت کرار  توسرط بررسی شده و در صورت تائید طررح، مجروز    مربوطهتکمیلی توسط دستگاه اجرائی 

تحرت  شایان ذکر است در هنگام ثبت نام، متقاضی بایرد یکری از سره فررم )مسرتقل یرا       د؛ صادر خواهد ش

اگر متقاضی به تنهایی و به طور مستقل با اتکا بر توانمنردی خرویش خواهران    پوشش یا پشتیبان( را پر کند؛ 

والی( را پرر کنرد و اگرر بخواهرد     اندازی کسب و کار خانگی باشد باید فرم متقاضی مستقل )خرود اشرت   راه

ها را تحرت حمایرت    اندازی کسب و کار از خدمات اعضای خانواده خود استفاده کرده و آن عالوه بر راه

فرم متقاضی پشتیبان را پر کند؛ در دو فر  اخیر متقاضی باید طرح توجیهی کسب و  تواند میخود بگیرد 

خواهند  دستورالعمل(؛ دسته سوم اشخاصی هستند که می 26 ربط ارائه کند )ماده کار به دستگاه اجرایی ذی

تحت پوشش شخص دیگرری کرار کننرد کره ایرن دسرته بایرد فررم متقاضریان تحرت پوشرش را تکمیرل             

ها در قالب کسب و کار خانگی وجود دارد را ستاد  کنند.گفتنی است فهرست مشاغلی که امکان انجام آن

کنید(؛ البته در مراجعه  dadbanan.irبه سایت خانگی مجاز  کند )برای مشاهده فهرست مشاغل تعیین می

توانرد آن را پیشرنهاد دهرد کره در      صورتی که شول مورد نظر متقاضی در فهرست قرار نداشرته باشرد، مری   
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)برای مطالعه بیشتر رجروع کنیرد بره کتراب      1صورت تصویب ستاد، به فهرست مشاغل افزوده خواهد شد.

 بازرگانی(. شرکت چاپ و نشردکتر حسین صادقی، خانگی،  کسب و کارهایحقوق 

توسرط اتراق   حسرب مرورد   کره  واردات و صرادرات   جهرت کارت بازرگانی: مجوزی اسرت   -26

 .قانون صادرات و واردات( 3)ماده  گردد بازرگانی یا تعاون ایران صادر می

نند نسربت  توا کارت بازرگانی اختصاص به اشخاص حقوقی نداشته و اشخاص حقیقی نیز می -27

یل کارت حقیقی به حقروقی و بررعکس ممکرن نیسرت؛     امکان تبد امابه دریافت آن اقدام نمایند؛ 

گواهی مالیاتی )موضروع   ،نامه سند مالکیت یا اجارهعالوه بر لزوم ارائه  ،متقاضی کارت بازرگانی

رای ، گرواهی عردم سروء پیشرینه و کرارت پایران خردمت )بر        های مسرتقیم(  قانون مالیات 186ماده 

ارت شرخص  کر سال تمام شمسی داشته باشرد؛ همچنرین    23باید حداقل مدرک دیپلم و  آقایان(،

بنابراین وجود یك کرارت حقیقری و یرك کرارت      ؛شود عامل صادر میحقوقی صرفاً به نام مدیر

امرا داشرتن دو کرارت حقیقری یرا دو       مرانعی نردارد  حقوقی به صورت همزمان برای یك شرخص  

اگرر مردیرعامل در جرای    ؛ شایان ذکرر اسرت   خص امکان پذیر نیستکارت حقوقی برای یك ش

، در صرورتی  )مردیرعاملی در بریش از یرك شررکت منرع قرانونی دارد(       دیگری مردیرعامل شرود  

عامل فعرال شرده یرا شررکت قبلری مردیر      غیر که کارت شرکت قبلی دریافت کندکارت  تواند می

   .جدید معرفی کند

                                                           

 ر و مشاغل خانگی عبارت است از: . از  مله قوانین و مقررات در حوزه کسب و کا1

 22/2/1389مصوب  قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی -الف

  23/8/1389 مصوب دستورالعمل ا رایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی -ب

 فهرست مشاغل خانگی  -پ

 بیمه شاغلین کسب و کارهای خانگی -ت

 1395بندی  کارگاهی( مصوب بهمن لید و بستهدستورالعمل ا رایی واحدهای کوچک تو -ث

 ک رت ب زرگ نی

شرزتط درت ف  

 ک رت ب زرگ نی
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ی حداقل بیست سرال سرن و مردرک دیرپلم هسرتند و در      اشخاص حقوقی یا حقیقی که دارا -28

هرا   یکی از امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و یرا خردمات وابسرته بره ایرن نروع فعالیرت       

تقاضای عضویت در اتاق را نماینرد؛    chambertrust.irتوانند از طریق سایت  اشتوال دارند می

توانرد از خردمات اتراق     شخص عضو می شود و صرفاً کارت عضویت مجوز فعالیت محسوب نمی

 استفاده نموده و یا به واسطه آن در انتخابات اتاق شرکت نماید. 

شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی اسرت کره بره منظرور      ،شرکتها و مؤسسات دانش بنیان -29

اقتصرادی )شرامل    هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصراد دانرش محرور، تحقرق اهرداف علمری و      

و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نترایج تحقیرق و توسرعه )شرامل طراحری و      گسترش 

های برتر و با ارزش افزوده فراوان بره ویرژه در تولیرد نررم      تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری

 های دانش بنیان(. قانون حمایت از شرکت 1ود )ماده ش افزارهای مربوط تشکیل می

استفاده نماید و پریش شررط دانرش بنیران     « دانش بنیان»واند از امتیازات ت شخص حقیقی نمی -30

)اعرم از شررکت یرا موسسره( اسرت؛ پرس از ثبرت شررکت یرا           یشدن ایجاد یك شخصیت حقوق

بره    daneshbonyan.isti.irموسسره، متقاضری بایرد درخواسرت خرویش را از طریرق سرایت        

ن تقدیم کند؛ فهرست کاالها و خردمات  ها و موسسات دانش بنیا کارگروه تعیین مصادیق شرکت

این اسرت   بودن های احراز دانش بنیان دانش بنیان در سایت اخیر آمده است؛ از مهمترین شاخص

در  مرذکور  فنری  هرای سرطح براال و پیچیرده باشرد ثانیرًا دانرش        که اوالً فعالیت متقاضی در فناوری

ها شامل یك ارزیابی اولیه و  ارزیابیشرکت بومی شده باشد و به صورت لیسانس یا مونتاژ نباشد؛ 

 گیرد. صورت می فنیظاهری است و در مرحله دوم ارزیابی ماهوی و 

 عبارت است از:دانش بنیان   مزایای شرکتاز جمله  - 31

 از مالیات عملکرد به مدت پانزده سال؛ معافیت -الف

 تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی؛استفاده از  -ب

  مززت   شرک 

 دزنش بنی ن

شرزتط و نحو  دزنش 

 بنی ن شدن

ک رت عضوت  و 

تف وت آن ب  ک رت 

 ب زرگ نی

نحوه دانش 

ان شدن بنی  

ه    مفهوم شرک 

 دزنش بنی ن 
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   ؛)امریه دانش بنیان( یری نیروی سربازامکان به کارگ -پ

 عمال ضریب حق بیمه؛معافیت قراردادهای دانش بنیان از ا -ت

 امکان استقرار در اماکن مسکونی؛ -ث

ت مجوزهای مربوطه ی شهرهای دارای محدودیت استقرار و دریاف امکان استقرار در محدوده - 

 1قانون(. 8)ماده 

های دانش بنیان، چنرد نکتره    های راجع به شرکت و معافیت استفاده از تسهیالتدر خصوص  -32

ثانیاً میزان اسرتفاده از تسرهیالت بسرتگی بره نروع دانرش        ؛اوالً شرکت دولتی نباشدقابل ذکر است 

فاده از معافیرت مالیراتی را   امکران اسرت   "دونروع  "به عنوان مثال شررکت دانرش بنیران     ،بنیانی دارد

ول دارد که تنها دو محصول آن از حیث دانش بنیان تأیید شرده  ثالثاً اگر شرکتی صد محص ندارد؛

تواند از مزایای مربوطه نظیر معافیت مالیاتی اسرتفاده   است فقط در خصوص همان دو محصول می

؛ رابعاً اگرچه معافیت مالیاتی عملکرد پانزده ساله است ولی در عمل، معافیت مالیاتی در هرر  نماید

هرای دانرش بنیران از سروی کرارگروه تشرخیص و ارزیرابی         رکتسال منروط بره اعرالم اسرامی شر     

 های دانش بنیان به سازمان امور مالیاتی است. شرکت

و فناوری هستند که با هدف افزایش ثروت از  پژوهشیای  های علم و فناوری، موسسه پارک -33

مسرتقر   عضرو یرا   های متکی بر علم و دانرش  طریق نوآوری و فناوری از واحدهای فناور و شرکت

های دانش بنیان، واحدهای فنراور   قانون حمایت از شرکت 9نمایند؛ مطابق ماده  در آن حمایت می

های علرم و فنراوری از مزایرای قرانونی منراطق آزاد در خصروص روابرط کرار،          در پارک« مستقر»

المللری برخروردار    گذاری خرارجی و مبرادالت مرالی برین     سرمایه و های مالیاتی و عوار  فعالیت

                                                           

کیلومتری تهران و برخی شهرهای برزر  دیگرر    120برداری در میدود  . صدور  واز تأسیس و پروانه بهره1

انرد  بررای مشراهده     های دانش بنیان از این امر مستثنی شده با ممنوعیت یا میدودیت موا ه است اما شرکت

 ( 15/9/1394وبه هیأت وزیران مورخ  زئیات بیشتر ر وع کنید به مص
 

شرزتط زستف د  

زز تسهیالت  

ه    شرک 

 دزنش بنی ن 

ه   علم و  پ رک

فن ور  و مززت   

 ه   زستقرزر در آن
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هرای علرم و    های اسرتقرار اشرخاص حقیقری یرا حقروقی در پرارک       گردند؛ از جمله مزیت می

 فناوری از قرار زیر است:

الف( معافیت مالیات عملکرد به مدت بیسرت سرال از تراریخ مجروز اسرتقرار صرادره توسرط        

 مدیریت پارک؛

1ب( معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در واحدهای فناور؛
 

 یات بر ارزش افزوده؛پ( معافیت از مال

 ت( معافیت از پرداخت هرگونه عوار  معمول کشور؛

کیلرومتری شرهر    120برداری و مجوز استقرار و فعالیرت در محردوده    ث( اعطای پروانه بهره

 تهران.

  2علم و فناوری  های های دانش بنیان با واحدهای مستقر در پارک های شرکت تفاوت -34

ساله است و کلیه درآمدهایی کره در پرارک محقرق شرود      بیستمعافیت مالیاتی پارک  -الف

و صررفاً بره درآمرد ناشری از      3ساله اسرت  15معاف است؛ معافیت مالیاتی شرکت دانش بنیان 

 محصول یا خدمات دانش بنیان اختصاص دارد؛ 

 

                                                           

. شایان ذکر است با تو ه به رأی مبهم و  دید دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی از اعطای معافیت  1

رود در آینده نزدیک  نماید که امید می مالیاتی حقوق به کارمندان واحدهای فناور مستقر در پارک خودداری می

 گردد.از این رأی، رفع ابهام 

تواند از مزایرای هرر دو بهرره منرد     . بدیهی است در صورتی که شرکت دانش بنیان در پارک مستقر شود می2

 شود.

های دانش بنیان از سوی کارگروه به سازمان . در عمل، معافیت مالیاتی هر سال منوط به اعالم اسامی شرکت3

 امور مالیاتی است.

ه    ه   شرک  تف وت

دزنش بنی ن ب  وزحده   

مستقر در پ رک علم و 

 فن ور 
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کارکنان شاغل در واحدهای مستقر در پارک از مالیات بر حقوق معاف هستند، ولی این امرر   -ب

 ؛(33)ر.ک: به پاورقی بند ب شماره های دانش بنیان وجود ندارد  شرکت در

و  7و  6واحدهای مستقر در پارک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معراف هسرتند )مرواد     -پ

 های دانش بنیان چنین معافیتی ندارند؛ قانون( ولی شرکت 13

قانون کرار خرار  اسرت ولری ایرن      پارک تابع مقررات مناطق آزاد است لذا اصوالً از شمول  -ت

 های دانش بنیان وجود ندارد. موضوع در شرکت

توانند حقیقی یا حقوقی باشند ولری اسرتفاده از امتیرازات     واحدهای فناور مستقر در پارک می -ث

 دانش بنیان صرفاً به اشخاص حقوقی اختصاص دارد.

ت جمهروری و صرندوق   های دانش بنیان از حمایرت معاونرت علمری و فنراوری ریاسر      شرکت - 

نوآوری و شکوفایی به لحاظ مالی و ارائه تسهیالت برخوردارند که واحردهای مسرتقر در پرارک    

 اصوالً امتیاز اخیر را ندارند.

مرکز رشد، نهادی پژوهشی و فناوری است که با ارائه خردمات حمرایتی بره ایجراد و توسرعه       -35

اندازی و فعالیت مراکرز رشرد واحردهای     نحوه راهنامه  نماید )آیین واحدهای فناور نوپا کمك می

فناور(؛اگر مرکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری باشد از همان مزایای پارک برخوردار است 

در غیر این صورت، قوانین حمایتی کمتری نسبت به پارک علرم و فنراوری دارد؛ از جملره اینکره     

فناوری وابسته نیستند مزیت معافیت مالیاتی  واحدهای مستقر در مراکز رشدی که به پارک علم و

 ندارند.

تواننرد از   های زیر باشند، شررکت نوپرا محسروب شرده و مری      هایی که دارای ویژگی شرکت -36

 مند شوند:  هبهر29/2/1398های نوپا مصوب  نامه حمایت از شرکت مزایای مندر  در آیین

 

مرکز رشد و تف وت 

آن ب  پ رک علم و 

 فن ور 

شرزتط زستف د  زز 

ه    مززت   شرک 

 نوپ 
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 عات و ارتباطات باشد؛ در حوزه فناوری اطال که تعاونی یا شرکت خصوصی -الف

 کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد؛ -ب

 ( ریال باشد؛000/000/500/2حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون ) -پ

( ریال باشد. این مبلر  در سرال   000/000/000/5درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد ) -ت

های بعد براساس نر  تورم اعالمی بانك مرکزی جمهوری اسرالمی   مالک است و در سال 1398

 نامه تعدیل و اعالم خواهد شد؛ ( این تصویب10ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده )

مؤسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایت قانون تجرارت   -ث

ها از سه برابر حداقل حقوق و  د و دریافتی ماهانه آنبه حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نماین

 دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد؛

مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواسرت خردمات سرازمان فنراوری اطالعرات ایرران        - 

 نامه ثبت شده باشد. ( این تصویب11موضوع ماده )

ای از قلمرو ایران است که از برخی مقرررات عمرومی    همحدود عتی:صن -مناطق آزاد تجاری -37

گذاری  باشد و در جهت جذب سرمایه کشور مستثنی شده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می

های خاص برخروردار   خارجی و انتقال فناوری و توسعه صادرات از تسهیالت، امتیازات و معافیت

( و صردور  5ط سرازمان همران منطقره اداره )مراده     (؛ هر منطقه توسمناطق آزاد قانون 1است )ماده 

مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصرادی در محردوده منطقره، فقرط در اختیرار سرازمان مربوطره        

 -چابهرار  -قشم -عبارتند از: کیشایران ی عتصن –آزاد تجاری از جمله مناطق(؛ 11)ماده  باشد می

 .مینی)ره(شهر فرودگاهی امام خ -انزلی -اروند -ماکو -ارس

 

 

 -من طق آززد تج ر 

 صنعتی
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 توان به موارد زیر اشاره نمود:  از جمله امتیازات فعالیت در منطقه آزاد می -38

 ؛1(آزاد قانون مناطق 13معافیت مالیاتی بیست ساله )ماده الف( 

نامره   آیرین  2عدم نیاز اتباع خارجی به أخذ روادید جهت ورود مستقیم بره منراطق )مراده    ب( 

 (؛1372مصوب آزاد  اجرایی صدور روادید در مناطق

 2معافیت از هرگونره عروار  معمرول کشرور بره اسرتثنای مروارد خراص )تبصرره مراده           پ( 

 (؛1372 مصوب نامه اجرایی أخذ عوار  در مناطق آیین

داشتن مقررات خاص مربوط به اشتوال نیروی انسرانی کره عمومراً نسربت بره قرانون کرار        ت( 

نامره   بقرانون منراطق آزاد و تصروی    12)ماده متضمن مقرراتی مساعدتر به حال کارفرما است 

 (.1373اشتوال نیروی انسانی مصوب  مقررات

محردوده جورافیرایی کره برا هردف جرذب سررمایه گرذاری و رونرق           :مناطق ویژه اقتصرادی  -39

هرای   های تولیدی و تجاری ایجاد شده است که به نسبت مناطق آزاد از امتیازات و معافیت فعالیت

؛ به عنوان مثال معافیت مالیاتی بیست ساله و یا معافیت اتباع خارجی از 2هستند کمتری برخورددار

همچنین خررده فروشری کراال در منراطق ویرژه       ؛أخذ روادید در مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد

اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتبراع  

تررین منراطق ویرژه اقتصرادی بره شرهر تهرران         باشرد؛ از نزدیرك   امکان پذیر مری  خارجی و داخلی

)در  پیرام )در کنرار فرودگراه امرام(،     3توان به منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی می

 .اشاره کرداستان البرز(، سلفچگان )در استان قم( و گرمسار )در استان سمنان( 

 

 

 

                                                           

 یت از پانزده سال به بیست سال افزایش یافته است.مطابق آخرین اصالحات قانونی، معاف - 1

 . کلیه امتیازات مناطق ویژه در مناطق آزاد هم و ود دارد ولی عکس این امر صادق نیست.2

 شود. ی آزاد و قسمتی از آن منطقه ویژه میسوب می . قسمتی از اراضی شهر فرودگاه امام، منطقه3

مززت   فع لی  

 در من طق آززد 

من طق وتژ  زقتص د  

و مق تسه آن ب  من طق 

 آززد
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 توان به موارد زیر اشاره نمود: یت در منطقه ویژه اقتصادی میاز جمله امتیازات فعال -40

      تبعیت از مقررات اشتوال نیروی انسانی مناطق آزاد )به استثنای مقررات راجرع بره اشرتوال

 ؛اتباع خارجه(

 ؛ورود ماشین آالت خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوار  گمرکی  

 ؛معافیت از مالیات بر ارزش افزوده  

  (؛ 132های مستقیم )بند پ و د ماده  قانون مالیات132معافیت مالیاتی تحت شرایط ماده 

 عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کاال در منطقه ویژه. 

مندی از مزایای مناطق آزاد یا ویژه اقتصرادی، مسرتلزم ثبرت شررکت نبروده و اشرخاص        بهره -41

 خواهند شد. مند حقیقی فعال در منطقه هم از این مزایا بهره

در خرار  از   صرنعتی شود که به منظور توسعه تولیردات   ای گفته می شهرک صنعتی به منطقه -42

هرای   های مستقر در آن از زیرر سراخت   کند تا شرکت شود و این امکان را فراهم می شهر ایجاد می

لیرد  هزینه توزیست،  ضمن حفظ محیطموجود در شهرک و خدمات راجع به آن استفاده نموده و 

همان شهرک و برر طبرق    های صنعتی  توسط شرکت شهرک صنعتیهای  شهرک را کاهش دهند؛

د و از شرمول مقرررات مورایر مسرتثنی هسرتند      نر گرد مفاد اساسنامه و اصول قانون تجارت اداره می

اجتماعی هستند و از این حیرث تفراوتی برا     تأمینولی از حیث ضوابط استخدامی تابع قانون کار و 

های صنعتی ایران  ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک 5رزمینی ایران ندارند )بند مقررات س

بررداری دریافرت    مسرتقر، پروانره بهرره    صرنعتی (؛ همچنین پس از اینکه صراحبان واحردهای   1363

شرود و چنانچره تعرداد واحردهای دارای پروانره       هرا منتقرل مری    نمایند، اراضی به نحو قطعی بره آن 

هرای صرنعتی بره     عداد کافی برسرد، مردیریت شرهرک از سروی شررکت شرهرک      برداری به ت بهره

 مستقر واگذار خواهد شد. صنعتی صاحبان واحدهای 

 

 

عدم نی ز به ثب  

شرک  جه  

مند  زز مززت    بهر 

 من طق آززد و وتژ 

ه   صنعتی  شهرک

و مقررزت ح کم بر 

 ه  آن

مززت   فع لی  در 

 من طق وتژ  زقتص د 
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 توان به موارد زیر اشاره نمود: های صنعتی می استقرار در شهرک یاز مزایا -43

 2)تبصرره   فترچه تخصیص زمین به عنروان وثیقره  امکان دریافت تسهیالت بانکی در قبال د 

 ؛نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا( الحاق به آیین

  (.132د ماده  های مستقیم )بند پ و قانون مالیات 132معافیت مالیاتی تحت شرایط ماده 

آیرین نامره( امّرا اگرر متقاضری       6گذاری خارجی نیازی بره أخرذ مجروز نردارد )مراده       سرمایه -44

گرذاری   بینی شده در قرانون تشرویق و حمایرت سررمایه     های پیش خواهد از امتیازات و حمایت می

همین قرانون(؛ در   3استفاده نماید باید مجوز مربوطه را دریافت کند )ماده  1381خارجی مصوب 

بره سرازمان    investiniran.irاین راستا متقاضری بایرد درخواسرت خرویش را از طریرق سرایت       

، مکلرف اسرت   1ارتخانره بخرش مربوطره   گذاری تقدیم کند و سازمان پس از اخرذ نظرر وز   سرمایه

گذاری خارجی مطرح و هیأت هم باید  روز این درخواست را در هیأت سرمایه 15ظرف حداکثر 

گرذاری   قرانون تشرویق و حمایرت سررمایه     6حداکثر ظرف یك ماه اعالم نظر کند )تبصرره مراده   

 (.1381خارجی مصوب 

های ویژه قانونی قررار بگیررد    حمایت گذاری، خارجی محسوب و مشمول برای اینکه سرمایه -45

نیازی نیست که متقاضی از اتباع خارجی باشد بلکه مالک، منشاء سرمایه است؛ بنابراین اگر یرك  

توانرد از مزایرای قرانون حمایرت از      ایرانی سرمایه ایجاد شرده در خرار  را وارد ایرران نمایرد مری     

توانرد ایرانری یرا خرارجی،      تقاضری مری  مند شرود؛ صررفنظر از اینکره م    گذاری خارجی بهره سرمایه

تواند نقرد یرا غیرنقرد )ماننرد ماشرین آالت، حرق اخترراع و         حقیقی یا حقوقی باشد، سرمایه نیز می

 گذاری خارجی(. قانون تشویق و حمایت سرمایه 1خدمات تخصصی( باشد )مانند 

                                                           

روز از تاریخ وصول استعالم، به منزله موافقت آن وزارتخانه  10. عدم اعالم وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت 1

 نامه(. آیین 15شود  ماده  گذاری مزبور تلقی می با سرمایه

مززت   فع لی  

ه    در شهرک

 صنعتی

نحو  گرفتن 

مجوز سرم ته 

گذزر  

 خ رجی

مالک خ رجی 

بودن سرم ته 

 گذزر  و قلمرو آن
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 4از بنرد ب مراده    1)بنرد  پذیر اسرت   % سهام متعلّق به اتباع خارجی امکان100ثبت شرکت با  -46

ها هم از  و رویه عملی اداره ثبت شرکت( گذاری خارجی قانون تشویق و حمایت سرمایه نامه آیین

هایی حکایت دارد؛ آنچه ممنوع است دادن امتیاز تأسیس شرکت بره خارجیران    ثبت چنین شرکت

اران خرارجی  گرذ  ای است که سرمایه قانون اساسی( و منظور از امتیاز، حقوق ویژه 81است )اصل 

 گذاری خارجی(.   قانون تشویق و حمایت سرمایه 2را در موقعیت انحصاری قرار دهد )بند   ماده 

گرذاری خرارجی از قبیرل ذیرل      بینی شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه های پیش حمایت -47

 است:

هیالتی کره  هرا و تسر   های خارجی مشمول این قانون، از کلیه حقوق، حمایرت  گذاری سرمایه -الف

 قانون(. 8باشند )ماده  گذاری داخلی موجود است بطور یکسان برخوردار می برای سرمایه

گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منرافع   سرمایه -ب

آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت بره   تبعیض عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر

 قانون(  9گذاری بالفاصله قبل از سلب مالکیت )ماده  خذ ارزش واقعی آن سرمایهمأ

اصل سرمایه خارجی و منافع و سود حاصل از آن تحت شررایط ایرن قرانون، قابرل انتقرال بره        -پ

 قانون(. 14و  13خار  است )مواد 

بنرد ب  از  1محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خرارجی وجرود نردارد )بنرد      -ت

 نامه(   آیین 4ماده 

گرذاران،   صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتوال حسب مورد برای سررمایه  -ث

 نامه(   آیین 35قانون و ماده  20ها )ماده  مدیران و کارشناسان خارجی و بستگان درجه یك آن

گیررد   گذاری انجام میورود سرمایه نقدی و غیر نقدی خارجی صرفاً بر اساس مجوز سرمایه  - 

 نامه( آیین 4و به مجوز دیگر نیاز نیست )ماده 

 گذاری خارجی های مرکز خدمات سرمایه امکان استفاده از مشورت -چ

زما ن ثب  شرک  

ب  صد در صد 

 سه م خ رجی

ه   ق نونی زز  حم ت 

گذزر   سرم ته

 خ رجی
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قرانون اجررای    7اساس ماده  زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر هیأت مقررات -48

، ( تشکیل شده و کارکرد اصرلی آن 1394قانون رفع موانع تولید ) 57و ماده  44های اصل  سیاست

کسرب و کرار و تسرهیل صردور مجوزهرای کسرب و کرار اسرت؛          ل حذف یا اصالح مقررات مخ

بنابراین اگر شخصی در خصوص گرفتن مجروزی نیراز بره مشراوره و راهنمرایی دارد یرا از مرجرع        

 سرایت  توانرد بره   د مری دانر  ل کسرب و کرار مری   ای را مخر  صدور مجوز شکایت داشته و یا مقرره

G4b.ir  در معاونرت امرور اقتصرادی وزارت اقتصراد      ،مراجعه نماید.گفتنی است دبیرخانه هیأت

تصررمیمات هیررأت بهبررود محرریط کسررب و کررار( مسررتقر اسررت؛  )مرکررز ملرری مطالعررات، پررایش و

زدایی اگر مستلزم توییر قانون یا مصوبات هیأت وزیران باشد هیأت بایرد پیشرنهاد خرود را     مقررات

ترر نظیرر    ای پرایین  برای مجلس و هیأت وزیران ارسال نمایرد امرا اصرالح یرا لورو مقررره       به ترتیب

هرای دولتری رأسراً برا هیرأت بروده و        نامه یا بخشرنامه صرادره توسرط وزرا و روسرای سرازمان      آیین

 االجرا است. مصوبات آن الزم

( 1397موانرع تولیرد )   الحاقی بره قرانون رفرع    61براساس ماده  ،رفع موانع تولیدتسهیل و ستاد  -49

رفرع مشرکل واحردهای تولیردی )یعنری شرخص حقیقری و یرا          ،تشکیل شده و کارکرد اصرلی آن 

هرای معوقرات و مشرکالت برانکی،      کننده کاال و یا خدمات دارای مجروز( در زمینره   حقوقی تولید

ت؛ ای، گمرکی، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر امور مررتبط برا بخرش تولیرد اسر      مالیاتی، بیمه

دبیرخانه ستاد در وزارت صرمت قررار دارد؛ عرالوه برر سرتاد کره جنبره ملری دارد، در هرر اسرتان           

االجررا اسرت    شرود کره مصروبات سرتاد و کرارگروه الزم      کارگروه رفع موانع تولید نیز تشکیل می

هیدرت   16/11/1398قرانون رفرع موانرع تولیرد مصروب       61نامره اجرایری مراده     آیین 4)تبصره ماده 

توانند درخواسرت خودشران را حسرب مرورد در سرتاد یرا        ؛ بنابراین واحدهای تولیدی میوزیران(

ستاد رفع موانع تولید کارگروه مذکور مطرح نمایند و در صورتی که دستگاه یا نهاد مربوطه رأی 

ند، عالوه بر ارجاع امر بره هیرأت رسریدگی بره تخلفرات اداری در خصروص نهادهرای        را اجرا نک

هیأت 

 زدزتی مقررزت

ست د رفع 

 موزنع تولید
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ح )حسرب مرورد   صرال  تواند الزام نهاد مربوطه به اجرای مصوبه را از مراجرع ذی  دولتی، ذینفع می

 دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری( تقاضا نماید.

برر   و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با هردف تسرهیل محریط کسرب و کرار      -50

و کرار )مصروب    قرانون بهبرود محریط کسرب     11قانون برنامه پنجم توسرعه و مراده    75مبنای ماده 

تشرکیل شرده و    (1395توسعه )مصروب   های قانون احکام دائمی برنامه 12و بند الف ماده  (1390

هرای بخرش خصوصری از     و همچنرین بیران خواسرته    حذف یا وضع مقررات اصالح، ارائه پیشنهاد

دستگاههای اجرایی از جمله وظایف و اختیارات این شورا است؛ مصوبات شرورا حرداکثر ظررف    

گیرد تا در جلسه هیات دولت مطررح و نسربت    در دستور کار هیات دولت قرار می سی روزمدت 

(؛ بنرابراین فعراالن   قرانون بهبرود محریط کسرب و کرار     11ماده  4به آن تصمیم گیری شود )تبصره 

برره اترراق  ppdc.irهرای خررود را از طریررق سرایت    تواننرد مشررکالت و پیشررنهاد  کسرب و کررار مرری 

 یرخانه شورا( اعالم و پیگیری نمایند.بازرگانی )به عنوان دب

(، اتراق بازرگرانی   1395های توسعه )مصوب  قانون احکام دائمی برنامه 12اده مطابق بند ب م -51

هرای   ناسایی قوانین، مقررات و بخشنامهاصناف، نسبت به شری اتاق تعاون و موظف است با همکا

های تولیردی و   نظرخواهی مستمر از تشکل اری در کشور اقدام نماید و باگذ مخل تولید و سرمایه

بره طرور مسرتمر     هرا،  هرای آن  بررسری و پرردازش مشرکالت و خواسرته     صادراتی سراسر کشرور و 

شکل از دو نفر از هر قوه بره انتخراب رئریس    تای م را تهیه کند و به کمیتهها و پیشنهادهایی  گزارش

شرهرت  نیز  12ماده  ار( که به کمیتهحمایت از کسب و ک کمیته)کمیته مذکور  آن قوه ارائه دهد؛

 های ارائره شرده راهکرار قرانونی الزم را اتخراذ کنرد؛      رد، موظف اسرت ضرمن بررسری پیشرنهاد    دا

 گیررد؛  یات وزیران قرار میمصوبات جلسه مذکور حداکثر ظرف سی روز کاری در دستور کار ه

ان قررار دارد؛ تفراوت اصرلی    خانه این کمیته نیز به مانند شورای گفتگو در اتاق بازرگرانی ایرر  دبیر

گو در ترکیب اعضا و صالحیت محدودتر این کمیته نسبت به شرورا  با شورای گفت 12کمیته ماده 

مضرافاً   ؛(قانون احکام دائمری  12ه قانون برنامه پنجم و بندهای الف و ب ماد 76و  75)مواد است 

 12حرالی کره کمیتره مراده      ارد دراستانی وجرود د  در هر استان نیز یك شورای گفتگویبر اینکه 

 شود. در سطح ملی و در تهران برگزار می فاًصر

 شورز  

 گف  وگو

 12کمیته م د  

ت  زز )کمیته حم 

 کسب و ک ر( 
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، (کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی )مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور -52

اسرت؛ برابرر   تشرکیل شرده   هیدت وزیران  3/11/1396مور   22848/54991مطابق مصوبه شماره 

ز شکایت از صاحبان کسب و کارهای نوپا مبتنری برر فضرای    های دولتی قبل ا مصوبه اخیر دستگاه

موضوع را در کرارگروهی  باید ها،  مجازی در مراجع قضائی و درخواست فیلترینگ )پاالیش( آن

هرای ارتباطرات و    با مسدولیت معاونت حقروقی رئریس جمهرور و عضرویت نماینردگان وزارتخانره      

عاونت علمی و فناوری رئریس جمهرور مطررح    فناوری اطالعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و م

شود؛ بنابراین الزم اسرت قبرل از طررح شرکایت،      د تا در صورت تأیید به مراجع قضائی ارجاعنکن

گفتنری اسرت در راسرتای     دستگاه دولتی متقاضی فیلترینگ تأیید کارگروه اخیر را کسب نمایرد؛ 

مررور   125777/35228 شررماره ای برره مصرروبه اخیررر، معرراون حقرروقی رئرریس جمهررور بخشررنامه  

نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کراهش موانرع کسرب و کارهرای      با موضوع شیوه 25/9/1397

 1مجازی در سیزده ماده صادر و ابالغ  نموده است.

ای است که وظیفه اصلی آن رفع انحصار از برازار و برخرورد    قوه شورای رقابت، یك نهاد فرا -53

(؛ کلیره اشرخاص حقیقری و حقروقی     44قانون اجرای اصل  53)ماده های ضد رقابتی است  با رویه

عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مکلف به رعایت حقوق رقابت )مندر  در فصرل نهرم اصرل    

ای بر بازار با سوءاسرتفاده از   ؛ به عنوان مثال اگر شرکتی به دلیل تسلط بر قسمت عمده2( هستند44

توانرد از طریرق سرایت شرورای      ا به برازار شرود، رقیرب مری    این وضعیتِ خود، مانع ورود سایر رقب

                                                           

هیئرت عمرومی دیروان     13/10/1399بخشنامه اخیر به مو رب دادنامره مرورخ     13و  12، 2متاسفانه مواد  -1

  د بخشنامه به قوت خویش براقی ن و سایر مواعدالت اداری ابطال گردیده است ولی اصل مصوبه هیئت وزیرا

 رود مواد ابطال شده با اعمال اصالحات مد نظر دیوان عدالت در آینده نزدیک احیا گردد. است و احتمال می

پردازنرد از   افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه  زئی  خرده فروشی( کاالها یا خدمات می -2

( مگر 44قانون اصل  50های ضد رقابتی( خارج هستند  ماده  خصوص منع رویه  در 44فصل نهم قانون اصل 

 همین قانون(. 62در موارد خاص  تبصره ماده 

غیرق نونی بودن 

شا ت  

ه    دستگ  

دولتی علیه 

کسب و ک ره   

مج ز  بدون 

 زخذ مجوز قبلی

شورز  رق ب ، 

تنه  مرجع 

رسیدگی به 

ه    روته

 رق بتی ضد 
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از شرکت نامبرده شکایت نماید؛ البته عالوه بر امکان شکایت هرر   nicc.gov.irرقابت به نشانی 

هرای ضرد رقرابتی     تواند رأساً هم با رویره  شخص حقیقی و حقوقی در شورای رقابت، این شورا می

ی به شکایت، وقت رسیدگی تعیین نماید و طرفین برخورد نماید؛ شورا مکلف است برای رسیدگ

 (؛ 62توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی نموده و یا الیحه تقدیم نمایند )ماده  اختالف می

نظر اسرت   آراء صادره از سوی شورا ظرف بیست روز از ابالغ قابل اعترا  در هیأت تجدید -54

(؛ 64و  63ح یا هر تصمیم دیگر( قطعی اسرت )مرواد   و رأی هیأت اخیر )اعم از نقض، تأیید، اصال

نظر یا قطعیت یافته شورای رقابت )بره دلیرل عردم     مطابق رویه عملی، از آرای قطعی هیأت تجدید

توان ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری اعترا  نمود؛  تجدیدنظر خواهی ظرف بیست روز( می

ت اصوالً مرانع اجررا رأی نیسرت مگرر اینکره      نظر خواهی از آرای شورای رقاب تجدیدگفتنی است 

نظر  نظرخواه تقاضای توقف اجرای رأی را هم کرده باشد که در این صورت هیأت تجدید تجدید

 (.44قانون اجرای اصل  65)ماده  تواند با أخذ تضمین مناسب دستور توقف اجرا را صادر کند می

هرای ضرد    دیرده از رویره   و شخص زیانامکان مطالبه خسارت در شورای رقابت وجود ندارد  -55

نظر بره   تواند حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطعیت رأی شورای رقابت یا هیأت تجدید رقابتی می

دادگاه عمومی صالحیتدار دادخواست مطالبره خسرارت دهرد؛ صردور رأی دادگراه بره خسرارت        

نظرر را پیوسرت    یرد نوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیرأت تجد  منوط است به اینکه خواهان رو

 .(44قانون اجرای اصل  66خواست کرده باشد )ماده  داد

عالوه بر نهادهای پیشین، نهادهای دیگری نیز در راستای حمایت از کسب و کارهرا فعالیرت    -56

های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه )معاونرت   نمایند از جمله: ستاد پیگیری اجرای سیاست می

از وقوع جرم(، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )که دبیرخانه آن در سرازمان   اجتماعی و پیشگیری

و  است(، معاونت اشتوال وکارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفراه اجتمراعی   برنامه و بودجه کشور

های اجرائی و  وزراء و رؤسای دستگاه؛ همچنین تهران شهرداری اجتماعی خدمات و رفاه سازمان

نحو  زعترزض به 

آرز  شورز  

 رق ب  

نحو  مط لبه 

خس رت ن شی زز 

ه   ضد  روته

 رق بتی

س تر نه ده   

 و ک ر ح می کسب
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هرا   هرا در مراکرز اسرتان    یط کسب وکار و رؤساء و مردیران کرل ایرن دسرتگاه    قضائی مرتبط با مح

 .موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(. 14)قسمت اخیر ماده  

ی دولتی معتر  باشرند  اه نامه دها یا آییندر صورتی که مردم نسبت به اقدام مأمورین یا واح -57

 ؛قرانون اساسری(   173توانند شکایت خویش را در دیوان عردالت اداری مطررح نماینرد )اصرل      می

مقامی که مصوبه را تصویب کرده خار   به عنوان مثالای خالف قانون باشد ) بنابراین اگر مصوبه

ابطرال اصروالً از    گرردد؛ اثرر   بطرال مری  مصوبه توسط دیروان ا (، از اختیارات خود عمل کرده باشد

در رأی دیروان تصرریح شرود کره     رأی خالف شرع بوده و یرا  تاریخ صدور رأی است مگر اینکه 

همچنین در صورتی  قانون دیوان عدالت اداری(؛13شود )ماده  اثر می مصوبه از تاریخ وضع آن بی

ل اختالف کرار، مالیراتی یرا    که اشخاص به آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری )مانند مراجع ح

از تراریخ ابرالغ رأی یرا تصرمیم      روز( 90ظرف سه ماه )توانند  اجتماعی( معتر  باشند، می تأمین

 .قطعی به آن اعترا  نمایند

دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصالح  -58

هرای مربوطره کره عضرو      و آن دسرته از تشرکل   هرا  اقها، نظر کتبی اتر  نامه و تدوین مقررات و آیین

نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه الزم دیرد آنران    ها اتاق

های اجرائی مکلفنرد هنگرام تردوین یرا      گیری دعوت نماید؛ همچنین دستگاه را به جلسات تصمیم

های اقتصادی مربوطه را استعالم کننرد   ظر تشکلهای اجرایی، ن ها و رویه اصالح مقررات، بخشنامه

قانون بهبود مستمر محریط کسرب و کرار(؛ در صرورت عردم       3و  2و مورد توجه قرار دهند )مواد 

تواند تقاضای ابطال مقرره وضرع شرده را از دیروان عردالت      رعایت تکالیف اخیر، هر شخصی می

 اداری بخواهد.

دتوزن عدزل  زدزر ، 

مرجع رسیدگی به 

زعترزض مردم زز 

 مصوب ت دولتی 

لزوم نظرخوزهی 

ه  و  زز زت ق

ه    تشال

زقتص د  در 

 تدوتن مقررزت
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انتفراعی اسرت    با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرر  ای ، موسسه1  اتاق بازرگانی ایران -59

هرای مشرترک برا سرایر      که از مهمترین وظایف آن ایجاد هماهنگی میان بازرگانان و تشکیل اتراق 

کشورها و حل و فصل اختالفات از طریق مرکز داوری اتاق و کمك به افرزایش تروان صرادراتی    

 3ثبرت  صردور مجروز   و 2گرواهی مبردأ   کشور است؛ صدور کارت عضویت و بازرگانی، صردور  

جردای از اتراق    ؛قانون اتراق ایرران(   5های اقتصادی از دیگر خدمات اتاق ایران است )ماده  تشکل

هرا از جملره تهرران هرم دارای اتراق بازرگرانی        ایران که دبیرخانه آن در تهران است، کلیره اسرتان  

 باشند. مستقل می

انتفاعی است که در  یت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرای با شخص ، موسسهایران اتاق تعاون -60

قانون بخش تعاون تشکیل شده و انجرام کلیره وظرایف و اختیرارات      57به موجب ماده  1373سال 

اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با بخش تعاون بر عهرده ایرن اتراق اسرت؛ همچنرین وزارت تعراون       

گرری بخرش    هرای تعراونی، وظرایف تصردی     کلوظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشر 

هرای   تعاون را برعهده دارند و هرگونه دخالت در مورد اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتراق 

هرا نیسرت    تعاون ممنوع است؛ البته این امر، نافی وظایف قانونی نظارتی وزرات تعراون برر تعراونی   

تروان بره ارائره نظریرات      ارات اتاق تعاون میقانون بخش تعاون(؛ از دیگر وظایف و اختی 73)ماده 

گانه و سایر مراجع جهت تنظیم مقرررات راجرع بره بخرش تعراون، داوری در       مشورتی به قوای سه

ای بین اشخاص بخش تعاون برا سرایر اشرخاص از طریرق مرکرز داوری اتراق و صردور         امور حرفه

قرانون بخرش تعراون(؛     57ه کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی اشاره نمود )مراد 

                                                           

پارلمران بخرش   »اسرت کره بره    « اتاق بازرگانی، صرنایع، معرادن و کشراورزی ایرران    ». نام کامل اتاق ایران، 1

 ایران هم شهرت دارد.« خصوصی

 بر کشور سازنده کاال داللت دارد. . گواهی مبدأ، گواهی است که2

است و سایر مرا ع مانند وزارت  موسسات غیرتجاریها و  ی ثبت شرکت ها، اداره . مر ع اصلی ثبت تشکل3

کننرد؛ البتره اسرتثنائا  مر رع ثبرت       ثبت تشکل در اداره مرذکور را صرادر مری    مجوزها  کشور، بهزیستی و اتاق

 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه ا تماعی است. 131ده های کارگری و کارفرمایی، وفق ما تشکل

 زت ق ب زرگ نی

 زت ق تع ون
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در راستای پیگیری مطالبات فعاالن بخش تعاون، اتاق تعاون در شورا و مجرامع مختلرف از جملره    

زدایری عضرویت دارد؛ بررای اطرالع بیشرتر از       شورای رقابرت، شرورای گفتگرو و هیرأت مقرررات     

 عه نمود.مراج ICCCOOP.irتوان به سایت این اتاق به نشانی  خدمات اتاق تعاون ایران می

انتفاعی است کره   تجاری و غیر ای با شخصیت حقوقی مستقل، غیر اتاق اصناف ایران، موسسه -61

و مشرارکت در مردیریت مسرائل صرنفی از نماینردگان هیرأت        1به منظور ساماندهی اصناف کشور

 1382های اصناف شهرستان کشور تشکیل شده و براساس قانون نظرام صرنفی مصروب     رئیسه اتاق

برای اطرالع بیشرتر از   ؛ قانون نظام صنفی( 45و  42و  41شود )مواد  ( اداره می1392اصالحات )با 

 .مراجعه نمود  www.otaghasnafeiran.irتوان به سایت  خدمات اتاق اصناف ایران می

متعلرق بره    129توانند با سامانه تلفنی  میکلیه شهروندان برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان  -62

 ی قضاییه تماس حاصل نمایند. قوه

                                                           

قانون نظام صنفی، صنف گروهی از افراد هستند که طبیعت فعالیت آنران از یرک نروع باشرد      4. مطابق ماده 1

 مانند صنف مشاوران امالک.

 زت ق زصن ف 

 129س م نه 

http://www.otaghasnafeiran.ir/
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 متن تنقیحی 

( قانون اساسی با 44های کلی اصل چهل و چهارم ) ( قانون اجرای سیاست7( و )1مواد )

  15/11/1399اصالحات 

( قانون ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) ( قانون اجرای سیاست۱( ماده )۲۲( و )۲۱: بندهای )۱ماده 

( و ۲۳يا اصالحات و الحاقات بعدی آن به شررح زيرر اصرالح و بنردهای )     ۲۵/۳/۱۳۸۷اساسی مصوب 

 شود:   ( به آن الحاق می۲۴)

نامره،   ی اعم از مجروز، پروانره، اجرازه   مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیک -۲۱

گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعالم، موافقت، تأيیديه يا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که بررای  

 شود.   ربط صادر می برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی شروع، ادامه، توسعه، انحالل با بهره

ست کره مرديريت و راهبرری نظرام مجروزدهی کشرور و       ای ا درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه -۲۲

تنهرا مرجرع رسرمی    االجراء شدن ايرن قرانون،    نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از الزم

 شود.  محسوب می مجوزهای کشور

ای ملی يا استانی که وظیفه مديريت و راهبرری صردور    درگاه تخصصی مجوز کسب و کار: سامانه -۲۳

های تخصصی را با دريافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشرور   ار در حوزهمجوز کسب و ک

 برعهده دارد.  

( قرانون  ۵( ايرن قرانون، مراده )   ۸۶های اجرايی موضروع مراده )   مراجع صادرکننده مجوز: دستگاه -۲۴

( قرانون محاسربات عمرومی کشرور مصروب       ۵و ماده ) ۰۸/۰۷/۱۳۸۶مديريت خدمات کشوری مصوب 

صرنايع، معرادن و کشراورزی ايرران،       هرای بازرگرانی،   ، شوارهای اسالمی شهر و روستا، اتاق۱/۶/۱۳۶۶

های  ها، شوراها، مجامع و نظام های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحاديه تعاون ايران و اصناف ايران، تشکل

هادهرا،  هرای زيرمجموعره قروه قیراویه و ن     صنفی يا نمايندگان مستقیم يا غیرمسرتقیم آنهرا، دسرتگاه   

ساير مراجع بنا به تشرخی  هیرأت   های زير نظر مقام معظم رهبری و  مؤسسات و تشکیالت و سازمان

   زدايی و بهبود محیط کسب و کار. مقرررات

گذاری در ايران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرايط  : به منظور تسهیل سرمايه۷ماده 

کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسرب و  و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهای کسب و 

کار در صورت اراوه مدارك مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز 
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هیرأت  »سقف زمانی برای صردور مجروز در هرر کسرب و کرار، توسرط       موردنظر  خود را دريافت کند. 

   شود. عیین و در درگاه مذکور، اعالم میت« مقررات زدايی و بهبود محیط کسب و کار

: در صورتی که هر يک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از اراوه مجوز در ظرف زمرانی  ۱تبصره 

تواند عالوه بر اراوه شرکايت حیروری يرا     تعیین شده در درگاه ياد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می

الترين مقادم دستگاه اجرايی يا استاندارد مربرو،، تسرريع در   ، کتباً از بامرکز ملی رقابتالکترونیک به 

صدور مجوز موردنیاز خود را درخواست کند. در اين موارد، باالترين مقام دستگاه اجرايی يا اسرتاندارد  

مربو، موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور 

ه مجوز موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فروری مجروز   کنند مجوز و مراجع صادر

 مورد درخواست را فراهم کند.  

باالترين مقام دستگاه اجرايی يا استاندار مربو، موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار 

هیرأت مرذکور   معرفی کند. اين اشرخاص چنانچره    هیأت تخلفات اداریاند را به  اخالل يا اهمال کرده

( قرانون رسریدگی بره    ۹های مقررر در بنردهای )د( بره بعرد مراده )      تخلفشان را تأيید کند، به مجازات

 شوند.   محکوم می ۱۳۷۲تخلفات اداری مصوب هفتم آذر 

: هريک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسرب و  ۲تبصره 

صادرکنندگان مجوز کسرب و کرار   درگاه مذکور دريافت و بررسی کند. کار را مطابق شرايط مصرح در 

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

امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مرذکور  

انرد، مصرداق    متقاضیانی که مدارك معتبر مصرح در درگاه ياد شده را اراوره داده  در صدور مجوز برای

نفرع   موظف است به شکايت ذی شورای رقابت( اين قانون است و ۴۵موضوع ماده )« اخالل در رقابت»

( ۶۱( مراده ) ۱۲رسیدگی و باالترين مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شرده در بنرد )  

 محکوم کند.   اين قانون

االجرراء شردن ايرن     : کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پرس از الزم ۳تبصره 

اسرا    قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسرنامه صردور، تمديرد، اصرالح و لجرو مجوزهرا برر       

سرب و کرار برر    زدايی و بهبود محیط ک استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات

در صورت عدم اظهار و ثبتت و  روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. 

تکمیل اطالعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شتده، التمام   
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و براالترين   اشخاص به أخذ مجوزی که اطالعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنتوع استت  

دستگاه اجرايی يا مرجع صادرکننده مجوز و يرا مقامرات و مرديران مجراز از طررف وی مسرؤول        مقام

زدايی و بهبود محیط کسب و کار موظرف اسرت پرس از     حسن اجرای اين ماده هستند. هیأت مقررات

بارگذاری اطالعات مربو، به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت بره  

دور مجوز در هر کسب و کار و شرايط و مراحل صدور مجروز اقردام و در درگراه    صمانی تعیین سقف ز

 ملی مجوزهای کشور منتشر نمايد.  

اين هیأت هرماه حداقل يک بار به رياست وزير امور اقتصادی و دارايی و با حیور دادستان کل کشور، 

دگان ترام االختیرار آنران، دو    رویس سازمان بازرسی کل کشور، رویس ديوان محاسبات کشور با نماينر 

نماينده مجلس شورای اسالمی، رویس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشراورزی ايرران، روریس اتراق     

ربرط موضروع    تعاون مرکزی ايران، رویس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرايری ذی 

بات عمومی کشور و دارندگان رديرف  ( قانون محاس۵( قانون مديريت خدمات کشوری و ماده )۵ماده )

شود. اين هیأت موظف است حداکثر تا مدت سره   و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربو،، تشکیل می

هرا،   ماه پس از ابالغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهای کسرب و کرار در مقرررات، بخشرنامه    

های آن را به نحوی تقلیرل دهرد    نمايد و هزينه ها را به نحوی تسهیل و تسريع ها و مانند اين نامه آيین

که صدور مجوز کسب و کرار در کشرور برا حرداقل هزينره و مراحرل آن ترجیحرًا بره صرورت آنری و           

مصوبات هیات مرذکور  اندازی آن کسب و کار در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد.  غیرحیوری و راه

پس از تأيید وزير امور اقتصادی و دارايی و در مرورد  ها  نامه ها و آيین ها، دستورالعمل در مورد بخشنامه

برای کلیه مراجع صردور مجوزهرای کسرب و     های هیأت وزيران پس از تأيید هیات وزيران نامه تصويب

 باشد.   االجراء می ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند الزم کار و کلیه دستگاه

کلیف مذکور نیز استمرار يافته و در صورتی که تحقق اين اهرداف بره   فعالیت اين هیأت پس از انجام ت

اصالح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف اسرت پیشرنهادهای الزم را بررای اصرالح قروانین      

 تهیه و به مراجع مربوطه اراوه کند. 

سهیل صردور  زدايی در جهت بهبود محیط کسب و کار و ت در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات -۱

مجوزها، نیازمند تصويب هیأت وزيران است، وزير امور اقتصادی و دارايی موظف است ظرف مردت دو  

هفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزيران ارسال کند. هیأت وزيران موظف است پیشنهادهای ايرن  

   گیری کند. هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم
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مرکرز ملری مطالعرات، پرايش و بهبرود      دبیرخانه هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارايری )  -۲

( است. دبیر هیأت از بین افراد مورد وثوق و امین بره انتخراب و حکرم وزيرر امرور      محیط کسب و کار

 شود.  اقتصادی و داريی منصوب می

االجرراء   رف مردت يرک سرال پرس از الزم    : کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظ۴تبصره 

شدن اين قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکری )غیرکاغرذی(،   

زدايی و بهبود محیط کسب و کرار، مطرابق    براسا  اولويت تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات

وزهرای کشرور انجرام دهنرد. اقردام بره       جزویات مندرج در شناسنامه مصوب و از طريق درگاه ملی مج

صدور مجوز و اراوه خدمات خارج از موارد ثبت شده در اين درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز بره  

متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظرف اسرت حسرب گرزارش دبیرخانره      

ا  مقررات مربو، اتخاذ تصمیم نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اس هیأت مذکور و يا شکايت ذی

 کند.  

، تجییر در شرايط صدور يا تمديد مجوزهرای کسرب و   «درگاه ملی مجوزهای کشور»اندازی  پس از راه

کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمديد مجوزها باشد، بالفاصله به دستور رویس هیأت در درگراه  

مراحل يرا مردارك مرورد نیراز و بره هرر نحرو،        شود و چنانچه تجییر، شامل افزايش  ياد شده اعمال می

مشکل کردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجرراء در ايرن درگراه اعرالم     

 شود. 

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شر، يا مدرکی يا 

تصريح شده، از متقاضی دريافت مجوز کسرب و کرار مطالبره    ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه  هزينه

( قرانون مجرازات اسرالمی )کتراب     ۶۰۰کند. تخلف از حکم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده )

 ( است. ۲/۳/۱۳۷۵های بازدارنده، مصوب  پنجم: تعزيرات و مجازات

ا صدور، تمديد، اصالح و لجو کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعالمات الکترونیکی مرتبط ب -۱

زدايری و   مجوزها را با شرايط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیرأت مقرررات  

 بهبود محیط کسب وکار قرار دهند.  

مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآيند انجام کار، مدارك و استعالمات را به صورت تکرراری   -۲

   ن مجوز از متقاضی دريافت دارند.برای صدور يک عنوا

کلیه درگاههای تخصصی مجوز )ملی ر استانی( با حفظ موجوديرت، مکلفنرد درخواسرت و صردور       -۳

 مجوز خود را فقط از طريق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.  
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ط زدايری و بهبرود محری    راهبری و مديريت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیرأت مقرررات   -۴

افرزار، زيرسراخت و امنیرت آن توسرط وزارت      افزار، نررم  کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت

شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است در حروز    ارتباطات و فناوری اطالعات تأمین می

ات اعالمری وزارت  ها، براسا  انتظرار  افزار و بستر امنیتی و فنی داده افزار، نرم تأمین زيرساخت، سخت

امور اقتصادی و داريی اقدام نمايرد. برار مرالی احتمرالی ناشری از اريره فعالیرت مزبرور توسرط وزارت          

ارتباطات و فناوری اطالعات از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخرش غیردولتری   

 شود.  تأمین می ۵/۹/۱۳۹۲در زمینه پست و مخابرات مصوب 

یت درگاه ملری مجوزهرای کشرور ظررف مردت سره مراه برا پیشرنهاد دبیرخانره هیرأت            نحوه فعال -۵

رسرد و بررای تمرامی     زدايی و بهبود محیط کسب و کار به تصويب امور اقتصادی و دارايی مری  مقررات

 االجراء است.  مراجع صادرکننده مجوز الزم

( قرانون برنامره   ۶۲ضروع مراده )  کار گروه مو»: از تاريخ تصويب اين قانون وظايف و اختیارات ۵تبصره 

هیرأت مقرررات زدايری و    »بره  « ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران مصروب   پنج

هرای کلری    ( قانون اجرای سیاسرت ۷( و )۶(، )۱موضوع قانون اصالح مواد )« بهبود محیط کسب و کار

( قرانون برنامره   ۶۲ماده )شود و  منتقل می ۱/۴/۱۳۹۳( قانون اساسی مصوب ۴۴اصل چهل و چهارم )

 شود.  ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران لجو می پنج

هرای متعردد    های اقتصادی که نیازمنرد اخرذ مجروز از دسرتگاه     : در مورد آن دسته از فعالیت۶تبصره 

ع فعالیرت، وظیفره مرديريت يکپارچره، همراهنگی و اداره امرور اخرذ و        واصلی موض  باشند، دستگاه می

صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقیقری يرا در    تکمیل و

نمايد که ضرمن رعايرت اصرل     ای اقدام می های مرتبط به گونه فیای مجازی با مشارکت ساير دستگاه

بینی شده توسط هیرأت   همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش

 زدايی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننمايد.   تمقررا

های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به اراوه خدمات از طريرق   در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاه

های واحد و يا در فیای مجازی اقدام و همکاری الزم را به  االختیار در محل پنجره استقرار نماينده تام

ها و ضوابط و نحروه برخرورد برا متخلفران )براسرا        مربوطه شامل رويه های عمل آورند. دستورالعمل

هرای اصرلی در    قوانین و مقررات(، که به تأيید هیأت وزيران رسیده است و همچنین فهرست دسرتگاه 

زدايری و بهبرود محریط     های مختلف متناسب با شرايط توسط هیرأت مقرررات   صدور مجوز در فعالیت

هرای کلری اصرل     ( قانون اجرای سیاست۷( و )۶(، )۱انون اصالح مواد )( ق۳کسب و کار موضوع ماده )
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سراله   ( قرانون برنامره پرنج   ۷۰شود. از تاريخ تصويب اين قانون ماده ) قانون اساسی تهیه و ابالغ می ۴۴

 شود.  پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران لجو می

ساله پنجم توسعه جمهوری اسرالمی   ( قانون برنامه پنج۷۶در ماده ) ۱: مصوبات کمیته مذکور۷تبصره 

باشد به ايرن   زدايی و بهبود محیط کسب و کار می ايران که مرتبط با وظايف و اختیارات هیأت مقررات

 شود.   هیأت ارسال می

: ايجاد هرگونه مجوز جديد حسب قوانین و مقررات مربو، تابع احکام اين ماده بوده و مراجع ۸تبصره 

فند ظرف مدت يک ماه پس از تعريف مجوز جديد، ضرمن اعرالن رسرمی    ربط مجوز مکل مسؤول و ذی

برت عنروان و تکمیرل    ثزدايی و بهبود محیط کسب و کار، نسبت بره   مراتب به دبیرخانه هیأت مقررات

سازی شرده برر روی درگراه     شناسنامه صدور، تمديد اصالح و لجو مجوز جديد براسا  استاندارد پیاده

زدايی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظررف   هیأت مقررات ايند.ملی مجوزهای کشور اقدام نم

مدت دو ماه پس از بارگذاری اطالعات مربو، به مجوز جديد در درگاه ملی مجووزهای کشور، نسربت  

 به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأيید آن اقدام نمايد.  

تروان اعرالن    وزهای کسب و کار را که مری : مراجع صادر کننده مجوز مکلفند آن دسته از مج۹تبصره 

زدايری و بهبرود محریط     متقاضی را جايگزين صدور مجوز کرد، شناسايی و با تصرويب هیرأت مقرررات   

درگراه تخصصری مجروز کسرب و     »کسب و کار اعالم کند. در اين گونه موارد ثبت اعالن متقاضری در  

تواند مروارد   و بهبود محیط کسب و کار میزدايی  ت به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیأت مقررا« کار

موضوع اين بند را رأساً شناسايی و مراجع صادر کننده مجوز را مکلف به جرايگزينی ثبرت اعرالن بره     

جای صردور مجروز کنرد. همچنرین مراجرع صرادرکننده مجروز مکلفنرد فهرسرت کسرب و کارهرای            

به همراه اسرامی و نشرانی صراحبان آن     زيرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز يا نیازمند ثبت اعالن را

رسانی خرود منتشرر و    کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پايگاه اطالع

 به صورت مستمر آن را به روز کنند. 

های بازرگرانی، صرنايع، معرادن و کشراورزی      های زيرمجموعه قوای سه گانه و اتاق : دستگاه۱۰تبصره 

ربرط حسرب مرورد مکلفنرد      های کارفرمايی و کرارگری ذی  ون ايران و اصناف ايران و تشکلايران، تعا

برنامه اجرايی ر عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ايران در شراخ  سرهولت انجرام کسرب و کرار کره بره         

                                                           
های توسعه  برنامهنون احکام دائمی قا 12قانون برنامه پنجم  به موجب بند ب ماده  76در حال حاضر کمیته مذکور در ماده  - 1

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

 .فصل اول( 51شود )برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: شماره  حمایت از کسب و کار هم یاد می  است که از آن به کمیته
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رسد را اجرا کرده و گزارش خرود از نحروه    زدايی و بهبود محیط کسب و کار می تصويب هیأت مقررات

 ماه سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور اراته کنند.  اين برنامه را هر ساله و تا پايان اردبیهشتاجرای 

: وزير امور اقتصادی و دارايی و رویس سازمان برنامره و بودجره کشرور بره اعیرای شرورای       ۱۱تبصره 

 ۵/۳/۱۳۹۴های کلی اقتصادی مقاومتی مصوب  گیری تحقق سیاستی( قانون نحوه پ۱مذکور در ماده )

( قانون مذکور، بدون ايجاد و توسعه هرر  ۲ه موضوع ماده )روگ شوند. دبیرخانه اين شورا و کار اضافه می

هرای ايرن شرورا و     فعالیرت   شود و گزارش گونه تشکیالت در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می

تهیه و توسط وزارت کارگروه به صورت مشترك توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارايی 

شرود پیشرنهادهای ايرن شرورا و      ياد شده به صورت شش ماهه به مجلس شورای اسالمی تقرديم مری  

زدايی و بهبود محیط کسب و کرار از طريرق وزيرر     کارگروه در حوزه وظايف و اختیارات هیأت مقررات

 شود.   امور اقتصادی و دارايی در اين هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می

های دسرتگاهها   مفاد اين ماده عالوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت :۱۲تبصره 

سراله ششرم توسرعه اقتصرادی،  اجتمراعی و فرهنگری        ( قانون برنامه پنج۲۹و مراجع مصرح در ماده )

هرای آمروزش و پررورش، علروم،      از جملره وزارتخانره   ۱۴/۱۲/۱۳۹۵جمهوری اسالمی ايرران مصروب   

مراکرز،   ،فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسرات تحقیقات و 

ای و تخصصری دولتری و غیردولتری و همچنرین خردمات قروه قیراویه و         هرای حرفره   نهادها و کرانون 

هرای اقتصرادی و فنری ايرران      گذاری و کمرک  های زيرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمايه دستگاه

گذاری در کشور را از طريق درگاه ملری مجوزهرای    های سرمايه ت مربو، به فرصتموظف است اطالعا

 کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.  

نظرر مقرام معظرم     هايی کره تحرت   نهادها و سازمان ،: اجرای اين ماده در خصوص مؤسسات۱۳تبصره 

ویه منرو، بره موافقرت    های زيرمجموعه قوه قیا رهبری هستند، با إذن ايشان جايز است و در دستگاه

ها در مورد احکرام ايرن مراده دارای     های دستگاه رویس آن قوه است و در مواردی که وظايف و فعالیت

 بندی اطالعاتی و امنیتی باشد منو، به اذن شورای عالی امنیت ملی است.  طبقه
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 جمهوری اسالمی اریان
 جمهور سرئی 

 انهم هیئت وزریان تصویب
 

 بسمه تعالی

 «ات بر محمد و آل محمدباصلو»

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -وزارت امور اقتصادی و دارايی 

 معاونت علمی و فناوری ريیس جمهور

 

ارتباطرات و  وزارت  ۲۴/۲/۱۳۹۷مرور    ۱۹۷۸۷/۱بره پیشرنهاد شرماره     ۲۹/۲/۱۳۹۸هیئت وزيران در جلسره  

نامه حمايت  فناوری اطالعات و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران آيین

 های نوپا را به شرح زير تصوير کرد: از شرکت

 های نوپا نامه حمایت از شرکت آیین

 :روند نامه، اصطالحات زير در معانی مشروح مربو، به کار می در اين آيین -1ماده 

و ارتباطرات کره    اطالعرات هر شرکت خصوصی و تعاونی در حروزه فنراوری    های مورد حمایت: شرکت -الف

 کمتر از سه سال از تاريخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تمام شرايط زير برخوردار باشد: 

 ( ريال باشد.۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰حداکثر سرمايه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون ) -۱

مالك  ۱۳۹۸( ريال باشد. اين مبلغ در سال ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد ) -۲

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران توسط کارگروه موضوع  اعالمیهای بعد براسا  نر  تورم  است و در سال

 نامه تعديل و اعالم خواهد شد. ( اين تصويب۱۰تبصره ماده )

بان سهام شرکت نسبت به توزيع سود اقدام نکنند و با رعايت قرانون تجرارت بره حسراب     مؤسسین و صاح -۳

افزايش سرمايه شرکت منظور نمايند و دريافتی ماهانه آنهرا از سره برابرر حرداقل حقروق و دسرتمزد سرالیانه        

 کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد.

( ۱۱ان فناوری اطالعات ايران موضوع مراده ) مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازم -۴

 نامه ثبت شده باشد. اين تصويب

  ...................... شماره 
 1/3/1398 :  رخات

 25071 ه54991/ت
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مصوب  -ه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران عقانون برنامه پنجساله ششم توس قانون: -ب

۱۳۹۵-. 

 سازمان فناوری اطالعات ايران. سازمان: -پ

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات. وزارت: -ت

 شود. برداری فناوری اطالعات توسط وزارت انجام می صدور پروانه بهره -2ه ماد

ه مراکرز و واحردهای   عانردازی و توسر   ( قرانون، از راه ۴وزارت موظف است در اجرای بند )ث( مراده )  -3ماده 

بنیران برا اولويرت تسرری در رشرد و       ها و مؤسسات پژوهشی دانش تحقیق و توسعه، پژوهشی يا مراکز، شرکت

 های مورد حمايت با رعايت قوانین و مقررات مربو،، حمايت نمايد.  گذاری در شرکت چنین سرمايههم

پرذير و ارتقرای    ( قانون رفع موانع تولید رقابت۴۴نامه اجرايی ماده ) وزارت موظف است براسا  آيین -4ماده 

الحات بعردی آن، در  صر و ا ۸/۶/۱۳۹۴مرور     ه۵۲۲۳۱/ت۷۳۳۱۸نامه شماره  نظام مالی کشور موضوع تصويب

های مورد حمايت و با سرمايه حداقل يک هزار  صندوق پژوهش و فناوری نوآفرين که با مأموريت توسعه شرکت

( ريال از محل اعتبارات مصروب مربرو، بودجره سراالنه برا مشرارکت بخرش        ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )

های تابع آن مجازند از محل وجوه اداره  و شرکتها  شود، مشارکت نمايد. وزارت و سازمان غیردولتی تشکیل می

نامره اجرايری يراد شرده مشرارکت       ( آيرین ۶شده در اختیار، در تأمین منابع مالی صندوق مزبور براسا  ماده )

های تابع آن از سرمايه و منابع مالی اين صندوق حداکثر چهل درصد  ها و شرکت نمايند. سهم وزارت و سازمان

 %( خواهد بود.۴۰)

افزايری و ارتقرای دانرش     هرای مهرارت   ( قانون در زمینه۴اسا  بند )ز( ماده ) هايی که بر کلیه مشوق -5ده ما

شود، با تأيید سازمان شامل  بنیان از سوی دولت اعمال می ای و حمايت از مشاغل کوچک خانگی و دانش حرفه

 شود. های مورد حمايت می شرکت

 باشند. ( قانون می۷۱نامه اجرايی ماده ) ايای آيینهای مورد حمايت، مشمول مز شرکت -6ماده 

شوند، تکلیفی به پرداخت حق بیمه  های مورد حمايت، سهامدارانی که کارفرما محسوب می در شرکت -7ماده 

 ی ندارند.عتأمین اجتما

لرم و  هرای ع  ها(، مراکز رشد، مناطق ويژه علرم و فنراوری و پرارك    دهنده مراکز نوآوری )اعم از شتاب -8ماده 

المللی، با رعايت قوانین و مقررات اشتجال اتباع خرارجی و مراده    های بین فناوری به منظور تسهیل در همکاری

الملل،  گری، حقوق بین ( قانون کار، مجاز به استفاده از نیروهای تخصصی خارجی خصوصاً در زمینه مربی۱۲۱)

شرايط مذکور در ماده ياد شده، سازمان به عیويت  المللی و مشاوره هستند. به منظور احراز ثبت اختراعات بین

نامه  ( قانون کار موضوع تصويب۱۲۹نامه اجرايی ماده ) ( آيین۱۳هیئت فنی اشتجال اتباع خارجی موضوع ماده )

 آيد. آن در می بعدیو اصالحات  ۱۷/۴/۱۳۷۱مور    ه۱۵۴/ت۱۵۴۱۴شماره 

%( از سهام يک شرکت مرورد حمايرت بره يرک     ۶۷در صورت واگذاری حداقل شصت و هفت درصد ) -9ماده 

شرکت ديگر يا ادغام آن در شرکت ديگر، کلیه مجوزهای دولتی دريافت شده اعم از مجوزهای غیرقابل خريد و 

 های اجرايی، با رعايت قوانین قابل واگذاری است. فروش و قراردادهای در حال اجرا و قرارداد با دستگاه

هرا   دهنده مورد حمايت ساکن مراکز رشد، فیاهای کاری اشتراکی و شتاب های درصورتی که شرکت -10ماده 

های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصی  شناسه )کد(های مرؤدی و   سازمانباشند، 
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. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه )کد(های مزبور با رعايت قوانین و مقرررات مربرو،   کارگاهی اقدام نمايند

 اهد بود.خو

های  ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه دهنده فهرست مراکز رشد، فیاهای کاری اشتراکی و شتاب -تبصره

هرای   جمهور و سازمان ريیسارتباطات و فناوری اطالعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری 

 شود. امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعالم می

اندازی سامانه متمرکز درخواست خدمات سرازمان فنراوری اطالعرات     سازمان موظف است ضمن راه -11ماده 

های متقاضی و تعريف حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت سرالیانه،   ايران، جهت ثبت اطالعات شرکت

زی نمايرد و همچنرین   سرا  نامه را به صورت الکترونیکی طراحی و پیراده  اين تصويب عی فرآيندهای موضو کلیه

 های موضوع حمايت را به صورت شفاف و برخط در دستر  عموم قرار دهد. اسامی شرکت

 اسحاق جهانگیری

 جمهور معاون اول رییس
جمهور، دفتر ريریس قروه قیرايیه، دفترر معراون اول ريریس        رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ريیس

، سازمان اداری و استخدامی کشور، سرازمان برنامره و بودجره    جمهور، دبیرخانه مجمع تشخی  مصلحت نظام

جمهور، ديوان محاسبات کشور، ديوان عدالت  کشور، معاونت حقوقی ريیس جمهور، معاونت امور مجلس ريیس

اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی، امور تدوين، تنقیح و انتشار قوانین و 

ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقالب اسرالمی، روزنامره رسرمی جمهروری      ها، سازمان ه وزارتخانهمقررات، کلی

 شود. رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابالغ می اسالمی ايران، دبیرخانه شورای اطالع
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 جمهوری اسالمی اریان 
 وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

 تعالی بسمه

زدایی و تسهیل صدور  ن نشست هیأت مقرراتمصوبات سی و یکمین و سی و دومی

 مجوزهای کسب و کار 

 « تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی»

و  ۱۳/۸/۱۳۹۸های مور   زدايی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه هیأت مقررات

قانون اساسی و اصالحات  ۴۴ی اصلی های کل قانون اجرای سیاست ۷به استناد ماده  ۲۷/۸/۱۳۹۸

تجییر کاربری »و « واگذاری زمین»بعدی آن به منظور تسهیل و تسريع شرايط و مراحل مجوز 

 به شرح زير تصويب نمود: « اراضی

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در صورتی که متقاضی به صورت کتبی و با قید در مجوز تعهد . ۱

های موردنیاز مانند برق، گاز و امثال آن است و به تأمین آن از سوی  نمايد قادر به تأمین زيرساخت

 . های مربو، را حذف نمايد های مربوطه نیازی ندارد الزام به اخذ استعالم ها و سازمان دستگاه

برداری از واحدهای پرورش دام و  تبصره: در خصوص تأمین آب برای صدور پروانه تأسیس و بهره

های زينتی با حداکثر  روز و برای پرورش زالو و ماهی مترمکعب در شبانه ۵/۲ طیور با حداکثر مصرف

با خود اظهاری و تعهد کتبی با قید در مجوز مبنی بر تأمین آب روز  مترمکعب در شبانه ۵/۳مصرف 

های آب  مطمئن، بهداشتی و با کیفیت و تعیین محل تأمین آن نیازی به اخذ استعالم از شرکت

  و  شهرستان نیست. ای استان منطقه

. سازمان امور اراضی کشور مکلف است آن دسته از اراضی را که از فرآيند تخصی  آنها به متقاضی ۲

بیش از پنج سال سپری نشده باشد و به هر دلیل به متقاضی ديگری با فعالیت و ظرفیت مشابه در 

اقدام « واگذاری زمین»وز حال واگذاری است، بدون نیاز به انجام مجدد مراحل نسبت به صدور مج

 197777شماره :

 8/10/1398 اترخ:

  -ویپست:
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های مربو،  بايد تنها به استعالم نمايد. در صورت تفاوت در نوع فعالیت يا ظرفیت، سازمان مذکور می

 های مشابه، واگذاری را انجام دهد.  به آن نوع خاص، فعالیت اکتفا نمايد و بدون دريافت ساير استعالم

ماه پس از ابالغ اين مصوبه نسبت به  . سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف مدت شش۳

ترين سطح ججرافیايی به تفکیک  انتشار اطالعات اراضی واگذار شده و تجییر کاربری داده شده تا پايین

رسانی خود اقدام  نوع مالکیت )حقیقی، حقوقی(، نوع کسب و کار و امثال آن بر روی پايگاه اطالع

 نمايد. 

ست ظرف مدت يک ماه از ابالغ اين مصوبه ضوابط زيست . سازمان حفاظت محیط زيست مکلف ا۴

ها مصوب  قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ۲( ماده ۴محیطی مصرح در تبصره )

 را تعیین نمايد.  ۱/۸/۱۳۸۵

. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ ۵

های اقتصادی مختلف در مناطق ويژه اقتصادی اقدام و  سنجی استقرار بنگاه ه نسبت به امکاناين مصوب

رسانی  های خالی را )به تفکیک واگذار نشده و يا واگذار شده تعطیل شده( بر روی پايگاه اطالع ظرفیت

 خود درج نمايند. 

های آن  یات مستقیم و تبصرهقانون مال ۶۴. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعايت ماده ۶

ماه هر سال، جداول مربو، به ارزش معامالتی امالك سال آينده  ترتیبی اتخاذ نمايد تا پايان بهمن

 برای کلیه مناطق کشور تعیین و در اختیار مراجع رسمی قرار گیرد. 

محاسبه  . سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، ظرف مدت چهارماه از ابالغ اين مصوبه امکان۷

های هوشمند برای مرجع رسمی از جمله سازمان امور  ارزش معامالتی امالك را با استفاده از روش

اراضی کشور و دفاتر اسناد رسمی فراهم نمايد به نحوی که نیاز به گرفتن استعالم از سازمان امور 

 مالیاتی کشور نباشد. 

و مقرر شد مراتب از سوی ريیس هیأت  . ساير بندهای پیشنهادی به شرح پیوست به تصويب رسید۸

 گیری به هیأت محترم وزيران ارسال گردد.  برای تصمیم

 فرهاد دژپسند 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی 

 زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار  و رییس هیأت مقررات
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 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 

 «تبدیلی و غذاییی صنایع  های توسعه تسهیل صدور مجوز طرح»

 زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبات سی و هفتمین نشست هیأت مقررات

به استناد  ۲۹/۲/۱۳۹۹زدايی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مور   هیأت مقررات

 قانون اساسی و اصالحات بعدی آن در راستای تسهیل ۴۴های کلی اصل  قانون اجرای سیاست ۷ماده 

 های توسعه صنايع تبديلی وغذايی به شرح ذير اتخاذ تصمیم نمود:  صدور مجوز طرح

. برای تأسیس و يا توسعه زنجیره صنايع تبديلی و غذايی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنايع ۱

برداری براسا  اطالعات ثبت شده و تأيید  مرتبط با رعايت ساير ضوابط جواز تأسیس و يا پروانه بهره

، استفاده از يک مکان اعم از عرصه G 4 B. Irط هیأت بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور شده توس

يا اعیان يک ملک ضمن رعايت حقوق مالکیت و ترهین توسط همان مالک و يا دو يا چند واحد 

تولیدی ديگر بالمانع بوده و در صورت عدم نیاز مطابق با جواز يا پروانه، الزامی به درخواست و دريافت 

 باشد.  انشعابات از قبیل آب، برق و گاز نیز نمی

های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت دو ماه ارتبا،  . وزارتخانه۲

ای برقرار نمايند که متقاضیان ايجاد زنجیره ارزش بتوانند از  سیستمی صدور مجوزها را به گونه

لی و جديد را دريافت نمايند. همزمان با درخواست دستگاه متوالی صادرکننده مجوز، مجوزهای تکمی

صدور مجوز جديد توسط وزارت صادرکننده مجوز اولیه، مراتب به وزارت متولی صدور مجوز جديد 

شود، وزارت متوالی صدور مجوز جديد مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز اقدام الزم  اعالم می

ها در چارچوب قوانین و مقررات برعهده  ظارت بر فعالیترا به عمل آورد و نتیجه را اعالم کند. ن

 ربط باقی خواهد ماند.  دستگاه ذی

ها ظرف  ( را برای ديگر دستگاه۲( و )۱. دبیرخانه هیأت مکلف است تسری اقدام مشابه بندهای )۳

 مدت دو ماه بررسی و نتیجه را به هیأت اعالم نمايد. 

 52118/80 شماره :

 18/04/1399اترخ:

ردویپست:  ندا  
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 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 زدایی و تسهیل صدور مجوزاهی کسب و کار ت مقرراتهیأ
 امکان صدور بیش از یک مجوز بر روی یک پالک ثبتی یا یک کدپستی

 بسمه تعالی

 مصوبات چهل و دومین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ت وزارت صنعت، معدن و تجارت

به استناد  ۱۴/۷/۱۳۹۹زدايی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مور   هیأت مقررات

قانون اساسی و اصالحات و الحاقات بعدی آن در  ۴۴های کلی اصل  قانون اجرای سیاست ۷ماده 

 به شرح زير اتخاذ تصمیم نمود: « اصالح رويه صدور بیش از يک پروانه در يک پالك ثبتی»خصوص 

نسبت به های بالاستفاده  برداری از ظرفیت و تجارت مکلف است به منظور بهرهوزارت صنعت، معدن 

، مشرو، به صدور يک يا چند مجوز برای متقاضی يا متقاضیان در يک پالك ثبتی يا يک کد پستی

نفعان آن پالك ثبتی و تعیین حدود زمین و يا محل استقرار بنگاه و  توافق مالک يا مالکین و ذی

برداری و  رفین حسب مورد با رعايت دستورالعمل صدور جواز تأسیس، پروانه بهرهامکانات میان ط

قوانین و مقررات محیط زيست، سالمت و ايمنی برای مدت يک سال اقدام نمايد. اعتبار مجوز مزبور 

 نامه پابرجا خواهد بود.  تا زمان استمرار اجاره

 ا با وزارت صنعت معدن و تجارت بنمايند. ربط مکلفند همکاری الزم ر های ذی کلیه دستگاه تبصره:

 فرهاد دژپسند 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی 

 و رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 

 113976/80شماره :

 28/07/1399اترخ:

ردویپست:  ندا  
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 جمهوری اسالمی اریان

 قوه قضائیه

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

 06/07/1398اترخ:  بسمه تعالی
 11098/800/9000 شماره :

 داردویپست: 
 

 های سراسر کشور های کل استان رؤسای محترم دادگستری

 با سالم و تحیّت:

توقیراً، با عنايت به تأکیدات رياستِ معزّزِ قوه قیاویه مبنی برر لرزومِ رفرعِ مشرکالت و موانرع تولیرد و       

تای مفاد ماده ها در راس های کل استان حمايت از فعاالن اقتصادی و تکالیفِ رؤسای محترم دادگستری

و نظرر بره ضررورتِ     های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قیاویه دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست ۲۰

حفظِ توان و ظرفیتِ تولیدِ و تداومِ اشتجال واحدهای تولیدی؛ شايسته است، دستور فرمايیرد، ترتیبری   

کته منتتب بته تعییلتی     آالت و مواد اولیه  از صدورِ احکام توقیف و ضبطِ ماشیناتخاذ گردد، 

ی مذکور از طریقِ ممایتده، از ستوی    واحدهای تولیدی شده و نیم فروشِ اموالِ توقیف شده

و هرگونه اقدامِ الزم به منظورِ نظارت و هدايتِ رؤسای محترم شعبِ  مراجعِ مربوطه خودداری شود

علریهم )واحردهای    مٌهرای محکرو   حقوقی و دادورزانِ اجرای احکام در جهتِ اسرتفاده از سراير دارايری   

 تولیدی( در مقامِ اجرای حکم، معمول گردد.
 محمّدباقر الفت

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

 های کلی اقتصاد مقاومتی رئیس ستاد مرکمی پیگیری اجرای سیاست

 قوه قضائیه

 

 رونوشت:

ویه و روریس سرتاد   ؛ معاون اول محترم قروه قیرا  ای ژهاالسالم والمسلمین جناب آقای محسنی ا حجت

های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قیاویه جهت استحیار )بازگشت بره   مرکزی پیگیری اجرای سیاست

 (۱۲/۰۶/۱۳۹۸مور   ۱۰۰۰/۱۴۶۹/۲/۹۰۰۰مکاتبه شماره 



 61 درآمدی بر حقوق کسب و کارها

 قوه قــضائیه

 دادستانی کلّ کشور

 معاونت قضایی

 عضو قرارگاه رونق تولید

 21/8/98اترخ:  بسمه تعالی
 142/338/2/9832/140شماره :

 ویپست: 
 

 جناب آاقی جمشیدی
 اه و موسسات اعتباری خصوصی دبیر محترم کانون بانک

 با سالم و احترام؛
با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبری در راستای حفظ رونرق تولیرد و امنیرت اقتصرادی و ترداوم      

نظام اقتصرادی برا تعطیلری    های اقتصادی واحدهای تولیدی و به منظور جلوگیری از اخالل در  فعالیت

هرا و واحردهای صرنعتی و صریانت از      ها در ممانعت از حق شررکت  ها و اقدامات اتخاذی بانک کارخانه

قانون مدنی که به موجب آن مررتهن نسربت بره    « ۷۸۰»های مشروع، با استناد به ماده  گذاری سرمايه

رح جزو وثايق رهنی بانک باشد در صورتی که محل اجرای طین مرهونه دارای حق اولويت است، لذا ع

و میزان ارزش آن براسا  نظر کارشناسی رسمی دادگستری )در صورت اخرتالف، تعیرین کارشرنا     

های شرکت و واحد تولیردی بره    تولید( کفاف پرداخت بدهی عتوسط نماينده ستاد تسهیل و رفع موان

اعتباری حق اقدام اجرایتی   ها و مؤسسات مالی و بانکبانک يا مؤسسه مالی و اعتباری را بکند، 

و در صورت رضرايت بردهکار اولويرت در صردور اجرايیره و اقردام       نسبت به سایر وثایق را نداشته 

 اجرايی با محل طرح خواهد بود.
ها و سراير   ها و دستگاه از سوی ديگر به استناد ماده واحد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک

اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منو، اسرت  ، ۲۷/۳/۱۳۸۰مصوب های دولتی  مؤسسات و شرکت
و اسناد ترهین تنظیمی غیر از محل طرح کره بردون اخرذ رضرايت از     « رضايت تسهیالت گیرنده»به 

 .باشد تسهیالت گیرنده تنظیم گرديده غیرنافذ می
ی متناسرب برا   از طرفی براسا  تبصره يک ماده واحده قانون منطقی کردن نر  سود تسرهیالت برانک  

 ،در عقود امور مشارکت بررای تولیرد   ۳۱/۲/۱۳۸۵های مختلف اقتصادی مصوب  نر  بازدهی در بخش
وثیقه خارج از محل طرح بخواهد لذا اخذ وثرايق ترهینری خرارج از طررح      ،تواند از شريک ها نمی بانک

توانرد   ون بوده و مری ها و مؤسسات مالی و اعتباری از تسهیالت گیرنده اقدامی برخالف قان توسط بانک
 موجب اخالل در نظم و امنیت اقتصادی باشد و مشمول ضمانت اجراهای قانون خواهد بود.
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 قوه قــضائیه

 دادستانی کلّ کشور

 معاونت قضایی

 عضو قرارگاه رونق تولید

 21/8/98اترخ:  بسمه تعالی
 142/338/2/9832/140شماره :

 ویپست: 
 

ترهینی نزد بانک يا مؤسسه مالی و اعتباری طبق نظر کارشرنا  رسرمی   همچنین در صورتی که ارزش وثايق 
کشرور و  دادگستری کفاف بازپرداخت و تسويه بدهی به میزان مبلغ اعالمی بانک کره مطرابق برا قروانین آمرره      

هرا و مؤسسرات    بانرک مورد تأيید کارشنا  رسمی دادگستری در امور بانکی يا حسابداری است را داشته باشد؛ 
ها و واحدهای تولیدی اقردام نمروده و يرا     های جاری شرکت اعتباری حق ندارند نسبت به انسداد حساب مالی و

الخروجی مديران واحدهای مرذکور   چک به آنها خودداری نمايند و يا اينکه اقدام به جلب يا ممنوع از ارايه دسته
ممانعرت از حرق و سرلب آزادی مشرروع     . بديهی است هر نوع اقدام در اين رابطه، از مصاديق برارز جررم   نمايند

 افراد بوده و تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت:
و همچنین براسرا  دادنامره    ۲/۷/۱۳۷۳رياست جمهوری مور   ۱۰۲۶۴با استناد به بخشنامه شماره 

و بخشرنامه بانرک مرکرزی بره شرماره       ۲/۱/۱۳۹۸هیأت عمومی ديوان عدالت اداری مور   ۶۴شماره 
ها و مؤسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیالتی که وثرايق تررهین    بانک، ۹۸/۱۵۸۷۱۶-۱۰/۵/۱۳۹۸

آنها با اولويت محل طرحِ، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسرهیالت مرأخوذه را دارد، حرق مراجعره     
ای )چرک،   مستقیم به ضامنین و اقدامات تأمینی و ترهینی علیه ضامن و اقدام نسبت بره اسرناد ذمره   

ه و ...( را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محرل وثرايق ترهینری محرل طررح تسرويه       سفت
مجلرس مزايرده و عردم کفايرت ارزش      نمايند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرايی و تنظیم صرورت 

وثايق بابت تسويه مابقی طلب تسويه نشده خود حرق رجروع بره ضرامنین را براسرا  قررارداد اولیره        
 د داشت.خواهن

ق.م و ماده واحده قانون عردم الرزام   « ۷۸۰»ق.آ.د.ك. و « ۲۹۰»علیهذا با استناد به مانحن فیه و مواد 
 ۲۷/۳/۱۳۸۰های دولتی مصوب  ها و ساير مؤسسات و شرکت ها و دستگاه سپردن وثیقه ملکی به بانک

هرای   هی در بخرش و ماده واحد قانون منطقی کردن نر  سود تسهیالت بانکی متناسرب برا نرر  برازد    
و  ۲/۷/۱۳۷۳رياست جمهوری مور   ۱۰۲۶۴و بخشنامه شماره  ۳۱/۲/۱۳۸۵مختلف اقتصادی مصوب 

و بخشنامه بانک مرکرزی بره    ۲۰/۱/۱۳۹۸هیأت عمومی ديوان عدالتِ اداری مور   ۶۴دادنامه شمار  
اقردام و  ، شايسته است به فوريت نسبت به اجرای مروارد مارالرذکر   ۱۰/۵/۱۳۹۸-۹۸/۱۵۸۷۱۶شماره 

ق.م.ا. « ۵۷۶»و « ۵۷۰»دستورات مقام قیايی مشرمول ضرمانت اجراهرای کیفرری منردرج در مرواد       
 ۹۸-۲بخش تعزيرات خواهند بود.ر/م

 سعید عمرانی
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 16/6/1398تاریخ        100/77529/9000شماره: 

 نحوه احضار اشخاص حقوقی:

 های سراسر کشور  دادگستری

های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ويژه مراکز اقتصادی و  وندهای از پر نظر به اينکه در پاره

 های مربو، به حوادث حین انجام کار، احیار مديرعامل ممکن است در روند تولیدی نظیر پرونده

تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربو، اثرات منفی داشته باشد لذا با عنايت به تأکیدات مقام معظم 

مبنی بر ضرورت حمايت از رونق تولید و تقويت اقتصاد کشور به دادسراها و « مد ظله تعالی»رهبری 

قانون آيین دادرسی کیفری  ۶۸۹و  ۶۸۸با عنايت به مفاد مواد گردد  محاکم دادگستری ابالغ می

های مرتبط با اشخاص حقوقی الزم  با اصالحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده ۴/۲/۱۳۹۲مصوب 

اخطار شود تا  حقوقیمديرعامل با رعايت مقررات مربو، به احیار به شخ   است به جای احیار

يا وکیل خود را معرفی نمايد و با حیور نماينده شخ  حقوقی تحقیقات مقدماتی  ینماينده قانون

ای که اقدامات  و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد، به گونه برابر ضوابط صورت پذيرد

 الل در روند تولید و اشتجال نگردد رسیدگی قیايی انجام شود. قیايی موجب اخ

 رویس قوه قیاویه ر سید ابراهیم رویسی 
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 تارنما های حمايتی کسب و کار ها و صندوق نهاد

 nsfund.ir صندوق نوآوری و شکوفايی

 karafariniomid.ir صندوق کارآفرينی امید 

 patentoffice.ir (کانون پتنت ايران )وابسته به رياست جمهوری

 nano.ir ستاد توسعه فناوری نانو 

 Nftd.ir بنیاد ملی توسعه فناوری 

 utspark.ir پارك علم و فناوری دانشگاه تهران

 techpark.ir پارك فناوری پرديس )وابسته به معاونت علمی رياست جمهوری(

 sharifve.ir صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شريف 

 hitechfund.ir های نوين  صندوق توسعه فناوری

 irtechfund.ir  صندوق توسعه فناوری ايرانیان 

صندوق حمايت از تحقیقات و توسعه صنايع الکترونیک )صحا( )وابسته به 
 وزارت صمت(

esfrd.ir 

 insfoorg صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور 

 spfst.ir دولتی سالمت تهران ی غیرصندوق پژوهش و فناور

 pdartf.com  صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی پرشین داروی البرز 

 sandoghmed.ir صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی ايران 

 srt.mumsac.ir   صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سالمت ثامن 

 barakat  ی فرمان امام ره( بنیاد برکت )وابسته به ستاد اجراي
foundation.com 

 irvs.ir پذير  گذاری خطر ها و نهادهای سرمايه انجمن صنفی کارفرمايی صندوق

.Karafarini.mcsl معاونت توسعه کارافرينی و اشتجال وزارت کار
gov.ir 

  fast-iran.ir  بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ايران

 techngo.ir  فناوری ايرانیان انجمن خیريه توسعه علم و 


