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پیشگفتار ناشر
و فرینی آده کاردادبانان است که با همکاري دانشکحقوقیدادبانان دانا واحد انتشاراتی موسسه

ب و وق کسدر زمینه حقکاربرديهاي آموزشیمجري دوره،دانشگاه تهرانپارك علم و فناوري 
هاي کار است؛ جهت تحقق هر چه بیشتر اهداف آموزشی موسسه دادبانان در زمینه آموزش

ز پیش اب را هاي آموزشی مطالحقوقی الزم بود که دانشپذیران هنگام حضور در کارگاهکاربردي 
ز پیش ااتِتر موضوعجهت فهم و درك عملی و دقیق،هادر اختیار داشته و به جاي یادداشت آن

ین ف خدا اه لطبها حاضر شوند؛ الزمه تحقق این هدف تولید محتوا بود که مطالعه شده در کارگاه
دیم ار تقمندان حوزه حقوق کسب و کهسر شده و در قالب کتاب پیش رو به تمام عالقامر می

گردد.می
ز اا پرسش یهاد در پایان ضمن تشکر از مخاطبان، استدعا دارد در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشن

مکاتبه نمایید.www.dadbanan.comطریق سایت

با احترام
مدیر انتشارات

دکتر فرهاد بیات



مقدمه

و کمیته وگوي دولت و بخش خصوصیدر طول بیش از یک دهه برگزاري جلسات شوراي گفت
ادي دچار ، همواره مشاهده شده است که فعاالن اقتص)12حمایت از کسب و کار (کمیته ماده 

ات با ن و مقررمتفاوت از قوانیفعالیت و قراردادهاي خود، و یا درگیر تفاسیرهاي حقوقی درچالش
وکارهاي بخش اند؛ به نحوي که بیش از نیمی از مشکالت کسبهاي اجرایی شدهدستگاه

ن ا مضامیبخته خصوصی در حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، قراردادها و یا امور بانکی، آمی
باشد.میهاي اقتصاديحقوقی پیچیده و در برخی موارد غیر قابل درك براي بنگاه

ان وکارها را بیش از پیش نمایاین چالش جدي و پرتکرار ضرورت ارتقاء دانش حقوقی کسب
شود که سازد، لیکن ادبیات ثقیل حقوقی و واژگان تخصصی حقوقدانان بعضا باعث میمی

هاي روزمره خود وکارها در تفهیم علم حقوق و بکارگیري آن در سطوح اجرایی فعالیتکسب
نداشته باشند.کار آسانی 

واز کسب و کمیته حمایتوگوخوشبختانه کتاب حاضر که در همکاري دبیرخانه شوراي گفت
ی وکار در کشور به چاپ رسیده است، به بیانبا مدرسان و متخصصان مجرب حقوق کسبکار

ن وااده و رري سشیوا و جامع مهمترین مبانی این حوزه را تشریح کرده و مفاهیم تخصصی را با نث
در اختیار عالقمندان نهاده است. 

سازي انوگو در روامیدوارم این مستند ارزشمند بتواند با تکیه بر تجارب اجرایی شوراي گفت
وکار، نقطه عطفی در ارتقاء آگاهی حقوقی فعاالن هاي مختلف کسبمبانی حقوق براي حوزه

وکار در کشور باشد.اقتصادي و تسهیل محیط کسب

شافعیغالمحسین
ایرانکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرییس

وگوي دولت و بخش خصوصیو دبیر شوراي گفت



پیشگفتار مولف
دانشگاه که به تدریس دروس مرتبط با حقوق کسب و کار در دانشکده کارافرینی 1388از سال 

یک کتاب کاربردي و ساده را در حوزه حقوق کسب و کار احساس تهران پرداختم همواره خأل
هاي عملی و مبتنی بر تجربهکردم؛ کتابی که در عین سادگی متضمن یک سري 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 ییچ گرایشدر حوزه کسب و کار است ولی هنوز ه

1اندازي نشده استایران راههاي دانشگاه کتاب حاضر بر ،در راستاي تحقق عملی اهداف باال؛
گردیده و بر آن استوار است:تألیفاساس اصول زیر 

سادگی متن -1
نش ا داقبلی بتالش شده است که متن به نحوي نگارش شود که براي مخاطبی که هیچ آشنایی 

حقوق هم ندارد ساده و قابل فهم باشد.
نتخاب موضوعات مبتالبه و مورد نیاز بازارا-2

تواند موضوع خود میحاضر حجم مطالب حقوقی بسیار گسترده است که هر یک از فصول کتاب 
د که ه شویک یا چند کتاب مستقل باشد؛ با وجود این سعی شده است که به موضوعاتی پرداخت

ن رامون آوقی پیو باید بر مسائل حقداشتهو کار ها سرم کسب و کارها در فعالیت خود با آنتما
اشراف داشته باشند.

هاي کاربرديحلارائه راه-3
شده و نفا اکتها مواجه هستندهاي رایجی که کسب و کارها با آندر کتاب حاضر به بیان چالش

است.هاي موجود در بازار هم بیان شده حلراه

                                                            
به تصـویب دانشـگاه "دوره جامع حقوق کسب و کار"دوره آموزشی تحت عنوان 1397. از ابتداي سال 1

شـود و یـک دوره تهران رسیده و در دانشکده کارافرینی و پارك علم و فناوري دانشگاه تهران برگزار می
عملی جهت ارتقاي مهارت مدیران، مشاوران و کارفرمایان است.



و قوانین کاربرديقراردادهاها،ارائه نمونه فرم-4
مـرتبط بـا آن و قـوانین کـاربرديِ، قراردادهـاهـادر پایان هر فصل، پیوستی تحت عنوان نمونه فـرم

؛ منتهـا گـرددتر مبحث قرارداده شده است تا مطالب بیان شده در شرح درس براي مخاطب ملموس
جایی که قراردادن نسخه کاغذي موجب حجیم شدن کتاب، اسراف کاغذ و باال رفتن هزینـه از آن

ذکـرمربوطـه در کتـاب قوانیننمونه فرم، قرارداد و برخی ازگشت، صرفاً میبراي مخاطب کتاب 
ـــی ـــه ســـایت شـــده اســـت و مخاطـــب م ـــه ب ـــا مراجع ـــد ب ـــا www.dadbanan.comتوان ی
www.farhadbayat.com  را دانلود کند؛ به ویژه اینکه نمونـه قراردادهـا بـه هاي بیشتري فایل

دهـد و بـر نسـخه نیـز مـیدر سایت قرار گرفته که به مخاطب امکان ویـرایش wordصورت فایل 
رد.چاپی نیز از این جهت برتري دا

توأمانوجه به ابعاد مالی و حقوقی موضوعات به صورت ت-5
ه صورت بقوقتوان کتابی را یافت که دو یا چند استاد حمتاسفانه در حوزه علم حقوق کمتر می

اد و اي بین حقوق و اقتصدر موضوعات میان رشتهخالءکرده باشند و این تألیفمشترك 
نظیر لی (هاي حقوقی و ماخورد؛ با توجه به تدریس دورهبازرگانی و مالی بیشتر به چشم می

علی آقاياجتماعی، حقوق کار، مالی و حسابداري) توسط استاد برجسته جنابتأمینمالیات، 
ألیفتبی این فرصت دست داد تا کتا،جعفري و دوستی و همکاري طوالنی میان دو مولفاکبر

حقوقی و مالی توجه شود.جنبههر دو شود که در نگارش آن به 
رتضی اي مآقالزم است از نظرات ارزشمند جناب آقاي فرشید رستگار (مدرس حقوق مالیاتی) و 

تماعی)حقوق تأمین اجآقاي مهدي مهدوي ایزدي (مدرس سیماي صراف (مدرس حقوق مالیاتی) 
م.کتاب تقدیر و تشکر نمایچهارمدر ویرایش و آقاي سعید لطفی (مدرس حقوق کار)

، استدعا دارد در صورت هاي احتمالیو اذعان به نواقص و کاستیدر پایان ضمن تشکر از مخاطبان
مکاتبه نمایید.www.farhadbayat.irداشتن هرگونه نظر، پیشنهاد یا پرسش از طریق سایت 

دکتر فرهاد بیات
1400فروردین 



مقدمه 

ي گرفتن نحوهفصل اول به مباحث مقدماتی راجع به فصل تدوین شده است که9در کتاب حاضر
مرتبط با کسب و کار پرداخته هاي حمایتیو قوانین و مقررات و نهادکسب و کارهايمجوزانواع

اجتماعی و تأمینها، اسناد تجاري، کار، شرکتحقوق قراردادها، شامل (فصل دوم تا هفتم است؛
آفرینی عمالً در هر کسب و کاري خواه سنتی یا جدید خواه بزرگ یا کوچک نقشمالیات) 

جلوگیري هاهاي ناشی از آنها و زیانتواند از بروز بسیاري از چالشها میکند و اشراف بر آنمی
ورود به بازار مستلزم اشراف بر قواعد حاکم بر آن است و مباحث مطروحه در به ویژه اینکهنماید؛

فصل انتهایی کتاب (حقوق مالکیت فکري 2کتاب حاضر، متضمن بسیاري از همین قواعد است؛ 
و تجارت الکترونیکی) از این رو به کتاب حاضر افزوده شده است که مسیر کسب و کارهاي 

کند و اقتضا دارد که حقوق وال فکري (غیرمادي) حرکت میجدید به سمت فضاي مجازي و ام
فصل تدوین و هر نههم نسبت به این تحول واکنش مناسب نشان دهد؛ بنابراین کتاب حاضر در 

فصل نیز به دو مبحث تقسیم شده است که مبحث اول، شرح و توضیحاتی کاربردي و ساده 
بافرم، قرارداد و یا قوانین کاربردي مرتبط، نمونه نیزپیرامون همان فصل است و در مبحث دوم

همان فصل آمده است.





فصل اول
مدي بر حقوق کسب و کارآدر



صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده14

مبانی حقوق کسب و کار-مبحث اول

مجوزهـاي کسـب و کـار، درگـاه ، اصالح و ابطـالتمدید،صدورمرجع رسمی اعالم شرایطِ-1
قـانون 1مـاده 22اسـت (بنـد Mojavez.irیا www.G4b.irملی مجوزهاي کشور به نشانی 

هـایی بنـابراین بـراي اطـالع از ایـن امـر کـه چـه فعالیت؛)15/11/1399اصالحی 44اجراي اصل 
کلیـه مراجعـی کـه مجـوز نیازمند مجوز هستند باید به درگاه اخیر مراجعه نمود؛ در همـین راسـتا

کنند موظفند نوع، شرایط، هزینه، زمان، فرآیند و مراحل صدور، تمدیـد و ار صادر میکسب و ک
هیأت مقررات زدایی و تسـهیل صـدور «لغو مجوزهاي خویش را به همراه مبانی قانونی مربوطه به

در غیر اینصورت الزام نمایش داده شود b4Gارسال نمایند تا در سایت » مجوزهاي کسب و کار
ــه أخــذ ــتاشــخاص ب ــوع اس ــوز ممن ــاده 3(تبصــره مج ــراي اصــل 7م ــانون اج ــالحی 44ق اص

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضـی )؛ همچنین15/11/1399
اخیر آمده است از متقاضی مطالبه سامانهاي بیش از آنچه در مجوز، هیچ شرط یا مدرك یا هزینه

قـانون 600دیده به مجازات مندرج در مـاده بران خسارت زیانعالوه بر ج،نمایند وگرنه مرتکب
7مـاده 4(حبس از دوماه تا یکسال) محکوم خواهد شـد (تبصـره 1375می مصوب المجازات اس

).44اجراي اصل انونق
تقاضـاي صـدور Mojavez.irیـا G4b.irتواننـد از طریـق درگـاه فعاالن کسب و کار می-2

مجوز نمایند؛ در صورتی که پس از تکمیل مدارك، مرجـع مربوطـه از صـدور مجـوز در مهلـت 
تواند از طریق همین درگاه شکایت خود را به دبیرخانـه زمانی مقرر شده امتناع نماید، متقاضی می

ین صـورت بـاالترین زدایی تسلیم و تقاضاي تسریع در صدور مجوز را بنماید؛ در اهیأت مقررات
مقام دستگاه یا استاندار مربوطه موظـف اسـت ظـرف حـداکثر هفـت روز کـاري از تـاریخ ثبـت 
درخواست با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجـوز، موضـوع را بررسـی و 

اند را به هیأت تخلفات اداري معرفـی کنـد اشخاصی را که در صدور مجوز اخالل یا اهمال کرده

G4b.ir درگـاه
ملی مجوزهـاي 

کشور

نحوه شـکایت از 
مرجع صادرکننده 

مجوز
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)؛ عالوه بر این، امتناع از پذیرش مدارك و درخواست مجوز 44قانون اجراي اصل 7م 1تبصره (
تواند محسوب و متقاضی می» اخالل در رقابت«و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده، مصداق 

) نیـز تسـلیم نمایـد؛ در ایـن nicc.gov.irشکایت خود را به مرکز ملی رقابت (به نشانی اینترنتی 
نفع رسیدگی و باالترین مقام مسـئول دسـتگاه رت شوراي رقابت موظف است به شکایت ذيصو

(بـین ده میلیـون تـا 44) قانون اجراي اصل 61) ماده (12مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (
).44قانون اجراي اصل 44ماده 2تبصره قسمت اخیر یک میلیارد ریال) محکوم نماید (

وضع هرگونـه محـدودیت و مـانع در مسـیر صـدور مجـوز، بـه دالیلـی از قبیـل اشـباع بـازار، -3
محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان 

رك: به ()1401مصوب 44قانون اجراي اصل مکرر 7ماده 4(صدر تبصرهآن مجوز، ممنوع است. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بـر ابطـال 7/11/1399و 14/10/1395-807ي هادادنامه

بخشنامه وزارت صمت در خصوص عدم صدور مجوز نانوایی به دلیل اشباع بازار).
قانون اساسی، اصل بر آزادي انتخاب شـغل و انجـام کسـب و کـار اسـت؛ بنـابراین 28مطابق اصل -4

کردن آن به گرفتن مجوز استثناء محسوب و محتاج قانون است. منوطممنوعیت از اشتغال یا 
لمـرو فعالیـت ، فعالیت دولـت در اقتصـاد محـدودتر و ق44پس از تصویب قانون اجراي اصل -5

هاي اقتصادي در ایـران بـه سـه گـروه تر شد؛ بر اساس این قانون، فعالیتبخش غیردولتی گسترده
شود:تقسیم می

هــا و یــا گذاري و مــدیریت دولــت در آنالــف) گــروه یــک کــه هرگونــه مالکیــت، ســرمایه
مشارکت به هر نحو و میزان ممنوع بوده و منحصـراً در اختیـار بخـش غیردولتـی اسـت؛ البتـه 

منـاطق کمتـر توسـعه یافتـه یـا صـنایع ها در حد ضـرورت و یـا در ورود دولت در این فعالیت
کند تحت شرایطی مجاز است (تبصـره مـاده پیشرفته خطرپذیر که بخش غیردولتی ورود نمی

؛)44قانون اجراي اصل 4

ودن غیرقانونی ب
امتناع از صدور 

دلیلمجوز به 
یا اشباعِ بازار

محدودیت 
ظرفیت یا فاصله 

جغرافیایی

اصل عدم لزوم 
گرفتن مجوز 

قلمرو فعالیت 
بخش خصوصی در 

نظام اقتصادي 
ایران
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تواند سـهم ها در بازار، میب) گروه دو که دولت حداکثر تا بیست درصد ارزش این فعالیت
موسسـاتنی وداشته باشد و مابقی الزاماً در اختیار بخش غیردولتی (اعـم از خصوصـی، تعـاو

عمومی غیردولتی) است؛
هـاي ایـن گـروه هـا و بنگاهتت در فعالیگذاري، مالکیـت و مـدیری) گروه سه که سـرمایهپ

ر هـا صـرفاً دمنحصراً در اختیار دولت است و فعالیت بخش غیردولتی در این دسـته از فعالیت
پذیر است ماننـد رادیـو قالب خرید خدمت و به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت امکان

.و تلویزیون
بنــدي تشــخیص، انطبــاق و طبقهگفــت اوالً بایــدهــاي اخیــر بنــدي فعالیتدر خصــوص طبقه

1هاي اقتصادي هـر یـک از ایـن سـه گـروه بـا هیـأت وزیـران اسـتها و بنگاهفعالیت کـه در 
ثانیاً اصل بر خصوص موارد گروه سه باید به تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح نیز برسد؛ 

ناء هـاي گـروه دو و سـه اسـتثها مشمول گروه یک بوده و فعالیتفعالیتي این است که همه
هـاي هر امتیازي که براي بنگاه) ثالثاً 44قانون اجراي اصل 4و 3و 2شوند (مواد محسوب می

دولتی با فعالیت اقتصادي گروه یک و دو مقرر شود، عیناً و با الویـت بـراي بنگـاه یـا فعالیـت 
خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز باید در نظـر گرفتـه شـوداقتصادي مشابه در بخش 

).44قانون اجراي اصل 8(ماده 
:به سه دسته قابل تقسیم هستندها،نآآزادي اشتغال به حیثکسب و کارها از -6

ــف) فعالیت ــه؛ لیســت فعالیتال ــاي مجــازي در ســایت هــاي ممنوع ــاي ممنوعــه در فض ه
Internet.irقابل مشاهده است.

                                                            
) بـه 1(هاي فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقالل از گـروه هیئت وزیران، باشگاه6/7/1390. بنابر مصوبه 1

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

ها انواع فعالیت
از نظر لزوم یا 

عدم لزوم 
مجوزگرفتن 
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ها مجاز بوده و نیاز به گرفتن مجوز از مرجـع هایی که انجام آنفعالیتهاي مجاز: فعالیتب) 

.خاصی هم ندارد

هـا مجـاز بـوده ولـی نیـاز بـه گـرفتن هایی که انجام آنفعالیتهاي مجاز مشروط:عالیتف) پ

مجوز دارند که بر دو قسم هستند: 

فتن مجوز است؛ به عنوان مثال اگر منوط به گرها هایی که ثبت شرکت براي آنعالیتف-اول

حتاج مرا جزو فعالیت خویش آورده باشد ثبت چنین شرکتی » آموزش«،شرکتی در اساسنامه

گرفتن مجوز حسب مورد از وزارت آمـوزش و پـرورش یـا وزارت علـوم یـا سـازمان فنـی و

نداشـته و منـوط اي است؛ گفتنی است اصوالً ثبت شرکت نیاز به گرفتن مجوز خاصـی حرفه

وردمـ25ایی محسـوب شـده و تقریبـاً در حـدود شدن ثبت شرکت به مجوز امر کـامالً اسـتثن

بـل قادادبانـاندر سـایت هـامجوز اسـت کـه فهرسـت آنارائهفعالیت، ثبت شرکت منوط به

مشاهده است.

» عالیتشروع ف«ها نیاز به گرفتن مجوز ندارد ولی هایی که ثبت شرکت براي آنفعالیت-دوم

هـا در قالـب کتابچـه الکترونیکـی در گونـه فعالیتنیاز به گرفتن مجوز دارد کـه فهرسـت این

قابل مشاهده است.G4b.irسایت 

متقاضی مجوز ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و اصـوالً گـرفتن مجـوز نیـازي بـه -7

شخص حقیقی یا موسسـه استعنوان مثال متقاضی مجوز انتشارات ممکنثبت شرکت ندارد؛ به 

به طور استثنایی ممکن است مجوزي صـرفاً بـه شـخص حقیقـی یـا ،ثبت شده باشد؛ با وجود این

اي صـرفاً بـه شـرکت سـهامی خـاص داده حقوقی داده شود؛ به عنوان مثال مجوز بازاریابی شبکه

).1/12/1395اي بکهنامه بازاریابی ش(ر.ك: آیینشودمی

عدم نیاز به 
ثبت شرکت 
براي گرفتن 

مجوز
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ثبت شـرکت بـه منزلـه مجـوز شـروع فعالیـت منـدرج در اساسـنامه شـرکت محسـوب صرف-8
شود و در صورتی که آن فعالیت برابر قانون محتاج گرفتن مجوز باشد، شرکت باید پـیش از نمی

شروع فعالیت آن مجوز را دریافت نماید.
کسـبی را فـراهم يوسـیلهیقی یا حقوقی که محل کسب دایـر یـایعنی هر شخص حق(افراد صنفی -9

موظفند قبـل از تأسـیس هـر نـوع واحـد )کننده اشتغال داردکرده و به عرضه کاال یا خدمت به مصرف
؛ قانون نظـام صـنفی)12(ماده صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به أخذ پروانه کسب اقدام نمایند

صـورت دائـم (بـراي هپروانه کسب، مجوزي است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفـه بـ
ب شخص یا وسـیله کسـمافراد صنفی براي محل مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یکسال) به فرد یا

اصل بر شمول قانون نظـام صـنفی بـر قانون نظام صنفی)؛ شایان ذکر است 5گردد (ماده یمعین صادر م
ي افراد صنفی است مگر اینکه اثبات شود تـابع قـانون خاصـی هسـتند و منظـور از قـانون خـاص، کلیه

عالیت، نحوه تنظیم و تنسیق (سر و سامان دادن) امـور مجوز فقانونی است که بر اساس آن، نحوه صدور
آن، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشـش آن بـه صـراحت در مـتن 

قانون نظام صنفی)؛ به عنوان مثال وکال و پزشکان به دلیـل 1قانون مربوطه معین شده باشد (تبصره ماده 
ام صنفی خارج هستند.وجود قانون خاص از شمول قانون نظ

آیین نامه اجرایی نحـوه 2ماده ونظام صنفیقانون26ماده طبق مراحل صدور پروانه کسب-10
:، عبارت است ازصدور و تمدید پروانه کسب

مراجعه iraniansnaf.irو سپس G4b.irبایست به سامانه تقاضی پروانه کسب میم-الف
و تقاضاي خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیري اقدام نماید.

روانـه کسـب موظـف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت پـانزده روز از تـاریخ مرجع صدور پ-ب
م نظـر دم اعـالع؛وي ابالغ کندهدریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا ب

گردد.یدر مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب م

ثبت شرکت، 
مجوز شروع 

فعالیت محسوب 
شودنمی

مراحل صدور 
پروانه کسب

لزوم أخذ 
پروانه کسب 
از سوي افراد 

صنفی
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قاضا (یا عدم اعالم نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صـدور پروانـه تپس از قبول -پ
هاي استعالم شونده نیز موظفنـد هاي مورد نیاز را صادر و دستگاهکسب مکلف است، استعالم

دارنـد؛ قطعـی خـود را اعـالمحداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم، نظـر 
ظـرشـونده بایـد بـدون ابهـام و هرگونـه قیـد و شـرط و نهاي استعالمظر موافق دستگاهاعالم ن

عـالم نظـرمخالف نیز مستند به دالیل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صـورت عـدم ا
ز اگردد و پاسخ منفی خارج از موعـد مقـرر مـانع در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می

خواهد شد. صدور پروانه کسب ن
است حداکثر ظرف سـه مـاه، مـدارك مـورد نیـاز بـراي صـدور پروانـه متقاضی موظف-ت

کسب را تهیه و از طریق سامانه ارسال نماید.
روانه کسب موظف است پس از دریافت مدارك مورد نیـاز و تطبیـق بـا اصـل مرجع صدور پ-ث

ام کند.یم آن به متقاضی اقدآن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسل
آیین نامه اجرایـی نحـوه صـدور و تمدیـد 3ماده طبقشرایط الزم براي صدور پروانه کسب-11

:، عبارت است ازپروانه کسب
شرایط عمومی:-الف
ارکت، نامه، هبه، قرارداد مشنامه، صلحمنفعت و یا منافع از جمله اجارهسند مالکیت عین و

(در اعم از رسمی و یـا عـاديقانون مدنی) 10ع ماده (نامه و یا قراردادهاي موضومبایعه
ا احراز مالکیت طبق عرف محل است)؛روستاه

 صـرفاً واحـدهاي صـنفی روي انتظـامی جمهـوري اسـالمی ایـران؛ الحیت از نیـصگواهی
ت وزیـران هیـأ23/3/1363ن عمـومی مصـوب مـورخ نامـه امـاک) آیین2موضوع ماده (

؛باشندمشمول گواهی صالحیت نیروي انتظامی می

شرایط الزم 
براي صدور 
پروانه کسب
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ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخـت یـا ترتیـب پرداخـت گواهی اداره امور مالیاتی ذي
12هاي مستقیم)؛قانون مالیات186ده بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ما

چوب احکــام تجــارت و کســب و کــار در چــارهــاي آموزشــیگــواهی گذرانــدن دوره
قانون نظام صنفی)؛30بند ن ماده دستورالعمل آموزش (موضوع

ه بـخـارجیر بـراي اتبـاعاع ایرانی و گذرنامه و پروانه کـاشناسنامه و کارت ملی براي اتب
همراه شش قطعه عکس پرسنلی؛

 حصـیلتی اشـتغال بـه گـواهکارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یـا
قایان کمتر از پنجاه سال سن؛آراي ب

باشد.حداقل سن براي دریافت پروانه کسب هجده سال می
شرایط اختصاصی:-ب
 نوف صـکارت معاینه پزشکی و گواهی صالحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمـانی (بـراي

؛)شی و بهداشتیقانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرای13مشمول قانون اصالح ماده 
 پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارك دانشگاهی مرتبط یا حضور یک نفر واجـد

شرایط شاغل در واحد صنفی.
یکی از اعضاي هیأت پروانه کسب اشخاص حقوقی به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا -12

هاي مدنی نیـز پروانـه کسـب بـه نـام یکـی از مدیره (براساس مصوبه هیأت مدیره) و در مشارکت
آیـین نامـه)؛ در فـرض 13گردد (مـاده سایر شرکا صادر می)محضري(رسمیشرکاء با رضایت

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

و یـا صـدور جـواز نامه بانکی یا اعتبارات اسـنادي هاي مستقیم)؛ اما صدور ضمانتقانون مالیات186(ماده 
برداري نیازي به گواهی اخیر ندارد.تأسیس و پروانه بهره

9تمدید پروانه کسب هم منوط به گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بـدهی قطعـی مالیـاتی اسـت (مـاده . 2
قانون تأمین اجتماعی، ارائه مفاصا حساب پرداخت بدهی قطعی 37نامه)؛ همچنین طبق قسمت اخیر ماده آیین

نامه صدور پروانه کسب (موضوع ماده الزم است؛ با وجود این، چون شرط اخیر در آیینتمدیدبیمه نیز براي 
شود.قانون نظام صنفی) نیامده است، در رویه عملی، مفاصا حساب بیمه گرفته نمی12

نحوه صدور پروانه 
کسب براي اشخاص 
حقوقی یا اشخاص 

حقیقی متعدد 
(مشارکت مدنی)
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ور اخیر، یعنی در جایی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صـورت مشـترك اداره کننـد، بـه طـ
1»مشترك« قانون نظام صنفی).12ماده 4بصره مسئولیت امور واحد را بر عهده خواهند داشت (ت

صدور بیش از یک پروانه کسب براي هر فرد صنفی واجد شرایط براي یـک تـا چنـد محـل -13
قـانون نظـام صـنفی)؛ مرجـع صـدور 12مـاده 3ره (تبصمانعی نداردکسب به شرط معرفی مباشر 

شرایط عمومی (در صـورت شـمول)6و 5، 2پروانه کسب موظف است با أخذ مدارك بندهاي 
، براي فرد معرفی شـده، کـارت مباشـرت صـادر نمایـد؛ مـدت همین کتاب11مندرج در شماره 

توانـد د امّا فرد صنفی میاعتبار کارت مباشرت، مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بو
نامه).آیین18اقدام نماید (ماده در هر موقع که مقتضی بداند نسبت به عزل یا تغییر مباشر خود 

اماکنی که واجد شرایط الزم (از جمله حداقل مساحت مورد نیاز) جهت استقرار چند واحد -14
توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فـرد صـنفی، پـس از أخـذ صنفی باشند، می

قـانون 3مـاده 2ربط، مورد استفاده قرار گیرند (تبصره هاي ذيپروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه
نامه اجراي آن). نظام صنفی و آیین

کارگیري کسانی کـه بـراي انجـام دادن خـدمات بـه منـازل و افراد صنفی مکلفند پیش از به -15
کنند، مراتب را به اتحادیـه اطـالع دهنـد تـا اتحادیـه پـس از أخـذ نظـر نیـروي اماکن مراجعه می

دار با درج تخصص اقدام الزم را بـه عمـل آورد انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس
قانون نظام صنفی).17ماده 1(تبصره 

کنـد، بایـد واگـذاردرصورتی که دارنده پروانـه کسـب بخواهـد پروانـه خـود را بـه دیگري-16
قانونی بودن فرد شروطدرخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد

پروانه جدیدي به نـام فـرد باطل ومعرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را
                                                            

قانون تجارت اگر چند نفر با یکدیگر فعالیت تجاري انجام دهند امـا شـرکت خـویش را 220مطابق ماده .1
هاي شرکت هر شریک صد در داشته و در برابر بدهی» تضامنی«ثبت نکنند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت 

مقابـل اشـخاص ثالـث در » مشترکاً«صد مسئول است اما اگر اشخاص اخیر مشمول قانون نظام صنفی باشند 
درصد بابت بـدهی آن واحـد 50شوند. به عنوان مثال اگر شرکا دو نفر باشند اصوالً هر کدام مسئول تلقی می

شوند.صنفی مسئول تلقی می

امکان دریافت 
ي چند پروانه

کسب به شرط 
معرفی مباشر

ي الزامات ارائه
خدمات در منزل 

امکان صدور چند 
پروانه کسب 

روي مکان واحد

قال ارادي و انت
قهري پروانه 

کسب
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صورت فوت صـاحب پروانـه درقانون نظام صنفی)؛ همچنین 18(ماده کندمعرفی شده صادر می
چنانچه ورثه یـا نماینـده قـانونی ؛ورثه استصنفی متعلق بهکسب، حقوق متعارف ناشی از واحد

سال نسبت به اخـذ توانند ظرف مدت دوفردي، میشرایطبودن آنها مایل باشند، درصورت دارا
پس از انقضاي مهلـت مقـرر پروانـه متـوفی از درجـه ؛کنندمقررات اقدامپروانه کسب با رعایت

قانون نظام صنفی).20(ماده اعتبار ساقط است
زیباسـازي اداري منوط بـه دریافـت مجـوز از سـازماننصب تابلو بر روي سر در اماکن تجاري یا -17

تواند پس از ابالغ مجوز نصب شود، شهرداري میشهرداري است؛ در صورتی که تابلو بدون دریافت 
شایان ذکر است شوراي شهر تهران)؛ 1907دو اخطار، نسبت به رفع تخلف اقدام نماید (مصوبه شماره 

ب) مجوز فعالیت پ) نامه از: الف) سند مالکیت یا اجارهاند عبارتمدارك الزم جهت دریافت مجوز 
پایان کار اداري یا تجاري ت) طـرح اولیـه تـابلو در مقیـاس مناسـب و بـا رعایـت قـانون ممنوعیـت بـه 

.نامه)آیین8نامه اجرایی آن (ماده کارگیري اسامی بیگانه و آیین
اداري، صرفاً بیانگر محـل اسـتقرار اماکن تجاري یا در صورتی که تابلوي منصوب بر سر در -18

و فعالیت بوده و متضمن تبلیغات نباشد، شهرداري حق دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض تـابلو 
و 8/12/1396مـــورخ 1244و 1243و 1242و16/6/1395مـــورخ 415را نـــدارد (رأي شـــماره 

فرهاد بیـات (وکیـل دیوان عدالت اداري)؛ به عنوان مثال نصب تابلويهیأت عمومی 4/11/1399
بر سر LGپایه یک دادگستري)، مستلزم پرداخت مبلغی نیست ولی نصب تابلو با عالمت تجاري 

فروشی مصداق تابلوي تبلیغاتی بوده و مشمول عوارض تابلو است.در مغازه تلویزیون 
فارسی تنظیم شـده باشـد بـه به خط غیر» منحصراً«هایی که انهها یا نشنوشتهاستفاده از تابلو یا-19

المللی ممنوع است؛ نیروي انتظامی موظف است از نصب و ادامه اسـتفاده از هاي بیناستثناي نشانه
ی، عنـاوین و آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کـارگیري اسـام14ها جلوگیري کند (ماده آن

(استفاده از نوشتار یا اسامی بیگانه داراي استثنائاتی است که در مبحـث ثبـت انه) اصطالحات بیگ
به تفصیل آمده است).همین کتابعالمت تجاري در فصل حقوق مالکیت فکري

لزوم دریافت 
مجوز براي 
نصب تابلو

ممنوعیت أخذ 
عوارض از تابلو

محدودیت در به 
کارگیري نوشتار 
یا اسامی بیگانه 

در تابلو
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ه محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب براي آن صـادر نشـد-20
شـود است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان، توسط نیروي انتظـامی پلمـپ می

همان قانون) قبل از پلمپ محل دایر شده از ده تا بیسـت روز بـه دایرکننـده مهلـت داده 27(ماده 
.)27ماده 1شود تا کاالهاي موجود در محل را تخلیه کند (تبصره می
تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. شود میهر فرد صنفی که واحد کسب وي تعطیل می-21

نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعالم خواهد شد، الزم االجرا است؛ در صورتی 
مراجعه تواند جهت اعتراض به مراجع قضایی که فرد صنفی نظر کمیسیون را قبول نداشته باشد می

در صورتی که تعطیلی واحد صنفی غیرموجه تشخیص داده شود، میزان ؛)28ماده 2(تبصره کند
).28ماده 3پ را داده است (تبصره خسارات وارده بر عهده کسی است که دستور پلم

ارتبـاط از راه دور ماننـد وب واحد صنفی است که از طریق ابزارهـاي: کسب و کار مجازي-22
نماید؛ مراحـل و مـدارك دریافـت مجـوز سایت یا اپلیکیشن مبادرت به عرضه کاال یا خدمت می

و 10هايبه مانند سایر مجوزات صنفی است (مراجعه کنید به شـمارهتقریباً کسب و کار مجازي 
فـت ایـن مجـوز از سـایت پیش از دریامتقاضی بایددر عمل، با این تفاوت که ؛همین کتاب)11

www.enamad.irنامـه اجرایـیبـراي مشـاهده آیین(، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت نمایـد
بـه 1395چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضاي مجازي مصوب 

مراجعه کنید).dadbanan.comسایت 
): یک روش بازاریـابی فـروش اسـت کـه در Network Marketingاي (بازاریابی شبکه-23

کنــد، از فــروش آن، بازاریـاب عــالوه بــر کـارمزدي کــه از فــروش مســتقیم محصـول کســب می
نیز کسب درآمد اند شدهمحصول توسط بازاریابانی که توسط او به عنوان زیرمجموعه ساماندهی

1وزیر صـمت1/12/1395اي مصوب نامه اجرایی بازاریابی شبکهبر اساس آییننماید؛ می ، مجـوز 

                                                            
. صمت، مخفف صنعت، معدن و تجارت است.1

پلمپ شدن 
واحدهاي صنفی 

فاقد مجوز

نحوه اعتراض 
واحد به پلمپ

صنفی

اندازي الزامات راه
ايبازاریابی شبکه

نحوه گرفتن 
مجوز کسب و 
کارهاي مجازي
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شود که اوالً قصد فعالیت در فضـاي مجـازي داشـته و وب اي به متقاضی داده میبازاریابی شبکه
برابـر م اینکـهدو؛)7م 5اندازي کرده باشد (بند ت کمیته نظارت راهسچک لیطبق سایت خود را 

طرح سوددهی ارائه شده از سوي متقاضی، پرداخت هرگونه حق کمیسـیون یـا پـاداش صـرفاً بـر 
)؛ امـر اخیـر 9م 3(بنـد اساس فروش محصول شرکت باشـد، نـه جـذب بازاریـاب و عضـوگیري

1هاي هرمیاي با شرکتهاي بازاریابی شبکهمهمترین تفاوت شرکت کـاال و اسـت؛ سـوم اینکـه
در سـال توسـط رد عرضه باید در سبد قشر وسیعی از جامعه قرار داشته و عرفاً چند بارخدمت مو

)؛ به عبارت 1م 7خرید شود و مشابه آن در بازار وجود داشته باشد (بند کنندگان تجدیدِ مصرف
باشد ماننـد اقـالم خـوراکی؛ هـدف از شـرط » مصرفی تند گردش«د عرضه ردیگر باید کاالي مو

ون براسـاس فـروش باشـد، نـه عضـوگیري؛ چهـارم اینکـهکه دریافت حق کمیسیاخیر این است
نامـه دبیرخانـه کمیتـه نظـارت نسـبت بـه ثبـت داکثر ظرف سه ماه از تاریخ معرفیمتقاضی باید ح

شرکت سهامی خاص اقدام نماید؛ بنابراین مجوز اخیر به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیـر 
اي باید واحد تولیـدي شرکت بازاریابی شبکهپنجم اینکهد؛ شواز شرکت سهامی خاص اعطا نمی

پـس از تکمیـل مـدارك توسـط )؛ 8مـاده 6بند برداري به نام خود داشته باشد (داراي پروانه بهره
متقاضی، اتحادیه موظف است حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور و تسلیم پروانه کسب به 

.کنداي اقدامهمراه نماد بازاریابی شبکه
منظـور از مشـاغل یـا «: قانون ساماندهی و حمایت از مشـاغل خـانگی2مطابق مـاده -24

در فضاي خانوادهيتوسط عضو یا اعضاهایی است که آن دسته از فعالیتکسب و کار خانگی، 
در آرامـش واحـدهاي بدون مزاحمت و ایجاد اخالل ،در قالب یک طرح کسب و کارمسکونی

از خارجو منجر به تولید خدمت و یا کاالي قابل عرضه به بازار گیردمسکونی همجوار شکل می

                                                            
ایندگی و عضوگیري در بنگاه، تأسیس، قبولِ نم«قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادي کشور. 1برابر بند ز ماده -1

موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوي که اعضـا جدیـدي جهـت کسـب 
شود.جرم محسوب می» منفعت، افراد دیگري را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد

مفهوم مشاغل 
یا کسب و کار 

خانگی
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؛ بنا بر ایـن تعریـف، مهمتـرین ویژگـی مشـاغل خـانگی ایـن اسـت کـه گرددمحیط مسکونی می
کند؛ شاغلین کسب و کار خود فعالیت میدر محل سکونتصاحب کسب و کار یا شغل خانگی 

توانند براي کارفرماي خارج از محیط مسکونی کار نمایند که در این صورت، حسـب خانگی می
1مورد ممکن است کارگر یا پیمانکار محسوب شوند و یـا اینکـه مسـتقالً صـاحب کسـب و کـار 

خانگی بوده و مبادرت به تولید کاال یا خدمت قابـل عرضـه بـه بـازار خـارج از محـیط مسـکونی 
نمایند.

رین مزایـاي ، مهمتـقـانون سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خـانگی11و 7توجه بـه مـواد با -25

دریافت مجوز مشاغل خانگی عبارت است از:

هاي مناسبی را براي عرضه محصوالت صاحبان مشـاغل ها موظفند مکانکلیه شهرداري-الف

همـان قـانون)؛11نمایند (مـاده تأمینهفته اي در روزهاي مشخصِخانگی، به صورت دوره

ــهرها و -ب ــی و مصــوب شــوراهاي اســالمی ش ــت از عــوارض اداري و تجــاري تعیین معافی

شود؛ ا؛ شایان ذکر است که مزیت اخیر فقط شامل عوارض است و شامل مالیات نمیروستاه

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

کلی از مالیات ندارند؛ البته اگر فعالیتی از مالیات معاف باشد، طبعاً در قالـب مشـاغل خـانگی 

هاي فرش دستباف و صنایع دستی که بـه موجـب کارگاهدرآمدشود مانند نیز معاف تلقی می

مد معاف هستند.هاي مستقیم از مالیات بر درآقانون مالیات142ماده 

قـانون شـهرداري، در 55مـاده 24؛ مطابق تبصـره بنـد ه تغییر کاربري مسکونیعدم نیاز ب-پ

که برخالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاري محل کسب یـا تجـارت صورتی

ر شود، شهرداري مورد را در کمیسیون ماده صد این قانون مطرح و کمیسـیون در صـورت یدا

                                                            
کنند از شمول قانون کار خارج هستند.می. عموماً اشخاصی که در قالب مشاغل خانگی فعالیت 1

مزایاي مشاغل 
خانگی
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مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مـورد احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین 

اتخاذ تصمیم کرده و این تصمیم توسط مـاموران شـهرداري اجـرا مذکورتعطیل کردن محل 

شود؛ بنابراین در حالی کـه در شـرایط عـادي اسـتفاده تجـاري از محـل مسـکونی تخلـف می

توانند مشاغل خانگی میید، صاحبان کسب و کار وآمحسوب و از آن جلوگیري به عمل می

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

:کـارآفرینی امیـدهـا و صـندوق الحسـنه بانکاستفاده از تسهیالت بانکی بـه ویـژه قرض-ت

بعبانک مرکزي موظف است بـا همـاهنگی وزارت کـار و امـور اجتمـاعی، نحـوه توزیـع منـا

الحسنه براي مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغلقرض

مایدابالغ نها و مؤسسات اعتباريخانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتداي هر سال به بانک

گی موظـف اسـت بـا همـاهنکـارآفرینی امیـدو تبصره آن)؛ همچنـین صـندوق 7ماده 6(بند 

دهی و ربط، هر سال بیست درصد از منابع خود را به طرحهـاي سـامانجرایی ذيدستگاههاي ا

حمایت از مشاغل خانگی اختصاص دهد.

صــاحبان حــرف و «تواننــد در چهــارچوب کســب و کارهــاي خــانگی داراي مجــوز می-ث

اجتمـاعی) خـود را تأمینقانون 4ماده 3(موضوع قانون اصالح بند ب و تبصره » مشاغل آزاد

رسـد کـه مقـرره اخیـر دستورالعمل)؛ البتـه بـه نظـر می9رت اختیاري بیمه نمایند (ماده به صو

شـود و صـاحبان سـایر حـرف هـم اي براي صاحبان مشاغل خـانگی محسـوب نمیامتیاز ویژه

فرما با پرداخت حق بیمه، تحـت پوشـش بیمـه توانند خود را به صورت اختیاري و خویشمی

اجتماعی قرار دهند؛ مضافاً بـر اینکـه تمـام فعـاالن مشـاغل خـانگی، کارفرمـا نیسـتند و تأمین

ممکن است کارگرِ کارفرمایی باشند که خارج از محل سکونت کارگر حضـور دارد کـه در 

کند مشمول بیمه اجباري اسـت و نیـازي بـه این صورت کارگري که در خانه خویش کار می
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بـه سـایت اهده دستورالعمل بیمه شاغلین کسـب و کـار خـانگی بیمه اختیاري ندارد (براي مش

dadbanan.comکنید).مراجعه

ـا واحـدهاي -26 ـاعی ی ـار و امـور اجتم استفاده از مزایاي مشاغل خانگی، منوط به اخـذ مجـوز از وزارت ک

ـاماندهی و حمایـت از تابعه آن است؛ شایان ذکر است که شرایط اخذ مجوز ـتاد س مشاغل خانگی توسـط س

ـین میاین قانون پیش3مشاغل خانگی که در ماده  ـائز گـردد؛ در صـورتیبینی شده اسـت تعی که متقاضـی ح

ـتگی بـه نـوع فعالیـت متقاضـی این شرایط باشد، پس از تایید مراتب از سوي دستگاه اجرایی ذي ربط (که بس

ـاغل ربط براي بستهدارد؛ به عنوان مثال دستگاه ذي بندي مواد غذایی، سازمان غـذا و دارو اسـت)، مجـوز مش

ـاده  ـانون مصـ6خانگی از سوي وزارت کار صادر خواهد شـد (م ـتورالعمل اجرایـی ق )؛ 23/8/1389وب دس

ـانگی تحـت شـرایط زیـر ممکـن اسـت:2مطابق ماده  دستورالعمل اجرایی قانون، مبادرت به کسب و کار خ

ـا شـرایط -ب؛صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونیانجام کار -الف تناسب حجم تولیـد ب

عدم ایجاد آلودگی هاي زیست محیطـی، صـوتی و بصـري و رعایـت کامـل -پ؛و فضاي واحد مسکونی

عـدم -ث؛عرضه و فروش محصول (کاال و خدمات ) در خارج از واحد مسـکونی-ت؛حقوق همسایگان

ـا -ج؛ا فضاي محل سکونت به ویژه در مجتمع هاي مسکونیتردد غیرمتناسب ب مجاز بودن و تناسب شـغل ب

ـامانه (گفتنی است ؛محیط مسکونی ـام در س ) mashaghelkhanegi.mcls.gov.irتکمیل فـرم ثبـت ن

ـانوار باید توسط سرپرست خانوار صورت گیرد؛ در غیر این الزامـی نیـز صورت، رضایت کتبی سرپرسـت خ

ـانگی است (براي مش ـار خ )؛ مراجعـه کنیـدdadbanan.comبـه اهده ضوابط صـدور مجـوز کسـب و ک

توسـط وزارت بررسی شده و در صورت تائید طـرح، مجـوز مربوطههاي تکمیلی توسط دستگاه اجرائی فرم

ـا د؛ صادر خواهد شکار ـتقل ی تحـت شایان ذکر است در هنگام ثبت نام، متقاضی باید یکی از سـه فـرم (مس

ـان تیبان) را پر کند؛ پوشش یا پش ـا بـر توانمنـدي خـویش خواه ـا اتک اگر متقاضی به تنهایی و به طور مستقل ب

ـتغالی) را پـر کنـد و اگـر بخواهـد راه ـتقل (خـود اش اندازي کسب و کار خانگی باشد بایـد فـرم متقاضـی مس

شرایط و 
ي گرفتن نحوه

مجوز مشاغل 
خانگی
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ـتفاده کـرده و آنعالوه بر راه ـا راندازي کسب و کار از خدمات اعضاي خانواده خود اس ا تحـت حمایـت ه

فرم متقاضی پشتیبان را پر کند؛ در دو فرض اخیر متقاضی بایـد طـرح تـوجیهی کسـب و تواندمیخود بگیرد 

خواهنـد دستورالعمل)؛ دسته سوم اشخاصی هستند کـه می26ربط ارائه کند (ماده کار به دستگاه اجرایی ذي

متقاضــیان تحـت پوشــش را تکمیــل تحـت پوشــش شـخص دیگــري کــار کننـد کــه ایـن دســته بایــد فـرم 

ـتاد کنند.گفتنی است فهرست مشاغلی که امکان انجام آن ـانگی وجـود دارد را س ها در قالب کسب و کار خ

ـاز تعیین می ـانگی مج ـایت کند (براي مشاهده فهرست مشاغل خ کنیـد)؛ مراجعـه dadbanan.comبـه س

ـنهاد دهـد کـه اشته باشـد، میالبته در صورتی که شغل مورد نظر متقاضی در فهرست قرار ند توانـد آن را پیش

ـاغل افـزوده خواهـد شـد 1در صورت تصویب ستاد، به فهرست مش ـتر ؛ گفتنـی اسـت  ـا اعالنـی شـدن بیش ب

ـال مجوزهاي مشاغل خانگی، متقاضـی بـه صـرف ثبـت ،1400طبـق مصـوبه هیـأت مقـررات زدایـی در س

ـاب نمایدتواند مجوز مربوطه را دریافتاطالعات و مدارك الزم می (براي مطالعه بیشتر رجـوع کنیـد بـه کت

بازرگانی).شرکت چاپ و نشرخانگی، دکتر حسین صادقی، کسب و کارهايحقوق 

توسـط اتـاق حسـب مـورد کـه واردات و صـادرات جهـتکارت بازرگانی: مجوزي است -27

؛ در رویـه عملـی، قـانون صـادرات و واردات)3(مـاده گـرددصـادر میبازرگانی یا تعاون ایران 

شود.صادر میntsw.irبه نشانی کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت 

توانند نسبت کارت بازرگانی اختصاص به اشخاص حقوقی نداشته و اشخاص حقیقی نیز می-28

حقیقی به حقـوقی و بـرعکس ممکـن نیسـت؛ یل کارتامکان تبدامابه دریافت آن اقدام نمایند؛ 
                                                            

. از جمله قوانین و مقررات در حوزه کسب و کار و مشاغل خانگی عبارت است از: 1
22/2/1389مصوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی-الف
23/8/1389مصوبدستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی-ب
فهرست مشاغل خانگی -پ
ارهاي خانگیکبیمه شاغلین کسب و -ت
1395بندي (کارگاهی) مصوب بهمن ستورالعمل اجرایی واحدهاي کوچک تولید و بستهد-ث

کارت بازرگانی

شرایط دریافت 
کارت بازرگانی
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1گواهی مالیـاتی،نامهسند مالکیت یا اجارهارائه عبارت است از:کارت بازرگانیشرایط دریافت

گواهی عـدم ، کارت پایان خـدمت (بـراي آقایـان)،هاي مستقیم)قانون مالیات186(موضوع ماده 

هاي دولتی و سازمانها،در وزارتخانهاشتغال تمام وقت عدم حداقل مدرك دیپلم و سوء پیشینه،

2گانهقواي سه عامل صـادر مـدیرشـرکت و بـا ذکـر نـام ارت شخص حقـوقی بـه نـام ک؛ همچنین 

بنابراین وجود یک کارت حقیقی و یک کارت حقوقی به صورت همزمـان بـراي یـک ؛شودمی

امکـان اما داشتن دو کارت حقیقی یا دو کارت حقوقی بـراي یـک شـخص مانعی نداردشخص 

(مـدیرعاملی در اگر مـدیرعامل در جـاي دیگـري مـدیرعامل شـود؛ شایان ذکر است پذیر نیست

کـه کـارت دریافـت کنـدکـارت توانـدمی، در صـورتی بیش از یک شرکت منـع قـانونی دارد)

.عامل جدید معرفی کندفعال شده یا شرکت قبلی مدیرغیرشرکت قبلی

اشخاص حقوقی یا حقیقی که داراي حداقل بیست سـال سـن و مـدرك دیـپلم هسـتند و در -29
هـا یکی از امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزي و یـا خـدمات وابسـته بـه ایـن نـوع فعالیت

تقاضاي عضویت در اتاق را نمایند؛ chambertrust.irتوانند از طریق سایت اشتغال دارند می
تواند از خـدمات اتـاق شود و صرفاً شخص عضو میکارت عضویت مجوز فعالیت محسوب نمی

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

                                                            
الزم اسـت کارت بازرگـانیتمدیدو صدوربراي ) ترتیب پرداختارائه گواهی مالیاتی (اعم از پرداخت یا . 1

شایان ذکر اسـت ؛ضروري استکارت بازرگانیتمدیدبراي صرفاًحساب تأمین اجتماعی امفاصلیکن ارائه
در صورت عدم اعالم نظر تأمین اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضاي مفاصا حساب، اتاق بازرگانی 

تماعی و بند قانون تأمین اج37قسمت اخیر ماده ر.ك: (نماید ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام می
.)1400نامه اجرایی قانون صادرات واردات اصالحی آیین10ماده 2
هاي موضـوع قـانون حفاظـت هاي متعلق به نهادهـاي انقالبـی، شـرکتهاي دولتی، شرکت. مدیران شرکت2

2هاي دولتی، مستثنی هستند (تبصره ، از شرط عدم اشتغال تمام وقت در دستگاهاعضاي هیأت علمیصنایع و 
).1400با اصالحات 1373نامه اجرایی قانون صادرات و واردات آیین10ماده 2از بند 

کارت عضویت و 
تفاوت آن با کارت 

رگانیباز
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عاونی اسـت کـه بـه منظـور شرکت یا مؤسسه خصوصی یا ت،شرکتها و مؤسسات دانش بنیان-30
اقتصـادي (شـامل هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانـش محـور، تحقـق اهـداف علمـی و

گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتـایج تحقیـق و توسـعه (شـامل طراحـی و 
ر تولیـد نـرم هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان بـه ویـژه دتولید کاال و خدمات) در حوزه فناوري

هاي دانش بنیان).قانون حمایت از شرکت1ود (ماده شافزارهاي مربوط تشکیل می
استفاده نمایـد و پـیش شـرط دانـش بنیـان » دانش بنیان«تواند از امتیازات شخص حقیقی نمی-31

(اعم از شـرکت یـا موسسـه) اسـت؛ پـس از ثبـت شـرکت یـا یشدن ایجاد یک شخصیت حقوق
بـه daneshbonyan.isti.irموسسـه، متقاضـی بایـد درخواسـت خـویش را از طریـق سـایت 

ها و موسسات دانش بنیان تقدیم کند؛ فهرست کاالها و خدمات کارگروه تعیین مصادیق شرکت
این اسـت بودنهاي احراز دانش بنیاندانش بنیان در سایت اخیر آمده است؛ از مهمترین شاخص

در مـذکورفنـیهـاي سـطح بـاال و پیچیـده باشـد ثانیـاً دانـشکه اوالً فعالیت متقاضی در فناوري
ها شامل یک ارزیابی اولیه و ارزیابیکت بومی شده باشد و به صورت لیسانس یا مونتاژ نباشد؛ شر

گیرد.صورت میفنیظاهري است و در مرحله دوم ارزیابی ماهوي و 
عبارت است از:دانش بنیان مزایاي شرکتاز جمله -32

از مالیات عملکرد به مدت پانزده سال؛یتمعاف-الف
تسهیالت صندوق نوآوري و شکوفایی؛استفاده از -ب
؛(امریه دانش بنیان)رگیري نیروي سربازامکان به کا-پ
ضریب حق بیمه؛عمالمعافیت قراردادهاي دانش بنیان از ا-ت
تقرار در اماکن مسکونی؛امکان اس-ث

مزایاي شرکت
دانش بنیان

شرایط و نحوه دانش 
بنیان شدن

هاي مفهوم شرکت
دانش بنیان 
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ت مجوزهاي مربوطه شهرهاي داراي محدودیت استقرار و دریافي امکان استقرار در محدوده-ج
1قانون).8(ماده 

هاي دانش بنیان، چند نکتـه هاي راجع به شرکتو معافیتاستفاده از تسهیالتدر خصوص -33
ثانیاً میزان استفاده از تسهیالت بسـتگی بـه نـوع دانـش ؛اوالً شرکت دولتی نباشد:قابل ذکر است

فاده از معافیـت مالیـاتی را امکـان اسـت"دونـوع "به عنوان مثال شـرکت دانـش بنیـان ،بنیانی دارد
ثالثاً اگر شرکتی صد محصول دارد که تنها دو محصول آن از حیث دانش بنیان تأیید شده ندارد؛

تواند از مزایاي مربوطه نظیر معافیت مالیاتی اسـتفاده است فقط در خصوص همان دو محصول می
؛ رابعاً اگرچه معافیت مالیاتی عملکرد پانزده ساله است ولی در عمل، معافیت مالیاتی در هر نماید

هاي دانـش بنیـان از ســوي کـارگروه تشـخیص و ارزیــابی سـال منـوط بــه اعـالم اسـامی شــرکت
یاتی است.هاي دانش بنیان به سازمان امور مالشرکت

و فناوري هستند که با هدف افزایش ثروت از پژوهشیاي هاي علم و فناوري، موسسهپارك-34
مسـتقر عضـو یـاهاي متکی بر علم و دانشطریق نوآوري و فناوري از واحدهاي فناور و شرکت

هاي دانش بنیان، واحدهاي فناور قانون حمایت از شرکت9نمایند؛ مطابق ماده در آن حمایت می
هاي علـم و فنـاوري از مزایـاي قـانونی منـاطق آزاد در خصـوص روابـط کـار، در پارك» مستقر«

المللـی برخـوردار گذاري خـارجی و مبـادالت مـالی بینسـرمایهوهاي مالیاتی و عوارضفعالیت
هـاي علـم و هـاي اسـتقرار اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی در پاركگردند؛ از جمله مزیتمی

فناوري از قرار زیر است:
سـط الف) معافیت مالیات عملکرد به مدت بیسـت سـال از تـاریخ مجـوز اسـتقرار صـادره تو

مدیریت پارك؛

                                                            
کیلومتري تهران و برخی شهرهاي بزرگ دیگر با 120برداري در محدود . صدور جواز تأسیس و پروانه بهره1

اند (بـراي مشـاهده هاي دانش بنیان از این امـر مسـتثنی شـدهممنوعیت یا محدودیت مواجه است اما شرکت
) 15/9/1394جزئیات بیشتر رجوع کنید به مصوبه هیأت وزیران مورخ 

شرایط استفاده 
از تسهیالت 

هاي شرکت
دانش بنیان 

هاي علم و پارك
فناوري و مزایاي 

ها استقرار در آن
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1ب) معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در واحدهاي فناور؛

اخت هرگونه عوارض معمول کشور؛) معافیت از پردپ
ن.کیلومتري شهر تهرا120برداري و مجوز استقرار و فعالیت در محدوده ) اعطاي پروانه بهرهت
2علم و فناوري هايهاي دانش بنیان با واحدهاي مستقر در پاركهاي شرکتتفاوت-35

ساله است و کلیه درآمدهایی که در پـارك محقـق شـود معافیت مالیاتی پارك بیست-الف
3ساله است15معاف است؛ معافیت مالیاتی شرکت دانش بنیان  و صرفاً به درآمد ناشی از 

محصول یا خدمات دانش بنیان اختصاص دارد؛ 
بر حقوق معاف هستند، ولی این امرارکنان شاغل در واحدهاي مستقر در پارك از مالیات ک-ب
؛)34ی بند ب شماره (ر.ك: به پاورقهاي دانش بنیان وجود ندارد شرکتدر
ارك تابع مقررات مناطق آزاد است لذا اصوالً از شمول قانون کـار خـارج اسـت ولـی ایـن پ-پ

هاي دانش بنیان وجود ندارد.موضوع در شرکت
زات وانند حقیقی یا حقوقی باشند ولـی اسـتفاده از امتیـاتواحدهاي فناور مستقر در پارك می-ت

دانش بنیان صرفاً به اشخاص حقوقی اختصاص دارد.
هاي دانش بنیان از حمایت معاونت علمـی و فنـاوري ریاسـت جمهـوري و صـندوق رکتش-ث

ر پـارك دنوآوري و شکوفایی به لحاظ مالی و ارائه تسهیالت برخوردارند که واحـدهاي مسـتقر 

 امتیاز اخیر را ندارند.اصوالً
                                                            

ي هیـأت عمـومی جه به لغو معافیت مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در مناطق آزاد به موجب دادنامهبا تو. 1
طرح جهـش تولیـد دانـش 10دیوان عدالت اداري، این معافیت در پارك نیز لغو گردیده است لیکن در ماده 

تأییـد شـوراي نگهبـان رود در آینـده نزدیـک بـاها احیاء شده است که انتظار میبنیان این معافیت در پارك
بـه موجـب قـانون 13/10/1400االجرا گردد؛ شایان ذکر است با لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده از الزم

دائمی و جدید مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، این معافیت در پارك نیز لغو گردید.
تواند از مزایاي هر دو بهره مند شود.ود می. بدیهی است در صورتی که شرکت دانش بنیان در پارك مستقر ش2
هاي دانش بنیان از سوي کارگروه به سازمان . در عمل، معافیت مالیاتی هر سال منوط به اعالم اسامی شرکت3

امور مالیاتی است.

هاي هاي شرکتتفاوت
دانش بنیان با واحدهاي 

و مستقر در پارك علم 
فناوري
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مرکز رشد، نهادي پژوهشـی و فنـاوري اسـت کـه بـا ارائـه خـدمات حمـایتی بـه ایجـاد و توسـعه -36
انـدازي و فعالیـت مراکـز رشـد واحـدهاي نامـه نحـوه راهنمایـد (آیینواحدهاي فناور نوپـا کمـک می

رشد وابسته به پارك علم و فناوري باشد از همان مزایاي پـارك برخـوردار اسـت در فناور)؛اگر مرکز 
غیر این صورت، قوانین حمایتی کمتري نسبت به پارك علم و فناوري دارد؛ از جمله اینکـه واحـدهاي 

مستقر در مراکز رشدي که به پارك علم و فناوري وابسته نیستند مزیت معافیت مالیاتی ندارند.
تواننـد از هاي زیر باشـند، شـرکت نوپـا محسـوب شـده و میهایی که داراي ویژگیشرکت-37

مند شوند: هبهر29/2/1398هاي نوپا مصوب نامه حمایت از شرکتمزایاي مندرج در آیین
د؛ طالعات و ارتباطات باشادر حوزه فناوري کهتعاونییاشرکت خصوصی-الف

متر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد؛ک-ب
) ریال باشد؛000/000/500/2یه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون (حداکثر سرما-پ
ل ) ریال باشد. این مبلـغ در سـا000/000/000/5ر سال کمتر از پنج میلیارد (ددرآمد شرکت -ت

انک مرکزي جمهوري اسالمی تورم اعالمی بهاي بعد براساس نرخ مالك است و در سال1398
نامه تعدیل و اعالم خواهد شد؛) این تصویب10ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (

حبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایت قانون تجارتمؤسسین و صا-ث
وق و ها از سه برابر حداقل حقآنبه حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانه 

دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد؛
در سامانه متمرکز درخواست خـدمات سـازمان فنـاوري اطالعـات ایـران مشخصات شرکت-ج

نامه ثبت شده باشد.) این تصویب11موضوع ماده (
اي از قلمرو ایران است که از برخی مقـررات عمـومی محدودهعتی:صن-مناطق آزاد تجاري-38

گذاري باشد و در جهت جذب سرمایهکشور مستثنی شده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می
هاي خاص برخوردار خارجی و انتقال فناوري و توسعه صادرات از تسهیالت، امتیازات و معافیت

) و صـدور 5)؛ هر منطقه توسط سـازمان همـان منطقـه اداره (مـاده مناطق آزادقانون1(ماده است 

-مناطق آزاد تجاري
صنعتی

مرکز رشد و تفاوت 
آن با پارك علم و 

فناوري

استفاده از شرایط 
هاي مزایاي شرکت

نوپا
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مجوز براي انجام هر نوع فعالیت اقتصادي در محـدوده منطقـه، فقـط در اختیـار سـازمان مربوطـه 
-چابهـار-قشم-عبارتند از: کیشایران ی عتصن–آزاد تجارياز جمله مناطق)؛ 11(ماده باشدمی

.شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)-انزلی-اروند-ماکو-ارس
توان به موارد زیر اشاره نمود: ز جمله امتیازات فعالیت در منطقه آزاد میا-39

1)آزادقانون مناطق13معافیت مالیاتی بیست ساله (ماده الف)  ؛
نامـه یینآ2ورود مسـتقیم بـه منـاطق (مـاده عدم نیاز اتباع خارجی به أخذ روادید جهتب) 

)؛1372مصوب اجرایی صدور روادید در مناطق آزاد 
2معافیت از هرگونـه عـوارض معمـول کشـور بـه اسـتثناي مـوارد خـاص (تبصـره مـاده پ) 
)؛1372مصوبنامه اجرایی أخذ عوارض در مناطقآیین
ن کـار عمومـاً نسـبت بـه قـانوداشتن مقررات خاص مربوط به اشتغال نیروي انسـانی کـهت) 

نامه بویقـانون منـاطق آزاد و تصـ12متضمن مقرراتی مساعدتر به حال کارفرما است (مـاده 
).1373اشتغال نیروي انسانی مصوب مقررات

ذاري و رونـق محـدوده جغرافیـایی کـه بـا هـدف جـذب سـرمایه گـ:مناطق ویـژه اقتصـادي-40
هـاي هاي تولیدي و تجاري ایجاد شده است که به نسبت مناطق آزاد از امتیازات و معافیتفعالیت

؛ به عنوان مثال معافیت مالیاتی بیست ساله و یا معافیت اتباع خارجی از 2کمتري برخورددار هستند
همچنین خـرده فروشـی کـاال در منـاطق ویـژه ؛أخذ روادید در مناطق ویژه اقتصادي وجود ندارد

اقتصادي فقط براي اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی براي اتباع 
ترین منـاطق ویـژه اقتصـادي بـه شـهر تهـران باشـد؛ از نزدیـکخارجی و داخلی امکـان پـذیر می

3یتوان به منطقه ویژه اقتصادي شهر فرودگاهی امام خمینمی (در پیـام(در کنـار فرودگـاه امـام)، 
.اشاره کرداستان البرز)، سلفچگان (در استان قم) و گرمسار (در استان سمنان) 

                                                            
مطابق آخرین اصالحات قانونی، معافیت از پانزده سال به بیست سال افزایش یافته است.-1
امتیازات مناطق ویژه در مناطق آزاد هم وجود دارد ولی عکس این امر صادق نیست.. کلیه 2
شود.ي آزاد و قسمتی از آن منطقه ویژه محسوب می. قسمتی از اراضی شهر فرودگاه امام، منطقه3

مناطق ویژه اقتصادي 
و مقایسه آن با مناطق 

آزاد

مزایاي فعالیت 
در مناطق آزاد
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1توان به موارد زیر اشاره نموداز جمله امتیازات فعالیت در منطقه ویژه اقتصادي می-41 :
 نیروي انسانی مناطق آزاد (به استثناي مقررات راجـع بـه اشـتغال تبعیت از مقررات اشتغال

؛اتباع خارجه)
؛ورود ماشین آالت خط تولید و ابزار و اثاثیه اداري بدون عوارض گمرکی
 ؛ 132هاي مستقیم (بند پ و د ماده قانون مالیات132معافیت مالیاتی تحت شرایط ماده(
عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کاال در منطقه ویژه.

مندي از مزایاي مناطق آزاد یا ویژه اقتصـادي، مسـتلزم ثبـت شـرکت نبـوده و اشـخاص هرهب-42
مند خواهند شد.حقیقی فعال در منطقه هم از این مزایا بهره

در خـارج از صـنعتیشود که به منظور توسعه تولیـدات اي گفته میشهرك صنعتی به منطقه-43
هاي هاي مستقر در آن از زیـر سـاختکند تا شرکتشود و این امکان را فراهم میشهر ایجاد می

هزینه تولیـد زیست، ضمن حفظ محیطموجود در شهرك و خدمات راجع به آن استفاده نموده و 
همان شهرك و بـر طبـق هاي صنعتیِتوسط شرکت شهركصنعتیهاي شهركدهند؛را کاهش 

د و از شـمول مقـررات مغـایر مسـتثنی هسـتند نـگردمفاد اساسنامه و اصول قانون تجارت اداره می
اجتماعی هستند و از این حیث تفـاوتی بـا تأمینولی از حیث ضوابط استخدامی تابع قانون کار و 

هاي صنعتی ایران ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرك5ندارند (بند مقررات سرزمینی ایران
بـرداري دریافـت مسـتقر، پروانـه بهرهصـنعتی)؛ همچنین پس از اینکـه صـاحبان واحـدهاي 1363

                                                            
ر پس مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشو«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري: 14. براساس ماده 1

قـانون تشـکیل و 8و به موجب ماده »از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند...
مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویـژه اقتصـادي و «اداره مناطق ویژه اقتصادي: 

سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و مناطق آزاد تجاري و صنعتی، پس از ثبت در گمرك از حقوق گمرکی، 
هاي مقـررات واردات و صـادرات بـه ها و ممنوعیتصدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت

واردکنندگان کاال به این مناطق، الزامی به ، لذا »شودهاي قانونی و شرعی نمیها و ممنوعیتاستثناي محدودیت
ت عمومی دیوان عدالت اداري).هیأ21/2/1400-247(دادنامه ثبت سفارش ندارند

عدم نیاز به ثبت 
شرکت جهت 

از مزایاي منديبهره
مناطق آزاد و ویژه

هاي صنعتی شهرك
و مقررات حاکم بر 

هاآن

مزایاي فعالیت در 
مناطق ویژه اقتصادي
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شـود و چنانچـه تعـداد واحـدهاي داراي پروانـه هـا منتقـل مینمایند، اراضی به نحو قطعـی بـه آن
هاي صـنعتی بـه سـد، مـدیریت شـهرك از سـوي شـرکت شـهركبرداري به تعداد کـافی بربهره

مستقر واگذار خواهد شد.صنعتیِصاحبان واحدهاي 
توان به موارد زیر اشاره نمود:هاي صنعتی میاستقرار در شهركياز مزایا-44

2صـره (تبنـوان وثیقـهفترچه تخصیص زمین به عامکان دریافت تسهیالت بانکی در قبال د
؛انون عملیات بانکی بدون ربا)نامه فصل سوم قالحاق به آیین

 132د ماده هاي مستقیم (بند پ وقانون مالیات132معافیت مالیاتی تحت شرایط ماده.(
خواهـد آیین نامه) امّـا اگـر متقاضـی می6گذاري خارجی نیازي به أخذ مجوز ندارد (ماده سرمایه-45

گذاري خـارجی مصـوب بینی شده در قانون تشویق و حمایـت سـرمایههاي پیشاز امتیازات و حمایت
متقاضی بایـد همین قانون)؛ در این راستا3استفاده نماید باید مجوز مربوطه را دریافت کند (ماده 1381

گذاري تقـدیم کنـد و بـه سـازمان سـرمایهinvestiniran.irدرخواست خـویش را از طریـق سـایت 
1ســازمان پــس از اخــذ نظــر وزارتخانــه بخــش مربوطــه روز ایــن 15، مکلــف اســت ظــرف حــداکثر 

گذاري خارجی مطرح و هیأت هم باید حداکثر ظرف یـک مـاه اعـالم درخواست را در هیأت سرمایه
).1381گذاري خارجی مصوب قانون تشویق و حمایت سرمایه6د (تبصره ماده نظر کن

هاي ویژه قانونی قـرار بگیـرد گذاري، خارجی محسوب و مشمول حمایتبراي اینکه سرمایه-46
است؛ بنابراین اگر یک نیازي نیست که متقاضی از اتباع خارجی باشد بلکه مالك، منشاء سرمایه

توانـد از مزایـاي قـانون حمایـت از ایرانی سـرمایه ایجـاد شـده در خـارج را وارد ایـران نمایـد می
توانـد ایرانـی یـا خـارجی، منـد شـود؛ صـرفنظر از اینکـه متقاضـی میگذاري خارجی بهرهسرمایه

ن آالت، حـق اختـراع و تواند نقـد یـا غیرنقـد (ماننـد ماشـیحقیقی یا حقوقی باشد، سرمایه نیز می
گذاري خارجی).قانون تشویق و حمایت سرمایه1خدمات تخصصی) باشد (مانند 

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

نامه).آیین15شود (ماده گذاري مزبور تلقی میبا سرمایه

مزایاي فعالیت 
هاي در شهرك
صنعتی

نحوه گرفتن 
مجوز سرمایه 

گذاري 
خارجی

مالك خارجی 
بودن سرمایه 

گذاري و قلمرو آن
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4از بنـد ب مـاده 1(بنـد پذیر است سهام متعلّق به اتباع خارجی امکان%100ثبت شرکت با -47
ها هم از و رویه عملی اداره ثبت شرکت) ي خارجیگذارقانون تشویق و حمایت سرمایهنامهآیین

هایی حکایت دارد؛ آنچه ممنوع است دادن امتیاز تأسیس شرکت به خارجیـان ثبت چنین شرکت
گذاران خـارجی اي است که سـرمایهقانون اساسی) و منظور از امتیاز، حقوق ویژه81است (اصل 

گذاري خارجی). ون تشویق و حمایت سرمایهقان2را در موقعیت انحصاري قرار دهد (بند ج ماده 
گذاري خارجی از قبیل ذیل است:ون تشویق و حمایت سرمایهبینی شده در قانهاي پیشمایتح-48

هـا و تسـهیالتی کـه هاي خارجی مشمول این قانون، از کلیه حقوق، حمایتگذاريسرمایه-الف
قانون).8باشند (ماده گذاري داخلی موجود است بطور یکسان برخوردار میسرمایهبراي 

گذاري خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منـافع سرمایه-ب
آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به تبعیضعمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر

قانون) 9گذاري بالفاصله قبل از سلب مالکیت (ماده ن سرمایهمأخذ ارزش واقعی آ
ارجی و منافع و سود حاصل از آن تحت شـرایط ایـن قـانون، قابـل انتقـال بـه خاصل سرمایه -پ

قانون).14و 13خارج است (مواد 
از بنـد ب 1نظر درصد مشارکت سرمایه گذاري خـارجی وجـود نـدارد (بنـد محدودیتی از-ت

نامه) ینآی4ماده 
گذاران، ، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد بـراي سـرمایهصدور روادید-ث

نامه) آیین35قانون و ماده 20ها (ماده مدیران و کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آن
گیـرد نقدي و غیر نقدي خارجی صرفاً بر اساس مجوز سرمایه گذاري انجام میورود سرمایه-ج

نامه)آیین4و به مجوز دیگر نیاز نیست (ماده 
گذاري خارجیهاي مرکز خدمات سرمایهمکان استفاده از مشورتا-چ
سـایر هاي مشـمول واگـذاري و یـا چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاه-49

التفاوت را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابههاي بخش غیردولتی بنگاه
قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و 

).44قانون اجراي اصل 90ماده (ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید یا از بدهی این بنگاه

امکان ثبت شرکت 
با صد در صد 
سهام خارجی

هاي قانونی از حمایت
گذاري سرمایه

خارجی

تکلیف دولت به 
جبران خسارت 

در فرض 
گذاري کاال قیمت

یا خدمت
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مصـوبه شـوراي عـالی اداري در خصـوص حقـوق شـهروندي در نظـام اداري 10طبق مـاده -50
آمیز بـه مـردم هاي اجرایـی بایـد از تحمیـل قراردادهـاي اجحـاف، دسـتگاه28/12/1395مصوب 

ز، قراردادي است که به موجب آن دستگاه اجرایی آمیخودداري کنند؛ منظور از قرارداد اجحاف
اي را بـه ایشـان تحمیـل با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادالنـه

12:ردندگآمیز تلقی میاجحاف،ها گنجانده شوندکند؛ قراردادهایی که شروط زیر در آن

                                                            
شود، ممنوع است:منجر به اخالل در رقابت میاعمال ذیل که : 44قانون اجراي اصل 45. ماده 1

هاي زیر:سوءاستفاده از وضعیت اقتصادي مسلط به یکی از روش؛ ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادي مسلطط
ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،1
ـ تحمیل شرایط قراردادي غیرمنصفانه،2
کاهش قیمت بازار،منظور افزایش و یاعرضه و یا تقاضا بهـ تحدید مقدار3
هاي رقیب در یک فعالیت خاصها یا شرکتدید یا حذف بنگاهجمنظور مشکل کردن ورود رقباي ـ ایجاد مانع به4
ضوع چنـین ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاري، ارتباطی با مو5

هایی نداشته باشد،قرارداد
اخالل در رقابت شود.صورتی که منجر بهها بهـ تملک سرمایه و سهام شرکت6
پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز ]رقابت[هرگاه شورا :44قانون اجراي اصل 61ماده. 2

این قانون توسط بنگـاهی اعمـال ) 48) تا (44هاي ضدرقابتی موضوع مواد (کند که یک یا چند مورد از رویه
تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:شده است، می

) این قانون.48تا ()44هاي ضدرقابتی موضوع مواد (ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه1
هاي ضدرقابتی مورد نظر.یهدامه روهاي مرتبط با آن از اـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق2
ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.ـ دستور به توقف هر رویه3
در جهت شفافیت بیشتر بازار.رسانی عمومیـ اطالع4
اند.) این قانون انتخاب شده46ـ دستور به عزل مدیرانی که برخالف مقررات ماده (5
ل شده است.) این قانون حاص47ها که برخالف ماده (ـ دستور به واگذاري سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکت6
ون انجام شده و یا ) این قان48ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده (7

هاي ادغام شده.الزام به تجزیه شرکت
هاي ضـدرقابتی موضـوع مـواد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویـهـ دستور استرداد 8
صالح قضائی.ياست از طریق مراجع ذ) این قانون تحصیل شده 48) تا (44(
ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.9

مـدیره شـرکتها یـا ارائـه یـا هیأتعمومیشرکتنامه یا صورتجلسات مجامعـ دستور به اصالح اساسنامه،10
.هاي شرکتها و مؤسسات بخش عمومیپیشنهاد الزم به دولت درخصوص اصالح اساسنامه

ـ الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاري.11
ال، در صورت ) ری1,000,000,000) ریال تا یک میلیارد (10,000,000ـ تعیین جریمه نقدي از ده میلیون (12

) این قانون.45هاي ماده (نقض ممنوعیت
هاي امـور رائم نقدي متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترك وزارتخانـهمربوط به تعیین میزان جنامهآئین

رسد.تصویب هیأت وزیران میبازرگانی و دادگستري تهیه و بهاقتصادي و دارایی، 

منع تحمیل 
قراردادها و 

شروط ناعادالنه
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قابل خود را به انجام یا عدم انجام کاري طرف م،شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی-الف

سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی براي آگاه شـدن از مفـاد آن شـرط نداشـته متعهد می

است.

آن به دلیل کهولـت سـن، بیمـاري، نـاتوانی شرطی از سوي دستگاه اجرایی که طرف مقابلِ-ب

نسبت به امور مـرتبط، از ارزیـابی مفـاد یـا سوادي یا جهل سوادي، بیذهنی، فشارهاي روانی، کم

آثار آن ناتوان باشد. 

قـرارداد قـرار اي از قـرارداد در اختیـار طـرف دیگـرِشرطی کـه بـه موجـب آن، هـیچ نسـخه-ج

گیرد. نمی

سازد تـا در زمـان تحویـل کـاال یـا شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز می-د

آن قبالً منعقد شده است، بـه تشـخیص خـود و رأسـاً قیمـت را افـزایش ارائه خدماتی که قرارداد

دهد. 

شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه بـه مراجـع قضـایی را از طـرف دیگـر -هـ

سلب نماید.

شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هـر زمـان کـه بخواهـد یکطرفـه -و

اي از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد. بدون آنکه خسارت عادالنهقرارداد را فسخ کند 

قـانون اجـراي 7اساس ماده زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار برهیأت مقررات-51

، ) تشکیل شده و کارکرد اصـلی آن1394قانون رفع موانع تولید (57و ماده 44هاي اصل سیاست

کسب و کـار و تسـهیل صـدور مجوزهـاي کسـب و کـار اسـت؛ لِحذف یا اصالح مقررات مخ

بنابراین اگر شخصی در خصوص گرفتن مجوزي نیـاز بـه مشـاوره و راهنمـایی دارد یـا از مرجـع 

توانـد بـه سـایتد میدانـل کسـب و کـار میاي را مخـصدور مجوز شکایت داشته و یـا مقـرره

هیأت 
زداییمقررات
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G4b.ir در معاونـت امـور اقتصـادي وزارت اقتصـاد ،است دبیرخانه هیأتمراجعه نماید.گفتنی

تصــمیمات هیــأت بهبــود محــیط کســب و کــار) مســتقر اســت؛ (مرکــز ملــی مطالعــات، پــایش و

زدایی اگر مستلزم تغییر قانون یا مصوبات هیأت وزیران باشد هیأت باید پیشـنهاد خـود را مقررات

تر نظیـر اي پـایینایـد امـا اصـالح یـا لغـو مقـررهبه ترتیب براي مجلس و هیأت وزیـران ارسـال نم

هاي دولتـی رأسـاً بـا هیـأت بـوده و نامه یـا بخشـنامه صـادره توسـط وزرا و روسـاي سـازمانآیین

االجرا است.مصوبات آن الزم

) 1397الحاقی بـه قـانون رفـع موانـع تولیـد (61براساس ماده ،رفع موانع تولیدتسهیل و ستاد -52
رفـع مشـکل واحـدهاي تولیـدي (یعنـی شـخص حقیقـی و یـا ،تشکیل شده و کارکرد اصـلی آن

هاي معوقـات و مشـکالت بـانکی، کننده کاال و یا خـدمات داراي مجـوز) در زمینـهحقوقی تولید
اي، گمرکی، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر امور مـرتبط بـا بخـش تولیـد اسـت؛ مالیاتی، بیمه

دبیرخانه ستاد در وزارت صـمت قـرار دارد؛ عـالوه بـر سـتاد کـه جنبـه ملـی دارد، در هـر اسـتان 
االجـرا اسـت شـود کـه مصـوبات سـتاد و کـارگروه الزمکارگروه رفع موانع تولید نیز تشکیل می

هیئـت 16/11/1398قـانون رفـع موانـع تولیـد مصـوب 61ه اجرایـی مـاده نامـآیین4(تبصره ماده 
توانند درخواسـت خودشـان را حسـب مـورد در سـتاد یـا وزیران)؛ بنابراین واحدهاي تولیدي می

ستاد رفع موانع تولید کارگروه مذکور مطرح نمایند و در صورتی که دستگاه یا نهاد مربوطه رأي 
امر بـه هیـأت رسـیدگی بـه تخلفـات اداري در خصـوص نهادهـاي ند، عالوه بر ارجاعرا اجرا نک

ح (حسـب مـورد صـالدولتی، ذینفع می تواند الزام نهاد مربوطه به اجراي مصوبه را از مراجـع ذي
دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداري) تقاضا نماید.

بـر وکسـب و کـارشوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی با هـدف تسـهیل محـیط-53
قـانون بهبـود محـیط کسـب و کـار (مصـوب 11قانون برنامه پنجم توسـعه و مـاده 75مبناي ماده 

تشـکیل شـده و )1395توسعه (مصـوب هايقانون احکام دائمی برنامه12و بند الف ماده )1390
هاي بخـش خصوصـی ازو همچنـین بیـان خواسـتهحذف یا وضع مقـرراتاصالح،ارائه پیشنهاد

دستگاههاي اجرایی از جمله وظایف و اختیارات این شورا است؛ مصوبات شورا حـداکثر ظـرف 

ستاد رفع 
موانع تولید

شوراي 
گفت وگو
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گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسـبت در دستور کار هیات دولت قرار میمدت سی روز
)؛ بنـابراین فعـاالن قـانون بهبـود محـیط کسـب و کـار11ماده 4به آن تصمیم گیري شود (تبصره 

بــه اتــاق ppdc.irهاي خــود را از طریــق ســایت واننــد مشــکالت و پیشــنهادتکســب و کــار می
بازرگانی (به عنوان دبیرخانه شورا) اعالم و پیگیري نمایند.

)، اتاق بازرگـانی 1395هاي توسعه (مصوب قانون احکام دائمی برنامه12اده مطابق بند ب م-54
هاي ناسایی قوانین، مقررات و بخشـنامهاصناف، نسبت به شري اتاق تعاون و است با همکاموظف 

هاي تولیـدي و اري در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلگذمخل تولید و سرمایه
بـه طـور مسـتمر هـا،هاي آنبررسـی و پـردازش مشـکالت و خواسـتهصادراتی سراسـر کشـور و

شکل از دو نفر از هر قوه به انتخـاب رئـیس تاي مرا تهیه کند و به کمیتهها و پیشنهادهایی گزارش
شهرت نیز 12ماده حمایت از کسب و کار) که به کمیتهکمیته(کمیته مذکور آن قوه ارائه دهد؛

هاي ارائـه شـده راهکـار قـانونی الزم را اتخـاذ کنـد؛رد، موظف اسـت ضـمن بررسـی پیشـنهاددا
گیرد؛یات وزیران قرار میجلسه مذکور حداکثر ظرف سی روز کاري در دستور کار همصوبات 

خانه این کمیته نیز به مانند شوراي گفتگو در اتاق بازرگانی ایـران قـرار دارد؛ تفـاوت اصـلی دبیر
گو در ترکیب اعضا و صالحیت محدودتر این کمیته نسبت به شـورا با شوراي گفت12کمیته ماده 

مضـافاً ؛)قانون احکام دائمـی12ه قانون برنامه پنجم و بندهاي الف و ب ماد76و 75(مواد است 
12ارد در حـالی کـه کمیتـه مـاده استانی وجـود ددر هر استان نیز یک شوراي گفتگويبر اینکه 

شود.در سطح ملی و در تهران برگزار میفاًصر
، )کارگروه کاهش موانع کسب و کارهاي مجازي (مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور-55

اسـت؛ برابـر تشـکیل شـده هیئت وزیـران 3/11/1396مورخ 22848/54991مطابق مصوبه شماره 
مبتنـی بـر فضـاي هاي دولتی قبل از شکایت از صاحبان کسب و کارهاي نوپا مصوبه اخیر دستگاه

موضوع را در کارگروهی باید ها، مجازي در مراجع قضائی و درخواست فیلترینگ (پاالیش) آن
هاي ارتباطـات و با مسئولیت معاونت حقـوقی رئـیس جمهـور و عضـویت نماینـدگان وزارتخانـه

فناوري اطالعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوري رئیس جمهـور مطـرح 

غیرقانونی بودن 
شکایت 

هاي دستگاه
دولتی علیه 

ارهاي کسب و ک
مجازي بدون 
اخذ مجوز قبلی

12کمیته ماده 
(کمیته حمایت از 

کسب و کار) 
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شود؛ بنابراین الزم است قبـل از طـرح شـکایت، د تا در صورت تأیید به مراجع قضائی ارجاعنکن
گفتنـی اسـت در راسـتاي دستگاه دولتی متقاضی فیلترینگ تأیید کارگروه اخیر را کسب نمایـد؛

ــنامه ــور بخش ــیس جمه ــوقی رئ ــاون حق ــر، مع ــوبه اخی ــهمص ــماره اي ب ــورخ 32829/35228ش م
تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانـع کسـب و 1اصالحینامهشیوهبا موضوع26/3/1400

کارهاي مجازي در سیزده ماده صادر و ابالغ  نموده است.
اي است که وظیفه اصلی آن رفع انحصار از بازار و برخـورد قوهشوراي رقابت، یک نهاد فرا-56

)؛ کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی 44قانون اجراي اصل 53هاي ضد رقابتی است (ماده با رویه
عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مکلف به رعایت حقوق رقابت (مندرج در فصل نهـم اصـل 

اي بر بازار با سوءاستفاده از ؛ به عنوان مثال اگر شرکتی به دلیل تسلط بر قسمت عمده2) هستند44
توانـد از طریـق سـایت شـوراي تِ خود، مانع ورود سایر رقبا بـه بـازار شـود، رقیـب میاین وضعی

از شرکت نامبرده شکایت نماید؛ البته عالوه بر امکان شکایت هر nicc.gov.irرقابت به نشانی 
هاي ضـد رقـابتی تواند رأساً هم با رویـهشخص حقیقی و حقوقی در شوراي رقابت، این شورا می

؛ شورا مکلف است براي رسیدگی به شکایت، وقت رسیدگی تعیین نماید و طرفین برخورد نماید
)؛ 62توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی نموده و یا الیحه تقدیم نمایند (ماده اختالف می

نظر است آراء صادره از سوي شورا ظرف بیست روز از ابالغ قابل اعتراض در هیأت تجدید-57
)؛ 64و 63و رأي هیأت اخیر (اعم از نقض، تأیید، اصالح یا هر تصمیم دیگر) قطعی است (مـواد 

نظر یا قطعیت یافته شوراي رقابت (بـه دلیـل عـدم مطابق رویه عملی، از آراي قطعی هیأت تجدید

                                                            
هیئـت 13/10/1399بـه موجـب دادنامـه مـورخ 25/9/1397مـورخ بخشـنامه 13و 12، 2متاسفانه مواد -1

هیئـت وزیـران، 1396اعتبار مصوبه سـال لیکن به دلیل باقی بودن؛عمومی دیوان عدالت اداري ابطال گردید
هاي فصل نهم). اخیر مجدداً ابالغ گردید (ر.ك: به پیوستالذکر با لحاظ دادنامهبخشنامه اصالحی فوق

پردازنـد از ظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کاالها یا خـدمات میافراد صنفی مشمول قانون ن-2
) مگر 44قانون اصل 50هاي ضد رقابتی) خارج هستند (ماده (در خصوص منع رویه44فصل نهم قانون اصل 

همین قانون).62در موارد خاص (تبصره ماده 

شوراي رقابت، 
تنها مرجع 
رسیدگی به 

هاي ضد رویه
رقابتی

نحوه اعتراض به 
آراي شوراي 

رقابت 
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توان ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداري اعتراض نمود؛ نظر خواهی ظرف بیست روز) میتجدید
نظر خواهی از آراي شوراي رقابت اصوالً مـانع اجـرا رأي نیسـت مگـر اینکـه تجدیدگفتنی است 

نظر نظرخواه تقاضاي توقف اجراي رأي را هم کرده باشد که در این صورت هیأت تجدیدتجدید
).44قانون اجراي اصل 65(ماده تضمین مناسب دستور توقف اجرا را صادر کندتواند با أخذمی
هاي ضـد دیـده از رویـهامکان مطالبه خسارت در شوراي رقابت وجود ندارد و شخص زیان-58

نظر بـه رقابت یا هیأت تجدیدتواند حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطعیت رأي شورايرقابتی می
دادگاه عمومی صالحیتدار دادخواست مطالبـه خسـارت دهـد؛ صـدور رأي دادگـاه بـه خسـارت 

نظر را پیوسـت نوشت رأي قطعی شوراي رقابت یا هیـأت تجدیـدمنوط است به اینکه خواهان رو
.)44قانون اجراي اصل 66خواست کرده باشد (ماده داد
عالوه بر نهادهاي پیشین، نهادهاي دیگري نیز در راستاي حمایت از کسب و کارهـا فعالیـت -59
هاي کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه (معاونت نمایند از جمله: ستاد پیگیري اجراي سیاستمی

ن در سازمان اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم)، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (که دبیرخانه آ
معاونت اشتغال وکارآفرینی وزارت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال،است)،برنامه و بودجه کشور

وزراء و ؛ همچنین تهرانشهردارياجتماعیخدماتورفاهسازمانو تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کـل ایـن هاي اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسـب وکـار و رؤسـاء و مـدیران رؤساي دستگاه

ول بهبود محـیط کسـب ئها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسها در مراکز استاندستگاه
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار).14(قسمت اخیر ماده و کار تعیین و معرفی نمایند

ي دولتی معترض باشـند اهنامهمردم نسبت به اقدام مأمورین یا واحدها یا آییندر صورتی که-60
؛قـانون اساسـی)173توانند شکایت خویش را در دیوان عـدالت اداري مطـرح نماینـد (اصـل می

مقامی که مصوبه را تصویب کرده خارج به عنوان مثالاي خالف قانون باشد (بنابراین اگر مصوبه
ابطـال اصـوالً از گـردد؛ اثـرمصوبه توسـط دیـوان ابطـال می)، عمل کرده باشداز اختیارات خود 

در رأي دیـوان تصـریح شـود کـه رأي خالف شرع بوده و یـا تاریخ صدور رأي است مگر اینکه 

نحوه مطالبه 
خسارت ناشی از 

هاي ضد رویه
رقابتی

دیوان عدالت اداري، 
مرجع رسیدگی به 
اعتراض مردم از 
مصوبات دولتی 

سایر نهادهاي 
سب و کارحامی ک
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همچنین در صورتی قانون دیوان عدالت اداري)؛13شود (ماده اثر میمصوبه از تاریخ وضع آن بی
که اشخاص به آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداري (مانند مراجع حل اختالف کـار، مالیـاتی یـا 

از تـاریخ ابـالغ رأي یـا تصـمیم روز)90ظرف سه ماه (توانند اجتماعی) معترض باشند، میتأمین
.قطعی به آن اعتراض نمایند

دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کـار بـراي اصـالح و -61
هـاهاي مربوطـه کـه عضـو اتاقو آن دسـته از تشـکلهـاها، نظر کتبـی اتاقنامهتدوین مقررات و آیین

دیـد آنـان را بـه نیسـتند، اعـم از کارفرمـایی و کـارگري را درخواسـت و بررسـی کنـد و هرگـاه الزم 
هاي اجرائـی مکلفنـد هنگـام تـدوین یـا اصـالح گیري دعوت نماید؛ همچنین دسـتگاهجلسات تصمیم

هاي اقتصـادي مربوطـه را اسـتعالم کننـد و مـورد هاي اجرایی، نظـر تشـکلها و رویهمقررات، بخشنامه
عدم رعایت تکـالیف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)؛ در صورت 3و 2توجه قرار دهند (مواد 
تواند تقاضاي ابطال مقرره وضع شده را از دیوان عدالت اداري بخواهد.اخیر، هر شخصی می

1اتاق بازرگانی ایران-62 انتفاعی اسـت کـه از اي با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر، موسسه
هاي مشترك با سایر کشورها و حل مهمترین وظایف آن ایجاد هماهنگی میان بازرگانان و تشکیل اتاق

و فصل اختالفات از طریق مرکز داوري اتاق و کمک به افزایش توان صادراتی کشـور اسـت؛ صـدور 
2کارت عضویت و بازرگانی، صدور گواهی مبدأ  3ثبتصدور مجوزو اقتصادي از دیگـر هايتشکل

جداي از اتاق ایران که دبیرخانه آن در تهران است، ؛قانون اتاق ایران)5خدمات اتاق ایران است (ماده 
باشند.ها از جمله تهران هم داراي اتاق بازرگانی مستقل میکلیه استان

                                                            
پارلمـان بخـش «اسـت کـه بـه » کشـاورزي ایـراناتاق بازرگـانی، صـنایع، معـادن و «. نام کامل اتاق ایران، 1

ایران هم شهرت دارد.» خصوصی
. گواهی مبدأ، گواهی است که بر کشور سازنده کاال داللت دارد.2
است و سایر مراجع مانند وزارت موسسات غیرتجاريها و ي ثبت شرکتها، اداره. مرجع اصلی ثبت تشکل3

کننـد؛ البتـه اسـتثنائاً مرجـع ثبـت در اداره مـذکور را صـادر میثبت تشـکل مجوزها کشور، بهزیستی و اتاق
قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.131هاي کارگري و کارفرمایی، وفق ماده تشکل

لزوم نظرخواهی 
ها و از اتاق
هاي تشکل
ي در اقتصاد

تدوین مقررات

اتاق بازرگانی
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انتفاعی است که در و غیراي با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی ، موسسهایراناتاق تعاون-63
قانون بخش تعاون تشکیل شده و انجام کلیـه وظـایف و اختیـارات 57به موجب ماده 1373سال 

اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با بخش تعاون بر عهـده ایـن اتـاق اسـت؛ همچنـین وزارت تعـاون 
گري بخـش هاي تعـاونی، وظـایف تصـديوظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایـران و دیگـر تشـکل

هـاي تعاون را برعهده دارند و هرگونه دخالت در مورد اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق
هـا نیسـت تعاون ممنوع است؛ البته این امر، نافی وظایف قانونی نظارتی وزرات تعـاون بـر تعاونی

ه ارائـه نظریـات تـوان بـقانون بخش تعاون)؛ از دیگر وظایف و اختیارات اتاق تعاون می73(ماده 
گانه و سایر مراجع جهت تنظیم مقررات راجـع بـه بخـش تعـاون، داوري در مشورتی به قواي سه

اي بین اشخاص بخش تعاون با سـایر اشـخاص از طریـق مرکـز داوري اتـاق و صـدور امور حرفه
قـانون بخـش تعـاون)؛ 57کارت بازرگانی براي اشخاص حقوقی بخش تعاونی اشاره نمود (ماده 

راستاي پیگیري مطالبات فعاالن بخش تعاون، اتاق تعاون در شورا و مجـامع مختلـف از جملـه در
زدایـی عضـویت دارد؛ بـراي اطـالع بیشــتر از شـوراي رقابـت، شـوراي گفتگـو و هیــأت مقررات

مراجعه نمود.ICCCOOP.irتوان به سایت این اتاق به نشانی خدمات اتاق تعاون ایران می
انتفاعی است کـه تجاري و غیراي با شخصیت حقوقی مستقل، غیراتاق اصناف ایران، موسسه-64

و مشـارکت در مـدیریت مسـائل صـنفی از نماینـدگان هیـأت 1به منظور ساماندهی اصناف کشور
1382هاي اصناف شهرستان کشور تشکیل شده و براساس قانون نظـام صـنفی مصـوب رئیسه اتاق

براي اطـالع بیشـتر از ؛ قانون نظام صنفی)45و 42و 41شود (مواد ) اداره می1392(با اصالحات 
.مراجعه نمودwww.otaghasnafeiran.irتوان به سایت خدمات اتاق اصناف ایران می

متعلق بـه 129توانند با سامانه تلفنی کلیه شهروندان براي دریافت مشاوره حقوقی رایگان می-65
ي قضاییه تماس حاصل نمایند.قوه

                                                            
قانون نظام صنفی، صنف گروهی از افراد هستند که طبیعت فعالیـت آنـان از یـک نـوع باشـد 4. مطابق ماده 1

ان امالك.مانند صنف مشاور

اتاق تعاون

اتاق اصناف 

129سامانه 





مبحث دوم
قوانین و مقررات کاربردي و حمایتی

مرتبط با کسب و کار
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سمه تعالیب
وزارت امور اقتصادي و دارایی

قانون اصالح مواد «قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به پیوست در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم 
با که {» ) قانون اساسی و اصالحات بعدي آن44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست7) و (1(

در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه عنوان طرح به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شده بود} 
به تأیید شوراي نگهبان 29/11/1399سیصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ یکهزار و

مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده، جهت اجرا 13/12/1399مورخ 100976/43رسیده و طی نامه شماره 
گردد. ابالغ می

) قانون 44هارم (هل و چهاي کلی اصلی چ) قانون اجراي سیاست7) و (1قانون اصالح مواد (
15/11/1399مصوب اساسی و اصالحات بعدي آن

قانون )44هاي کلی اصل چهل و چهارم (قانون اجراي سیاست) 1) ماده (22) و (21بندهاي (-1ماده 
) به آن 24) و (23با اصالحات و الحاقات بعدي آن به شرح زیر اصالح و بندهاي (25/3/1387مصوب اساسی

:شودالحاق می
نامه، گواهی، زهی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجاهرنوع اجازه الکترونیکمجوز کسب و کار:-21

، وع، ادامهراي شرو هرنوع سند مکتوبی است که بجواز، نماد، پاسخ به استعالم، موافقت، تأییدیه یا مصوبه 
.شودربط صادر میبرداري فعالیت اقتصادي توسط مراجع ذيتوسعه، انحالل یا بهره

اي که مدیریت و راهبري نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر امانهسدرگاه ملی مجوزهاي کشور:-22
ور محسوب ع رسمی مجوزهاي کشاین قانون، تنها مرجاالجرا شدن صدور مجوزها را برعهده دارد و پس از الزم

.شودمی
اي ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبري صدور سامانه:سب و کاردرگاه تخصصی مجوز ک-23

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

) قانون 5) این قانون، ماده (86هاي اجرایی موضوع ماده (: دستگاهه مجوزمراجع صادر کنند-24
، 1/6/1366مصوب قانون محاسبات عمومی کشور)5و ماده (8/7/1386مدیریت خدمات کشوري مصوب 

هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، تعاون ایران و اصناف ی شهر و روستا، اتاقشوراهاي اسالم
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هاي صنفی یا نمایندگان مستقیم ها، شوراها، مجامع و نظامهاي اقتصادي و غیراقتصادي، اتحادیهایران، تشکل
هاي زیرنظر کیالت و سازمانهاي زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشیا غیرمستقیم آنها، دستگاه

.زدایی و بهبود محیط کسب و کارسایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقرراتمقام معظم رهبري و
) تا 8هاي (ها ابقاء و تبصره) قانون به شرح زیر اصالح و سایر تبصره7) ماده (4) و (3هاي (تبصره-2ماده 

شود:) به آن الحاق می13(
گذاري در ایران، مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار موظفند شرایط و هیل سرمایهبه منظور تس-7ماده 

ر در و کاصدور یا تمدید مجوزهاي کسب و کار را به نحوي ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسبفرآیند
ظر خود نورد مجوز مصورت ارائه مدارك مصرح در درگاه ملی مجوزهاي کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن،

محیط زدایی و بهبودهیأت مقررات«سقف زمانی براي صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط را دریافت کند.
.شودتعیین و در درگاه مذکور اعالم می» کسب و کار
در صورتی که هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی -1تبصره 
تواند عالوه بر ارائه شکایت حضوري یا الکترونیکه در درگاه یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز میتعیین شد

دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز کتباً از باالترین مقاممرکز ملی رقابت، به 
ی یا استاندار مربوط موظف است ظرف خود را درخواست کند. در این موارد، باالترین مقام دستگاه اجرائ

حداکثر هفت روز کاري از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، 
موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم کند. باالترین مقام 

موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخالل یا اهمال دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط
معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به هیأت تخلفات ادارياند را بهکرده

محکوم 7/9/1372مصوب قانون رسیدگی به تخلفات اداري) 9هاي مقرر در بندهاي (د) به بعد ماده (مجازات
.شوندمی

ر جع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کاهریک از مرا-2تبصره 
ه ندارند ر اجازصادرکنندگان مجوز کسب و کاطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. را م

.، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند»اشباع بودن بازار«به دلیل 

ور در مذکاه متناع از پذیرش مدارك و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگا
اخالل در «اند، مصداق درگاه یاد شده را ارائه دادهصدور مجوز براي متقاضیانی که مدارك معتبر مصرح در

نفع رسیدگی و باالترین موظف است به شکایت ذيشوراي رقابت ) این قانون است و 45موضوع ماده (» رقابت
.حکوم کند) این قانون م61) ماده (12ول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (ئمقام مس

االجرا شدن این قانون، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از الزم-3تبصره 
نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصالح و لغو مجوزهاي براساس استاندارد تعیین شده 

زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روي درگاه ملی مجوزهاي کشور طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات
در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اظهارات موضوع این ماده بر به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

روي درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزي که اطالعات آن در این 
مقام دستگاه اجراي یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و و باالترینع استدرگاه ثبت نشده، ممنو
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زدایی و بهبود محیط کسب و ول حسن اجراي این ماده هستند. هیأت مقرراتئمدیران مجاز از طرف وي مس
کار موظف است، پس از بارگذاري اطالعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت 

ه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و شش ما
.در درگاه ملی مجوزهاي کشور متشر نماید

کشور، ان کلاین هیأت هرماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادي و دارایی و با حضور دادست
نماینده االختیار آنان، دواسبات کشور یا نمایندگان تامرئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان مح

ن، رکزي ایرااون ممجلس شوراي اسالمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، رئیس اتاق تع
مدیریت خدمات ) قانون5رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذیربط موضوع ماده (

ط، نواتی مربوس) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه 5اده (کشوري و م
احل صدور شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و مرتشکیل می

نحوي تسهیل و تسریع نماید و ها را به ها و مانند ایننامهها، آیینمجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامه
ل آن هاي آن را به نحوي تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحهزینه

د. کمترین زمان ممکن صورت پذیراندازي آن کسب و کار درترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوري و راه
اقتصادي وها پس از تأیید وزیر امورها و آیین نامهها، دستورالعملمصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه

مجوزهاي ز تأیید هیأت وزیران براي کلیه مراجع صدوراپس هاي هیأت وزیراننامهدارایی و در مورد تصویب
.باشداالجراء میها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و کار نقش دارند الزمکسب و کار و کلیه دستگاه

اف به ین اهدهیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق افعالیت این 
ه تهیه و بوانیناصالح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهاي الزم را براي اصالح ق

.مراجع مربوطه ارائه کند
محیط کسب و کار و تسهیل صدور زدایی در جهت بهبود هیأت مقرراتتدر مواردي که تصمیما-1

فته، هت دو مجوزها، نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف مد
ا حداکثر یأت رتصمیمات هیأت را براي هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است پیشنهادهاي این ه

.گیري کندها تصمیمظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آن

ود محیط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبوزارت امور اقتصادي و دارایی (دبیرخانه هیأت مستقر در-2
ایی ادي و داراقتص) است. دبیر هیأت از بین افراد مورد وثوق و امین به انتخاب و حکم وزیر امورکسب و کار
.شودمنصوب می
االجراء شدن ز موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از الزمادرکننده مجوکلیه مراجع ص-4تبصره 

اولویت راساسباین قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهاي خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذي)، 
ر زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج دتعیین شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات

دمات خارجرائه خطریق درگاه ملی مجوزهاي کشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و اشناسنامه مصوب و از 
منوع است کور ماز موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذ

وع نفع، نسبت به موضو شوراي رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذي
.رسیدگی و براساس مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم کند
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، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهاي کسب و کار »رسانی مذکورپایگاه اطالع«اندازي پس از راه
رسانی العاه اطچنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بالفاصله به دستور رئیس هیأت در پایگ

شکل کردن رنحو، مود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارك مورد نیاز و به هشیاد شده اعمال می
.ودصدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعالم ش

ا یدرکی مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا م
ه کار مطالبورسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب اي بیش از آنچه در پایگاه اطالعهزینه

اب پنجم: ) قانون مجازات اسالمی (کت600کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (
.) است2/3/5137هاي بازدارنده، مصوب تعزیرات و مجازات

ح و لغو ات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصالکننده مجوز مکلفند استعالمکلیه مراجع صادر-1
د زدایی و بهبوتمجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهاي کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررا

محیط کسب وکار قرار دهند. 
راري برايجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارك و استعالمات را به صورت تکممراجع صدور -2

صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند. 
وز اي تخصصی مجوز (ملی ـ استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجکلیه درگاهه-3

زهاي کشور انجام دهند. خود را فقط از طریق درگاه ملی مجو
زدایی و بهبود محیط کسب و یریت درگاه ملی مجوزهاي کشور با دبیرخانه هیأت مقرراتراهبري و مد-4

ري افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوافزار، نرمکار است و کلیه امور مرتبط با سخت
افزار، ختسکلف است در حوزة تأمین زیرساخت، ري اطالعات مشود. وزارت ارتباطات و فناواطالعات تأمین می

ماید. بار یی اقدام ناها، براساس انتظارات اعالمی وزارت امور اقتصادي و دارافزار و بستر امنیتی و فنی دادهنرم
عیین تون اجازهحل قانفعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از مارائهمالی احتمالی ناشی از 

شود. یتأمین م5/9/1392و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 
زدایی و تدرگاه ملی مجوزهاي کشور ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررانحوه فعالیت-5

ه مجوز رسد و براي تمامی مراجع صادرکنندبهبود محیط کسب و کار به تصویب امور اقتصادي و دارایی می
االجراء است. الزم

امه ) قانون برن62کارگروه موضوع ماده («ز تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیاراتا-5تبصره 
زدایی و تسهیل صدور هیأت مقررات«به » 15/10/1389پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب 

هاي کلی اصل چهل و ) قانون اجراي سیاست7) و (6)، (1موضوع قانون اصالح مواد (» و کارمجوزهاي کسب 
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 62شود و ماده (منتقل می1/4/1393) قانون اساسی مصوب 44چهارم (

.شودجمهوري اسالمی ایران لغو می
هاي متعدد هاي اقتصادي که نیازمند أخذ مجوز از دستگاهدر مورد آن دسته از فعالیت-6تبصره 

امور أخذ و تکمیل و صدور باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره می
مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضاي مجازي با مشارکت 

نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی اي اقدام میگونههاي مرتبط بهسایر دستگاه
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زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب مقررات«ه توسط هیأت شدبینیموردنظر براي صدور مجوز از زمان پیش
.تجاوز ننماید» و کار

ریق از طدر ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههاي فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات
مل عهاي واحد و یا در فضاي مجازي اقدام و همکاري الزم را به االختیار در محل پنجرهاستقرار نماینده تام
ات)، ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررهاي مربوطه شامل رویهآورند. دستورالعمل

هاي تهاي اصلی در صدور مجوز در فعالیکه به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه
موضوع ماده» هاي کسب و کارمجوززدایی و تسهیل صدور مقررات«مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت 

) قانون اساسی 44هاي کلی اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سیاست7) و (6)، (1) قانون اصالح مواد (3(
عه جمهوري ) قانون برنامه پنجساله پنجم توس70شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (تهیه و ابالغ می

.شوداسالمی ایران لغو می
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی 76در ماده (١صوبات کمیته مذکورم-7تبصره 

باشد به زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار میایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات
.شوداین هیأت ارسال می

راجع تابع احکام این ماده بوده و میجاد هرگونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط ا-8تبصره 
رخانه ه دبیبمسؤول و ذیربط مجوز مکلفند ظرف یک ماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعالن رسمی مراتب 

اصالح و زدایی و بهبود محیط کسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسه صدور، تمدید،هیأت مقررات
یأت هند.ه شده بر روي درگاه ملی مجوزهاي کشور اقدام نمایلغو مجوز جدید براساس استاندارد پیاد

ه مجوز زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاري اطالعات مربوط بمقررات
.م نمایداقداجدید در درگاه ملی مجوزهاي کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن

توان اعالن متقاضی را و کار را که میع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهاي کسبمراج-9تبصره 
ر زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعالم کنند. دجایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیأت مقرات

مجـوز خواهـد بـود. گونه موارد، ثبت اعالن متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار به منزله صـدوراین
تواند موارد موضوع این تبصره را رأسـاً شناسـایی و مراجـع زدایی و بهبود محیط کسب و کار میهیأت مقررات

.صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعالن به جاي صدور مجوز کند
ز یـا نیازمنـد مجـوهمچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهاي زیرمجموعه خود اعم از 

سـتانی و بـهنیازمند ثبت اعالن را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک اسـتانی و شهر
.رسانی خود منتشر و به صورت مستمر آن را به روز کنندصورت داده باز در پایگاه اطالع

، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، تعاون هاي بازرگانیهاي زیرمجموعه قواي سه گانه و اتاقدستگاه-10تبصره 
عملیـاتی -ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائـی هاي کارفرمایی و کارگري ذيایران و اصناف ایران و تشکل

زدایـی و بهبـود ارتقاي رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را که به تصویب هیأت مقررات
                                                            

هاي توسـعه برنامهقانون احکام دائمی 12قانون برنامه پنجم  به موجب بند ب ماده 76در حال حاضر کمیته مذکور در ماده . ١
قانون احکام دائمی 12، همان کمیته موضوع بند ب ماده 7در تبصره 76کشور دائمی شده است؛ بنابراین منظور از کمیته ماده 

فصل اول).54(براي مطالعه بیشتر رجوع کنید: شماره شود حمایت از کسب و کار هم یاد مییتهاست که از آن به کم
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اجراء و گزارش خود از نحوه اجراي این برنامه را هرساله و تا پایان اردیبهشت مـاه رسد، محیط کسب و کار می
.سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور ارائه کنند

قتصادي و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضـاي شـوراي مـذکور در وزیر امور ا-11تبصره 
شـود. دبیرخانـه یاضـافه م5/3/1394اقتصاد مقاومتی مصوب هاي کلی ) قانون نحوه پیگیري سیاست1ماده (

ازمان برنامـه و س) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیالت، در 2این شورا و کارگروه موضوع ماده (
هاي این شورا و کارگروه به صورت مشترك توسـط سـازمان مـذکور و شود و گزارش فعالیتبودجه تشکیل می

المی قتصادي و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش ماهه بـه مجلـس شـوراي اسـوزارت امور ا
زدایـی و بهبـود شود. پیشنهادهاي این شورا و کارگروه در حوزه وظـایف و اختیـارات هیـأت مقرراتتقدیم می

.شودمحیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادي و دارایی در این هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می
ها و مراجع هاي دستگاهده عالوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیتمفاد این ما-12تبصره 

می ایران ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسال29مصرح در ماده (
ت و فناوري، بهداشـت، درمـان و وم، تحقیقاهاي آموزش و پرورش، علاز جمله وزارتخانه14/12/1395مصوب 

اي و تخصصی دولتی و هاي حرفهآموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون
گذاري و هاي زیرمجموعه آن خواهد بـود. سـازمان سـرمایهغیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه

گذاري در کشور را از طریق هاي سرمایهوظف است اطالعات مربوط به فرصتهاي اقتصادي و فنی ایران مکمک
.درگاه ملی مجوزهاي کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد

هایی که توسط نظـر مقـام معظـم رهبـري اده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازماناجراي این م-13تبصره 
ت قت رئیس آن قوه اسمجموعه قوه قضائیه منوط به موافهاي زیرهستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاه

بندي اطالعاتی و امنیتی ها در مورد احکام این ماده، داراي طبقههاي دستگاهو در مواردي که وظایف و فعالیت
.باشد، منوط به تصویب شوراي عالی امنیت ملی است

یصد و نـود وپانزدهم بهمن ماه یکهزار و سقانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 
.به تأیید شوراي نگهبان رسید29/11/1399نه مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
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مجوزهاي کسب و کارقانون تسهیل صدور 
مصوب ) قانون اساسی44هاي کلی اصل (قانون اجراي سیاستمکرر، به7متن زیر به عنوان ماده -1ماده 

.شودبا اصالحات و الحاقات بعدي الحاق می8/11/1386
م و انضباط اجتماعی، نظ-زیست، بهداشت عمومیوکار که سالمت، محیطي کسبکلیه مجوزها-مکرر7ماده 

ابع برداري از منکنند یا مستلزم بهرهپولی، مالی و ارزي، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می
وکار و و بهبود محیط کسبزدایی طبیعی یا تغییر کاربري اراضی کشاورزي هستند، به تشخیص هیأت مقررات

ور االجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهاي کشکه تا سه ماه پس از الزمتایید هیات وزیران در صورتی
ی شده و معرفثبت شوند، به عنوان مجوزهاي تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است

.این قانون می باشد7ز بر اساس ماده فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجو
محورثبتن مجوزهاي وکار به عنواسایر مجوزهاي کسباالجراء شدن این قانون، از چهارماه پس از الزم

تقاضیان م. شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهاي کشور به منزله صدور مجوز استشناخته می
ات ري و مراعاجبام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهاياین مجوزها باید در زمان ثبت نا

مرکزیند. ء نمااي مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاقوانین و شرایط حرفه
بت میل ثملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاري پس از تک

قوقی حهمراه شناسه یکتاي مجوز صادره براي شخص حقیقی یا م در درگاه ملی مجوزهاي کشور، مجوز بهنا
هاي ایران، تعاون و اصناف،اطالع نهادهاي نظارتی، اتاقو مراتب را بهمتقاضی به شکل برخط را صادر کند 

ازمان امور مالیاتی کشور و ههاي اجرائی مربوطه ازجمله سهاي ذي ربط و دستگالهاي صنفی، تشکاتحادیه
.سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهاي صادره را به صورت عمومی منتشر کند

ود تکمیل هاي ملیِ موجاطالعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها براي درخواست مجوز با استفاده از سامانه
کنند مرتکب نمیآنها پشتیبانی ود ازهاي ملی موج. درصورتی که متقاضی در ثبت اطالعاتی که سامانهشودمی

و گرددیمزدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط ، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقرراتخالف شود
.شودمرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می

.باشدصالح نمیمفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذي
أییدمحور،هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزي به فهرست مجوزهاي ت-1تبصره

یأت هزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات
.کنددرصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می

وکارهاي تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در کلیه مجوزهاي کسب-2تبصره 
صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهاي کشور بارگذاري 

�عا�ی ۱۴۵-۷۷۸۹/۱۱�ماره:���ه
۰۵/۲/۱۴۰۱�ر�خ:

��و�ت:...................
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کنند. تغییر پیدا میمحورزدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبتنشود با تشخیص هیات مقررات
زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران ، سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات

مسئوالن و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را حسب مورد به شوراي رقابت یا هیات 
.تخلفات اداري معرفی کنند

هاي ، اتحادیهشخاص حقیقی یا حقوقیااز اعتراض محور پسثبتبرداري از مجوزهاي در طول زمان بهره
زدایی و بهبود محیط هیأت مقرراتربط با ارائه دالیل توجیهی بههاي اجرائی ذيیا دستگاهها صنفی، تشکل

ور وجود وکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحکسب
.دارد

، پاسخ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهاي کشور-3صره تب
ظر نجوز مورد مده و درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعالم نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته ش

مامی تگیرد.ی قرار میاز طریق درگاه ملی مجوزهاي کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاض
صوص خهاي حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهاي صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در مسئولیت

ست وظف امجوزهاي صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، م
.رساندقاضی بصورت مکتوب به اطالع متدالیل و مستندات تصمیم خود را به

ه قانون باشد بوضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این-4تبصره 
ندگان فیایی دارجغرادالیلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله

ت حدودیابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع مدرصورت محدودیت منو یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.
ا بار و کجدید به تشخیص نهادهاي ذي ربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و 

.ودبتصوب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد 
اي موکول به داشتن همان سطح صالحیت و طی حرفههايانتقال مجوزهاي ناظر به صالحیت-5تبصره 

مکان پذیرجوز افرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده م
در وز است سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجااست و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو

خطار و از ادوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پسصورتی که هر مجوز به مدت
.سازي، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهدماهه به صاحب مجوز براي فعالاعطاي مهلت یک

کتاي مجوزیارائه شناسهدر مواجهه با استعالم ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی،-6تبصره 
راي کند. در صورت مثبت بودن استعالم، درخواست مدارك اضافی باز سوي دارنده مجوز کفایت میصادره 

قانون ) 19هاي تعزیري درجه شش موضوع ماده (وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتمجوز کسب
.شودمحکوم می10/2/1392مجازات اسالمی مصوب 

هرگونه استعالم، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه ،شدن این قانوناالجراماه پس از الزماز شش-7تبصره 
یکتاي مجوز صادره صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهاي کشور قابل انجام است. امکان استعالم شناسه یکتاي 

کز ملی مطالعات، صادره براي دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهاي کشور باید براي عموم مردم فراهم باشد. مر
االجرا شدن این پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است براي مجوزهاي کسب و کار اخذ شده قبل از الزم

ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک
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این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد االجرا شدنوکارهایی که از دو سال پس از الزمکسب
.شوندمجوز محسوب می

16/11/1390صوب مو کارقانون بهبود مستمر محیط کسببه) 31و () 29دو ماده به عنوان مواد (-2ماده 
:شودالحاق می

ماه جمهور حداکثر ششربط رییسوزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با همکاري معاونت ذي-30ماده 
عات پایگاه اطال«قاء پس از الزم االجراشدن این قانون، با استفاده از ظرفیت هاي موجود نسبت به اصالح و ارت

ن مدیریت قانو5هاي اجرایی موضوع ماده دستگاهاقدام نماید. » سب و کارقوانین و مقررات مرتبط با محیط ک
نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در نویس آئینخدمات کشوري مکلفند پیش

ت عموم یانظراتارنماي (سایت) خود به اطالع عموم و فعاالن اقتصادي برسانند تا فرصت الزم براي اعالم
نامه، هاي اجرایی مکلفند هرگونه آئینهمچنین دستگاه .عاالن اقتصادي و تشکل ها وجود داشته باشدف

ند. موم برسانالع عدستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بالفاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اط
ن مادهپایگاه موضوع اییکسال پس از الزم االجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در 

.باشدنافذ می
االجراء شدن این قانون، مماه پس از الزبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است حداکثر سه-31ماده 

ار ول و اعتبراي پدستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهاي تسهیالت بانکی را تهیه کند و به تصویب شو
هاي فیتها و مؤسسات اعتباري موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظربرساند. بانک

عات ه اطالبراردادهاي تسهیالت را با امکان دسترسی هر تسهیالت گیرنده موجود، سامانه الکترونیکی ق
االجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی سال پس از الزمتسهیالت خود ظرف یک

، تهاتر، نرار به دیت، اققراردادهاي تسهیالت و قراردادهاي وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبا
االجراء شدن میک سال پس از الزنامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهالت اقدام نمایند. صلح و توافق، رضایت

مزد، ز قبیل کارها و مؤسسات اعتباري (ااین قانون، دریافت هر گونه وجه قانونی مرتبط با تسهیالت توسط بانک
د نجام خواهکور ار قالب قرارداد درج شده در سامانه مذهزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) د

.پذیرفت
نوط بر ماالجراء شدن این قانون منعقد شده است، در خصوص قراردادهاي تسهیالتی که قبل از الزم-1تبصره 

پس از ثبتها و مؤسسات اعتباري مکلفند یک هفتهاینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک
ز جدول اهالت واست مشتري یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطالعات کامل تسدرخ

.جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند
الجرا شدن پس از الزم اتا زمان پیاده سازي کامل سامانه قراردادهاي تسهیالت که حداکثر دو سال-2تبصره 

عم از امشتریان یند کهرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمابانکها مکلفند ظاین قانون است، 
ه تصویري رسی بتسهیالت گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دست
رت کاغذيصوا بهاز نسخه کاغذي قرارداد تسهیالتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قرارداده

.ودشگیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتري، در پرونده شعبه نگهداري به تسهیالت
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ي ها و مؤسسات اعتباري در راستابانک مرکزي موظف است ضوابط انضباطی الزم را براي بانک-3تبصره 
ن سامانه ل محاسبات ایدر هر حاند. بینی کاجراي این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش

امهال ساب وحالکترونیکی مبناي امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه 
.دهندقدام قرارناي اقرارداد از سوي بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطالعات را مالك و مب

.رات مقام قضائی نیستحکم این تبصره مانع از اختیا
ن یا کارکناهاي مصوب شوراي پول و اعتبار، اعم از از مدیرانمتخلفین از مفاد این ماده یا از نرخ-4تبصره 

ر ماده قرر دخاطی شبکه بانکی عالوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات م
منوعیت مو یا )2/3/1375رات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب یتعز-قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم) 576(

.گردندها و مؤسسات اعتباري در هر حال حداکثر ا دو سال محکوم میاز اشتغال در بانک
به شرح زیر 25/4/1354قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتراران مصوب ) 5ماده (-3ماده 

:شوداصالح می
موزش کشور نسبتسازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آ-5ماده 

امتیاز میانگین %)70به برگزاري آزمون سردفتري و دفتریاري اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (
طی شده، جهتپذیرفتهحائزان باالترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان) %1نمرات یک درصد (

ه اده از جملشوند. هر گونه انتقال موضوع این ممراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور معرفی می
.گیرنده در آزمون مذکور استاین قانون منوط به قبولی انتقال) 69انتقال امتیاز موضوع ماده (

و فرهنگی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی)88ماده (» چ«بند براي مشموالن-تبصره
اده حداقل مبا اصالحات و الحاقات بعدي، نصاب مذکور در این 14/12/1395جمهوري اسالمی ایران مصوب 

.است) %60شصت درصد (
بر «عبارت 18/1/1381مصوب انون کارشناسان رسمی دادگستريقانون ک)7ماده (» الف«در بند -4ماده 

:شودبه این بند الحاق می) 2و () 1هاي (حذف و دو تبصره به عنوان تبصره» اساس نیاز مناطق کشور
قضائیه ن خانواده قوهکانون کارشناسان رسمی دادگستري و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاورا-1تبصره 

دام می اقاز طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاري آزمون کارشناسان رسموظف است هرساله
ن باالترین امتیاز حائزا)%1(امتیاز میانگین نمرات یک درصد ) %70(نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد 

می سان رسشده، براي طی مراحل مقتضی به کانون کارشنادر هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته
شوند. توزیع استانی قضائیه معرفی میدادگستري و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 

.باشدشدگان میامتیاز پذیرفتهشدگان بر اساس تقاضا یاپذیرفته
ون ف کاننظارت بر اجراي این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکا

گزاري قضائیه از بررشناسان رسمی دادگستري و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه کا
زات ه مجابآزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام کند. استنکاف از اجراي این حکم جرم محسوب و مرتکب 

.خواهد شدقانون مجازات اسالمی محکوم )19(محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده 
وري عی و فرهنگی جمهقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتما» چ«براي مشموالن بند -2تبصره 

.باشدمی)%60(حداقل شصت درصد ) 1اسالمی ایران، نصاب مذکور در تبصره (
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به شرح زیر اصالح و 17/1/1376مصوب قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستري)1تبصره ماده (-5ماده 
:شودبه آن الحاق می) 2یک تبصره به عنوان تبصره (

قضائیه مکلفند هر قوه کانون وکالي دادگستري و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده-1تبصره 
وطلبانی کهدا. دت به برگزاري آزمون پروانه وکالت اقدام نماینسال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسب

اند، به ا کسب کردهحائزان باالترین امتیاز ر)%1(امتیاز میانگین نمرات یک درصد )%70(حداقل هفتاد درصد 
اجراي گردند. نظارت برعنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می

ي و ادگسترتبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکالي داین 
ام کند اري آن اقدقضائیه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزمرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 

جه ششحقوق اجتماعی درو استنکاف از اجراي این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از
.قانون مجازات اسالم محکوم خواهد شد) 19موضوع ماده (

وري عی و فرهنگی جمهقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتما» چ«براي مشموالن بند -2تبصره 
.باشدمی)%60(حداقل شصت درصد) 1اسالمی ایران، نصاب مذکور در تبصره (

و چهارصد شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزارج ماده در جلسه علنی روز سهقانون فوق مشتمل بر پن
.به تأیید شوراي نگهبان رسید30/1/1401مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

ییس مجلس شوراي اسالمیر-محمدباقر قالیباف
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بسمه تعالی
»باصلوات بر محمد و آل محمد«

زارت علوم، تحقیقات و فناوريو-وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیو-وزارت امور اقتصادي و دارایی 
فناوري رییس جمهورمعاونت علمی و 

ووزارت ارتباطـات 24/2/1397مـورخ 19787/1بـه پیشـنهاد شـماره 29/2/1398هیئت وزیران در جلسه 
نامه حمایت فناوري اطالعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران آیین

هاي نوپا را به شرح زیر تصویر کرد:از شرکت

هاي نوپاحمایت از شرکتنامه آیین

روند:نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین-1ماده 
و ارتباطـات کـه اطالعـاتهر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فنـاوري هاي مورد حمایت:شرکت-الف

رخوردار باشد: کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تمام شرایط زیر ب
) ریال باشد.2,500,000,000داکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون (ح-1
مالك 1398) ریال باشد. این مبلغ در سال 5,000,000,000ر سال کمتر از پنج میلیارد (ددرآمد شرکت -2

ی ایران توسط کارگروه موضـوع اسالمبانک مرکزي جمهورياعالمیهاي بعد براساس نرخ تورم است و در سال
نامه تعدیل و اعالم خواهد شد.) این تصویب10تبصره ماده (

حبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایـت قـانون تجـارت بـه حسـاب مؤسسین و صا-3
الیانه سـد افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانـه آنهـا از سـه برابـر حـداقل حقـوق و دسـتمز

کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد.
) 11در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوري اطالعات ایران موضوع مـاده (مشخصات شرکت-4

نامه ثبت شده باشد.این تصویب

......................�ماره
1/3/1398:ر�خ�

ه54991ت/ ��٢۵٠٧١
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صوب م-مهوري اسالمی ایران جه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی عقانون برنامه پنجساله ششم توسقانون:-ب
1395-.

سازمان فناوري اطالعات ایران.سازمان:-پ
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.وزارت:-ت

شود.برداري فناوري اطالعات توسط وزارت انجام میصدور پروانه بهره-2ماده 
هاي ه مراکـز و واحـدعانـدازي و توسـ) قـانون، از راه4وزارت موظف است در اجراي بند (ث) مـاده (-3ماده 

بنیـان بـا اولویـت تسـري در رشـد و ها و مؤسسات پژوهشـی دانشتحقیق و توسعه، پژوهشی یا مراکز، شرکت
هاي مورد حمایت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت نماید. گذاري در شرکتهمچنین سرمایه

پـذیر و ارتقـاي تولید رقابت) قانون رفع موانع44نامه اجرایی ماده (وزارت موظف است براساس آیین-4ماده 
الحات بعـدي آن، در و اصـ8/6/1394مورخ ه52231ت/73318نامه شماره نظام مالی کشور موضوع تصویب

هاي مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار صندوق پژوهش و فناوري نوآفرین که با مأموریت توسعه شرکت
ش رات مصـوب مربـوط بودجـه سـاالنه بـا مشـارکت بخـ) ریال از محل اعتبا1,000,000,000,000میلیارد (

هاي تابع آن مجازند از محل وجوه اداره ها و شرکتشود، مشارکت نماید. وزارت و سازمانغیردولتی تشکیل می
نامـه اجرایـی یـاد شـده مشـارکت ) آیین6شده در اختیار، در تأمین منابع مالی صندوق مزبور براساس مـاده (

هاي تابع آن از سرمایه و منابع مالی این صندوق حداکثر چهل درصد ها و شرکتسازماننمایند. سهم وزارت و 
) خواهد بود.40%(

افزایی و ارتقـاي دانـش هاي مهـارتمینـهز) قـانون در 4اساس بند (ز) ماده (هایی که برکلیه مشوق-5ماده 
شود، با تأیید سازمان شامل اعمال میبنیان از سوي دولت خانگی و دانشاي و حمایت از مشاغل کوچکحرفه

شود.هاي مورد حمایت میشرکت
باشند.) قانون می71اده (منامه اجرایی هاي مورد حمایت، مشمول مزایاي آیینشرکت-6ماده 
شوند، تکلیفی به پرداخت حق بیمه هاي مورد حمایت، سهامدارانی که کارفرما محسوب میدر شرکت-7ماده 

ندارند.ی عتأمین اجتما
هـاي علـم و ها)، مراکز رشد، مناطق ویـژه علـم و فنـاوري و پاركدهندهمراکز نوآوري (اعم از شتاب-8ماده 

المللی، با رعایت قوانین و مقررات اشتغال اتباع خـارجی و مـاده هاي بینفناوري به منظور تسهیل در همکاري
الملل، گري، حقوق بینرجی خصوصاً در زمینه مربی) قانون کار، مجاز به استفاده از نیروهاي تخصصی خا121(

ضویت المللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرایط مذکور در ماده یاد شده، سازمان به عثبت اختراعات بین
نامه ) قانون کار موضوع تصویب129نامه اجرایی ماده () آیین13هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع ماده (

آید.آن در میبعديو اصالحات 17/4/1371مورخ ه154ت/15414شماره 
ه یـک بـ) از سهام یک شرکت مـورد حمایـت %67در صورت واگذاري حداقل شصت و هفت درصد (-9ماده 

ابل خرید وشرکت دیگر یا ادغام آن در شرکت دیگر، کلیه مجوزهاي دولتی دریافت شده اعم از مجوزهاي غیرق
هاي اجرایی، با رعایت قوانین قابل واگذاري است.اجرا و قرارداد با دستگاهفروش و قراردادهاي در حال

ها دهندههاي مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهاي کاري اشتراکی و شـتابدرصورتی که شرکت-10ماده 
و هاي امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)هاي مـؤدي سازمانباشند، 
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. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)هاي مزبور با رعایت قـوانین و مقـررات مربـوط کارگاهی اقدام نمایند
خواهد بود.

هاي ی مرکب از وزارتخانهها توسط کارگروهدهندهرشد، فضاهاي کاري اشتراکی و شتابفهرست مراکز-تبصره
هاي جمهور و سازمانرییسارتباطات و فناوري اطالعات و علوم، تحقیقات و فناوري و معاونت علمی و فناوري 

شود.امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعالم می
اندازي سامانه متمرکز درخواست خدمات سـازمان فنـاوري اطالعـات سازمان موظف است ضمن راه-11ماده 

هاي متقاضی و تعریف حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت سـالیانه، ات شرکتایران، جهت ثبت اطالع
سـازي نمایـد و همچنـین نامه را به صورت الکترونیکـی طراحـی و پیادهاین تصویبعي فرآیندهاي موضوکلیه

ایت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.هاي موضوع حماسامی شرکت
ياسحاق جهانگیر

جمهورمعاون اول رییس
جمهور، دفتر ریـیس قـوه قضـاییه، دفتـر معـاون اول ریـیس رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رییس

جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداري و استخدامی کشور، سـازمان برنامـه و بودجـه 
جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت رییسکشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس 

اداري، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شوراي اسالمی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و 
ها و مؤسسات دولتی، نهادهاي انقالب اسـالمی، روزنامـه رسـمی جمهـوري ها، سازمانمقررات، کلیه وزارتخانه

شود.رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابالغ میرخانه شوراي اطالعاسالمی ایران، دبی
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تصویب نامه در خصوص بهبود محیط کسب و کار و ثبت و دریافت شناسه یکتاي مجوز بر روي 
درگاه ملی مجوزهاي کشور

هیأت وزیران27/7/1399مصوب 
پارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلفند ظرف شش مـاه به منظور یک-1

شـوند، بـر ح میترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابالغ این تصویبنامه صادر، تمدید یـا اصـال
مـان زمجـوزي کـه بعـد از روي درگاه ملی مجوزهاي کشور، ثبت و شناسه یکتاي مجوز دریافت نماینـد. هـر 

ا بـاندازي این درگاه صادر شده و فاقد شناسه یکتاي مجوز باشد، معتبر نیست. مراجع صدور مجوز مکلفنـد راه
هـاي خواسـته شـده، ایـن شناسـه را هاي صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارایه دادهاتصال الکترونیکی سامانه

. دریافت و بر روي مجوزهاي صادره ثبت نمایند
هایی کـه کلیه دسـتگاه–)1(1393مصوب –) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 9ر اجراي ماده (د-2

نامه، باشند، مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ ابالغ این تصـویبها میها و زیرساختمراجع قانونی استعالم حریم
) قانون مـذکور 9نامه اجرایی تبصره ماده (هاي خود، بر اساس آیینهاي اطالعات مکانی عارضهپس از تهیه الیه
سخ استعالمات مـذکور بـه ، نسبت به پا)2(13/6/1398هـ مورخ 43775ت/73463نامه شماره موضوع تصویب

صورت الکترونیکی هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. 
هاي اطالعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است. مسؤولیت به روزرسانی و نگهداري الیه

ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفـت، منـابع زیرساختها وراجع صادرکننده استعالم مرتبط با حریمم-3
هاي زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتـع، آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوي، میراث فرهنگی، شهر، حریم

هاي دریافت شده ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواستصنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه
فسـیر تی مجوزهاي کشور، ظرف پانزده روز کاري به صورت واضـح، غیرمشـروط و غیرقابـل از طریق درگاه مل

باشد. پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست می
باشـد و غیرقابـل تغییـر پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صـادرکننده اسـتعالم می-1تبصره 

است. 
هاي مرتبط با اعالم و در پایگـاه ، حریم1399موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه ع مراج-2تبصره 

رسانی اینترنتی خود اعالم نمایند. اطالع
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ها و واحدهاي کوچک و خصوص استثناء شرکتدر19/2/1395هـ 53097/ت18549نامه شماره تصویب
هــ مـورخ 39399ت /211849نامه شـماره متوسط تولیدي صنعتی، کشاورزي و خدماتی از شمول تصـویب

26/12/1386
بانـک مرکـزي 7/2/1395مـورخ 34103/95بـه پیشـنهاد شـماره 15/2/1395هیأت وزیران در جلسه 

در وجمهوري اسالمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران 
خروج غیرتورمی از رکود، تصویب کرد: هاي دولت برايراستاي اجراي کامل سیاست

منـدي از و خدماتی به منظـور بهرهواحدهاي کوچک و متوسط تولیدي صنعتی، کشاورزيها وشرکت-1
) و 3، بندهاي (26/12/1386هـ مورخ 39399ت /211849نامه شماره تسهیالت و تعهدات از شمول تصویب

و نیز شرط عدم بدهی غیرجاري و چـک 26/7/1393مورخ 84570/50582نامه شماره ) جزء (ج) تصمیم4(
باشند. شتی مستثنی میبرگ

هـاي نامه، به ترتیب بنگاه) این تصویب1کت و واحدهاي کوچک و متوسط مذکور در بند (منظور از شر-2
) 100) تا (50هاي اقتصادي داراي تعداد کارکنان بین () نفر و بنگاه50اقتصادي داراي تعداد کارکنان کمتر از (

باشد. نفر می
حاق جهانگیرياس–معاون اول رئیس جمهور 
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اري و رؤسا با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اد7/11/1399هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ 
بـه صـدور و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت اراء به شرح زیر

رأي مبادرت کرده است.
رأي هیأت عمومی

صـالح قانون اساسی هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایـل اسـت و مخـالف اسـالم و م28الف: مطابق اصل 
23/11/1397مورخ 2047-2049عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و با عنایت به مفاد دادنامه شماره 

6و 7ح مواد قانون اصال1ف مندرج در ماده هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، از آنجا که عموم و اطالق تعری
شامل » مجوز کسب و کار«، لفظ 1393قانون اساسی مصوب سال 44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست1و 

قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسـب7ذیل ماده 2شود، از طرفی طبق تبصره پروانه کسب نانوایی می
متنـاع کننـد،ا، از پذیرش تقاضا یا صـدور مجـوز کسـب و کـار »شباع بودن بازارا«و کار اجازه ندارند به دلیل 

ر رسـیدگی د14/10/1395-807چنین سابقاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره هم
اخلـی معاون توسـعه بازرگـانی د20/10/1393–217130/60به شکایتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 

ه هاي جدید، با اسـتداللی مشـابصنعت، معدن و تجارت مبنی بر برخورداري از صدور مجوز براي نانواییوزارت
واد قانون اصالح م7ماده 2گفته، رأي به ابطال بخشنامه یادشده به جهت مغایرت با حکم تبصره استدالل پیش

ه است. صادر کرد1393ال سمصوب 44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست1و 6و 7
س بخشنامه مورد شکایت به لحاظ ممنوعیـت پـذیرش درخواسـت جدیـد بـراي تأسـی1و 4بنابراین بندهاي 

هاي ضـدرقابتی مـورد نظـر نانوایی تحت هر عنوانی و تحمیل شرایطی مغایر با حق آزادي انتخاب شغل و رویه
88و ماده 12ه ماد1مستند به بند مقنن و نیز عدم پاسخگویی به متفاضیان مجوز نانوایی مغایر قانون است و

شود. ابطال می1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 
هاي ضدرقابتی مورد نظر مقنن و نیز عدم پاسـخگویی تحمیل شرایطی مغایر با حق آزادي انتخاب شغل و رویه
یالت و آیـین قـانون تشـک88و مـاده 12ماده 1بند به متقاضیان مجوز نانوایی مغایر قانون است و مستند به 

شود. ابطال می1392دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 
ل کسـب ، در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد مح1392قانون نظام صنفی اصالحی 18ب: مطابق ماده 

رد فـصورتی که لیم کند. اتحادیه درخود را به دیگري واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تس
دیدي جی، پروانه معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبل

ب قانون اخیرالذکر، واگذاري محل کس18کند. براین اساس، مطابق حکم ماده به نام فرد معرفی شده صادر می
تأیید سـازمان «نامه مورد شکایت به لحاظ درج شرط 2تأیید اتحادیه بوده و بند دارنده پروانه کسب منوط به

قانون نظام 18جهت انتقال یا واگذاري محل کسب نانوایی، مغایر با حکم ماده » صنعت، معدن و تجارت استان
ن دادرسـی قانون تشکیالت و آیی88و ماده 12ماده 1صنفی و توسعه دامنه شمول آن است و مستند به بند 

شود.ابطال می1392دیوان عدالت اداري مصوب سال 
قانون نظام صنفی، صدور بیش از یک پروانه کسـب بـراي هـر فـرد صـنفی واجـد 12ماده 3ج: مطابق تبصره 

نامه اجرایی موضوع این مـاده شرایط قانونی براي یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آیین
نامه مورد شکایت به لحاظ ممنوعیت صدور پروانه کسب براي پخت چند نوع 3ین اساس، بند بالمانع است. برا
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قانون نظام صنفی است 12ماده 3هاي نان به یک شخص، مغایر با حکم مندرج در تبصره نان در قالب مجتمع
1392مصوب سال قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 88و ماده 12ماده 1و مستند به بند 

شود. ابطال می
وع واحد صنفی قانون نظام صنفی افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر ن12د: با توجه به اینکه مطابق ماده 

قرر شده محل ماز همان قانون 27یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و در ماده 
اشـد بـا بیا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت براي آن صـادر نشـده دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی 

اندازي نانوایی بـدون گردد. بنابراین اقدام به تأسیس و راهاعالم اتحادیه رأساً از طریق نیروي انتظامی پلمپ می
بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد. 5مجوز مصرح در بند 

محمدکاظم بهرامی–می دیوان عدالت اداري رئیس هیأت عمو
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ادار عال شورا م�وبات

ادار عال شورا ب: ت�و مرجع

شماره ویژه نام�: 

فروردین دوشنب�، 

سال �فتاد و س� شماره 

اداريمصوبه شوراي عالی اداري در خصوص منشور حقوق شهروندي در نظام

١١٢٧١٢٨٢٨/١٢/١٣٩۵شماره 

مصوبه شوراي عالی اداري در خصوص منشور حقوق شهروندي
ها و سایر هاي دولتی، نهادهاي عمومی غیردولتی، استانداريها، مؤسسات و شرکتتمامی وزارتخانه

کنندستفاده میهایی که به نحوي از بودجه عمومی ادستگاه
و بـه پیشـنهاد سـازمان اداري9/11/1395شوراي عالی اداري در یکصد و هفتـاد و هشـتمین جلسـه مـورخ 

رتقـاي سـطح ااستخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداري پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و 
هاي کلـی داف سیاسـتهاي ایجادشده، تسهیل در تحقق اهـظرفیتزمندي شهروندان احقوق شهروندي، بهره

» ريبرنامـه جـامع اصـالح نظـام ادا«نظام اداري، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوري، بخـش هفـتم از 
، 29/9/1395، ابالغ شده در تـاریخ »منشور حقوق شهروندي«هیأت وزیران و همچنین 28/10/1393مصوب 

تصـویب بیرخانـه شـوراي عـالی اداري)را به شرح پیوست (ممهور به مهر د» حقوق شهروندي در نظام اداري«
نمود. 

باشد. االجراء میماده تدوین واز تاریخ ابالغ، الزم19این مصوبه در 
حسن روحانی–رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی اداري 
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حقوق شهروندي در نظام اداري
فصل اول: اصول و مبانی

ارتند از: اصول و مبانی حقوق شهروندي در نظام اداري منبعث از منشور حقوق شهروندي عب-1ماده 
مداري، کارآمدي، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه ي قانونه امور کشور بر پایهاداره شایست-1

هاي اجرایی الزامی است.مسئولین و کارکنان دستگاه
جویی داوري، منفعـتي مردم مبتنی بر اصل بیطرفی و پرهیز از هرگونه پیشاداررعایت قانون و انجام امور-2

هایش سیاسی، قـومی و رابطـه خویشـاوندي، توسـط همـه ورزي شخصی بدون در نظر گرفتن گرایشیا غرض
هاي اجرایی الزامی است. مسئولین و کارکنان دستگاه

طـرف قضـایی، اداري و نظـارتی، بـه ع صالح و بیمکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجا-3
ررات وانین و مققمنظور دادخواهی آزادانه براي شهروندانی که، تصمیمات نهادهاي اداري و یا کارکنان را خالف 

بدانند.
هاي اجرایی، که به نـوعی رسانی تصمیمات و اقدامات اداري همه مسئولین و کارکنان دستگاهالعالزام به اط-4

دهند. و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار میحقوق 
هاي اجرایـی بـراي پاسـخگویی و ارائـه ی مستمر شهروندان به مـدیران و کارکنـان دسـتگاهامکان دسترس-5

هاي الزم در چارچوب وظایف محوله.راهنماي
هاي اجرایی.ندان توسط دستگاههروشبندي شده و مورد نیاز لزام به ارائه و انتشار مستمر اطالعات غیرطبقها-6
دهنـده خـدمات ی شهروندان به اطالعات شخصی خود که توسط اشـخاص و مؤسسـات ارائهامکان دسترس-7

شود و اجتناب از ارائه اطالعات خصوصی شهروندان به دیگران، بـدون وجـود آوري و نگهداري میعمومی جمع
آور یا رضایت خود فرد. قانون الزام

هاي آمیز شهروندان از مزایاي  دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصـتگیري غیرتبعیضهامکان بهر-8
آموزشی و توانمندسازي کاربران در نظام اداري.

هاي شغلی مناسب و حقوق و مزایاي برابر زنـان و گیري شهروندان از فرصتمینه قانونی بهرهزفراهم کردن -9
هـاي نـاقض حـریم آمیز و روشاي، جناحی، تبعیضناب از رویکردهاي سلیقهمردان در قبال کار یکسان و اجت

خصوصی در فرآیند جذب و گزینش.
مصادیق حقوق شهروندي در نظام اداري–فصل دوم 

صادیق حقوق شهروندي در نظام اداري عبارتند از: م-2ماده 
اسالمیومحترمانهرفتاروانسانیکرامتازبرخورداريحق-1
مقرراتوقوانینطرفانهبیاِعمالازبرخورداريحق-2
اداريتصمیماتوفرآیندهاها،نظامدرتبعیضازبودنمصونحق-3
اداريخدماتبهسریعوآساندسترسیحق-4
افرادهمهخصوصیحریمرعایتوحفظحق-5
نیازمورداطالعاتبهدسترسیواداريفرآیندهايوتصمیماتازموقعبهآگاهیحق-6
اداريفرآیندهايوتصمیماتمورددرپیشنهادارائهوآزاداظهارنظرحق-7
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اداريقراردادهايومعامالتها،توافقدرآمیزاجحافشروطازبودنمصونحق-8
قانونیخاصامتیازاتازسریعوکاملبرخورداريدرتوانخواهاشخاصحق-9

اعتراضاتوشکایاتبهمنصفانهوموقعبهرسیدگیحق-10
هاآنکارکنانواجرائیهايدستگاهتقصیریاقصوراثردرواردهخساراتجبرانحق-11

ادارينظامدرشهرونديحقوقبهنسبتاجراییهايدستگاهوکارکنانتکالیف-مسوفصل
اسالمیومحترمانهرفتاروانسانیکرامتازبرخورداريحق-3ماده

ازبایدهشدارهاوهاابالغها،آگهیها،دعوتنامهرسانی،اطالعهايفعالیتتمامیدراجراییهايدستگاه-1
.نماینداستفادهآمیزغیرتحکمومحترمانهادبیات

راماحتـازحاکیشرایطومناسبتسهیالتوامکاناتخدمت،ارائهمحیطمکلفنداجراییهايدستگاه-2
.نمایندفراهمرامراجعینبه
مـوارددرواستضروريمراجعینحرمترعایتاجرایی،هايدستگاهخروجیووروديهايمکاندر-3

ووسـایلازبـدنی،بازرسـیجـايبـهممکنحدتابایدباشدداشتهضرورتمراجعینبازرسیکهخاصی
.شوداستفادهالکترونیکیونامحسوسبازرسیتدابیر

نگـامهبه ...وهمراهتلفنگوشینظیروسایلیداشتنهمراهمنعدالیلموظفنداجراییهايدستگاه-4
همـراهوسـایلسـپاريامانتبـرايونماینـدرسـانیاطالعقـانونیهايضـرورتحسبرادستگاهبهورود

یاندکمشقتدچاررامراجعیننبایدآنبهدسترسیکهنحويبهبگیرندنظردرمطمئنیمکانمراجعین،
.نمایدآنانمتوجهرایهایههزین

رانزاکتوادبمراجعین،باخودمکاتباتورفتارگفتار،دربایداجرائیهايدستگاهکارکنانومدیران-5
عناوینیاتهاماگونهرهانتسابیاوغیرمحترمانهوآمیزاهانتعرفاًعباراتوالفاظبردنکاربهازورعایت

.نماینداحترازهاآنبهمجرمانه
آنـاننسانیاکرامتورعایتبایدشرایطیهردرمراجعینوکارکنانمیانمتقابلاحترامباتوامرفتار-6

.گرددحفظ

مقرراتوقوانینبیطرفانهاِعمالازبرخورداريحق-4ماده
شوندابالغوتنظیمايگونهبهبایداجرایی،هايدستگاهدراداريمکاتباتوهادستورالعملها،بخشنامه-1

ها،بخشـنامهاجـرايوابـالغدرتبعـیضهرگونـهازوبـودهدسـترسقابـلوشفافساده،مردمبرايکه
یتیحمـامتفاوترفتاراستبدیهید.شواجتنابمردمبهنسبتاداريدستوراتوتصمیماتها،نامهشیوه

محسـوبتبعـیضگیـرد،میصورتتوجیهقابلنوعاًهايوضعیتسایریاسالمنديمعلولیت،مبنايبرکه
.شودنمی

بینـییشپمقرراتوقوانیندرآنچهبراضافهاطالعاتی،یامداركمطالبهبهمجازاجرائیهايدستگاه-2
افـتدریگردیـدهتصـریحمقـرراتوقـوانیندرآنچهازبیشاي،ههزینهنبایدونیستندمراجعینازشده
راجعینمـبهقانونیمستندذکربامراتبشود،دریافتايهزینهبایدمقررات،مطابقکهموارديدر. کنند
.گردداعالم
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امانجـمصـوبمقـرراتیاقانوندرشدهتعیینزمانمدتدرراخودوظایفبایداجرائیهايدستگاه-3
رااتخدمازکیهربرايمناسبزمانباشد،نشدهمعینزمانمربوط،مقرراتوقانوندرچنانچهودهند
.کنندرسانیاطالعمراجعینبهقبلازوتعیین

حقـوقواداريانضـباطرعایـتهمچنـینوالزمتخصصـیمهـارتودانشبایداجرائیهايدستگاه-4
.دهندآموزشخودکارکنانهمهبهرااختیاراتووظایفبامرتبطشهروندي

استنادهايوهااستداللوکردهاتخاذمعتبرادلهبراساسراخودتصمیماتبایداداريمراجعومدیران-5
.کنندبیانراخودتصمیماعالمدراستفادهموردقانونی

هايدسـتگاهکارکنانومدیرانتوسطمردمسويازاداريخدماتحضوريدرخواستهرگونهپذیرش-6
ایـمحـیطازخارجدرهادرخواستپذیرشازت.اسپذیرشقابلاداريساعاتومحیطدرصرفاًاجرایی،
.شوداجتناباکیداًبایدداري،اغیرساعت

وتمهلـمرجع،خود،تصمیماتبودنتجدیدنظرقابلبایداجراییهايدستگاهمدیرانواداريمراجع-7
.کننداعالمخودتصمیماتدرراتجدیدنظرنتیجه
اداريتصمیماتوفرآیندهاها،نظامدرتبعیضازبودنمصونحق-5ماده

واشـندبداشتهخودخدماتارائهبرايايشدهاعالمومشخصرویهوفرآیندبایداجرائیهايدستگاه-1
.کنندرعایتمراجعینهمهبهنسبتیکسانطوربهراآن
قـرراتموقـوانینبـهمسـتندراخوداقداماتوتصمیماتبایداجرائیهايدستگاهکارکنانومدیران-2

.دنمایناجتنابمقرراتوقوانیناجرايدرسلیقهاعمالیاتبعیضهرگونهازودهندانجاممربوط
رنظیـخـودادارياختیـاراتوهاصـالحیتاعمالدربایدسطوحهمهدراجرائیهايدستگاهکارکنان-3

.کنندعملتبعیضبدونآننظایرومجوزهاصدورنیرو،جذبها،صالحیتاحراز
اداريخدماتبهسریعوآساندسترسیحق-6ماده

یدسترسـاجرائـی،هايدسـتگاهخـدماتبهخودقانونینمایندهطریقازیاوشخصاًدارندحقمردم-1
.باشندداشتهسریعوآسان

طریـقبههاآنخدماتبهمردمدسترسیتاکارگیرندبهراخودتالشنهایتبایداجرائیهايدستگاه-2
د.گیرانجامنوینهايفناوريوابزارهاکلیطوربهوالکترونیکدولتخدماتازاستفادهیاوغیرحضوري

.بودخواهدمربوطدستگاهباهزینهبودنپایینوامنیتسرعت،نظرازدسترسیاینکیفیتتضمین
:وندشرعایتزیرنکاتبایدباشدحضوريمراجعهمستلزماجرائی،دستگاهازخدماتدریافتچنانچه-3

.مکانیکدرهرخدمتبهمربوطاداريفرآیندهايتجمیع-الف
.اداريساختمانداخلوورودياطراف،درراهنماتابلوهاينصب-ب
سسـرویآشـامیدنی،آبمبلمـان،جملهازمراجعینرفاهبرايفیزیکیتسهیالتوامکاناتبینیپیش-ج

.پارکینگوآسانسورالمقدورحتیوبهداشتی
.اداريکارساعتتمامدرخدماتارائهواداريکارساعتدقیقرعایت-د
.مردمسایرومحلیساکنانهمسایگان،برايمزاحمتایجادازپرهیز-ـه
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ردسـهولتبـهوتهیـهرامرتبطهايفرمخدمات،وفعالیتنوعبراساسموظفنداجرائیهايدستگاه-4
.دهندقرارکنندگانمراجعهاختیار

ختیـارادرپیگیـريشـمارهوشدهثبتباید،)الکترونیکیامکتوبازاعم(مراجعینتقاضاهايتمامی-5
وواحـدرسـیدگی،فرآیندبارامراجعینروشنی،بهبایداجراییهايدستگاههمچنینود.شدادهقرارآنان
.سازندآشناهاآنتقاضايبهکنندهرسیدگیفرد

چنانچـه.شودآغازترتیبونوبترعایتباآنثبتازبعدبالفاصلهبایدمراجعینتقاضايبهرسیدگی-6
رساندهقاضیمتاطالعبهمراتبسریعاًاستالزمداد،ادامهرارسیدگینتوانوبودهناقصمداركیاتقاضا
.شوددرخواستويازمداركواطالعاتتکمیلوشده

ورطبهشدهاعالمساعاتطولدروکاريروزهايهمهدرراخودخدماتمکلفنداجرائیهايدستگاه-7
.نیستمجازکوتاهمدتبهحتیاداري،اوقاتدرخدماتارائهموقتتعطیلیودهندارائهپیوسته

وسازيروانبهنسبتخود،خدمتارائهفرآیندهايمکرربازنگريوبررسیبابایداجرائیهايدستگاه-8
.نماینداقداممردمبهمطلوبرسانیخدمتدرمخلیازایدهايرویهحذف

اوافوقممقامنباشد،حاضرخودکارمحلدرعلتیهربهعمومیخدماتارائهمأموریاکارمندچنانچه-9
.نشودمجددمراجعهبهموکولیامتوقفمراجعینبهخدماتارائهکهکنداتخاذترتیبیباید
دریشاناسويازمجازمقاماتیاکنندهامضاءوگیرتصمیممقامبایدهموارهمردم،مراجعهساعاتدر-10

.باشدداشتهحضورخدمتارائهمحل
يتقاضـاچنانچهوهستندمراجعینبهضروريهايکمکارائهوراهنماییبهمکلفکارکنانتمامی-11

.کنندراهنماییمناسبنحوبهراهاآنبایدنباشد،وظایفشانحیطهدرمراجعین
اتسـاعدرطـورکلیبـهومراجعینمنظردرشخصیامورانجامازبایداجرائیهايدستگاهکارکنان-12

.کننداجتناباداري

افرادهمهخصوصیحریمرعایتوحفظحق-7ماده
جراییادستگاهنیست،روزآمدیاناقصنادرست،اوبهمربوطشخصیاطالعاتکهکنداثباتفردياگر-1

صـحیح،ةدربـاردسـتگاهوفردچنانچهاید.نماقداممذکوراطالعاتاصالحبهنسبتبایداطالعات،دارنده
تـابخواهـددسـتگاهازتوانـدمیفردباشند،داشتهاختالفشدهآوريجمعاطالعاتبودنروزآمدوکامل
دیگـراختیـاردرويشخصـیاطالعـاتچنانچـهد.شـومـنعکساوپرونـدةدرزمینه،ایندرويادعاي

.گرددمنعکسهاآنبهبایدنیزفرداعتراضگیردقراراجراییهايدستگاه
زااسـتفادهبـاوضـرورتحددرتنهااجرایی،هايدستگاهتوسطافرادازشخصیاطالعاتآوريجمع-2

نـوعممنامتعـارفوغیرقـانونیهـايروشووسایلازاستفادهوبودهمجازشفافوقانونیوسایلوطرق
.شودآوريجمعواخذاشخاصخودازبایدامکان،حدتااطالعاتاین.است

هاآنآوريجمعازاولیههدفومنظورجهتدرفقطراافرادشخصیاطالعاتبایداجراییهايدستگاه-3
اشـخاصوهادسـتگاهسایراختیاردریاواستفادههاآنازدیگرمقاصدواهدافبراينبایدوبردهکاربه

.دهندقرارغیرمسئول
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طالعاتاازاستفادهسوءیاافشاشدن،مفقودازپیشگیريجهتضروريتدابیربایداجراییهايدستگاه-4
.کننداتخاذرااندشدهمطلعهاآنازخوداختیاراتووظایفمناسبتبهکهافراد،

استممنوعاجراییهايدستگاهدرافرادحضوريکالمیوتلفنیاینترنتی،ارتباطاتشنودورهگیري-5
.گرفتخواهدانجاممربوطهقوانینچارچوبدرضرورت،صورتدرو
مگر، تندنیسافرادشخصیحریمبامغایرالکترونیکیهاينظارتازاستفادهبهمجازاجراییهايدستگاه-6

اموالبتخریسرقت،قبیلازکارمحیطدرمجرمانههايفعالیتارتکاباحتمالقوي،دالیلمبنايبرآنکه
یـارکـامحـلبهداشـتوامنیـتتـأمینبرايامراینیاداشته،وجودکارمحلاموالازاستفادهسوءیا

.باشدضروريکارکنان
بـارامراتـببایـداجرایـیدستگاهدوربین،نصبوالکترونیکینظارتاِعمالبرايضرورتصورتدر-7

.برساندمراجعینومردماطالعبهرویت،قابلعالیمازاستفادهومکتوبهشدار
ازنیمورداطالعاتبهدسترسیواداريفرآیندهايوتصمیماتازموقعبهآگاهیحق-8ماده

کنند،میمنتشریادهندمیقراردسترسدراجرائیهايدستگاهکهاطالعاتیبراساسدارندحقمردم-1
طالعـات،اآنوکـردهاعالمقبالًکهاطالعاتیخالفبردستگاهیچنانچه .کنندتنظیمراخودهايبرنامه
.باشدپاسخگوبایدنماید،عملقرارگرفتهمردماقداماتوتصمیماتمبناي

راودخـعملکردگزارشساالنه،طوربهبایداجراییهايدستگاهمردم،واقعینظارتتحققراستايدر-2
.دهندقرارعمومدسترسدر
وآناجرایـیهاينامـهآیـینو1388سالمصوباطالعاتبهآزاددسترسیوانتشارقانونرعایتبا-3

ند،اردهکتصریحرااجراییهايدستگاهدرموجوداطالعاتبهافراددسترسیحقکهمقرراتیوقوانینسایر
.دهندقرارهاآندسترسدررامردمدرخواستیاطالعاتموظفنداجراییهايدستگاه

يراهنمـابایـداجرایـیدسـتگاههـراطالعـات،بـهآزاددسترسـیوانتشارقانون)10ه(مادموجببه-4
نحـوهنیـزوسسـهؤمآندرموجـوداطالعـاتاشـکالوانواعبرمشتملخوداطالعاتبهمردمدسترسی
اضیانمتقاختیاردرنیزمکتوبصورتبهوکردهمنتشرخودرسانیاطالعسامانهدرراهاآنبهدسترسی

.دهدقرار
مگـانیهآموزشبهبایداجراییهايدستگاهاداري،فرآیندهايوخودحقوقبامردمنمودنآشنابراي-5
سازمان،آنباتعاملدرخودتکالیفوحقوقباآشناییضمنمردمتااقدام،جمعیارتباطوسایلطریقاز

.نمایندتنظیمراخودانتظارات
:وندشدادهقرارهاآناختیاردرذیلمواردنظیرمختلفطرقازبایستمیمردمنیازمورداطالعات-6

)پُرتال(درگاهو)سایتوب(تارنمانیزومراجعیندیدمعرضووروديمباديدرراهنماتابلونصب-الف
.اینترنتی

.مراجعینراهنمايکتابوبروشورتوزیعوتهیه-ب
.گویاتلفنخطاندازيراه-ج
.آناناستقرارمحلدرکارانجاممتصدیانوظایفرئوسوسازمانیپستنام،نصب-د
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ازاينسـخهزیـر،نکـاترعایـتضـمنمراجعین،بهخودتصمیماتابالغدربایداجراییهايدستگاه-7
.نمایندتحویلذینفعبهراشدهاتخاذتصمیم

.تصمیمشمارهوتاریخ-الف
.متقاضیمشخصات-ب
.شدهاتخاذتصمیمبهمنجرهاياستداللوقانونیمستندات-ج
.تصمیماصلیمفاد-د
.تصمیمبهاعتراضمهلتومرجعاعالم-ـه
.ابالغیهصادرکنندهسمتونام-و
قتضـیمطـرقازمرحله،بهمرحلهصورتبهرامراجعینکارانجامفرآیندمکلفنداجراییهايدستگاه-8

.برسانندهاآناطالعبهپیامکارسالنظیر
نحـوه،اداريفرآیندهايوخدماتازمردماستفادهنحوهبهراجعاطالعاتمکلفنداجراییهايدستگاه-9

کهحوينبهدهند،قرارعموماختیاردرراخوداقداماتوتصمیماتبهاعتراضنحوهوهاآندرمشارکت
.کنندفراهمهاآنبرايراآگاهانهگیريتصمیمامکان

ایشافـزوخـدمتارائـهنظـاممستمربهبودمنظوربهمراجعات،بامتناسببایداجراییهايدستگاه-10
ازمـردماطـالعکـهاهمیتـیمیـزانحسـبونمودهرسانیاطالعمناسبطرقبهمراجعان،منديرضایت
.کنندبرگزاررسانهاصحابباپاسخوپرسشجلساتدارد،هاآنهايفعالیت

برگـزاردسـتگاهعمـومیروابطیااجراییدستگاهسخنگويسويازکهپاسخیوپرسشجلساتدر-11
هايرسـانهعلیـهمـوارد،سـایروپاسـخارائهپرسش،طرحشرکت،دعوت،حیثازتبعیضینبایدشود،می

.گیردصورتمنتقد
:دهندقرارتوجهموردرازیرنکاتخودرسانیاطالعهايفعالیتدربایداجراییهايدستگاه-12
وصتشـخیتـوانهـا،آنبـهعلمکهاطالعاتییعنیشده؛ارائهیادسترسقابلاطالعاتبودنمفید-الف

.دهدمیافزایشراافرادآگاهیوقضاوت
ایـدباطالعـاتحـاويابزارهـايومداركواسنادهمکهمعنابدینشده؛ارائهاطالعاتبودندرست-ب

.باشدخدشهازعاريهاآنمندرجاتومفادهموبودهصحیحوواقعی
وبات،مصـتحوالت،آخرینحاويبایداطالعاتیعنیشده؛ارائهیادسترسقابلاطالعاتبودنروزبه-ج

.باشدتفسیرهاوهااصالحیه
نحـويبهدشوارائهداردوجودآنبهنیازکهزمانیدربایداطالعاتیعنیرسانی؛اطالعبودنموقعبه-د

.باشندداشتهراآنازشدنآگاهازپسگیريتصمیموواکنشبرايمعقولفرصتمخاطبان،که
منـوطهـاآنبهمخاطبانتصمیمیااقدامیاواکنشکهاطالعاتیتمامیعنیرسانی؛اطالعبودنکامل-ـه

.شونداعالمیکجاصورتبهالزم،هویتیمداركوهزینهادله،واسنادمکان،زمان،نظیراست،
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اداريفرآیندهايوتصمیماتمورددرپیشنهادارائهوآزاداظهارنظرحق-9ماده
ازکیهردرمقرراتوقوانیننقضواداريتخلفاتازاطالعیامشاهدهصورتدرداردحقفرديهر-1

گزارشسازمانیبرونوسازمانیدروننظارتیمراجعبهراخوداطالعیامشاهدهموارداجرایی،هايدستگاه
.کند

وودهنمـنقـدرااجراییهايدستگاهاقداماتوتصمیماتفرآیندها،ها،سیاستتادارندحقشهروندان-2
.کنندابرازمقرراتچارچوبدرراخودانتقادينظر

اصـالحیپیشـنهادهايوانتقـاديهـايارزیابیشخصـی،نظرهـايبیانآزاديبهاجراییهايدستگاه-3
.کنندنهادینهخوددروندررامخالفنظراتتحملفضايوگذاشتهاحترامهارسانهومراجعین

نتقاديانظربیانازرامراجعینکهاداريهايمحیطدرآگهیهرگونهنصبازبایداجراییهايدستگاه-4
.کننداجتناببترساند،یاکردهمنع

)یالکترونیکـیـافیزیکیصورتبه(نظرسنجیبرگمراجعین،ورودهنگامموظفنداجراییهايدستگاه-5
بـاآنتطبیـقعـدمیـاتطبیـقکـار،گردشنحوهخصوصدرراایشاننظرودهندقرارهاآناختیاردر

اصـالحدرمـنظمطـوربـهراآننتایجوشوندجویاکارانجاممتصدیانرفتاروقبلیشدهاعالماطالعات
.دهندقراراستفادهموردخودکارکنانتنبیهوتشویقوفرآیندها

هايسیستمروزآمدکردنیاواستقراراندازي،راهبهنسبتشرایط،حسببایستمیاجراییهايدستگاه-6
ارائـهظـورمنبهسازمانی،)پُرتال(درگاهوصوتیپستانتقادها،وپیشنهادهاصندوقنظیردوسویهارتباط

.نماینداقداممردمهايدیدگاهاخذوهافعالیتوخدماتشناسنامه

اداريقراردادهايومعامالتها،توافقدرآمیزاجحافشروطازبودنمصونحق-10ماده
راردادقـازمنظـور.کنندخودداريمردمبهآمیزاجحافقراردادهايتحمیلازبایداجراییهايدستگاه-1

طرفضعفیاخودبرترموقعیتازاستفادهبااجراییدستگاهآنموجببهکهاستقرارداديآمیزاجحاف
.کندتحمیلایشانبهراايغیرعادالنهشرایطمقابل،

:گردندمیتلقیآمیزاجحافشوند،گنجاندههاآندرزیرشروطکهقراردادهایی-2
دمتعهـکـاريانجـامعـدمیـاانجامبهراخودمقابلطرفاجراییدستگاهآن،موجببهکهشرطی-الف
.استنداشتهشرطآنمفادازشدنآگاهبرايفرصتیهیچقراردادانعقادازپیشکهسازدمی
ذهنـی،نـاتوانیبیمـاري،سـن،کهولـتدلیـلبهآنمقابلطرفکهاجراییدستگاهسويازشرطی-ب

.باشداتواننآنآثاریامفادارزیابیازمرتبط،اموربهنسبتجهلیاسواديبیسوادي،کمروانی،فشارهاي
.گیردنمیقرارقرارداددیگرطرفاختیاردرقراردادازاينسخههیچآن،موجببهکهشرطی-ج
دماتیخارائهیاکاالتحویلزماندرتاسازدمیمجازراخوداجراییدستگاهآن،موجببهکهشرطی-د

.دهدافزایشراقیمترأساًوخودتشخیصبهاست،شدهمنعقدقبالًآنقراردادکه
.ایدنمسلبدیگرطرفازراقضاییمراجعبهمراجعهحقاجرایی،دستگاهآن،موجببهکهشرطی-ـه
ارقـراردادطرفـهیکبخواهـدکـههرزمانبداندمجازراخوداجراییدستگاهآن،موجببهکهشرطی-و

.بپردازدقرارداددیگرطرفبهبابتاینازايعادالنهخسارتآنکهبدونکندفسخ
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معـافمسـؤولیتازتقصـیر،ارتکـابصورتدرحتیراخوداجراییدستگاهآن،موجببهکهشرطی-ز
.سازد

بـهعادالنـهبهـايپرداختبدونفکري،هايمالکیتازناشیمعنويحقوقآن،موجببهکهشرطی-ك
.شودمنتقلاجراییدستگاه

موجببهکهايبیمهیاتضمینازقراردادطرفاستفادهمعقول،توجیههرگونهوجودبدونکهشرطی-ل
.سازددشواربسیاریاغیرممکنرااستشدهبرقراراونفعبهمقررات

راساسبمکلفندمصوبهاینمشمولهايدستگاهدرمشابهعناوینیاوقراردادهاامورحقوقی،واحدهاي-ث
.نماینداقدامخودقراردادهايفرماصالحوبازبینیبهنسبتمادهاینمفاد
قانونیخاصامتیازاتازبرخورداريدرخواهتواناشخاصحق-11ماده

حقـوقازحمایـتجـامعقـانون)2(مـادهاجرایـینامـهآیینمفادمطابقمکلفنداجراییهايدستگاه-1
ك47457ت/45515شمارهبهآناصالحیهو9/3/1384هـ مورخ31960ت/14277شماره(معلوالن

جمیـعازراخـدمتارائههايمحیطبه) معلول(خواهتواناشخاصدسترسیسرعته)، ب8/3/1391مورخ
.کنندتسهیلجهات

اشـخاصبـرايکـهرااشـکالیوعالئـمخـود،کاريمحیطوهاساختماندربایداجراییهايدستگاه-2
.کنندنصبباشدخواندنوفهمقابلآسانیبهتوانخواه

رکنانکابهراکافیهايآموزشتوانخواه،اشخاصمراجعاتنوعومیزانحسببایداجراییهايدستگاه-3
.دهندارائهکنندگانمراجعهاینبارفتارنحوهخصوصدرخود

قالنهمسـتاسـتفادهجهتراخودارتباطاتواطالعاتهايفناوريوهاسامانهبایداجراییهايدستگاه-4
.دهندارتقاءآنهاخدماتازتوانخواهاشخاص

اعتراضاتوشکایاتبهمنصفانهوموقعبهرسیدگیحق-12ماده
ازکننـدمیرسـیدگیهاآنشکایتیااعتراضاختالف،بهکهاداريمراجعتمامیدردارندحقمردم-1

.شودرعایتهاآنحقوقوشدهبرخوردارطرفانهبیومنصفانهرسیدگی
جهـتکـافیمهلـتازبایـدوداردراوکیلازاستفادهحقاداريرسیدگیمراحلهمهدرفرديهر-2

.باشدربرخورداخودعلیهشدهمطرحمطالببهپاسخیاشهودمعرفیادله،ارائهپرونده،تکمیلوتنظیم
داماتاقوتصمیماتازآمیز،توهینالفاظازاستفادهبدونومقرراتوقوانینچارچوبدرکهشخصی-3

پیامدیاقیبتعباانتقاد،ایندلیلبهنبایدکند،میانتقادهارسانهسطحدرمسئولفردیااجراییدستگاه
.شودمواجهدستگاهمسئولینسويازقضایییااداري

بـهبالفاصـلهبایـدذیربطواحدمسئولخدمت،ارائهمتصدیانومراجعانبیناختالفبروزصورتدر-4
.نمایدفصلوحلاسالمیاخالقرعایتباومقرراتچارچوبدرراآنورسیدگیموضوع

اجراییهايدستگاهکارکنانومدیرانتوسطبایدشده،ظلماوحقدراستمدعیکهشخصیاعتراض-5
.شوددادهپاسخصدرسعهباوتحملاسالمی،اخالقومدارابا
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هاآننکارکناواجرائیهايدستگاهتقصیریاقصوراثردرواردهخساراتجبرانحق-13ماده
علیـهتهدیـدهرگونـهاحتمالوجودصورتدرخود،قانونیوظایفحسبمکلفنداجراییهايدستگاه-1

هبـآنرفـعیـادفـعهـايراهوموقعبههشداروبینیپیشبهنسبتطبیعی،بالیايیاوعمومیسالمت
.نماینداقدامتهدید،معرضدرافرادخصوصبهومردمعموم

نقولماموالیااشیاءخرابیوعیبنتیجۀدرکههستندخساراتیجبرانمسئولاجرایی،هايدستگاه-2
هايدسـتگاه.شـودمیوارددیگـرانحقـوقسایرومالجان،بهها،آنتصرفتحتیامتعلقغیرمنقولیا

» دولتیمأمورینومقاماتقصیراتت«اجرایی،
اتخسارازدستهآنجبرانمسئولعنوانتحتاسالمیمجازاتقانونپنجمکتابازدهمفصلمطابق-3

معـدیـامبـاالتیبیاحتیـاطی،بینتیجـۀدرهاآنکارکنانومستخدمانکههستندبدنیومعنويمادي،
دریـاوارددیگـرانبـهآنمناسـبتبهیاوظیفهانجامحیندرمربوط،نظاماتیامقرراتقوانین،رعایت
.شودمیوارداشخاصبهوسایل،وامکاناتغیرمتعارفکمبودیانقصنتیجۀ

جـامانجهـتدرکـهاطالعـاتیومـداركاسناد،اموال،اشیاء،ازحفاظتدربایداجراییهايدستگاه-4
.آورندعملبهرامتعارفهاياحتیاطوتدابیرکنند،میدریافتمردمازخودهايمأموریت

ادارينظامشهروندان دردیگرحقوقرعایتبرايشهروندانازانتظارات-چهارمفصل
دسـتگاهبـهمراجعـهدرافرادسایرحقوقرعایتواحتراممنظوربهرودمیانتظارشهرونداناز-14ماده
:دهندقرارتوجهموردراذیلنکاتاجرایی،هاي

درراالزمهمکـاريخـود،حقـوقبهتـرتأمیندرمساعدتوشهروندانسایرحقوقرعایتمنظوربه-1
وقـعموبـهصـحیح،مـداركواطالعاتارائهخروج،وورودبرايهویتیمداركارائهنوبت،ونظمرعایت
.باشندداشتهخدمتارائهدرتسریعبرايکامل

هبـاعتـراضوشوندرعایتوشدهشمردهمحترماند،نشدهنقضکهمادامادارياقداماتوتصمیمات-2
جـعمرابهتوسلوقوانیندرشدهبینیپیشطرقباهاآندرتجدیدنظردرخواستواقداماتوتصمیمات

.گیردصورتقانونی
نکارکناتوسطخدمتدرخواستازوشدهمطالبهاداريمحیطدرتنهااداريهايدرخواستوخدمات-3
.شوداجتنابادارهمحیطازخارجدر
یادهمشاهصورتدرجامعهآحادکلیهاداري؛نظامدرشهروندانحقوقتأمینبرايمساعدتمنظوربه-4

راخودعاطالیامشاهدهاستالزماجرایی،هايدستگاهدرمقرراتوقوانیننقضواداريتخلفاتازاطالع
.کنندگزارشذیربطمراجعبه
بتداامقررات،وقوانیننقضواداريتخلفاتبهمربوطمواردرسیدگی،درتسریعجهتاستشایسته-5
مراجـعبـهکننده،قانعپاسخدریافتعدمصورتدروگزارشدستگاههرسازمانیدروننظارتیمراجعبه

.شودارائهسازمانیبروننظارتی
حـلمرادراجرایـیهايدسـتگاهکارکنـانومـدیرانتوسـطیکـدیگربهشهروندانترجیحعدم-تبصره

.استالزامیرسیدگی،
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ادارينظامدرشهرونديحقوقاجراییسازوکار-پنجمفصل
مصوبهشمولقلمرو-15ماده

و1383سـالمصـوبمناقصـاتبرگـزاريقـانون)1(مـاده(ب)بنـدموضوعاجراییهايدستگاهتمامی
دهاسـتفادولـتعمومیبودجهازنحويبهکههاییدستگاهسایرنیزوآنذیلتبصرهموضوعهايدستگاه

.شوندمینامیده»اجراییتگاهدس«نامه،تصویبایندروبودهمصوبهاینمشمولکنند،می
می،عموخدماتدهندهارائهمراکزبرخودنظارتیوظایفچارچوبدرموظفنداجراییهايتگاهدستبصره: 
ذاخباکهمؤسساتییامراکزهرنوعوصنفینهادهايخدمات،ارائهدارعهدههايحرفخصوصیمؤسسات

ایـنمـرتبطهـايبخشیـاتمـامرعایتپردازند،میمردمبهخدمتارائهبهاجرایی،هايدستگاهازمجوز
.کنندنظارتامراینبروالزامیهاآنسويازرامصوبه

اجرافرآیندومسئولیت-16ماده
اجرایـیهايدستگاهکارکنانومدیرانوبودهمصوبهایناجرايمسئولاجرایی،دستگاهمقامباالترین-1

ابمتناسبموظفندمدیرانهمچنینهستند؛آنمفادرعایتبهمکلفسازمانی،سطوحتمامیدرمشمول
بیارزیـاهمچنـینوموانـعرفعمصوبه،ایناجرايحسنجهتدرمحوله،وظایفوهامأموریتاختیارات،

جهیـزتوکارکنـانآمـوزشهـا،روشبهبوددهی،سازمانریزي،برنامهازاعمالزماقداماتآن،اجراينحوه
هايملدسـتورالعبـامطابقرا)مشابهعناوینیا(شکایاتبهرسیدگیوبازرسیعملکرد،مدیریتواحدهاي

کـار،انجـامهـايروشوفرآینـدهااصالحدستورالعملجملهازکشور،استخدامیواداريسازمانابالغی
مـاده) 1(هتبصراجرایینامهآییناستانی،هايدرگاهواجراییهايدستگاهتارنماهاياستاندارددستورالعمل

.دهندانجامابالغی،مواردسایروکشوريخدماتمدیریتقانون)25(
راجعـهمبـهنیازالکترونیک،دولتتوسعهجهتدرسریعاقدامواهتمامبامکلفنداجراییهايدستگاه-2

.برسانندحداقلبهرامردمحضوري
خدمتمیزایجاد-17ماده

ربـعـالوهاسـتالزمدارنـد؛زیـاديمراجعینمتعارفطوربهکهاجراییهايدستگاهازدستهآندر-1
مطّلـعکارشناسـانحضـوربـا» میز خـدمت«عنوانتحتايکنندههماهنگواحدمصوبه،اینمفادرعایت

ناسـب،مانتظارمحلدراستقرارضمنمراجعینکهنحويبهشود،تعبیهالزماختیاراتاعطايبادستگاه،
اینیقطرازصرفاًراخودنیازموردپاسخیاخدمتدستگاه،داخلیواحدهايدرحضوربدونالمقدورحتی
:باشدمیزیرمشروحوظایفدارعهده»تخدممیز«. نماینددریافتمیز
.مربوطامورباارتباطدرمراجعینبهالزمهايراهنماییواطالعاتارایه-الف
.مراجعینهايدرخواستومداركدریافت-ب
یاعديبمراجعهتاریخاعالماینصورت،غیردروامکانصورتدرمتقاضیانهايدرخواستوامورانجام-ج

.مراجعینبهنهاییخدمتارایهزمان
.مراجعینبهآناعالموذیربطواحدهايازشدهانجاماقداماتنتایجدریافت-د

.ذیربطواحدباهماهنگیانجامازپسضروريموارددرمرتبطواحدهايبهمراجعینهدایت-هـ
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اجرایـیدسـتگاههايدرمشـابهعنـاوینیاشکایاتبهرسیدگیوبازرسیعملکرد،مدیریتواحدهاي-2
.دهندارایهدستگاهمقامباالترینبهرا» میز خدمت«عملکرد ازگزارشییکبارماه3هرموظفند

نظارتوراهبريمسئولیت-18ماده
دارياسازمانعهدهبهملیسطحدرمصوبهایناجرايبرنظارتوپیگیريراهبري،هدایت،مسئولیت-1
.استاستاندارعهدهبهاستانسطحدروکشوراستخدامیو
اري،ادنظـامدرمردمحقوقازحمایتمستمرارتقايومصوبهایناجرايحسنبریافتهنظامنظارت-2

بـرسـازيفرهنگوآمـوزشرسانی،اطالعهايبرنامهتدوینهمچنینواجراییهاينامهشیوهابالغوتهیه
ندگاننمایحضورباراضروريهايکارگروهتواندمیسازمانواستکشوراستخدامیواداريسازمانعهده

زرسانبااعزامباسازمانهمچنین.دهدتشکیلقانونینهادمردمهايتشکلهمچنینواجراییهايدستگاه
.کردخواهدنظارتمشمولهايدستگاهدرمصوبهایناجرايحسنبرمجرب،ومطلعبازرسیهايگروهو
هايتشـکلگیريشـکلزمینهکشوراستخدامیواداريسازمانهمکاريبااستموظفکشوروزارت-3

هاتشـکلایـنکـهايگونهبهنماید،فراهمراادارينظامدرشهروندانحقوقازمراقبتامردرنهادمردم
.دنمایننقشایفاياداري،نظامدرشهروندانحقوقتأمینبرايقانونیموازینچارچوبدربتوانند

صوبهماجراينحوهتحلیلیهايگزارشموظفنداستاندارانومشمولاجراییهايدستگاهمقامباالترین-4
.نمایندارسالکشوراستخدامیواداريسازمانبهوتهیهايدورهصورتبهرا
مصـوبهاجراينحوهتفصیلیتحلیلیگزارشاستانی،ودستگاهیهايگزارشتجمیعودریافتازپس-5
شـورايجمهـور،رئیسبهکشوراستخدامیواداريسازمانرئیستوسطساالنه،صورتبهملیسطحدر

.شدخواهدارایهوزیرانهیأتواداريعالی
طرحياجرابهنسبتسالیانهایرانآمارمرکزهمکاريبااستموظفکشوراستخدامیواداريسازمان-6

واقداماستانیوملیسطوحدراجراییهايدستگاهعملکردازمردمرضایتمیزانسنجشوافکارسنجی
.نمایدارائهوزیرانهیأتبههااستانوهادستگاهتفکیکبهراآمدهدستبهنتایج
اجراضمانت-19ماده
)20(مادهچارچوبدرآن؛هايدستورالعملومصوبهایندرمندرجالزاماتوحقوقرعایتعدمیانقض
قانون) 8(مادهبندهايمصادیقازموردحسبکارمندان،اداريتخلفاتبهرسیدگیقانوناجرایینامهآیین

نظـارتی،هايدسـتگاهیـامردمازواصلهشکایاتوشودمیمحسوبکارمنداناداريتخلفاتبهرسیدگی
رانمدیتخلفاتمنظرازآنانحقوقاحقاقبرايذیربط،واحدهايتوسطمقرراتباتطبیقوبررسیضمن

اهندخوقراررسیدگیموردمربوطاداريتخلفاتبهرسیدگیهايهیأتدراجرایی،هايدستگاهکارکنانو
.گرفت

مطـابقنامهتصـویبایـن)15(مـادهذیلتبصرهموضوعکارگزاريمؤسساتومراکزمورددر-1تبصره
.شدخواهداقداممربوطهمجوزاعطايضوابطومقررات
مراجعیرسادراحتمالیشکایاتطرحومراجعهبرايمردمقانونیحقوقنافیمادهایناجراي-2تبصره
.باشدنمیقضاییوقانونی
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���وریاسال�یا�ان
وزارتا�ورا��صادیودارا�ی

تعالیبسمه

زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیأت مقررات
و کار 

» تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاري زمین و تغییر کاربري اراضی«

به 27/8/1398و 13/8/1398هاي مورخ زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار در جلسههیأت مقررات
ل و قانون اساسی و اصالحات بعدي آن به منظور تسهی44هاي کلی اصلی قانون اجراي سیاست7ده استناد ما

مود: به شرح زیر تصویب ن» تغییر کاربري اراضی«و » واگذاري زمین«تسریع شرایط و مراحل مجوز 
اید د نمعهوزارت جهاد کشاورزي مکلف است در صورتی که متقاضی به صورت کتبی و با قید در مجوز ت. 1

ها و ستگاهدهاي موردنیاز مانند برق، گاز و امثال آن است و به تأمین آن از سوي قادر به تأمین زیرساخت
. ذف نمایدحهاي مربوط را هاي مربوطه نیازي ندارد الزام به اخذ استعالمسازمان

ور با ورش دام و طیبرداري از واحدهاي پرتبصره: در خصوص تأمین آب براي صدور پروانه تأسیس و بهره
5/3هاي زینتی با حداکثر مصرف روز و براي پرورش زالو و ماهیمترمکعب در شبانه5/2حداکثر مصرف 

ا داشتی و بب مطمئن، بهبا خود اظهاري و تعهد کتبی با قید در مجوز مبنی بر تأمین آروز مترمکعب در شبانه
اي استان و  شهرستان نیست.هاي آب منطقهاز شرکتکیفیت و تعیین محل تأمین آن نیازي به اخذ استعالم 

ضی بیش ازمتقا. سازمان امور اراضی کشور مکلف است آن دسته از اراضی را که از فرآیند تخصیص آنها به2
ذاري است،ل واگپنج سال سپري نشده باشد و به هر دلیل به متقاضی دیگري با فعالیت و ظرفیت مشابه در حا

ت در نوع رت تفاواقدام نماید. در صو» واگذاري زمین«ام مجدد مراحل نسبت به صدور مجوز بدون نیاز به انج
د و هاي مربوط به آن نوع خاص، فعالیت اکتفا نمایباید تنها به استعالمفعالیت یا ظرفیت، سازمان مذکور می

نجام دهد. هاي مشابه، واگذاري را ابدون دریافت سایر استعالم
اطالعات نتشارراضی کشور مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این مصوبه نسبت به ا. سازمان امور ا3

یت (حقیقی،ترین سطح جغرافیایی به تفکیک نوع مالکاراضی واگذار شده و تغییر کاربري داده شده تا پایین
رسانی خود اقدام نماید. حقوقی)، نوع کسب و کار و امثال آن بر روي پایگاه اطالع

197777�ماره:

8/10/1398�ر�خ:

-��و�ت:
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حیطی سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابالغ این مصوبه ضوابط زیست م. 4
یین را تع1/8/1385ها مصوب قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ2) ماده 4مصرح در تبصره (

نماید. 
به غ این مصواباله ماه از تاریخ. دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي مکلف است ظرف مدت س5

هاي خالی هاي اقتصادي مختلف در مناطق ویژه اقتصادي اقدام و ظرفیتسنجی استقرار بنگاهنسبت به امکان
مایند. نرسانی خود درج را (به تفکیک واگذار نشده و یا واگذار شده تعطیل شده) بر روي پایگاه اطالع

هاي آن ترتیبی قانون مالیات مستقیم و تبصره64ست با رعایت ماده . سازمان امور مالیاتی کشور مکلف ا6
طق ي کلیه مناماه هر سال، جداول مربوط به ارزش معامالتی امالك سال آینده برااتخاذ نماید تا پایان بهمن

کشور تعیین و در اختیار مراجع رسمی قرار گیرد. 
رزش ااسبه رماه از ابالغ این مصوبه امکان مح. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، ظرف مدت چها7

ی کشور و هاي هوشمند براي مرجع رسمی از جمله سازمان امور اراضمعامالتی امالك را با استفاده از روش
. شور نباشداتی کدفاتر اسناد رسمی فراهم نماید به نحوي که نیاز به گرفتن استعالم از سازمان امور مالی

اي أت بردي به شرح پیوست به تصویب رسید و مقرر شد مراتب از سوي رییس هی. سایر بندهاي پیشنها8
گیري به هیأت محترم وزیران ارسال گردد.تصمیم

فرهاد دژپسند 
وزیر امور اقتصادي و دارایی 

زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار و رییس هیأت مقررات
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وزارت امور اقتصادي و دارایی 

»ي صنایع تبدیلی و غذاییهاي توسعهتسهیل صدور مجوز طرح«

زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کارمصوبات سی و هفتمین نشست هیأت مقررات

7به استناد ماده29/2/1399مورخ اي کسب و کار در جلسه زدایی و تسهیل صدور مجوزههیأت مقررات
وز قانون اساسی و اصالحات بعدي آن در راستاي تسهیل صدور مج44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست

نمود: غذایی به شرح ذیر اتخاذ تصمیمهاي توسعه صنایع تبدیلی وطرح
با رتبطمرزي و صنایع . براي تأسیس و یا توسعه زنجیره صنایع تبدیلی و غذایی و تکمیلی بخش کشاو1

توسط هیأتبرداري براساس اطالعات ثبت شده و تأیید شدهرعایت سایر ضوابط جواز تأسیس و یا پروانه بهره
لک ضمن ، استفاده از یک مکان اعم از عرصه یا اعیان یک مG4B.Irبر روي درگاه ملی مجوزهاي کشور 

ر صورت دوده و بیا چند واحد تولیدي دیگر بالمانع رعایت حقوق مالکیت و ترهین توسط همان مالک و یا دو 
باشد. نمیزیبرق و گاز نعدم نیاز مطابق با جواز یا پروانه، الزامی به درخواست و دریافت انشعابات از قبیل آب،

صدور هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت دو ماه ارتباط سیستمی. وزارتخانه2
ده لی صادرکنناي برقرار نمایند که متقاضیان ایجاد زنجیره ارزش بتوانند از دستگاه متوابه گونهمجوزها را 

ارت سط وزمجوز، مجوزهاي تکمیلی و جدید را دریافت نمایند. همزمان با درخواست صدور مجوز جدید تو
ور مجوز ت متوالی صدشود، وزارصادرکننده مجوز اولیه، مراتب به وزارت متولی صدور مجوز جدید اعالم می

ر . نظارت بم کندجدید مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز اقدام الزم را به عمل آورد و نتیجه را اعال
هد ماند. ربط باقی خواها در چارچوب قوانین و مقررات برعهده دستگاه ذيفعالیت

ها ظرف مدت دو ماه اي دیگر دستگاه) را بر2) و (1. دبیرخانه هیأت مکلف است تسري اقدام مشابه بندهاي (3
بررسی و نتیجه را به هیأت اعالم نماید. 

52118/80�ماره:

18/04/1399�ر�خ:

�دارد��و�ت:
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وزارت امور اقتصادي و دارایی 

دور��وز�ی��بوکارزدا�یو����لص�یأت���رات
مجوز بر روي یک پالك ثبتی یا یک کدپستیامکان صدور بیش از یک 

بسمه تعالی

مصوبات چهل و دومین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار

وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

7اد ماده به استن14/7/1399زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار در جلسه مورخ هیأت مقررات
ح رویه اصال«قانون اساسی و اصالحات و الحاقات بعدي آن در خصوص 44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست

به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: » صدور بیش از یک پروانه در یک پالك ثبتی
به صدور یک نسبت هاي بالاستفاده برداري از ظرفیتوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور بهره

ن یا مالکیمالک، مشروط به توافقیا چند مجوز براي متقاضی یا متقاضیان در یک پالك ثبتی یا یک کد پستی
سب مورد باحنفعان آن پالك ثبتی و تعیین حدود زمین و یا محل استقرار بنگاه و امکانات میان طرفین و ذي

و ایمنی یست، سالمتري و قوانین و مقررات محیط زبردارعایت دستورالعمل صدور جواز تأسیس، پروانه بهره
بود. نامه پابرجا خواهدبراي مدت یک سال اقدام نماید. اعتبار مجوز مزبور تا زمان استمرار اجاره

ربط مکلفند همکاري الزم را با وزارت صنعت معدن و تجارت بنمایند. هاي ذيکلیه دستگاهتبصره:
فرهاد دژپسند 

ادي و دارایی وزیر امور اقتص

و رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار 

113976/80�ماره:

28/07/1399�ر�خ:

�دارد��و�ت:
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بسمه تعالی

زدایی و بهبود محیط کسب و کارمصوبات پنجاه و ششمین نشست هیأت مقررات

»با صلوات بر محمد و آل محمد«

گمـرك –سازمان بورس و اوراق بهـادار –وزارت ورزش و جوانان –وزارت امور اقتصادي و دارایی 
سازمان امـور –هاي اقتصادي و فنی ایران گذاري و کمکسازمان سرمایه–جمهوري اسالمی ایران 

بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران–جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران –مالیاتی کشور 

7و 1واد مبه استناد قانون اصالح 2/12/1400زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ أت مقرراتهی
ص ، در خصو15/11/1399قانون اساسی و اصالحات بعدي آن مصوب 44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست

موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود: 
ناً در قانوصدور آن دسته از مجوزهاي کسب و کار کهالف) حذف گواهی عدم سوء پیشینه کیفري از شرایط

شرایط صدور مجوزهاي آنها عدم سوء پیشینه قید نشده است.
ي انتظامینیرو) فهرست مجوزهایی که داراي مبناي قانونی براي دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفري از1

اهی از متقاضی، گوشرایط مجوزشانتوانند درجمهوري اسالمی ایران هستند، به شرح فهرست پیوست می
یأت هزدایی موظف است مجوزهایی که براساس مصوبه مذکور را درخواست نمایند. دبیرخانه هیأت مقررات

کیفري یشینهمحترم وزیران یا دیگر مراجع تدوین مقررات، براي صدور مجوزهایشان اخذ گواهی عدم سوء پ
این شرط را درخواست و پیگیري نماید. الزم است را تهیه و از مراجع مربوطه، حذف 

زدایی و بهبود محیط کسب و تبصره: در صورتی که در فرآیند بررسی مجوزها از سوي دبیرخانه هیأت مقررات
کار عالوه بر فهرست مذکور، مجوزهاي دیگري به لحاظ قانونی نیازمند دریافت گواهی عدم سوء پیشینه باشند. 

نموده و عناوین آنها را به فهرست دبیرخانه هیأت موظف است، حکم فوق را در ارتباط با این مجوزها اجرا
) اضافه نماید. 1پیوست در بند (

���وریاسال�یا�ان

ا�یوزارتا�ورا��صادیودار

۲۲۷۳۵۶/۸۰�ماره:کارو���ط��ب�یأت���راتزدا�یو���ود
۲۸/۱۲/۱۴۰۰�ر�خ:

دارد��و�ت:
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زدایی و بهبود محیط کسب و هاي دبیرخانه هیأت مقررات) مراجع صادرکننده مجوزهایی که حسب بررسی2
ست اشده کار (به شرح فهرست پیوست) در شرایط صدور آنها دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفري قید

دور مجوز صرایط ناي قانونی هستند، مکلفند شرط دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفري را از شولی فاقد مب
هاي زدایی موظف است، شرط مذکور را در درگاه ملی مجوزحذف نمایند. همچنین دبیرخانه هیأت مقررات

کشور از شرایط صدور مجوز این دسته کسب و کار حذف کند. 
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�عا�ی ���ه
عدم نیاز به أخذ پروانه کسب براي مشاغل داراي قانون خاص (مانند داروخانه)

معاون محترم امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی
با سالم و احترام؛

ی و تداخل صنف«در خصوص اظهارنظر راجع به 08/02/1400مورخ 18027/80بازگشت به نامه شماره 
دارد: اعالم می» هافروش اقالم آرایشی و بهداشتی در داروخانه

مواد ونوان یک مؤسسه پژشکی مستند به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی داروخانه بع-1
وزش پزشکی با اصالحات بعدي، قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آم1334صوب خوردنی و آشامیدنی م

اي قانون دار1367و قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364مصوب 
ن از شمول قانو) قانون نظام صنفی که واحدهاي صنفی داراي قانون خاص را2خاص بوده و با توجه به ماده (

باشد. نظام صنفی خارج دانسته است، داروخانه مشمول قانون نظام صنفی نمی
ی امور قانون تعزیرات حکومت21رایشی و بهداشتی توسط داروخانه،  که به تجویز ماده آعرضه اقالم -2

ري سنفی و تصاین واحد » خاص بودن«موجب سلب ویژگی ،پذیردانجام می1367بهداشتی درمانی مصوب 
گردد. ن نظام صنفی به آن نمیقانو

هاي دولتی یا نهادهاي عمومی غیردولتی بر فعالیت انون نظام صنفی، ناظر بر نظارت دستگاه) ق91ماده (-3
عمال هاي حاکمیتی بوده و متضمن شمول این قانون به صنف خاص و اافراد صنفی از جهت وظایف و سیاست

.) بر فرد و ..(براي مثال رسیدگی به تخلفات، اعمال مجازاتدو دسته قوانین و مقررات در موضوعات واحد
ي قانون باشد. تفکیک مرجع صدور مجوز فعالیت از مرجع صدور پروانه کسب، در مورد اصناف داراصنفی نمی

ظام نون نخاص با هدف قانونگذار که به منظور جلوگیري از تشتت، صنوف خاص را بطور کلی از شمول قا
رسد.مغایر به نظر میصنفی خارج ساخته

زها منعکست مجولذا، با عنایت به مراتب فوق و نظر به لزوم پرهیز از تعداد مراجع صدور مجوز و اصل وحد
عرضه اقالم آرایشی و بهداشتی در ات اخیر آن، و اصالح44هاي کلی اصل شده در قانون اجراي سیاست

ضوع ی مربوط مواخذ پروانه کسب جداگانه از اتحادیه صنفیازمندها با مجوز و نظارت وزارت بهداشت نداروخانه
باشد.قانون نظام صنفی نمی
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���وریاسال�یا�ان

�وه�ضا��ه
��ش��ریاز �م�ع�وو�عاو��ا��ما�یو

�عا�ی 06/07/1398�ر�خ:���ه

11098/800/9000�ماره:

دارد��و�ت:

هاي سراسر کشورهاي کل استاندادگستريرؤساي محترم 

با سالم و تحیّت:
حمایـت از نـع تولیـد وتوقیراً، با عنایت به تأکیدات ریاستِ معزّزِ قوه قضائیه مبنی بر لزومِ رفعِ مشـکالت و موا

دسـتورالعمل 20ها در راستاي مفاد مـاده هاي کل استانفعاالن اقتصادي و تکالیفِ رؤساي محترم دادگستري
 و و نظر به ضرورتِ حفظِ توان و ظرفیتِ تولیدِضائیهقهاي کلی اقتصاد مقاومتی در قوه یگیري اجراي سیاستپ

و حکام توقیفاز صدورِ اتداومِ اشتغال واحدهاي تولیدي؛ شایسته است، دستور فرمایید، ترتیبی اتخاذ گردد، 
تولیدي شده و نیز فروشِ اموالِ توقیف عطیلی واحدهاي آالت و مواد اولیه که منتج به تضبطِ ماشین

و هرگونه اقـدامِ الزم بـه منظـورِ عِ مربوطه خودداري شوداز سوي مراجي مذکور از طریقِ مزایده،شده
هـاي دارایینظارت و هدایتِ رؤساي محترم شعبِ حقوقی و دادورزانِ اجراي احکام در جهتِ اسـتفاده از سـایر

در مقامِ اجراي حکم، معمول گردد.علیهم (واحدهاي تولیدي) محکومٌ
محمّدباقر الفت

معاون اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم
هاي کلی اقتصاد رئیس ستاد مرکزي پیگیري اجراي سیاست

مقاومتی
قوه قضائیه

رونوشت:
؛ معاون اول محترم قـوه قضـائیه و رئـیس سـتاد مرکـزي ايژهاالسالم والمسلمین جناب آقاي محسنی احجت

هاي کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه جهت استحضار (بازگشت بـه مکاتبـه شـماره پیگیري اجراي سیاست
)12/06/1398مورخ 1000/1469/2/9000



صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده86

�وهقـ����ه
دادستانی کلّ کشور

معاونت قضایی

عضو قرارگاه رونق تولید

�عا�ی 21/8/98�ر�خ:���ه

142/338/2/9832/140�ماره:

��و�ت:

�نابآ�ی���یدی
�و�ساتا��باری��و�ید��ر���رمکا�ونبانک و �

ا��رام؛ سالمو با
هـاي فعالیتبا عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبري در راستاي حفظ رونق تولید و امنیت اقتصادي و تداوم
ت ها و اقـدامااقتصادي واحدهاي تولیدي و به منظور جلوگیري از اخالل در نظام اقتصادي با تعطیلی کارخانـه

هاي مشـروع، بـا گذاريت از سـرمایهها و واحدهاي صـنعتی و صـیانها در ممانعت از حق شرکتاتخاذي بانک
ت است، لـذا ین مرهونه داراي حق اولویعقانون مدنی که به موجب آن مرتهن نسبت به » 780«استناد به ماده 

ی رسمی در صورتی که محل اجراي طرح جزو وثایق رهنی بانک باشد و میزان ارزش آن براساس نظر کارشناس
ف تولیـد) کفـاعناس توسط نماینـده سـتاد تسـهیل و رفـع موانـدادگستري (در صورت اختالف، تعیین کارش

هـا و مؤسسـات بانکهاي شرکت و واحد تولیدي به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباري را بکند، پرداخت بدهی
لویت در و در صورت رضایت بدهکار اومالی و اعتباري حق اقدام اجرایی نسبت به سایر وثایق را نداشته 

اقدام اجرایی با محل طرح خواهد بود.صدور اجراییه و 
ها و سایر مؤسسات ها و دستگاهاز سوي دیگر به استناد ماده واحد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک

رضـایت «طـرح منـوط اسـت بـه اخذ وثیقه ملکی خـارج از محـل، 27/3/1380هاي دولتی مصوب و شرکت
ده تنظـیم غیر از محل طرح که بدون اخذ رضایت از تسهیالت گیرنو اسناد ترهین تنظیمی» تسهیالت گیرنده

.باشدگردیده غیرنافذ می
رخ بازدهی از طرفی براساس تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی متناسب با ن

توانـد از نمیهـابانک،در عقود امور مشارکت براي تولیـد31/2/1385دي مصوب هاي مختلف اقتصادر بخش
ها و مؤسسات مالی وثیقه خارج از محل طرح بخواهد لذا اخذ وثایق ترهینی خارج از طرح توسط بانک،شریک

دي تواند موجب اخالل در نظم و امنیـت اقتصـاو اعتباري از تسهیالت گیرنده اقدامی برخالف قانون بوده و می
باشد و مشمول ضمانت اجراهاي قانون خواهد بود.
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ـ����ه�وهق
دادستانی کلّ کشور

معاونت قضایی

عضو قرارگاه رونق تولید

�عا�ی 21/8/98�ر�خ:���ه

142/338/2/9832/140�ماره:

��و�ت:

دادگستريهمچنین در صورتی که ارزش وثایق ترهینی نزد بانک یا مؤسسه مالی و اعتباري طبق نظر کارشناس رسمی
اس أییـد کارشـنتکشور و مـورد کفاف بازپرداخت و تسویه بدهی به میزان مبلغ اعالمی بانک که مطابق با قوانین آمره 

نسبت ها و مؤسسات مالی و اعتباري حق ندارندبانکباشد؛ رسمی دادگستري در امور بانکی یا حسابداري است را داشته
چک به آنها خودداري نمایند و یا ها و واحدهاي تولیدي اقدام نموده و یا از ارایه دستههاي جاري شرکتبه انسداد حساب

، از ایـن رابطـه. بدیهی است هـر نـوع اقـدام در ر نمایندالخروجی مدیران واحدهاي مذکواینکه اقدام به جلب یا ممنوع
هد داشت:مصادیق بارز جرم ممانعت از حق و سلب آزادي مشروع افراد بوده و تعقیب کیفري متخلف را در پی خوا

64ماره و همچنین براساس دادنامه ش2/7/1373ریاست جمهوري مورخ 10264با استناد به بخشنامه شماره 
-98/158716مه بانـک مرکـزي بـه شـماره و بخشـنا2/1/1398هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداري مـورخ 

، ها و مؤسسات مالی و اعتباري در مورد تسهیالتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرحِبانک، 10/5/1398
ی امات تأمینکفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیالت مأخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقد

را اي (چک، سفته و ...) را نداشته و ملزم هستند طلب خـودنسبت به اسناد ذمهو ترهینی علیه ضامن و اقدام
نظـیم ابتدا از محل وثایق ترهینی محـل طـرح تسـویه نماینـد و تنهـا در صـورت اتمـام عملیـات اجرایـی و ت

مجلس مزایده و عدم کفایت ارزش وثایق بابت تسویه مابقی طلـب تسـویه نشـده خـود حـق رجـوع بـه صورت
را براساس قرارداد اولیه خواهند داشت.ضامنین

م الـزام سـپردن ق.م و ماده واحده قانون عد» 780«ق.آ.د.ك. و » 290«علیهذا با استناد به مانحن فیه و مواد 
و مـاده واحـد 27/3/1380هاي دولتـی مصـوب ها و سایر مؤسسات و شرکتها و دستگاهوثیقه ملکی به بانک

هاي مختلف اقتصـادي مصـوب هیالت بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشقانون منطقی کردن نرخ سود تس
ومی هیأت عم64و دادنامه شمارة 2/7/1373ریاست جمهوري مورخ 10264و بخشنامه شماره 31/2/1385

ایسته ، ش10/5/1398-98/158716و بخشنامه بانک مرکزي به شماره 20/1/1398دیوان عدالتِ اداري مورخ 
هاي کیفري نسبت به اجراي موارد مارالذکر اقدام و دستورات مقام قضایی مشمول ضمانت اجرااست به فوریت
98-2ق.م.ا. بخش تعزیرات خواهند بود.ر/م» 576«و » 570«مندرج در مواد 

���ا�ی ��ید
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16/6/1398تاریخ 100/77529/9000شماره: 

حقوقی:نحوه احضار اشخاص 

هاي سراسر کشور دادگستري

نظیر هاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادي و تولیدياي از پروندهنظر به اینکه در پاره
ت اقتصادي هاي مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیپرونده

مبنی بر» تعالیمد ظله«ته باشد لذا با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبري بنگاه مربوط اثرات منفی داش
با عنایتگردد یمضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور به دادسراها و محاکم دادگستري ابالغ 

در مورد بعدي با اصالحات و الحاقات4/2/1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 689و 688به مفاد مواد 
ه احضار بههاي مرتبط با اشخاص حقوقی الزم است به جاي احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط بپرونده

قوقی حه شخص یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نمایندیاخطار شود تا نماینده قانونحقوقیشخص 
اي که گونهد، بهتهام متوجه مدیرعامل باشو در ادامه چنانچه اتحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد

اقدامات قضایی موجب اخالل در روند تولید و اشتغال نگردد رسیدگی قضایی انجام شود. 

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی
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تارنماهاي حمایتی کسب و کارها و صندوقنهاد
nsfund.irصندوق نوآوري و شکوفایی

karafariniomid.irصندوق کارآفرینی امید 
patentoffice.irکانون پتنت ایران (وابسته به ریاست جمهوري)

nano.irستاد توسعه فناوري نانو 
Nftd.irبنیاد ملی توسعه فناوري 

utspark.irپارك علم و فناوري دانشگاه تهران
techpark.irعلمی ریاست جمهوري)پارك فناوري پردیس (وابسته به معاونت

sharifve.irیف صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی توسعه صادرات و فناوري شر
hitechfund.irهاي نوین صندوق توسعه فناوري

irtechfund.irصندوق توسعه فناوري ایرانیان 
ه بهبستصندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) (وا

وزارت صمت)
esfrd.ir

insfoorgصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

spfst.irدولتی سالمت تهرانصندوق پژوهش و فناوري غیر

pdartf.comصندوق پژوهش و فناوري غیر دولتی پرشین داروي البرز 
sandoghmed.irصندوق پژوهش و فناوري غیر دولتی تجهیزات پزشکی ایران 

srt.mumsac.irصندوق پژوهش و فناوري غیر دولتی سالمت ثامن 
 barakatبنیاد برکت (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام ره) 

foundation.com
irvs.irپذیر گذاري خطرها و نهادهاي سرمایهانجمن صنفی کارفرمایی صندوق

.Karafarini.mcslمعاونت توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت کار
gov.ir

fast-iran.irبنیاد پیشبرد علم و فناوري در ایران

techngo.irانجمن خیریه توسعه علم و فناوري ایرانیان 
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مشاوره حقوقی

انتشارات

www.dadbanan.com

dadbanandanalawfirm

@dadbanan/@dadbananpub
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