
 بسمه تعالی 

 سوم)دوم و  جامع حقوق تجارت در چاپ چهارم (نسبت به چاپ    اصالحات کتاب درسنامهالحاقات و 

 (پس از پاراگراف اول از گفتار دوم):  20ص   -1

 قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار:
ت ولی در عمل با ازدیداد  ده اـس ریح ـش ی تـص اـس تغال اگرچه در قانون اـس ل آزادي اـش تگاهاـص هاي اجرایی  مجوزهاي مورد مطالبه دـس

  24/12/1400کشور دچار آسیب جدي شد. به همین خاطر قانون گذار به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار مصوب  
ب و کار با    6/2/1401و ابالغی   یم کرد. کـس ته «ثبت محور» و «تأیید محور» تقـس ب و کار در ایران را به دو دـس مجوز  مجوزهاي کـس

«ثبت محور»، کـسب و کاري اـست که ـشروع به آن نیاز به تأیید هیچ مرجعی ندارد و متقاـضی اـشتغال به چنین کـسب و کاري ـصرفاً  
ثبت نام کرده و اتمام مراحل ثبت نام در این درگاه به منزله ـصدور مجوز کـسب و کار اـست. به دیگر   1در درگاه ملی مجوزهاي کـشور

 صرفاً شاغل باید شغل خود را اعالم کند. بیان در این نوع مجوز،
اما کـسب و کار با مجوز «تأیید محور» به معناي کـسب و کاري اـست که ـشروع اـشتغال به آن منوط به بررـسی و تأیید مراجع خاـصی  

 است و بدون تأیید آن مراجع امکان اشتغال مجاز به آن کسب و کار وجود ندارد.
ســالمت، مورد کســب و کارهایی که  ن اســت که اصــل بر ثبت محور بودن مجوزها اســت مگر در بیانگر ای  44مکرر ق.ا.س.ا. 7ماده  

اجتماعی، نظم و انضـباط پولی، مالی و ارزي، فرهنگ و امنیت ملی را به صـورت مسـتقیم تهدید    -زیسـت، بهداشـت عمومی محیط
تلزم بهرهمی او  کنند یا مـس ی کـش ط هیأت  رزيبرداري از منابع طبیعی یا تغییر کاربري اراـض ب و کارها نیز توـس ت. البته این کـس اـس

  2شود.مقررات زدایی و با تأیید هیأت وزیران تعیین می
 :2-9پس از   22ص  -2

 بحث: رابطه مجوزهاي قانونی خاص و قانون تسهیل مجوزهاي کسب و کار

) اصـــل بر ثبت محور بودن 44مکرر ق.ا.س.ا.  7پیش از این بیان شـــد که به موجب قانون تســـهیل مجوزهاي کســـب و کار (ماده  
ب و کار باید از   روع یک کـس د که به موجب قوانین و مقررات خاص، براي ـش ویی مواردي بیان ـش ت. از ـس ب و کار اـس مجوزهاي کـس

ت که رابطه این قوانین  مراجع حاکمیتی مجوز کسـب دریافت کرد (که چنی ش اـس ت). اینک جاي پرـس ن مجوزهایی تأیید محور اـس
 چیست؟   44مکرر ق.ا.س.ا. 7خاص و ماده  

ابق و ماده  به نظر می اً قوانین خاص ـس اـس د اـس اس قاعده لزوم جمع احکام 44مکرر ق.ا.س.ا. 7رـس ی با یکدیگر ندارند و بر اـس ، تعارـض
شــود. به عبارت دیگر مجوزهاي مندرج در صــادر می 44مکرر ق.ا. س.ا. 7وه مندرج در ماده  ، مجوزهاي قانونی صــرفاً به شــی3قانونی

 شود.  در ماده فوق صادر میقوانین پابرجا است ولی به شیوه مندرج 
قانون هواپیمایی کشــور، مجوز دائر کردن دفاتر خدمات هوایی توســط ســازمان هواپیمایی کشــوري صــادر  15مثالً به موجب ماده  

هاي مربوطه، سازمان هواپیمایی  این مجوز «ثبت محور» بوده و صرف ثبت در سامانه 44مکرر ق.ا.س.ا.  7گردد ولی بر اساس ماده  می
وري موظف به ارائه مجوز می خص  کـش ابق مـش ت که در قانون خاص ـس دور مجوز همان نهادي اـس د. بنابر این همچنان مرجع ـص باـش

 یین کرده است.شده، ولی شیوه صدور را قانون جدید تع

 
 mojavez.ir. به نشانی:  1
 44مکرر ر.ك. بخش پنجم، قانون اجراي سیاستهاي اصل  7. براي مطالعه متن کامل ماده  2
 . الجمع مهما امکن اولی من الطرح  3



 
 کسبه جزء: -3

ق.ت.، تـشخیص کـسبه جزء مطابق آیین نامه رییس قوه قـضاییه خواهد بود. آخرین   19مطابق ماده    کـسبه جزء کیـست؟ -4
 توسط رییس قوه قضاییه صادر شده و بر اساس آن مالك کسبه جزء عبارت است از: 3/6/1400نظامنامه در این خصوص، در تاریخ 

 چهار میلیاردانه آنان از یها که فروش سـالدکنندگان و نظایر آنکسـبه، پیشـه وران ، تولیدارند:   تولید و فروشکسـانی که کار  الف)  
 .ریال تجاوز نکند

ــانی که  ب) ــال  آنغیر خالص    عایديارائه دهندگان خدمات در هر زمینه اي که دهند:  ارائه می  خدماتکسـ دو از متجاوز ها در سـ
 نباشد.ریال   میلیارد

 

 انتهاي بند الف: 43ص   -5

ــرط عدم تفکیک در  ــتناد به دفاتر تاجر علیه او به ش ــریفات تنظیم آن  قاعده فوق یعنی امکان اس مورد همه دفاتر تاجر ولو آنکه تش
    فرما است.دفتر رعایت نشده باشد، حکم

 

 پیش از قسمت ب: 62ص   -6

 بحث: تأثیر بطالن بخشی از قرارداد بر اجرت دالل

ورتی که بعد از انعقاد   وع معتبر نبوده اـست، مثالً پس از وقوع بیع یک در ـص بت به بخـشی از موـض ود که قرارداد نـس ن ـش قرارداد روـش
 واحد آپارتمان روشن شود که نیمی از آن متعلق به فروشنده نبوده، چه تأثیري بر اجرت دالل دارد؟

عامله تعیین شده باشد، مانند اجرت مشاورین در این مورد باید بین دو حالت تفکیک قائل شد: چنانچه اجرت دالل بر اساس ارزش م
بت مبلغ قرارداد تعیین می اس و به نـس ر میامالك که بر اـس ده قرارداد کـس مت باطل ـش بت قـس ود، اجرت دالل به نـس ود. اما در ـش ـش

 اقع شده است. باشد چرا که اصل قرارداد وصورتی که اجرت دالل ثابت و فارغ از میزان ارزش قرارداد تعیین شده باشد، ثابت می

 :1پس از بحث   65ص   -7

د که با فوت یا حجر آمر، قرارداد حق  - 2بحث   خ میالعملپیش از این بیان ـش وال مطرح میکاري منفـس ود که گردد. حال این ـس ـش
ــود، آیا حق ــود ولی پیش از اجراي قرارداد، آمر فوت ش کار مســئول اجراي تعهدات العملاگر در زمان حیات آمر قراردادي منعقد ش

 است؟ 
کار مســئول اجراي تعهدات آن قرارداد در برابر طرف قرارداد اســت؛ چرا که این مســئولیت مبناي قانونی العملبله در این فرض حق

 (اصل اعتماد به ظاهر) دارد و صرفاً ناشی از اذن آمر نیست.

 

 پیش از بند دوم 69ص   -8

تی حق ق.ت. براي خیانت و 370در ماده  بحث:  ده اـست: زوال اجرت و حق تعیین العملنادرـس مانت اجرا در نظر گرفته ـش کار دو ـض
ــش مطرح می ــنده. حال این پرس ــمانت اجرا، آمر میاو به عنوان خریدار یا فروش ــود که آیا عالوه بر این دو ض ــارتی از  ش تواند خس

 کار دریافت کند؟العملحق



با دقت کافی صورت نگرفته است و قانونگذار باید بین حاالت مختلف خیانت و نادرستی ق.ت.    370رسد نگارش متن ماده  به نظر می
ــورتی که حقتفکیک قائل می ــد. با این حال با توجه به ظاهر ماده فوق، در ص کار کاال را به قیمتی فروخته و مبلغ کمتر به العملش

ــتري اعالم   ــد، آمر حق درـیاـفت ـیا پرداـخت مبلغ واقعی را دارد و اجرت  آمر اعالم کـند ـیا ـکاالیی را خرـیده و قیـمت بیشـ کرده ـباشـ
ــارت  العملتواند خود حقگردد و به عالوه میکار نیز زائل میالعملحق کار را طرف قرارداد تلقی کند. در چنین مواردي دریافت خس

 کار منتفی بوده و شیوه جبران توسط قانونگذار مشخص شده است.العملدیگري از حق
قانون مســئولیت مدنی، آمر حق جبران   1اما در ســایر موارد خیانت و نادرســتی مثل خرید کاالي معیوب براي آمر، بر اســاس ماده  

 خسارت دارد.

 
 پیش از بند سوم 87ص   -9

ئولیت او اـست مگر این   - 2نکته   ل بر عدم مـس والً امانی اـست و اـص بت به اموال تاجري که به او نیابت داده، اـص قائم مقام تجاري نـس
 که تقصیر نموده باشد.

 

 ، بند دوم به شرح زیر اصالح شد:126ص   -10

 بند دوم: شرکت خارجی
ایران تشـکیل و مرکز اصـلی آن در ایران باشـد شـرکت ق.ث.ش. هر شـرکتی که در  1همچنانکه پیش از این بیان شـد مطابق ماده  

ـشود. به طور مثال ـشود، بنابر این هر ـشرکتی که در ایران تـشکیل و ثبت نـشده باـشد، ـشرکت خارجی محـسوب میایرانی محـسوب می
ود و اگر شـاگر شـرکتی در ترکیه ثبت شـده باشـد، حتی اگر سـهامداران یا شـرکاي آن ایرانی باشـند، شـرکت خارجی محسـوب می

 که سهامداران یا شرکاي آن تماماً اتباع بیگانه باشند.شرکتی در ایران ثبت و اداره شود، شرکت ایرانی است ولو آن
   ثبت شرکت خارجی در ایران:  - 1نکته  

عبه یا نمایندگی ـشرکت خارجی در ایران مط ابق  با توجه به مطلب فوق، ثبت خود ـشرکت خارجی در ایران منتفی اـست ولی ثبت ـش
هاي خارجی که پذیرد: «ـشرکتـصورت می  21/8/1376هاي خارجی مـصوّب  ـشرکتماده واحده قانون اجازه ثبت ـشعبه یا نمایندگی  

ور محل ثبت  )1 ناخته میخود  در کـش رکت قانونی ـش وندـش ور متبوع )2،  ـش وي کـش روط به عمل متقابل از ـس در  )3توانند  می، مـش
ثبت شــعبه یا  در چهارچوب قوانین و مقررات کشـــور به    شـــودجمهوري اســـالمی ایران تعیین میهائی که توســـط دولت  زمینه

 اقدام کنند».خود   نمایندگی
 مالکیت سهم یا سهم الشرکه در شرکت ایرانی توسط اتباع بیگانه:   - 2نکته  

ی و کـشاورزي و معادن و خدمات به ها و مؤـسـسات در امور تجارتی و ـصنعتقانون اـساـسی دادن امتیاز تـشکیل ـشرکت 81مطابق اـصل 
رکت   رکه ـش هم الـش هام یا ـس ود که مالکیت اتباع بیگانه بر ـس ت ـش ل برداـش ت از ظاهر این اـص ت. ممکن اـس خارجیان مطلقاً ممنوع اـس

ت ایرانی ولو توانند مالک ـسهام یا ـسهم الـشرکه ـشرکباـشد. ولی این تـصور کامالً اـشتباه بوده و اتباع بیگانه اـصوالً میایرانی ممنوع می
تا صد در صد سهم آن شرکت شوند. چرا که «دادن امتیاز تشکیل شرکت» به معنی سهامداري نیست بلکه منظور امتیازهاي خاصی 

قانون تشـویق و حمایت سـرمایه  2شـود. (مسـتنبط از ماده  اسـت که موجب حقوق ویژه و انحصـاري براي سـرمایه گذار خارجی می
 4گذاري خارجی).

 
 براي تجارت تنباکو به شرکت خارجی اعطا شد.اي که در دوره قاجار . مشابه امتیازهاي تجاري ویژه 4



رکت ایرانی توـسط غیر ایرانی بنابر این هام ـش رکت ایرانی و یا خرید ـس هام ـش رکت، پذیره نویـسی ـس والً مجاز اـست. البته  ثبت ـش ها اـص
 این امر استثناهایی دارد:

تواند عضـو شـرکت تعاونی ایرانی شـود. به عبارت دیگر اتباع بیگانه امکان مالکیت سـهم و سـهم الشـرکه در غیر ایرانی نمی -1
 هاي ایرانی به جز تعاونی را دارند. کلیه شرکت

 ها نبض پولی کشور را در اختیار دارند.سهام بانک ایرانی شوند چرا که بانک %40توانند مالک بیش از اتباع بیگانه نمی -2
در موضــوعات تجاري که انجام آن توســط اتباع بیگانه ممنوع اســت (و در درس اول از فصــل اول بیان شــد)، اتباع بیگانه   -3

 وانند با تشکیل شرکت به انجام آن امور بپردازند.تنمی
اـصوالً مجاز اـست. تنها در ـشرکت تعاونی امکان مدیریت اتباع بیگانه    مدیریت و بازرـسی اتباع بیگانه در ـشرکت ایرانی  - 3نکته  

ق.ب.ت.) باید   9ق ماده  ق.ب.ت.) مدیران باید از بین اعضــا انتخاب شــوند و اعضــاي تعاونی (طب  36وجود ندارد؛ چرا که (طبق ماده  
 ایرانی باشند.

 مطلب زیر اضافه شود: 128ص   -11

ود، آن  11 ند ولی گروه در ایران ثبت ـش اي گروه، خارجی باـش ت. بنابر این اگر اعـض ادي محل ثبت آن اـس ) مالك تابعیت گروه اقتـص
 شود.گروه ایرانی محسوب می

 حذف گردید. 135ص   2نکته   -12

 تعاونی اضافه شود:به اوصاف شرکت  148ص  -13

رکت ام ـش رکت تعاونی یکی از اقـس رکت ـش کن)، ـش تغال به امور غیر تجاري (مانند تعاونی مـس ت و حتی بر فرض اـش هاي تجاري اـس
 5شود.تجاري محسوب می

 
والً   158ص  -14 ندیکا اـص رکت در یک ـس ویت ـش میم به عـض مت الف مثالی براي ـصالحیت عام مجمع: به طور مثال تـص در قـس

مجمع عمومی عادي اـست؛ مگر این که ـسهامداران قـصد داـشته باـشند این تـصمیم را در اـساـسنامه قید کنند که در این  در ـصالحیت
 صورت باید مجمع عمومی فوق العاده مصوب کند.

 
 به شرح زیر اصالح شد: 171ص   1نکته  -15

ه مجمع:    - 1نکته   ورتجلـس ســه مجمع عمومی تعیین نکرده قانون تجارت به طور کلی مهلتی براي ثبت صــورتجلمهلت ثبت ـص
 ) انحالل شرکت. 2) کاهش اختیاري سرمایه و 1العاده در خصوص است، مگر در مورد ثبت تصمیم مجمع عمومی فوق 

ــمیم مجمع عمومی را درـباره ـکاهش،    192مـطابق ـماده   ــرـماـیه ـباـید تصـ ل.ا.ق.ت. «هـیأت ـمدیره قـبل از اـقدام ـبه ـکاهش اختـیاري سـ
 ».کند  گردد، آگهیهاي مربوط به شرکت در آن نشر میکثیراالنتشاري که آگهی روزنامهدر روزنامه رسمی و   ظرف یک ماهحداکثر 

انی آنتـصل.ا.ق.ت. « 209همچنین طبق ماده   فیه و نـش امی مدیر یا مدیران تـص این  207ها با رعایت ماده  میم راجع به انحالل و اـس
از طرف مدیران تـصفیه به مرجع ثبت ـشرکت اعالم ـشود تا پس از ثبت براي اطالع عموم در روزنامه رـسمی   ظرف پنج روزقانون باید  

 ».گردد آگهی شود...مربوط به شرکت در آن نشر میهاي  ها و آگهیو روزنامه کثیراالنتشاري که اطالعیه
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تعفاي مدیر عامل بدون آن  - 3نکته   تعفا دارد و اـس که نیاز به قبول توـسط هیأت مدیره  مدیر عامل در طول دوره مدیرعاملی حق اـس
پذیرش فقی استعفاي مدیرعامل را منوط به د هنگام نصب مدیرعامل بتوان به صورت توارسداشته باشد، معتبر است. البته به نظر می

 توسط هیأت مدیره نمود.
 

 قبل از بند دهم اضافه شود: 191ص  -17

 بحث: دارنده امضاي مجاز شرکت کیست؟
رکت   248و   174،  58در موادي از ل.ا.ق.ت. از جمله مواد  اي مجاز» ـش ت. در رویه عملی  از عبارت «دارندگان امـض ده اـس تفاده ـش اـس

رکت تعیین می رکت، دارندگان امضـاي مجاز ـش مت مدیران و مدیر عامل ـش ود. مثالً بیان میهم هنگام تعیین ـس گردد که «کلیه  ـش
 قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل و یکی از اعضاي هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است». 

ــاي هـیأت ـمدیره ـبه عنوان  در روـیه م ــاي هـیأت ـمدیره ـیا چـند نفر از اعضـ وجود معموالً ـمدیرـعاـمل ـبه تنـهایی ـیا همراه ـبا یکی از اعضـ
ـشود که دارنده ل.ا.ق.ت. و رویه موجود برداـشت می 25ـشوند ولی از ظاهر قانون، خـصوـصاً ماده  دارنده امـضاي مجاز ـشرکت تعیین می
ان و مدیر عامل ـشرکت اـست و هر ـشخصی است که توسط اساسنامه یا مجمع عمومی یا هیأت  امـضاي مجاز مفهومی مـستقل از مدیر

کند که چک هاي  ها، مجمع عمومی شرکت مصوب میشود. مثالً در بعضی شرکتمدیره براي امضاي بعضی اسناد شرکت تعیین می
 تا سقف مبلغ مشخصی توسط معاون مالی شرکت امضا شود.

ریال، ادهاي با ارزش بیش از ده میلیارد توان براي امضاي قراردمجاز شرکت قابل تفکیک هستند. مثالً میهمچنین دارندگان امضاي 
دارنده امضاي مجاز را همه اعضاي هیأت مدیره تعیین کرد و براي قراردادهاي کمتر از ده میلیارد ریال، مدیر عامل به تنهایی و براي  

 شرکت را به عنوان دارنده امضاي مجاز تعیین کرد. نامه هاي اداري معاونین و کارمندان درون
 

 ضمانت اجراي عدم مطالبه مبلغ تعهد شده به این شرح تغییر کند: – 227صفحه  -18

مطالبه نکردن مبلغ تعهد ـشده اـصوالً موجب کاهش ـسرمایه اجباري ـشرکت اـست. عالوه   ت) ـضمانت اجراي عدم مطالبه مبلغ تعهد ـشده: 
 بر این ضمانت اجراي کیفري نیز دارد: 

ـصورت ل.ا.ق.ت. «مبلغ پرداخت نـشده ـسهام هر ـشرکت ـسهامی باید ظرف مدت مقرر در اـساـسنامه مطالبه ـشود. در غیر این   33مطابق ماده  )  1
عمومی فوق العاده ـصاحبان ـسهام را به منظور تقلیل ـسرمایه (کاهش ـسرمایه) ـشرکت تا میزان مبلغ پرداخت  هیات مدیره ـشرکت باید مجمع 

رکت تا میزان مبلغ پرداخت  رمایه ثبت ـشده ـش رمایه دعوت کند و تـشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داـشت که براي تقلیل ـس ده ـس ـش
 شده به دادگاه رجوع کند». 

عضـاي هیأت مدیره ظرف مهلت مقرّر در این قانون قسـمت پرداخت نشـده مبلغ اسـمی سـهام شـرکت را  در صـورتی رییس و ا) 2
ــده  مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع فوق  ــرکت تا میزان مبلغ پرداخت ش ــرمایه ش العاده را جهت تقلیل س
یا به هر دو مجازات   ي نقدي از سـی میلیون تا شـصـت میلیون ریالدعوت ننمایند، به حبس تأدیبی از دو ماه تا شـش ماه یا به جزا

 .محکوم خواهند شد

ل.ا.ق.ت. مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام باید از کلیه سهامداران بدون تبعیض به عمل آید. این بدان معنا است    33مطابق تبصره ماده   نکته: 
پرداخت مبلغ تعهد ـشده ـسهام را بنماید و اگر ـصرفاً از بعـضی ـسهامداران مطالبه کرد،  که هیأت مدیره مکلف اـست از همه ـسهامداران تقاـضاي  

 تکلیف خود را اجرا نکرده و مشمول ضمانت اجراهاي فوق است. 
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 بند چهارم: نقل و انتقال سهام
تواند هر یک از عقود تملیکی را نـسبت به آن واقع ـسازد. به ـسهامدار اـصوالً میکند. لذا  ـسهام براي ـصاحب ـسهم حق عینی ایجاد می

هاي سهامی عام، سهامی  ل.ا.ق.ت. از واژه نقل و انتقال استفاده کرده است. با این وصف نقل و انتقال در شرکت 41همین خاطر ماده  
 هاي سهامی عام پذیرفته شده در بورس احکام خاصی دارد:خاص و شرکت

هامی عام:ال رکت ـس هام در ـش توان نقل و انتقال ســهام را محدود کرد. در شــرکت ســهامی عام به هیچ وجه نمی  ف) انتقال ـس
تواند آن را مشروط به موافقت مدیران یا مجمع نماید.  (آزادي نقل و انتقال) و هیأت مدیره یا مجامع و یا حتی اـساـسنامه شرکت نمی

 ل.ا.ق.ت.) 41(ماده  

ها هامی خاص:ب) انتقال ـس رکت ـس ت می 41از مفهوم مخالف ماده   م در ـش هامی خاص ل.ا.ق.ت. برداـش رکت ـس ود که در ـش ـش
 توان نقل و انتقال سهام را مشروط و مقید به موافقت مدیران یا مجامع نمود. می

نام چون با قبض و ـسهام بینقل و انتقال  )1توان نقل و انتقال را محدود کرد:  در ـشرکت ـسهامی خاص نیز در دو مورد نمی  - 1نکته  
 انتقال قهري به موجب فوت یا حکم قضایی (انتقال قضایی). )2شود و  اقباض منتقل می

هام بی  - 2نکته   ورت مینقل و انتقال ـس هام. نام، با قبض و اقباض ـص تلزم ثبت در دفتر ثبت ـس هام با نام، مـس گیرد و نقل و انتقال ـس
 باشد).ال بین طرفین معتبر است ولی از نظر شرکت و اشخاص ثالث غیر قابل استناد می(هر چند بدون انجام این امور هم انتق

ت.  - 3نکته   هام کافی اـس اي انتقال دهنده در دفتر ثبت ـس رفاً امـض هام بانام، ـص هام به طور    البتهبراي انتقال ـس می ـس اگر مبلغ اـس
 ل.ا.ق.ت.) 40امضاي انتقال گیرنده برسد. (ماده  کامل پرداخت نشده باشد، باید نشانی انتقال گیرنده نیز قید و به 

 نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام تابع قواعد انتقال سهام است.  - 4نکته  

ده در بورس: هامی عام پذیرفته ـش رکت ـس هام در ـش تلزم تأیید ناظر بازار و  پ) انتقال ـس هام در بورس هم مـس نقل و انتقال ـس
عقد  هاي سـهامی، انتقال سـهام بورسـی باشـد و بر خالف سـایر شـرکتهم ثبت نزد شـرکت سـپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار می

 است.  تشریفاتی

قانون بازار   1ماده   7هادار (موـضوع بند  گذاري مرکزي اوراق بهاي بورـسی توـسط ـشرکت ـسپردهثبت نقل و انتقال ـسهام ـشرکتنکته:  
 شود و ثبت نزد این شرکت، جایگزین دفتر ثبت سهام شرکت است.اوراق بهادار) انجام می

 هابحث: ثبت نقل و انتقال سهام نزد اداره ثبت شرکت

 ها نیز اعالم شود؟آیا عالوه بر ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت، باید این موضوع به اداره ثبت شرکت
رکت 200ماده   رکا یا خروج بعـضی از آنق.ت. در حکمی کلی که ناظر به همه ـش ته اـست که ثبت «تبدیل ـش ت بیان داـش ها از  ها اـس

رکت» بر اـساس ماده   هام این اـست که آن نقل و انتقال در  195ـش مانت اجراي عدم ثبت نقل و انتقال ـس ق.ت. الزامی اـست. البته ـض
 و اشخاص ثالث قابل استناد نیست.برابر شرکت 
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 نکته مهم: رفع موجبات انحالل
در بین موارد انحالل قـضایی، ـسه مورد ترك فعل اـست و براي ترك فعل مدت تعیین ـشده تعیین ـشده اـست. این موارد عبارت اـست  

هاي سالیانه (ده ماه از تـشکیل مجمع عمومی عادي جهت رسیدگی به حساباز: عدم فعالیت یا راکد ماندن ـشرکت (یک ـسال)، عدم  
 مهلت تشکیل) و بالمتصدي ماندن سمت مدیران و مدیر عامل (بیش از شش ماه).



  دردارد: «ل.ا.ق.ت. مهلتی براي رفع موجبات انحالل هم در نظر گرفته اـست و بیان می 202در خـصوص این ـسه جهت انحالل، ماده  
ــنامه (یعنی مواردي که بیان شد)   201سه ماده    و  دو اي یک ومورد بنده ــق اساس دادگاه بالفاصله برحسب مورد به مراجعی که طب

 . رفع موجبات انحالل اقدام نمایند دهد تا درنکند می  ماه تجاوز شش  از  این قانون صالحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر و
 ».دهدموجبات انحالل رفع نشود دادگاه حکم به انحالل شرکت می درصورتی که ظرف مهلت مقرر

 در مورد سایر موجبات انحالل (چه قضایی و چه قهري یا ارادي) امکان رفع موجبات انحالل و بازگشت به دوران عادي وجود ندارد.  
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رکت    - 3نکته   ورت ارادي-با انحالل ـش رکت مت -ولو به ـص ود چرا که وقف میتعقیب جزایی ـش رفاً ـش رکت ـص یت حقوقی ـش خـص ـش
 6.جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند

 

 در انتهاي صفحه اضافه شود:  265ص   -22

 « بحث: در صورتی که پس از آگهی ختم تصفیه، طلبکاري ادعاي طلب کند، طلب خود را از چه کسی باید مطالبه کند؟

انتـشار آگهی ختم تـصفیه، ـشخـصیت حقوقی ـشرکت زائل ـشده اـست، طرح دعوا به طرفیت ـشرکت ممکن نیـست. با توجه به این که با  
از طرفی با توجه به مـسئولیت محدود ـسهامداران و اـصل اـستقالل ـشخـصیت حقوقی ـسهامداران از ـشرکت، مطالبه وجوه از ـسهامداران  

 ا را پیش بگیرد:  هنیز امکان ندارد. بنابر این طلبکار باید یکی از این روش
اگر تشـریفات تصـفیه به درسـتی رعایت نشـده باشـد، ابتدا دعواي ابطال آگهی ختم تصـفیه اقامه کند و در صـورت ابطال آگهی ) 1

 مزبور، براي دریافت مطالبات خود به مدیر تصفیه رجوع کند.
توان براي اســترداد وجوه به طرفیت ت میاگر تشــریفات تصــفیه به درســتی رعایت شــده باشــد، صــرفاً از باب دارا شــدن بالجه) 2

 »سهامداران دعواي مسئولیت مدنی اقامه کند.  
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 اقسام ادغام دوم:  بند
قانون حداکثر  15آیین نامه تشــویق به مشــارکت موضــوع ماده   1عالوه بر ادغام ســاده و مرکب که پیش از این تعریف شــد، ماده  

 استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی چند نوع ادغام دیگر را نیز تعریف کرده که عبارت است از:

 
قانون آیین دادرسی    692م ماده  همچنین از مفهو؛ در ادامه این نظریه بیان شده است که: «17/08/1400مورخ    7/1400/173نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستري شماره  .   6

توان به عنوان مجوزي براي تعقیب شرکت استفاده کرد؛ زیرا ماده  االصول نمی  مبنی بر قابل تعقیب بودن شرکت در صورت انحالل ارادي آن نیز علی  1392کیفري مصوب  
یادشده، قرار منع تغییر ارادي در     690نانچه مقام تعقیب برابر بند «ب» ماده  همین قانون تفسیر شود. بدین معنی که چ  690یادشده باید با توجه به بند «ب» ماده    692

قابل تعقیب است. لذا   وضعیت شخص حقوقی را صادر کرده باشد و شرکت به رغم قرار فوق به صورت ارادي منحل شود، اثري بر این انحالل مترتب نیست، در نتیجه شرکت
ارادي، شرکت در حال تصفیه است، نیز قابل تعقیب نیست؛ مگر اینکه مقام قضایی قرار منع تغییر ارادي در وضعیت شرکت را صادر کرده  در حالت دوم که پس از انحالل  

 » .باشد



ها و دهنده یک محصـــول یا خدمت مشـــابه با هدف کاهش هزینههاي رقیب ارایهفرآیندي که در آن، شـــرکت ادغام افقی: - لفا
 شوند.مقیاس، ترکیب میهاي حاصل از رسیدن به صرفه

هاي با ســطوح  فرآیندي که در آن، یک شــرکت با هدف مدیریت بهتر و نظارت بیشــتر زنجیره ارزش، شــرکت ادغام عمودي:  - ب
 آورد.مختلف تأمین، تولید، توزیع و پخش محصوالت خود را تحت تملک در می

عت خاص، محصوالت و خدمات چندمنظوره و متفاوت و هایی که به مشتریان یکسان در یک صنادغام ـشرکت ادغام متجانس:  - پ
 .انجامدمی مشتریان امور نمایند. این نوع ادغام معموالً به تسهیلگاه نیز مکمل ارایه می

شکست،   د تنوع در محصوالت و کاهش احتمالهاي غیرمرتبط به منظور ایجااین نوع ادغام با ترکیب شرکت ادغام نامتجانس:  - ت
 گیرد.میشکل 
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 بند پنجم: اصل اعتماد به ظاهر سند تجاري
ند  خاص با اعتماد به ظاهر ـس ت چرا که اـش ا کننده اـس ند تجاري باعث تعهد امـض اي روي ـس والً امـض ت که اـص ل بیانگر این اـس این اـص

دهند. مبناي این اصـل، حمایت از دارنده با حسـن نیت سـند اسـت. بر اسـاس این قاعده، اصـول  تجاري آن را مورد پذیرش قرار می
 دیگري همچون اصل استقالل امضاها استنتاج شده است. 

ـشود که اگر ـشخـصی به نمایندگی از دیگري ـسند تجاري را امـضا کند، ـشخـصاً  همچنین بر اـساس اـصل اعتماد به ظاهر ـسند گفته می
بت به تأدیه   ا مینـس رکت را امـض رکتی، چک متعلق به آن ـش ی به عنوان مدیرعامل ـش خـص ت. مثالً ـش ئول اـس ند مـس کند ولی  آن ـس

ـشود که اـساـساً در آن تاریخ ـسمت نداـشته اـست؛ در این ـصورت، اگرچه ـشرکت به دلیل ایراد عدم ـسمت (که پیش از این مـشخص می
ا کننده به ت ولی امـض ئول پرداخت وجه چک نیـس د)، مـس ئول   بیان ـش ن نیت ایجاد کرده، مـس دلیل اعتمادي که براي دارنده با حـس

 7است.
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بحث: اگر نام دارنده به صورت مبهم نوشته شود به نحوي که به هیچ وجه مشخص نباشد دارنده کیست، آیا برات معتبر 
 است؟

وال باید بین دو وـضعیت  ته ـشده ولی بعداً مخدوش در خـصوص این ـس ورتی که نام دارنده قبالً به درـستی نوـش تفکیک نمود: ا) در ـص
 شود که نام متصرف بر روي برات بوده است. شده باشد، فرض می

 ) در صورتی که از ابتدا نام مبهمی قید شده باشد، صدور برات مخدوش است و سند مدنی است.2
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لیم و ییر مندرجات برات پس از ـصدور برات: پ) تغ لیم و یا حتی پس از تـس ادرکننده پس از ـصدور برات و پیش از تـس گاهی ـص
تر از مبلغ تر یا کمدهد. مثالً مبلغ را بیشقبل از ظهرنویســی برات توســط دارنده، بخشــی از مفاد آن را با تراضــی دارنده تغییر می

 
مبناي آن  رسد . در خصوص این که مبناي مسئولیت امضا کننده مسئولیت قراردادي است یا مسئولیت مدنی ناشی از ایجاد اعتماد، اختالف است. به نظر می  7

ها و احکام ناشی از سند تجاري (از جمله خسارت تأخیر  مسئولیت مدنی است ولی بر اساس همین مسئولیت مدنی، امضا کننده باید به تمام خسارات و هزینه
 از زمان سررسید چک) ملتزم باشد.



نویـسند و پـشت ـسند تجاري را امـضا کرده و آن  معموالً مبلغ قبلی را خط زده و مبلغ جدید را می نماید. براي این امرنوـشته ـشده می
نویســند: «مبلغ (جدید) صــحیح اســت». به این امضــاي پشــت ســند تجاري، کنند؛ مثالً این عبارت را میتغییر دادن را گواهی می

در کننده (که با ظهر نویسی اصالحی مشخص شده) مالك عمل گویند. در چنین مواردي آخرین اراده صا«ظهرنویسی اصالحی» می
 خواهد بود.
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 بند سوم: مبلغ خواسته در دعواي مطالبه وجه برات  «
ه وـجه برات دارـنده می الغ زیر را مـطالـبه کـند:  در دعواي مـطالـب ــل مبلغ برات ـبه عالوه  1تواـند مـب ه اعتراض و  2) اصـ ــایر ) هزیـن سـ

) خـسارت تأخیر تأدیه برات از زمان اعتراض  3داده اـست مانند هزینه دادرـسی و ... و هایی که قانوناً جهت مطالبه باید انجام میهزینه
 به.عدم تأدیه تا زمان دریافت محکوم

 »ریخ سررسید چک.شود و در چک از تاخسارت تأخیر تأدیه در برات و سفته از تاریخ اعتراض عدم تأدیه محاسبه می نکته:
 اضافه شود: 397جدول و متن زیر به ص   -28

 جدول: مسئولیت نماینده و صاحب حساب در فرض صدور چک به نمایندگی از دیگري  «

 **** نماینده (صادرکننده چک) صاحب حساب مستند

ماده    2تبصـره 
ــرر    5 ــکـ مـ

 ق.ص.چ

ــبت به نماینده اعمال می شوداعمال می ــود نس ش
ــتـند  مگر این که عدم پرداخت مسـ
به عمل صــاحب حســاب یا نماینده  

 بعدي باشد  

 سوء اثر

ــاده    19مــ
 ق.ص.چ

مسئولیت حقوقی نسبت  مسئول است مسئول است
 به پرداخت وجه

ــاده    19مــ
و  ق.ص.چ. 
ی   خـص ل ـش اـص
ــودن  بــــــــ
یــت   وـل مســــئ

 کیفري

ــت مگر این ـکه ـعدم   مسئولیت ندارد ــئول اسـ مسـ
ــتند به عمل  ــاحب پرداخت مس ص

 حساب یا نماینده بعدي باشد

مـسئولیت کیفري نـسبت  
 به صدور چک بالمحل

ــاده    190مـ
 آ.ا.م.ا.ر.

 اجراي ثبت مسئول است مسئول است

ــاده    23مــ
 ق.ص.چ

 اجراي دادگستري مسئول است مسئول است

ایر ضـمانت اجراها نسـبت به ایشـان مسـئولیت    - 1نکته   ظهرنویس و ضـامن صـرفاً نسـبت به پرداخت مسـئولیت حقوقی دارند و ـس
 ندارند.



در ـصورت ـصدور چک از حـساب مـشترك، تمام ـضمانت اجراها نـسبت به ـصادرکنندگان متعدد (به نـسبت ـسهم ایـشان) اجرا    - 2نکته  
 ».ننده مسئولیت داردشود به جز مسئولیت کیفري که تنها امضا کمی
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اقی   اد قرارداد ارـف انعـق انع  ـم
 )483است. (ماده  

حکم ورشــکســتگی به تقلب 
 صادر شده

 
انـعقــاد  از  قبــل 

 قرارداد ارفاقی

 
 
 

 ورشکستگی به تقلب
داختن در  اـن أخیر  ـت امکـان 

 )483انعقاد قرارداد (ماده  
دور  تحت تعقیب و قبل از ـص

 حکم
اـعث بطالن قرارداد ارـفاقی   ـب

 )490(ماده  
حکم ورشــکســتگی به تقلب 

 صادر شده
 

قــاد   ـع اـن از  عــد  ـب
اخذ تأمین مناســب از تاجر  قرارداد ارفاقی

تا زمان صــدور حکم (ماده  
496( 

دور  تحت تعقیب و قبل از ـص
 حکم

ــت.  مانع انعقاد قرارداد نیس
 )490(مفهوم ماده  

یر   تگی به تقـص کـس حکم ورـش
 شدهصادر 

 
انـعقــاد  از  قبــل 

 قرارداد ارفاقی

 
 
 

ــه  ب ــتگی  ــکسـ ورشـ
 تقصیر

داختن در  اـن أخیر  ـت امکـان 
 )484انعقاد قرارداد (ماده  

دور  تحت تعقیب و قبل از ـص
 حکم

ار و اجراي   أثیري در اعتـب ـت
 قرارداد ندارد.

یر   تگی به تقـص کـس حکم ورـش
روع  ده یا تعقیب ـش صـادر ـش
ــده   ــادر نش ــده و حکم ص ش

 باشد.

 
از   عــد  قــاد  ـب ـع اـن

 قرارداد ارفاقی
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 هاگفتار سوم: تغییرات سرمایه در سایر شرکت «

 بند اول: شرکت با مسئولیت محدود
افزایش ـسرمایه و کاهش ـسرمایه در ـشرکت با مـسئولیت محدود مجاز اـست و براي تـصمیم گیري در خـصوص آن باید اکثریت عددي  

ه  رکا که داراي ـس ریفات و حد ـش راحتاً تـش تند راي موافق بدهند. البته هیچ یک از مواد قانون تجارت ـص رکت هـس رمایه ـش چهارم ـس
ق.ت. که تغییر در  111نصــاب تصــمیم گیري در خصــوص تغییر ســرمایه در این شــرکت را بیان نکرده اســت ولی با توجه به ماده  

در ـسرمایه ـشرکت، مـستلزم تغییر در اـساـسنامه ـشرکت اـست، این نـصاب    اـساـسنامه را با چنین نـصابی مجاز دانـسته و از ـسویی تغییر
 آید.براي تصمیم گیري به دست می



تواند براي شــرکا تعهد ایجاد کند و ایشــان را مجبور به علیرغم حد نصــاب فوق باید توجه داشــت که افزایش ســرمایه نمی  - 1نکته  
ر رکت نمود؛ مگر این که همه ـش رمایه ـش رکت در افزایش ـس میم بگیرند. ماده  ـش وص مقرر   112کا با اتفاق آرا تـص ق.ت. در این خـص

 تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند».دارد: «در هیچ موردي اکثریت شرکا نمیمی

گذاري آورده غیر نقد با توافق  تواند تماماً نقد یا غیر نقد باـشد. تـسلیم آورده و یا قیمتدر ـصورت افزایش ـسرمایه، آورده می - 2نکته  
ق.ت.) البته در این مورد نیاز به تراـضی همه ـشرکا  97ـشود و نیاز به کارـشناـسی ندارد. (وحدت مناط از ماده  ـشرکا انجام و اظهار می

 گردد.شود، آورده نیز تقویم مینیست و با همان حد نصاب که افزایش سرمایه مصوب می

   مسئولیت محدود، کاهش اجباري سرمایه پیش بینی نشده است.در شرکت با    - 3نکته  

 توان کاهش داد؟بحث: در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت را تا چه میزان می

در خـصوص ـشرکت سهامی دیدیم که کاهش سرمایه اختیاري تا حدي ممکن است که سرمایه شرکت از حداقل سرمایه قانونی (یک 
رکت ئولیت محدود   میلیون ریال براي ـش رکت با مـس ود. در ـش هامی عام) کمتر نـش رکت ـس هامی خاص و پنج میلیون ریال براي ـش ـس

  8اي در قانون پیش بینی نشده است. بنابر این کاهش سرمایه نیز به صورت نامحدود ممکن است.حداقل سرمایه

 هاي تضامنی و نسبیبند دوم: شرکت
بی مقرره امنی و نـس رکت تـض ت.اي رادر احکام ـش رمایه بیان نگردیده اـس ف با توجه به مقررات   جع به افزایش یا کاهش ـس با این وـص

 ها مجاز است.عمومی، افزایش یا کاهش سرمایه در این شرکت

نامه ـشرکت ها باید همه ـشرکا به اتفاق آرا تـصمیم گیري کنند مگر این که در اـساـسنامه یا ـشرکتبراي تغییر در ـسرمایه این ـشرکت
 تضامنی و نسبی حد نصاب کمتري بیان شده باشد.

رمایه، آورده می ورت افزایش ـس لیم آورده و یا قیمتدر ـص د. تـس رکا تواند تماماً نقد یا غیر نقد باـش ی ـش گذاري آورده غیر نقد با تراـض
 شود و نیاز به کارشناسی ندارد.  انجام و اظهار می

 بینی نگردیده است. در شرکت تضامنی کاهش اجباري سرمایه پیش نکته:

 هاي مختلطبند سوم: شرکت
رکت رمایه ـش وص تغییر در ـس ول کلی افزایش یا کاهش  قانون تجارت در خـص ف بنابر اـص ت. با این وـص کوت نموده اـس هاي مختلط ـس

حاضر  ها مجاز است. براي تصمیم گیري در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه باید اکثریت بیش از نصف سهامسرمایه در این شرکت
 در مجمع موافقت نمایند.  

 بند چهارم شرکت تعاونی
اي در ق.ش.ت و ق.ب.ت. مقرر گردیده اـست. بر این اـساس، نکات زیر  در خـصوص تغییرات در ـسرمایه ـشرکت تعاونی، احکام پراکنده

 قابل برداشت است:

 
-سرمایه به قصد فریبکاري و فرار از دیون باشد، حسب مورد می. هرچند در رویه عملی حداقل سرمایه یک میلیون ریال الزامی است. همچنین اگر کاهش   8
 واند مصداق عمل مجرمانه قرار گیرد. ت



 است.تصویب افزایش یا کاهش سرمایه در صالحیت مجمع عمومی عادي شرکت تعاونی    -1

افزایش سـرمایه فقط به شـیوه افزایش تعداد سـهام شـرکت ممکن اسـت و امکان افزایش مبلغ اسـمی هر سـهم وجود ندارد. در   -2
 ق.ش.ت.). 10شود. (تبصره ماده  صورت صدور سهام جدید، سهام صادر شده به اعضاي کنونی یا اعضاي جدید داده می

توانند تا حداکثر ها مییل ذخیره قانونی ـشرکت به ـسرمایه جدید ممکن اـست. تعاونیافزایش ـسرمایه هم با آورده نقدي و هم تبد  -3
 ق.ب.ت.)  25(ماده    یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرند.

 کاهش سرمایه شرکت تعاونی از طریق کاهش مبلغ هر سهم ممکن است.  -4

 »نشده است. کاهش اجباري سرمایه در شرکت تعاونی پیش بینی
 

 کتاب این متن اضافه شود: 271به ص   -31

 هاي مختلطگفتار چهارم: شرکت «

 بند اول: شرکت مختلط غیرسهامی
ت به جز   161مطابق ماده  الف) موجبات انحالل:  امنی اـس رکت تـض هامی، تابع احکام ـش رکت مختلط غیرـس باب انحالل ـش ق.ت. اـس

 129(چه ـضامن و چه غیر ـضامن) و نیز عدم کفایت دارایی ـشریک (موـضوع ماده  که مرگ، حجر و ورـشکـستگی ـشریک یا ـشرکا  این
 ق.ت.) موجب انحالل این شرکت نیست. بنابر این اسباب انحالل شرکت مختلط غیرسهامی عبارت است از:

یکی از    تقاـضاي )5تراـضی تمام ـشرکا،    )4ورـشکـستگی ـشرکت،   )3ناممکن ـشدن موـضوع ـشرکت،  )2پایان یافتن مدت ـشرکت،   )1
 فسخ توسط یکی از شرکاي ضامن. )6شرکاي ضامن از دادگاه با دالیل موجه و 

فیه:   گیرد که پیش از این در ق.ت. انجام می  212تا   202هاي مختلط مطابق مواد ق.ت.، تصـفیه شـرکت 203مطابق ماده  ب) تـص
 گفتار سوم (شرکت تضامنی و نسبی) بیان شد.

 بند دوم: شرکت مختلط سهامی
 ق.ت. موجبات انحالل شرکت مختلط سهامی عبارت است از: 181مطابق ماده  موجبات انحالل:   الف)

تـصمیم مجمع عمومی در ـصورتی که در   )4ورـشکـستگی ـشرکت،  )3ناممکن ـشدن موـضوع ـشرکت،  )2پایان یافتن مدت ـشرکت، ) 1
در صـورت تصـمیم مجمع عمومی شـرکت و رضـایت دادن شـرکاي   )5اسـاسـنامه چنین حقی براي مجمع پیش بینی شـده باشـد،  

 فوت یا حجر هر یک از شرکاي ضامن در صورتی که در اساسنامه شرط شده باشد.  )6ضامن،  

گیرد که پیش از این در ق.ت. انجام می  212تا   202اي مختلط مطابق مواد هق.ت.، تـصفیه ـشرکت 203مطابق ماده  ب) تـصفیه:      
 »گفتار سوم (شرکت تضامنی و نسبی) بیان شد.

 بیاید: 537در ص  44قانون اجراي سیاستهاي اصل  7متن زیر پس از ماده   -32

اجتماعی، نظم و انـضباط پولی، مالی و ارزي،    -زیـست، بهداـشت عمومی وکار که ـسالمت، محیطکلیه مجوزهاي کـسب :مکرر 7ماده 
برداري از منابع طبیعی یا تغییر کاربري اراـضی کـشاورزي   کنند یا مـستلزم بهرهفرهنگ و امنیت ملی را به ـصورت مـستقیم تهدید می

اه پس از  که تا ســه م  در صــورتی ،کار و تایید هیات وزیران  و زدایی و بهبود محیط کســبهســتند، به تشــخیص هیأت مقررات



محور که نیازمند بررسـی و تایید    االجراء شـدن این قانون در درگاه ملی مجوزهاي کشـور ثبت شـوند، به عنوان مجوزهاي تاییدالزم
 .این قانون می باشد 7ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده  مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن

شـوند و اتمام محور شـناخته میوکار به عنوان مجوزهاي ثبتسـایر مجوزهاي کسـبالجراء شـدن این قانون،  ااز چهارماه پس از الزم
مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهاي کشـور به منزله صـدور مجوز اسـت. متقاضـیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه  

ــتانداردهاي اجباري   ــرایط حرفه اي مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ اس و مراعات قوانین و ش
ه روز کاري  اء نمایند. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کـسب و کار موظف اـست حداکثر ظرف ـس محیط کـسب و کار را امـض

صـادره براي شـخص حقیقی یا حقوقی همراه شـناسـه یکتاي مجوز  پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهاي کشـور، مجوز به
هاي صــنفی، هاي ایران، تعاون و اصــناف، اتحادیهاطالع نهادهاي نظارتی، اتاق متقاضــی به شــکل برخط را صــادر کند و مراتب را به

هاي هاي ذي ربط و دـستگاههاي اجرائی مربوطه ازجمله ـسازمان امور مالیاتی کـشور و ـسازمان تأمین اجتماعی برـساند و مجوزتـشکل
 .صادره را به صورت عمومی منتشر کند

شــود. درصــورتی که هاي ملیِ موجود تکمیل میاطالعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها براي درخواســت مجوز با اســتفاده از ســامانه
تشـخیص  کنند مرتکب خالف شـود ، مجوز صـادره با  هاي ملی موجود از آنها پشـتیبانی نمیمتقاضـی در ثبت اطالعاتی که سـامانه

گردد و مرتکب، به مدت دو ســال از خدمات این درگاه محروم زدایی و بهبود محیط کســب و کار از اعتبار ســاقط میهیأت مقررات
 .شودمی

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

ره  ت افزودن  - 1تبـص ورت درخواـس دور مجوز درـص ت ادله و هریک از مراجع ـص ت مجوزهاي تأییدمحور، موظف اـس مجوزي به فهرـس
زدایی و بهبود محیط کســب و کار ارائه کند. هیأت درصــورت موافقت، درخواســت افزودن مجوز  مســتندات خود را به هیأت مقررات

 .کندجدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می

ایط اخذ مجوزـشان پس از اتمام مهلت مندرج در ـصدر این ماده و تایید  وکارهاي تاییدمحور که ـشرکلیه مجوزهاي کـسب - 2تبـصره 
زدایی و بهبود هیات وزیران توـسط مرجع ـصادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهاي کـشور بارگذاري نـشود با تـشخیص هیات مقررات

زدایی و بهبود محیط کـسب و مقرراتکنند. ـسازمان بازرـسی کل کـشور و هیات  محور تغییر پیدا میمحیط کـسب و کار به مجوز ثبت
کار موظفند رئیس و یا مدیران ، مـسئوالن و اـشخاـصی که قـصورـشان در این خـصوص محرز اـست را حـسب مورد به ـشوراي رقابت یا  

 .هیات تخلفات اداري معرفی کنند

ـــخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادی برداري از مجوزهاي ثـبتدر طول زمان بهره ــکلهمحور پس از اعتراض اشـ ــنفی، تشـ ها یا  هاي صـ
وکار و تـشخیص هیات و تایید هیأت زدایی و بهبود محیط کـسبهاي اجرائی ذي ربط با ارائه دالیل توجیهی به هیأت مقرراتدـستگاه

 .محور وجود دارد  وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید

ره  قرر در درگاه ملی مجوزهاي کشـور، پاسـخ درخواسـت کننده مجوز را  چنانچه هر یک از مراجع صـدور مجوز در موعد م - 3تبـص
اعم از قبول یا رد اعالم نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شـــده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهاي کشـــور به طور  



ده و در اختیار متقاضـی قرار می در رابطه با مجوزهاي صـادره، بر   هاي حقوقی و صـنفی کهگیرد. تمامی مسـئولیتخودکار صـادر ـش
ورت رد  دور مجوز درـص ت. مرجع ـص ده در این فرآیند نیز پابرجاـس ادره ـش وص مجوزهاي ـص ت، در خـص ادرکننده اـس عهده مرجع ـص

 .صورت مکتوب به اطالع متقاضی برسانددرخواست، موظف است دالیل و مستندات تصمیم خود را به

ره  باع وضـع هرگونه محدودیت و   - 4تبـص د به دالیلی از قبیل اـش مانع در مسـیر صـدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باـش
بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صـنفی یا بر اسـاس تعداد و یا فاصـله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضـیان آن مجوز، ممنوع اسـت. 

تشــخیص نهادهاي ذي ربط، منوط به تایید هیات  درصــورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیســتی، وضــع محدودیت جدید به
مقررات زدایی و بهبود محیط کسـب و کار و با تصـوب هیأت وزیران مجاز اسـت و تا قبل از تصـویب هیأت وزیران محدودیت جدید  

 .نافذ نخواهد بود

فرایند معمول اخذ مجوز   اي موکول به داـشتن همان ـسطح ـصالحیت و طیهاي حرفهانتقال مجوزهاي ناظر به ـصالحیت  - 5تبـصره  
همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صـــادرکننده مجوز امکان پذیر اســـت و انتقال مجوزها تنها پس از گذشـــت 
ال غیرفعال باقی بماند، مرجع   ورتی که هر مجوز به مدت دوـس ت و در ـص روع فعالیت مجاز اـس دور مجوز و منوط به ـش ال از ـص دوـس

ـسازي، به اعتبار مجوز ـصادره خاتمه  ماهه به ـصاحب مجوز براي فعالز مکلف اـست پس از اخطار و اعطاي مهلت یکـصادرکننده مجو
 .دهد

ره   در مواجهه با اسـتعالم ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضـابطین قضـایی، ارائه شـناسـه یکتاي مجوز صـادره از سـوي    - 6تبـص
وکار، جرم محســوب و بودن اســتعالم، درخواســت مدارك اضــافی براي مجوز کســبکند. در صــورت مثبت دارنده مجوز کفایت می

 .شودمحکوم می 1392/2/10قانون مجازات اسالمی مصوب )  19هاي تعزیري درجه شش موضوع ماده (مرتکب به یکی از مجازات

ره  تعالم، تمدید یا  ماه پس از الزماز ـشش - 7تبـص دن این قانون هرگونه اـس ه یکتاي مجوز  االجراـش ناـس ابطال مجوز، تنها از طریق ـش
ـصادره ـصادرـشده از طریق درگاه ملی مجوزهاي کـشور قابل انجام اـست. امکان اـستعالم ـشناـسه یکتاي ـصادره براي دارندگان مجوزها 

کار موظف است  در درگاه ملی مجوزهاي کشور باید براي عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و 
ماه  االجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یکبراي مجوزهاي کـسب و کار اخذ ـشده قبل از الزم

ادر کند. کـسب ه یکتا ـص ناـس ت، ـش ال پس از الزماز زمان درخواـس ته وکارهایی که از دو ـس ه یکتا نداـش ناـس ره، ـش دن این تبـص االجرا ـش
 9.شوندلحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میباشند، به 
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 اضاقه شده است.
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