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  کار_و_کسب_حقوق_صد_تا_صفر_کتاب# جدید چاپ پیرامون توضیحاتی

 :(دوم چاپ) 99 سال در

 چدا   خوانندگگان  که هایی مزیت از یکی است؛ آن بودن "کاربردی" کتاب، ویژگی مهمترین .1

 کدار،  و کسدب  کتداب  که است این کردنگ بیان ،(ها شرکت سابقه با مشاوران ویژه به) کتاب اول

  آن و است داده انجام کار یک

  "کتاب  در ساده پاراگراف یک به پرهزینه و طوالنی ای تجربه تبگیل"

 !است

 مبتالبده  مسدالل  بدر  تسلط عگم ها، آن مگیران و ها شرکت مشاوران رایج ضعف نقاط از یکی .2

 توامدان  مدالی  و حقدوقی  ابعاد است شگه تالش کار و کسب حقوق کتاب در است، بیمه و مالیات

 .باشگ نگاشته بعگی تک نگاه و گردد برخوردار الزم جامعیت از خواننگه تا گیرد قرار توجه مورد

 مسدوولیت  قراردادنویسدی،  هدای  تکنیک از است شگه پرداخته مبتالبه موضوع 9 به کتاب در .3

 و اینترنتدی  فدروش  تا گرفته تجاری عالمت مالیات، بیمه، کار، سفته، و چک  ها، شرکت مگیران

 شرکت به را مشاوره بهترین تا دارد الزم مشاور یک که آنچه هر واقع، در ها؛ آن پیرامون مسالل

 .کنگ اراله خود کارفرمای

 عندوان  تحدت  فصدلی  دارد؛ فصل 9 ،(1399) جگیگ چا  و فصل 8(  1398) کتاب اول چا  .4

 معافیدت  و امتیدازات  بیان به آن در که است شگه اضافه جگیگ چا  به کار و کسب حقوق مبانی

 ویدژه  منداط   بدا  آزاد منداط   مثدال  عنوان به است؛ شگه پرداخته قوانین در کارها و کسب های

 هدای  پدار   بدا  رشدگ  مراکز دارد؟ مزایایی چه مناط  آن در فعالیت و دارد تفاوتی چه اقتصادی

 دانش را شرکت توان می چگونه دارنگ؟ کارها و کسب برای امتیازاتی و تفاوت چه فناوری و علم

 چده  و بگیرندگ  خدانگی  مشداغل  مجدوز  توانندگ  می مشاغلی چه چیست؟ آن مزایای و کرد بنیان

 نحدو  بده  هدم  آن سدواالت،  ایدن  به پاسخ که مشابه های سوال بسیاری و مجوز؟ این دارد مزیتی

  .دارد کارها و کسب برای فراوانی جذابیت کاربردی، و مختصر و ساده

 مقدررات  و هدا  فدرم  که دارد پیوستی فصل، هر که است این کتاب خاص های ویژگی از یکی .5

 قرارداد نمونه یک کار، حقوق فصل انتهای در مثال، عنوان به است؛ شگه پیوست آن به کاربردی

 برخدی  به مالیات حقوق فصل خصوص در همچنین و است شگه پیوست مفیگ و جامع نسبتا کار

 شدایگ  کده  است شگه اشاره اداری یا قضایی مراجع مکاتبات یا بخشنامه یا دادنامه در ها معافیت

 بدرای  هدا  آن بده  اسدتناد  و آمدگه  کتاب در تصویرشان ولی کرد یافت اینترنت در را ها آن نتوان

 .است راهگشا بسیار کارفرمایان



 تحدوالت  آخرین با منطب  و روز به میزان چه تا 99 سال در منتشره کتاب بگانیم اینکه برای. 6

  :شود می اشاره زیر شرح به کتاب در شگه منعکس قانونی تغییرات از برخی به است قانونی

 و 1398.7.10 مدور   یکدگیگر  بده  ها شرکت تبگیل جواز خصوص در وزیران هیوت مصوبه( الف

 آن؛ به مجلس تطبی  هیوت مقگماتی ایراد

 الحسداب  علدی  خصدوص  در ،1398.9.19 مدور   اداری عگالت دیوان عمومی هیوت دادنامه( ب

 سنوات؛ پرداخت شگن تلقی

 ؛1398.10.4 مور  نامشهود های دارایی گذاری ارزش نامه آیین اصالح(  

 ؛1398.11.16 مور  تولیگ موانع رفع قانون 61 ماده اجرایی نامه آیین( ت

 نحدوه  و مبندا  خصدوص  در 1398.11.29 مدور   اداری عدگالت  دیوان عمومی هیوت دادنامه( ث

 سنوات؛ محاسبه

 ؛1398.12.6 مور  االجرا الزم رسمی اسناد مفاد اجرای نامه آیین اصالح( ج

 افزوده؛ ارزش بر مالیات پرداخت زمان خصوص در 1399 بودجه قانون احکام( چ

 نیدز  " کدار  و کسب حقوق جامع دوره" عنوان تحت آموزشی دوره یک حاضر، کتاب اساس بر .7

 از بدیش  کداربرد  پدر  حدوزه  این در جامعه نیازهای تا گردد می برگزار تهران دانشگاه همکاری با

 دوره هدای  کارگاه از یکی تواننگ می کننگ می خریگاری را کتاب که اشخاصی گردد؛ تامین پیش

 نماینگ شرکت رایگان به خود، انتخاب به را اخیر
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 پیشگفتار ناشر

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

ی در زمینه حقوق کسب و کار است؛ های آموزشمجری دوره ،دانشگاه تهرانپارک علم و فناوری 

های کاربردی حقوقی جهت تحقق هر چه بیشتر اهداف آموزشی موسسه دادبانان در زمینه آموزش

های آموزشی مطالب را از پیش در اختیار داشته و الزم بود که دانشپذیران هنگام حضور در کارگاه

از پیش مطالعه شده در  اتِوعتر موضجهت فهم و درک عملی و دقیق ،هابه جای یادداشت آن

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

 گردد.مندان حوزه حقوق کسب و کار تقدیم می هو در قالب کتاب پیش رو به تمام عالق

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

 مکاتبه نمایید. www.dadbanan.irطریق سایت 

 

 با احترام

 مدیر انتشارات

 دکتر فرهاد بیات

 

 

  

http://www.dadbanandana.ir/


 پیشگفتار مولف

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

یك کتاب کاربردی و ساده را در حوزه حقوق کسب و کار احساس  اختم همواره خألتهران پرد

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

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

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

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

 گردیده و بر آن استوار است: تألیفاساس اصول زیر 

 سادگی متن  -1

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

 حقوق هم ندارد ساده و قابل فهم باشد.

 انتخاب موضوعات مبتالبه و مورد نیاز بازار -2

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

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

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

 اشراف داشته باشند.

 های کاربردیحلارائه راه -3

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

 م بیان شده است.های موجود در بازار ه حل راه

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

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

 کارفرمایان است.عملی جهت ارتقای مهارت مدیران، مشاوران و 



 و قوانین کاربردی قراردادها ها،ارائه نمونه فرم -4

مرتبط با آن  و قوانین کاربردیِ ، قراردادهاهادر پایان هر فصل، پیوستی تحت عنوان نمونه فرم

؛ منتها گرددتر مبحث قرارداده شده است تا مطالب بیان شده در شرح درس برای مخاطب ملموس

ادن نسخه کاغذی موجب حجیم شدن کتاب، اسراف کاغذ و باال رفتن هزینه جایی که قرارداز آن

 ذکرمربوطه در کتاب  قوانیننمونه فرم، قرارداد و  برخی ازگشت، صرفاً میبرای مخاطب کتاب 

یا  www.dadbanan.comتواند با مراجعه به سایت شده است و مخاطب می

www.farhadbayat.com  را دانلود کند؛ به ویژه اینکه نمونه قراردادها به های بیشتری فایل

دهد و بر نسخه نیز میدر سایت قرار گرفته که به مخاطب امکان ویرایش  wordصورت فایل 

 چاپی نیز از این جهت برتری دارد.

 توأمانی و حقوقی موضوعات به صورت توجه به ابعاد مال -5

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

ای بین حقوق و اقتصاد و بازرگانی کرده باشند و این امر در موضوعات میان رشته تألیفمشترک 

 تأمینای حقوقی و مالی )نظیر مالیات، هخورد؛ با توجه به تدریس دورهو مالی بیشتر به چشم می

جعفری و  علی اکبراجتماعی، حقوق کار، مالی و حسابداری( توسط استاد برجسته جناب آقای 

شود که در  تألیفاین فرصت دست داد تا کتابی  ،دوستی و همکاری طوالنی میان دو مولف

 حقوقی و مالی توجه شود. جنبههر دو نگارش آن به 

، استدعا دارد در صورت های احتمالیو اذعان به نواقص و کاستی شکر از مخاطباندر پایان ضمن ت

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

 دکتر فرهاد بیات

 1399فروردین ماه 
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 مقدمه 

ی گرفتن  نحوهفصل اول به مباحث مقدماتی راجع به  تدوین شده است که فصل 9در  کتاب حاضر

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

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

کسب و کاری خواه سنتی یا جدید خواه بزرگ یا کوچك  عمالً در هراجتماعی و مالیات( 

های ناشی از ها و زیانتواند از بروز بسیاری از چالشها میکند و اشراف بر آنآفرینی می نقش

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

فصل انتهایی کتاب  2ن بسیاری از همین قواعد است؛ مباحث مطروحه در کتاب حاضر، متضم

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

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

فصل  نهشان دهد؛ بنابراین کتاب حاضر در دارد که حقوق هم نسبت به این تحول واکنش مناسب ن

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

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

 همان فصل آمده است. با

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 بر حقوق کسب و کار مد آدر
 

 



 صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده 12

 مبانی حقوق کسب و کار -مبحث اول

مجوزهاای کساب و کاار، درگااه      ، اصالح و ابطاال تمدید ،صدور مرجع رسمی اعالم شرایطِ -1

 ؛(44قاانون اجارای اصال     1مااده   21است )بند  www.G4b.irملی مجوزهای کشور به نشانی 

هایی نیازمند مجوز هستند باید به درگاه اخیر مراجعه  اطالع از این امر که چه فعالیت بنابراین برای

کنند موظفناد ناوع، شارایط،     کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می نمود؛ در همین راستا

هزینه، زمان، فرآیند و مراحل صدور، تمدید و لغو مجوزهای خاویش را باه هماراه مباانی قاانونی      

ارساال نمایناد تاا در    « هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاای کساب و کاار   » مربوطه به

نمایش داده شود در غیر اینصورت الزام اشخاص به أخذ مجوز ممناوع اسات )مااده     G4bسایت 

مراجاع صاادرکننده    (؛ همچناین 44قاانون اجارای اصال     7مااده   5قانون برنامه پنجم و تبصاره   62

ای  حتی با توافق متقاضی مجوز، هایچ شاری یاا مادرک یاا هزیناه       مجوز کسب و کار حق ندارند

عالوه بر جباران   ،اخیر آمده است از متقاضی مطالبه نمایند وگرنه مرتکب سامانهبیش از آنچه در 

)حبس از  1375قانون مجازات اسامی مصوب  600دیده به مجازات مندرج در ماده  خسارت زیان

 62مااده   1ره و تبصا  44اجرای اصال   انونق 7ماده  4تبصره دوماه تا یکسال( محکوم خواهد شد )

 قانون برنامه پنجم(.

تقاضاای صادور مجاوز نمایناد؛ در      G4b.irتوانناد از طریاق درگااه     فعاالن کسب و کار می -2

صسورتی که پس از تکمیل مدارک، مرجع مربوطه از صدور مجوز در مهلت زماانی مقارر شاده    

نااد از طریااق همااین درگاااه شااکایت خااود را بااه دبیرخانااه هیااأت  توا امتناااع نمایااد، متقاضاای ماای

زدایی تسلیم و تقاضای تسریع در صدور مجوز را بنماید؛ در ایان صاورت بااالترین مقاام      مقررات

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

کننده مجوز، موضوع را بررسای و اشخاصای را   با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر

G4b.ir    درگاا

 ی ملی مجوزها 

 کشور

 

نحو  شاا ت  زز  

مرجع ص درکنند  

 مجوز

 

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

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

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

( نیز تسلیم نماید؛ در این صورت شاورای  nicc.gov.irرا به مرکز ملی رقابت )به نشانی اینترنتی 

نفع رسایدگی و بااالترین مقاام مسادول دساتگاه مربوطاه را باه         رقابت موظف است به شکایت ذی

)بین ده میلیاون تاا یاك میلیاارد      44ل ( قانون اجرای اص61( ماده )12مجازات تعیین شده در بند )

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

از پذیرش تقاضا یا « اشباع بودن بازار»صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل  -3

ت صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند وگرنه عالوه بر محکومیت به صادور مجاوز، باه مجاازا    

 (.44قانون اجرای اصل  7ماده  2 مندرج در بند پیشین محکوم خواهند شد )صدر تبصره

قانون اساسای، اصال بار آزادی انتخااب شاغل و انجاام کساب و کاار اسات؛           28مطابق اصل  -4

کردن آن به گرفتن مجوز اساتثنا  محساوب و محتااج قاانون      منویبنابراین ممنوعیت از اشتغال یا 

 است.  

، فعالیت دولات در اقتصااد محادودتر و قلمارو فعالیات      44تصویب قانون اجرای اصل پس از  -5

های اقتصادی در ایاران باه ساه گاروه      تر شد؛ بر اساس این قانون، فعالیت بخش غیردولتی گسترده

 شود: تقسیم می

هاا و یااا   گااذاری و مادیریت دولات در آن   الاف( گاروه یاك کااه هرگوناه مالکیات، سارمایه      

حو و میزان ممنوع باوده و منحصاراً در اختیاار بخاش غیردولتای اسات؛ البتاه        مشارکت به هر ن

ها در حد ضارورت و یاا در منااطق کمتار توساعه یافتاه یاا صانایع          ورود دولت در این فعالیت

کند تحت شرایطی مجاز است )تبصاره مااده    پیشرفته خطرپذیر که بخش غیردولتی ورود نمی

 ؛(44قانون اجرای اصل  4

غیرق نونی بودن 

زمتن ع زز صدور 

مجوز به به نه 

 زشب عِ ب ززر

زصل عدم لزوم 

 گرفتن مجوز 

قلمرو فع لی  

بخش خصوصی در 

نظ م زقتص دی 

 زترزن
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تواناد ساهم    ها در بازار، می که دولت حداکثر تا بیست درصد ارزش این فعالیت ب( گروه دو

نی و موسساات  داشته باشد و مابقی الزاماً در اختیار بخش غیردولتی )اعام از خصوصای، تعااو   

 عمومی غیردولتی( است؛

هاای ایان گاروه     هاا و بنگااه   گذاری، مالکیت و مادیریت در فعالیات   ( گروه سه که سرمایهپ

هاا صارفاً در    اً در اختیار دولت است و فعالیت بخش غیردولتی در این دساته از فعالیات  منحصر

پذیر است مانناد رادیاو    قالب خرید خدمت و به شری حفظ مالکیت صد در صد دولت امکان

 .و تلویزیون

بنادی   تشاخیص، انطبااق و طبقاه   گفات اوالً   بایاد هاای اخیار    بنادی فعالیات   در خصوص طبقاه 

کاه در   1های اقتصاادی هار یاك از ایان ساه گاروه باا هیاأت وزیاران اسات           اهها و بنگ فعالیت

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

هاای گاروه دو و ساه اساتثنا       ها مشمول گروه یك بوده و فعالیات  ی فعالیت این است که همه

هاای   هر امتیازی که برای بنگاه( ثالثاً 44نون اجرای اصل قا 4و  3و  2شوند )مواد  محسوب می

دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یك و دو مقرر شود، عیناً و با الویات بارای بنگااه یاا فعالیات      

 اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز بایاد در نظار گرفتاه شاود    

 (.44قانون اجرای اصل  8)ماده 

 :به سه دسته قابل تقسیم هستند ها، آزادی اشتغال به آن حیثکارها از کسب و  -6

هااای ممنوعااه در فضااای مجااازی در سااایت    هااای ممنوعااه؛ لیساات فعالیاات   الااف( فعالیاات 

Internet.ir .قابل مشاهده است 

                                                           

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

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


ه   زنوزع فع لی 

زز نظر لزوم ت  

عدم لزوم 

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

 .مثل داوری در حل و فصل اختالفات ندارد خاصی هم

هاا مجااز باوده ولای نیااز باه گارفتن         هایی که انجام آن فعالیت های مجاز مشروی: عالیتف( پ

 مجوز دارند که بر دو قسم هستند:  

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

را جزو فعالیت خویش آورده باشد ثبت چنین شرکتی محتااج  « وزشآم» ،شرکتی در اساسنامه

گرفتن مجوز حسب مورد از وزارت آماوزش و پارورش یاا وزارت علاوم یاا ساازمان فنای و        

ای است؛ گفتنی است اصوالً ثبت شرکت نیاز به گرفتن مجاوز خاصای نداشاته و مناوی      حرفه

ماورد فعالیات،    17و صارفاً در   شدن ثبت شرکت به مجوز امر کامالً استثنایی محساوب شاده  

 قابل مشاهده است. دادبانانثبت شرکت منوی به مجوز است که فهرست آن در سایت 

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

نیکای در  هاا در قالاب کتابچاه الکترو    گوناه فعالیات   نیاز به گرفتن مجوز دارد که فهرست ایان 

 قابل مشاهده است. G4b.irسایت 

متقاضی مجوز ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و اصاوالً گارفتن مجاوز نیاازی باه       -7

شخص حقیقی یاا موسساه    است ثبت شرکت ندارد؛ به عنوان مثال متقاضی مجوز انتشارات ممکن

باه شاخص حقیقای یاا      به طور استثنایی ممکن است مجاوزی صارفاً   ،ثبت شده باشد؛ با وجود این

ای صارفاً باه شارکت ساهامی خااص داده       حقوقی داده شود؛ به عنوان مثال مجوز بازاریابی شابکه 

 شود. می

عدم نی ز به 

ثب  شرک  

فتن برزی گر

 مجوز
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ثبت شارکت باه منزلاه مجاوز شاروع فعالیات منادرج در اساسانامه شارکت محساوب            صرف -8

پایش از   شود و در صورتی که آن فعالیت برابر قانون محتاج گرفتن مجوز باشد، شرکت بایاد  نمی

 شروع فعالیت آن مجوز را دریافت نماید.

کسابی را   ی وسایله  یقی یا حقوقی کاه محال کساب دایار یاا     یعنی هر شخص حق)افراد صنفی  -9

موظفند قبال از تأسایس هار     (کننده اشتغال دارد فراهم کرده و به عرضه کاال یا خدمت به مصرف

پرواناه کساب اقادام نمایناد؛ پرواناه       نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسابت باه أخاذ   

صاورت دائام )بارای     هکسب، مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یاا حرفاه با   

شاخص یاا وسایله    ممدت پنج سال( و یا موقت )به مدت یکسال( به فرد یا افراد صنفی برای محل 

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

آیین نامه اجرایی نحاوه   2ماده  و نظام صنفی قانون 26ماده طبق  روانه کسبمراحل صدور پ -10

 :، عبارت است ازصدور و تمدید پروانه کسب

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

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

پرواناه کساب موظاف اسات حاداکثر ظارف مادت پاانزده روز از تااریخ          مرجع صدور  -ب

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

 گردد. در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می

ر پرواناه  پس از قبول تقاضا )یا عدم اعالم نظر مرجع صدور در موعد مقرر( مرجع صادو  -پ

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

قطعای خاود را اعاالم دارناد؛     حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم، نظار  

 ظار شاونده بایاد بادون ابهاام و هرگوناه قیاد و شاری و ن        های استعالم اعالم نظر موافق دستگاه

لف نیز مستند به دالیل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صاورت عادم اعاالم نظار     مخا

ثب  شرک ، 

مجوز شروع 

فع لی  محسوب 

  شود نمی

مرزحل صدور 

 پروزنه کسب

لزوم أخذ 

پروزنه کسب 

زز سوی زفرزد 

 صنفی
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گردد و پاسخ منفی خاارج از موعاد مقارر ماانع از      در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می

 صدور پروانه کسب نخواهد شد.  

اناه  متقاضی موظف است حداکثر ظرف ساه مااه، مادارک ماورد نیااز بارای صادور پرو        -ت

 کسب را تهیه و از طریق سامانه ارسال نماید.

مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مادارک ماورد نیااز و تطبیاق باا       -ث

اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت باه صادور پرواناه کساب و تسالیم آن باه متقاضای        

 اقدام کند.

نامه اجرایای نحاوه صادور و تمدیاد      آیین 3ماده  طبق شرایط الزم برای صدور پروانه کسب -11

   :، عبارت است ازپروانه کسب

 شرایط عمومی: -الف

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

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

 مالکیت طبق عرف محل است(؛ ا احرازروستاه

  صارفاً واحادهای صانفی    روی انتظاامی جمهاوری اساالمی ایاران؛     گواهی ضالحیت از نیا

هیاأت وزیاران    23/3/1363نامه امااکن عماومی مصاوب ماور       ( آیین2موضوع ماده )

 ؛باشند مشمول گواهی صالحیت نیروی انتظامی می

 ونده یا پرداخات یاا ترتیاب پرداخات     ربط مبنی بر تشکیل پر گواهی اداره امور مالیاتی ذی

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

                                                           

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

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

 برداری نیازی به گواهی اخیر ندارد. تأسیس و پروانه بهره

شرزتط الزم 

برزی صدور 

 پروزنه کسب
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 هااای آموزشاای احکااام تجااارت و کسااب و کااار در چااارچوب   گااواهی گذراناادن دوره

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

 باه   ر بارای اتبااع خاارجی   ذرنامه و پرواناه کاا  اع ایرانی و گشناسنامه و کارت ملی برای اتب

 همراه شش قطعه عکس پرسنلی؛

       کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یاا گاواهی اشاتغال باه تحصایل

 رای اقایان کمتر از پنجاه سال سن؛ب

 باشد. حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هیجده سال می 

 شرایط اختصاصی: -ب

 پزشکی و گاواهی صاالحیت بهداشاتی از مراکاز بهداشاتی، درماانی )بارای         کارت معاینه

قاانون ماواد خاوردنی، آشاامیدنی، آرایشای و       13صنوف مشامول قاانون اصاالح مااده     

 ؛(بهداشتی

    پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط یا حضور یك نفار واجاد

 شرایط شاغل در واحد صنفی.

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

های مدنی نیاز پرواناه کساب باه ناام یکای از        مدیره )براساس مصوبه هیأت مدیره( و در مشارکت

آیاین ناماه(؛ در فار      13گردد )مااده   سایر شرکا صادر می (محضری) رسمی شرکا  با رضایت

فر، یك واحد صنفی را باه صاورت مشاترک اداره کنناد، باه طاور       اخیر، یعنی در جایی که چند ن

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

                                                           

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

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

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

نحو  صدور پروزنه 

کسب برزی زشخ ص 

حقوقی ت  زشخ ص 

حقیقی متعدد 

 )مش رک  مدنی(
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صدور بیش از یك پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط برای یاك تاا چناد محال      -13

قاانون نظاام صانفی(؛ مرجاع صادور       12مااده   3ه )تبصر مانعی نداردکسب به شری معرفی مباشر 

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

، برای فرد معرفی شاده، کاارت مباشارت صاادر نمایاد؛ مادت       همین کتاب 11مندرج در شماره 

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

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

افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی کاه بارای انجاام دادن خادمات باه مناازل و        -14

ادیاه پاس از أخاذ نظار نیاروی      کنند، مراتب را باه اتحادیاه اطاالع دهناد تاا اتح      اماکن مراجعه می

دار با درج تخصص اقادام الزم را باه عمال آورد     انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس

 قانون نظام صنفی(. 17ماده  1)تبصره 

اداری مناوی باه دریافات مجاوز از ساازمان      نصب تاابلو بار روی سار در امااکن تجااری یاا        -15

مجاوز نصاب شاود، شاهرداری     ابلو بادون دریافات   زیباسازی شهرداری است؛ در صاورتی کاه تا   

شاورای   1907تواند پس از ابالغ دو اخطار، نسبت به رفع تخلف اقدام نمایاد )مصاوبه شاماره     می

از: الاف( ساند   اناد   عباارت مادارک الزم جهات دریافات مجاوز     شایان ذکار اسات   شهر تهران(؛ 

تجااری ت( طارح اولیاه تاابلو در      نامه ب( مجوز فعالیت پ( پایان کاار اداری یاا   مالکیت یا اجاره

نامه اجرایی آن )ماده  مقیاس مناسب و با رعایت قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه و آیین

 .نامه( آیین 8

اماکن تجاری یا اداری، صرفاً بیانگر محال اساتقرار   در صورتی که تابلوی منصوب بر سر در  -16

رداری حق دریافت مبلغی تحت عنوان عاوار  تاابلو   و فعالیت بوده و متضمن تبلیغات نباشد، شه

                                                                                                                                                 

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

 شوند. صنفی مسئول تلقی می

زما ن درت ف  

ی  چند پروزنه

رط کسب به ش

 معرفی مب شر

ی  زلززم ت زرزئه

 خدم ت در منزل 

لزوم درت ف  

مجوز برزی 

 نصب ت بلو

ممنوعی  أخذ 

 عوزرض زز ت بلو
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ماااور   1244و  1243و  1242و رأی شاااماره  16/6/1395ماااور   415را ناادارد )رأی شاااماره  

دیوان عدالت اداری(؛ به عنوان مثاال نصاب تاابلوی فرهااد بیاات )وکیال پایاه یاك          8/12/1396

بر سر در مغازه  LGت تجاری دادگستری(، مستلزم پرداخت مبلغی نیست ولی نصب تابلو با عالم

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

فارسی تنظایم شاده باشاد باه     به خط غیر« منحصراً»هایی که  انهها یا نش استفاده از تابلو یا نوشته -17

و ادامه اساتفاده از   المللی ممنوع است؛ نیروی انتظامی موظف است از نصب های بین استثنای نشانه

ی، عنااوین و  آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت باه کاارگیری اساام    14ها جلوگیری کند )ماده  آن

)استفاده از نوشتار یا اسامی بیگانه دارای استثنائاتی است کاه در مبحاث ثبات    اصطالحات بیگانه( 

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

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

شاود   است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان، توسط نیروی انتظاامی پلمام مای   

همان قانون( قبل از پلمم محل دایر شده از ده تا بیسات روز باه دایرکنناده مهلات داده      27)ماده 

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

تواناد باه کمیسایون نظاارت شاکایت       شود مای  هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می -19

کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعالم خواهاد شاد، الزم االجارا اسات؛ در     

تواناد جهات اعتارا  باه مراجاع       ل نداشاته باشاد مای   صورتی که فرد صنفی نظر کمیسیون را قبو

در صورتی که تعطیلی واحد صنفی غیرموجاه تشاخیص    ؛ (28ماده  2)تبصره  قضایی مراجعه کند

 3م را داده اسات )تبصاره   داده شود، میزان خسارات وارده بر عهده کسی اسات کاه دساتور پلما    

 (.28ماده 

ل قانون نظام صنفی هساتند مگار اینکاه اثباات     اصل بر این است که کلیه افراد صنفی، مشمو -20

شود که تابع قانون خاصی هستند و منظور از قانون خاص، قانونی اسات کاه بار اسااس آن، نحاوه      

پلمپ شدن 

وزحده ی صنفی 

 ف قد مجوز

نحو  زعترزض 

به پلمپ وزحد 

 صنفی

محدودت  در 

به ک رگیری 

نوشت ر ت  زس می 

 بیگ نه در ت بلو

عمومی  ق نون 

 نظ م صنفی 
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( اماور آن، نظاارت، بازرسای و    سار و ساامان دادن  مجاوز فعالیات، نحاوه تنظایم و تنسایق )      صدور

در متن قاانون مربوطاه معاین    رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت 

قانون نظام صنفی(؛ به عنوان مثال وکال و پزشکان به دلیال وجاود قاانون     1شده باشد )تبصره ماده 

 شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.خاص از 

واحد صنفی است که از طریق ابزارهاای ارتباای از راه دور مانناد وب    : کسب و کار مجازی -21

نماید؛ مراحال و مادارک دریافات مجاوز      درت به عرضه کاال یا خدمت میسایت یا اپلیکیشن مبا

و  10 هاای  به مانند سایر مجوزات صنفی است )مراجعه کنید به شاماره تقریباً کسب و کار مجازی 

پایش از دریافات ایان مجاوز از ساایت       متقاضی بایددر عمل، با این تفاوت که  ؛همین کتاب( 11

www.enamad.irناماه اجرایای   بارای مشااهده آیاین   ) ، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت نماید 

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

 مراجعه کنید(. dadbanan.irسایت 

ابی فاروش اسات کاه در    (: یك روش بازاریا Network Marketingای ) بازاریابی شبکه -22

کناد، از فاروش    آن، بازاریاب عاالوه بار کاارمزدی کاه از فاروش مساتقیم محصاول کساب مای         

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

مجاوز  ، 1وزیر صامت  1/12/1395ای مصوب  نامه اجرایی بازاریابی شبکه بر اساس آییننماید؛  می

شود که اوالً قصد فعالیات در فضاای مجاازی داشاته و وب      ای به متقاضی داده می  بازاریابی شبکه

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

طرح سوددهی ارائه شده از سوی متقاضی، پرداخت هرگونه حاق کمیسایون یاا پااداش صارفاً بار       

(؛ امار اخیار   9م  3)بناد   اساس فروش محصول شرکت باشاد، ناه جاذب بازاریااب و عضاوگیری     

                                                           

 . صمت، مخفف صنعت، معدن و تجارت است.1

زلززم ت 

زندززی  رز 

ب ززرت بی 

 زی شباه

  گرفتن نحو

مجوز کسب و 

 ک ره ی مج زی

http://www.enamad.ir/
http://www.enamad.ir/
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کااال و   اسات؛ ساوم اینکاه    1های هرمای  ای با شرکت های بازاریابی شبکه مهمترین تفاوت شرکت

در ساال توساط    خدمت مورد عرضه باید در سبد قشر وسیعی از جامعه قرار داشته و عرفاً چند باار 

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

باشد مانناد اقاالم خاوراکی؛ هادف از شاری      « مصرفی تند گردش»د عرضه ردیگر باید کاالی مو

 ون براسااس فاروش باشاد، ناه عضاوگیری؛ چهاارم اینکاه       اخیر این است که دریافت حق کمیسای 

ناماه دبیرخاناه کمیتاه نظاارت نسابت باه ثبات         از تاریخ معرفی داکثر ظرف سه ماهمتقاضی باید ح

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

ای باید واحد تولیادی   شرکت بازاریابی شبکه پنجم اینکهشود؛  از شرکت سهامی خاص اعطا نمی

پاس از تکمیال مادارک توساط     (؛ 8مااده   6بند ته باشد )برداری به نام خود داش دارای پروانه بهره

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

 .ای اقدام کند همراه نماد بازاریابی شبکه

منظاور از مشااغل یاا کساب و     : »قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 2مطابق مااده   -23

در  مساکونی در فضاای   خاانواده  یتوساط عضاو یاا اعضاا    هایی است که   آن دسته از فعالیتانگی، کار خ

بدون مزاحمت و ایجاد اخاالل در آراماش واحادهای مساکونی همجاوار       ،قالب یك طرح کسب و کار

از محایط مساکونی    خاارج و منجار باه تولیاد خادمت و یاا کااالی قابال عرضاه باه باازار            گیرد شکل می

بر این تعریف، مهمترین ویژگی مشاغل خانگی این است که صاحب کسب و کاار یاا شاغل     ؛ بناگردد می

توانناد بارای کارفرماای     کند؛ شاغلین کسب و کار خاانگی مای   خود فعالیت می در محل سکونتخانگی 

                                                           

تأسیس، قبولِ نمایندگی و عضروگیری  »قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادی کشور.  1برابر بند ز ماده  - 1

ایش اعضاء به نحوی که اعضرا  دیردی   در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افز

 رم محسوب «  هت کسب منفعت، افراد دیگری را  ذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد

شود. می

مفهوم مش غل 

ت  کسب و ک ر 

 خ نگی
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خارج از محیط مسکونی کار نمایند که در این صورت، حسب ماورد ممکان اسات کاارگر یاا پیمانکاار       

یا اینکه مستقالً صاحب کسب و کار خانگی بوده و مبادرت به تولیاد کااال یاا خادمت      و 1 محسوب شوند

 قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی نمایند.

، مهمتارین مزایاای   قاانون سااماندهی و حمایات از مشااغل خاانگی      11و  7با توجه باه ماواد    -24

 دریافت مجوز مشاغل خانگی عبارت است از:

های مناسبی را برای عرضه محصوالت صاحبان مشااغل   ها موظفند مکان اریکلیه شهرد -الف

  هماان قاانون(؛   11نمایناد )مااده    تأمینهفته  ای در روزهای مشخصِ خانگی، به صورت دوره

معافیاات از عااوار  اداری و تجاااری تعییناای و مصااوب شااوراهای اسااالمی شااهرها و     -ب

شاود؛   مل عوار  است و شامل مالیات نمیا؛ شایان ذکر است که مزیت اخیر فقط شاروستاه

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

کلی از مالیات ندارند؛ البته اگر فعالیتی از مالیات معاف باشد، طبعاً در قالاب مشااغل خاانگی    

اف و صنایع دستی که باه موجاب   های فرش دستب کارگاه درآمدشود مانند  نیز معاف تلقی می

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

قاانون شاهرداری، در    55مااده   24؛ مطابق تبصاره بناد   عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی -پ

که برخالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یاا تجاارت    صورتی

شهرداری مورد را در کمیسیون ماده صد این قانون مطرح و کمیسایون در صاورت    ر شود،یدا

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

تعطیل کردن محل مذبور اتخاذ تصمیم کرده و این تصامیم توساط مااموران شاهرداری اجارا      

ه در شارایط عاادی اساتفاده تجااری از محال مساکونی تخلاف        شود؛ بنابراین در حالی کا  می

                                                           

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

مززت ی مش غل 

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

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

 :کاارآفرینی امیاد  هاا و صاندوق    باناك  الحسانه  استفاده از تسهیالت بانکی به ویژه قار   -ت

بانك مرکزی موظف است باا همااهنگی وزارت کاار و اماور اجتمااعی، نحاوه توزیاع مناابع         

الحسنه برای مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشااغل   قر 

 تباری ابالغ نمایدها و مؤسسات اع خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانك

موظاف اسات باا همااهنگی      کاارآفرینی امیاد  و تبصره آن(؛ همچناین صاندوق    7ماده  6)بند 

ربط، هر سال بیست درصد از منابع خود را به طرحهاای سااماندهی و    دستگاههای اجرایی ذی

 حمایت از مشاغل خانگی اختصاص دهد.

صاااحبان حاارف و »وب تواننااد در چهااارچ کسااب و کارهااای خااانگی دارای مجااوز ماای -ث

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

رساد کاه مقارره اخیار      دستورالعمل(؛ البته باه نظار مای    9به صورت اختیاری بیمه نمایند )ماده 

شاود و صااحبان ساایر حارف هام       ای برای صاحبان مشاغل خانگی محساوب نمای   امتیاز ویژه

فرما با پرداخت حق بیماه، تحات پوشاش بیماه      توانند خود را به صورت اختیاری و خویش می

اجتماعی قرار دهند؛ مضافًا بار اینکاه تماام فعااالن مشااغل خاانگی، کارفرماا نیساتند و          تأمین

ممکن است کارگرِ کارفرمایی باشند که خارج از محل سکونت کارگر حضاور دارد کاه در   

کند مشمول بیمه اجباری اسات و نیاازی باه     ر خانه خویش کار میاین صورت کارگری که د

باه ساایت   بیمه اختیاری ندارد )برای مشاهده دستورالعمل بیمه شاغلین کساب و کاار خاانگی    

dadbanan.ir کنید(. مراجعه 
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استفاده از مزایای مشاغل خانگی، منوی به اخذ مجوز از وزارت کار و اماور اجتمااعی یاا واحادهای      -25

عه آن است؛ شایان ذکر است که شرایط اخذ مجوز مشاغل خانگی توسط ستاد ساماندهی و حمایات از  تاب

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

عالیت متقاضای  ربط )که بستگی به نوع ف این شرایط باشد، پس از تایید مراتب از سوی دستگاه اجرایی ذی

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

(؛ 23/8/1389وب دستورالعمل اجرایای قاانون مصا    6خانگی از سوی وزارت کار صادر خواهد شد )ماده 

 گی تحت شرایط زیر ممکان اسات:  دستورالعمل اجرایی قانون، مبادرت به کسب و کار خان 2مطابق ماده 

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

عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی، صوتی و بصری و رعایات کامال    -پ ؛و فضای واحد مسکونی

عدم  -ث ؛رج از واحد مسکونیعرضه و فروش محصول )کاال و خدمات ( در خا -ت ؛حقوق همسایگان

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

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

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

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

 توساط وزارت کاار  بررسی شده و در صورت تائید طارح، مجاوز    مربوطهتکمیلی توسط دستگاه اجرائی 

تحات  یاد یکای از ساه فارم )مساتقل یاا       شایان ذکر است در هنگام ثبت نام، متقاضی باد؛ صادر خواهد ش

اگر متقاضی به تنهایی و به طور مستقل با اتکا بر توانمنادی خاویش خواهاان    پوشش یا پشتیبان( را پر کند؛ 

اندازی کسب و کار خانگی باشد باید فرم متقاضی مستقل )خاود اشاتغالی( را پار کناد و اگار بخواهاد        راه

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

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

شرزتط و 

ی گرفتن  نحو 

مجوز مش غل 

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

گاری کاار کنناد کاه ایان دساته بایاد فارم متقاضایان تحات پوشاش را تکمیال             تحت پوشش شخص دی

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

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

تواناد آن را پیشانهاد دهاد کاه در      مورد نظر متقاضی در فهرست قرار نداشاته باشاد، مای    صورتی که شغل

)برای مطالعه بیشتر رجاوع کنیاد باه کتااب      1صورت تصویب ستاد، به فهرست مشاغل افزوده خواهد شد.

 بازرگانی(. شرکت چاپ و نشرخانگی، دکتر حسین صادقی،  کسب و کارهایحقوق 

توساط اتااق   حساب ماورد   کاه  واردات و صاادرات   جهات ی اسات  کارت بازرگانی: مجوز -26

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

توانند نسابت   کارت بازرگانی اختصاص به اشخاص حقوقی نداشته و اشخاص حقیقی نیز می -27

قاوقی و بارعکس ممکان نیسات؛     یل کارت حقیقی به حامکان تبد امابه دریافت آن اقدام نمایند؛ 

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

، گاواهی عادم ساو  پیشاینه و کاارت پایاان خادمت )بارای         های مساتقیم(  قانون مالیات 186ماده 

ارت شاخص  کا مچناین  سال تمام شمسی داشته باشاد؛ ه  23باید حداقل مدرک دیپلم و  آقایان(،

بنابراین وجود یك کاارت حقیقای و یاك کاارت      ؛شود عامل صادر میحقوقی صرفاً به نام مدیر

اماا داشاتن دو کاارت حقیقای یاا دو       ماانعی نادارد  حقوقی به صورت همزمان برای یك شاخص  
                                                           

  عبارت است از: و کار و مشاغل خانگیقوانین و مقررات در حوزه کسب از  مله . 1

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

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

 فهرست مشاغل خانگی  -پ

 بیمه شاغلین کسب و کارهای خانگی -ت

 1395بندی  کارگاهی( مصوب بهمن ک تولید و بستهدستورالعمل ا رایی واحدهای کوچ -ث

 ک رت ب زرگ نی

شرزتط درت ف  

 ک رت ب زرگ نی
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اگار مادیرعامل در جاای    ؛ شایان ذکار اسات   کارت حقوقی برای یك شخص امکان پذیر نیست

، در صاورتی  )مادیرعاملی در بایش از یاك شارکت مناع قاانونی دارد(       ل شاود دیگری مادیرعام 

عامل فعاال شاده یاا شارکت قبلای مادیر      غیر که کارت شرکت قبلی دریافت کندکارت  تواند می

   .جدید معرفی کند

اشخاص حقوقی یا حقیقی که دارای حداقل بیست ساال سان و مادرک دیاپلم هساتند و در       -28

هاا   نعتی، معدنی، کشاورزی و یاا خادمات وابساته باه ایان ناوع فعالیات       یکی از امور بازرگانی، ص

تقاضای عضویت در اتاق را نمایناد؛    chambertrust.irتوانند از طریق سایت  اشتغال دارند می

تواناد از خادمات اتااق     شود و صرفاً شخص عضو می کارت عضویت مجوز فعالیت محسوب نمی

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

شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی اسات کاه باه منظاور      ،شرکتها و مؤسسات دانش بنیان -29

اقتصاادی )شاامل    هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصااد داناش محاور، تحقاق اهاداف علمای و      

احای و  گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتاایج تحقیاق و توساعه )شاامل طر    

های برتر و با ارزش افزوده فراوان باه ویاژه در تولیاد نارم      تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری

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

استفاده نماید و پایش شاری داناش بنیاان     « دانش بنیان»تواند از امتیازات  شخص حقیقی نمی -30

)اعام از شارکت یاا موسساه( اسات؛ پاس از ثبات شارکت یاا           یایجاد یك شخصیت حقوق شدن

باه    daneshbonyan.isti.irموسساه، متقاضای بایاد درخواسات خاویش را از طریاق ساایت        

ها و موسسات دانش بنیان تقدیم کند؛ فهرست کاالها و خادمات   کارگروه تعیین مصادیق شرکت

این اسات   بودن های احراز دانش بنیان از مهمترین شاخصدانش بنیان در سایت اخیر آمده است؛ 

در  ماذکور  فنای  هاای ساطح بااال و پیچیاده باشاد ثانیاًا داناش        که اوالً فعالیت متقاضی در فناوری

شرزتط و نحو  دزنش 

 بنی ن شدن

ک رت عضوت  و 

تف وت آن ب  ک رت 

 ب زرگ نی

 ه ی مفهوم شرک 

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

 گیرد. صورت می فنیماهوی و  ظاهری است و در مرحله دوم ارزیابی

 عبارت است از:دانش بنیان   مزایای شرکتاز جمله  - 31

 از مالیات عملکرد به مدت پانزده سال؛ معافیت -الف

 تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی؛استفاده از  -ب

   ؛)امریه دانش بنیان( امکان به کارگیری نیروی سرباز -پ

 عمال ضریب حق بیمه؛ن از امعافیت قراردادهای دانش بنیا -ت

 امکان استقرار در اماکن مسکونی؛ -ث

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

 1قانون(. 8)ماده 

های دانش بنیان، چناد نکتاه    های راجع به شرکت و معافیت استفاده از تسهیالتدر خصوص  -32

ثانیاً میزان اساتفاده از تساهیالت بساتگی باه ناوع داناش        ؛الً شرکت دولتی نباشداوقابل ذکر است 

فاده از معافیات مالیااتی را   امکاان اسات   "دوناوع  "به عنوان مثال شارکت داناش بنیاان     ،بنیانی دارد

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

تواند از مزایای مربوطه نظیر معافیت مالیاتی اساتفاده   خصوص همان دو محصول میاست فقط در 

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

هاای داناش بنیاان از ساوی کاارگروه تشاخیص و ارزیاابی         سال مناوی باه اعاالم اساامی شارکت     

 ان به سازمان امور مالیاتی است.های دانش بنی شرکت

                                                           

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

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

 ( 15/9/1394ه مصوبه هیأت وزیران مورخ  زئیات بیشتر ر وع کنید ب


  مززت ی شرک 

 دزنش بنی ن

شرزتط زستف د  

زز تسهیالت  

ه ی  شرک 

 دزنش بنی ن 

نحوهدانش

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

مساتقر   عضاو یاا   های متکی بر علم و داناش  طریق نوآوری و فناوری از واحدهای فناور و شرکت

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

های علام و فنااوری از مزایاای قاانونی منااطق آزاد در خصاوص رواباط کاار،          در پارک« مستقر»

المللای برخاوردار    گذاری خاارجی و مباادالت ماالی باین     سرمایه و های مالیاتی و عوار  فعالیت

علم و فنااوری از   های های استقرار اشخاص حقیقی یا حقوقی در پارک گردند؛ از جمله مزیت می

 قرار زیر است:

مالیات عملکرد به مدت بیست سال از تاریخ مجوز استقرار صادره توساط مادیریت    معافیتالف( 

 پارک؛

 ب( معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در واحدهای فناور؛

 پ( معافیت از مالیات بر ارزش افزوده؛

 ت( معافیت از پرداخت هرگونه عوار  معمول کشور؛

 کیلومتری شهر تهران. 120برداری و مجوز استقرار و فعالیت در محدوده  اعطای پروانه بهرهث( 

  1علم و فناوری  های های دانش بنیان با واحدهای مستقر در پارک های شرکت تفاوت -34

ساله است و کلیه درآمدهایی که در پارک محقق شود معااف   معافیت مالیاتی پارک بیست -الف

و صرفاً باه درآماد ناشای از محصاول یاا       2ساله است 15مالیاتی شرکت دانش بنیان است؛ معافیت 

 خدمات دانش بنیان اختصاص دارد؛ 

                                                           

تواند از مزایرای هرر دو بهرره منرد     . بدیهی است در صورتی که شرکت دانش بنیان در پارک مستقر شود می1

 شود.

های دانش بنیان از سوی کارگروه به سازمان . در عمل، معافیت مالیاتی هر سال منوط به اعالم اسامی شرکت2

 امور مالیاتی است.

ه ی علم و  پ رک

فن وری و مززت ی 

 ه   زستقرزر در آن

ه ی  ه ی شرک  تف وت

دزنش بنی ن ب  وزحده ی 

مستقر در پ رک علم و 

 وریفن 
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کارکنان شاغل در واحدهای مستقر در پارک از مالیات بر حقوق معاف هستند، ولی این امار   -ب

 های دانش بنیان وجود ندارد؛ در شرکت

و  7و  6الیات بر ارزش افزوده معااف هساتند )ماواد    واحدهای مستقر در پارک از پرداخت م -پ

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

پارک تابع مقررات مناطق آزاد است لذا اصوالً از شمول قانون کاار خاارج اسات ولای ایان       -ت

 های دانش بنیان وجود ندارد. موضوع در شرکت

توانند حقیقی یا حقوقی باشند ولای اساتفاده از امتیاازات     واحدهای فناور مستقر در پارک می -ث

 دانش بنیان صرفاً به اشخاص حقوقی اختصاص دارد.

های دانش بنیان از حمایات معاونات علمای و فنااوری ریاسات جمهاوری و صاندوق         شرکت -ج

نوآوری و شکوفایی به لحاظ مالی و ارائه تسهیالت برخوردارند که واحادهای مساتقر در پاارک    

 والً امتیاز اخیر را ندارند.اص

مرکز رشد، نهادی پژوهشی و فناوری است که با ارائه خادمات حماایتی باه ایجااد و توساعه       -35

اندازی و فعالیت مراکاز رشاد واحادهای     نامه نحوه راه نماید )آیین واحدهای فناور نوپا کمك می

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

در غیر این صورت، قوانین حمایتی کمتری نسبت به پارک علام و فنااوری دارد؛ از جملاه اینکاه     

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

 ندارند.

توانناد از   پاا محساوب شاده و مای    های زیر باشند، شارکت نو  هایی که دارای ویژگی شرکت -36

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

 در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات باشد؛  که تعاونی یا شرکت خصوصی -الف

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

مرکز رشد و تف وت 

آن ب  پ رک علم و 

 فن وری

شرزتط زستف د  زز 

ه ی  مززت ی شرک 

 نوپ 



 31 درآمدی بر حقوق کسب و کار

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

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

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

 نامه تعدیل و اعالم خواهد شد؛ صویب( این ت10ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده )

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

ها از سه برابر حداقل حقوق و  به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانه آن

 دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد؛

مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواسات خادمات ساازمان فنااوری اطالعاات ایاران        -ج

 نامه ثبت شده باشد. ( این تصویب11موضوع ماده )

ای از قلمرو ایران است که از برخی مقاررات عماومی    محدوده عتی:صن -مناطق آزاد تجاری -37

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

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

( و صادور  5(؛ هر منطقه توسط ساازمان هماان منطقاه اداره )مااده     مناطق آزاد قانون 1است )ماده 

ر اختیاار ساازمان مربوطاه    مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصاادی در محادوده منطقاه، فقاط د    

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

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

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

 ؛1(آزاد قانون مناطق 13یاتی بیست ساله )ماده معافیت مالالف( 

ناماه   آیاین  2عدم نیاز اتباع خارجی به أخذ روادید جهت ورود مستقیم باه منااطق )مااده    ب( 

 (؛1372مصوب اجرایی صدور روادید در مناطق آزاد 

                                                           

 افزایش یافته است. بیست سالبه  پانزده سالمطابق آخرین اصالحات قانونی، معافیت از  - 1

 - طق آززد تج رینم

 صنعتی

مززت ی فع لی  

 در من طق آززد 
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 2معافیت از هرگوناه عاوار  معماول کشاور باه اساتثنای ماوارد خااص )تبصاره مااده           پ( 

 (؛1372 مصوب یی أخذ عوار  در مناطقنامه اجرا آیین

داشتن مقررات خاص مربوی به اشتغال نیروی انساانی کاه عمومااً نسابت باه قاانون کاار        ت( 

ناماه   بقاانون منااطق آزاد و تصاوی    12متضمن مقرراتی مساعدتر به حال کارفرما است )ماده 

 (.1373اشتغال نیروی انسانی مصوب  مقررات

حادوده جغرافیاایی کاه باا هادف جاذب سارمایه گاذاری و روناق          م :مناطق ویژه اقتصاادی  -39

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

؛ به عنوان مثال معافیت مالیاتی بیست ساله و یا معافیت اتباع خارجی از 1کمتری برخورددار هستند

همچنین خارده فروشای کااال در منااطق ویاژه       ؛ادی وجود نداردأخذ روادید در مناطق ویژه اقتص

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

تارین منااطق ویاژه اقتصاادی باه شاهر تهاران         باشاد؛ از نزدیاك   خارجی و داخلی امکان پذیر مای 

)در  پیاام )در کناار فرودگااه اماام(،     2دگاهی امام خمینیتوان به منطقه ویژه اقتصادی شهر فرو می

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

 توان به موارد زیر اشاره نمود: از جمله امتیازات فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی می -40

      تبعیت از مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد )به استثنای مقررات راجاع باه اشاتغال

 ؛اتباع خارجه(

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

 ؛معافیت از مالیات بر ارزش افزوده  

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

 عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کاال در منطقه ویژه. 

                                                           

 . کلیه امتیازات مناطق ویژه در مناطق آزاد هم و ود دارد ولی عکس این امر صادق نیست.1

 شود. ی آزاد و قسمتی از آن منطقه ویژه محسوب می . قسمتی از اراضی شهر فرودگاه امام، منطقه2

من طق وتژ  زقتص دی 

و مق تسه آن ب  من طق 

 آززد

مززت ی فع لی  در 

 من طق وتژ  زقتص دی
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مندی از مزایای مناطق آزاد یا ویژه اقتصاادی، مساتلزم ثبات شارکت نباوده و اشاخاص        بهره -41

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

در خاارج از   صانعتی نظور توسعه تولیادات  شود که به م ای گفته می شهرک صنعتی به منطقه -42

هاای   های مستقر در آن از زیار سااخت   کند تا شرکت شود و این امکان را فراهم می شهر ایجاد می

هزینه تولیاد  زیست،  ضمن حفظ محیطموجود در شهرک و خدمات راجع به آن استفاده نموده و 

همان شهرک و بار طباق    های صنعتیِ توسط شرکت شهرک صنعتیهای  شهرک را کاهش دهند؛

د و از شامول مقاررات مغاایر مساتثنی هساتند      نا گرد مفاد اساسنامه و اصول قانون تجارت اداره می

اجتماعی هستند و از این حیاث تفااوتی باا     تأمینولی از حیث ضوابط استخدامی تابع قانون کار و 

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

بارداری دریافات    مساتقر، پرواناه بهاره    صانعتی (؛ همچنین پس از اینکه صااحبان واحادهای   1363

شاود و چنانچاه تعاداد واحادهای دارای پرواناه       هاا منتقال مای    نمایند، اراضی به نحو قطعی باه آن 

هاای صانعتی باه     برداری به تعداد کافی برساد، مادیریت شاهرک از ساوی شارکت شاهرک       بهره

 مستقر واگذار خواهد شد. صنعتیِاحبان واحدهای ص

 توان به موارد زیر اشاره نمود: های صنعتی می استقرار در شهرک یاز مزایا -43

 2)تبصاره   فترچه تخصیص زمین به عناوان وثیقاه  امکان دریافت تسهیالت بانکی در قبال د 

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

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

آیاین ناماه( امّاا اگار متقاضای       6گذاری خارجی نیازی باه أخاذ مجاوز نادارد )مااده       سرمایه -44

گاذاری   بینی شده در قاانون تشاویق و حمایات سارمایه     های پیش خواهد از امتیازات و حمایت می

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

باه ساازمان    investiniran.irاین راستا متقاضای بایاد درخواسات خاویش را از طریاق ساایت       

عدم نی ز به ثب  

شرک  جه  

دی زز مززت ی من بهر 

 من طق آززد و وتژ 

ه ی صنعتی  شهرک

و مقررزت ح کم بر 

 ه  آن

مززت ی فع لی  

ه ی  در شهرک

 صنعتی

نحو  گرفتن 

مجوز سرم ته 

گذزری 

 خ رجی
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، مکلاف اسات   1گذاری تقدیم کند و سازمان پس از اخاذ نظار وزارتخاناه بخاش مربوطاه      سرمایه

گذاری خارجی مطرح و هیأت هم باید  ا در هیأت سرمایهروز این درخواست ر 15ظرف حداکثر 

گاذاری   قاانون تشاویق و حمایات سارمایه     6حداکثر ظرف یك ماه اعالم نظر کند )تبصاره مااده   

 (.1381خارجی مصوب 

های ویژه قانونی قارار بگیارد    گذاری، خارجی محسوب و مشمول حمایت برای اینکه سرمایه -45

اع خارجی باشد بلکه مالک، منشا  سرمایه است؛ بنابراین اگر یاك  نیازی نیست که متقاضی از اتب

تواناد از مزایاای قاانون حمایات از      ایرانی سرمایه ایجاد شاده در خاارج را وارد ایاران نمایاد مای     

تواناد ایرانای یاا خاارجی،      مند شاود؛ صارفنظر از اینکاه متقاضای مای      گذاری خارجی بهره سرمایه

تواند نقاد یاا غیرنقاد )مانناد ماشاین آالت، حاق اختاراع و         یز میحقیقی یا حقوقی باشد، سرمایه ن

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

 4از بناد ب مااده    1)بناد  پذیر اسات   % سهام متعلّق به اتباع خارجی امکان100ثبت شرکت با  -46

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

هایی حکایت دارد؛ آنچه ممنوع است دادن امتیاز تأسیس شرکت باه خارجیاان    ثبت چنین شرکت

گاذاران خاارجی    ای است که سرمایه قانون اساسی( و منظور از امتیاز، حقوق ویژه 81است )اصل 

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

گاذاری خاارجی از قبیال ذیال      بینی شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه های پیش حمایت -47

 است:

هاا و تساهیالتی کاه     های خارجی مشمول این قانون، از کلیه حقوق، حمایات  گذاری سرمایه -الف

 قانون(. 8باشند )ماده  ار میگذاری داخلی موجود است بطور یکسان برخورد برای سرمایه

                                                           

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

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

مالک خ رجی 

بودن سرم ته 

 گذزری و قلمرو آن

زما ن ثب  شرک  

ب  صد در صد 

 سه م خ رجی

ه ی ق نونی زز  حم ت 

گذزری  سرم ته

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

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

 قانون(  9ه گذاری بالفاصله قبل از سلب مالکیت )ماد مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه

اصل سرمایه خارجی و منافع و سود حاصل از آن تحت شارایط ایان قاانون، قابال انتقاال باه        -پ

 قانون(. 14و  13خارج است )مواد 

از بناد ب   1محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خاارجی وجاود نادارد )بناد      -ت

 نامه(   آیین 4ماده 

گاذاران،   وانه کار و اشتغال حسب مورد برای سارمایه صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پر -ث

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

گیارد   ورود سرمایه نقدی و غیر نقدی خارجی صرفاً بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می -ج

 ه(نام آیین 4و به مجوز دیگر نیاز نیست )ماده 

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

قاانون اجارای    7اساس ماده  زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر هیأت مقررات -48

( تشاکیل شاده و   1394قانون رفع موانع تولیاد )  57( و ماده 1393)اصالحی  44های اصل  سیاست

کساب و کاار و تساهیل صادور مجوزهاای       لِقاررات مخا  ، حذف یا اصاالح م کارکرد اصلی آن

کسب و کار است؛ بنابراین اگر شخصی در خصوص گرفتن مجوزی نیاز به مشااوره و راهنماایی   

تواناد   د میدان ل کسب و کار میای را مخ دارد یا از مرجع صدور مجوز شکایت داشته و یا مقرره

در معاونت اماور اقتصاادی وزارت    ،یأتمراجعه نماید.گفتنی است دبیرخانه ه  G4b.ir به سایت

تصامیمات هیاأت   بهبود محیط کسب و کار( مساتقر اسات؛    اقتصاد )مرکز ملی مطالعات، پایش و

زدایی اگر مستلزم تغییر قانون یا مصوبات هیأت وزیران باشد هیأت بایاد پیشانهاد خاود را     مقررات

تار نظیار    ای پاایین  یاا لغاو مقارره   به ترتیب برای مجلس و هیأت وزیران ارسال نمایاد اماا اصاالح    

هیأت 

 زدزتی مقررزت
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هاای دولتای رأسااً باا هیاأت باوده و        نامه یا بخشانامه صاادره توساط وزرا و روساای ساازمان      آیین

 االجرا است. مصوبات آن الزم

( 1397الحاقی باه قاانون رفاع مواناع تولیاد )      61براساس ماده  ،رفع موانع تولیدتسهیل و ستاد  -49

رفاع مشاکل واحادهای تولیادی )یعنای شاخص حقیقای و یاا          ،تشکیل شده و کارکرد اصالی آن 

هاای معوقاات و مشاکالت باانکی،      کننده کاال و یا خدمات دارای مجاوز( در زمیناه   حقوقی تولید

ای، گمرکی، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر امور مارتبط باا بخاش تولیاد اسات؛       مالیاتی، بیمه

بار ساتاد کاه جنباه ملای دارد، در هار اساتان        دبیرخانه ستاد در وزارت صامت قارار دارد؛ عاالوه    

االجارا اسات    شاود کاه مصاوبات ساتاد و کاارگروه الزم      کارگروه رفع موانع تولید نیز تشکیل می

هیدات   16/11/1398قاانون رفاع مواناع تولیاد مصاوب       61ناماه اجرایای مااده     آیین 4)تبصره ماده 

شاان را حساب ماورد در ساتاد یاا      توانند درخواسات خود  وزیران(؛ بنابراین واحدهای تولیدی می

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

ند، عالوه بر ارجاع امر باه هیاأت رسایدگی باه تخلفاات اداری در خصاوص نهادهاای        را اجرا نک

صالح )حساب ماورد     راجاع ذی دولتی، ذینفع می تواند الزام نهاد مربوطه به اجارای مصاوبه را از م  

 دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری( تقاضا نماید.

بار   و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با هادف تساهیل محایط کساب و کاار      -50

قاانون بهباود محایط کساب و کاار )مصاوب        11قانون برنامه پنجم توساعه و مااده    75مبنای ماده 

تشاکیل شاده و    (1395توسعه )مصاوب   های دائمی برنامه قانون احکام 12و بند الف ماده  (1390

هاای بخاش خصوصای از     و همچناین بیاان خواساته    حذف یا وضع مقررات اصالح، ارائه پیشنهاد

دستگاههای اجرایی از جمله وظایف و اختیارات این شورا است؛ مصوبات شاورا حاداکثر ظارف    

جلسه هیات دولت مطارح و نسابت    گیرد تا در در دستور کار هیات دولت قرار می مدت سی روز

ست د رفع 

 موزنع تولید

 شورزی 

 وگف  وگ
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(؛ بناابراین فعااالن   قاانون بهباود محایط کساب و کاار     11ماده  4به آن تصمیم گیری شود )تبصره 

بااه اتاااق  ppdc.irهاای خااود را از طریااق ساایت    توانناد مشااکالت و پیشاانهاد  کساب و کااار ماای 

 بازرگانی )به عنوان دبیرخانه شورا( اعالم و پیگیری نمایند.

(، اتااق بازرگاانی   1395های توسعه )مصوب  قانون احکام دائمی برنامه 12اده ند ب ممطابق ب -51

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

های تولیادی و   اری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلگذ مخل تولید و سرمایه

باه طاور مساتمر     هاا،  هاای آن  بررسای و پاردازش مشاکالت و خواساته     سر کشاور و صادراتی سرا

شکل از دو نفر از هر قوه باه انتخااب رئایس    تای م را تهیه کند و به کمیتهها و پیشنهادهایی  گزارش

رد، موظاف اسات ضامن بررسای     شهرت دا 12کمیته مذکور که به کمیته ماده  آن قوه ارائه دهد؛

مصوبات جلساه ماذکور حاداکثر ظارف      راهکار قانونی الزم را اتخاذ کند؛های ارائه شده پیشنهاد

خانه این کمیته نیز به مانند شورای دبیر گیرد؛ یات وزیران قرار میسی روز کاری در دستور کار ه

گاو در  باا شاورای گفت   12گفتگو در اتاق بازرگانی ایران قارار دارد؛ تفااوت اصالی کمیتاه مااده      

قاانون برناماه    76و  75)ماواد  دودتر این کمیته نسبت به شورا اسات  ترکیب اعضا و صالحیت مح

در هار اساتان نیاز یاك     مضاافاً بار اینکاه     ؛(قانون احکام دائمی 12ه پنجم و بندهای الف و ب ماد

در ساطح ملای و در تهاران     فاًصر 12ارد در حالی که کمیته ماده استانی وجود د شورای گفتگوی

 شود. برگزار می

، (کاهش موانع کسب و کارهای مجازی )مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهورکارگروه  -52

تشاکیل شاده و کاارکرد    هیدات وزیاران    3/11/1396مور   22848/54991مطابق مصوبه شماره 

های دولتی از کسب و کارهای مجازی با هدف کماك باه    اصلی آن رسیدگی به شکایت دستگاه

باشاد؛ در راساتای هماین مصاوبه و برابار       هاا مای   ن آناین کسب و کارها و جلوگیری از فیلتر شد

هاای   دساتگاه  ،رئایس جمهاور  حقوقی  معاون 25/9/1397مور   125777/35228خشنامه شماره ب

غیرق نونی بودن 

شا ت  

ه ی  دستگ  

دولتی علیه 

کسب و ک ره ی 

مج زی بدون 

 زخذ مجوز قبلی

   کمیته

  12م د  
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توانند بدون أخاذ مجاوز    های دولتی(، نمی ها، موسسات دولتی و شرکت دولتی )اعم از وزارتخانه

در مراجع قضایی طرح دعوی نموده و « کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی»قبلی از 

صاورت مادیر دساتگاه     در غیار ایان   ،تقاضای فیلتر شدن سایت متصدیان کساب و کاار را نمایناد   

اداری جهات  دولتی که بادون مجاوز، شاکایت را امضاا  کناد باه هیاأت رسایدگی باه تخلفاات           

 رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ه اصلی آن رفع انحصار از باازار و برخاورد   ای است که وظیف قوه شورای رقابت، یك نهاد فرا -53

(؛ کلیاه اشاخاص حقیقای و حقاوقی     44قانون اجرای اصل  53های ضد رقابتی است )ماده  با رویه

عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مکلف به رعایت حقوق رقابت )مندرج در فصال نهام اصال    

ای بر بازار با سو اساتفاده از   ه؛ به عنوان مثال اگر شرکتی به دلیل تسلط بر قسمت عمد1( هستند44

تواناد از طریاق ساایت شاورای      این وضعیتِ خود، مانع ورود سایر رقبا به باازار شاود، رقیاب مای    

از شرکت نامبرده شکایت نماید؛ البته عالوه بر امکان شکایت هار   nicc.gov.irرقابت به نشانی 

هاای ضاد رقاابتی     هم با رویاه  تواند رأساً شخص حقیقی و حقوقی در شورای رقابت، این شورا می

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

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

نظر اسات   ا  در هیأت تجدیدآرا  صادره از سوی شورا ظرف بیست روز از ابالغ قابل اعتر -54

(؛ 64و  63و رأی هیأت اخیر )اعم از نقض، تأیید، اصالح یا هر تصمیم دیگر( قطعی اسات )ماواد   

نظر یا قطعیت یافته شورای رقابت )باه دلیال عادم     مطابق رویه عملی، از آرای قطعی هیأت تجدید

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

                                                           

پردازنرد از   افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه  زئی  خرده فروشی( کاالها یا خدمات می -1

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

 همین قانون(. 62در موارد خاص  تبصره ماده 


شورزی رق ب ، 

تنه  مرجع 

رسیدگی به 

ه ی  روته

 رق بتی  ضد

نحو  زعترزض به 

آرزی شورزی 

 رق ب  
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نظر خواهی از آرای شورای رقابت اصوالً ماانع اجارا رأی نیسات مگار اینکاه       تجدیدگفتنی است 

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

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

هاای ضاد    دیاده از رویاه   امکان مطالبه خسارت در شورای رقابت وجود ندارد و شخص زیان -55

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

دادگاه عمومی صالحیتدار دادخواست مطالباه خساارت دهاد؛ صادور رأی دادگااه باه خساارت        

نظار را پیوسات    نوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیاأت تجدیاد   منوی است به اینکه خواهان رو

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

ی دولتی معتر  باشند انامه ه در صورتی که مردم نسبت به اقدام مأمورین یا واحدها یا آیین -56

 ؛قاانون اساسای(   173لت اداری مطارح نمایناد )اصال    توانند شکایت خویش را در دیوان عادا  می

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

گردد؛ اثرابطال اصوالً از تاریخ  مصوبه توسط دیوان ابطال می(، از اختیارات خود عمل کرده باشد

اثار   تصریح شاود کاه مصاوبه از تااریخ وضاع آن بای      صدور رأی است مگر اینکه در رأی دیوان 

قااانون دیااوان عاادالت اداری( ؛همچنااین در صااورتی کااه اشااخاص بااه آرا  و 13شااود )ماااده  ماای

اجتماعی( معتر   تأمینتصمیمات قطعی مراجع اداری )مانند مراجع حل اختالف کار، مالیاتی یا 

أی یاا تصامیم قطعای باه آن اعتارا       روز( از تااریخ اباالغ ر   90توانند ظرف سه مااه )  باشند، می

 .نمایند

دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوی به محیط کسب و کار برای اصالح  -57

هااای مربوطاه کاه عضاو      و آن از دسته از تشکل ها ها، نظر کتبی اتاق نامه و تدوین مقررات و آیین

و بررسی کند و هرگاه الزم دیاد آناان   نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست  ها اتاق

های اجرائی مکلفناد هنگاام تادوین یاا      گیری دعوت نماید؛ همچنین دستگاه را به جلسات تصمیم

 لبه نحو  مط

خس رت ن شی زز 

ه ی ضد  روته

 رق بتی

دتوزن عدزل  زدزری، 

مرجع رسیدگی به 

زعترزض مردم زز 

 مصوب ت دولتی 

لزوم نظرخوزهی 

ه  و  زز زت ق

ه ی  تشال

زقتص دی در 

 تدوتن مقررزت
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های اقتصادی مربوطه را استعالم کنناد   های اجرایی، نظر تشکل ها و رویه اصالح مقررات، بخشنامه

محایط کساب و کاار(؛ در صاورت عادم      قانون بهبود مستمر  3و  2و مورد توجه قرار دهند )مواد 

تواند تقاضای ابطال مقرره وضاع شاده را از دیاوان عادالت      رعایت تکالیف اخیر، هر شخصی می

 اداری بخواهد.

انتفااعی اسات    ای با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیار  ، موسسه1  اتاق بازرگانی ایران -58

هاای مشاترک باا ساایر      رگانان و تشکیل اتااق که از مهمترین وظایف آن ایجاد هماهنگی میان باز

کشورها و حل و فصل اختالفات از طریق مرکز داوری اتاق و کمك به افازایش تاوان صاادراتی    

هاای   و ثبات تشاکل   2کشور است؛ صادور کاارت عضاویت و بازرگاانی، صادور گاواهی مبادأ        

ی از اتااق ایاران کاه    جادا  ؛قانون اتااق ایاران(   5اقتصادی از دیگر خدمات اتاق ایران است )ماده 

هاا از جملاه تهاران هام دارای اتااق بازرگاانی مساتقل         دبیرخانه آن در تهاران اسات، کلیاه اساتان    

 باشند. می

انتفاعی است که در  ای با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر ، موسسهایران اتاق تعاون -59

م کلیاه وظاایف و اختیاارات    قانون بخش تعاون تشکیل شده و انجاا  57به موجب ماده  1373سال 

اتاق بازرگانی ایران در ارتبای با بخش تعاون بر عهاده ایان اتااق اسات؛ همچناین وزارت تعااون       

گاری بخاش    هاای تعااونی، وظاایف تصادی     وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشاکل 

هاای   تخابات اتااق تعاون را برعهده دارند و هرگونه دخالت در مورد اجرائی، مدیریتی، مجامع و ان

هاا نیسات    تعاون ممنوع است؛ البته این امر، نافی وظایف قانونی نظارتی وزرات تعااون بار تعااونی   

تاوان باه ارائاه نظریاات      قانون بخش تعاون(؛ از دیگر وظایف و اختیارات اتاق تعاون می 73)ماده 

                                                           

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

 ایران هم شهرت دارد.« خصوصی

 هی است که بر کشور سازنده کاال داللت دارد.. گواهی مبدأ، گوا2

 زت ق ب زرگ نی

 زت ق تع ون
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عااون، داوری در  گانه و سایر مراجع جهت تنظیم مقاررات راجاع باه بخاش ت     مشورتی به قوای سه

ای بین اشخاص بخش تعاون باا ساایر اشاخاص از طریاق مرکاز داوری اتااق و صادور         امور حرفه

قاانون بخاش تعااون(؛     57کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی اشاره نمود )مااده  

 در راستای پیگیری مطالبات فعاالن بخش تعاون، اتاق تعاون در شورا و مجاامع مختلاف از جملاه   

زدایای عضاویت دارد؛ بارای اطاالع بیشاتر از       شورای رقابات، شاورای گفتگاو و هیاأت مقاررات     

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

انتفاعی است کاه   تجاری و غیر ای با شخصیت حقوقی مستقل، غیر اتاق اصناف ایران، موسسه -60

و مشاارکت در مادیریت مساائل صانفی از نماینادگان هیاأت        1ماندهی اصناف کشوربه منظور سا

 1382های اصناف شهرستان کشور تشکیل شده و براساس قانون نظاام صانفی مصاوب     رئیسه اتاق

برای اطاالع بیشاتر از   ؛ قانون نظام صنفی( 45و  42و  41شود )مواد  ( اداره می1392)با اصالحات 

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

متعلاق باه    129توانند با سامانه تلفنی  کلیه شهروندان برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان می -61

 ی قضاییه تماس حاصل نمایند. قوه

                                                           

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

 مانند صنف مشاوران امالک.

 زت ق زصن ف 

 129س م نه 

http://www.otaghasnafeiran.ir/
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 جمهوری اسالمی اریان
 جمهور سرئی 

 انهم هیئت وزریان تصویب
 

 بسمه تعالی

 «باصلوات بر محمگ و آل محمگ»

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

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

 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

 

وزارت ارتباطدات و   24/2/1397مدور    19787/1بده پیشدنهاد شدماره     29/2/1398هیوت وزیران در جلسده  

نامه حمایت  فناوری اطالعات و به استناد اصل یکصگ و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیین

 د:های نوپا را به شرح زیر تصویر کر از شرکت

 های نوپا نامه حمایت از شرکت آیین

 رونگ: نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین -1ماده 

و ارتباطدات کده    اطالعدات هر شرکت خصوصی و تعاونی در حدوزه فنداوری    های مورد حمایت: شرکت -الف

 م شرایط زیر برخوردار باشگ: کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تما

 ( ریال باشگ.2.500.000.000حگاکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصگ میلیون ) -1

مال   1398( ریال باشگ. این مبلغ در سال 5.000.000.000درآمگ شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد ) -2

جمهوری اسالمی ایران توسط کارگروه موضوع  بانک مرکزی اعالمیهای بعگ براساس نر  تورم  است و در سال

 نامه تعگیل و اعالم خواهگ شگ. ( این تصویب10تبصره ماده )

مؤسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقگام نکننگ و با رعایت قدانون تجدارت بده حسداب      -3

حقدوق و دسدتمزد سدالیانه     افزایش سرمایه شرکت منظور نماینگ و دریافتی ماهانه آنهدا از سده برابدر حدگاقل    

 کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشگ.

( 11مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خگمات سازمان فناوری اطالعات ایران موضوع مداده )  -4

 نامه ثبت شگه باشگ. این تصویب

 ........................ شماره 
 3/1398/-1اترخی 

 25071 ه54991/ت
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مصوب  -می ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال قانون: -ب

1395-. 

 سازمان فناوری اطالعات ایران. سازمان: -پ

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات. وزارت: -ت

 شود. برداری فناوری اطالعات توسط وزارت انجام می صگور پروانه بهره -2ماده 

راکز و واحگهای تحقی  انگازی و توسه م ( قانون، از راه4وزارت موظف است در اجرای بنگ )ث( ماده ) -3ماده 

بنیان با اولویت تسدری در رشدگ و همچندین     ها و مؤسسات پژوهشی دانش و توسعه، پژوهشی یا مراکز، شرکت

 های مورد حمایت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت نمایگ.  گذاری در شرکت سرمایه

پدذیر و ارتقدای    ن رفع موانع تولیگ رقابت( قانو44نامه اجرایی ماده ) وزارت موظف است براساس آیین -4ماده 

الحات بعدگی آن، در  و اصد  8/6/1394مدور     ه52231/ت73318نامه شماره  نظام مالی کشور موضوع تصویب

های مورد حمایت و با سرمایه حگاقل یک هزار  صنگوق پژوهش و فناوری نوآفرین که با مأموریت توسعه شرکت

ز محل اعتبارات مصدوب مربدوط بودجده سداالنه بدا مشدارکت بخدش        ( ریال ا1.000.000.000.000میلیارد )

های تابع آن مجازنگ از محل وجوه اداره  ها و شرکت شود، مشارکت نمایگ. وزارت و سازمان غیردولتی تشکیل می

نامده اجرایدی یداد شدگه مشدارکت       ( آیدین 6شگه در اختیار، در تأمین منابع مالی صنگوق مزبور براساس ماده )

های تابع آن از سرمایه و منابع مالی این صنگوق حگاکثر چهل درصگ  ها و شرکت هم وزارت و سازماننماینگ. س

 %( خواهگ بود.40)

افزایدی و ارتقدای داندش     هدای مهدارت   ( قانون در زمینه4اساس بنگ )ز( ماده ) هایی که بر کلیه مشوق -5ماده 

شود، با تأییگ سازمان شامل  وی دولت اعمال میبنیان از س ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش حرفه

 شود. های مورد حمایت می شرکت

 باشنگ. ( قانون می71نامه اجرایی ماده ) های مورد حمایت، مشمول مزایای آیین شرکت -6ماده 

شونگ، تکلیفی به پرداخت ح  بیمه  های مورد حمایت، سهامگارانی که کارفرما محسوب می در شرکت -7ماده 

 اجتمای نگارنگ.تأمین 

هدای علدم و    ها(، مراکز رشگ، مناط  ویژه علدم و فنداوری و پدار     دهنگه مراکز نوآوری )اعم از شتاب -8ماده 

المللی، با رعایت قوانین و مقررات اشتغال اتباع خدارجی و مداده    های بین فناوری به منظور تسهیل در همکاری

الملل،  گری، حقوق بین خصصی خارجی خصوصاً در زمینه مربی( قانون کار، مجاز به استفاده از نیروهای ت121)

المللی و مشاوره هستنگ. به منظور احراز شرایط مذکور در ماده یاد شگه، سازمان به عضویت  ثبت اختراعات بین

نامه  ( قانون کار موضوع تصویب129نامه اجرایی ماده ) ( آیین13هیوت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع ماده )

 آیگ. آن در می بعگیو اصالحات  17/4/1371مور    ه154/ت15414ه شمار

%( از سهام یک شرکت مدورد حمایدت بده یدک     67در صورت واگذاری حگاقل شصت و هفت درصگ ) -9ماده 

شرکت دیگر یا ادغام آن در شرکت دیگر، کلیه مجوزهای دولتی دریافت شگه اعم از مجوزهای غیرقابل خریگ و 

 های اجرایی، با رعایت قوانین قابل واگذاری است. در حال اجرا و قرارداد با دستگاه فروش و قراردادهای

هدا   دهنگه های مورد حمایت ساکن مراکز رشگ، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب درصورتی که شرکت -10ماده 

ی مدؤدی و  های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفنگ نسبت به تخصیص شناسه )کگ(ها سازمانباشنگ، 
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. صگور هرگونه مفاصا حساب شناسه )کگ(های مزبور با رعایت قوانین و مقدررات مربدوط   کارگاهی اقگام نماینگ

 خواهگ بود.

های  ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه دهنگه فهرست مراکز رشگ، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب -تبصره

هدای   جمهور و سازمان رییسفناوری و معاونت علمی و فناوری ارتباطات و فناوری اطالعات و علوم، تحقیقات و 

 شود. امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعالم می

انگازی سامانه متمرکز درخواست خگمات سدازمان فنداوری اطالعدات     سازمان موظف است ضمن راه -11ماده 

ات و ارتباطات به صورت سدالیانه،  های متقاضی و تعریف حوزه فناوری اطالع ایران، جهت ثبت اطالعات شرکت

سدازی نمایدگ و همچندین     نامه را به صورت الکترونیکدی طراحدی و پیداده    ی فرآینگهای موضو این تصویب کلیه

 های موضوع حمایت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهگ. اسامی شرکت

 اسحاق جهانگیری

 جمهور معاون اول رییس
جمهور، دفتر ریدیس قدوه قضداییه، دفتدر معداون اول ریدیس        ظم رهبری، دفتر رییسرونوشت به دفتر مقام مع

جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخگامی کشور، سدازمان برنامده و بودجده    

جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عگالت  کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس

ی، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی، امور تگوین، تنقیح و انتشار قوانین و ادار

ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقالب اسدالمی، روزنامده رسدمی جمهدوری      ها، سازمان مقررات، کلیه وزارتخانه

 شود. الغ میرسانی دولت و دفتر هیوت دولت اب اسالمی ایران، دبیرخانه شورای اطالع
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 جمهوری اسالمی اریان
 قوه قضائیه

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

 06/07/1398اترخی:  بسمه تعالی
 11098/800/9000 شماره :

 داردویپست: 
 

 های سراسر کشور های کل استان رؤسای محترم دادگستری

 با سالم و تحیّت:

زِ قوه قضالیه مبنی بدر لدزومِ رفدعِ مشدکالت و مواندع تولیدگ و       توقیراً، با عنایت به تأکیگات ریاستِ معزّ

ها در راستای مفاد ماده  های کل استان حمایت از فعاالن اقتصادی و تکالیفِ رؤسای محترم دادگستری

و نظدر بده ضدرورتِ     های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضالیه دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست 20

گِ و تگاومِ اشتغال واحگهای تولیگی؛ شایسته است، دستور فرماییدگ، ترتیبدی   حفظِ توان و ظرفیتِ تولی

آالت و مواد اولیه کهه منهتب بهه تعیی هی      از صدورِ احکام توقیف و ضبطِ ماشیناتخاذ گردد، 

ی مذکور از طریقِ مزایهده  از سهوی    واحدهای تولیدی شده و نیز فروشِ اموالِ توقیف شده

و هرگونه اقگامِ الزم به منظورِ نظارت و هگایتِ رؤسای محترم شعبِ  مراجعِ مربوطه خودداری شود

علدیهم )واحدگهای    هدای محکدوم    حقوقی و دادورزانِ اجرای احکام در جهتِ اسدتفاده از سدایر دارایدی   

 تولیگی( در مقامِ اجرای حکم، معمول گردد.
 محمّدباقر الفت

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

 های ک ی اقتصاد مقاومتی ی پیگیری اجرای سیاسترئیس ستاد مرکز

 قوه قضائیه

 

 رونوشت:

؛ معاون اول محترم قدوه قضدالیه و رلدیس سدتاد     ای ژهاالسالم والمسلمین جناب آقای محسنی ا حجت

های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضالیه جهت استحضار )بازگشت بده   مرکزی پیگیری اجرای سیاست

 (12/06/1398مور   1000/1469/2/9000مکاتبه شماره 

  



 صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده 48

 ائیهض ـقوه ق
 دادستانی کلّ کشور

 معاونت قضایی

 عضو قرارگاه رونق تولید

 21/8/98اترخی:  بسمه تعالی
 142/338/2/9832/140شماره :

 ویپست: 
 

 جناب آاقی جمشیدی
 اه و موسسات اعتباری خصوصی دبیر محترم کانون بانک

 با سالم و احترام؛
شات مقام معظم رهبری در راستای حفظ روند  تولیدگ و امنیدت اقتصدادی و تدگاوم      با عنایت به فرمای

های اقتصادی واحگهای تولیگی و به منظور جلوگیری از اخالل در نظام اقتصدادی بدا تعطیلدی     فعالیت

هدا و واحدگهای صدنعتی و صدیانت از      ها در ممانعت از ح  شدرکت  ها و اقگامات اتخاذی بانک کارخانه

قانون مگنی که به موجب آن مدرتهن نسدبت بده    « 780»های مشروع، با استناد به ماده  گذاری سرمایه

در صورتی که محل اجرای طرح جزو وثای  رهنی بانک باشگ ین مرهونه دارای ح  اولویت است، لذا ع

و میزان ارزش آن براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری )در صورت اخدتالف، تعیدین کارشدناس    

های شرکت و واحدگ تولیدگی بده     ستاد تسهیل و رفع موان تولیگ( کفاف پرداخت بگهیتوسط نماینگه 

ها و مؤسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایهی   بانکبانک یا مؤسسه مالی و اعتباری را بکنگ، 

و در صورت رضدایت بدگهکار اولویدت در صدگور اجراییده و اقدگام       نسبت به سایر وثایق را نداشته 

 رح خواهگ بود.اجرایی با محل ط
ها و سدایر   ها و دستگاه از سوی دیگر به استناد ماده واحگ قانون عگم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک

اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منوط اسدت  ، 27/3/1380های دولتی مصوب  مؤسسات و شرکت
ون اخدذ رضدایت از   و اسناد ترهین تنظیمی غیر از محل طرح کده بدگ  « رضایت تسهیالت گیرنگه»به 

 .باشگ تسهیالت گیرنگه تنظیم گردیگه غیرنافذ می
از طرفی براساس تبصره یک ماده واحگه قانون منطقی کردن نر  سود تسدهیالت بدانکی متناسدب بدا     

 ،در عقود امور مشارکت بدرای تولیدگ   31/2/1385های مختلف اقتصادی مصوب  نر  بازدهی در بخش
ثیقه خارج از محل طرح بخواهگ لذا اخذ وثدای  ترهیندی خدارج از طدرح     و ،توانگ از شریک ها نمی بانک

تواندگ   ها و مؤسسات مالی و اعتباری از تسهیالت گیرنگه اقگامی برخالف قانون بوده و مدی  توسط بانک
 موجب اخالل در نظم و امنیت اقتصادی باشگ و مشمول ضمانت اجراهای قانون خواهگ بود.
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 ائیهض ـقوه ق
 کشور دادستانی کلّ

 معاونت قضایی

 عضو قرارگاه رونق تولید

 21/8/98اترخی:  بسمه تعالی
 142/338/2/9832/140شماره :

 ویپست: 
 

همچنین در صورتی که ارزش وثای  ترهینی نزد بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری طب  نظر کارشدناس  
ک که مطداب  بدا قدوانین    رسمی دادگستری کفاف بازپرداخت و تسویه بگهی به میزان مبلغ اعالمی بان

کشور و مورد تأییگ کارشناس رسمی دادگستری در امدور بدانکی یدا حسدابگاری اسدت را داشدته       آمره 
هدا و   های جداری شدرکت   ها و مؤسسات مالی و اعتباری ح  نگارنگ نسبت به انسگاد حساب بانکباشگ؛ 

نماینگ و یا اینکه اقگام به جلدب   چک به آنها خودداری واحگهای تولیگی اقگام نموده و یا از ارایه دسته
. بدگیهی اسدت هدر ندوع اقدگام در ایدن رابطده، از        الخروجی مگیران واحگهای مذکور نمایندگ  یا ممنوع

مصادی  بارز جرم ممانعت از ح  و سلب آزادی مشروع افراد بوده و تعقیب کیفری متخلدف را در پدی   
 خواهگ داشت:

و همچنین براسداس دادنامده    2/7/1373جمهوری مور  ریاست  10264با استناد به بخشنامه شماره 

و بخشدنامه باندک مرکدزی بده شدماره       2/1/1398هیأت عمومی دیوان عگالت اداری مور   64شماره 

ها و مؤسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیالتی که وثدای  تدرهین    بانک، 98/158716-10/5/1398

مرتبط با تسدهیالت مدأخوذه را دارد، حد  مراجعده      آنها با اولویت محل طرحِ، کفاف بازپرداخت بگهی

ای )چدک،   مستقیم به ضامنین و اقگامات تأمینی و ترهینی علیه ضامن و اقگام نسبت بده اسدناد ذمده   

سفته و ...( را نگاشته و ملزم هستنگ طلب خود را ابتگا از محدل وثدای  ترهیندی محدل طدرح تسدویه       

مجلدس مزایدگه و عدگم کفایدت ارزش      یی و تنظیم صدورت نماینگ و تنها در صورت اتمام عملیات اجرا

وثای  بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشگه خود حد  رجدوع بده ضدامنین را براسداس قدرارداد اولیده        

 خواهنگ داشت.

ق.م و ماده واحگه قانون عدگم الدزام   « 780»ق.آ.د. . و « 290»علیهذا با استناد به مانحن فیه و مواد 

 27/3/1380های دولتی مصوب  ها و سایر مؤسسات و شرکت ها و دستگاه انکسپردن وثیقه ملکی به ب

هدای   و ماده واحگ قانون منطقی کردن نر  سود تسهیالت بانکی متناسدب بدا ندر  بدازدهی در بخدش     

و  2/7/1373ریاست جمهوری مور   10264و بخشنامه شماره  31/2/1385مختلف اقتصادی مصوب 

و بخشنامه بانک مرکدزی بده    20/1/1398دیوان عگالتِ اداری مور  هیأت عمومی  64دادنامه شمارۀ 

، شایسته است به فوریت نسبت به اجرای مدوارد مارالدذکر اقدگام و    10/5/1398-98/158716شماره 

ق.م.ا. « 576»و « 570»دستورات مقام قضایی مشدمول ضدمانت اجراهدای کیفدری مندگرج در مدواد       

 98-2بخش تعزیرات خواهنگ بود.ر/م

 د عمرانیسعی
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 تارنما های حمایتی کسب و کار قوها و صنگ نهاد

 nsfund.ir صنگوق نوآوری و شکوفایی

 karafariniomid.ir صنگوق کارآفرینی امیگ 

 patentoffice.ir ت ایران )وابسته به ریاست جمهوری(تنکانون پ

 nano.ir ستاد توسعه فناوری نانو 

 Nftd.ir بنیاد ملی توسعه فناوری 

 utspark.ir ر  علم و فناوری دانشگاه تهرانپا

 techpark.ir پار  فناوری پردیس )وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری(

 sharifve.ir صنگوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف 

 hitechfund.ir های نوین  صنگوق توسعه فناوری

 irtechfund.ir  صنگوق توسعه فناوری ایرانیان 

صنگوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( )وابسته به 
 وزارت صمت(

esfrd.ir 

 insfoorg صنگوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

 spfst.ir صنگوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سالمت تهران

 pdartf.com  صنگوق پژوهش و فناوری غیر دولتی پرشین داروی البرز 

 sandoghmed.ir صنگوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی ایران 

 srt.mumsac.ir   صنگوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سالمت ثامن 

 barakat  بنیاد برکت )وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام ره( 
foundation.com 

 irvs.ir پذیر  گذاری خطر یهها و نهادهای سرما انجمن صنفی کارفرمایی صنگوق

.Karafarini.mcsl معاونت توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت کار
gov.ir 

  fast-iran.ir  بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران

 techngo.ir  انجمن خیریه توسعه علم و فناوری ایرانیان 



 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 حقوق یراردادها
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 دادهاحقوق قرارشرح  -مبحث اول

، باید به تمام ابعاد ای و حرفه های مختلفی دارد و برای تنظیم یك قرارداد خوب قرارداد جنبه -1

اگر شرکتی قصد  به عنوان مثالی حقوقی، مالی، بازرگانی و فنی؛  ها ؛ از قبیل جنبهدآن توجه نمو

اساس نیاز خود  ابتدا بر داشته باشد، بایدرا خرید و واردات یك دستگاه برای خط تولید خود 

های فنی الزم دستگاه را مشخص و تمهیداتی برای آزمایش دستگاه در مبدا  یا مقصد  ویژگی

نحوه ثبت مذاکره، مکاتبه، مراحل خرید کاال )نظیر بینی نماید که امری فنی است؛ سپس  پیش

ید نحوه و...( بررسی شود که جنبه بازرگانی دارد؛ همچنین با سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کاال

مالی، کسور قانونی احتمالی نظیر بیمه قرارداد یا مالیات ارزش افزوده بررسی گردد که جنبه  تأمین

، باید مسایلی چون ضمانت اجرای تعهدات، اثر فورس ماژور بر قرارداد ،مالی دارد؛ عالوه بر آن

دارد؛ البته واقعیت احتمالی تعیین شود که جنبه حقوقی  اختالفاتِ و فصل قانون حاکم یا مرجع حل

 با هم مرتبط بوده و مستقل از هم قابل بررسی نیستند ،رغم تفاوت این است که این چهار جنبه علی

؛ بنابراین نیاز است که هر یك از متخصصین و تمام بندهای قرارداد، اصوالً بار حقوقی دارند

 ه باشند.های مرتبط هم داشت های یاد شده، حداقل اطالعات ضروری از حوزه حوزه

و  شدهشناسایی  ایجاد شودهای احتمالی که ممکن است در آینده  پیش از تنظیم قرارداد باید چالش -2

لین او ،؛ به عبارت موجزترگرددبینی  راهکارهای مناسبی در قرارداد پیشهای اخیر،  سپس برای چالش

ی از این چالشها خاص و برخی برخاست؛  "ها و ارائه راهکارها شناسایی چالش"قدم در تنظیم قرارداد: 

گاه پس از تحویل کاال، رایج است که  ،به عنوان مثالدیگر از عمومیت بیشتری برخوردار هستند؛ 

ی با قرارداد انطباق نداشته و علیه فروشنده طرح کند که کاال به لحاظ کمی یا کیف خریدار ادعا می

چنین چالشی به راحتی از خودش دفاع کند  کند؛ فروشنده برای اینکه بتواند در صورت بروز دعوی می

خریدار با امضای این "رساند ذکر کند که  جلسه تحویل که به امضای خریدار می تواند در صورت می

ضرورت توجه 

به زبع د 

 مختلف قرزردزد

شن س تی 

ه  و  چ لش

 ک ره  زرزئه رز 
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ی مطابق با شرایط قراردادی است و یا در کند که کاال به لحاظ کمی و کیف جلسه اقرار می صورت

های یك قرارداد  اما گاه چالش؛ "علیه فروشنده نداردصورت وجود تفاوت نیز، آن را پذیرفته و ادعایی 

داشته و یا طرف قرارداد یا اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد ارتبای خاصی با کاالی موضوع قرارداد 

 جواهراتاحتمالی خرید ساختمان با های  لزوماً در سایر قراردادها مصداقی ندارد؛ به عنوان مثال چالش

های  بنابراین اگرچه استفاده از نمونه فرمبا هم متفاوت هستند؛  غذایی یا مواد یا واردات دام زنده

های از پیش تنظیم شده  به قالب نظیم قرارداد مفید است ولی اکتفاقراردادی برای الهام گرفتن در ت

لی کارایی چندانی ندارد زیرا هر قرارداد شرایط خاص خود را دارد که باید با توجه به چالشهای احتما

، شرکت بزرگ ؛ به عنوان مثال یكشود (customizeی آن، ویرایش و شخصی سازی )پیش رو

را به ارزش ده میلیارد تومان  م مرغتن تخ چند به تخم مرغ برای مدت سه سال، خویش نیاز تأمینجهت 

کند که در طول قرارداد به صورت روزانه باید تحویل خریدار گردد لیکن در حین  خریداری می

 دوحویلی ناشی از کارتن تخم مرغ است )که درصد وزن کاالی ت 20گردد که  متوجه مییل تحو

خریدار ادعا دارد که مطابق کند و در مقابل  به این امر اعترا  میو کند(  میلیارد تفاوت قیمت ایجاد می

صراحت عرف معامالتی وزن کارتن هم داخل در وزن تخم مرغ بوده و نهایتاً به واسطه سکوت و عدم 

شود؛  قرارداد در این خصوص، اجرای قرارداد دچار مشکل شده و کار به اختالف و دعوی منتج می

دهد که درج یك عبارت ساده که آیا وزن خالص و بدون کارتن مالک  مثال اخیر به خوبی نشان می

عقاد قرارداد گیری کند؛ منتها چالش اخیر ظاهراً پیش از ان توانست از این چالش پیش است یا خیر، می

 مدنظر شرکت خریدار نبوده است.

« تواندمی»و « خواهدمی»که چقدر  شود« اعتبارسنجی» قراردادپیش از تنظیم قرارداد باید طرف  -3

توانید عملکرد او درگذشته را می سنجش این موضوع،برای  ات قراردادی را اجرا کند؛تعهد

سنجی مقدم بر اعتبار ی کنید؛اصلی با او همکارتری از قرارداد بررسی کرده یا در مقیاس کوچک

 جای  وثایق و تضامین اصوالً گرفتنتعیین محتوای قرارداد بوده و 

تقدم 

زعتب رسنجی 

بر گرفتن 

 تض مین
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