جدول شماره - 1بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

موضوع فعالیت

 -1ایجادوثبتنهادهایپولیواعتباریازقبیل
بانکها و مؤسسات اعتباری ،تعاونیهای اعتبار،
صندوقهای قرضالحسنه ،صرافیها و شرکتهای
واسپاری(لیزینگها)
-2اشتغالبهعملیاتبانکیوهرگونهتشکلبرای
عملیاتبانکیووجوهواعتباربهصورتدریافت
انواعوجوهواعتبار،سپرده،ودیعهومواردمشابه
تحتهرعنوانواعطایوامواعتبار،قبولسپرده
و اعطای تسهیالت وصدور کارتهای الکترونیکی
پرداختوکارتهایاعتباری
-3معامالتطالونقرهوارز
-4ورودوصدورپولرایجایرانوارز
-5صدوروتأییدوقبولضمانتارزیوریالی
 -6قبول و نگهداری امانات طال و نقره و اشیاء
گرانبهاواوراقبهادارواسنادرسمیوصندوق
امانات
 -7تأسیس شعب و نمایندگی بانکهای خارجی .
(صرفادرتهرانومناطقآزادقابلثبتمیباشد)


نوع تصمیمات

تاسیس
تمامیتغییرات

مستندات قانونی

 ماده  21قانون احکام دائمی برنامههای توسعهکشور.
 -2ماده  14قانون برنامه ششم توسعه
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و تبصره
ذیلآن.
-59/259/3
 /35852

 -بخشنامه شماره 
معاونت اسناد سازمان ثبت و سایر بخشنامه-
هایصادرهازسویادارهکلثبتشرکتهاو
موسساتغیرتجاری.
 -3ماده ( )1قانون تنظیم بازار غیر متشکل
پولی مصوب1383وماده (قانون تنظیم بازار
غیر متشکل پولی مصوب 1383وماده ()1
آئین نامه اجرایی آن مصوب  )13861آئین
نامهاجراییآنمصوب1386
 -4آییننامهاجرایینحوهتأسیسوعملیات
شعببانکهایخارجیدرایران1387
 -5ماده ( )1آئین نامه اجرایی قانون ثبت
شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب
1378
 -6ماده ( )2قانون عملیات بانکی بدون ربا
مصوب1365


توضیحات

جدول شماره - 2سازمان اقتصاد اسالمی
موضوع فعالیت
صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد
اسالمی(صندوقهای قرض الحسنه تک شعبهای) با توجه به نام
و موضوع فعالیت مکلف به ارائه مجوز ازسازمان مذکور می-

توضیحات

تصمیمات

مستندات قانونی

تاسیس
تمامیتغییرات

-1تبصره ماده  11قانون برنامه ششم توسعه

با

-2نامه شماره  282مورخه 1931/88/22

11/22/211/31999881مورخه

سازمان اقتصاد اسالمی

1931/83/13ریاستپلیساطالعات

توجه

امنیت

به

نامه

شماره

عمومی

ناجا

باشند.

و



صورتجلسات مجامع و سایر
تغییرات ثبتی صندوقهای قرض
الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد



اسالمی که توسط سازمان مذکور
تایید می گردد نیازی به تایید
مجدد نیروی انتظامی ندارد.

جدول شماره  -3دبیرخانه صندوق نوآوری و شکوفایی
موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

صندوقهایپژوهشوفناوری
(موضوع آیین نامه ماده  44قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیروارتقاینظاممالیکشور).

تاسیس
تمامیتغییرات


-1ماده  11قانون رفع موانع تولید
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
کشور و آیین نامه اجرایی آن
-2مکاتبه مقام عالی وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری و رئیس کارگروه
صندوقهای غیر دولتی پژوهش و
ص1357/
 /1489

فناوری به شماره 
1357/95
 /96
مورخه 

توضیحات

جدول شماره( - 4بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران)
تصمیمات

موضوع فعالیت

ثبت تاسیس وتغییرات کلیه شرکتهای بیمهای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات برابر ماده ( )93قانون تأسیس
بیمهای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه مرکزی ایران :ثبت هر
موسسه بیمه در ایران موکول به

بیمهای و.....

اخذ نمایندگی از شرکت بیمه– عرضه خدمات
بیمهای بارعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی

ارائه پروانه تاسیس که از طرف
بیمه مرکزی ایران صادر می شود
خواهد بود همچنین ثبت هرگونه

ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه تغییرات بعدی در اساسنامه و

دستورالعملها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه

میزان سرمایه و سهام موسسات
بیمه ای که به ثبت رسیده باشند



موکول به ارائه موافقت بیمه
مرکزی ایران می باشد.


مستندات قانونی

 -1ماده ()1و ( )37قانون تأسیس
بیمهمرکزیایران
 -2قانون تأسیس مؤسسات بیمه
غیردولتیمصوب1389
 -3آئیننامهتنظیمامورنمایندگی
بیمهتوسطشورایعالیبیمه



توضیحات


جدول شماره  ( - 5سازمان بورس واوراق بهادار)
موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

توضیحات

نهادهای مالی ازجمله کارگزاران ،معامله گران،
بازارگردانان ،مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه
بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری،
شرکت پردازش اطالعات مالی ،شرکتهای تامین سرمایه
وصندوقبازنشستگیدرقالبموضوعفعالیتهاییازقبیل
سرمایه گذاری در سهام وسهم الشرکه ،واحدهای سرمایه
گذاری سایر اوراق بهادار ،واسطهگری درخرید وفروش و
مشاوروارزشیابیوتصفیهوپایاپایمعاملهاواقبهادار،تحلیل
اطالعاتودریافتدستورهایخریدوفروش،فرآهمآوردن
تسهیالتالزمبرایمعامالتباتعهدپذیرهنویسیوفروش
سپردهگذاریوتوثیق،تنظیمروابطبیناشخاصیکهدر
بازاراوراقبهادارفعالیتدارند،صدورگواهینامههایحرفهای
مرتبطوخریدوفروشسهاموسهمالشرکهواوراقبهادار،
صندوقسرمایهگذاریبااستفادهازطرحهایپساندازو
سرمایهگذاریومزایایتکمیلیبرایبازنشستگانسرمایه
گذاری دراوراق بهادار واسطه در معامالت بورسی و اوراق
بهادار–فعالیتهای کارگزاری–مشاوره– سبدگردانی –
پذیره نویسی – تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت
نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه ،ارائه
خدمات الکترونیکی،معامالتاوراقبهادار،تعاونیسهامی
عام.

.1هرگونهتغییراتدراساسنامه
و سرمایه نهادهای مالی منوط
به تأیید سازمان بورس و اوراق
بهادارطبقضوابطمربوطاست.
تأییدصالحیتحرفهایمدیران

براساس
مالی
نهادهای
دستورالعملی است که به
تصویب شورای عالی بورس و
اوراق بهادار میرسد .(ماده 36
قاحکامدائمی)

-1ماده 2قانونتوسعهابزارهاونهاد
هایمالیجدیدمصوب1388
-2ماده25قانونبورسواوراقبهادار
-3بند هـ ماده 55قانون برنامه پنج
سالهپنجمتوسعهوبخشنامهصادره
ازسویسازمانثبت
 -4مواد 28و 25قانون بازار بورس
اوراقبهادارمصوب1384
 -5دستورالعملنحوهدریافتمجوز
تاسیس بورسها وکانونها ونهادهای
مالیازسازمانبورسواوراقبهادار
-6ماده36قانوناحکامدائمیبرنامه
هایتوسعهکشور

.1هر نوع درج عنوان(سرمایه
گذاری ترکیبی) در نام و
موضوع نیاز به اخذ مجوز از
سازمان بورس و اوراق بهادار
ندارد و صرفا عنوان سرمایه
گذاری مطلق  و یا سرمایه
گذاری در بورس اوراق بهادار
تکلیف به اخذ مجوز شده
است .لذا سرمایه گذاری
ساختمانی ،سرمایه گذاری
پروژه عمرانی و  غیره نیاز به
اخذمجوزندارد.

.2صرف عبارت خرید و فروش
سهام ،بدون استفاده  از
موضوعات اصلی بورسی در
موضوع فعالیت نیاز به اخذ
مجوزدربورسندارد


.3فعالیتهای هرمی و شبکه-
ای و یا بازاریابی هرمی و
شبکهای به هر نحوی ممنوع
میباشد.



..2تاسیس و افزایش سرمایه
شرکتهای سهامی عام مستلزم
اخذ مجوز از سازمان بورس
میباشد.


.3تاسیس و تغییرات صندوق
هایسرمایهگذاری
(ماده  2قانون توسعه ابزارها
ونهاد های مالی جدید مصوب
)1388





جدول شماره ( - 6سازمان خصوصی سازی )
موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و

همچنین بنگاههای واگذار شده بهصورت کنترلی ،در
چهارچوبمصوباتهیأتواگذاری،اسامیاینبنگاههااز
سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور و بانک مرکزی اعالم میشود .سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات
مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال
اموالوامالکبنگاههایمزبورراپسازأخذمجوزکتبی
ازسازمانخصوصیسازیانجامدهد.بانکمرکزیموظف

است طی دستورالعمل اعالمی به بانکها و مؤسسات
اعتباریخصوصیودولتی،اعطایهرگونهتسهیالتویا
ایجادتعهداتبهبنگاههایمذکوررامشروطبهأخذمجوز
ازسازمانخصوصیسازینماید.


تمامی صورتجلسات مجامع عمومی و

 -بند(ب) ماده  22قانون برنامه ششم توسعه

هیئت مدیره

کشور

توضیحات
.1درخصوصشرکتهایدولتیبه
موجب ماده  4قانون مدیریت
خدمات کشوری و قانون محاسبات
عمومیایجادهرگونهشرکتدولتی
ممنوع و پس از تشریفات مقرر در
قوانینمذکورواخذمجوزازمجلس
وهیاتوزیرانامکانپذیرمیباشد.
در خصوص مناطق کمتر توسعه
یافته نیز به موجب اصالحات مقرر
در قانون اصل  44قانون اساسی
ایجاد شرکت با مشارکت سازمان
گسترشویاسازمانتوسعه،برطبق
شرایطمقررامکانپذیرمیباشد.
.2فهرست شرکتهای مشمول
واگذاری واگذار شده به صورت
کنترلی و یا هرگونه تغییر در
فهرستهای مذکور اعالمی از سوی
سازمان خصوصی سازی  به محض
اعالم از سوی سازمان متولی به
مراجع ثبت شرکتها اعالم خواهد
شد.

جدول شماره ( -7وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی(اداره تعاون شهرستان مربوطه))
موضوع فعالیت

تصمیمات

«کلیه شرکتهای تعاونی که با موضوع فعالیت

تاسیس و تغییرات شرکتها و

مختلف تأسیس میشوند میبایست برای تأسیس و

اتحادیه های تعاونی

توضیحات

مستندات قانونی

 - 1بند«»9ماده ( )92و ماده .1تعاونی سهامی عام اخذ مجوز
()22قانون بخش تعاون جمهوری از ادارات تعاون و سازمان بورس

تغییرات خود از اداره تعاون شهرستان مربوطه مجوز

اسالمی ایران.

اخذ نمایند»

 – 2تبصره ماده  2آئین نامه اجرایی



قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری
اسالمی ایران.

اوراق بهادر.
.2تعاونی اعتبار اخذ مجوز از
ادارات تعاونی وبانک مرکزی.
.9تعاونی ها و اتحادیه های

 -9قانون اصالح موادی از قانون بخش روستایی جهت ثبت تاسیس و
تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران تغییرات از سازمان تعاون

ابالغی سال 1939

روستایی(وزارتجهادکشاورزی)
مجوز اخذ می نمایند.

.1قانون مستثنی شدن سازمان
مرکزی تعاون روستایی از شمول
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری
اسالمی ایران مصوب 1938/83/21

.1تعاونی های فرش دستباف
روستایی از وزارت صنعت
،معدن و تجارت مجوز اخذ می
نمایند.


جدول شماره  (-8وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
موضوع فعالیت

تصمیمات

 -1 انجامکلیهامورفعالیتهایفرهنگیوهنریوسینمایی،خبریو تاسیسوانحالل
خبرگزاری
(باتوجهبهماده
هایخارجی،داخلیوانتشار
ایجادنمایندگیخبرگزاریهاورسانه
-2
2قانوناهدافو

نشریاتعمومیویاتخصصی
وظایفوزارت
3 -طراحیوبرگزاریدورههایآموزشیکوتاهمدتمربوطهازجمله فرهنگوارشاد)
روزنامهنگاریوروابطعمومیوخبرنگاری
-4تهیهوتنظیم،مشاورهواجرایبرنامههایتبلیغاتیوروابطعمومی
ازطریق تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی تأسیس دفتر خدمت
رسانیبهخبرنگارانوروزنامهنگاران
-5چاپونشرکتابولیتوگرافیوترجمهمتونومقاالتوکتب
-6طراحیوبرگزاریدورههایآموزشیفرهنگیوهنریوسینمایی
و مطبوعاتی ازقبیل داستان نویسی ،چاپ و کتابداری و صحافی و
هنرهای دستی و طراحی لباس و مد و خوشنویسی و کامپیوتر
گرافیک(طراحی)وفیلمسازی،عکاسی،بازیگری
-7 برگزاریجشنوارههایهنریونمایشیوسینماییومطبوعاتیو
خبرنگاریوروزنامهنگاری
 -8تهیهفیلمهایسینماییوتلویزیونیازجملهفیلمکوتاهومستند
وانیمیشن
-5تأسیسنمایشگاهونگارخانههنریوفرهنگیوسینمایی
 -19تشکیلمؤسساتفرهنگیدرقالبفعالیتهای فرهنگیدیجیتال

ازجملهتصدیرسانهبرخطوپدیدآوردن،تهیهکردنوعرضهبسته
هاینرمافزاریرسانهایوبستهنرمافزاریرسانهپرداز
-11تولیدوتکثیرنرمافزاردیجیتالفرهنگی

-12طراحیمدلباسوبرگزارینمایشگاههایمدولباس

-13فعالیتقرآنی،انجمنهایاسالمیواعزاممبلغوتبلیغاتمذهبی

و تشکلهای مذهبی آموزش عمومی و روخوانی و روانخوانی قرائت
(تحقیق و ترتیل) ترجمه مفاهیم ،حفظ سیر معصومین (ع) احکام
ادعیهزیارتمدیحهسرایی،اذان،ابتهالهمخوانی،تواشیحبرگزاری
مسابقات قرآنی و عترت برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای قرآنی
مدیحهسراییوسخنرانیتبلیغیدینی
 -14تأسیس مراکز فرهنگی اقلیت دینی رسمی کشور در محدوده

امورفرهنگیآناقلیت
-15تاسیسموسساتفرهنگیتکمنظورهبازیهایرایانهای

مستندات قانونی
 -1بند « »15الی « »22ماده ( )2قانون اهداف


ووظایفوزارتفرهنگوارشادمصوب1366
 -2 ماده ( )3و تبصره یک ذیل ماده ()22

ضوابط و مقررات و آئین نامه اجرایی تأسیس
مراکز ،مؤسسات انجمنهای فرهنگی جلسه
 385شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب
1375/8
 /8
-3قانونتعطیلمؤسساتواحدهایآموزشیو

تحقیقاتیوفرهنگیکهبدوناخذمجوزقانونی
دایر شده مصوب  1372و ماده ( )6آئین نامه
اجراییآن
-4بندهای«ط» و «ظ» آیین نامه ساماندهی و

توسعهرسانههاوفعالیتهایدیجیتالموضوع
/172412ت 41255مورخ

تصویب نامه شماره 
/385/8
 -5قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و

مراکزفرهنگی1376
6--تبصرهماده()1قانون ساماندهیمدولباس

مصوب  1385و تبصره ماده ( )1آئین نامه

اجراییآن1387وماده()2
-7مواد  24-23-1ضوابط و مقررات تاسیس
مراکز  ،موسسات  ،کانون ها و انجمن های
فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب
 1375/8/8شورای عالی انقالب فرهنگی و
همچنین نامه شماره 15/53/135667
مورخه 53/19/8مشاور وزیر و دبیر هیات
رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری
وزارت ارشاد و نامه شماره 57/3593
مورخه57/5/13بنیادملیبازیهایرایانهای

توضیحات
:1بهموجبمکاتباتمتعددازطرفمدیرکلامورمطبوعات
وخبرگزاری داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد به شماره
 59/23855مورخ

 51/11و 
 51/33216مورخ 2 /

/15 1359/5ثبت اشخاص حقوقی اعم از فرهنگی یا غیر

فرهنگی با موضوع انتشار نشریه وفعالیت مطبوعاتی بدون
مجوزامکانپذیرمیباشد.
:2نرم افزارهای غیر فرهنگی نیاز به اخذ مجوز از وزارت
فرهنگو ارشاد نداردمثل نرمافزارهایحسابداریومالی
یاآموزشی
 :3در نام  و موضوع شرکت چنانچه از عناوین و مصادیقی
نظیرهنرآشپزیویاهنرورزشیویاهنررزمیکهمربوط
بهامورفرهنگینمیباشداستفادهگردد،نیازبهاخذمجوز
ازوزارتفرهنگوارشادندارد.
:4با توجه به اینکه موضوع موسسات و یا شرکتهای
فرهنگی -ورزشی در اجرای ماده 57قانون رفع موانع تولید

رقابتپذیر بازنگریومشخصگردیداخذمجوزمربوط به
فعالیتمیباشدنهمرحلهثبتشرکتها،لذاتازمانابالغ
کارگروه ماده مذکور ،نیازی به اخذ مجوز در خصوص
موسساتمذکورنمیباشد.
(پیگیری نامه ارشاد  57/327795مورخه 1357/96/31
مستندبهبند39ماده 2 قانوناهدافووظایفوزارتارشاد
سال65وضوابطومقرراتتاسیسمراکز.......1375/98/98
شورایعالیانقالبفرهنگی)



جدول شماره ( -9هیأت هماهنگی صدور مجوز موسسات قرآنی)
موضوع فعالیت

هرگونهموضوعفعالیتباعنوانقرآنوعترت



تصمیمات

مستندات قانونی

توضیحات

.1تاسیسوتغییرات

-1ماده ( )2قانون اهداف و وظایف وزارت


بهموجبمکاتبهشماره
57/234555مورخه
1357/11/23بهکلیهاستانها
اعالمگردید.

فرهنگوارشاداسالمی
شماره

 -2مواد ( )19و ( )12مصوبه
82/4
 /21
/21976ت23843هـمورخ  

هیأت وزیران و تفاهم نامه شماره
1/69577مورخ/885/5دومرجعمذکور

 -3بخشنامه صادره سازمان ثبت شماره

85/19
 /18
15مورخ 
 /185138

/57دش مورخه
 /15417

 -3نامه شماره 
 1357/11دبیر محترم شورای عالی
 /8
انقالب فرهنگی و رییس شورای توسعه
فرهنگ قرآنی متضمن توافق نامه
تشکیل هیات هماهنگی صدور مجوز
موسساتقرآنیمردمیمبنیبرتشکیل
هیات هماهنگی صدور مجوز موسسات
قرآنی


جدول شماره ( -11سازمان حج و زیارت)
موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

تصدی به امور زیارتی ازجمله ثبت نام و تنظیم

تاسیس
تمامیتغییرات

-1ماده ( )2قانون اهداف و وظایف
وزارتفرهنگوارشاداسالمی
-2ماده ( )7قانون توسعه صنعت
ایرانگردیوجهانگردیمصوب79با
اصالحات
 -3بند«پ» ماده ( )1آئیننامه
نظارتبرتأسیسوفعالیتدفترهای
خدمات مسافرتی و سیاحتی و
جهانگردیوزیارتیمصوب1389
 .1تفکیک سازمان حج و
زیارتازاوقافوالحاقبه
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی براساس مصوب
سال  1379شورای عالی
اداری

مسافرتهای زیارتی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات
زیارتی ،ارائه خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسالمی،
برگزاری هر گونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی




توضیحات

برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی
وجهانگردیوزیارتیازسه مرجع(سازمانحجو
زیارت و سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و
سازمانهواپیمایی)مستلزماخذمجوزمیباشدو
برخی دیگر از یک و یا دومرجع مذکور که
شرایطآنباتوجهبهآئیننامه نظارتبرفعالیت

دفترهایخدماتمسافرتی،سیاحتیوجهانگردی
وزیارتیمشخصمیگردد.


جدول شماره -11سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی
موضوع فعالیت

تصمیمات

 -1تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و

تاسیس
تمامیتغییرات

جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشتهای
داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات
ایرانگردی و جهانگردی وطرحهای گردشگری.
 -2فعالیت به اخذ روادید و تنظیم انجام مسافرت گروهی
داخلی و خارجی ،ذخیره مکان و هرگونه خدمات
گردشگری.
 -9تصدی به فعالیتهای دفاتر گردشگری ،تصدی مراکز
اقامتی ،مراکز پذیرایی و ایجاد موزه.
 -1خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاههای
فلزیاب


مستندات قانونی

توضیحات

-1ماده 2قانونیاهدافووظایفوزارت برخی از موضوعات مرتبط به
ایرانگردی وجهانگردیوزیارتی
فرهنگوارشاداسالمی
از سه مرجع(سازمان حج و
-2انتقالوانتزاعسازمانمیراثفرهنگی زیارت و سازمان میراث
وگردشگری از وزارت فرهنگ وارشاد فرهنگی و گردشگری و
سازمان هواپیمایی) مستلزم
اسالمیمصوبسال1382
اخذمجوزمیباشد.
صنعت
توسعه
-3ماده()7قانون
ایرانگردیوجهانگردیاصالحی1375 و برخی دیگر از یک و یا دو
مرجعمذکورکهشرایطآنبا
-4قانونضرورتاخذمجوزبرایساخت توجه به آئین نامه نظارت بر
خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ فعالیت دفترهای خدمات
استفادهازفلزیابمصوب 1375وماده مسافرتی،سیاحتی وجهانگردی
وزیارتیمشخصمیگردد.
()2آییننامهاجراییآن

 .2بند ب ماده  1آئین نامه 

نظارت بر فعالیت دفترهای
خدمات مسافرتی ،سیاحتی و
جهانگردی و زیارتی مصوب
1389


جدول شماره  -12وزرات راه و شهرسازی (سازمان حمل ونقل و پایانههای کشور)
موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

توضیحات

موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کاال و

تاسیس
تمامیتغییرات

 -1ماده ( )2و ( )3آئین نامه حمل بار و


با توجه به نامه شماره
159625/71/7مورخه57/11/14
اداره کل فناوری اطالعات و
ارتباطات سازمان راهداری و
حمل و نقل جاده ای موضوع
فعالیت «بازارگاه الکترونیکی
حمل و نقل جاده ای» جهت
ثبتنیازبهاخذمجوزندارد.

مسافرجادهای
 ارائه خدمات حمل نقل جادهای کاال و مسافر بین شهری یا خارج از کشور ،جابجایی کاال از کشوری به کشور دیگر 

(ترانزیت کاال)

مسافر و مدت لغو و پروانه فعالیت و تعطیلی

مؤسساتحملونقلجاده
-2بند « »13ماده ( )7قانون تغییر نام وزارت

راهبهوزارتراهوترابریمصوب1353
-3ماده ( )34آئین نامه اجرایی قانون

احداث پروژههای عمرانی بخش راه و
ترابری ازطریق مشارکت بانکها و سایر
منابعپولیومالیکشورمصوب1367





جدول شماره -13سازمان هواپیمایی کشوری

موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

حمل و نقل هوایی ،خدمات دفاتر مسافرت هوایی از

تاسیس
تمامیتغییرات

 -ماده( )15قانون هواپیمایی کشوری
1328
-آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت
دفتر خدمات مسافری سیاحتی و
جهانگردیوزیارتیمصوب1389

قبیل فروش بلیط ،خدمات مسافرتی و رزرو و ذخیره
مکان و هرگونه خدمات درخصوص خدمات ترابری

هوایی و صدور بارنامه هوایی



توضیحات


جدول شماره -14وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موضوع فعالیت

تصمیمات

 -1انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان

تاسیس
تمامیتغییرات

همکاری بانهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح
های و برنامههای مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی
 -2ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیقاتی تأسیس
آموزشگاههای عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت برای
دوره های کنکور کاردانی  ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ،دکتری
 -9تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی  ،پژوهشکده  ،پژوهشگاه
 -1تأسیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و ورزش
های دانشگاهی
 -2ارائه خدمات در زمینه فعالیتهای آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و امور
دانشجویی

توضیحات

مستندات قانونی

 -1بندهای « »3و « »8و « »11و « »12جزء «ب»  -1علیرغم تصریح قانون در
ماده ( )2و مواد ( )1( ، )2و ( )3قانون اهداف و
وظایف وتشکیالت وزارت علوم مصوب 1989
 -2ماده ( )2و ( )8آئین نامه تأسیس مؤسسات و

مکاتبات متعددی وزارت علوم
در نحوه ارائه مجوز با

شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از سردرگمی مواجه است به
کشور مصوب هیئت وزیران سال 1982
طوری که در برخی از نامه ها

 -9ماده ( )8مصوبه جلسه  189شورای عالی ومکاتبات تصریح به لزوم اخذ
انقالب فرهنگی سال 1988

-1بند «الف» ماده ( )18و ( )21قانون برنامه
چهارم توسعه

مجوز نموده است ودر برخی
دیگر

در

خواست

عدم

 -1مشاوره و ارائه کلیه خدمات موردنیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور

شیوه نامه ایجاد شرکتهای دانشگاهی

استعالم از ان مرجع ذکر شده

 -3موسسات و شرکت های دانش بنیان ،شرکت های دانشگاهی 

 -2ماده ( )13قانون برنامه پنجم توسعه

است.






 -2با توجه به نامه شماره
2/22/182181

مورخ

 1931/3/18معاونت آموزش
وزارت علوم  ،مجوز موسسات
آموزش عالی آزاد در برخی
موارد به دانشگاه جامع علمی
–کاربردی تفویض گردیده
است.
 -9موسسات و شرکتهای
دانش بنیان ویا شرکتهای
دانشگاهی تابعه قانون خاص
خود می باشد که ممکن است
شرایط ثبت و اعطای مجوز
نیز بصورت دیگر نیز صورت
پذیرد.

جدول شماره  -15سازمان فنی و حرفه ای
موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در قالب دوره های

تاسیس
تمامیتغییرات

 -1مواد ( )8و ( )2مصوبه جلسه  189مورخ 88/2/29

فراگیری مهارت  ،حرفه در رشتههای معین براساس استاندارها

توضیحات


شورای عالی انقالب فرهنگی
 -2تبصره یک ماده ( )111قانون کار جمهوری اسالمی ایران

ومهارتهای آموزشی مشاغل فنی و حرفه ای

مصوب  13/8/23مجمع تشخیص مصلحت نظام



 -9مواد( )2و( )9آیین نامه نحوه تشکیل و اداره
آموزشگاههای فنی و حرفه ای و مؤسسات کارآموزی آزاد



جدول شماره  -16شورای گسترش حوزههای علمیه
موضوع فعالیت

تصمیمات

ایجاد مراکز آموزشی علوم اسالمی و حوزههای

تاسیس
تمامیتغییرات

علمیه توسعه و پژوهش در حوزههای علوم اسالمی و
دینی در تمام رشتهها و مقاطع تحصیلی متناسب با
رسالتها و اهداف ،سیاستها و برنامههای بلند مدت و
کوتاه مدت برای طالب و فضال



توضیحات

مستندات قانونی
مواد  14و 16و 35اساسنامه شورای عالی 
تأیید

حوزههای علمیه مصوب  1374به
مراجع عظام و مقام معظم رهبری رسیده
است
ماده()3اساسنامهشورایگسترشحوزه
هایعلمیهمصوب1382

جدول شماره  -17سازمان بهزیستی
موضوع فعالیت

 -1تأسیس مهدهای کودک
 -2تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی
سرپرست و خیابانی
 -9تأسیس خانه سالمت دختران و زنان
 -1تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی
 -2تأسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری و
اجتماعی
 -1تأسیس مراکز خدمات مشاورهای اجتماعی
 -3تأسیس مراکز توانبخشی معلولین
 -8تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین
 -3تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان
 -18تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی
(صرفا مراکز روانی )
 -11تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک
 -12تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین
 -19تأسیس انجمنها و موسسات غیردولتی و غیره
که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت
مینمایند .

تصمیمات

مستندات قانونی

توضیحات

تاسیس
تمامیتغییرات

مواد 5و19آئیننامهموضوعماده
26قانونتنظیمبخشیازمقررات
مالیدولتمصوب1387


بر طبق مستندات قانونی در
خصوص موسسات خیریه
ممکن است هر یک از سه
مرجع نیرویانتظامی(اطالعات
کشور(سازمان
ناجا)وزارت
مردم نهاد) سازمان بهزیستی
نسبت به صدور مجوز اقدام
نمایند که ارائه هریک از
مجوزات از مراجع مذکور به
تنهایی کفایت مینماید.

جدول شماره  -18وزارت کشور
موضوع فعالیت
الف - فرهنگسازیوترویجبهمشارکتدرامورخیریه،هرگونهکمکومساعدت

درارتقای سطح زندگی و شغلی  ،فرهنگی آموزشی و سالمت افراد مستمند و بی
بضاعتومعلولوخانوادههایبیسرپرست،ایتاموکودکانودانشآموزانمستمند
امورمربوطبهنیکوکاریوامورخیریه–کمکجهتتسهیلدرامورازدواجزوجهای
محروم،نگهداریومراقبتازفرزندانبیسرپرستبهصورتشبانهروزیجمعآوری
کمکهاینقدیوغیرنقدیخیرینبهآنهاتأسیسمراکزونگهداری ومراقبتاز
سالمندانبهصورتشبانهروزی.
سازمان مردم نهاد ،انجمن ،بنیاد ،نهاد ،تشکل ،جمعیت احزاب ،کانون ،انجمنهای
دوستیدرقالبمردمنهادوغیردولتی







تصمیمات

توضیحات

مستندات قانونی

 -مواد ( )2و ( )3و ( )25آیین نامه
اجرایی تأسیس و فعالیت مؤسسات
مردم نهاد مصوب هیئت وزیران به
مورخ

/27862ت31281

شماره 
/884/5
---------------------------

-1بندهای«الف» و «هـ» مادتین ()2و
( )6آیین نامه اصالحی تشکیالت
ومؤسساتغیرتجاریاصالحی1337




 -1بند « »9و « »12ماده ( )31قانون تشکیالت

شرکتهای وابسته به شهرداریها برای ثبت تأسیس و تغییرات

وظایف وانتخابات شورای اسالمی کشور مصوب

(سازمان دهیاری ها و شهرداری ها)

1932/9/1

 :1بر طبق مواد 1و 2و  8قانون و فعالیت
احزاب :حزب ,جمعیت ,انجمن صنفی و
برخیازاتحادیهایصنفیآنتوسطوزارت
کشور(ادارهکلمربوطه)ثبتمیشودکه
بر طبق رویه گذشته  نزد مرجع ثبت
شرکتهانیزممکناستبهثبتبرسند.
همچنین ممکن است متولی صدور مجوز
در خصوص اتحادیهای صنفی سه مرجع
مختلف وزارت کشور(اداره کل احزاب و
تشکلهایصنفی)ویاوزارتصنعتمعدن
تجارت و وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی(ادارهکار)باشد.
 :2بر طبق مستندات قانونی در خصوص
موسساتخیریهممکناستهریکازسه
مرجعنیرویانتظامی(اطالعاتناجا)وزارت
کشور(سازمانمردمنهاد)سازمانبهزیستی
نسبتبهصدورمجوزاقدامنمایندکهارائه
هریک از مجوزات از مراجع مذکور به
تنهاییکفایتمینماید.

-2بند  12ماده  31قانون تشکیالت وظایف  ----------------------
وانتخابات

شورای

اسالمی کشور

مصوب

1932/9/1
مکاتبه شماره  88/22128مورخه 1931/83/82
موضوع جلسه مورخه  1931/83/22هیئت
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار

:9چنانچه مجوز از شهرداری اعالم
گردد باید مصوبه یا تأیید شورای شهر
نیز به پیوست توسط متقاضی ارائه

گردد.
:1بر اساس مصوبه هیئت مقررات زدایی
اداره کل ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری موظف است در زمان ثبت
تاسیس و تغییرات اساسنامه شرکتهای
وابسته به شهرداری ،تاییدیه وزارت
کشور اخذ نماید.به موجب نامه شماره
ص1382/88/33/مورخ1933/81/23



جدول شماره  -19نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

-1ارائهخدماتانتظامیحفاظتیومراقبتیازجملهحفاظتازاماکنوتأسیسات
خصوصیودولتیازقبیلمحالت،مجتمعهایمسکونی،تجاری،صنعتی،شعبغیر
مادربانکهایخصوصیومؤسساتمالیواعتباریوصندوققرضالحسنهاماکن
تفریحیوفرهنگیوآموزشیوورزشیودرمانی،حفاظتازشعبغیرمادربانکهای
دولتی،توزیعونصبسامانهحفاظتیومراقبیالکترونیکی،حملونقلپولواوراق

تاسیس
تمامیتغییرات

-2ماده ( )122قانون  چهارم توسعه
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و آیین
نامه اجرایی ماده مذکور مصوب 1388
ستاد کل نیروهای مسلح و بخشنامه
صادرهازسویسازمانثبت

بهادار(صرفادرقالبموسسه)نگهبانی( به استناد ماده  98آیین نامه اجرایی
ماده 122قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات
انتظامی ( حفاظتی ومراقبتی.

توضیحات

نگهبانی( به استناد ماده  98آیین نامه

 -2مراقبت از گردشگران ،طراحی و مشاوره در زمینه طرحهای حفاظتی ،تولید و
واردات و صادرات اقالم تجهیزات و سامانههای حفاظتی و مراقبتی و  الکترونیکی
(صرفادرقالبموسسه)

اجرایی ماده 122قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مؤسسات
خدمات انتظامی ( حفاظتی ومراقبتی.

جدول شماره  -21جامعه حسابداران رسمی
موضوع فعالیت

تصمیمات

 -1ارائه خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی و بازرس

تاسیس
تمامیتغییرات

قانونی شرکتها

مستندات قانونی

مستندات:
 -1قانوناستفادهازخدماتتخصصیو
حرفهای حسابداران ذیصالح به عنوان
1372/19
 /21
حسابداررسمیمصوب 
 -2مواد()24و()25اساسنامه جامعه
حسابداران مصوب هیأت وزیران مصوب
/281378/6

-3مکاتبه شماره  57/292747مورخه
 1357/93/28جامعه حسابداران رسمی
ایران

توضیحات

جدول شماره  -21وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

عنوان تولید مواد ناریه ،سالح و مهمات شکاری و ورزشی

تاسیس
تمامیتغییرات

-1بندهای«»7و«»8ماده()2دستور
العملاجراییموادناریهمصوب/482/6
شورایامنیتملیکشور
-2نامه فرماندهی کل قوا ستاد کل
نیرویهای مسلح 49985مورخ
/27 84/4و نامه  414455مورخ

88/12
 /3
/5955ط مورخ

-3نامه شماره /8
/61352/6و ابالغیه فرماندهی معظم
کل قوا و بخشنامه صادره بشماره
1352/96
 /13
 52/192517مورخ  

حوزهریاستسازمانثبت.

و اقالم دفاع شخصی و حمل و نقل و نگهداری و ارائه آتش
کاری مواد ناریه و انجام فعالیتهای خدماتی مرتبط با
آنها.
ثبت تاسیس و تغییرات شرکتهای نظامی ،نیروهای
مسلح ،نیروی انتظامی ،سپاه ،ارتش ،صنایع دفاع ،وزارت
دفاع ،نیروی زمینی ،نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش
و سپاه تامین اجتماعی نیروهای مسلح ،تعاونی نیروهای
مسلح و سایر مصادیق نیروهای مسلح

توضیحات

جدول شماره  -22ترجمه رسمی
موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

مترجمی رسمی اسناد و مدارک،ترجمه رسمی

تاسیس
تمامیتغییرات

ماده  99آییننامه اجرایی اصالح

اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی

ماده  9راجع به ترجمه اظهارات و
اسناد در محاکم

توضیحات

جدول شماره  -23وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت
موضوع فعالیت

استخراج واکتشاف و بهره برداری از معادن نفت
وگاز پتروشیمی ،انجام فعالیت باال دستی صنعت

تصمیمات

مستندات قانونی

توضیحات

تاسیس
تمامیتغییرات

قانونملیشدنصنعتنفتوگاز

نکته :صنایع باال دستی حوزه

نفت ،گاز ،پترو شیمی
عملیات باالدستی و حاکمیتی نفت

قانون اصالح ملی شدن صنعت نفت نفت و گاز و پتروشیمی نیاز
به مجوز از وزارت نفت دارد و
و گاز مصوب سال 1938
صنایع پایین دستی غیر
حاکمیتی مانند لوله کشی
نفت و گاز و مهندسی نفت و
گاز نیازی به مجوز از دستگاه
متبوعه ندارد.

جدول شماره  -24اتاق بازرگانی ایران
موضوع فعالیت

تصمیمات

 .1ثبت هرگونه شخصیت حقوقی با عنوان اتاق

تاسیس
تمامیتغییرات

بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر
کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر
کشورها
 .2تشکل های اقتصادی مشمول

مستندات قانونی

توضیحات

قانون اتاق بازرگانی ،صنایع و فعالیتهایهرمیوشبکهایو
معادن جمهوری اسالمی ایران و یا بازاریابی هرمی و شبکهای
بههرنحویممنوعمیباشد.
آییننامههایمربوطه.

قانونبهبودفضایکسبوکار
/42ص
 /2434

نامه شماره 
1353/93مدیر حقوقی
 /17
مورخ 
اتاق بازرگانی صنایع و معادن
وکشاورزی.
بندکماده 5قانونتشکیلاتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی

جدول شماره  -25وزارت کار( تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی )
تصمیمات

موضوع فعالیت

انجمنهایصنفیکارگریوکارفرمایی

تاسیس

مستندات قانونی

ماده  191قانون کار

توضیحات

.

تمام تصمیمات

جدول شماره  -26سازمان شیالت ایران
موضوع فعالیت

تصمیمات

تشکیلوثبتشرکتهاواتحادیههایتعاونیدرتمامی
فعالیت های حوزه شیالت با صدور مجوز تخصصی از
سوی سازمان شیالت ایران و در چارچوب قوانین و
مقرراتبخشتعاونیج.ا.ا

تاسیس

مستندات قانونی

توضیحات

ماده 8قانونحفاظتوبهره برداریاز موضوعمکاتبه187844مورخه
.1356/95/28
منابعآبزیجمهوریاسالمیایران

جدول شماره  -27سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
موضوع فعالیت

تصمیمات

مستندات قانونی

توضیحات

تاسیسوثبتشرکتهاییکهموضوعفعالیتآنهاعرضه
خدماتپستیاست.

تاسیسوتغییرات

تبصره  1ماده  21قانون اساسنامه



شرکت ملی پست جمهوری اسالمی
ایران .مصوب .1932

( -)1ماده 96برنامه پنجم توسعه
ـادارهاموربانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانبراساسقانونپولیوبانکیومصوباتشورایپولواعتباراست.
ـایجادوثبتنهادهایپولیواعتباریازقبیلبانکها،مؤسساتاعتباری،تعاونیهایاعتبار،صندوقهایقرضالحسنه،صرافیهاوشرکتهایواسپاری(لیزینگها)و

تبصره1
همچنینثبتتغییراتنهادهایمذکورفقطباأخذمجوزازبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانامکانپذیراست.

تبصره 2ـکلیهاشخاصحقیقیوحقوقیاعمازدولتیوغیردولتیازقبیلسازمانثبتاسنادوامالککشور،نیرویانتظامیجمهوریاسالمیایرانووزارتتعاونمکلف
بهرعایتمفاداینمادههستند.
حرفهایولغومجوزومحکومیتمتخلفینفعالدرحوزهپولیبهپرداخت
تبصره3ـبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانبراساسمقرراتقانونی،اختیارسلبصالحیت  
جریمهرادارد.
ای،اعضاءهیأتمدیرهومدیرانعاملبانکهاومؤسساتاعتباریتوسطبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانازمسؤولیتمربوطهمنفصل


درصورتسلبصالحیتحرفه
میگردند.

طهدرحکمدخلوتصرفغیرقانونیدروجوهواموالعمومیمحسوبمیشود.

ادامهتصدیمدیرانمربو
بهدویستمیلیونریالافزایشمییابدوهرسهسالیکباربراساسرشدشاخصبهایکاالو

مبلغمندرجدربند()2ماده()44قانونپولیوبانکیکشورمصوب1351
وزیرانتعدیلمیگردد.


هادبانکمرکزیتوسطهیأت
خدماتمصرفیاعالمیبهصورترسمیبهپیشن
ایآنانازسویبانکمرکزیامکانپذیراست.اینافرادبایدحداقلدارای


مدیرهبانکهایدولتیپسازصدورمجوزصالحیتحرفه

ـانتخابمدیرعاملوهیأت
تبصره4
دانشنامهکارشناسیمرتبطباشند.همچنیندوسوماعضاءهیأتمدیرهحداقلدهسالسابقهکاردرنظامبانکیداشتهباشند.

بخشنامه شماره  91/3/2 -91/39852اداره کل ثبت اسناد و امالك استان ..........................
باسالم
باتوجهبهاینکهفعالیتنهادهایپولیواعتباریازمصادیقاشتغالبهعملیاتبانکیمیباشدوتاکنونثبتبرخیازآنهانیازمنداخذمجوزازمراجعمتعـددیازقبیـلبانـک

56)قانونبرنامهپنجمتوسعهکهمقررمیدارد:"ایجادوثبتنهادهـایپـولیواعتبـاریازقبیـل
مرکزی،وزارتتعاونونیرویانتظامیبودهاست،لذاباعنایتبهتبصره«»1ماده( 
)وهمچنینثبتتغییراتنهادهایمذکورفقطبااخـذمجـوزازبانـک
تعاونیهایاعتباری،صندوقهایقرضالحسنه،صرافیهاوشرکتهایواسپاری(لیزینگ 

بانکها،مؤسساتاعتباری،

همانماده،کلیهواحدهایثبتیمکلفنددرزمانتأسیسوهمچنینتغییراتبعـدی

مرکزیجمهوریاسالمایرانامکانپذیراست ."وهمچنیندراجرایتکلیفمقرردرتبصره«2»
نهادهایپولیواعتباریفوقالذکر،صرفاًبااخذمجوزازبانکمرکزینسبتبهثبتآنهااقدامنمایند.



قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383وماده ( )1آئین نامه اجرایی آن مصوب 1386
ماده()1قانونتنظیمبازارغیرمتشکلپولی:اشتغالبهعملیاتبانکیتوسطاشخاصحقیقیویاحقوقیتحتهرعنوانوتاسیسوثبتهرگونهتشکلبرایانجام
عملیاتبانکی،بدوندریافتمجوزازبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانممنوعاست.عملیاتبانکیدراینقانونبهامرواسطهگریبینعرضهکنندگانومتقاضیان
وجوهواعتباربهصورتدریافتانواعوجوه،سپردهودیعهومواردمشابهتحتهرعنوانواعطایوام،اعتباروسایرتسهیالتوصدورکارتهایالکترونیکیپرداختو
کارتهایاعتباریاطالقمیشود.
تبصره-1بانکهاوصندوقهاییکهقبالبهموجبقوانینخاصتاسیسشدهاندبراساسمفادهمانقوانینادامهفعالیتخواهندداد.
تبصره-2اشخاصحقیقییاحقوقیدیگریکهبدوندریافتمجوزازبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانبهعملیاتبانکیمبادرتدارندموظفندظرفیکماهازتاریخ
الزماالجراشدناینقانونبرایاخذمجوزبهبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانمراجعهومدارکموردنیازراارائهنمایند.درغیراینصورتبنابهدرخواستبانک
مرکزیجمهوریاسالمیایرانادامهفعالیتاینقبیلاشخاصتوسطنیروینیرویانتظامیجمهوریاسالمیایرانمتوقفخواهدشد.درصورتاعتراض،متقاضیمی
تواندبهمراجعذیصال حقضاییمراجعهنمایدوبانکمرکزیجمهوریاسالمیایراننیزموظفاستظرفمدتسهماهدرخواسترارسیدگیونتیجهرابهمتقاضی
اعالمنماید. درصورتعدمصدورمجوز،بانکیادشدهایرادهاونواقصپروندهرابرایاصالحورفعآنبایدبهمتقاضیاطالعدهد.
تبصره -3 آیی ن نامه ناظر بر تاسیس ،فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده ،انحالل و تصفیه و نحوه لغو
مجوزهایتاسیسآنهابراساسقوانینپولیوبانکیکشورمصوب 1351/4/18وعملیاتبانکیبدونربامصوب 1362/6/8باتاییدشورایپولواعتباربهتصویب
هیئتوزیرانخواهدرسید.

تبصره-4اشخاصحقیقییاحقوقیموضوعاینمادهکهبهعملیاتبانکیاشتغالدارنددرصورتیکهموفقبهاخذمجوزفعالیتتحتعنوانموجودیاعنوانمناسب
دیگرظرفششماهازتاریخالزماالجراشدناینقانوننشوندبنابهاعالمبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانحقادامهفعالیتنخواهندداشت.متخلفینازاجرایاین
حکمدرصورتشکایتبانکیادشدهازطریقمقاماتقضاییصالحیتداربهمجازاتحبستاششماهمحکومخواهندشد.
ماده 2آئیننامهاجراییآنمصوب:1386اشتغالبهعملیاتبانکیتوسطاشخاصتحتهرعنوانوتاسیسوثبتهرگونهتشکلبرایانجامعملیاتبانکیبدون
دریافتمجوزازبانکمرکزیممنوعاست.
تبصره-1بانکها،موسساتاعتباریغیربانکیوصندوقهاییکهقبالبهموجبقوانینخاصتاسیسشدهاندبهموجبمفادهمانقوانینادامهفعالیتخواهندداد،
ولیبایدعملیاتبانکیخودراباضوابطمصوبشورایپولواعتبارتطبیقدهند.
تبصره-2صندوقهایقرضالحسنهکهصرفامبادرتبهدریافتواعطایقرضالحسنهمینمایندمشمولمقرراتایناییننامهنبودهومشمولآییننامهخاصخود
میباشند.
دستور العمل آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران 1391
مطابقایندستورالعملموافقتاصولیبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانرامطابقمواد6و7بارائهمستنداتومدارکیاخذنماید.
ماده-6بانکخارجیبایستیمدارکواطالعاتزیررابههمراهتقاضایخودبهبانکمرکزیارائهدهد:
-6-1میزانسرمایهاعطاییبانکخارجیبهشعبه.
 -6-2تصویربرابربااصلآگهیثبتومدارکمرتبطبامحلوآدرسثبتیبانکخارجی،میزانسرمایه،ساختارمدیریتواشخاصی(مدیرانی)کهنمایندگیبانک
خارجیرابرعهدهدارند.
-6-3تصویربرابربااصلمجوزفعالیتبانکخارجی
-6-4تصویربرابربااصلاساسنامهبانکخارجی
-6-5برنامهعملیاتیبانکخارجیمشتملبرعملیاتیکهشعبهقصدانجامآنهارادارد
-6-6ساختارسازمانیشعبه
تبصره:ساختارمدیریتییکشعبهبایستیحداقلمتشکلاز 2مدیرباشدکهازهرنظرازلحاظاقامتوانجامعملیاتوفعالیتهایمرتبطدرایرانمنعینداشتهو
حداقلیکنفرازآنهاازاتباعایرانباشد.

-6-7صورتهایمالیحسابرسیشدهتلفیقیوغیرتلفیقیسهسالگذشتهبانکخارجی.
-6-8رضایتنامهمکتوبازمرجعنظارتیجهتافتتاحشعبهدرایران.
-6-5تاییدیهمکتوبازمرجعنظارتیدرخصوصمطلوببودنوضعیتمالیبانکخارجیوهمچنین تعهدمرجعنظارتیبههمکاریبابانکمرکزی.
-6-19اطالعاتمرتبطباصالحیتهاوتخصصهایحرفهایاشخاصیکهقراراستبهمدیریتشعبهمنصوبگردند.
-6-11مشخصاتسهامدارانیکهمالکبیشاز5درصدسهام(سرمایه)بانکخارجیهستندودرصدمشارکتهریک.
-6-12اسامیوسایرمشخصاتمدیرعامل،قائممقاممدیرعامل،اعضایهیاتمدیرهبانکخارجی.
-6-13تعدادوچگونگیتوزیعجغرافیاییشعبودفاترنمایندگیبانکخارجی.
-6-14تاییدیهمدیرعاملبانکخارجیدرموردصالحیتمالی،حسنشهرتوعدممحکومیتکیفریموثرمدیرانارشداجراییشعبهدرشرفتاسیس.
-6-15تعهدکتبیهیاتمدیرهبانکخارجیمبنیبرجبرانخسارتواردهبهمشتریان،ناشیازعملیاتبانکیشعبه(اعمازسهوییاعمدی)
-6-16تعهدکتبیهیاتمدیرهوومدیرعاملبانکخارجیمبنیبرتامینحداقلسرمایهاعطایی،درصورتیکهسرمایهاعطاییبراثرزیانهایواردهبهکمترازحداقل
مقرردرماده4کاهشیابد.
-6-17مشخصاتحسابرسمستقلمنتخبایرانیبرایحسابرسیصورتهایمالیشعبه.
-6-18معرفینمایندهتاماالختیاربانکخارجیبرایانجامامورثبتیشعبه،دریافتمجوزهاوواریزوبرداشتسرمایهاعطایی.
-6-15سایراطالعاتومدارکیکهبهبانکمرکزیجهتتصمیمگیریدرموردتاییددرخواستتاسیسشعبهکمککند.
ماده -7موافقتاصولیبانکمرکزیبعدازبررسیاطالعاتومدارکمندرجدرماده 6ودرصورتاحرازالزاماتتاسیسشعبهوحصولاطمینانازرعایتشرایطزیر
صادرمیشود:
-7-1مرجعنظارتی،امکاننظارتموثربرشعبهراداشتهباشد.

-7-2توافقنامهنظارتیمابینبانکمرکزیومرجعنظارتیمنعقدشدهباشد.
-7-3مقرراتکشورمتبوعبانکخارجینبایدمانعانجامنظارتبانکمرکزیبرشعبهودریافتاطالعاتموردنیازباشد.
-7-4ساختارسازمانیبانکخارجیبرایفعالیتهاییکهقصدانجامآنراداردمناسبومکفیارزیابیشود.
-7-5مدیرانشعبهبنابهتشخیصبانکمرکزیشرایطاحرازوخوشنامیموردنیازجهتتصدیمدیریتشعبهراداراباشند.
تبصره-1صالحیتمدیرانشعبهبایستیدرزمانتاسیسویادرصورتهرگونهتغییر،قبالبهتاییدبانکمرکزیبرسد.
تبصره -2مدیرانشعبهبایستیحداقلدارایمدرککارشناسیو 19سالتجربهکاریدراموربانکیباشندکهحداقل 2یالآندرسمتمدیریتاجراییشعبهسپری
شدهباشد.
-7-6قوانینومقرراتکشورمتبوعبانکخارجیدررابطهباحلقهحفاظتیتفکیکشخصیتیویامواردمشابهنبایستیمانعایفایتعهداتبانکخارجیدرقبالشعبهخود
باشد.
تبصره:اعتبارموافقتاصولیصادرهتوسطبانکمرکزیبهمدت2ماهازتاریخصدورمیباشدوبانکخارجیموظفاستظرفاینمدتنسبتبهتودیعسرمایهاهطایی
نزدبانکمرکزیجهتاخذمجوزتاسیساقدامکند.درصورتعدمتودیعسرمایهاعطاییظرفمهلتزمانیمذکوربانکمرکزیبادرخواستبانکخارجیوارائهدالیل
موجه،میتواندنسبتبهتمدیداعتبارموافقتاصولیاقدامنماید.
ماده-8بانکمرکزیپسازتودیع199درصدسرمایهاعطاییتوسطبانکخارجینسبتبهصدورمجوزتاسیساقدامخواهدکرد.
ماده  1آیین نامه آیین نامه اجرایی قانون ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی :شرکتهای خارجی کهدرکشور محل ثبت خود ،شرکتقانونی
شناختهمیشوند،مشروطبهعملمتقابلدرکشورمتبوع ،میتوانندبرایفعالیتدرایراندرزمینههایزیربراساسمقرراتاینآییننامه وسایرقوانینو
مقرراتمربوطنسبتبهثبتشعبهیانمایندگیخوداقدامنمایند:
ارایهخدماتبعدازفروشکاالهایاخدماتشرکتخارجی.
-1
انجامعملیاتاجرایی قراردادهاییکهبیناشخاصایرانیوشرکتخارجیمنعقدمیشود.
-2
بررسیوزمینهسازیبرایسرمایهگذاریشرکتخارجیدرایران
-3

-4
-5
-6
-7

همکاریباشرکتهایفنیومهندسیایرانیبرایانجامکاردرکشورهایثالث.
افزایشصادراتغیرنفتیجمهوری5اسالمیایران.
ارایهخدماتفنیومهندسیوانتقالدانشفنیوفنآوری.
انجامفعالیتهاییکهمجوزآنتوسطدستگاههایدولتی کهبهطورقانونیمجازبهصدورمجوزهستند،صادرمیگردد.ازقبیلارایهخدماتدرزمینه
هایحملونقل ،بیمهوبازرسیکاال،بانکی،بازاریابیوغیره.


ماده ( )2قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365
انتشاراسکناسوسکههایفلزیرایجکشورطبققانونومقررات.-2تنظیم،کنترلوهدایتگردشپولواعتبارطبققانونو

ماده -2وظایفنظامبانکیعبارتنداز:-1
مقررات.-3انجامکلیهعملیاتبانکیارزیوریالیوتعهدیاتضمینپرداختهایارزیدولتطبققانونومقررات.-4نظارتبرمعامالتطالوارزوورودوصدورپولرایج
ایرانوارزوتنظیممقرراتمربوطبهآنهاطبققانون. -5انجامعملیاتمربوطبهاوراقواسنادبهادارطبققانونومقررات. -6اعمالسیاستهایپولیواعتباریطبق
عملیاتبانکیمربوطبهآنقسمتازبرنامههایاقتصادیمصوبکهازطریقسیستمپولیواعتباریبایدانجامگیرد.-8افتتاحانواعحسابهایقرض

قانونومقررات.-7
وسپردههایسرمایهگذاریمدتداروصدوراسنادمربوطبهآنهابرطبققوانینومقررات.-5اعطایوامواعتباربدونربا(بهره)طبققانون

الحسنه(جاریوپسانداز)
ومقررات.-19اعطایوامواعتباروارائهسایرخدماتبانکیبهتعاونیهایقانونیجهتتحققبند(())2اصل43قانوناساسی.-11انجاممعامالتطالونقرهونگاهداریو
ادارهذخائرارزیوطالیکشوربارعایتقوانینومقرراتمربوطبهآن.-12نگاهداریوجوهریالیموسساتپولیومالیبینالمللیویاموسساتمشابهویاوابستهبهاین
موسساتطبققانونومقررات. -13انعقادموافقتنامهپرداختدراجرایقراردادهایپولیوبازرگانیوترانزیتیبیندولتوسایرکشورهاطبققانونومقررات.-14
قبولونگهداریاماناتطالونقرهواشیاءگرانبهاواوراقبهادارواسنادرسمیازاشخاصحقیقیوحقوقیواجارهصندوقامانات.-15صدوروتاییدوقبولضمانتنامه
ارزیوریالیجهتمشتریان.-16انجامخدماتوکالتووصایتبرطبققانونومقررات.
ماده -14قانون برنامه ششم
 برایاعمالنظارتکاملوفراگیربانکمرکزیبرمؤسساتپولی،بانکیواعتباریوساماندهیمؤسساتوبازارهایغیرمتشکلپولیجهتارتقایشفافیتوسالمتو
کاهش نسبتمطالباتغیرجاریبهتسهیالت:
تصویبشورایپولواعتبارمیرسد،عالوهبراختیاراتقانونیخودمقرردرقانونپولیو


بانکمرکزیمجازاستمطابققوانینمربوطهدرچهارچوبمصوباتیکهبه
الف-
بانکیکشورمصوب1351/4/18حسبموردیکیاچندموردازاقداماتنظارتیوانتظامیزیررادرقبالبانکهاومؤسساتاعتباریمتخلفاعمالنماید:
هابینسهامدارانمؤثر،سلبحقرأیازآنهابهطورموقتوسلبحقتقدمخریدازسهامدارانمؤثر


اعمالمحدودیت،ممنوعیتتوزیعسودواندوخته
-1

 -2تعلیقموقتمجوزبخشیازفعالیتبرایمدتمعینویالغومجوزفعالیت
-3اعمالمحدودیتیاممنوعیتپرداختپاداشومزایایمدیران
سلبصالحیتحرفهایمدیرانعاملواعضایهیأتمدیره

-4
موضوعاینبندهیأتانتظامیبانکهاخواهدبود.


مرجعرسیدگیبهتخلفاتنظارتیوانتظامی
تبصره-1
کندویابهتشخیصبانکمرکزیدرانتخابعضوهیأتمدیرهنقشدارد.


مدیرهراانتخابمی

استکهیکیاچندعضوهیأت
تبصره-2سهامدارمؤثر،سهامداری
ب-انجامهرگونهعملیاتبانکی،واسپاری(لیزینگ)،صرافیتوسطاشخاصحقیقیوحقوقیومشارکتبانکهاومؤسساتاعتباریواشخاصحقوقیتابعیکهبانکهابیشاز
هایسرمایهگذاریوشرکتهایتأمینسرمایهبدونأخذمجوزازبانک


سهامآنهارادارندویادرتعیینهیأتمدیرهآنهامؤثرنددرتأسیسصندوق
پنجاهدرصد()%59
بهجزحبسوشالق
مرکزیممنوعاستومرتکبحسبموردبهیکیاچندموردازمجازاتهایتعزیریدرجهششماده()15قانونمجازاتاسالمیمصوب 1352/2/1 

محکوممیشود.

تبصره-1مسؤولیتبازپرداختکلیهتعهداتوبدهیهایمؤسساتمذکوربرعهدههیأتامناء،هیأتمدیره،هیأتمؤسسوسهامدارمؤثرمتناسببااشتغالذمه(متناسببا
میباشد.
مراتبوشرایطبروزخسارت) 
ایدرسراسرکشوربراساسجذبمنابعساالنهتاسیمیلیارد

الحسنهتک 
شعبه


دیکهدرقانونپولیوبانکیکشوراستثناءشدهاستصندوققرض
تبصره-2عالوهبرموار
ریالنیزازحکماینبندمستثنیبودهوبراساساساسنامهومجوزهایموجودادامهفعالیتمیدهد.

()39,999,999,999
بند(ب)ماده()14در طولاجرایبرنامهدرقسمتمغایرت،برتبصره()4ماده()1قانونتنظیمبازارغیرمتشکلپولیمصوب 22/19/1383حاکماستونسبتبهماده
()29قانونمجازاتاسالمیمصوب 1/2/1352حکمخاصتلقیگردیدهوحاکماست.
عبهیامؤسساترافاقدمجوزاعالممینماید،نسبتبهتوقففعالیتیاتعطیلنمودنآنهااقدامکند.

پ-نیرویانتظامیموظفاستدرمواردیکهبانکمرکزیرأساًش
ایخواهدبودکهظرفمدتچهارماهپسازالزماالجراءشدناینقانونتوسطبانکمرکزیتهیهو

هرگونهتبلیغبرایارائهخدماتپولیوبانکیبراساسآیین 
نامه

ت -
گردد،تخلفرسانههاازاینحکممستوجبجریمهنقدیتا


عالوهبراقداماتنظارتیانتظامیکهبرمؤسسهپولیبانکیواعتباریاعمالمی
وزیرانمیرسد.

بهتصویبهی 
أت

داریکلکشورواریزمیشود.


باشدکهبهحسابخزانه

گرفتهمی

میزاندهبرابرهزینهتبلیغصورت

ربط،بهنحویبرنامهریزیکندکهباتکمیلوتوسعهپایگاهدادهملیاعتبارسنجیوسایر


قضائیهوسایردستگاههایذی

باهمکاریقوه
ث -بانکمرکزیموظفاست 
اقداماتاجرائیونظارتی،نسبتتسهیالتغیرجاریبهکلتسهیالت(ارزیوریالی)ساالنهیکواحددرصدکاهشیابد.
مدخلدرامرنظارترانمیتوانطرفدعوی


أآناقداماتنظارتیبانکمرکزیباشد،بایدبهطرفیتبانکمزبورصورتپذیردوافرادذی
ج -طرحهرگونهدعویکهمنش
قرارداد،جزدرمواردیکهموضوعدعوی،انتسابجرمباشد.
تبصره -منظور از اقدامات نظارتی ،اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها ،مؤسسات اعتباری غیربانکی ،تعاونی اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه بهجز
صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسالمی و موضوع تبصره ( )2بند (ب) این ماده ،صرافیها و شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در صالحیت بانک مرکزی

بهعملآمدهدرتمامیمراحلتأسیس،اعطایمجوز،نظارتبرفعالیت،تغییراتثبتی،بازسازی،ادغام،انحاللوتصفیه
جمهوریاسالمیایرانبودهومشتملبراقدامات  
میباشد.

ماده .21اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصالحات بعدی آن است.
الحسنه،صرافیهاوشرکتهای


هایقرض

هایاعتبار،صندوق

نهادهایپولیواعتباریازقبیلبانکها،مؤسساتاعتباریغیربانکی،تعاونی
الف.تأسیس،ثبت،فعالیتوانحالل
وهمچنینثبتتغییراتنهادهایمذکورفقطبااخذمجوزازبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانوبهموجبمقرراتمصوبشورایپولواعتبار

لیزینگها)

واسپاری(
امکانپذیراست.


ب. کلیهاشخاصحقیقیوحقوقیاعمازدولتیوغیردولتیازقبیلسازمانثبتاسنادوامالککشور،نیرویانتظامیجمهوریاسالمیایرانووزارتتعاون،کارورفاه
ایرانمیباشند.

اجتماعیمکلفبهرعایتمفاداینمادهوهمکاریبابانکمرکزیجمهوریاسالمی
بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانبراساسمقرراتقانونی،اختیارسلبصالحیتحرفهایولغومجوزومحکومیتمتخلفانفعالدرحوزهپولیبهپرداختجریمهرا

پ.
ای،اعضایهیأت مدیرهومدیرانعاملبانکهاومؤسساتاعتباریتوسطبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانازمسؤولیتمربوطه


درصورتسلبصالحیتحرفه
دارد.
ادامهتصدیمدیرانمربوطهدرحکمتصرفغیرقانونیدراموالعمومیمحسوبمیشود.مبلغمندرجدربند()2ماده()44قانونپولیوبانکیکشوربه

منفصلمیشوند.

باربراساسرشدشاخصبهایکاالوخدماتمصرفیاعالمیبهصورترسمیبهپیشنهادبانکمرکزی


هسالیک
ریالافزایشمییابدوهرس

پانصدمیلیون()599,999,999
وزیرانتعدیلمیشود.

توسطهیأت


مرکزیامکانپذیراست.

مدیرهبانکهاومؤسساتمالیواعتباریپسازصدورتأییدصالحیتحرفهایووثاقتوامانتآنانازسویبانک 

انتخابمدیرعاملوهیأت 

ت.
اینافرادبایدحداقلدارایدهسالسابقهدرزمینههایمالی،بانکیوبازرگانیودانشنامهکارشناسیمرتبطباشند.نحوهاحرازشرایطاعتراضورسیدگیبهآنباپیشنهاد

اعتبارتعیینمیشود.


شورایپولو
مشترکبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانووزارتاموراقتصادیوداراییوتصویب
ث.ایجادنهادهایجدیددربازارغیرمتشکلپولیبدونمجوزبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانممنوعبودهوتصدیپستهایمدیریتیآنهادرحکمتصرفغیرقانونیدر
اموالعمومیتلقیمیشود.

الحاقمیشود.

بندهای(الف)و(ث)اینمادهبهماده()1قانونتنظیمبازارغیرمتشکلپولیمصوب22/19/1382
ماده ( )1قانون تاسیس بیمه مرکزی :به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها
همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می-
گردد.
ماده ( )37قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران :ثبت هر موسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می شود
خواهد بود همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت
بیمه مرکزی ایران می باشد.
قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 1381
مادهواحده -بهمنظورتعمیموگسترشصنعتبیمهدرکشورافزایشرقابتوکاراییدربازاربیمهافزایشرفاهعمومیوگسترشامنیتاجتماعیواقتصادیکشورو
جلوگیریازضرروزیانجامعهباتوجهبهذیلاصل44قانوناساسیودرچارچوبضوابط،قلمرووشرایطتعیینشدهزیراجازهتاسیسموسسهبیمهغیردولتیبهاشخاص
داخلیدادهمیشود:
 -1سیاستگذاریدرصنعتبیمه،اعمالنظارتبرفعالیتهایبیمهایکماکانجهتاعمالحاکمیتدراختیاردولتجمهوریاسالمیایرانباقیخواهدبود.

 -2ضوابطمربوطبهنحوهتاسیسوفعالیتموسساتبیمهداخلیازقبیلشرایطاخذمجوزتاسیسولغوآن،نحوهانتقالعملیاتوادغام،انحاللوورشکستگیموسسات
بیمهای،محدودهفعا لیتبیمهایوبیمهاتکاییشاملانواعمعامالتبیمهحقبیمه،وکارمزدمربوطبهرشتههایمختلفبیمهمیزانذخایرفنیواندوختههای
قانونیونحوهسرمایهکذاریآنهابراساسقانونتاسیسبیمهمرکزیایرانوبیمهگریمصوب1359/3/39واصالحیهبعدیوقانونبیمهمصوب1315/2/7تعیین
خواهدشد.
 -3حداقلسرمایهموسساتبیمهموضوعماده 36قانونتاسیسبیمهمرکزیایرانوبیمهگریمصوب 1359/3/39برایموسساتبیمهغیردولتیباپیشنهادبیمه
مرکزیایرانوتائیدوزارتاموراقتصادیودارائیوتصویبهیاتوزیرانتعیینخواهدشد.

آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی بیمه –مصوب 1391
ماده -2 پروانهنمایندگیبیمهپسازتاییدبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایراندرهمهرشتههایارشتههایبیمهایمعینصادرخواهدشد.مدتاعتبارقراردادو
پروانهنمایندگیسهسالهاستوشرکتبیمهمیتواند بارعایتمفاداینآییننامهئاحرازشرایطمربوطوگذراندندورههایآموزشیالزمتوسطنمایندهپروانهویرا
تمدیدنماید.درهرحالاعتبارپروانهنمایندگیمنوطبهاعتبارقراردادنمایندگیبیمهاست.
ماده-3شرکتبیمهموظفاستشرایطاعطاینمایندگیبیمهراازطرقمقتضی،بهویژهدرجدرپایگاهاینترنتیخودبهاطالععمومبرساند.
ماده-4مسئولیتاحرازصحتشرایطالزمدرموردهریکازمتقاضیاناخذپروانهنمایندگیبیمه(اعمازحقیقیوحقوقی)برعهدهشرکتبیمهمربوطاست.
مادۀ  2قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
سازمانثبتاسنادوامالککشورموظفاستصرفاًبامجوزسازمان،صندوقهایموضوعبندهای()15و()29مادۀ()1قانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایرانو
وسایرصندوقهاییراکهبه

صندوقهایسرمایهگذاریمشترکموضوعبند()1ماده()14قانون"ساماندهیوحمایتازتولیدوعرضهمسکن"–مصوب 1387/2/25–

هاازتاریخثبتدارایشخصیتحقوقیمیباشند.


اینصندوق
موجبمقرراتقانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایراننهادمالیمحسوبمیشوند،ثبتنماید.


مادۀ 25قانون بورس اوراق بهادار
توسطمرجعثبتشرکتها،پساز

اعالمیةپذیرهنویسی" 

هایسهامیعامیاافزایشسرمایةآنها،اجازۀانتشار"


االجراشدناینقانون،برایثبتشرکت

ازتاریخالزم

صادرمیشود.

موافقت"سازمان"
ماده 99قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت
ـبهمنظورارتقاءجایگاهبازارسرمایهدراقتصادکشوروساماندهیبازارمتشکلاوراقبهاداراقداماتزیرانجاممیشود.سایرتدابیرساماندهی،مطابقماده()4قانونبازار


اوراقبهادارجمهوریاسالمیایرانمصوب1384است.
اوراقبهاداراقدامکردهاندحداکثرظرفششماهپسازابالغاینقانونمکلفندنسبتبهثبتآننزدسازمانبورسواوراق

الفـکلیهاشخاصیکهتاکنوننسبتبهانتشار
ناشراناوراقبهادارثبتشدهنزدسازمان

عدمثبت،تخلفمحسوبمیشودولیکنمانعازاجرایتکالیفقانونیبرایناشراوراقبهادارنخواهدبود.

بهاداراقدامنمایند.
مذکوربایداطالعاتمالیخودرابراساسترتیباتمقرردرماده()45قانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایرانمنتشرنمایند.
موردامکانپذیربوده


هریکازآنهاحسب
بـمعامالتاوراقبهادارثبتشدهدرسازمانفقطدربورسهاوبازارهایخارجازبورسدارایمجوزوبارعایتمقرراتمعامالتی

ومعاملةاوراقبهادارمذکوربدونرعایتترتیباتفوقفاقداعتباراست.
اندوکاالهایمعاملهشدهدربورسهایکاالیی،عملیات


شدهنزدسازمانکهدریکیازبورسهایابازارهایخارجازبورسمعاملهشده

جـپسازمعاملةاوراقبهادارثبت
گذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوهصورتمیگیرد.


پسازمعامالتدرشرکتهایسپرده
تسویهوجوهوپایاپای(نقلوانتقال)
کنندگانآنهابایدبهگونهایثبتونگهداریشوندکهقابلیتبازسازیمعامالتراداشتهباشند.دستورالعملاجرائیاینبندحداکثر


دـسوابقمعامالتاوراقبهادارومعامله
تادوماهپسازابالغقانونتوسطسازمانبورسواوراقبهادارتهیهوابالغمیگردد.

هــاعضاءهیأت مدیرهومدیرعاملتمامیاشخاصحقوقیکهتحتیکیازعناویننهادهایمالیموضوعقانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایرانویاقانونتوسعة

قانوناساسیتاکنونتشکیلشدهاندونزدمرجعثبتشرکتهادرسراسرکشوربه

ابزارهاونهادهایمالیجدیدبهمنظورتسهیلاجرایسیاستهایاصلچهلوچهارم()44
ثبترسیدهاندونیزآندستهازاشخاصحقوقیکهموضوعفعالیتاصلیآنهانهادمالیاستموظفندنهادمالیتحتمدیریتخودرانزدسازمانبورسواوراقبهاداربه

خودداریازثبتنهادمالیتخلفمحسوبمیشودوفعالیتمدیرانآنهامشمولبند()1ماده()45قانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایراناست.

ثبتبرسانند.
سازمانثبتاسنادوامالککشورمکلفاستنهادهایمالیرافقطبامجوزسازمانبورسواوراقبهادارثبتنمودهوازثبتنهادهایمالیبدونمجوزخوددارینماید.
تأییدصالحیتحرفهایمدیراننهادهای

هرگونهتغییراتدراساسنامهوسرمایةنهادهایمالینیزمنوطبهتأییدسازمانبورسواوراقبهادارطبقضوابطمربوطهاست.
مالیبراساسدستورالعملیاستکهبهتصویبشورایعالیبورسواوراقبهادارمیرسد.


شدهومورددادوستدقرارمیگیردطبققوانینومقرراتحاکمبرآن


یافتهوتحتنظارتپذیرفته

وـکاالهاییکهدربورسهایکاالییبهعنوانبازارمتشکل،سازمان

وردمعاملهقرارمیگیرد.عرضه،معامله،تسویهوتحویلنهاییکاالهایمذکورمشمولقوانینومقرراتمربوطبهبازارهایغیرمتشکلکاالیینیست.

بورسهاعرضهشدهوم

زـکلیهاشخاصحقیقیوحقوقیکهبهعنوانمدیراننهادهایمالی،تشکلهایخودانتظاموناشراناوراقبهادارموضوعماده()13قانونتوسعةابزارهاونهادهایمالی
قانوناساسیانتخابشدهیامیشوندمکلفندمدارکهویتوکلیهاسنادومدارکمربوطبهسوابق

جدیدبهمنظورتسهیلاجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم()44
شغلیوتحصیلیخودراجهتثبتدرپایگاهاطالعاتیمدیرانمربوطهبهسازمانبورسواوراقبهادارارائهنمایند.سازمانبورسواوراقبهادارموظفاستمشخصاتو
سوابقتحصیلیوتجربیمدیرانیادشدهرادرپایگاهاطالعاتیمذکورثبتوعملکردآنهاراازحیثرعایتقوانینومقرراتحاکمبربازاراوراقبهاداروسوابقتخلفاتیو
درطولمدیریتدرنهادهایمالیوناشراناوراقبهاداربراساسترتیباتاجرائیکهبهتصویبشورایعالیبورسواوراقبهادارمیرسدمنتشرنماید.

کیفریمربوطبهآنها
صالحامکانپذیراست.


انتشاراسامیمدیرانبههمراهسوابقآنانپسازتأییدمرجعذی
مادۀ  28قانون بازار بورس و اراق بهادار
انجاممیشود.

استوفعالیتآنهاتحتنظارت"سازمان" 

تأسیس"بورس"ها،"بازارهایخارجازبورس"و"نهادهایمالی"موضوعاینقانونمنوطبهثبتنزد" سازمان" 
دهیونوعگزارشهای


تدراساسنامه،نحوۀگزارش
ایاعضایهیئتمدیرهومدیران،حداقلسرمایه،موضوعفعالی


صالحیتحرفه
مادۀ 25قانونبازاربورسواراقبهادار:
ویژۀحسابرسی"نهادهایمالی"موضوعاینقانون،بایدبهتأیید"سازمان"برسد.
دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تاسیس بورسها وکانونها ونهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
دراجرایقانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایرانمصوبآذرماه 1384وبهمنظورتعییننحوهدریافتمجوزثبتبورسها،کانونهاونهادهایمالیموضوعهمان
قانونوارائهآنهابهمرجعثبتشرکتهاایندستورالعملدربیستوهشتمینجلسههیئتمدیرهسازمانبورسواوراقبهاداردرتاریخ1385/7/39بهتصویبرسید.
ماده -1 تاسیسبورسها،بازارهایخارجازبورسکانونهاونهادهایمالیموضوعقانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایرانمصوبآذرماه 1384ازجملهشرکتهای
کارگزاری،کارگزاری/معاملهگری،بازارگردانیوسبدگردانیاوراقبهادار،شرکتهایمشاورهسرمایهگذاری،موسساترتبهبندی،صندوقهایسرمایهگذاریمرکزیاوراق
بهاداروتسویهوجوهوهرگونهشخصیتحقوقیتحتهرعنوانکهبراساسمقرراتمصوبارکانبازاراوراقبهاداربهعنواننهادمالیشناختهمیشوندمنوطبهدریافت
مجوزوثبتنزدسازمانبورسواوراقبهادارمیباشد.موافقتسازمانبورسواوراقبهادارباثبتهریکازاشخاصحقوقیمذکورطیتاییدیهایبهمرجعثبتشرکتها
اعالمخواهدگردید.بدیهیاستتاییدیهمذکوریکیازمدارکیخواهدبودکهمرجعثبتشرکتهاجهتثبتوتاسیسهریکازآنهاازمتقاضیدریافتخواهدنمود.
ماده-2هرشخصحقوقیبرایدرجهریکازامورمرتبطبااوراقبهادارازجملهمعامله،بازارگردانی،رتبهبندی،مشاوره،ارزشیابی،تصفیهوپایاپایمعامالتاوراقبهادار،
تحلیلاطالعات،دریافتدستورهایخریدوفروش،واسطهگریدرخریدوفروش،جمعآوری،پردازشوانتشارعمومیاطالعاتمربوطبهسفارشهایخریدوفروشو

معامالتاوراقبهادار،فراهمآوردنتسهیالتالزمبرایمعامالت،تعهدپذیرهنویسیوفروش،سپردهگذاریوتوثیق،تنظیمروابطبیناشخاصیکهدربازاراوراقبهادار
فعالیتدارند،صدورگواهینام ههایحرفهایمرتبطوانجامتبلیغات،درموضوعاتاساسنامهخودبایدمجوزسازمانبورسواوراقبهاداررادریافتداشتهوبهمرجعثبت
شرکتتهاجهتثبتاساسنامهخودارائهدهد.
ماده -3باعنایتبهبند 5ماده 1قانونبازاراوراقبهادار،ثبتوتاسیسکانونهادرقالبموسسهغیردولتی،غیرتجاریوغیرانتفاعیطبقدستورالعملمربوطوپساز
ارائهتاییدنامهسازمانبورسواوراقبهاداربهمرجعثبتشرکتهاصورتخواهدگرفت.
تبصره: تاسیسوثبتهرشخصحقوقیباهرعنوانازقبیلانجمن،مرکز،گروه،مجمع،خانه،موسسهونظایرآنکهموضوعفعالیتآنتنظیمروابطبیناشخاصفعال
دربازاراوراقبهادارباشد.مشمولحکمهمینمادهخواهندبود.
ماده -4 ثبتهرگونهتغییراتدراساسنامه،سرمایه،مدیرعاملواعضایهیئتمدیرهدرخصوصاشخاصموضوعمادهیکدرمرجعثبتشرکتهاپسازارائهتایدیه
سازمانبورسواوراقبهادارامکانپذیرخواهدبود.
تبصره: عالوهبرمواردمذکوردراینماده،مواردیکهدراساسنامهاشخاصموضوعمادهیکومادهدوثبتآنهادرمرجعثبتشرکتهامنوطبهتاییدسازمانبورسواوراق
بهادارشدهاستنیزمشمولحکماینمادهخواهدبود.
ماده-5تبدیلهریکازاشخاصحقوقیموجودبهنهادهایموضوعمادهیکیادرجموضوعاتفعالیتمذکوردرماده2درموضوعاتفعالیتآنهاوهمچنینتغییروتبذیل
هریکازاشخاصحقوقیمذکوردرمادهیکبهیکدیگریاادغامآنهامنوطبهموافقتسازماناست.ثبتتغییراتیادشدهدرمرجعثبت شرکتهاپسازمجوزسازمان
بورسواوراقبهادارامکانپذیراست.
ماده-6 لغووتعلیقمجوزفعالیتهریکازاشخاصموضوعموادیکودوحسبموردبارعایتمقرراتمربوطبههریکازآنهاوبراساساعالمسازمانبورسواوراق
بهادارخواهدود.رعایتمقرراتماده4دردورهتعلیقمجوزضروریاست.
ماده-7 درصورتانحاللهریکازاشخاصموضوعموادیکودوپسازرعایتکلیهقوانینومقرراتمربوطوانجاممراحلوتصفیهثبتخاتمهتصفیه منوطبهارائه
مجوزسازمانبورسواوراقبهاداراست.تبصره:انحاللاجباریمشمولمقرراتاینمادهنخواهدشد.

ماده 36قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
منظورارتقایجایگاهبازارسرمایهدراقتصادکشوروساماندهیبازارمتشکلاوراقبهاداراقداماتزیرانجاممیشود.سایرتدابیرساماندهی،مطابقماده()4قانونبازار


به
اوراقبهادارجمهوریاسالمیایرانمصوب1/5/1384است.
ماهپسازالزماالجراءشدناینقانونمکلفندنسبتبهثبتآننزد


اندحداکثرظرفمدتشش

کلیهاشخاصیکهتاکنوننسبتبهانتشاراوراقبهاداراقدامکرده
الف.
ناشراناوراقبهادارثبتشده

الیفقانونیبرایناشراوراقبهادارنمیباشد.

عدمثبت،تخلفمحسوبمیشودلیکنمانعازاجرایتک

سازمانبورسواوراقبهاداراقدامنمایند.
نزدسازمانمذکوربایداطالعاتمالیخودرابراساسترتیباتمقرردرماده()45قانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایرانمنتشرنمایند.
بورسهاوبازارهایخارجازبورسدارایمجوزوبارعایتمقرراتمعامالتیهریکازآنهاحسبموردامکانپذیراست

معامالتاوراقبهادارثبتشدهدرسازمانفقطدر

ب.
ومعاملهاوراقبهادارمذکوربدونرعایتترتیباتفوقفاقداعتباراست.
اندوکاالهایمعاملهشدهدربورسهایکاالیی،عملیاتتسویه


خارجازبورسمعاملهشده
پسازمعاملهاوراقبهادارثبتشدهنزدسازمانکهدریکیازبورسهایابازارهای

پ.
وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معامالت در شرکتهای سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میگیرد.ت  .سوابق معامالت اوراق بهادار و
دستورالعملاجرائیاینبندحداکثرتادوماهپسازالزماالجراءشدن

ونهایثبتونگهداریشودکهقابلیتبازسازیمعامالتراداشتهباشد.
کنندگانآنهابایدبهگ 


معامله
اینقانونتوسطسازمانبورسواوراقبهادارتهیهوابالغمیشود.

اعضایهیأتمدیرهومدیرعاملتمامیاشخاصحقوقیکهتحتیکی ازعناویننهادهایمالیموضوعقانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایرانویاقانونتوسعه

ث.
قانوناساسیتاکنونتشکیلشدهاندونزدمرجعثبتشرکتهادرسراسر

منظورتسهیلاجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم()44


ابزارهاونهادهایمالیجدیدبه
ده اندونیزآندستهازاشخاصحقوقیکهموضوعفعالیتاصلیآنهانهادمالیاست،موظفندنهادمالیتحتمدیریتخودرانزدسازمانبورسواوراق
کشوربهثبترسی 
خودداریازثبتنهادمالیتخلفمحسوبمیشودوفعالیتمدیرانآنهامشمولبند()1ماده()45قانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایران

بهاداربهثبتبرسانند.
است. سازمانثبتاسنادوامالککشورمکلفاستنهادهایمالیرافقطبامجوزسازمانبورسواوراقبهادارثبتکندوازثبتنهادهایمالیبدونمجوزخودداریکند.
تأییدصالحیتحرفهایمدیراننهادهای

هرگونهتغییراتدراساسنامهوسرمایهنهادهایمالینیزمنوطبهتأییدسازمانبورسواوراقبهادارطبقضوابطمربوطاست.
مالیبراساسدستورالعملیاستکهبهتصویبشورایعالیبورسواوراقبهادارمیرسد.

ندومورددادوستدقرارمیگیرندطبققوانینومقرراتحاکمبرآن

یافتهوتحتنظارتپذیرفتهمیشو


عنوانبازارمتشکل،سازمان

کاالهاییکهدربورسهایکاالییبه
ج.
شدهوموردمعاملهقرارمیگیرند.عرضه،معامله،تسویهوتحویلنهائیکاالهایمذکورمشمولقوانینومقرراتمربوطبهبازارهایغیرمتشکلکاالیینیست.


بورسهاعرضه
کلیهاشخاصحقیقیوحقوقیکهبهعنوانمدیراننهادهایمالی،تشکلهایخودانتظاموناشراناوراقبهادارموضوعماده()13قانونتوسعهابزارهاونهادهایمالی

چ.
انتخابشدهیامیشوندمکلفندمدارکهویتوکلیهاسنادو

منظورتسهیلاجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم()44قانوناساسیمصوب 25/5/1388


جدیدبه

مدارکمربوطبهسوابقشغلیوتحصیلیخودراجهتثبتدرپایگاهاطالعاتیمدیرانمربوطهبهسازمانبورسواوراقبهادارارائهکنند.سازمانبورسواوراقبهادار
موظفاست مشخصاتوسوابقتحصیلیوتجربیمدیرانیادشدهرادرپایگاهاطالعاتیمذکورثبتکندوعملکردآنهاراازحیثرعایتقوانینومقرراتحاکمبربازار
اوراقبهاداروسوابقتخلفاتیوکیفریمربوطبهآنهادرطولمدیریتدرنهادهایمالیوناشراناوراقبهادار براساسترتیباتاجرائیکهبهتصویبشورایعالیبورسو
اوراقبهادارمیرسدمنتشرنماید.

بند (ب) ماده  24قانون برنامه ششم توسعه کشور
بهصورت کنترلی ،در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری ،اسامی این بنگاهها از سوی
بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده  
(  
صورتجلسات مجامع عمومی و

میشود .سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت 
خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی اعالم  

سازمان 
خصوصیسازی انجامدهد.بانکمرکزیموظفاستطیدستورالعمل

هیأتمدیرهوهمچنیننقلوانتقالاموالوامالکبنگاههایمزبورراپسازأخذمجوزکتبیازسازمان
خصوصیسازینماید.

اعالمیبهبانکهاومؤسساتاعتباریخصوصیودولتی،اعطایهرگونهتسهیالتویاایجادتعهداتبهبنگاههایمذکوررامشروطبهأخذمجوزازسازمان
بند « »3ماده ( )32و ماده ( )52قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران :ماده :52
ادارهثبتشرکتهاموظفاستپسازدرایافتاسنادومدارکالزماقدامبهثبتتعاونیهانماید.ماده:32وظایفهیاتموسسعبارتستاز:-1تهیهوپیشنهاداساسنامه
طبققانونومقررات. -2دعوتبهعضویتافرادواجدشرایط -3.تشکیلاولینمجمععمومیعادیجهتتصویبوثبتاساسنامهوتعیینهیاتمدیرهوسایروظایف
مجمععمومیعادی.تبصره-1پسازتشکیلاولینجلسهرسمیمجمععمومیعادیوتعیینهیئتمدیرهوظایفهیئتموسسخاتممیابد.
تبصره-2اعضاییکهبامصوبهاولینجلسهمجمععمومیعادیدرمورداساسنامهموافقتنداشتهباشندمیتواننددرهمانجلسهتقاضایعضویتخودراپسبگیرند.
تبصره-3تصویباساسنامهتعاونیباحداقلدوسوماعضااولینمجمععمومیعادیمیباشد.
تبصره ماده  2آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران
شرکتهایتعاونیتولیدییاتوزیعیعالوهبرگرفتنمجوزتشکیلازوزارت،برایانجامفعالیتحسبقوانینومقرراتموظفبهگرفتنمجوزالزمازدستگاههایذیربطنیز
میباشند.
قانوناصالحموادیازقانونبخشتعاونیاقتصادجمهوریاسالمیایرانابالغیسال1353

بند « »15الی « »22ماده ( )2قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد مصوب 1366
 -15 صدوراجازهتاسیس،انحاللونظارتبرفعالیتموسساتخبریونمایندگیهایخبرگزاریهاورسانههایخارجیوصدوراجازهفعالیتبرایخبرنگارانخارجیو
داخلیدرکشورطبقمقرراتمربوطه.
 -16صدوراجازهتاسیس،انحاللونظارتبرنحوهکاروفعالیتکانونهایتبلیغاتی،چاپخانههاوموسساتتکثیروموسساتوابستهبهصنعتچاپونظارتبرکیفیتو
محتوایآگهیهاوکارهایچاپیطبقضوابطومقرراتقانونیمربوطه.
-17صدوراجازهتاسیس،توسعهیاانحاللموسساتآزادآموزشهایهنریوفرهنگیسینماییونیزانجمنهایفرهنگیوهنریوتصویبآییننامههایمربوطونظارت
براجرایآنهاطبقضوابطومقرراتقانونیمربوطه.
 -18 برنامهریزیدرجهتایجادواصالحویاتکمیلتاسیساتجهانگردیازطریقسرمایهگذاریمستقیمویااعطایوامبهبخشخصوصیویامشارکتباآنهاویابا
سازمانهایدولتیوشهرداریهاوصدوراجازهونیزنظارتدرتاسیسوادارهواحدهایاقامتیوپذیراییودفاترخدماتمسافرتیوجهانگردیوسیاحتوزیارتفعالیت
دارندودرجهبندیونرخگذاریاینتاسیساتباهمکاریسازمانهایذیربط.
-15نظارتبرفعالیتهایفرهنگی،هنریوتبلیغاتیاقلیتهایدینیومذهبیشناختهشدهدرقانوناساسی.
-29 صدوراجازهورودوخروجآثارسمعیوبصری،آثارهنری،مطبوعاتونشریاتوکلیهموادتبلیغیوفرهنگیمشکوکازغیرمشکوکطبقآییننامهایخواهدبود
کهبهتصویبهیاتوزیرانخواهدرسید.
-21تهیهوتدوینآییننامههاوضوابطناظربرتشکیلجشنوارههاونمایشگاههایفرهنگیهنریومسابقاتسینماییوادبیدرداخلوخارجکشور.
-22 صدوراجازهتاسیسوانحاللمراکز،موسساتومجامعفرهنگی،مطبوعاتیخبریهنریسینمایی،سمعیوبصریوموسساتانتشاراتیوتبلیغاتیدرکشورونظارت
برفعالیتهایآنهاوهمچنینناشرینوکتابفروشاندرچهارچوبضوابطومقرراتمربوط.
-23هدایتوحمایتازفعالیتمراکزوموسساتفیلمسازی،سناریونویسی،سینماها،کانونهاومراکزنمایشفیلم،عکاسخانههاوتولیدکنندگاننوارسمعیوبصریو
صدوراجازهتاسیسویاانحاللآنگونهواحدهاونظارتبرآنهادرچهارچوبضوابطومقرراتمربوط.
-24نظارتبرفعالیتهایفرهنگی،هنریتبلیغاتیخارجیانمقیمایرانباهمکاریدستگاههایذیربط.
ماده ( )3و تبصره یک ذیل ماده ( )22ضوابط و مقررات و آئین نامه اجرایی تأسیس مراکز  ،مؤسسات انجمن های فرهنگی جلسه  385شورای عالی
انقالب فرهنگی مصوب 1375/8/8
ماده-3تاسیسمراکزفرهنگیاقلیتهایدینیرسمیکشوردرمحدودهامورفرهنگیآناقلیتنیزمنوطبهاخذمجوزطبقاینضوابطاست.
تبصره1ماده:22سازمانثبتاسنادبایدازثبتمراکز،موسسات،کانونهاوانجمنهایفرهنگیفاقدمجوزازوزارتفرهنگوارشاداسالمیخوددارینماید.

قانون تعطیل مؤسسات واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده مصوب 1372
مادهواحده - اشخاصیکهبدوناخذمجوزازمراجعقانونیاقدامبهایجادموسساتوواحدهایآموزشیوتحقیقاتیوفرهنگیازقبیلدانشگاه،موسسهآموزشعالییا
تحقیقاتی،مدرسهوآموزشگاهکهازوظایفوزارتخانههایفرهنگوآموزشعالیآموزشوپرورشکارواموراجتماعی،بهداشت،درمانوآموزشپزشکیوفرهنگوارشاد
اسالمیمی باشد نماینند وبعد از صدوردستور انحاللطبق ضوابط مقررموسسه یا واحد مربوطه رادائر نگاهدارند در حکم کالهبردارمحسوب و در صورت شکایت
وزارتخانهمربوطهتحتتعقیبقانونیقرارخواهندگرفت.
تبصره-1درمورداشخاصحقوقی،موسسانومدیرانعاملوهیاتمدیرهویاباالترینمقاماجراییتحتتعقیبومجازاتقرارخواهندگرفت.
تبصره-2 موسساتوواحدهایآموزشیوتحقیقاتیوفرهنگیوسایرعناوینمشابهکهقبلازتصویباینقانونبدوناخذمجوزایجادشدهاندچنانچهظرفمدتشش
ماهپسازالزماالجراشدناینقانونجهتاخذمجوزاقدامننمایندمشمولاینقانونخواهندبود.
تبصره-3آییننامهاجرائیاینقانونتوسطوزارتخانههایذیربطظرفمدت3ماهتهیهوبهتصویبهیئتمزیرانخواهدرسید.
آئیننامهاجراییآن:متقاضیانثبتموسساتوشرکتهاییکهدراساسنامهآنهافعالیتآموزشیوتحقیقاتیوفرهنگیذکرشده

وماده()6آئیننامهاجراییآن:ماده()6
است،مکلفندمجوزالزمراازوزارتخانههایذیربطکسبوبههمراهدیگرمدارکموردنیازبهادارهثبتشرکتهاتسلیمنمایند.
بندهای «ط» و «ظ» آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره /172412ت 41255مورخ – 89/8/3
ط -فعالیت فرهنگی دیجیتال
:فعالیتفرهنگیمبتنیبرفناورینویناطالعاتوارتباطات،شاملگونههایزیر:
 -1تصدیرسانهبرخط.
 -2پدیدآوردن،تهیهکردنوعرضهبستهنرمافزاریرسانهایوبستهنرمافزاریرسانهگرداز.
 -3تکثیرحاملدیجیتالوخدماتمرتبطبهقصدانتفاعیابرایعرضهتوسطتکثیرکننده.
 -4نشردیجیتال.
 -5تصدیمرکزبازیوسرگزمیدیجیتال.
 -6تصدیایجاد،توسعه،پشتیبانیوادارههرشکلرسانهبرخط،سامانهیامرکزبازیوسرگرمیدیجیتالبهسفارشمتصدیانمربوط.
 -7ارائههرگونهخدماتویرایشمحتوابااستفادهازابزارهایمبتنیبرفناورینویناطالعاتوارتباطات.
ظ-واحدفرهنگیدیجیتال: هرسامانه،مکانکسبوکار،شخصحقوقیویاتشکیالتتحتهرشکلوعنوانازقبیلگروه،سازمان،مرکز،شرکت،موسسه،فروشگاه،
کارگاه،کارخانه،شبکه،وبسایت،پایگاهاطالعرسانیورسانهبرخطکهفعالیتفرهنگیدیجیتالانجامدادهیابرایفعالیتفرهنگیدیجیتالمورداستفادهقرارمیگیرد.

قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی  – 1376واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی مصوب  1365و تبصره  6ماده  35قانون اصالح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371
موضوعاستقسار: منظورازموسساتوواحدهایفرهنگیمندرجدرقانونتعطیلموسساتوواحدهایآموزشیوتحقیقاتیوفرهنگیبدوناخذمجوزقانونیدایرشدهو
میشود- -1372کلیهموسساتومراکزفرهنگیاستکهوزارتفرهنگوارشاداسالمیباتوجهبهقانوناهدافووظایفخودوسایرقوانینومقرراتمجازبهصدور
اجازهتاسیس،انحاللونظارتبرفعالیتآنهااست؟
مراکزفرهنگیمذکوردرتبصره6ماده35قانوناصالحموادیازقانونمالیاتهایمستقیم-مصوب-1371ناظربهموسساتانتشاراتیومطبوعاتینیزمیباشد؟
نظرمجلس:مادهواحده:-1 منظورازموسساتوواحدهایآموزشیوتحقیقاتیوفرهنگیکهبدوناخذمجوزقانونیدایرشدهومیشود(مصوب)1372کلیهموسساتو
مراکزفرهنگیمیباشدکهوزارتفرهنگوارشاداسالمیباتوجهبهقانوناهدافووظایفخودوسایرقوانینومقرراتمجازبهصدوراجازهتاسیس،انحاللونظارتبر
فعالیتآنهاست.
-2مراکزفرهنگیمذکوردرتبصره6ماده35قانوناصالحموادیازقانونمالیاتهایمستقیم(مصوب)1371ناظربهموسساتانتشاراتیومطبوعاتینیزمیباشد.
تبصره ماده ( )1قانون ساماندهی مد ولباس مصوب  1385و تبصره ماده ( )1آئین نامه اجرایی آن  1387و ماده ( )2دستورالعمل مربوطه
تبصره-1مصوباتاینکارگروه(کمیته)پسازامضاوابالغوزیرفرهنگوارشاداسالمیقابلاجراخواهدبود.
تبصره1آییننامهاجرایی-مصوباتکارگروهباامضایوزیرفرهنگوارشاداسالمیابالغخواهدشد.
ماده-2وظایفکارگروهبهشرحزیرمیباشد:
الف-اتخاذسیاستهاوخطمشیهایاجراییشدنموادقانون.
ب-بررسیوتصویببرنامههایپیشنهادیاعضایکارگروه.
ج-تعیینبرنامهدستگاههابرایتحققاهدافقانون.
د-نظارتبرفعالیتهاوعملکرددستگاههایوارزیابیآنها.
ه-اخذگزارشعملکرددستگاهایدستگاههایمشمولقانون.
و-ایجادهماهنگیوانسجامدربرنامهریزیومراحلاجراییفعالیتهایدستگاهها.
ز-تنظیموتصویبشیوهنامههاودستورالعملهایمربوطبهاینآییننامهیاکارگروه.

ح-پیگیرینتایجگزارشهایارائهشدهبهکارگروه.
ط-تعیینشرایطاستفادهازتسهیالتبانکیوامتیازاتدولتیوتعیینمشموالنتسهیالتوامتیازات.
ماده 2قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیکهمسئولاجرایسیاستهایرسمینظامجمهوریاسالمیایراندرزمینهفرهنگعمومیاستوظایفاساسیزیررادرتحققمفادماده1
عهدهدارمیباشد:
 -1شناساندنمبانی،مظاهر،اهدافانقالباسالمیبهجهانیانبابهرهگیریازوسایلوامکاناتهنری،سمعیوبصری،کتبنشریاتوبرگزاریگردهمآییهای
فرهنگیوسایراقداماتالزمدرداخلوخارجازکشورباهمکاریوزارتامورخارجهوسایردستگاهایذیربط.
تبصره-1فعالیتهایخارجازکشوروزارتفرهنگوارشاداسالمیبایستیهماهنگباوزرارتامورخارجهطبقشرحوظیفهمصوبوزارتمزبورصورتپذیرد.
تبصره-2دستگاههایفرهنگیوتبلیغیدولتیوهمچنیندستگاههاییکهازامکاناتوکمکدولتاستفادهمیکنندبهشرطهماهنگیباوزارتفرهنگوارشاداسالمی
میتواننددرخارجازکشوربهفعالیتبپردازند.
 -2مطالعهوتحقیقدرزمینهتبلیغاترسانههایجهانیوکشفروشهایموردعملآنهاواتخاذشیوههایمناسبمقابلهباآندرصورتلزوم.
 -3گردآوریوطبقهبندیکلیهمدارکفرهنگیانقالباسالمیازقبیلفیلم،کتابتصویروسایرانتشاراتمربوطبهجمهوریاسالمیایرانونشرمواردالزم.
 -4تمرکزوبررسیاخبارواطالعاتمربوطبهپیشرفتبرنامههاوفعالیتهایدستگاههایدولتیونهادهایانقالباسالمیبهمنظورانتشارآنها.
 -5 اجرایقوانینمربوطبهمطبوعاتونشریاتوتعیینضوابطومقرراتمربوطهوتمرکز،توزیعونشرانواعآگهیهایدولتیدولتیواجرایآندرداخلوخارج
کشور.
 -6انعقادقرارداددرزمینهمبادالتفرهنگی،هنریسینماییجهانگردیخبریمطبوعاتیوشرکتدرجلساتسازمانهایمنطقه ایوبینالمللیدرمواردمربوطبه
همکاریوهماهنگیوزارتامورخارجهبارایتقانوناساسی.
 -7ایجاد،توسعهوادارهکلیهامورنمایندگیهایفرهنگیایراندرخارجوتعییننمایندگیفرهنگیومطبوعاتیونظارتکاملبراجرایوظایفیکهبرعهدهآنان
نهادهمیشود.
 -8انجامهمکاریهایفرهنگیوارشادیبامراکزاسالمیوفرهنگیسایرکشورهابهمنظوراشاعهفرهنگاسالمی.
 -5ادارهامورحجواوقافوامورخیریهدرچهارچوبقوانینحجواوقافوامورخیریه.
گردآوریخبرها،گزارشهامقاالتوعکسهایمربوطبهایرانوکشورهایجهانوتوزیعآنبینرسانههایگروهیکشوروهمچنینپخشوانعکاس
-19
رویدادهایمختلفکشورومنطقهدرزمینهپیشرفتوتحوالتسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیورزشیبینوسائلارتباطجمعیکشورهایجهان.

ایجادوتوسعهوبهرهبرداریازتاسیساتایرانگردیوجهانگردیازهرنوعکهمناسبباشدوهمچنینتامینوسائلالزمبرایمسافرتهایفردی،جمعی
-11
جهانگردانایرانیوخارجیدرداخلکشوراعماززمینی،هواییودریاییوتامینخدماتجهانگردیواقاماتالزمبرایارائهپیشرفتهایمملکتیوشناساندن
تحوالتفرهنگیوتمدنوجاذبههایجهانگردیایران.
تقویتروحتحقیقتتبعوابتکاردرتمامزمینههایفرهنگیوهنراسالمیوایرانیازطریقتشویقوحمایتنویسندگان،شعرا،ادبا،هنرمندانومعرفیو
-12
بزرگداشتعلما،عرفاوشخصیتهایفرهنگیجهاناسالموتولیدونشرآثارمربوطبهآنانوهمچنینپرورشاستعدادهاوذوقفرهنگیوهنریافراد.
تعیینضوابطاعطایجوایزدرزمینههایفرهنگیوهنریدرچهارچوبآییننامههایمربوط.
-13
ایجادوتوسعهوتجهیزوادارهکتابخانههایعمومیوتاسیساتفرهنگی،هنریوسینماییوابستهبهوزارتفرهنگوارشاداسالمیدرسراسرکشور.
-14
صدوراجازهتاسیس،انحاللونظارتبرفعالیتموسساتخبریونمایندگیهایخبرگزاریهاورسانههایخارجیوصدوراجازهفعالیتبرایخبرنگاران
-15
خارجیوداخلیدرکشورطبقمقرراتمربوطه.
-16صدوراجازهتاسیس،انحاللونظارتبرنحوهکاروفعالیتکانونهایتبلیغاتی،چاپخانههاوموسساتتکثیروموسساتوابستهبهصنعتچاپونظارتبرکیفیتو
محتوایآگهیهاوکارهایچاپیطبقضوابطومقرراتقانونیمربوطه.
صدوراجازهتاسیس،توسعهیاانحاللموسساتآزادآموزشهایهنریوفرهنگیوسینماییونیزانجمنهایفرهنگیوهنریوتصویبآییننامه های
-17
مربوطونظارتبراجرایآنهاطبقضوابطومقرراتقانونیمربوطه.
برنامهریزیدرجهتایجادواصالحویاتکمیلتاسیساتجهانگردیازطریقسرمایهگذاریمستقیمویااعطایوامبهبخشخصوصیویامشارکتبا
-18
آنهاویاباسازمانهایدولتیوشهرداریهاوصدوراجازهونیزنظارتدرتاسیسوادارهواحدهایاقامتیوپذیراییوداترخدماتمسافرتیوجهانگردیوسیاحت
وزیارتفعالیتدارندودرجهبندیونرخگذاریاینتاسیساتباهمکاریسازمانهایذیربط.
نظارتبرفعالیتهایفرهنگی،هنری،تبلیغاتیاقلیتهایدینیومذهبیشناختهشدهدرقانوناساسی.
-15
صدوراجازهورودوخروجآثارسمع یوبصری،آثارهنری،مطبوعاتونشریاتوکلیهموادتبلیغیوفهنگیمشکوککهتعییینمواردمشکوکازغیر
-29
مشکوکطبقآییننامهایخواهدبودکهبهتصویبهیاتوزیرانخواهدرسید.
تهیهوتدوینآیینناممههاوضوابطناظربرتشکیلجشنوارههاونمایشگاههایفرهنگیهنریومسابقاتسینماییوادبیدرداخلوخارجکشور.
-21
صدوراجازهتاسیسیاانحاللمراکز،موسساتومجامعفرهنگی،مطبوعاتی،خبری،هنری،سینمایی،سمعیوبصریوموسساتانتشاراتیوتبلیغاتی
-22
درکشورونظارتبرفعالیتهایآنهاوهمچنینناشرینوکتابفروشاندرچهارچوبضوابطومقرراتمربوط.
هدایتوحمایتازفعالیتمراکزوموسساتفیلمسازی،سناریونویسی،سینماها،کانونهاومراکزنمایشفیلم،عکاسخانههاوتولیدکنندگاننوارسمعیو
-23
بصریوصدوراجازهتاسیسویاانحاللآنگونهواحدهاونظارتبرآنهادرچهارچوبضوابطومقرراتمربوط.
نظارتبرفعالیتهایفرهنگی،هنری،تبلیغاتیخارجیانمقیمایرانباهمکاریدستگاهایذیربط.
-24

تحقیقدربارهاثراتوسائلارتباطجمعیوسنجشمیزانتاثیربرنامههاوفعالیتهایگفتاری،تصویری،مطبوعاتیوخبریومتونچاپشدهدرافکار
-25
عمومیباهمکاریدستگاههایذیربط.
 -26انجاممطالعاتوتحقیقاتالزمپیرامونمسائلومبانیفرهنگعمومی،هنر،سیما،تئاترودیگرزمینههایهنریمربوطبهمنظوراستفادهازنتایجحاصلدربرنامه
ریزیهایفرهنگیوهنریودیگرامورمربوطونهایتابهبودکیفیوکمیامورمحوله.
برنامهریزیفرهنگیوتبلیغیدرجهتهمکاریبیشترمردمبادولتوبررسیپیراموناثراتبرنامههاوفعالیتهایدولتدرافکارعمومیوارئهآنبه
-27
هیئاتوزیران.
ایجادزمینههایگسترشفرهنگانقالباسالمیواشاعهزبانفارسیدرکشورهایمختلفجهانباهمکاریوزارتامورخارجهووزارتفرهنگوآموزش
-28
عالی.
تنظیم سیاستهای کلیفرهنگی ،هنری سینمایی کشورو ارائهآنها به مجلس شورای اسالمی جهت تصویب بارعایت اصل  74قانون اساسی جمهوری
-25
اسالمیایران.
تاسیسوادارهموسساتآموزشالزمبهمنظورآموزشافرادمجربدررشتههایمختلففرهنگ،هنر،ارشادوجهانگردیامورمربوطدیگربرحسب
-39
موردباهمکاریدستگاههایذیربط.
تبصره-1اعمالاینبندنبایدباضوابطآموزشکشورمغایرباشد.
تبصره-2درهریکازمواردماده(2بندهای)23-22-17-16-15درصورتیکهانحاللهرمرکز،موسسه،مجمع،کانون،چاپخانهویاانجمنبهحقوقمکتسبه
اشخاصمربوطباشدوافرادذینفعشاکیباشندانحاللمنوطبهحکمدادگاهصالحخواهدبود.
مواد19و12مصوبهشماره/2176ت23843مورخ1382/94/21
بند 4ماده  6اساسنامه تبلیغات اسالمی :وظایف سازمان -4 :تاسیس مراکز و موسسات فرهنگی ،هنری ،آموزشی و اطالع رسانی تخصصی به منظور
تامین محتوا و منابع انسانی الزم.

ماده  5آیین نامه موسسه فرهنگی قرآن و عترت ( هرگونه موسسه با موضوع فعالیت یا عنوان قرآن و عترت)آیین نامه تشکیل هیات رسیدگی به امور
موسسات فرهنگی قران و عترت 24 ،23و 1393/12 /25شورای توسعه فرهنگ قرآنی
ازتاریخابالغاینآییننامه،صدورمجوزهرگونهموسسهباموضوعفعالیتیاعنوانقرآنوعترتصرفاتوسطاینهیاتانجاممیشود.

تبصره -1مجوز فعالیت کلیه موسسات فرهنگی قرآن و عترت با امضای مشترک رئیس هیات (معاون قرآن و عترت) و نایب رئیس هیات(باالترینمقام مسئول فعالیت های

قرآنیسازمانتبلیغاتاسالمی)باآرممشترکوزارتفرهنگوارشاداسالمیوسازمانتبلیغاتاسالمیصادرمیشود.
تبصره -2دبیرخانه هیات میتواند بر اساس مصوبات هیات ،نسبت به تشکیل هیات و دبیرخانه های متناظر استانی و شهرستانی در سطح کشور و تفویض اختیار مقتضی به
آنهااقدامنماید.

ماده 2قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیکهمسئولاجرایسیاستهایرسمینظامجمهوریاسالمیایراندرزمینهفرهنگعمومیاستوظایفاساسیزیررادرتحققمفادماده1
عهدهدارمیباشد:
 -1شناساندنمبانی،مظاهر،اهدافانقالباسالمیبهجهانیانبابهرهگیریازوسایلوامکاناتهنری،سمعیوبصری،کتبنشریاتوبرگزاریگردهمآییهای
فرهنگیوسایراقداماتالزمدرداخلوخارجازکشورباهمکاریوزارتامورخارجهوسایردستگاهایذیربط.
تبصره-1فعالیتهایخارجازکشوروزارتفرهنگوارشاداسالمیبایستیهماهنگباوزرارتامورخارجهطبقشرحوظیفهمصوبوزارتمزبورصورتپذیرد.
تبصره-2 دستگاههایفرهنگیوتبلیغیدولتیوهمچنیندستگاههاییکهازامکاناتوکمکدولتاستفادهمیکنندبهشرطهماهنگیباوزارتفرهنگوارشاداسالمی
میتواننددرخارجازکشوربهفعالیتبپردازند.
 -2مطالعهوتحقیقدرزمینهتبلیغاترسانههایجهانیوکشفروشهایموردعملآنهاواتخاذشیوههایمناسبمقابلهباآندرصورتلزوم.
 -3گردآوریوطبقهبندیکلیهمدارکفرهنگیانقالباسالمیازقبیلفیلم،کتابتصویروسایرانتشاراتمربوطبهجمهوریاسالمیایرانونشرمواردالزم.
 -4تمرکزوبررسیاخبارواطالعاتمربوطبهپیشرفتبرنامههاوفعالیتهایدستگاههایدولتیونهادهایانقالباسالمیبهمنظورانتشارآنها.
 -5اجرایقوانینمربوطبهمطبوعاتونشریاتوتعیینضوابطومقرراتمربوطهوتمرکز،توزیعونشرانواعآگهیهایدولتیدولتیواجرایآندرداخلوخارج
کشور.
 -6انعقادقرارداددرزمینهمبادالتفرهنگی،هنریسینماییجهانگردیخبریمطبوعاتیوشرکتدرجلساتسازمانهایمنطقهایوبینالمللیدرمواردمربوطبه
همکاریوهماهنگیوزارتامورخارجهبارایتقانوناساسی.
 -7ایجاد،توسعهوادارهکلیهامورنمایندگیهایفرهنگیایراندرخارجوتعییننمایندگیفرهنگیومطبوعاتیونظارتکاملبراجرایوظایفیکهبرعهدهآنان
نهادهمیشود.
 -8انجامهمکاریهایفرهنگیوارشادیبامراکزاسالمیوفرهنگیسایرکشورهابهمنظوراشاعهفرهنگاسالمی.
 -5ادارهامورحجواوقافوامورخیریهدرچهارچوبقوانینحجواوقافوامورخیریه.

 گردآوریخبرها،گزارشهامقاالتوعکسهایمربوطبهایرانوکشورهایجهانوتوزیعآنبینرسانههایگروهیکشوروهمچنینپخشوانعکاس
-19
رویدادهایمختلفکشورومنطقهدرزمینهپیشرفتوتحوالتسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیورزشیبینوسائلارتباطجمعیکشورهایجهان.
ایجادوتوسعهوبهرهبرداریازتاسیساتایرانگردیوجهانگردیازهرنوعکهمناسبباشدوهمچنینتامینوسائلالزمبرایمسافرتهایفردی،جمعی
-11
جهانگردانایرانیوخارجیدرداخلکشوراعماززمینی،هواییودریاییوتامینخدماتجهانگردیواقاماتالزمبرایارائهپیشرفتهایمملکتیوشناساندن
تحوالتفرهنگیوتمدنوجاذبههایجهانگردیایران.
تقویتروحتحقیقتتبعوابتکاردرتمامزمینههایفرهنگیوهنراسالمیوایرانیازطریقتشویقوحمایتنویسندگان،شعرا،ادبا،هنرمندانومعرفیو
-12
بزرگداشتعلما،عرفاوشخصیتهایفرهنگیجهاناسالموتولیدونشرآثارمربوطبهآنانوهمچنینپرورشاستعدادهاوذوقفرهنگیوهنریافراد.
تعیینضوابطاعطایجوایزدرزمینههایفرهنگیوهنریدرچهارچوبآییننامههایمربوط.
-13
ایجادوتوسعهوتجهیزوادارهکتابخانههایعمومیوتاسیساتفرهنگی،هنریوسینماییوابستهبهوزارتفرهنگوارشاداسالمیدرسراسرکشور.
-14
صدوراجازهتاسیس،انحاللونظارتبرفعالیتموسساتخبریونمایندگیهایخبرگزاریهاورسانههایخارجیوصدوراجازهفعالیتبرای خبرنگاران
-15
خارجیوداخلیدرکشورطبقمقرراتمربوطه.
-16صدوراجازهتاسیس،انحاللونظارتبرنحوهکاروفعالیتکانونهایتبلیغاتی،چایخانههاوموسساتتکثیروموسساتوابستهبهصنعتچاپونظارتبرکیفیتو
محتوایآگهیهاوکارهایچاپیطبقضوابطومقرراتقانونیمربوطه.
صدوراجازهتاسیس،توسعهیاانحاللموسساتآزادآموزشهایهنریوفرهنگیوسینماییونیزانجمنهایفرهنگیوهنریوتصویبآییننامه های
-17
مربوطونظارتبراجرایآنهاطبقضوابطومقرراتقانونیمربوطه.
برنامهریزیدرجهتایجادواصالحویاتکمیلتاسیساتجهانگردیازطریقسرمایهگذاریمستقیمویااعطایوامبهبخشخصوصیویامشارکتبا
-18
آنهاویاباسازمانهایدولتیوشهرداریهاوصدوراجازهونیزنظارتدرتاسیسوادارهواحدهایاقامتیوپذیراییوداترخدماتمسافرتیوجهانگردیوسیاحت
وزیارتفعالیتدارندودرجهبندیونرخگذاریاینتاسیساتباهمکاریسازمانهایذیربط.
نظارتبرفعالیتهایفرهنگی،هنری،تبلیغاتیاقلیتهایدینیومذهبیشناختهشدهدرقانوناساسی.
-15
صدوراجازهورودوخروجآثارسمعیوبصری،آثارهنری،مطبوعاتونشریاتوکلیهموادتبلیغیوفهنگیمشکوککهتعییینمواردمشکوکازغیر
-29
مشکوکطبقآییننامهایخواهدبودکهبهتصویبهیاتوزیرانخواهدرسید.
تهیهوتدوینآیینناممههاوضوابطناظربرتشکیلجشنوارههاونمایشگاههایفرهنگیهنریومسابقاتسینماییوادبیدرداخلوخارجکشور.
-21
صدوراجازهتاسیسیاانحاللمراکز،موسساتومجامعفرهنگی،مطبوعاتی،خبری،هنری،سینمایی،سمعیوبصریوموسساتانتشاراتیوتبلیغاتی
-22
درکشورونظارتبرفعالیتهایآنهاوهمچنینناشرینوکتابفروشاندرچهارچوبضوابطومقرراتمربوط.
هدایتوحمایتازفعالیتمراکزوموسساتفیلمسازی،سناریونویسی،سینماها،کانونهاومراکزنمایشفیلم،عکاسخانههاوتولیدکنندگاننوارسمعیو
-23
بصریوصدوراجازهتاسیسویاانحاللآنگونهواحدهاونظارتبرآنهادرچهارچوبضوابطومقرراتمربوط.

نظارتبرفعالیتهایفرهنگی،هنری،تبلیغاتیخارجیانمقیمایرانباهمکاریدستگاهایذیربط.
-24
تحقیقدربارهاثراتوسائلارتباطجمعیوسنجشمیزانتاثیربرنامههاوفعالیتهایگفتاری،تصویری،مطبوعاتیوخبریومتونچاپشدهدرافکار
-25
عمومیباهمکاریدستگاههایذیربط.
-26انجاممطالعاتوتحقیقاتالزمپیرامونمسائلومبانیفرهنگعمومی،هنر،سیما،تئاترودیگرزمینههایهنریمربوطبهمنظوراستفادهازنتایجحاصلدربرنامه
ریزیهایفرهنگیوهنریودیگرامورمربوطونهایتابهبودکیفیوکمیامورمحوله.
برنامهریزیفرهنگیوتبلیغیدرجهتهمکاریبیشترمردمبادولتوبررسیپیراموناثراتبرنامههاوفعالیتهایدولتدرافکارعمومیوارئهآنبه
-27
هیئاتوزیران.
ایجادزمینههایگسترشفرهنگانقالباسالمیواشاعهزبانفارسیدرکشورهایمختلفجهانباهمکاریوزارتامورخارجهووزارتفرهنگوآموزش
-28
عالی.
تنظیم سیاستهای کلیفرهنگی ،هنری سینمایی کشورو ارائهآنها به مجلس شورای اسالمی جهت تصویب بارعایت اصل  74قانون اساسی جمهوری
-25
اسالمیایران.
تاسیسوادارهموسساتآموزشالزمبهمنظورآموزشافرادمجربدررشتههایمختلففرهنگ،هنر،ارشادوجهانگردیامورمربوطدیگربرحسب
-39
موردباهمکاریدستگاههایذیربط.
تبصره-1اعمالاینبندنبایدباضوابطآموزشکشورمغایرباشد.
تبصره-2درهریکازمواردماده(2بندهای)23-22-17-16-15درصورتیکهانحاللهرمرکز،موسسه،مجمع،کانون،چاپخانهویاانجمنبهحقوقمکتسبه
اشخاصمربوطباشدوافرادذینفعشاکیباشندانحاللمنوطبهحکمدادگاهصالحخواهدبود.
ماده  7قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
صدورهرگونهمجوزبرایتاسیسوایجاددفاترخدماتمسافرتیوتاسیساتایرانگردیوجهانگردیمنحصرابهعهدهوزارتفرهنگوارشاداسالمیاستوفاترخدمات
مسافرتیوتاسیساتایرانگردیوجهانگردیمتعلقبهبخشدولتیوخصوصیونهادهاموظفبهرعایتسیاستها،مقررات،آییننامهودستورالعملهایابالغیازطرف
وزارتمذکورمیباشد.
بندپماده 1آییننامهنظارتبرتاسیسوفعالیتدفترهایخدماتمسافرتی،سیاحتیجهانگردیوزیارتی:دفترخدماتزیارتیکهدرزمینهثبتنام،تنظیموانجام
مسافرتهایزیارتیبهداخلوخارجازکشور،ذخیرهمکانوهرگونهخدماتزیارتیبارعایتقوانینومقرراتحجوزیارتفعالیتمیکند.

تفکیک سازمان حج و زیارت از اوقاف و الحاق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مصوب مورخ  1371/8/15شورای عالی اداری در مورد تفکیک امور
حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.
 دراجرایاوامرمقاممعظمرهبریدرخصوصکیفیتادارهیامورحجوزیارت،شورایعالیاداریدربیستمینجلسهمورخ1379/8/15مواردزیرراموردتصویبقرارداد:
ماده -1کلیهامورمربوطبهحجوزیارتکهبهموجب قوانینومقرراتمختلفبرعهدهسازمانحجواوقافوامورخیریهمحولگردیدهاستازآنسازمانمنفکوبر
عهدهسازمانحجوزیارتقرارمیگیرد.ماده-2سازمانحجوزیارتسازمانیاستمستقل،زیرنظروزارتفرهنگوارشاداسالمیوبهصورتموسسهدولتیکهرئیسآن
توسطوزیروباهماهنگینمایندهولیفقیهدرامورحجوزیارتبهعنوانمعاونوزیرانتخابمیشود.ماده -3امورفرهنگیتبلیغیوسیاسیحجوآنچهمربوطبهآن
استمانندانتخابروحانیونوآموزشوامثالآنازاختیاراتحوزهنمایندگیولیفقیهخواهدبود.ماده-4نقلوانتقالاعتبارات،کارکنان،سازمانوتشکیالت،داراییها،
اموالوتعهداتمربوطبهسازمانحجوزیارتظرفمدت3ماهتوسطوزیرفرهنگوارشاداسالمیوباهمکاریسازماناموراداریواستخدامیکشور،سازمانبرنامهو
بودجهووزارتاموراقتصادیوداراییانجامخواهدپذیرفت.ماده:5ازتاریختصویباینمصوبه،عنوانسازمانحجواوقافوامورخیریهبهسازماناوقافوامورخیریه
تغییرمیابد.ماده-6ازتاریخابالغاینمصوبهکلیهمقرراتمغایر،لغووبالاثرمیگرددوسایرمقرراتبهقوتخودباقیاست.
ماده 2قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 وزارتفرهنگوارشاداسالمیکهمسئولاجرایسیاستهایرسمینظامجمهوریاسالمیایراندرزمینهفرهنگعمومیاستوظایفاساسیزیررادرتحققمفادماده1
عهدهدارمیباشد:
 -1شناساندنمبانی،مظاهر،اهدافانقالباس المیبهجهانیانبابهرهگیریازوسایلوامکاناتهنری،سمعیوبصری،کتبنشریاتوبرگزاریگردهمآییهای
فرهنگیوسایراقداماتالزمدرداخلوخارجازکشورباهمکاریوزارتامورخارجهوسایردستگاهایذیربط.
تبصره-1فعالیتهایخارجازکشوروزارتفرهنگوارشاداسالمیبایستیهماهنگباوزرارتامورخارجهطبقشرحوظیفهمصوبوزارتمزبورصورتپذیرد.
تبصره-2دستگاههایفرهنگیوتبلیغیدولتیوهمچنیندستگاههاییکهازامکاناتوکمکدولتاستفادهمیکنندبهشرطهماهنگیباوزارتفرهنگوارشاداسالمی
میتواننددرخارجازکشوربهفعالیتبپردازند.
-2
-3
-4
-5

مطالعهوتحقیقدرزمینهتبلیغاترسانههایجهانیوکشفروشهایموردعملآنهاواتخاذشیوههایمناسبمقابلهباآندرصورتلزوم.
گردآوریوطبقهبندیکلیهمدارکفرهنگیانقالباسالمیازقبیلفیلم،کتابتصویروسایرانتشاراتمربوطبهجمهوریاسالمیایرانونشرمواردالزم.
تمرکزوبررسیاخبارواطالعاتمربوطبهپیشرفتبرنامههاوفعالیتهایدستگاههایدولتیونهادهایانقالباسالمیبهمنظورانتشارآنها.
 اجرایقوانینمربوطبهمطبوعاتونشریاتوتعیینضوابطومقرراتمربوطهوتمرکز،توزیعونشرانواعآگهیهایدولتیدولتیواجرایآندرداخلوخارج
کشور.

 -6انعقادقرارداددرزمینهمبادالتفرهنگی،هنریسینماییجهانگردیخبریمطبوعاتیوشرکتدرجلساتسازمانهایمنطقهایوبینالمللیدرمواردمربوطبه
همکاریوهماهنگیوزارتامورخارجهبارایتقانوناساسی.
 -7ایجاد،توسعهوادارهکلیهامورنمایندگیهایفرهنگیایراندرخارجوتعییننمایندگیفرهنگیومطبوعاتیونظارتکاملبراجرایوظایفیکهبرعهدهآنان
نهادهمیشود.
 -8انجامهمکاریهایفرهنگیوارشادیبامراکزاسالمیوفرهنگیسایرکشورهابهمنظوراشاعهفرهنگاسالمی.
 -5ادارهامورحجواوقافوامورخیریهدرچهارچوبقوانینحجواوقافوامورخیریه.
گردآوری خبرها ،گزارشها مقاالت و عکسهایمربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین رسانه های گروهی کشور و همچنین پخش و انعکاس
-19
رویدادهایمختلفکشورومنطقهدرزمینهپیشرفتوتحوالتسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیورزشیبینوسائلارتباطجمعیکشورهایجهان.
ایجادوتوسعهوبهرهبرداریازتاسیساتایرانگردیوجهانگردیازهرنوعکهمناسبباشدوهمچنینتامینوسائلالزمبرایمسافرتهایفردی،جمعی
-11
جهانگردانایرانیوخارجیدرداخلکشوراعماززمینی،هواییودریاییوتامینخدماتجهانگردیواقاماتالزمبرایارائهپیشرفتهایمملکتیوشناساندن
تحوالتفرهنگیوتمدنوجاذبههایجهانگردیایران.
تقویتروحتحقیقتتبعوابتکاردرتمامزمینههایفرهنگیوهنراسالمیوایرانیازطریقتشویقوحمایتنویسندگان،شعرا،ادبا،هنرمندانومعرفیو
-12
بزرگداشتعلما،عرفاوشخصیتهایفرهنگیجهاناسالموتولیدونشرآثارمربوطبهآنانوهمچنینپرورشاستعدادهاوذوقفرهنگیوهنریافراد.
تعیینضوابطاعطایجوایزدرزمینههایفرهنگیوهنریدرچهارچوبآییننامههایمربوط.
-13
ایجادوتوسعهوتجهیزوادارهکتابخانههایعمومیوتاسیساتفرهنگی،هنریوسینماییوابستهبهوزارتفرهنگوارشاداسالمیدرسراسرکشور.
-14
صدوراجازهتاسیس،انحاللونظارتبرفعالیتموسساتخبریونمایندگیهایخبرگزاریهاورسانههایخارجیوصدوراجازهفعالیتبرایخبرنگاران
-15
خارجیوداخلیدرکشورطبقمقرراتمربوطه.
-16صدوراجازهتاسیس،انحاللونظارتبرنحوهکاروفعالیتکانونهایتبلیغاتی،چایخانههاوموسساتتکثیروموسساتوابستهبهصنعتچاپونظارتبرکیفیتو
محتوایآگهیهاوکارهایچاپیطبقضوابطومقرراتقانونیمربوطه.
صدوراجازهتاسیس،توسعهیاانحاللموسساتآزادآموزشهایهنریوفرهنگیوسینماییونیزانجمنهایفرهنگیوهنریوتصویبآییننامه های
-17
مربوطونظارتبراجرایآنهاطبقضوابطومقرراتقانونیمربوطه.
برنامهریزیدرجهتایجادواصالحویاتکمیلتاسیساتجهانگردیازطریقسرمایهگذاریمستقیمویااعطایوامبهبخشخصوصیویامشارکتبا
-18
آنهاویاباسازمانهایدولتیوشهرداریهاوصدوراجازهونیزنظارتدرتاسیسوادارهواحدهایاقامتیوپذیراییوداترخدماتمسافرتیوجهانگردیوسیاحت
وزیارتفعالیتدارندودرجهبندیونرخگذاریاینتاسیساتباهمکاریسازمانهایذیربط.
نظارتبرفعالیتهایفرهنگی،هنری،تبلیغاتیاقلیتهایدینیومذهبیشناختهشدهدرقانوناساسی.
-15

صدوراجازهورودوخروجآثارسمع یوبصری،آثارهنری،مطبوعاتونشریاتوکلیهموادتبلیغیوفهنگیمشکوککهتعییینمواردمشکوکازغیر
-29
مشکوکطبقآییننامهایخواهدبودکهبهتصویبهیاتوزیرانخواهدرسید.
تهیهوتدوینآیینناممههاوضوابطناظربرتشکیلجشنوارههاونمایشگاههایفرهنگیهنریومسابقاتسینماییوادبیدرداخلوخارجکشور.
-21
صدوراجازهتاسیسیاانحاللمراکز،موسساتومجامعفرهنگی،مطبوعاتی،خبری،هنری،سینمایی،سمعیوبصریوموسساتانتشاراتیوتبلیغاتی
-22
درکشورونظارتبرفعالیتهایآنهاوهمچنینناشرینوکتابفروشاندرچهارچوبضوابطومقرراتمربوط.
هدایتوحمایتازفعالیتمراکزوموسساتفیلمسازی،سناریونویسی،سینماها،کانونهاومراکزنمایشفیلم،عکاسخانههاوتولیدکنندگاننوارسمعیو
-23
بصریوصدوراجازهتاسیسویاانحاللآنگونهواحدهاونظارتبرآنهادرچهارچوبضوابطومقرراتمربوط.
نظارتبرفعالیتهایفرهنگی،هنری،تبلیغاتیخارجیانمقیمایرانباهمکاریدستگاهایذیربط.
-24
تحقیقدربارهاثراتوسائلارتباطجمعیوسنجشمیزانتاثیربرنامههاوفعالیتهایگفتاری،تصویری،مطبوعاتیوخبریومتونچاپشدهدرافکار
-25
عمومیباهمکاریدستگاههایذیربط.
 -26انجاممطالعاتوتحقیقاتالزمپیرامونمسائلومبانیفرهنگعمومی،هنر،سیما،تئاترودیگرزمینههایهنریمربوطبهمنظوراستفادهازنتایجحاصلدربرنامه
ریزیهایفرهنگیوهنریودیگرامورمربوطونهایتابهبودکیفیوکمیامورمحوله.
برنامهریزیفرهنگیوتبلیغیدرجهتهمکاریبیشترمردمبادولتوبررسیپیراموناثراتبرنامههاوفعالیتهایدولتدرافکارعمومیوارئهآنبه
-27
هیئاتوزیران.
ایجادزمینههایگسترشفرهنگانقالباسالمیواشاعهزبانفارسیدرکشورهایمختلفجهانباهمکاریوزارتامورخارجهووزارتفرهنگوآموزش
-28
عالی.
تنظیم سیاستهای کلیفرهنگی ،هنری سینمایی کشورو ارائهآنها به مجلس شورای اسالمی جهت تصویب بارعایت اصل  74قانون اساسی جمهوری
-25
اسالمیایران.
تاسیسوادارهموسساتآموزشالزمبهمنظورآموزشافرادمجربدررشتههایمختلففرهنگ،هنر،ارشادوجهانگردیامورمربوطدیگربرحسب
-39
موردباهمکاریدستگاههایذیربط.
تبصره-1اعمالاینبندنبایدباضوابطآموزشکشورمغایرباشد.
تبصره-2درهریکازمواردماده(2بندهای)23-22-17-16-15درصورتیکهانحاللهرمرکز،موسسه،مجمع،کانون،چاپخانهویاانجمنبهحقوقمکتسبه
اشخاصمربوطباشدوافرادذینفعشاکیباشندانحاللمنوطبهحکمدادگاهصالحخواهدبود.
انتقالوانتزاعسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریازوزارتفرهنگوارشاداسالمی82

ماده  7قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
صدورهرگونهمجوزبرایتاسیسوایجاددفاترخدماتمسافرتیوتاسیساتایرانگردیوجهانگردیمنحصرابهعهدهوزارتفرهنگوارشاداسالمیاستوفاترخدمات
مسافرتیوتاسیساتایرانگردیوجهانگردیمتعلقبهبخشدولتیوخصوصیونهادهاموظفبهرعایتسیاستها،مقررات،آییننامهودستورالعملهایابالغیازطرف
وزارتمذکورمیباشد.
آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایران گردی و جهانگردی
ماده -1بهمنظورترغیبوجذبجهانگردانخارجیدرقالبگشتهایسیاحتیبهکشور،سفارتخانههاونمایندگانسیاسیجمهوریاسالمیایراندرخارجازکشور
موظفندتسهیالتوخدماتصدورروادیدسیاحتی برایاتباعکشورهایمختلفجهانکهدارایمناسباتسیاسیباایرانهستندوبهقصدبازدیدوسیاحتوزیارتبه
ایرانسفرمیکنندراحداکثرظرف19روزفراهمکنند.
ماده-2 کلیهمامورانناظربرورودوخروجاتباعبیگانهشاملادارهگذرنامهگمرکفرودگاهرااهنبنادرمستقردرمبادیورودوخروجیمرزهاوهمچنینشهرهاموظفند
تسهیالتالزمرابرایجهانگردانفراهمکنند.
ماده-3سازمانهواپیماییکشوری،راهآهنجمهوریاسلمیایران،سازمانبنادروکشتیرانی،شهرداریها،سازمانپایانههاوگمرکموظفندمحلمناسبیرابرایاستقرار
دفاتراطالعاتجهانگردیدرمبادیورودیوخروجیوداخلشهردراختیاروزارفرهنگوارشاداسالمیقراردهند.
ماده-4عالوهبرکاالهایقابلورودتوسطمسافرانواعمالمعافیتهایگمرکیکهبراساسضوابطمصوبتعیینشدهاست،هرجهانگردمیتواندکاالهایمشروحزیر
کهجنبه تجارینداشتهوعرفامیتواندهمراهداشتهباشدبهکشورواردکندوبههنگامخروجازکشورخارجنماید،فهرستمشخصاتاینوسایلدربرگهکاالیهمراه
جهانگرددرگمرکثبتمیشود.
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جواهراتشخصی
یکعدددوربینعکاسی
یکعدددربینویدئویافیلمبرداریغیرحرفهای
یکعدددوربینچشمی
یکدستگاهوسیلهموسقیقابلحمل
یکدستگاهرادیوپخشوضبطقابلحمل
یکدستگاهکامپیوترشخصیقابلحمل
جعبهوسایلکمکهایاولیه
یکچادراردوییباوسایلآن

وسایلورزشیازقبیلوسایلماهیگیری،قایقتفریحیکوچکتراز5,5متر،وسایلاسکیمعمولیوآبی،راکتتنیسووسایلمشابه.
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تبصره-ورودتفنگهایشکاریبراساسآییننامهایخواهدبودکهجداگانهتهیهوبههیاتدولتارائهمیشود.
ماده -5 مسافرانخارجیوجهانگردانیاایرانیانمقیمخارجازکشورکهباخودرویشخصیخودواردکشورمیشوندهرگاهبرایآنخودروجواز عبوراز
کانونهایجهانگردیکشورهایملحقبهقراردادگمرکیورودموقتوسائطنقلیهشخصیسال 54منعقددرنیویورکدردستداشتهباشندوبهگمرکورودیارائه
دهندمیتوانندتاسهماهباتوجهبهمدتاعتبارجوازعبوربدونالزامبهتسلیماظهارنامهیاتادیهوجهالزمانبه گمرکازوسیلهنقلیهخوددرکشوراستفاده
کنندویادرمدتمزبورچندینباروسیلهخودراازراههایمجازواردوخارجشوند.
ادارهگمرکمیتواندبهدرخواستمتقاضیدرصورتداشتنعذرموجهمدتاستفادهازوسیلهنقیلهدرداخلکشورراحداکثرتاپایانمدتاعتبارجواز تمدید
کند.
تبصره-1استفادهازمزایایاینمادهموکولبهایناستکهجوازعبوردارایسهشرطباشد:
الف:جوازمزبوربرایورودوسیلهنقلیهبهایراندارایاعتبارباشد.
ب:مندرجاتواوصافمذکوردرجوازعبوربامشخصاتوسیلهنقلیهواردهمطابقباشد.ج:درهیچیکازقسمتهایمختلفجوازمزبورآثارقلمخوردگییاحکو
اصالحوجودنداشتهباشدمگراینکهکانونصادرکنندهجواز،اصالحیراکههعملآمدهبامهروامضایخودگواهیکردهباشد.
ماده6–هرجهانگردهنگامدرهنگامخروجازکشورمیتواندعالوهبرلوازمشخصییکقالییادوقالیچهتاحداکثر12مترمربع،صنایعدستی،آالتموسیقی
ایرانوسایرکاالهایایرانیرادرحدیکهجنبهتجاریتینداشتهباشدازکشورخارجکند.
تبصره-1خروجاشیاءعتیقه،مسکوکاتقدیمی،آثاراصیلفرهنگی،کتبخطی،تابلوهاینقاشیعتیقیومانندآنهامجازنیست.
تبصره-2خروج3کیلوخاویارممهوربهمهرویاپلمپشرکتشیالتوقبضخریدفروشگاهشیالتفرودگاهبالمانعاست.
ماده-7جهانگردانیکهازایرانعبورمینمایندهمچنانازتسهیالتگمرکیمذکوردرمواد174و189آییننامهاجراییقانونامورگمرکیبرخوردارخواهند
بود.
ماده -8 گمرکایرانموظفاستصندوقهاییرابراینگهداریکاالهایقابلورودویاغیرقابلورودجهانگردانیااخذهزینهانبارداریدرانبارموقتمرزها
تامینکند.حداثرمدتنگهداری4ماهاست.مقرراتوهزینهنگهداریکاالوبیمهدرصورتتمایلجهانگذداندرپشتقبضرسیددرجمیشود.
ماده-5 درمسیرهایعمدهرفتوآمدجهانگردانخارجیاعمازجادهها،پایانههامسافرتهایهوایی،زمینی،دریاییداخلشهرهابازارواماکنتاریخیودیدنی،
تابلووعالیمراهنمابهزبانهایفارسیوعنداللزومزبانهایدیگربارعایتمعیارهایبینالمللیورایجبهوسیلهدستگاههایاجراییوبانظارتوهمکاریوزارت
فرهنگوارشاداسالمیتهیهونصبمیشود. وزارتفرهنگوارشاداسالمیعناوینتابلوهاوعالیمموردنیازرابهدستگاههایذیربطاعالمخواهدکرد.زمان
بندینصبعالیموتابلوهاباتوافقوزارتفرهنگوارشاداسالمیودستگاههایذیربطانجامخواهدگرفت.
ماده-19بهمنظورتوسعهوگسترشهماهنگمسافرتهایدریایی،سازمانبنادروکشتیرانیموظفاستعالوهبرایجادتسهیالتالزمبرایپذیرشکشتیهای
مسافربریقایقهایتفریحیوورزشیحاملجهانگردانوقایقرانانتعرفههاترجیحیباتخفیفویژهبرایشناورهایمذکورفراهمکند.

ماهده -11 مرکزآموزشخدماتایرانگردیوجهانگردیوزارتفرهنگوارشاداسالمیموظفاستبرایکلیهافرادشاغلدربخشجهانگردیدفاترخدمات
مسافرتیوتاسیساتاقامتیوپذیراییکهدرچارچوبآییننامهدرجهبندیتاسیساتاقامتیوپذیراییوضوابطئمقرراتفعالیتمیکنندخدماتآموزشی
کاربردیفراهمکنند.همچنینکلیهمراکزجهانگردیموظفندبراساسبخشنامههامعاونتسیاحتیوزیارتیوزارتفرهنگوارشاداسالمینسبتبهآموزش
کارکنانخوداقداموگواهینامهالزمرادریافتکنند.
ماده -12الف - تاسیساتایرانگردیوجهانگردیودفاترخدماتمسافرتیوتاسیساتمشابهازجملهموسساتداخلتاسیساتجهانگردیازنظرپرداخعوارض
صدورپروانهساختمانیمشمولتعرفهبخشصنایعمیباشندوشهرداریهاموظفندعوارضمقرررافارغازنوعپروانهوکارببریزمینبراساستعرفهبخشصنایعو
بامعافیتازعوارضعرصهغیرازعوارضنوسازیفقطدرمورساختمانمحاسبهودریافتکنند.
تبصره:شهرداریهاموظفندبرایافزایشزیربنایتاسیساتایرانگردیوجهانگردیعوارضمقرررابراساستعرفهبخشصنعتوباحداکثرتخفیفمحاسبهو
دریافتکنند
ب-تاسیساتایرانگردیوجهانگردیودفاترخدماتمسافرتیازنظرهزینههایسوختآبا،برقوتلفناعمازانشعابومصرفمشمولتعرفههایبخشصنایع
استودستگاههایذیربطموظفندهزینههایمربوطرافارغازنوعپروانهساختکاربریمحلومیزانمصرفبراساستعرفهبخشصنعتمحاسبهودریافت
کنند.
بند ب ماده  1آیین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتیی سیاحتی و جهانگردی
دفتر خدمات سیاحتی -جهانگردی که در زمینه اخذ روادید ،تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ،ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و
جهانگردیبارعایتقوانینومقررراتایرانگردیوجهانگردیفعالیتمیکند.
ماده  2و  3آیین نامه حمل بار و مسافر و مد لغو و پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل و نقل جاده ای
ماده-2 شرکتهاوموسساتحملونقلجادهایبایستیدارایپروانهفعالیتفعالیتمجازومعتبرازسازمانحملونقلوپایانههایکشورباشند،درغیراین
صورتنیرویانتظامیبااعالمسازمانمذکورزادامهفعالیتآنهاجلوگیریخواهدنمود.
ماده -3شرکتهاوموسساتحملونقلجادهایبایدرانندگانوسایطنقلیهمربوطراملزمبهداشتنمدارکزیرکنندوازتحویلمسافروبارنامه وصورت
وضعیتمسافریجهتوسایطنقلیهایکهرانندگانآنفاقدمدارکمزبورباشندخوددارینمایند:
الف-گواهینامهبیمهاجباریشخصثالث
ب-کارتشناساییعکسداررانندهکهازطرفسازمانحملونقلوپایانههایکشورتهیهوتنظیممیشود
ج-کارتوابستگیوسیلهنقلیهبهیکیازموسساتوشرکتهایحملونقلبارومسافر
د-گواهینامهرانندگیمناسب

ه-کارتصحتوسالمتجسمیوروحیازمراجعذیربط.
بند  13ماده  7قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری
بند:13 تعیینضابطههاومعیارهایالزمباهمکاریدستگاههایمربوطبرایایجادادارهوتوسعهموسساتترابریاعمازآنکهدرداخلویادرخطوطبین
المللیفعالیتداشتهباشندونظارتبرفعلیتآنها.درموردصدورپروانهتاسیسموسساتترابریمراجعصالحیتدارمکلفندقبالنظروزارتراهوترابریرادر
تاسیساینگونهموسساتجلبنمایند.
ماده  34آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها
ماده-34درمورداجارهمستحدثاتجانبیطرحیاپروژهعمرانیکهبراساسمواد 6و 7تعیینومبنایبرآورددرآمدموردانتظارازمشارکتدرمطالعهدرآمد
هزینهطرحیاپروژهعمرانیواقعگردیدهوهمچنینمدتواگذاریمنافعوهرگونهتغییردرآنتوسطوزارتمشخصخواهدشد.
تبصره-عوارضترددانواعوسیلهنقلیهازآزادراههاوسایرعوارضقابلدریافتازطرحهاوپروژههایموضوعمشارکتیاواگذاریموضوعقانونواینآییننامهبر
اساسمفادمواد7و8باتصویبوزیرراهوشهرسازیوابالغوزارتبارعایتقوانینومقرراتمربوطقابلاجراووصولخواهدبود.
ماده  15قانون هواپیمایی کشوری
مرجعصدورهرگونهاجازهنامهمربوطهبهامورهواپیماییکشوریوگواهینامهمربوطبهمتخصصینفنیهواپیماییکشوریوپروانهمربوطبهبهرهبرداریهوایی
ادارهکلهواپیماییکشوریمیباشد.
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر خدمات مسافری سیاحتی و جهانگردی و زیارتی هیات وزیران در جلسه مورخ  1381/3/27بنا به پیشنهاد
شماره  1/11817/11/1621مورخ  1379/4/21وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی و به استناد تبصره ( )6ماده ( )7اصالحی قانون توسعه صنعت
ایرانگردی و جهانگردی  -مصوب  - 1375آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی  ،سیاحتی  ،جهانگردی و زیارتی را بشرح
زیر تصویب نمود :فصل اول  -کلیات
ماده- 1دفترهایخدماتموضوعاینآئیننامهعبارتنداز :
الف -دفترخدماتمسافرتیکهدرزمینهتنظیمبرنامههایمسافرتی،فروشبلیطمسافرت،ذخیرهمکانوهرگونهاقدامدیگرمربوطبهخدماتترابریمسافربهطور
مستقیمیاغیرمستقیمبارعایتقوانینومقرراتراهوترابریفعالیتمینماید .
ب-دفترخدماتسیاحتی-جهانگردیکهدرزمینهاخذروادید،تنظیموانجاممسافرتگروهیداخلیوخارجی،ذخیرهمکانوهرگونهخدماتایرانگردیوجهانگردی
بارعایتقوانینومقرراتایرانگردیوجهانگردیفعالیتمیکند .

پ -دفترخدماتزیارتیکهدرزمینهثبتنام،تنظیموانجامخدماتموضوعبند(الف)مادهیکاینآئیننامهبپردازدبایدمجوزمربوطراازوزارتراهوترابریاخذ
نمایدوهرشخصحقیقییاحقوقیکهقصدانجامخدماتموضوعبندهای(ب)و(پ)مادهیکاینآئیننامهراداردبایدمجوزالزمراازوزارتفرهنگوارشاداسالمی
کسبنماید .
تبصره-صدورکلیهمجوزهایموضوعاینمادهبراییکشخصنیزبالمانعاست .
ماده- 3کلیهاشخاصحقیقیوحقوقیکهاقدامبهفعالیتهایمسافرتی،سیاحتی-جهانگردیوزیارتیمینمایندموظفندحسبموردمجوزهایالزمرامطابقمواداین
آئیننامهازمرجعمربوطاخذنمایند،درغیراینصورتنیرویانتظامیبامعرفیمرجعمربوطازفعالیتآنانممانعتبهعملآوردهومتخلفانرابهمحاکمدادگستری
داللتمینماید .
فصلدوم-شرایطصدورمجوز
ماده- 4مجوزتاسیسدفترهایخدماتمسافرتی،سیاحتی -جهانگردیوزیارتیمینمایندموظفندحسبموردمجوزهایالزمرامطابقمواداینآئیننامهازمرجع
مربوطازاخذنمایند،درغیراینصورتنیرویانتظامیبامعرفیمرجعمربوطازفعالیتآنانممانعتبهعملآوردهومتخلفانرابهمحاکمدادگستریداللتمینماید .
فصلدوم-شرایطصدورمجوز
ماده- 4مجوزتاسیسدفترهایخدماتمسافرتی،سیاحتی -جهانگردیوزیارتی -کهازاینپسدفترنامیدهمیشود -باشرایطزیربهتشخیصمرحجعصدورمجوز
برایمتقاضیانحقیقییاحقوقیصادرمیشود.
الف-ضوابطکلی :
 -1ارائهمحلمناسببرایدفترکار
 -2معرفیمدیرفنی .
 -3ارائهنامونشاندفتر
 -4سپردنتضمین
ب-شرایطاشخاصحقوقی :
-1تابعیتایران 
 -2متدینبهدیناسالمیاسایرادیانبهرسمیتشناختهشدهدرقانوناساسی .
 -3عدماعتیادبهموادمخدربنابهتائیدمراجعذیصالح
 -4ارائهگواهیعدمسوءپیشینهکیفری .
 -5داشتنکارتپایانخدمتنظاموظیفهیامعافیتازآنبرایمتقاضیانمرد .
 -6داشتنحداقلمدرکتحصیلیکارشناسی .
-7نداشتناشتغالدیگرکهمانعفعالیتموردنظرباشد .

 -8داشتنحداقل25سالسن9
-5داشتنحداقل3سالسابقهکارمفیدمرتبطبافعالیتموردنظروصالحیتشغلی .
تبصره-مجوزتاسیسوفعالتیدفتربرایاتباعبیگانهفقطدرقالباشخاصحقوقیوبارعایتقوانینومقرراتمربوطصادرمیشود
ماده- 5وزارتخانههایفرهنگوارشاداسالمیوراهوترابریحسبموردنظرمراجعذیصالحرادرخصوصصالحیتداوطلبانکسبمینمایند .
تبصره- دستگاههایمورداستعالمموظفندپاسخنظرخواهیموضوعاینمادهراحداکثرتاپانزدهروزاعالمنمایندوعدمپاسخگوییدرمدتیادشدهبهعنوانموافقتآن
دستگاهتلقیمیشود .
ماده- 6جانبازانبیشاز 25% باداشتنتواناییجسمیوآزادگانورزمندگانجنگتحمیلیبابیشازدوسالسابقهحضورداوطلبانهدرجبههوخانوادههایشاهدبا
معرفیمرجعمربوطوداوطلبانبومیوفارغالتحصیالندانشکدههایایرانگردیوجهانگردیورشتههایمرتبطباداشتنشرایطکاملاینآییننامهازنظرنوبتاعطای
مجوزتاسیسدفتراولویتدارند .
ماده- 7متقاضیانتاسیسدفتربایدمحلیراباشرایطزیرجهتانجامفعالیتخودبهتشخیصمرجعصدورمجوزداراباشند:
الف-مساحتدفتر49الی79مترمربع(باتوجهبهمیزانتقاضاوموقعیتبهتشخیصمرجعصدورمجوز
ب-کاربریتجارییااداریمحلدفتر
پ-ارائهمدرکمعبتررسمیمبنیبرتصرفمالکانهیااستیجاریمحلدفتر
ماده- 8متقاضیانتاسیسدفتربایدیکنفررابهعنوانمدیرفنیبهمراجعمربوطحسبموردمعرفینمایند،مدیرفنیضمندارابودنشرایطبند(پ)ماده()4اینآئین
نامهبایددارایشرایطزیرباشد :
 -1آشناییکاملبهیکیازبانهایخارجیترجیحا"انگلیسیودرموردمتقاضیانبند(پ)مادهیکترجیحا"عربی .
-2ارائهگواهینامهفارغالتحصیلیازآموزشگاههاومراکزآموزشعالیومدارسحرفهایخدماتمسافرتیوسیاحتی-جهانگردییامراکزآموزشیوزارتخانههایمرتبط
تبصره-فعالیتاتباعخارجیدرسمتمدیرفنیمنوطبهدارابودنپروانهمعتبراشتغالوتاییدصالحیتفنیآنهابهوسیلهمرجعصادرکنندهمجوزاست .
ماده- 5دارندگانمحوزیامدیرانعاملاشخاصحقوقیدرصورتدارابودنشرایطماده()8اینآئیننامهمیتوانندبهعنوانمدیرفنیهماندفترتعیینشوند .
تبصره-مدیرفنیدرهرحالنمیتواندمدیرفنیبیشازیکدفترباشدوموظفاستتماموقتدرمحلدفترحاضرباشد .
ماده- 19متقاضی انمجوزتاسیسدفترمکلفاستتضمینمعتبربهمیزانحداقلپانصدمیلیونریالبرایهرمجوزبهمرجعصدورمجوزبهعنوانحسنانجامکارو
تضمینتعهدتسلیمنماید.
تبصره-مبلغتضمینهردوسالیکبارباتوجهبهشاخصتورماعالمشدهازبانکمرکزیایرانتوسطمرجعصدورمجوزقابلافزایشاست 
ماده - 11تضمینسپردهشدهدرصورتعدمایفایتعهداتبهتشخیصمرجعصدورمجوزقابلاستیفامیباشد،درصورتیکهتمامیاقسمتیازتضمین،مورداستفاده
قرارگیردمرجعمربوطمراتبرابهوسیلهنامهبنشانیدارندهمجوزاعالممیکندودارندهمجوزمکلفاستحداکثرتایکماهازتاریخاعالمتضمینرابهمیزانمقرر
تکمیلنماید .

تبصره-عدماجرایدستورتکمیلتضمینبدونعذرموجهبنابهتشخیصمرجعصدورمجوز،منجربهتعلیقمجوزفعالیتدفترمیشود .
ماده- 12درصورتیکهصاحبمجوزانصرافخودراازادامهفعالیتبهوسیلهنامهسفارشییاثبتدردبیرخانهمرجعصادرکنندهمجوزیااظهارنامهرسمیاعالمکند
وتسویهحسابهایالزمانجامپذیردیافعالیتیادشدهتعطیلشدهباشد،تضمینسپردهشدهآزادمیشود .
ماده- 13متقاضیبایدنامونشاندفترخودرابهمرجعصدورمجوزاعالمکندتاپسازتاییدمورداستفادهقراردهد.تغییرنامونشانبدونتائیدمرجعصدورمجوزممنوع
است .
تبصره-نامونشانبایددارایمفهوممتناسببافعالیتدفتربودهوازنامهایغیرفارسیوغیرمتعارفنباشد .
ماده- 14پسازصدورموافقتاولیهمجوزدفترتوسطمرجعدیربطواحرازشرایطبندهای(الف)و(ب)ماده()4اینآئیننامهوابالغآن،متقاضیموظفاستطیسهماه
نسبتبهمعرفیمکان،نام،نشانمدیرفنیدارایشرایطوارائهتضمینبهمرجعیادشدهاقدامنماید،درغیراینصورتموافقتصادرشدهبیاثراست.
ماده- 15وزارتخانههایفرهنگوارشاداسالمیوراهوترابریموظفندپسازدریافتمدارکمندرجدرماده()4حداکثرتایکماهنتیجهبررسیخودرابهمتقاضیاعالم
نمایند .
فصلسوم-تکالیف دارندهمجوز
ماده- 16تغییرمحلدفتربدونموافقتمرجعصادرکنندهمجوزممنوعاستوتخلفازاینمادهموجبتعطیلدفترجدیدوتعلیقمجوزتاکسبموافقتازمجرعیاد
شدهمیشود.
ماده- 17دفترمجازنیستبهفعالیتیکهمغایرباموضوعفعالیتشبودهیاسنخیتیباآننداشتهباشدبپردازد.
ماده- 18درمواردیکهپروانهلغوشوددارندهپروانهبایدظرفدهروزازتاریخابالغتصمیمقطعیلغواصلیمجوزرابهوسیلهپستسفارشییاحضوربهمرجعصدورمجوز
مستردنماید .
ماده - 15دفترموظفاستدرزمانتعلیقازقبولتعهدهایجدیدخوددارینمایدوطبقدستورالعملهایمراجعذیربطبهتعهداتقبلیعملنماید،درصورتعدم
رعایتمراتبباال،مجوزدفتربهتشخیصمرجعصدورمجوزبرسانددرغیراینصورتمجوزفعالیتاوبهتشخیصمرجعصادرکنندهازیکماهتاسهماهمعلقمیشود .
ب-حضورمدیرفنیدردفترالزامیاستودرغیابمدیرفنیدرمواردضروریدارندهمجوزیامدیرعاملشخصحقوقیمکلفبهحضوردردفتراست 
پ- هرگاهدفترپسازاخذمجوزبیشازششماهبدونعذرموجهشروعبهکارننمایدیاسهماهبدونداشنعذرقابلقبول،تعطیلباشدیابهمدتیکسالهیچگونه
فعالیتینداشتهباشدبهتشخیصمرجعصادرکننده،مجوزفعالیتشلغومیشود .
ت-دفترموظفاستاطالعاتمورددرخواستوگزارشعملکردفعالیتخودرادرمدتیکهمراجعمربوطتعیینمیکنندارائهدهد،درغیراینصورتبهتشخیصمرجع
صدور مجوز برای مرتبه اول مجوز دفتر تا سه ماه تعلیق و چنانچه پس از پایان مدت تعلیق مدارک یاد شده را ارائه ننماید مجوز دفتر لغو می شود .
ث -دف ترموظفاستنام،نشان،نشانیکامل،شمارههایتلفنونمابرونوعفعالیتخودرادرسربرگنامههابهزبانفارسیویکیاززبانهایانگلیسییافرانسهیا
عربیدرجنماید،همچنیندرصورتارائهشمارهمجوزازسویمرجعصدورمجوزموظفبهدرجآندرتابلو،سربرگومکاتباتخوداست
ج-مدیرعاملاشخاصحقوقیودارندهمجوزدرمورداشخاصحقیقیپاسخگویمرجعصدورمجوزومسئولرعایتقوانینومقرراتمرتبطهستند .

ماده- 21انتقالمجوزدفترپسازموافقتمرجعصدورمجوزواحرازشرایطورعایتقوانینومقرراتمربوطامکانپذیراست 
ماده - 22درصورتیکهشخصحقیقیصاحبمجوزتمامیایکیازشرایطمقردراینآئینمامهرابنابهتشخیصمرجعصدورازدستبدهدمجوزویتا6ماهمعلقمی
شودواگردرمدتیادشدهشرایطموردنظررافراهمننمایدمجوزلغومیشود .
ماده- 23درصورتیکهشخصحقیقیصاحبمجوزفوتنمایدیامحجورشودورثهمتوفییاقیمشخصمخجوربایدحداثکرتا 6ماهشخصدارایشرایطیرامعرفی
کنند،درغیراینصورتمجوزدفترلغومیشود.دراینمدتمدیرفنیمسئولیتدارندهمجوزرابرعهدهدارد .
ماده- 24انحاللقهرییاارادییابطالنشخصحقوقیدارندهمجوزموجبلغومجوزفعالیتمیشود)مگراینکهتا6ماهبارعایتشرایطمقرقانونینسبتبهانتقالبه
شخصجدیداقداموموافقتمرجعصدوررااخذنماید .
تبصره-درمدتانحاللقهرییااردادیاشخاصحقوقیصاحبمجوزمدیرتصفیهموظفاستتاششماهنسبتبهانتقالمجوزبهشخصحقوقیمدیرعاملیامدیرفنی
فوتنمایدیاتغییرکندیامحجورشودیاهریکازشرایطمندرجدراینآئیننامهراازدستبدهدبهتشخیصمرجعصدورمجوزدارندهمجوزدرشخصحقیقیوهیات
مدیرهدرشخصحقوقیموظفاستمراتبراتادهروزبهصورتکتبیبهمرجعصدورمجوزاعالمنمایدوتاسهماهشخصدیگریراکهدارایشرایطمقردراینآئین
نامهباشدبهجایمدیرسابقتعیینوبهمرجعصدورمجوزمعرفینماید،درغیراینصورتمجوزدفترلغومیشود .
ماده- 26هریکازدفترهاییکهارکانتشکیالتومجوزآنهابااینآئیننامهمطابقتنداردموظفندحداکثرتاششماهازتاریخالزماالجراشدناینآئیننامهوضعیت
خودرابامفادآنتطبیقدهند .
ماده- 27دفترنبایدازعنوانیغیرازعنواندفترخدماتمسافرتی،سیاحتی-جهانگردیوزیارتیمانندآژانسوبنگاهاستفادهنماید .
ماده- 28اعتبارمجوزصادرشدهیکسالاستودارندهموظفاستیکماهقبلازانقضایمدتنسبتبهتمدیدآناقدامنماید .
ماده- 25ایجادنمایندگییاشعبهتوسطشخصحقوقیدارندهمجوزبارعایتاینآئیننامهوتوصیهمرجعصدورمجوزبالمانعاست 
ماده- 39کلیهدفترهاموظفبهرعایتمقرراتودستورالعملهاوخطمشیهایابالغشدهتوسطمراجعصدورمجوزهستند .
فصل چهارم-نظارتبرفعالیتدفتر
ماده- 31نظارتبرفعالیتدفترازجهتکیفیت،سطحکارآئیورعایتمقرارتحسبموردبرعهدهوزارتخانههایفرهنگوارشاداسالمیوراهوترابریاستودرصورت
مشاهدهتخلفازمفاداینآئیننامهوسایرمقرراتمربوطمرجعصدورمجوزحسبموردعالوهبراعمالمجازاتهایمقرردراینآئیننامهبهشرحزیرعملمیکند :
الف-تذکرکتبی .
ب-اخطارکتبیباتعیینمهلتمناسبجهترفعاشکال
پ-تعلیقموقتازیکماهتاسهماه
تبصره-1مرجعصدورمجوزدرصورتصالحدیدجهتادایتوضیحازدارندهمجوزیامدیرعاملیامدیرفنییاکارشناسانصالحیتداردعوتمیکندواتخاذتصمیمدر
موردتخلفاتبامرجعیادشدهاست
تبصره-2تعلیقیالغومجوزدفتردریکیازروزنامههایکثیراالنتشاردرجمیشود .

تبصره-3درصورتیکهتخلفدفترواجدوصفمحرمانهباشدپروندهجهترسیدگیبهمراجعقضاییصالحارسالمیشود
تبصره-4 درصورتیکهدرخصوصنحوهفعالیتدفترشکایتیاعالمتخلفیازسویاشخاصذیربطبادالیلمتسدلارائهشودمرجعصادرکنندهمجوزموظفاستمورد
رابررسیوتصمیممتقضیاتخاذنماید .
ماده - 32نیرویانتظامیوسایرمراجعقانونیذیربطمکلفندبهتقاضایمرجعصدورمجوزازادامهفعالیتدفترهاییکهمتخلفشناختهشدهوبهتعلیقیالغومحکومشده
اندجلوگیریبهعملآورد
ماده- 33مراجعصدورمجوزبابتصدوریاتمدیدمجوزهایموضوعاینآئیننامهوجوهیراکهمطابقتبصره()4ماده()7اصالحیقانونتوسعهصنعتایرانگردیو
جهانگردی-مصوب-1375توسطشورایعالیایرانگردیوجهانگردیمعینمیشوددریافتومطابقتبصره5مادهیادشدهعملمینمایند
ماده- 34وزارتخانههایراهوترابریوفرهنگوارشاداسالمیموظفندپسازصدورمجوزیاتعلیقیالغوآنموضوعرابهاطالعیکدیگربرسانند.
بندهای  11/8/7و  15جزء ب ماده  2و مواد  5و  6و  7قانون اهداف و وظایف و تشکیالت وزارت علوم مصوب 1383
بند-7صدورمجوزتاسیسانجمنهایعلمیوحمایتوارزیابیمستمرازفعالیتآنهابراساسضوابطمصوبمراجعذیصالح.بند-8تاییداساسنامهوصدور
مجوزتاسیسانجمنهاوتشکلهایدانشجویانودانشآموختگاندانشگاههاوموسساتآموزشعالیوتحقیاتیوارزیابیفعالیتآنهاواتخاذتصمیمدرمورد
امکانادامهفعالیتآنهابراساسضوابطومقرراتمراجعذیصالح.بند -5تاییدصالحیتوصدوراحکاماعضایهیاتممیزه،هیاتامناء،هیاتهایموسس،
هیاتهایگزینشاعضایهیاتعلمیوهیاتهایانتظامیاعضایهیاتعلمیدانشگاههاوموسساتآموزشعالیوابستهبهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری
طبقضوابطومقرراتموضوعه.بند -11تاییداساسنامهوصدورمجوزایجادیاتوسعههرگونهواحدآموزشعالییاموسسهتحقیقاتی(اعمازدولتییاغیردولتی)
رشتههاومقاطعتحصیلی.بند-15صدورمجوز«تاسیسدانشگاههاومراکزتحقیقاتیدولتیوغیردولتیبامشارکتدانشگاههاومراکزعلمیخارجازکشور»بر
اساسضوابطمصوبمراجعذیصالح.
ماده-5 تاییداساسنامهوصدورمجوزتاسیسفدراسیونملیورزشهایدانشگاهیجمهوریاسالمیایرانونمایندگیدولتدرفدراسیونهایقارهایوبینالمللی
ورزشدانشگاهی،بهعهدهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریمیباشد.
ماده -6کلیهوزارتخانهها،موسساتوشرکتهایدولتی،موسساتونهادهایعمومیغیردولتیوهمچنینموسساتخصوصیکهبهنوعیمبادرتبهانجام
فعالیتهایآموزشعالی،پژوهشوفناوریمینماید،موظفندفعالیتهایخودرادرچارچوبسیاستهاوآییننامههایموضوعاینقانونانجامدهند.تبصره:
موسساتپژوهشیوابستهبهسایروزارتخانههاکهبهموجبقانونمصوبمجلستاسیسشدهانددرچارچوبقوانینمصوبواصالحاتبعدیآنو سیاستهاو
مصوباتمراجعذیصالحبهفعالیتخودادامهخواهندداد.
ماده-7هرگونهفعالیتاشخاصحقوقیوموسساتیکهبهنحویازانحاءبهاموردانشجوییمرتبطمیشودحسبموردموکولبهاجازهوزارتخانههایبهداشت،
درمانوآموزشپزشکیوعلومتحقیقاتوفناوریدرچارچوبمصوباتمراجعذیصالحاستوادارهثبتشرکتهاومالکیتصنعتیموظفاستبدونارائهاین
اجازهنامهازثبتآنخددارینماید.

ماده  2و  8آیین نامه تاسیس موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
بهمنظورنظارتبرتاسیسووفعالیتموسساتوشرکتهایمتقاضیفعالیتموضوعماده1اینآییننامهکارگروهنظارتبراعزامدانشجوبهخارجازکشورکهدر
اینآییننامهکارگروهنظارتنامیدهمیشودازاعضایزیرتشکیلمیشود:
 -1مدیرکلبورسواموردانشجویانخارجازکشوروزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری(رئیس)
 -2مدیرکلبورسها،دانشجویانودانشآموختگانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی(نایبرئیس)
 -3مدیرکلکنسولیوزارتامورخارجه
 -4مدیرکلدفترمجامعوفعالیتهایوزارتفرهنگوارشاداسالمی
 -5نمایندهوزارتاطالعات
 -6نمایندهوزارتدادگستری(حقوقداناموربینالملل
تبصره-1اعضایردیفهای1تا4اینمادهمیتوانندبرایشرکتدرجلساتکارگروهنظارتنمایندهمعرفینمایند.
ماده-8کلیهاشخاصحقیقیوحقوقیکهقبلازتاریخابالغاینآییننامهدرزمینهخدماتاعزامدانشجوبهخارجازکشورفعالیتداشتهاندموظفندحداکثرتاششش
ماهپسازابالغاینآییننامهضمنتطبیقشرایطخودبامقرراتاینآییننامهمجوزالزمراازکارگروهنظارتدریافتنماینددرغیراینصورتازفعالیتآنهاممانعتبه
عملخواهدآمد.
ماده  8مصوبه  483شورای عالی انقالب فرهنگی
ادارهثبتشرکتهامکلفاستثبتمراکزمتقاضیفعالیتآموزشهایآزادراباارائهمجوزازوزارتخانههایذیربطانجامدهد.تبصره:هرگونهتغییردراساسنامهاینمراکز
بایدبااطالعوموافقتوزراتخانهمرجعصدورمجوزصورتپذیرد.
ماده  48و  51قانون برنامه چهارم توسعه:
دولتموظفاستبهمنظورارتقایپیوستگیمیانسطوحآموزشیوتوسعهفناوری،کارآفرینیوتولیدثروتدرکشور،درطولبرنامهچهارماقدامهایذیلراانجامدهد:
الف:زمینهسازیوانجامحمایتهایالزمبرایایجادشرکتهایغیردولتیتوسعهفناوریوشرکتهایخدماتیمهندسی باماموریتتولید،انتقالوجذبفناوری.ب-
تدوینضوابطوارائهحمایتهایالزمدرراستایتشویقطرفهایخارجیقراردادهایبینالمللیوسرمایهگذاریخارجیبرایانتقالبخشیازفعالیتهایتحقیقوتوسعه
مربوطبهداخلکشوروانجامآنبامشارکتشرکتهایداخلی.ج -اتخاذ تدابیرالزمدرجهتاصالحنظامآموزشکشوروآزمونهایورودیدانشگاههاباتوجهبهسوابق
تحصیلیدرسنواتدورهمتوسطهوجلبمشارکتدانشگاههابهمنظورارتقایتواناییخالقیت،نوآوری،خطرپذیریوکاآفرینیآموزشگیرندگان وایجادروحیهآموختنو
پژوهشمستقلدرمیاننسلجوان.

ماده  51قانون برنامه جهارم توسعه :بند الف ماده 154و بندهای الف ب ماده 144قانون سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب
1375/1/17و...اصالحیههایآنبرایدورهیبرنامهچهارمتنفیذگردید.
شیوهنامهایجادشرکتهایدانشگاهیشیوه نامه ایجاد شرکتهای دانشگاهی ویژه دانشگاهها و واحدهای پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
مقدمه
بهمنظوراستفادههرچهبیشترازظرفیتهاوتواناییهایموجوددردانشگاههاوموسساتپژوهشیوابستهبهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریوتحققاهدافبرنامه
چهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیکشور
(بندالفماده48وماده51قانونبرنامهچهارم)شرکتهایدانشگاهیباشرایطزیرایجادمیشوند.شرکتدانشگاهیبهشرکتیگفتهمیشودکهاز%1تا%199سهام
آنمتعلقبهیکدانشگاهیاواحدپژوهشیباشد.درصورتیکهسهامدانشگاهکمتراز%59باشدشرکتدانشگاهیخصوصی استودرغیراینصورتشرکتدانشگاهی
دولتیاست.
اهداف
ایجادزمینهبکارگیریهرچهبیشترتواناییهایدانشگاههاوواحدهایپژوهشیدرجامعه
تجاریسازییافتههایپژوهشی
ترغیبهیئتعلمیدانشگاههاوواحدهایپژوهشیبرایفعالیتهایبیشتردررفعنیازجامعهوامکانافزایشدرآمداعضاءهیئتعلمی
افزایشدرآمدهایاختصاصیدانشگاههاوواحدهایپژوهشیچ 
زمینه های فعالیت 
انجامپژوهشهایکاربردیوتوسعهای
ارائهخدماتتخصصیومشاورهای(خدماتعلمی،تحقیقاتیوفنی)
تولیدمحصوالتبافناورینوین(توسعهفناوری)
انجامخدماتنظارتیبرپروژههایپژوهشی،اجرائیومشاورهای
انواع شرکتهای دانشگاهی
شرکتهایدانشگاهیبهدوصورتخصوصیودولتیهستند.
الف– در صورتیکه سهام دانشگاه کمتر از  %59باشد ،شرکت دانشگاهی  ،شرکتیخصوصی است که باید تابع قانونتجارت باشد ودر اداره ثبت شرکتها ثبت شود.
دانشگاههاوواحدهایپژوهشیمیتوانندبرطبققانونهیئتامناءهاپسازتصویبهیئتامناءدرشرکتهایخصوصیسهامدارباشندودربندالفماده48قانونبرنامه
چهارمنیزبهدولتاجازهدادهشدهاستکهزمینهسازوحامیتشکیلشرکتهایغیردولتیتوسعهفناوریوشرکتهایخدماتیمهندسیباشد.

ب -درصورتیکهسهامدانشگاه%59یابیشترباشد،شرکتدانشگاهی،شرکتدولتیاست.دربندالفماده 154قانونبرنامهسومتوسعهکهدرماده 51قانونبرنامه
چهارمنیزتنفیذشدهاست،دانشگاههاوواحدهایپژوهشیدولتیمصوبمیتوانندپسازتصویبهیئتامناشرکتدولتیتاسیسکنندمشروطبهاینکه:
خدماتاینشرکتهاصرفاًدرمحدودهتحقیقاتوخدماتعلمیوفنیباشدودانشگاهراازاهدافاصلیآموزشیوپژوهشیخوددورنکند.
حداکثر%45سهامشرکت،میتواندبهاعضایهیئتعلمی،کارشناسانپژوهشی،تکنسینهاوکارکنانهماندانشگاهبامرکزتحقیقاتیتعلقبگیرد.
اساسنامهنمونهویاخاصهریکازشرکتهایدانشگاهیدولتیودرهریکازدانشگاههایامراکزتحقیقاتیبهپیشنهادسازمانمدیریتوبرناهریزیبهتصویبهیئت
وزیرانمیرسد.
 سهامداران و شرکت دانشگاهی دولتی از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس  ،دولت و کارمندان دولت درمعامالت دولتی و کشوری مصوب
1337/19/22مستثناهستند.
چگونگی ایجاد شرکتهای دانشگاهی
دانشگاههاوواحدهایپژوهشیپسازتصویبامکانتاسیسشرکتهایدانشگاهیدرآییننامهمالیومعامالتیخوددرهیئتامناءمیتوانندشروعبهتشکیلشرکتهای
دانشگاهیکنند.هرشرکتدانشگاهیبهپیشنهادتعدادیازاعضاءهیئتعلمیوتصویبدانشگاهیاواحدپژوهشیتاسیسخواهدشدویاتوسطدانشگاهوواحدپژوهشی
بهاعضاءهیئتعلمیپیشنهادمیشود.دانشگاههاوواحدهایپژوهشیبهصورتهایزیرمیتواننددرشرکتهایدانشگاهیسهامدارباشند:
بهجهتاعتباردانشگاهیاواحدپژوهشیبخشیازسهامشرکتدانشگاهیبهنامدانشگاهیاواحدپژوهشیمیشود.(حداقل)%5
بهدلیلاستفادهازموردیامواردمشخصیازیافتههایپژوهشیدانشگاهیاواحدپژوهشیدانشگاهیاواحدپژوهشیدرشرکت،بخشیازسهامشرکتباتوافقسهامداران(
دانشگاهیاواحدپژوهشیودیگرسهامدارنحقیقییاحقوقی)بهنامدانشگاهیاواحدپزوهشیمیشود.(درهرمورداستفاده،بنابرارزشموضوعاستفادهشده،سهام
مربوطهمیتوانداز%1تا%199باشد).
بهعلتسرمایهگذاریمستقیمدانشگاهبخشیازسهامشرکتدانشگاهیبهنامهدانشگاهاست.(درصدمتناسببامیزانسرمایهگذاریاست).
بهجهتخدماتدیگریکهدانشگاهبهشرکتدانشگاهیارائهمیدهدبخشیازسهامبهنامدانشگاهمیشود(متناسببامیزانخدمات)
اگرشرکتدانشگاهیدولتیباشدبدوننیازبهارائههیچخدماتیحداقل%59سهامبهنامدانشگاهیاواحدپژوهشیاست.
تبصره  :1شرکت دانشگاهیبصورتشرکتیومستقلازتشکیالتدانشگاهادارهمیشودودانشگاهبهمیزانسهامیکهدرشرکتدانشگاهیداردودرمدیریتآن تاثیر
گذاراستودرسودوضررآنشریکاست.
تبصره:2سازمانهایحقوقی(خصوصییادولتی)خارجازدانشگاهمتناسببامیزانسرمایهگذاریخودمیتوانندسهامدارشرکتدانشگاهیباشند(شکلگیری
شرکتهایدانشگاهیبامشارکتصنایعدولتییاخصوصیودستگاههاوسازمانهایاجرائیدرموفقیتآنهاتاثیردارد.
تبصره :9رییسومعاونیندانشگاهوواحدپژوهشیدرزمانتصدیمسئولیتنمیتوانندسهامدارشرکتهایدانشگاهیبشوند.

تبصره  :1درشرکتهایدانشگاهیخصوصیاعضاءهیئتعلمیدانشگاههاوواحدهایپژوهشیمتناسببامیزانوقتگذاریونوعفعالیتدرشرکت(عالوهبرانجام
وظایفدانشگاهی)یامتناسببامیزانمشارکتدرمالکیتفکریموضوعیکهدرشرکتاستفادهمیشودویامتناسببامیزانسرمایهگذاریواقعی(نهاسمی)کهدر
شرکتدارند،سهامدارمیشوند.
تبصره :2درشرکتهایدانشگاهیخصوصی،افرادحقیقیداخلیاخارجازدانشگاهیاواحدپژوهشی(غیرازاعضاهیئتعلمی)میتوانندبهدالیلخاصویاشرایطی
کهدانشگاهیاواحدپژوهشیتعیینمیکند،صاحببخشیازسهامبشوند.
ماده  17قانون برنامه پنجم توسعه
دولتمجازاستبهمنظورتوسعهوانتشارفناوریوحمایتازشرکتهایدانشبنیاناقداماتزیرراانجامدهد.
الف-حمایتمالیازپژوهشهایتقاضامحورمشترکبادانشگاههاوموسساتآموزشعالیپژوهشیوفناوریوحوزههایعلمیهدرمواردناظربهحلمشکالتموجودکشور
مشروطبهاینکهحداقلپنجاهدرصدازهزینههایآنراکارفرمایغیردولتینامینوتعهدکردهباشد.ب-حمایتمالیوتسهیلشکلگیریوتوسعهشرکتهایکوچک
ومتوسطخصوصیوتعاونیکهدرزمینهتجاریسازیدانشوفناوریبهویژهتولیدمحصوالتمبتنیبرفناوریهایپیشرفتهوصادراتخدماتفنیومهندسیفعالیت
می کنند و نیز حمایت از راه اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیر دولتی .ج -حمایتهای قانونی الزم در راستای تشویق طرفهای خارجی
قراردادهایبینالمللیوسرمایهگذا ریخارجیبرایانتقالدانشفنیوبخشیازفعالیتهایتحقیقوتوسعهمربوطبهداخلکشوروانجامآنبامشارکتشرکتهای
داخلی.د - حمایت مالی از ایجتد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت ،کشاورزی و
خدمات.ه-حمایتمالیازپایاننامههاورسالههایدانشجوییدرراستایارتقاءبهرهوریوحلمشکالتکشور.و-تامینوپرداختبخشیازهزینهثبتاختراعات،تولید
دانشفنیوحمایتمالیازتولیدکنندگانبرایخریددانشفنیوامتیازاختراعات.
تبصره-1دستگاهایاجراییمکل فندامکاناتوتجهیزاتپژوهشیوتحقیقاتی،آزمایشگاههاوکارگاههارابانرخترجیهیدراختیارموسساتوشرکتهایدانشبنیانمورد
تاییدشورایعالیعلوم،تحقیقاتوفناوریدرچهارچوبمصوبههیاتوزیرانقراردهند.
تبصره -2درراستایتوسعهوانتشارفناوریبهدستگاه هایاجراییاجازهدادهمیشودمالکیتفکریدانشفنیوتجهزاتیرادرچهارچوبقراردادبادانشگاههاو
موسساتپژوهشیوفناوریدولتیایجادوحاصلشدهاستبهدانشگاههاوموسساتیادشدهواگذارنمایند.
تبصره-3سازمانثبتاسنادوامالککشورموظفاستصرفاپسازارائهگواهیممیزیعلمیاختراعاتازسویمراجعذیصالحنسبتبهثبتاختراعاتاقدامنماید.
تبصره-4اعضاءهیاتعلمیمیتوانندباموافقتهیاتامناهماندانشگاهنسبتبهتشکیلموسساتوشرکتهایصددرصدخصوصیدانشبنیاناقدامویادراینموسسات
وشرکتهامشارکتنمایند. اینموسساتوشرکتهابرایانعقادقراردادپژوهشیمستقیمویاغیرمستقیمبادستگاههایاجرایی،مشمولقانونمنعمداخلهکارکناندر
معامالتدولتیوتغییراتبعدیآننیستند.

مواد 5و  8مصوبه جلسه  483شورای عالی انقالب فرهنگی
ماده:5صدورمجوزفعالیتهایآموزشیآزا ددرقالبهایدورههایفراگیریمهارت،حرفهورشتهمعینیبراساساستانداردهایآموزشیمشاغلتحتعنوانآموزشگاه
هایفنیوحرفهایآزادونظارتبرآنهاازوظایفواختیاراتوزارتکارواموراجتماعی(سازمانفنیوحرفهایکشور)میباشد.
ماده-8ادارهثبتشرکتهامکلفاستثبتمراکزمتقاضیفعالیتآموزشهایآزادراباارائهمجوزازمزارتخانههایذیربطانجامدهد.تبصره–هرگونهتغییردراساسنامه
اینمراکزبایدبااطالعومافقتوزارتخانهمرجعصدورمجوزصورتپذیرد.
ماده  111قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب 1369/8/29
 عالوهبرتشکیلمراکزکارآموزیتوسطوزارتکارواموراجتماعی،آموزشگاهفنیوحرفهایآزادنیزبهمنظورآموزشصنعتیاحرفهمعینبهوسیلهاشخاصحقیقییا
حقوقیباکسبپروانهازوزارتکارواموراجتماعیتاسیسمیشود.تبصره-آییننامهمربوطبهتشخیصصالحیتفنیوموسساتکارآموزیآزادوصالحیتمسئوالنو
مربیانونیزنحوهنظارتوزارتکارواموراجتماعیبراینموسساتباپیشنهادوزیرکارواموراجتماعیبهتصویبهیاتوزیرانخواهدرسید.
مواد 2و  3آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای و موسسات کار آموزی آزاد
ماده-2هیئتنظارتمرکزیمیتوانددرمواردزیرضوابط،دستورالعملهاوجداولمربوطهراتدوین،تصویبوابالغنماید.
الف:شرحوظایفومسئولیتهاوترکیباعضایهیئتهایاستان.ب:تشخیصشالحیتهایفردیموضوعبندپمواد 5و 15این آییننامه.پ:آییننامهتخلفاتو
مجازاتها.ت :جداول مربوط به تخلفات و مجازات ها.ث :شرح وظایف و مسئولیت های موسس مدیر و مربی و کارآموز.ج :صدور و تمدید مجوزها به اشخاص حقیقی و
حقوقی.چ:ضوابطآموزشی،اداری،مالی.ح:مراکزآموزشیغیرمجاز.خ:رسیدگیبهامورآموزشگاهایآزاد.د:احرازصالحیتفنیوحرفهایمدیرومربیآموزشگاه.ذ:نظام
تشویقوتنبیهورسیدگیبهاعتراضمتقاضیانبهتصمیماتهیئتهاینظارتاستان.ر:ضوابطمربوطبهجداولشماره 1وشماره 2درآییننامهکهتاییدشدهبهمهر
دفترهیئتدولتمیباشد.ز:تعیینوتغییرمدتاعتبارمجوزها(پروتنهتاسیس،کارتهایمدیریتومربیگری)ژ:تعیینوتغییروجوهاتمندرجدرآییننامه.تبصره:سایر
وظایفواختیاراتهیئتنظارتمرکزیوترکیباعضایآنبهپیشنهادرئیسسازمانوتائیدوزیرکارواموراجتماعیتعیینمیگرددواعضایهیئتمذکورباحکم
رئیسسازمانمنصوبمیشوند.ماده-3تاسیسآموزشگاهمنوطبهصدوراجازهازطرفسازمانمیباشد.تبصره:مجوزفعالیتآموزشیموسساتکارآموزیآزادایرانی
درخارجازکشوروهمچنینموسساتومراکزکارآموزیآزادخارجیدرایرانتوسطسازمانصادرخواهدشد.مسئولیتتطبیقصدورمجوزفعالیت،صدورگواهینامهها
وایتانداردهایآموزشینمایندگیهایخارجیدرداخلکشوربرایاجرایآموزشهایمهارتیغیررسمیبهعهدهسازماناست.
مواد 14و  16و  39اساسنامه شورای عالی حوزه های علمیه
فصلپنجموظایفواختیارتشورایعالیماده -14طرحوتصویبایجادفضایآموزشیوتوسعهمدارسومراکزآموزشیعلوماسالمی.ماده -16تصویبطرحجهت
ایجادهماهنگیوپشتیبانیمراکزآموزشیعلومحوزوی.ماده-35تصویباساسنامهمراکزآموزشیتحقیقی،تبلیغی،پرورشی،خدماتیودیگرموسساتوابستهبهحوزه
علمیه.

ماده 3اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه مصوب 82
«شورایگسترش» باالترینمرجعتصمصمگیریدرزمینهایجادویاصدوراجازهتاسیس،توسعه،انحاللوصدورمدارکتحصیلیمراکزحوزویدرسطحکشوراستکه
بهآموزشیاپژوهشحوزویتحتنظرشورایعالیمبادرتمینماید.وظایفواختیاراتشورایگسترشبهترتیبذیلاست:
 -1تعیینراهبردها،سیاستهاوضوابطتوسعهآموزشحوزههایعلمیهدرتمامیرشتههاومقاطعتحصیلی،متناسببارسالتها،اهداف،سیاستها وبرنامههایبلند
مدتوکوتاهمدتحوزههایعلمیه.
 -2تعیینراهبردها،سیاستهاوضوابطتوسعهفضایآموزشی.پژوهشیمراکزحوزویدرسطحملیومنطقهایتعیینقطبهایعلمیونحوهتوزیعجغرافیاییآموزش
 -3بررسی،تصویبوصدورهرنوعمجوز،اعمازدائمییاموقت.درخصوصتاسیسیاتجهیزوتوسعهکلیهمراکزحوزویواحدهایتابعه.
 -4بررسیوتصویبضوابطتعیینظرفیتپذیرشمراکزحوزوی
 -5بررسیوتصویبایجادویاتوسعهرشتههایتحصیلیدرمقاطعمختلف
 -6تعیینشرایطومواردصدورمدارکتحصیلیکهتوسطمراکزحوزوییاستادهایمنطقهایحوزهانجاممیپذیرد
 -7اتخاذتصمیمدرموردجلوگیریازارائهوادامهفعالیتویاانحاللمراکزحوزویوواحدهایتابعهآنها.
 -8بررسیوتصویباساسنامهمراکزحوزویکهبامجوزشورایگسترشایجادویاازطریقسایرمراجعقانونیذیربط،تصویباساسنامهآنهابهشورایعالیویا
شورایگسترشمحولمیشود
 -5بررسیوتصویبطرحهایجامعمراکزحوزوی
بررسیونظارتبرایجادوتوسعهمراکزحوزویتامرحلهصدورمجوزقطعی
-19
تشکیلکمیتههایتخصصیموردنیازوتصویبآییننامههایداخلی
-11
ماده  5و ماده  11آیین نامه موضوع ماده  26قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده-5وظایفکمیسیونماده 26استانی:-1صدورموافقتاصولیجهتکلیهفعالیتهایبهزیستیمقرردرماده 26وابطالموافقتاصولیهاییکهتاریخاعتبار
آنهابهپایانرسیدهباشد. -2بررسیپروندههایاشخاصحقوقیوحقیقیمتقاضیدریافتپروانهفعالیتدراستان -3.صدورپروانهفعالیتجهتفعالیتدرقالب
بندهای1تا 12برایموسساتدارایپروانهتاسیسازکمیسیون عالیواستانیکهخواهانراهاندازیمراکزغیردولتیدارایموافقتاصولیازکمیسیوناستانی
مطابقبادستورالعملهایمعاونتهایتخصصی -4.رسیدگیبهشکایاتوتخلفاتموسساتومراکزغیردولتیموضوعاینآییننامه -5.ابطالموقتپروانهفعالیت
موسساتومراکزغیردولتی متخلفوارسالپروندهبهانضماممدرکتخلفجهتطرحدرکمیسیونعالیبرابردستورالعملتخصصی-6ابطالکارتیاپروانهمدیر
مسئولیومسئولیتفنیمراکزارائهدهندهخدماتبهزیستیبنابهدرخواستمتقاضی-7.اعالمموافقتیامخالفتیاایجادشعبهموسساتغیردولتیدرسطحهمان
استانوتکمیلپروندهموسساتمتقاضیایجادشعبهدرسایراستانهاوارسالبهکمیسیونعالیجهتاتخاذتصمیم.

مواد 2و 3و  25آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت موسسات مردم نهاد مصوب هیئت وزیران
ماده -2سازمانپسازاخذپروانهفعالیتوثبتبرابرضوابطاینآییننامهوسایرمقراتجاریدارایشخصیتحقوقیمیگردد.ماده -3موضوعفعالیتسازمان
مشتملبریکیازمواردعلمی،فرهنگی،اجتماعی،ورزشی،هنری،نیکوکاریوامورخیریه،بشردوستانه،امورزنان،آسیبدیدگاناجتماعی،حمایتی،بهداشتودرمان،
توانبخشی،محیطزیست،عمرانوآبادانیونظائرآنیامجموعهایازآنهامیباشد.ماده-25سازمانمکلفاستهرگونهتغییراتدرمفاداساسنامه،هیئتمدیره،
هیئتامناونشانیربهمرجعصدورپروانهمربوطاطالعدهد.درصورتاعالمعدممغایرتتغیراتبامقرراتاینآییننامهازسویمراجعیادشده،سازمانمکلف
استوفقآیینثبتنسبتبهثبتدرادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریودرجدرروزنامهرسمیاقدامنماید.
ماده  2و ماده  6آیین نامه اصالحی تشکیالت و موسسات غیر تجاری اصالحی
ماده-2تشکیالتوموسسهمزبورازلحاظانطباقبامقرراتاینآییننامهبهدوقسمتتقسیممیشوند:الفموسساتیکهمقصودازتشکیلآنجلبمنافعوتقسیم
آنبیناعضاءخودنباشد.ب-موسساتیکهمقصودازتشکیلآنممکناستجلبمنافعمادیوتقسیممنافعمزبوربیناعضاخودیاغیرباشد.مانندکانونهایفنیو
حقوقیوغیره.ماده-6اظهارنامهبایددارایضمایمزیرباشد:الف-نسخهاصلییارونوشتوکالتنامهدرصورتیکهتقاضابهتوسطوکیلدادهشدهباشد.ب-رونوشت
گواهیشدهتصدیقکشوریکهموسساتیاتشکیالتمزبوردرآنجابهثبترسیدهبانضمامترجمهمصدقآنبهفارسی.جدونسخهاساسنامهودونسخهترجمهمصدق
آنصورتیکهاصلاساسنامهبهزبانخارجیباشد.د-درصورتمجلسمجمععمومیمبنیبرانتخابهیئتمدیرهومعرفیکسانیکهحقامضادارند.ه-یکنسخهاجاره
نامهحاصلهازشهربانیدرصورتیکهموضوعثبتطبقمدلولردیفالفازماده2اینآییننامهباشد.ز-رسیدپرداختحقالثبت.
ماده  122قانون چهارم توسعه
پسازموافقتفرماندهیکلنیروهایمسلح،بهوزارتکشوراجازهدادهمیشودازطریقنیرویانتظامینسبتبهاعطایمجوزفعالیتبهمتقاضیانتشکیلموسسات
غیردولتیخدم اتحفاظتیومراقبتیوواگذاریبخشیازخدماتانتظامیوحفاظتیبهموسساتمذکورباحفظکنترلونظارتدقیقبراساسآییننامهاجراییکه
بهپیشنهادوزارتکشوروتاییدفرماندهیکلنیروهایمسلحبهتصویبشورایامنیتکشورمیرسداقدامنماید.
به استناد ماده  38آیین نامه اجرایی ماده 122قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی

ماده 38ـناجاموظفاستوضعیتوفعالیتدفاترخدماتالکترونیکپلیسومؤسساتیکهقبلازتصویباینآییننامهدرزمینهامورخدماتانتظامی،
حفاظتی،مراقبتی،نگهبانیوامثالآنتشکیلشدهاندودرحالحاضرفعالمیباشندراحداکثرظرفمدت6ماهاززمانانتشاررسمیاینآییننامه،با
ضوابطومقرراتآنتطبیقدادهونسبتبهاصالحموارداقدامودرصورتعدمتطابقدرمهلتمناسبتعیینشده،ازادامهفعالیتمؤسسهیادفترذیربط
جلوگیرینماید

ماده  71قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور بند 15کشور
وظایفشورایاسالمیشهربهشرحزیراست....بند-3نظارتبرحسناجرایمصوباتشوراوطرحهایمصوبدرامورشهرداریوسایرسازمانهایخدماتیدرصورتی
کهایننظارتمخلجریانعادیاینامورنگردد-15.تصویباساسنامهموسساتوشرکتهایوابستهبهشهرداریباتاییدوموافقتوزارتکشور.
مکاتبه شماره  81/22121مورخه  1396/19/15موضوع جلسه مورخه  1396/17/25هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار
جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور
با سالم و احترام -با عنایت به تفاهمات انجام شده در جلسه مورخ ( 31/3/22موضوع دعوتنامه شماره  88/28233مورخ  )31/3/13و مباحث مطروحه
در جلسه مورخ  31/8/8هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (موضوع دعوتنامه شماره  88/28823مورخ  )31/8/1که با حضور
نمایندگان محترم آن وزرتخانه در خصوص لزوم اخذ تاییدیه توسط اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از وزارت کشور در زمان تاسیس و
تغییرات موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری تشکیل شد ،مقرر گردید -1 :در اجرای بند  12ماده  31قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ،1932وزارت کشور یک مرجع واحد را در کل کشور جهت صدور تاییدیه موضوع قانون فوق الذکر تعیین و
به کلیه استانها ابالغ نماید تا ابهام موجود در مرجع استعالم بر طرف شود -2 .اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری موظف است در زمان ثبت
تاسیس و تغییرات اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری ،تاییده وزارت کشور را به عنوان یکی از مدارک ضروری از متقاضی درخواست نماید-9.
وزارت کشور موظف است تمهیدات الزم را به نحوی فراهم نماید که مهلت پاسخگویی  2ماهه برای وزارت خانه مذکور (مقرر در قانون الحاق یک تبصره
به بند  12ماده  31قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  )1938و فرآیند تایید مصوبات ،از سوی ذی
نفعان قابل رهگیری باشد .خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اجرای موارد فوق االشاره ،این دبیرخانه را از نتیجه اقدامات مطلع فرمایند.
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی
مادهواحده:بهمنظوراعمالنظارتمالیبرواحدهایتولیدی،بازرگانیوخدماتیوهمچنینحصولاطمینانازقابلاعتمادبودنصورتهایمالیواحدهای مزبوردر
جهتحفظمنافععمومی،صاحبانسرمایهودیگراشخاصذیحقوذینفع،بهدولتاجازهدادهمیشودحسبموردونیازترتیباتالزمرابرایاستفادهازخدمات
تخصصیوحرفهایحسابدارانذیصالحبهعنوانحسابداررسمیدرمواردزیربهعملآورد:الف -حسابرسیوبازرسیقانونیشرکتهایپذیرفتهشدهیامتقاضی
پذیرشدربورساوراقبهادار.ب-حسابرسیوبازرسیقانونسایرشرکتهایسهامی.ج-حسابرسیشرکتهایغیرسهامیوموسساتانتفاعیوغیرانتفاعی.د-حسابرسی
شرکتهایغیرسهامیوموسساتانتفاعیوغیرانتفاعی.د -حسابرسیوبازرسیقانونیشرکتهاوموسساتموضوعبندهایالفوبماده 7اساسنامهقانونیسازمان
حسابرسیمصوب.1366ه-حسابرسیمالیاتیاشخاصحقیقیوحقوقی.
تبصره -1شرایطوضوابطمربوطبهتعیینصالحیتحسابدارانرسمیوچگونگیانتخابآنانمطابقآییننامهایمیباشدکهبهپیشنهادوزیراموراقتصادیو
داراییبهتصویبهیاتوزیرانمیرسد.

تبصره-2بهمنظورتنظیمامورواعتالیحرفهحسابداریوحسابرسیونظارتحرفهایبرکارحسابدارانرسمی،نخستینگروهحسابدارانرسمیبانصابحداقلده
نفرمیتوانندبهعنوانهیاتموسسجامعهحسابدارانرسمیایرانرابهصورتموسسهایغیردولتی،غیرانتفاعیودارایاستقاللمالیوشخصیتحقوقیمستقل
تشکیلدهند.اساسنامهجامعهمزبورتوسطهیاتموسس،تهیهوبهتصویبهیاتوزیرانمیرسد.
تبصره-3حسابدارانرسمیمیتوانندبارعایتشرایطیکهدراساسنامهجامعهحسابدارانرسمیایرانموسسهحسابرسیتشکیلدهند.
تبصره -4حدودو ضوابط مربوط به چگونگی استفاده ازخدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور ،مطابقآیین نامه ای می باشد که به
پیشنهادوزیراموراقتصادیوداراییبهتصویبهیاتوزیرانمیرسد.
تبصره-5دستگاههایدولتیمیتوانندازخدماتسازمانحسابرسی-کهتنهاسازمانحسابرسیدولتیمحسوبمیشود-یاحسابدارانرسمیوموسساتحسابرسی
فوقالذکراستفادهکنند.
ماده  24و  25اساسنامه جامعه حسابداران
ماده-24آییننامهچگونگیانجاموظایفهیاتعالینظارتتوسطهیاتیادشدهتهیهوبهتصویبوزیراقتصادیوداراییمیرسد.
ماده -25موسسهحسابرسی،موسسهاستکهبهمنظورانجامخدماتحسابرسی،بازرسیقانونیوسایرخدماتتخصصیوحرفهایمندرجدربندتماده 1این
اساسنامه،توسطحداقلسهنفرحسابداررسمیشاغلوبراساسشرایطزیرتشکیلمیشود:
-1
-2
-3

-4

موسسهحسابرسیپسازصدورمجوزتاسیستوسطجامعهبایدبرطبقمقرراتبهعنوانموسسهانتفاعیغیرتجاریثبتشود.
درنامهرموسسهحسابرسیبایدعبارت«موسسهحسابرسی»وبهدنبالنامموسسه،عبارت«حسابدارانرسمی»قیدشود.
شرکاییکموسسهحسابرسیبایدبهطورتماموقتمنحصرادرهمانموسسهبهکارحرفهایاشتغالداشتهباشند.شرکاییادشدهبایدحداقلسهسالسابقه
کارتماموقتدرسطحمدیرحسابرسیدرموسساتعضوجامعهیاسازمانحسابرسیداشتهباشند.حسابدارانرسمیکهسوابقآنهادرسطحمدیرحسابرسیکمتراز
میزانمقرردراینمادهباشدمیتوانندبهصورتاستخدامتماموقتدرموسساتحسابرسیحسابرسی،کسریسوابقمذکورراتکمیلنمایند.ضوابطمربوطبه
احرازشرایطمدیرحسابرسیواستخدامآنهاتوسطشورایعالیتعیینمیگردد.
شرکایموسسهحسابرسیدرمقابلفعالیتهایموسسهواشخاصثالثمسئولیتتضامنیدارند.
تبصره -1فعالیتموسساتحسابرسیشاملارائهخدماتیادشدهدراینمادهوارزیابیسهام،سهمالشرکهوداوریمالیبارعایتقوانینومقرراتمربوطمی
باشدوانجامهرگونهفعالیتدیگرتوسطآنهاممنوعاست

تبصره-2شرطمالکیتخصوصیشرکااستثنائادرموردموسساتحسابرسیمفیدراهبروموسسهحسابرسیوزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح(موسسهغیر
دولتیزیرنظرستادکلنیروهایمسلح)ومتینمحاسبنوینمشروطبهرعایتکلیهضوابطدیگروانجامامورحرفهایازطریقحسابدارانرسمیاعمالنخواهد
شد.
تبصره  -3انجامفعالیتکارشناسی رسمی دادگستریدر رشته مرتبط در مورد اعضای جامعهکه عضو کانون کارشناس رسمی دادگستریمی باشند در قالب
موسسهیاغیرموسسهنیزبهشرطثبتدرآمدوهزینهدردفاتربهعنوانفعالیتحرفهایتلقیمیشود.
تبصره -4شرکایموسسه،شاغلینانفرادی،شاغلیندرموسساتحسابرسیوحسابدارانرسمیغیرشاغلحقهیچگونهمشارکتیادارابودنمنافعیبهطور
مستقیمیاغبرمستقیمدرموسسهحسابرسیدیگریرابهخدماتتخصصیوحرفهاییاسایرخدماتمرتبطباموضوعماده1ایناساسنامهاشتغالدارند،ندارند.
تبصره-5انعقادقراردادواگذاریکارموضوعبندتماده1ایناساسنامهبهصورتدستدومتوسطموسساتحسابرسیعضوجامعهواعضایشاغلانفرادیممنوع
میباشد. انعقاداینگونهقراردادهاتوسطسازمانحسابرسیدرچارچوبمفاداساسنامهقانونیآنبااشخاصحقیقیوحقوقییادشده،قرارداددستاولمحسوب
میشود.
مکاتبه شماره  97/212747مورخه  1397/13/28جامعه حسابداران رسمی ایران
جنابآقایمهندسادبمدیرکلمحترمثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
باسالمواحترام؛باتوجهبهبرگزاریجلساتهماهنگیبینجامعهحسابدارانرسمیایرانوآنادارهکل(موضوعنامهشماره56/297555مورخ)1356/19/16به
استحضارمیرساند:نظربهتسهیلامورتجاری،سرمایهگذاریوبهبودفضایکسبوکارونیزرعایتالزاماتواحکامقانونیازجملهاحکاممرتبطمقرردرقانون
اجرایسیاستهایکلیاصل 44قانوناساسیوقانونبهبودفضایکسبوکار،مبنیبرضرورتوجودمستنداتقانونیبرایصدورمجوزهایکسبوکارواز
طرفیباتوجهبهاینکهحسبمقرراتمعموالبهجامعهحسابدارانرسمیایران(مادهواحده5قانوناستفادهازخدماتتخصصیوحرفهایحسابدارانذیصالحبه
عنوانحسابداررسمیمصوب 1373واساسنامهجامعهحسابدارانرسمیایرانبهویژهمواد 24و 25آنصرفاارائهخدماتحسابرسیوبازرسقانونشرکتها
نیازمنداخذمجوزازاینجامعهمیباشد،خواهشمنداستمقررفرماییدمراجعثبتشرکتهاغیرازموردفوق،ازدرخواستهایدیگرازجملهمجوزموسسات
حسابداری(تاسیسیاتغییراتآن)کهاساسادرحوزهوظایفواختیاراتجامعهحسابدارانرسمیایراننیستخوددارینمایند.
بندهای«»7و«»8ماده()2دستورالعملاجراییموادناریهمصوب/482/6شورایامنیتملیکشور
88/12
/2784/4ونامه414455مورخ /3
نامهفرماندهیکلقواستادکلنیرویهایمسلح49985مورخ 
ماده  33آیین نامه اجرایی اصالح ماده  3راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم
سازمانثبتشرکتهاتقاضایثبتموسساتمترجمیراخواهدپذیرفتکهعالوهبرداشتنشرایطقانونیپروانهمترجمیرسمیمعتبرنیزداشتهباشد.

قانون ملی شدن صنعت نفت
بهنامسعادتملتایرانوبهمنظورکمکبهتامینصلحجهانی،امضاکنندگانذیلپیشنهادمینماییمکهصنعتنفتایراندرتماممناطقکشوربدوناستثنا
ملیاعالمشود،یعنیتمامعملیاتاکتشاف،استخراجوبهرهبرداریدردستدولتقرارگیرد.

قانوناصالحقانوننفت
نامه شماره /42/2434ص مورخ1393/13/17مدیر حقوقی اتاق بازرگانی صنایع و معادن وکشاورزی
جنابآقایمهندسادبمدیرمحترمثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری -موضوع:مجوزثبتتشکلهایاقتصادیواتاقهاوشوراهایمشترکبازرگانیوابستهبهاتاق
بازرگانیوصنایعومعدنجمهوریاسالمیایران.
با سالم و احترام -بازگشت به نامه شماره  52/15757مورخ  52/11/16و پیرو نامه های شماره 422567مورخ  ،1388/2/23 19/3/42/1984مورخ ،1388/4/13
/19/3/348صمورخ1359/4/13باتشکرازتوجهآنجناببهتدبیرامرمهمتاسیسوثبتتشکلهاواتاقهاوشوراهایمشترکبازرگانی،بهپیوستتصویرقوانینومقررات
مربوطبهتشکلهایوابستهبهاتاقبازرگانیوصنایعومعادنجمهوریاسالمیایرانرابهشرحزیرارسالوبهاطالعمیرساند.الف--1بنددوکونماده5قانوناتاق
بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  1365اصالحی سال  .1373 -2آیین نامه تشکیل اتاقهای مشترک بازرگانی و صنایع و معادن مصوب
 1378/8/23شورایعالینظارتبراتاقایران. -3آییننامهتاسیسوتوسعهتشکلهایاقتصادیمصوب 89/12/14شورایعالینظارتبراتاقایران. -4آییننامهتقویت
تشکلهایاقتصادیمصوب 1375شورایعالینظارت.چهارمتنفوقصراحتدارنددراینکهتاسیساتاقوشورایبازرگانیوصنایعومعادنوکشاورزیمشترکبادیگر
کشورها،درایرانباهدفارتباطاقتصادیبادیگرکشورهاونیزتشکیلاتحادیهها،سندیکاها،انجمنهاوکانونهایفعاالنتجارتبهمعنایعاماعمازانواعرشتههای
صنعتوبازرگانیوکشاورزیوغیرهازاختیاراتووظایفاتاقایراناست.قبولدرخواستتاسیس،تاییداساسنامه،موافقتباتاسیسوتشکیلمجامعوثبتصورتجلسات
آنهابانظارتوموافقتاتاقایراناست،بنابراینثبتوانتشارآگهیمصوباتمجامعموسساتمذکورموکولبهموافقتاتاقایراناست.-5بهموجببنددماده51قانون
نحوهاجرایسیاستهایکلیاصل 44قانوناساسیمصوب 1386ساماندهیوهماهنگیتشکلهایاقتصادیبرعهدهاطاقگذاشتهشدهاست.-6بهموجبماده 12قانون
ارتقاءسالمتنظاماداریومقابلهبافسادمنتشرهدرروزنامهرسمی 15462مورخ 1359/19/5ثبتتشکلهاواتاقهاوشوراهایمشترکزیرنظراتاقبازرگانیوورود
اطالعاتبهپایگاهاشخاصحقوقیوتولیدشناسهملیآنهادراختیارایناتاقاست.-7بهموجبماده5قانونبهبودمستمرمحیطکسبوکارمنتشرهدرشماره15525
مورخ1359/12/28روزنامهرسمیشناساییتشکلهاموجود،ثبتتشکلهایجدید،حذفتشکلهایموازی،هماهنگیوساماندهیتشکلهاازاختیاراتاتاقبازرگانیاست.
دراجرایقوانینومقرراتفوقالذکر،ضرورتداردثبتتاسیسوتغییراتومجامععادیوفوقالعادهتشکلهاونیزاتاقهاوشوراهایمشترکباکسبموافقتکتبیاین
اتاقوباامضایرئیساتاقصورتپذیرد.

ب- هرشرکتیاموسسهایکهعنواناازنامشرکتیاموسسهایرانییانمایندگییاشعبهشرکتیاموسسهخارجیاستفادهکندامامحتوایفعالیتآنهمانحوزهاتاق
مشترک،یاتشکلهایتجاریباشدنیزمشمولحکمفوقاست.
ج-بنابهمستفادازاصولکلیوخصوصاتبصره1ماده1آییننامهاصالحیثبتتشکیالتوموسساتغیرتجاریمصوبسال1337استفادهازعنواناتاق،اتاقمشترک،
انجمن،اتحادیهوکانونکهعناوینرسمیدولتیاستکهبرایموسساتتعریفشدهدرقانونشناختهشدهوبهکاررفتهاندازسویاشخاصغیرازدولتویابدونکسب
موافقتدولتیاکسبموافقتنهادماذونازقبلدولت،غیرقانونیاستوموجبایجادسردرگمی،اشتباهوتخلفاتاداریوامنیتیمیگردد،خواهشمنداستدراین
مواردباتوجهبهحساسیتموضوعات،ازثبتموسساتوشرکتهاباعناوینفوقالذکرخودداریودرمقامتردیدازاتاقایراناستعالمشود.-5باوجودمکاتباتقبلیدر
گذشتهمواردیدرشدهکهآگهیهایمجامعاتاقمشترکاتحادیهبدوناینکهازطریقریاستاتاقایرانارسالباشددراینادارهثبتودرروزنامههایعادیویا
رسمیانتشاریافتهاستکهبهنظرمیرسدتاکیدآنجانبدرجلوگیریازتکرارضرورتدارد.همچنینپیرومذاکرهبادفترآنجانبخواهشمنداستدرجلسهایکهبه
صرفناهاردرروزشنبهمورخ 1353/3/24راسساعت 13دردفترحقوقیاتاقایرانجهتبررسیموضوعاتمربوطبهآناداهکلبرگزارمیشودشخصادرمعیت
همکارانخودشرکتفرمایید.باآرزویتوفیقاتهرچهبیشترآنبرادرگرامیوهمکارانارزشمند.
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران وکار مصوب پانزدهم اسفندماه  1369با اصالحات پانزدهم آذرماه 1373
ماده-1بمنظ ورکمکبهفراهمآوردنموجباترشدوتوسعهاقتصادکشور،تبادلافکاروبیانآراءوعقایدمدیرانصنعتی،معدنی،کشاورزیوبازرگانی بموجبوظایفو
اختیاراتاینقانوناتاقبازرگانیوصنایعومعادنجمهوریاسالمیایرانتاسیسمیشود.
ماده-2اتاقبازرگانیوصنایعومعادنجمهوریاسالمیایرانموسسهایغیرانتفاعیاستکهدارایشخصیتحقوقیواستقاللمالیمیباشد.
ماده-3مرکزاتاقبازرگانیوصنایعومعادنجمهوریاسالمیایرانکهدراینقانون«اتاقایران»نامیدهمیشود،درتهرانمیباشد.
ماده-4حوزهفعالیتاتاقشهرستانمحدودبهحدودتعیینشدهدرقانونتقسیماتکشوراستواتاقشهرستانهادارایشخصیتحقوقیبودهودراموراداریومالیخود
براساسمقرراتمربوطهمستقلمیباشد.
تبصره-1تاسیساتاقدرشهرستانهامنوطبهداشتنحداقل59عضومیباشد.
تبصره-2تهرانمانندسایرشهرستانهادارایاتاقمستقلبودهوحوزهفعالیتوشرحوظایفآنبابقیهاتاقهایکساناست.
تبصره-3نحوهومیزانکمکمالیاتاقایرانبهاتاقشهرستانهامنوطبهتصویبهیاترییساتاقایراناست.
وظایفواختیارات
ماده-5وظایفواختیاراتاتاقایرانعبارتستاز:
الف–ایجادهماهنگیوهمکاریبینبازرگانانوصاحبانصنایعومعادنوکشاورزیدراجرایقوانینمربوطهومقرراتجاریمملکتی.
ب–ارائهنظرمشورتیدرموردمسائلاقتصادیکشوراعمازبازرگانی،صنعتیومعدنیومانندآنبهقوایسهگانه.
ج–همکاریبادستگاههایاجراییوسایرمراجعذیربطبهمنظوراجرایقوانینومقرراتمربوطبهاتاق

د-ارتباطبااتاقسایرکشورهاوتشکیلاتاقهایمشترکوکمیتههایمشترکباآنهابراساسسیاستهایکلینظامجمهوریاسالمیایران.
هـ -تشکیلنمایشگاههایتخصصیوبازرگانیداخلیوخارجیباکسبمجوزازوزارتبازرگانیوشرکتدرسمینارهاوکنفرانسهایمربوطبهفعالیتهایبازرگانی،
صنعتی،معدنیوکشاورزیاتاقدرچارچوبسیاستهاینظامجمهوریاسالمیایران.
و-کوششدرراهشناساییبازارکاالهایصادراتیایراندرخارجازکشوروتشویقوکمکبهموسساتمربوطهجهتشرکتدرنمایشگاههایبازرگانیداخلیوخارجی.
ز-تشویقوترغیبسرمایهگذاریداخلیدرامورتولیدیباالخصتولیدکاالهایصادراتیکهدارایمزیتنسبیباشند.
ح- تالشدرجهتبررسیوحکمیتدرموردمسائلبازرگانیداخلیوخارجیاعضاوسایرمتقاضیانازطریقتشکیلمرکزداوریاتاقایرانطبقاساسنامهایکهتوسط
دستگاهقضاییتهیهوبهتصویبمجلسشورایاسالمیخواهدرسید.
ط-ایجادوادارهمرکزآمارواطالعاتاقتصادیبمنظورانجاموظائفوفعالیتهایاتاق.
ی-صدورکارتعضویتطبقآییننامهاتاقایرانجهتتکمیلمدارکصدورکارتبازرگانی.
ک-تشکیلاتحادیههایصادراتیووارداتیوسندیکاهایتولیدیدرزمینهفعالیتهایبازرگانی،صنعتی،معدنیوخدماتیطبقمقرراتمربوط.
ل-دائرکردنددورههایکاربردیدررشتههایمختلفبازرگانی،صنعتی،معدنیوخدماتیمتناسببااحتیاجاتکشور.
م-تهیه،صدور،تفریغوتاییداسنادیکهطبقمقرراتبینالمللیبعهدهاتاقایرانمیباشدباهماهنگیوزارتبازرگانی.
ن-تشکیلاتاقهایمشترکباکشورهایدوستباهماهنگیوزارتبازرگانیوامورخارجه.
ارکاناتاقایران
ماده-6ارکاناتاقایرانعبارتستاز:
الف-شورایعالینظارت
ب-هیاتنمایندگان
ج-هیاترییسه
ماده-7ارکاناتاقشهرستانهاعبارتستاز:
الف-هیاتنمایندگان
ب-هیاترییسه
ماده-8شورایعالینظارتبراتاقایرانازاشخاصزیرتشکیلمیشود:
وزراءبازرگانی،اموراقتصادیودارایی،صنایع،معادنوفلزاتوکشاورزی،رییسموسسهاستانداردورییسودونایبرییساتاقایرانوریاستشورایعالینظارتباوزیر
بازرگانیمیباشد.()1
ماده-5وظایفشورایعالینظارتعبارتستاز:
الف-بررسیوتصویبآییننامهمربوطبهنحوهعضویتدرهریکازاتاقهاوتعیینحدودآنبهپیشنهادهیاترییسه.

ب-سیاستگذاریوتعیینخطمشیهایکلیاتاقهاونظارتعالیبراجرایصحیحآنهادرقالبقوانینومقرراتمربوطه.
ج-رسیدگیبهپیشنهاداتوشکایاتاتاقهادرخصوصکیفیتفعالیتونحوهبهبودامورآنها.
د-انحاللاتاقهاطبقماده.19
هـ-تعیینهیاترییسهموقتحداکثربهمدت3ماهبرایاتاقهاییکهقادربهانجاموظایفخودنبودهبااعالمتاریخانتخاباتجدید.
و-استماعگزارشعملکردواخذتصمیمدربارهنظراتارائهشدهتوسطاتاقایران.
تبصره-1شورایعالینظارتحداقلسالیدوبارتشکیلجلسهمیدهد.نحوهتشکیلجلساتورسمیتیافتنآنهاطیآییننامهایخواهدبودکهبهتصویبشورایعالی
نظارتمیرسد.
تبصره-2مواردوشرایطابطالعضویتبراساسآییننامهایخواهدبودکهبهپیشنهادهیاترییسهبهتصویبشورایعالینظارتخواهدرسید.
ماده-19اتاقهابهدالیلذیلبااعالمشورایعالینظارتبهصورتموقتیادائمتعطیلویامنحلمیشوند:
ازدستدادنحدنصاباعضایاتاقعدمشرکتاعضاءدرکاندیداشدنوقبولمسئولیتدراتاقتبصره-بااعالمانحاللازطرفشورایعالینظارتهیاتیمرکباز 3نفربهانتصابآنشورامشخصتابراساسآییننامهایکهبهتصویبشورامیرسدمطابققوانین
جاریانحاللشرکتهانسبتبهمایملکوتعهداتمالیاتاقمذکورعملنمایند.
هیاتنمایندگان
ماده-11هیاتنمایندگاناتاقایران:
هیاتنمایندگاناتاقایرانازمنتخبیناتاقهایسراسرکشورونمایندگاناتحادیههاوسندیکاهایوابستهبهاتاقتشکیلمیشود.
تبصره-1دراولینجلسه،هیاتنمایندگاناتاقمربوطهبرایمدتچهارسالانتخابوبهاتاقایرانمعرفیمیشوند.
تبصره-2هراتاقیکهکمتراز159عضوداشتهباشدیکنفرنمایندهواتاقیکهبیشاز159عضوداشتهباشدبرایهر199عضویکنفرنمایندهخواهدداشت.
تبصره-3ازهراتحادیهوسندیکایوابستهبهاتاقایرانیکنفرانتخابومعرفیمیشود.
تبصره-4عضویتدرهیاتنمایندگاناتاقایرانافتخاریاست.
ماده-12تعدادهیاتنمایندگاناتاقتهران69نفرمیباشدکهبهترتیبذیلبرایمدت4سالانتخابمیشوند:
 29نفربهانتصابوزراءباترکیب 19نفرازوزارتبازرگانی، 8نفرازوزارتصنایعو 2نفرازوزارتمعادنوفلزات، 49نفرازبیناعضاءاتاقتهرانباترکیب 29نفراز
بخشبازرگانی،16نفرازبخشصنعتگرانو4نفرازبخشمعدن.
ماده-13تعدادهیاتنمایندگاناتاقسایرشهرستانها15نفرمیباشدکه 6نفرازبخشبازرگانی،6نفرازبخشصنعتو3نفرازبخشمعدناتاقمربوطهبرایمدت4
سالانتخابمیشوند.
تبصره-درصورتعدمداوطلبپذیرفتهشدهدرهربخش،ازداوطلبانموجوددربخشهایدیگرانتخابمیشوند.

ماده-14عضویتدرهراتاقمنوطبهداشتنکارتعضویتمعتبرازاتاقمربوطهخواهدبود.
ماده-15انتخاباتهریکازاتاقهادریکروزانجاممیشودوانتخاباتسراسرکشورظرفمدتیکماهپایانمیپذیرد.
تبصره-1اتاقایرانمکلفاستدوماهقبلازپایانهردورهانتخاباتهیاتنمایندگاندورهبعدرابرگزارکند.
تبصره-2برایانجامانتخاباتنمایندگاناتاقتهرانوشهرستانها،یکانجمننظارتبرانتخاباتمرکبازیکنفرنمایندهازوزارتبازرگانیبهمعرفیوزیربازرگانیو4نفر
نمایندگاناتاقایرانبهمعرفیرییساتاقتشکیلمیگردد.اینانجمنبرایانجامانتخاباتاتاقشهرستانهاهیاتیراکهکمترازسهنفرنباشدمتشکلازیکنفرنماینده
وزارتبازرگانیومابقیازاعضایخوشناماتاقبازرگانیشهرستانمربوطهانتخابخواهدکردوانجمنمذکوربهوسیلهآگهیدریکیازجرایدکثیراالنتشارتاریخشروع
انتخاباتوخاتمهآنوشرایطانتخاباترابهاطالعاعضایاتاقهایمربوطخواهدرسانید.
ماده-16وظایفواختیاراتهیاتنمایندگاناتاقایرانعبارتستاز:
الف-انتخاباعضایهیاترییسه.
ب-بررسیوتصویببودجهاتاقوتفریغبودجه.
ج-بررسیواظهارنظرنسبتبهگزارشاتوپیشنهاداتکمیسیونهاوسایرواحدهایاتاقواتخاذتصمیمنسبتبهآنهادرمحدوداختیاراتمحوله.
د-تشکیلکمیسیونهایمشورتیبهتعدادموردنیازونیزانتخاباعضایآنهاازبینخود.
هـ - تهیهوپیشنهادآییننامههایاجراییاینقانونبهشورایعالینظارتجهتاتخاذتصمیمحداکثربمدتدوماهپسازتشکیلاتاقایرانو نیزپیشنهاداصالحات
بعدیآییننامهبارعایتتبصره2ماده.15
هیاترییسه
ماده-17اعضاءهیاترییسهاتاقایران7نفروهرکدامازشهرستانها5نفرمیباشدکهدراولینجلسههیاتنمایندگانبرایمدت4سالانتخابمیشوند.
ماده-18بهمنظورادارهاموراجراییاتاقبراساسقوانینومقرراتوآییننامههایمربوطه،رییساتاقیکنفررابعنواندبیرکلبههیاترییسهپیشنهادمینماید،کهپس
ازتصویبهیاترییسه،زیرنظررییسانجاموظیفهنماید.
تبصره-تعویضدبیرکلبهپیشنهادرییسوتصویبهیاترییسهخواهدبود.
ماده-15وظایفواختیاراتهیاترییساتاقایرانعبارتستاز:
الف-اجرایمصوباتشورایعالینظارتوهیاتنمایندگان
ب-بررسیوتاییدپیشنهاداتوگزارشاتکمیسیونهایاتاقوگزارشآنبههیاتنمایندگانوشورایعالینظارتحسبمورد.
ج-انتخابنمایندگاناتاقبرایشرکتدرمجامعرسمیداخلییابینالمللیوتعیینحدودکاروفعالیتهایآنهاوهزینههایمربوطه.
د-بررسیوتاییدبودجهوتفریغبودجهسالیانهکهازطرفدبیرکلتهیهمیگرددوپیشنهادآنبههیاتنمایندگانجهتتصویب.
ماده-29وظایفواختیاراتهیاترییسهاتاقشهرستانهابشرحذیلمیباشد:
الف-اجرایمصوباتهیاتنمایندگانوشورایعالینظارت

ب-بررسیوتاییدپیشنهاداتوگزارشاتکمیسیونهاوارایهآنبههیاتنمایندگان.
ج-انتخابنمایندگاناتاقشهرستانهابرایشرکتدرمجامعرسمیداخلی.
د-بررسیگزارشبودجهوتفریغبودجهسالیانهوپیشنهادآنبههیاتنمایندگانجهتتصویب.
ماده-21درآمداتاقایرانازمحلهایزیرتامینخواهدشد:
الف-حقعضویتساالنهطبقآییننامهایکهبهپیشنهادهیاترییسهوبهتصویبهیاتنمایندگاناتاقخواهدرسید.
ب -ازمحلاجرایقانوننحوهتامینهزینههایاتاقهایبازرگانیوصنایعومعادنجمهوریاسالمیایرانمصوبیازدهمآبانماهیکهزاروسیصدوهفتادودومجلس
شورایاسالمی.
ماده-22درآمداتاقطبقضوابطیکهبهپیشنهادهیاترییسهبهتصویبهیاتنمایندگانمیرسدبهمصرفخواهدرسید.
ماده-23درکلیهقوانینومقرراتیکهذکریازاتاقبازرگانیتهرانیااتاقبازرگانیوصنایعومعادنایرانشدهباشد،اتاقایرانجانشینآنخواهدبود.
ماده-24آییننامههایاجراییاینقانوندرسطحکشورونیزضوابطومقرراتکلیناظربروظایفواختیاراتاتاقشهرستانهایاهیاتنمایندگاناتاقایرانوتصمیماتی
کهبهاینترتیبتصویبمیشود،برایهیاترییسهوسایرارکانالزماالجرامیباشد.
ماده-25کلیهداراییها،اموالمنقولوغیرمنقول،تعهداتودیوناتاقبازرگانیوصنایعومعادنبهاتاقایرانمنتقلخواهدشد.
ماده-26ازتاریختصویباینقانونکلیهقوانینمغایرلغووانتخاباتجدیداتاقهابراساساینقانونانجامخواهدپذیرفت.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
دراینقانوناصطالحاتزیربهجایعباراتمشروحتعریفشدهبهکارمیروند:

ماده1ـ
الفـاتاقهاشامل:اتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایرانواتاقتعاونمرکزیجمهوریاسالمیایراناست.
ممییابد.
تبصره ـاتاقبازرگانی،صنایعومعادنایرانازتاریختصویباینقانونبهاتاقبازرگانی،صنایعومعادنوکشاورزیایران(اتاقایران)تغییرنا 
اتاقایرانموظفاستوظایفناشیازقانونتأسیساتاقوبند(د)ماده()51قانوناجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم()44قانوناساسیدرحیطهکشاورزی،آب
ومنابعطبیعیوصنایعغذاییرادراولویتبرنامههایخودقراردهدوبااجراییکبرنامهسهسالهویژه،شاملایجـاد«مرکـزملـیمطالعـاتراهبـردیکشـاورزیوآب
(غیردولتی)»توانمندیخوددراینبخشهاراارتقاءبخشد.
ب ـتشکلاقتصادی: تشکلهاییکهبهمنظورحفظحقوقومنافعمشروعوقانونیاعضاءوساماندهیفعالیتوبهبودوضعیتاقتصادیاعضاءاعمازحقیقیوحقوقی،
بهموجبقانونویابهصورتداوطلبانهتوسطمدیرانصنایعومعادن،کشاورزی،بازرگانی،خدماتونیزصاحبانکسبیاپیشهیاحرفهوتجارتنزداتاقهایاسایرمراجـع
قانونیثبتشدهیامیشوند.

پـتشکلاقتصادیسراسری:آندستهازتشکلهایاقتصادیکهدرچندیناستانکشورشعبهوعضوداشتهباشند.
تبصرهـتشخیصسراسریبودنتشکلهایاقتصادیحسبموردبرعهدهاتاقهااست.

تـقانوناصل(:)44عبارتازقانوناجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم()44قانوناساسیاست.
هومشروعاقتصادیازقبیلتولید،خریدوفروشکاالوخدماتبهقصدکسبمنافعاقتصادیاطالقمیشود.

ثـکسبوکار:بههرنوعفعالیتتکرارشوند
عبارتاستازمجموعهعواملمؤثردرادارهیاعملکردبنگاههایتولیدیکهخارجازکنترلمدیرانآنهامیباشند.

جـمحیطکسبوکار:
چـشورایگفتوگو:عبارتازشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیموضوعماده()75قانونبرنامهپنجسالهپـنجمتوسـعهجمهـوریاسـالمیایـرانمصـوب
1385/19/15است.
حـدستگاههایاجرائی:شاملکلیهدستگاههایموضوعماده()5قانونمدیریتخدماتکشوریمصوب1386/7/8است.
خـمعامالتمتوسطوبزرگ:عبارتازمعامالتموضوعماده()3قانونبرگزاریمناقصاتاست.
نامهها،نظرکتبیاتاقهاوآندستهازتشکلهای
دولتمکلفاستدرمراحلبررسیموضوعاتمربوطبهمحیطکسبوکاربرایاصالحوتدوینمقرراتوآیین 

 ماده2ـ
طیکهعضواتاقهانیستند،اعمازکارفرماییوکارگریرادرخواستوبررسیکندوهرگاهالزمدیدآنانرابهجلساتتصمیمگیریدعوتنماید.

ذیرب

درموردشرکتدادناتاقهادرشوراهایتصمیمگیریبرایدولت،ششماهپـسازالزماالجـراءشـدن

تبصره ـمهلتاجرایحکمبند(ب)ماده()51قانوناصل()44
اینقانوناست.
ماده9ـدستگاههایاجرائیمکلفندهنگامتدوینیااصالحمقررات،بخشنامههاورویههایاجرائی،نظرتشکلهایاقتصادیذیربطرااستعالمکنندوموردتوجهقـرار
دهند.
زوضعیتمحیطکسبوکاردرکشور،شاخصهایملیمحیطکسبوکاردرایرانراتدوینوبهطـورسـاالنهو

 ماده1ـاتاقهاموظفندبهمنظوراطالعسیاستگذارانا
فصلیحسبموردبهتفکیکاستانها،بخشهاوفعالیتهایاقتصادی،سنجشواعالمنمایند.
بندیهایجهانیکسبوکاررابهبودبخشد
المللی،جایگاهایراندررتبه 


یبین
تبصره ـوزارتاموراقتصادیوداراییموظفاستباهمکاریدستگاههایاجرائیونهادها
ووضعیتاقتصادیمناسبکشوررابهسرمایهگذارانخارجیمعرفیکند.

ماده 2ـاتاقهامکلفندفهرستملیتشکلهایاقتصادیراتهیهوتغییراتآنرااعالمنمایند.درآندستهازفعالیتهایاقتصادیکهفاقدتشکلفعالمیباشـند،اتاقهـا
موظفندبرایساماندهی،ایجادوثبتتشکلهایاقتصادیفعالزمینههایالزمراایجادکنندودرفعالیتهاییکهتشکلهایمـوازیوجـوددارد،زمینـهادغـام،شـبکهسـازی،
یکپارچهسازیوانسجامتشکلهایموازیرافراهمنمایند.

 تبصره1ـاتاقهاموظفنددرفعالیتهایصادراتغیرنفتیباایجادانسجام،هماهنگیوتقسیمکار،ازفعالیتموازیتشکلهاجلـوگیریکننـد.همـهتشـکلهایاقتصـادی
موظفنددراجرایاحکاماینمادهبااتاقهاهمکاریکنند.
 تبصره2ـمؤسسانومدیرانتشکلهایاقتصادینبایدمانععضویتداوطلبانجدیدواجدشرایطواستفادهآنهاازمنافعحضوردراینتشکلهاشوند.نظراتاصنافیـا
تشکلهایجدیداقتصادیسراسریباحضوررئیسشورایاصنافکشورویارؤسایاینتشکلهادرشورایگفتگوبررسیمیشود.


ماده 1ـمرکزآمارایرانموظفاستبرنامهملیآماریکشورموضوعماده()54قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهوریاسالمیایـرانراطـوریتهیـهکنـدکـه
براساسآناطالعاتآماریموردنیازبرایفعاالناقتصادیوسرمایهگذاراندرایراندرپایگاهاطالعاتآماریکشوربهشکلمستمروروزآمدارائهگردد.

گذارانوفعاالناقتصادیکهبایدبهشکلمستمردراینپایگاهمنتشرشود،توسطشورایگفتوگوتعیینمیشود.


موردنیازسرمایه
اقالمواطالعاتآماری
ماده3ـبهمنظورساماندهیوکاهشمراجعاتنمایندگاندستگاههایاجرائیبهواحدهایتولیدی،افزایشاعتمادمتقابلمیاندولتوکارآفرینانودرراستایتحقق
دولتالکترونیک،معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهورموظفاستباتشکیل«کمیتهسـاماندهیمراجعـهنماینـدگاندسـتگاههایاجرائـیبـهواحـدهای

تولیدی»ضمندعوتازنمایندگاندستگاههایذیربطواتاقها،پیشنویسآییننامههرگونهبازدیدومراجعهنمایندگاندستگاههایاجرائیبهواحدهایتولیدیراتـدوین
کمیتهیادشدهواجرایتصمیماتودستورالعملهایآنمیباشند.همچنینماده()79

نمایدوبهتصویبهیأتوزیرانبرساند.کلیهدستگاههایاجرائیموظفبههمکاریبا
قانوناستمرارمییابد.

قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهوریاسالمیایراندربارهصدورمجوزهایفعالیتاقتصادیبهشکلپنجرهواحد،پسازپایانمدتآن
ماده 8ـوزارتصنعت،معدنوتجارتموظفاستباهمکاریوزارتخانههایاموراقتصادیوداراییوجهادکشاورزی،اتاقهاوسایردستگاههایذیربط،ظرفشـش
ماهپسازالزم االجراءشدناینقانون،فرآیندتجارتخارجیاعمازوارداتوصادراتکاالوخدماتوصدوراسنادومدارکمربوطازقبیلگواهیمبدأ،فرمهـایتجـاری،
نامه،بدوننیازبهمراجعهحضوریذینفعرابهصورتالکترونیکیدرآورد.


هایبهداشتواستاندارد،اعتباراسنادی،ثبتسفارش،پروانهگمرکیوبیمه

گواهی
منابعمالیموردنیازبرایاجرایاینمادهازسرفصلهایدولتالکترونیکدربودجههایسنواتیونیزصرفهجوییهایحاصلازبهبـودفرآینـدهاوکـاهشدیـوانسـاالری،
تأمینمیشود.

هایسیاسیکشوردرخارجرادرخدمتتولیدکنندگانداخلیوسرمایهگذاراندرایرانو


وزارتامورخارجهموظفاستظرفیتهایروابطخارجیونمایندگی
ماده3ـ
بهویژهصادرکنندگانکاالهاوخدماتقراردهد.

ربطواتاقها،آییننامه


هایاموراقتصادیودارایی،صنعت،معدنوتجارتوسایردستگاههایاجرائیذی

وزارتامورخارجهموظفاستظرفششماهباهمکاریوزارتخانه
اجرائیاینمادهراتهیهوبرایتصویببههیأتوزیرانارائهنماید.
 ماده18ـوزارتامورخارجهموظفاستباانجاماقداماتیازقبیللغوروادیدتجاریباکشورهایطرفتجاری،تنظیمتوافقاتصدورروادیدتجاریبلندمدتوپرترددو
نسرمایهگذاریخارجیومرتبطین

نظایرآن،ترتیبیاتخاذنمایدتااخذروادیدتجاریبرایصادرکنندگانکاالهاوخدماتفنیمهندسیازایرانونیزترددواقامتداوطلبا
ترینوسریعترینشکلممکنمحققشود.


آنهادرکشور،بهسهل
شورایگفتوگوباترکیبوتبصرههایمصرحدرماده()75قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهوریاسالمیایرانپسازپایانمدتآنقانوناسـتمرار

ماده11ـ
مییابد.وظایفواختیاراتشورایگفتوگوبهشرحذیلاست:

نامه،بخشنامه،دستورالعمل،شیوهنامهیارویهاجرائیدرجهتبهبودمحیطکسبوکاردرایرانبهمسـؤوالن

الف ـپیشنهاداصالح،حذفیاوضعمقرراتاعمازآیین
مربوطهبراساسگزارشتهیهشدهازسویدبیرخانهاینشورا

نتشـکلهادر
 ب ـاستماعنظراتوپیشنهادهاینمایندگاناصنافیاتشکلهایاقتصادیسراسریباحضوررئیسشورایاصنافکشـورویـاحسـبمـوردرؤسـایایـ 
جلساتشورا
پ ـارائهخواستهها،پیشنهادهاوتذکراتمتقابلمسؤوالندستگاههایاجرائیونمایندگانتشکلهایبخشهایخصوصیوتعاونیوبحـثوبررسـیواقنـاعوتفـاهم
دربارهخواستههایمذکور

تـارائهپیشنهادبرایارتقاءفرهنگاقتصادی،اخالقکسبوکارومهارتهایشغلیوکارآفرینیدرکشور
سازیبرایتصمیمگیریدربارهآنها


یاسالمیایرانوزمینه
ثـبررسیگزارشهایکمیتهموضوعماده()76قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهور
هابرایبنگاههایبامالکیتغیرازبخشهایخصوصیوتعاونیوزمینهسازیبرایحذفیا

جـپیگیریگزارشاتاقهادربارهامتیازاتموجوددرقوانینومقرراتورویه
تعمیماینامتیازاتبهمنظوراجرایکاملومؤثرماده()8قانوناصل()44
چـارائهپیشنهاددرموردقراردادهایدستگاههایاجرائیبافعاالناقتصادیبخشهایخصوصیوتعاونیبهمنظورایجادتراضیومنعتحمیلشرایطناعادالنهبهطرف
مقابلدراینقراردادها
ح ـزمینهسازیبرایشناساییواحدهایتولیدیمشمولپرداختمالیاتباهمکاریتشکلهایاقتصادیبهمنظوردریافتمالیاتازهمهفعاالناقتصـادیوگسـترش
پایهمالیاتی
خـتعیینوانتشاراطالعاتآماریموردنیازبرایفعاالناقتصادیباقیدروزآمدسازیمستمردرپایگاهاطالعاتآماریکشورموضوعماده()6اینقانون
دـتعیینمصادیقامتیازاتتخصیصیافتهبهبخشهایتعاونیوخصوصیموضوعمواد()22و()27اینقانون
تبصره1ـ وزیریاباالترینمقامدستگاههایاجرائیکهموضوعمربوطبهآندستگاهدردستورشورایگفتوگوقرارمیگیرد،موظفاستبادعوتدبیرخانهاینشـورا
وگوشرکتکندوحسبموردنمایندگانتاماالختیارخودرابهکمیسیونهایزیرمجموعهدبیرخانهشورامعرفینماید.


خوددرجلسهمربوطهدرشورایگفت
آتیومصوباتهرجلسهرادراختیاررسانههاقراردهد.

دبیرشورا،سخنگویآننیزمیباشدوموظفاستدستورجلسه

 تبصره2ـ
ها،دستورالعملهاورویههایاجرائیمخـلکسـبوکـار،بـه


تواننددرخواستهایخودرابرایاصالحقوانین،مقررات،بخشنامه
ماده12ـتشکلهایاقتصادیسراسریمی
همراهاستداللفنیوحقوقیمربوطهبهدبیرخانهشورایگفتوگوارسالودرخواستخودراپیگیریکنند.درصورتمخالفتشورایگفتوگوبادرخواستارسالشـده،
دبیرخانهشوراموظفاستدالیلمخالفتبادرخواستمربوطهرابهطورکتبیبهتشکلذیربطاطالعدهد.

ماده19ـدرهریکازاستانها،استاندارموظفاستباهمکاریرؤسایاتاقهادراستان،شورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیدراستانراباترکیبیمتناسـببـا
اینشوراوبهریاستخودتشکیلدهدوفرآینددریافتوبررسیدرخواستتشکلهاوفعاالناقتصادیواتخاذتصمیمدرجهـتبهبـودمحـیطکسـبوکـاردراسـتانرا
شوراهایگفت وگودراستانهاموظفندآندستهازگزارشهاودرخواستهایرسیدهکهابعادملیوفراگیرداشتهباشدراجهـتبررسـیوتصـمیمگیـریبـه

سازماندهیکند.
دبیرخانهشورایگفتوگوارسالکنند.


راتوسطدبیرخانهشورایگفتوگـودراتـاقایـرانتهیـهو

تبصره ـدستورالعملتشکیلونحوهادارهجلساتشوراهایاستانیگفتوگووفرمهایدرخواستازاینشو
شوراهایاستانیارسالمیشود.


به
ن،مقـررات،
ماده11ـ بهمنظورتعاملمستمربافعاالناقتصادیاعمازکارفرماییوکارگریوتالشبـرایحـلمشـکالتآنـانوارائـهپیشـنهادبـرایاصـالحقـوانی 
بخشنامهها،دستورالعملهاورویههایاجرائیبهشورایگفت وگو،وزراءورؤسایدستگاههایاجرائیوقضائیمـرتبطبـامحـیطکسـبوکـارورؤسـاءومـدیرانکـلایـن
دستگاههادرمراکزاستانهاموظفندیکیازمعاونانخودرابهعنوانمسؤولبهبودمحیطکسبوکارتعیینومعرفینمایند.
تبصرهـتشخیصدستگاههایاجرائیمرتبطبامحیطکسبوکاربرعهدهوزیراموراقتصادیوداراییاست.
ماده12ـ کلیهدستگاههایاجرائیمرتبطبامحیطکسبوکارهمچنینسازمانهاواداراتکلآنهادرمراکزاستانهاموظفندبهسـؤاالتنماینـدگانتشـکلهاوفعـاالن
اقتصادیپاسخدهندومطالباتوشکایاتآنهارابررسینمایند.
مسـرمایهبـا
 ماده11ـ شهرداریهاموظفندبهمنظورباالبردنامکاندسترسیتولیدکنندگانکوچکومتوسطایرانیبهبازارمصرفوایجادامنیتبرایفروشـندگانکـ 
استفادهاززمینهایمتعلقبهخودویاوزارتراهوشهرسازی،مکانهایمناسبیبرایعرضهکاالهایتولیدداخلآمادهنمایندوبرمبناءقیمتتمامشدهبهصـورتروزانـه،
هفتگیوماهانهبهمتقاضیانعرضهکاالهایایرانیاجارهدهند.
نمایندگانشورایعالیاستانهاوشـورایاصـنافکشـور

آییننامهاجرائیاینمادهتوسطوزارتصنعت،معدنوتجارتباهمکاریوزارتخانههایراهوشهرسازیوکشورو
شودوپسازتصویبهیأتوزیرانبهشهرداریهایسراسرکشورابالغمیگردد.


تهیهمی
ماده13ـ بهمنظورتوانمندسازی،ارزیابیوارتقاءشایستگیمدیریتبخشهاوبنگاههایاقتصادیکشوراعمازدولتی،تعـاونیوخصوصـیونیـزهـمافزایـیوتوسـعه
درقالبشخصیتحقوقیمستقلغیردولتیوغیرانتفاعیتشکیلمیشود.

ظرفیتهایمشاورهمدیریتدرکشور،«سازماننظاممشاورهمدیریت»
اساسنامهاینسازمانباهمکاریتشکلهایاقتصادیذیربطازسویاتاقهاتهیهمیشودوظرفسهماهازتاریخالزماالجراءشدناینقانونوطیمراحلازطریقدولتبـه
تصویبمجلسشورایاسالمیمیرسد.

ماده18ـ بهمنظورارتقاءکیفیتخدمات،شفافسازیوشکلگیریبازارکاردرزیربخشهایمختلفبخشساختمانوایجادسهولتوامنیتبرایمتقاضـیاننیـروی
رفاهاجتماعیمکلفاستزمینهشکلگیریتشکلهایصنفیشاغالندربخشساختمانرافراهمکند.

کاردراینبخش،وزارتتعاون،کارو
بندیمهارتی،کاریابی،معرفیکارجویانبهکارفرمایان،معرفیکارگرانواستادکارانبهمراکزفنیوحرفهایوپیگیریاموربیمـه

اینتشکلهامسؤولیتتعیینهویت،طبقه
درمانوبازنشستگیواموررفاهیشاغالندربخشساختمانرابرعهدهدارند.
نفعاندرانجاممعاملهبادستگاههایاجرائی،معاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیرئیسجمهورموظفاست


بهمنظورایجادشفافیتوامکانرقابتهمهذی
 ماده13ـ
قانونبرگزاریمناقصاترابهپایگاهاطالعرسانیجامعمعامالتبخش

ود،پایگاهملیاطالعرسانیمناقصاتموضوعماده()23

بااستفادهازامکاناتونیرویانسانیموجودخ
اینپایگاهاطالعرسانیبایداطالعاتکلیهمعامالتمتوسطوبزرگبخشعمومیشاملخرید،فروش،اجارهوغیرهرااعمازایـنکـهازطریـق

عمومیتوسعهوارتقاءدهد.
برگزاریمزایدهیامناقصهیامواردعدم الزامبهتشریفاتیاترکتشریفاتیادیگرروشهاتشکیلومنعقدشدهباشدبهتفکیکدستگاهوموضوعونیزبهتفکیکشهرستان،

استانوملیدرزمانیکهبرایهمهواجدانشرایط،فرصتبرابرفراهمکند،بهاطالععمومبرساند.همچنینپسازانعقادقرارداد،نامطرفقراردادومشخصات،کیفیـتو
کمیتموردمعاملهومدتومبلغقراردادوحسبموردتغییراتبعدیحجمومبلغاصلقراردادیاالحاقیههایآنرااعالننمایـد.کلیـهدسـتگاههایاجرائـیموظـفبـه

اطالعاتیادشدهدرزمانهایتعیینشدهتوسطاینپایگاهمیباشند.

همکاریبااینپایگاهاطالعرسانیوارائه

معامالتنیروهایمسلحوامنیتی،تابعمقرراتوضوابطخاصخوداستوازشمولاینمادهمستثنیمیباشد.

تبصره1ـ
تبصره2ـکلیهمعامالتبخشعمومیموضوعاینمادهبدونرعایتحکماینماده،مصداقاخاللدررقابتموضوعماده()45قانوناصل()44استوشورایرقابت
موظفاستخودویاباشکایتذینفعان،بهمواردعدمرعایتحکماینمادهرسیدگیوبراساسماده()61قانوناصل()44دربارهآنهاتصمیمبگیرد.

ماده28ـدستگاههایاجرائی،مؤسساتونهادهایعمومیغ یردولتیکهتحتمدیریتدستگاههایدولتـیهسـتندوشـرکتهاومؤسسـاتوابسـتهومتعلـقبـهایـن
نامههایمعـامالتیقـانونیواختصاصـی
دستگاههاومؤسساتدرتمامیمعامالتخودصرفنظرازنحوهومنشأتحصیلمنابعآن،مشمولقانونبرگزاریمناقصاتیاآیین 

خودمیباشند.

ماده21ـ درمواردیکهبراساسمواد()27و()28قانونبرگزاریمناقصات،ترکتشریفاتمناقصهصورتمیگیرد،باالترینمقامدستگاهاجرائیمناقصهگـذارموظـف
استمصوبهجلسهودالیلترکتشریفاتمناقصهراظرفسهروزکاریپسازبرگزاریجلسهونیزهویتطرفقرارداددرهرمناقصهترکتشریفاتشـدهراتـاسـهروز
پسازانتخابطرفقرارداد،بهپایگاهاطالعرسانیمعامالتبخشعمومیارسالکند.

ماده22ـ کلیهدستگاههایاجرائیمکلفنددرانتخابطرفقرارداددرمعامالتخودازجملهپیمانکاریهاوامثالآنها،چنانچهاشخاصحقوقیبخـشعمـومیاعـماز
دولتیوغیردولتیواشخاصحقیقیوحقوقیبخشهایتعاونیوخصوصیازلحاظضوابطعمومیانتخابطرفقرارداددرشرایطبرابرباشند،اشخاصحقیقـیوحقـوقی
بخشهایتعاونیوخصوصیرادراولویتقراردهند.
ماده29ـ کلیهدستگاههایاجرائیمکلفندبهمنظورایجادتراضیوعادالنهنمودنقراردادهاوقراردادهایالحاقیدرانعقادقـراردادبـاشـرکتهایبخـشخصوصـیو
تعاونیبرایخریدکاالیاخدمت،ازفرمهاییکنواختاستفادهنمایندویکنسخهازاینفرمهارابرایهرکدامازاتاقهاارسالدارند.
مکلفاستظرفششماهپسازالزماالجراءشدناینقانونفرمهاییکنواختیبرایهریکازعقوداسالمیکهمنجـر

تبصره ـ بانکمرکزیجمهوریاسالمیایران
شود،همچنیننحوهاعطاءتسهیالتوشیوههایاخذضمانتنامهازبخشهایخصوصیوتعاونیمتناسببااعتبارسـنجیمشـتریانراتهیـهکنـدوبـه

بهاعطاءتسهیالتمی
تصویبشورایپولواعتباربرساندوبرحسناجرایآننظارتنماید.
سازیسیاستهاوبرنامههایاقتصادیوایجادثباتوامنیتاقتصـادیوسـرمایهگـذاری،هرگونـهتغییـر


دولتودستگاههایاجراییمکلفندبهمنظورشفاف
 ماده21ـ
قتضیقبلازاجراء،ازطریقرسانههایگروهیبهاطالععمومبرسانند.

سیاستها،مقرراتورویههایاقتصادیرادرزمانم

وگو،زمانموضوعاینمادهراتعیینواعالممیکند.مواردیکهمحرمانهبودنآناقتضاءداشتهباشد،با


وزیرانپسازکسبنظرمشورتیشورایگفت

هیأت
تبصره ـ
تشخیصباالترینمقامدستگاهاجرائی،مستثنیاست.

ماده22ـ درزمانکمبودبرق،گازیاخدماتمخابرات،واحدهایتولیدیصنعتیوکشاورزینبایددراولویتقطعبرقیاگازیاخدماتمخابراتقرارداشـتهباشـندو
شرکتهایعرضهکنندهبرق،گازوخدماتمخابراتموظفندهنگامعقدقراردادباواحدهایتولیدیاعمازصنعتی،کشاورزیوخدماتی،وجهالتزامقطعبرقیاگازیاخدمات

مخابراترادرمتنقراردادپیشبینیکنند.هرگاهدولتبهدلیلکمبودهایمقطعیبهشرکتهایعرضهکنندهبرقیاگازیامخابراتدستوردهدموقتاًجریانبرقیاگازیـا
خدماتمخابراتیواحدهایتولیدیمتعلقبهشرکتهایخصوصیوتعاونیراقطعکنند،موظفاستنحوهجبرانخسارتهایواردهبهاینشرکتهاناشیازتصمیمفوقرانیز
تعیینواعالمکند.
آییننامهاجرائیاینمادهتوسطوزارتخانههایصنعت،معدنوتجارت،جهادکشاورزی،نفت،نیرووارتباطاتوفناوریاطالعاتتهیـهمـیشـودوظـرفسـهمـاهپـساز
وزیرانمیرسد.


االجراءشدناینقانونبهتصویبهیأت

الزم
درزمانهایاضطراریکهقطعبرقیاگازواحدهایمسکونی،جانشهروندانرابهخطراندازد،شورایتأمیناستانمحلایجاداضطرارمیتواندبرایحداکثر

تبصره1ـ
دوروزکهقابلتمدیداس ت،حکماینمادهرانقضکندودستوردهدبدونتعییننحوهجبرانخسـارتهایوارده،بـرقیـاگـازواحـدهایتولیـدیقطـعشـو د.درجلسـه
گیریدراینباره،بایدنمایندگاناتاقهایمرکزاستانبرایاستماعنظراتشاندعوتشوند.


تصمیم
نامهپوششدهندهخساراتناشیازقطعبرقیـاگـازرابـرای

 تبصره2ـشرکتهایعرضهکنندهبرقوگازموظفندضمنهماهنگیباشرکتهایبیمه،امکانخریدبیمه
واحدهایتولیدیمشترکخودفراهمآورند.
ماده21ـ اعالمتعطیلیروزهایکاریسالتوسطدولت،فقطدرشرایطوقوعحوادثغیرمترقبهیابروزخطریکهجانشهروندانرابهخطراندازدمجـازاسـتودر
غیراینموارد،دولتمجازنیستروزهایکاریسالراتعطیلاعالمکند.مرجعتعیینشرایطغیرمترقبهسازمانهایتخصصینظیرهواشناسـیومحـیطزیسـت،ومرجـع
تشخیصشرایطیکهجانشهروندانرابهخطرمیاندازد،شورایتأمیناستانمحلایجاداضطراراست.

ماده23ـ آندستهازاشخاصحقوقیکهدولتودستگاههایاجرائی،مستقیمویاغیرمستقیمدرآنهاسهاممدیریتیاعمازسهمالشرکه،دارایـیویـاسـهامدارنـد،
نمیتوانندازامتیازاتومنافعتخصیصیافتهبهبخشهایتعاونیوخصوصیاستفادهکنند.مصادیقاینامتیازاتومنافعبهپیشنهادهریـکازاتاقهـا،توسـطوزارتامـور
اقتصادیوداراییتعیینمیشود.

 تبصره1ـشرکتهایگروههای()1و()2ماده()2قانوناصل()44کهبهاستنادقانون،دولتدرآنهاسهامداشتهویادرآیندهسهامدارشود،ازحکـمفـوقمسـتثنی
است.
سیاستگذاریونظارت،دولتموظفاستظرفششماهپسازالزماالجـراءشـدنایـن


بهمنظورتغییرنقشدولتازمالکیتومدیریتمستقیمبنگاههابه
تبصره2ـ
قانون،ترتیباتقانونیالزمرابهنحویاتخاذنمایدتامداخلهونفوذدستگاههایاجرائیدرمدیریتشرکتهاومؤسساتبخشهایخصوصـیوتعـاونیونهادهـاومؤسسـات
عمومیغیردولتیمنطبقبرسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم()44قانوناساسیگردد.

اجرایحکماینتبصرهدرموردنهادهایتحتنظرمقامرهبریمنوطبهاذنایشاناست.

ماده28ـدولتباهمکاریاتاقهاظرفششماهپسازالزماالجراءشدناینقانوناقداماتقانونیالزمرابرایتعیین«نحوهرسیدگیبهاعتـراضمؤدیـانمالیـاتی»و
عملمیآورد.

نحوهرسیدگیبهاعتراضپرداختکنندگانحقبیمهتأمیناجتماعی» 
به

«
عملمیآورند.


تشکیلدادگاههایتجاریبه
قوهقضائیهودولتاقداماتقانونیالزمرابرایتنظیمآییندادرسیتجاریو

ماده23ـ
 تبصره  ـتازمانتأسیسدادگاههایتجاری،جرائممرتبطبافعالیتهایتجاریواختالفـاتبـینبخـشخصوصـیودسـتگاههایاجرائـیحسـبمـورددرشـورا های
نمایند،رسیدگیمیشود.


هایقضائیتعیینمی
حلاختالفیاشعبخاصیکهرؤسایدادگستریاستانهابارعایتصالحیتمحلیدرحوزه

قانونفوقمشتملبربیستونهمادهونوزدهتبصرهدرجلسهعلنیروزیکشنبهمورخشانزدهمبهمنماهیکهزاروسیصدونودمجلسشورایاسالمیتصویبشدودر


تاریخ1359/12/3بهتأییدشوراینگهبانرسید.
ماده  44قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
متنزیربهانتهایتبصره 1ماده 5قانونحمایتازشرکتهاوموسساتدانشبنیانوتجاریسازینوآوریهاواختراعاتمصوب 85/8/5اضافهمیشود:«به
منظورایجادزمینههایمشارکتوسرمایهگذاریبخشغیردولتیوحمایتکمیوکیفیازفعالیتهایپژوهشیوفناوریموضوعماده 199قانونبرنامهسوم
توسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایرانمصوب1357/1/17مشارکتکندوموظفبهتقویتصندوقهایدولتیموجودمیباشدوبایدترتیبی
اتخاذکندکهاینصندوقهامجازبهاستفادهازوجوهادارهشدهدستتگاههایاجراییوسودتسهیالتمالیباشند.اساسنامهصندوقجدیدالتاسیسوآییننامه
مشارکتبخشدولتی،نظامبانکیوبخشغیردولتیدرتامینمنابعموردنیازآن،جایگاهسازمانی،اهدافووظایفاینصندوقهابهپیشنهادمشترکسازمان
مدیریتوبرنامهریزیکشورووزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریحداکثرظرفمدتیکسالپسازتصویباینقانونبهتصویبهیاتوزیرانمیرسد.
قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش ،نگهداری ،تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب
مادهواحده - ساخت،خریدوفروش،نگهداری،تبلیغواستفادهازهرگونهدستگاهفلزیابوهمچنینورودآنبهکشور،منوطبهاخذمجوزازسازمانمیراث
فرهنگیکشورمیباشد.تبصره-1دستگاههایاجراییبرایانجاموظایفخاصسازمانیخودازشمولاینقانونمستثنیمیباشند.تبصره-2متخلفانازمفاد
اینقانونبهضبطومصادرهدستگاهمذکورمحکوممیشوند.چنانچهدستگاهفوقدرحفاریغیرمجازبهقصدکشفاموالفرهنگی–تاریخیمورداستفادهقرار
گیردعالوهبرمجازاتفوقمرتکببهیکسالتاسهسالحبسمجازاتمقرردرماده562قانونمجازاتاسالمیمصوب1375محکوممیشود.تبصره-3آیین
نامهاجراییاینقانونشاملنحوهاحرازصالحیتمتقاضیانمجوزمدتاعتبارودیگرمواردالزمحداکثرششماهپسازابلغاینقانونتوسطوزیرانفرهنگو
ارشاداسالمیپیشنهادوبهتصویبهیعتوزیرانخواهدرسید.

ماده  14قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
برایاعمالنظارتکاملوفراگیربانکمرکزیبرموسساتپولی،بانکیواعتباریوساماندهیموسساتوبازارهایغیرمتشکلپولیجهتارتقایشفافیتوسالمتو
کاهشنسبتمطالباتغیرجاریبهتسهیالت:
الف-بانکمرکزیمجازاستمطابققوانینمربوطهدرچهارچوبمصوباتیکهبهتصویبشورایپولواعتبارمیرسد،عالوهبراختیاراتقانونیخودمقرردرقانونپولیو
بانکیکشورمصوب1351/4/18حسبموردیکیاچندموردازاقداماتنظارتیوانتظامیزیررادرقبالبانکهاوموسساتاعتباریمتخلفاعمالنماید:
-1اعمال محدودیت،ممنوعیتتوزیعسودواندوختههابینسهامدارانموثر،سلبحقرایازآنهابهطورموقتوسلبحقتقدمخریدازسهامدارانموثر.-2تعلیقموقت
مجوزبخشیازفعالیتبرایمدتمعینویالغومجوزفعالیت.-3اعمالمحدودیتیاممنوعیتپرداختپاداشومزایایمدیران.-4سلبصالحیتحرفهایمدیرانعامل
واعضایهیاتمدیره.تبصره-1مرجعرسیدگیبهتخلفاتنظارتیوانتظامیموضوعاینبندهیاتانتظامیبانکهاخواهدبود.تبصره-2سهامدارموثر،سهامداریاستکه
یکیاچندعضوهیاتمدیرهراانتخابمیکندویابهتشخیصبانکمرکزیدرانتخابعضوهیاتمدیرهنقشدارد.
ب-انجامهرگونهعملیاتبانکی،واسپاری(لیزینگ)،صرافیتوسطاشخاصحقیقیوحقوقیومشارکتبانکهاوموسساتاعتباریواشخاصحقوقیتابعیکهبانکهابیشاز
59درصدسهامآنهارادارندویادرتعیینهیئتمدیرهآنهاموثرنددرتاسیسصندوقهایسرمایهگذاریوشرکتهایتامینسرمایهبدوناخذمجوزازبانکمرکزیممنوع
استومرتکبحسبموردبهیکیاچندموردازمجازاتهایتعزیریدرجهششماده15قانونمجازاتاسالمیمصوب1352/2/1بهجزحبسوشالقمحکوممیشود.
تبصره -1مشئولیتبازپرداختکلیهتعهداتوبدهیهایموساتمذکوربرعهدههیاتامنا،هیاتموسسوسهامدارموثرمتناسببااشتغالذمه(متناسببامراتبو
شرایطبروزخسارت)میباشد.تبصره -2عالوهبرمواردیکهدرقانونپولیوبانکیکشوراستثناشدهاستصندوققرضالحسنهتکشعبهایدرسراسرکشوربراساس
جذبمنابعساالنهتاسیمیلیاردریالنیزازحکماینبندمستثنیبودهوبراساساساسنامهومومجوزهایموجودادامهفعالیتمیدهد.
بندبماده 14درطولاجرایبرنامهدرقسمتمغایرت،برتبصره 4ماده 1قانونتنظیمبازارغیرمتشکلپولیمصوب 1383/19/22حاکماستونسبتبهماده29
قانونمجازاتاسالمیمصوب1352/2/1حکمخاصتلقیگردیدهوحاکماست.
پ-نیرویانتظامیموظفاستدرمواردیکهبانکمرکزیراساشعبهیاموسساترافاقدمجوزاعالممینمایدنسبتبهتوقففعالیتیاتعطیلنمودنآنهااقدامکند.
ت-هرگونهتبلیغبرایارائهخدماتپ ولیوبانکیبراساسآییننامهایخواهدبودکهظرفمدتچهارماهپسازالزماالجراشدناینقانونتوسطبانکمرکزیتهیهوبه
تصویبهیاتوزیرانمیرسد.عالوهبراقداماتنظارتیانتظامیکهبرموسسهپولیبانکبواعتباریاعمالمیگردد،تخلفرسانههاازاینحکممستوجبجریمهنقدیتا
میزاندهبرابرهزینهتبلیغصورتگرفتهمیباشدکهبهحسابخزانهداریکلکشورواریزمیشود.

ث -بانکمرکزیموظفاستباهمکاریقوهقضاییهوسایردستگاههایذیربط،بهنحویبرنامهریزیکندکهباتکمیلوتوسعهپایگاهدادهملی اعتبارسنجیوسایر
اقداماتاجراییونظارتی،نسبتتسهیالتغیرجاریبهکلتسهیالت(ارزیوریالی)ساالنهیکواحددرصدکاهشیابد.
ج-طرحهرگونهدعویکهمنشاآناقداماتنظارتیبانکمرکزیباشد،بایدبهطرفیتبانکمزبورصورتپذیردوافرادذیمدخلدرامرنظارترانمیتانطرفدعویقرار
داد ،جزدرمواردیکهموضوعدعوی،انتسابجرمباشد.تبصره -منظورازاقداماتنظارتی،اقداماتیاستکهدرراستایاعمالنظارتبربانکها،موسساتاعتباریغیر
بانکی،تعاونیاعتباروصندوقهایقرضالحسنهبهجزصندوقهایقرضالحسنهزیرنظرسازماناقتصاداسالمیوموضوعتبصره 2بندباینماده،صرافیهاوشرکتهای
واسپاری(لیزینگ)درصالحیتبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانبودهومشتملبراقداماتبهعملآمدهدرتمامیمراحلتاسیس،اعطایمجوز،نظارتبرفعالیت،
تغیراتثبتی،بازرسی،ادغام،انحاللوتصفیهمیباشد.
بند ب ماده  1آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ،سیاحتی -جهانگردی و زیارتی
ب:دفترخدماتسیاحتی–  جهانگردیکهدرزمینهاخذروادید،تنظیموانجاممسافرتگروهیداخلیوخارجی،ذخیرمکانوهرگونهخدماتایرانگردیوجهانگردیبارعایتقوانینومقررات
ایرانگردیوجهانگردیفعالیتمیکند.

ماده  131قانون کار:
ماده  191 -در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضعاقتصادی کارگران و
کارگرانمشمولقانونکاروکارفرمایانیکحرفهیاصنعتمیتوانندمبادرتبهتشکیلانجمنهایصنفینمایند.

کارفرمایانکهخودمتضمنحفظمنافعجامعهباشد,
توانندنسبتبهتشکیلکانونانجمنهایصنفیدراستانوکانونعالیانجمنهایصنفی


بهمنظورهماهنگیدرانجاموظائفمحولهوقانونیانجمنهایصنفیمی
تبصره 1-
درکلکشوراقدامنمایند.
ارعایتمقرراتقانونیوطرحوتصویبآندرمجمععمومیوتسلیمبه

تبصره 2-کلیهانجمنهایصنفیوکانونهایمربوطهبههنگامتشکیلموظفبهتنظیماساسنامهب
وزارتکارواموراجتماعیجهتثبتمیباشند.

بینالمللیکارونظائرآن
کلیهنمایندگانکارفرمایانایراندرشورایعالیکار،شورایعالیتأمیناجتماعی،شورایعالیحفاظتفنیوبهداشتکار،کنفرانس 

تبصره 9-
توسطکانونعالیانجمنهایصنفیکارفرمایان،درصورتتشکیل،انتخابودرغیراینصورتتوسطوزیرکارواموراجتماعیمعرفیخواهندشد.

کارگرانیکواحد،فقطمیتوانندیکیازسهموردشورایاسالمیکار،انجمنصنفییانمایندهکارگرانراداشتهباشند.

تبصره 1-

هایصنفیوکانونهایمربوطه،حداکثرظرفمدتیکماهازتاریختصویباین


نامهچگونگیتشکیل،حدودوظائفواختیاراتونحوهعملکردانجمن
تبصره  2 - 
آیین
قانون،توسطشورایعالیکارتهیهوبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.
اینمادهظرفیکماهپسازتصویباینقانونبهتصویبوزیرکارواموراجتماعیخواهدرسید.

آییننامهنحوهانتخاباتنمایندگانمذکوردرتبصره3
تبصره 1- 

ماده  8قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران:
ماده  -8تعاونيها ،اتحاديه ها و شركتهاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و مقررات وزارت تعاون وبا موافقت و نظارت شيالت تاسيس مي شود.

قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران
مصوب 1395،14،13
ماده  – 21کلیهاشخاصحقیقیوحقوقیکهقبلازتصویبایناساسنامهدارایمجوزوپروانهدرزمینهعرضهخدماتپستیبودهاندموظفندحداکثرتایکسالبا
نظارتسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویینسبتبهانطباقشرایطخودباایناساسنامهاقدامکنند .
تبصره  – 1تأسیسوثبتشرکتهاییکهموضوعفعالیتآنهاعرضهخدماتپستیاستبدونموافقتسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییممنوعاست.

