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هوای  گوذاری و صودور مجووز فعالیتهوای اقتصوادی بورای بخوش       به منظوور تسوهیل و تسوریع در امور سورمایه      -1 7ماده

شوهر، شوهرداریها و   ( این قانون، شوراهای اسالمی86گاههای دولتی موضوع ماده)غیردولتی در قلمروهای مجاز، دست

هوا و مجوزهوای   های صنفی موظفند ترتیبی اتخوا  نماینود توا کلیوه مقوررات نواظر بور صودور پروانوه         مجامع و اتحادیه

وکووار بووا رویکوورد حووذی مجوزهووای غیرضووروری، تسووهیل شوورایط دریافووت مجوزهووا و  گووذاری و کسووب سوورمایه

ای اصالح، تهیه و تودوین  سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظری شش ماه پس از تصویب این قانون به گونهشفای

ربوط کتبواد داده شوود. در    شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظری ده روز از تاریخ ثبوت درخواسوت توسوط مرجوع  ی    

و عنوداللزوم صوورت هزینوه هوای      ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیازصورت مثبت بودن پاسخ، مرجع  ی

قانونی را کتباد به متقاضی اعالم و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجووه موورد نیواز بوه حسوابهای اعوالم       

ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچوه  شده، حداکثر ظری یک

الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد ماه فوقل صدور پروانه یا مجوز طی یکهریک از مراجع مسؤو

 ماه دیگر فرصت خواهد یافت.بار و حداکثر یکگذاری استان برای یکسرمایه

ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتووب بوه متقاضوی    و در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع  ی1تبصره

 اید.اعالم نم

 وربط در پایان مدت اعالم شده به تعهد خود عمول ننمایود   و در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع  ی2تبصره 

گوذاری  د سرمایهیا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستا

 استان قابل طرح است.

ریزی وی و رؤسای سوازمانهای صونایع و معوادن، جهواد     است استاندار یا معاون برنامهگذاری استان به ریستاد سرمایه

زیسوت هور   کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط

ه موضووع در  شود. این ستاد مکلف اسوت ظوری مودت پوانزده روز از تواریخ دریافوت اعتوراض، بو        استان تشکیل می

ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئویس سوتاد دسوتور تجدیود     چهارچوب مقررات دستگاههای  ی

ربوط معرفوی   کند و فرد یوا افوراد متخلوف را بوه هیولت تخلفوات اداری  ی      رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می

( قوانون  9به بعد مواده) « د» د به مجازاتهای مقرر در بندهایگونه افراد را تلیید نماینماید. چنانچه هیلت، تخلف اینمی

( محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت 7/9/1372رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب 

                                                           
 منسوخ. 1
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 دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.

انی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیلتی متشوکل از  در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا است 

و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقورر در ایون    الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادیربط فوقمعاونین دستگاههای  ی

  تبصره رسیدگی خواهد شد.

ا همکاری کلیوه مراجوع   و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظری شش ماه از تصویب این قانون ب3تبصره

گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصوادی را  برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایهصدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره

بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذی مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار منتشر و هر شش ماه یک

گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق نودارد بورای   د تعیین تکالیف متقاضیان سرمایهدهد. این کتاب راهنما تنها مستن

 اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.

زدایوی و تسوهیل شورایط صودور مجوزهوا و      و رئیس جمهور موظف است هیلتی را ملمور نظارت بر مقوررات 4تبصره

لیتهای اقتصادی نماید. این هیلت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهدای محتوا  بوه تیییور قووانین     فعا پروانه

 است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیلت وزیران نماید.

بوار  کنند، موظفند هر شوش مواه یوک   و کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می  5تبصره

را که ورود به آنها به مجوز یوا پروانوه نیواز     وکارکسبت مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر اطالعا

 دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطالع عموم منتشر نمایند.

ماه به تصویب هیلت وزیران خواهد ودارایی ظری مدت سهاین ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادینامه اجرائی آئین

 .رسید

 )تسهیل رقابت ومنع انحصار(نهم فصل 

موواد ایون فصول     ، دولتی، تعواونی و خصوصوی مشومول   های عمومیاشخاص حقیقی و حقوقی بخشتمامی و 43ماده

 هستند.

هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم )اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی( بین اشخاص و 44ماده

 که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است :

 رید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.و مشخص کردن قیمتهای خ1  

 و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار.2  

http://asl44.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=397b5ddc-0ec4-4391-b3da-a58818a9f08e
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 آمیز در معامالت همسان به طرفهای تجاریو تحمیل شرایط تبعیض3  

 قد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.و ملزم کردن طری معامله به ع 4  

و موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عوری تجواری بوا موضووع       5  

  قرارداد ارتباطی ندارد.

     و تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص 6 

 کردن دسترسی اشخاص خار  از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار. و محدود7  

 منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.های کارگری و کارفرمایی بهقراردادهای میان تشکلتبصره و

 شود، ممنوع است:اعمال  یل که منجر به اخالل در رقابت میو45ماده  

 معاملهالف و احتکار و استنکای از   

 و استنکای فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاال یا خدمت موضوع معامله.1  

 و وادار کردن اشخاص دیگر به استنکای از معامله و یا محدود کردن معامالت آنها با رقیب.2  

سازی، اقودام  خدمت به نحوی که این  خیره و  خیره یا نابود کردن کاال یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه3  

که بوه طوور مسوتقیم یوا بوا واسوطه       یا امتناع منجر به باال رفتن ساختگی قیمت کاال یا خدمت در بازار شود، اعم از این

 انجام گیرد

 آمیزگذاری تبعیضب و قیمت  

دو یا چند طری معاملوه و یوا تبعویض    عرضه و یا تقاضای کاال یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین   

 های جانبی آن باشد.های حمل و سایر هزینهقیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه

   و تبعیض در شرایط معامله  

     آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.قائل شدن شرایط تبعیض 

 گذاری تهاجمید و قیمت   

تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جودی بوه دیگوران وارد کنود یوا      و عرضه کاال یا خدمت به قیمتی پائین1  

 مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

 و ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.2  

  شورای رقابت استتشخیص لطمه جدی، بر عهده تبصره و 
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 کننده:هو و اظهارات گمراه 

 هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:  

و کاال یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهود و یوا   1  

 کاال و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

 م، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.و کاالی تجدید ساخت شده یا دست دو2  

و وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کاال یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا 3  

 تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

 شود، فریب دهد.ال یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا میو اشخاص را از حیث قیمت کا4  

 وو فروش یا خرید اجباری  

 و منوط کردن فروش یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعکس.1  

ا خودمت  و وادار کردن طری مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کاال ی2  

 دیگری ارتباط داده شود.

 و معامله با طری مقابل با این شرط که طری مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.3  

 زو عرضه کاال یا خدمت غیراستاندارد  

صالح از جمله راجع به کواربرد،  شده توسط مراجع  یعرضه کاال و یا خدمت میایر با استانداردهای اجباری اعالم  

 بندی.ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته

 ح و مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب  

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یوا شورکت     

هوای  افشاء اسرار، مداخوله در معامالت بوونگاهها و یوا شورکتها یوا روش    رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، 

 موشابه دیگر بوه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

 های زیر:سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش ط و سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط  

  به صورتی غیرمتعاری،و تعیین، حفظ و یا تیییر قیمت یک کاال یا خدمت 1  

  و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،2  

  منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،و تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به3  
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 منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذی بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاصو ایجاد مانع به4  

به پذیرش شرایطی کوه از نظور مواهیتی یوا عوری تجواری، ارتبواطی بوا موضووع چنوین            و مشروط کردن قراردادها  5 

  قراردادهایی نداشته باشد،

 صورتی که منجر به اخالل در رقابت شود.و تملک سرمایه و سهام شرکتها به 6  

 ی و محدود کردن قیمت فروش مجدد  

 زیر:مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط   

 و اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.1  

و مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی کوه از او کواال یوا خودمت     2  

 ن قیمت به هر شکلی.کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعییخریداری می

 ک و کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص  

برداری غیرمجاز از هرگونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، موالی، فنوی و نظوایر آن بوه نفوع      و کسب و بهره1  

 خود یا اشخاص ثالث.

، قبل از افشاء یوا اعوالن عموومی آنهوا و یوا      رسمی برداری غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجعو کسب و بهره2  

 کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

 و سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.3  

هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند بوا هودی ایجواد محودودیت یوا      و46ماده 

در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شورکت و یوا بنگواهی مورتبط و یوا دارای       اخالل در رقابت

 فعالیت مشابه باشند.

هیوچ شخص حقیقوی یا حقوقی نباید سرمایه یوا سهام شرکتوها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تموولک کنود    و47ماده 

 که موجب اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.

 موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:تبصره و 

گری که به کار خرید و فوروش اوراق بهوادار اشوتیال    وسیله کارگزار یا کارگزار معاملهو تملک سهام یا سرمایه به1  

 که از حق رأی سهام برای اخالل در رقابت سوءاستفاده نشود.دارد، مادامی

نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یوک کواال یوا یوک     و دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی 2  
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 که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.خدمت مشروط بر این

که حداکثر ظوری یوک   و در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این3  

کنود، تملوک   وضوع به اطالع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شوورا تعیوین موی   ماه از تاریخ تملک، م

 ادامه نیابد.

 ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: و48ماده  

 ( اعمال شود.45و در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده)1  

  یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.و هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کاال2  

 و هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.3  

 کننده در بازار شود.و هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل4  

از طریوق   در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها بوه دانوش فنوی جوز    و1تبصره  

 ( این ماده شود، مجاز است.4( و )3پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای )ادغام امکان

 کند.دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعالم میو2تبصره 

ای رقابوت  ( این قانون بر اقدامات خود از شوور 48( و )47توانند در مورد شمول مواد )بنگاهها و شرکتها میو49ماده  

کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظری یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از مووارد  

وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعالم کند. در صورت اعالم عدم طور کتبی یا بهمذکور آن را بررسی و نتیجه را به

وع استعالم یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظری مدت مقورر،  ( این قانون به اقدامات موض48( و )47شمول مواد )

 شود.اقدامات مذکور صحیح تلقی می

پردازند، از افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی )خرده فروشی( کاالها یا خدمات می و  50ماده  

 شمول این فصل مستثنی هستند.

( ایون قوانون شوود،    48( تا )44شی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد)حقوق و امتیازات انحصاری نا و  51ماده 

 در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخا  کند:

  الف( توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،  

مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجوام تموام یوا بخشوی از شورایط و تعهودات        ب( منع طری قرارداد، توافق یا  

 مندر  در آن.
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ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصواری در صوورت موؤثر نبوودن تودابیر موضووع بنودهای         ( ابطال قراردادها، توافق  

 این ماده.« ب»و « الف»

ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطالعات یوا مشوابه   هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی )ریالی،  و  52ماده 

آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود، ممنوع آن(، به صورت تبعیض

 است.

یط شوود. ترکیوب و شورا   تشوکیل موی  « شورای رقابت» برای نیل به اهدای این فصل شورایی تحت عنوان  و  53ماده  

 شرح زیر است:انتخاب اعضاء شورا به

 الف و ترکیب اعضاء  

و سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برناموه و بودجوه و محاسوبات و صونایع و معوادن از هور       1  

 عنوان ناظر.به کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسالمی 

 ه انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور ب 2  

 و دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.3  

 جمهور.و یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس4  

   نی و حکم رئیس جمهور.و دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگا 5  

 و یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور. 6  

ریوزی کشوور و حکوم رئویس     و یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشونهاد رئویس سوازمان مودیریت و برناموه     7  

 جمهور.

 دارایی و حکم رئیس جمهور. و یوک متخوصص امور مالی به پیشونهاد وزیر امور اقتوصادی و 8  

 و یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .9  

 ایرانو یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی10  

( به پیشنهاد اعضاء و بوا حکوم رئویس    2رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عوضو شورا، مووضوع بند )و1تبصره  

 شود.وب میجمهور منص

 شود.نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب میو2تبصره  

 ب و شرایط انتخاب اعضاء  



 قانون اساسی( 44کلی اصل چهل و چهارم ) هایقانون اجرای سیاست

11 
 

  و تابعیت جمهوری اسالمی ایران،1  

  و دارا بودن حداقل چهل سال سن،2  

قوقدان و حداقل مودرک کارشناسوی بورای    و دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و ح3  

  صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،

و یا محکومیت قطعی بوه ورشکسوتگی بوه    ( مکرر قانون مجازات اسالمی 62و نداشتن محکومیتهای موضوع ماده )4  

  تقصیر یا به تقلب،

  و دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط، 5  

( قانون رسیدگی به تخلفوات اداری )مصووب   9به باال موضوع ماده)« د» از بند و نداشتن محکومیت قطعی انتظامی   6  

7/9/1372) 

  به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. تبصره و 

شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالوب  ای منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانهبه و  54ماده 

شود که تشکیالت آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصوادی و  ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میمؤسسه

شود. تیییرات بعدی تشکیالت مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شوورای رقابوت و   تعیین میتصویب هیلت وزیراندارایی و 

 ریزی کشور و تصویب هیلت وزیران خواهد بود.تلیید سازمان مدیریت و برنامه

 باشد.رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می و1 تبصره  

هوا و  و پیموانی وزارتخانوه  ین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویوت بوا کارکنوان رسومی    در تلم و2تبصره  

 دستگاهها و مؤسسات دولتی است.

نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکوز ملوی رقابوت بوه پیشونهاد وزارت اموور اقتصوادی و        آئینو3تبصره  

  رسد.دارایی به تصویب هیلت وزیران می

 شرح زیر است:دوره تصدی، اشتیال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به و 55ماده  

و دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره 1  

 و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضوو قبلوی خواهود    جانشین اعضاء شورا می ی که به دالیلیو دوره تصدی کسان2  

 بود.

http://asl44.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f0ea4a09-969b-43e2-87a2-e7c359f5bf93
http://asl44.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f0ea4a09-969b-43e2-87a2-e7c359f5bf93
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 است.و اعطاء ملموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیلت تجدیدنظر الزامی3  

تواننود همزموان شویل و یوا     ور نموی وقت اسوت. افوراد موذک   صورت تمامو اشتیال رئیس و اعضاء شورای رقابت به4  

 ، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.مسؤولیت دیگری در بخش عمومی

دانشگاهها در صورتی که حداکثر بوه انودازه سواعات موظوف تودریس کننود و اعضواء        تبصره و اعضاء هیلت علمی   

 بند مستثنی هستند. ( این قانون از شمول این53( بند )الف( ماده )10( و )9(، )8مذکور در اجزاء )

و به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیلت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخوب رئویس قووه قضوائیه و نیوز کارمنودان         5  

مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، 

 قضات رسیدگی خواهد شد.های انتظامیاهطبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگ

 شرح زیر است:تضمین موقعیت شیلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به و 56ماده  

توان برخالی میل او از عضویت در شورا برکنار کورد مگور در مووارد    و هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی1  

 زیر:

 تشخیص دو سوم اعضاء شورا. الف و ناتوانی در انجام وظایف محوله به  

 ( این قانون.53ماده )« ب»بند « 5»و « 3»ب و محکومیتهای مذکور در جزءهای   

 ( این قانون.76( و )75استفاده از مقررات مواد )  و محکومیت قطعی به دلیل سوء  

 د و از دست دادن اهلیت استیفاء.  

ه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، بوا تشوخیص اکثریوت    هو و غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ما   

 اعضاء شورای رقابت.

( بوه  76( و )75( این قانون و تخطوی از مقوررات موضووع موواد )    68وو نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده )  

 تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

ضاء شورا و همچنین در صورت بوروز موجبوات عوزل بوه     گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعو در صورت کناره2  

نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دالیل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئویس شوورا یوا نایوب     

شوود. مرجوع مزبوور مکلوف اسوت      کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشوین اعوالم موی   رئیس وی به مرجع انتصاب

( ایون قوانون، عضوو جانشوین را انتخواب و بوه       53خ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده)حداکثر ظری یک ماه از تاری

 شورای رقابت معرفی کند.
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و یوا اظهواراتی کوه بوه      توان به دلیل اتخا  تصمیمات در چهارچوب وظایف قوانونی و اعضاء شورای رقابت را نمی3  

 کنند، تحت تعقیب قرار داد.استناد قانون می

 گیری مطابق مقررات این فصل از استقالل کامل برخوردار است.در رسیدگی و تصمیم و شورای رقابت4  

جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاسوت رئویس و در غیواب او نایوب رئویس رسومیت خواهود         و  57ماده  

تبور خواهود   که از پنج رأی کمتر نباشد معداشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن

( این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یوک قاضوی   61بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده )

 عضو نیز در آن مثبت باشد.

 عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: و 58 ماده  

بتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخا  تصمیم در موورد ایون معافیتهوا در    های ضد رقاو تشخیص مصادیق رویه1  

 خصوص امور موردی مندر  در این قانون.

 (.48( تا )44و ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها و خدمات مرتبط با مواد )2  

 های داخلی شورا.فصل و دستورالعملمنظور اجراء این های الزم بهو تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل3  

 و ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.4  

و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هر موورد بوا    5  

 رعایت مقررات مربوط.

کاال یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشونهاد  تواند در حوزه شورای رقابت می و  59ماده  

خوود  کننده بخشی را برای تصویب به هیلت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیوارات تنظیموی  تشکیل نهاد تنظیم

 کننده بخشی واگذار نماید.در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم

شود. شرایط شی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیلت وزیران تعیین میکننده بخترکیب اعضاء نهادهای تنظیم  

( ایون قوانون اسوت و اعضواء آنهوا در حیطوه وظوایف و اختیوارات         53ماده)« ب»انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند 

 بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.تفویض شده، مسؤولیتهای پیش

تواند میایر با این قانون یوا مصووبات شوورای رقابوت در زمینوه تسوهیل       کننده بخشی نمیدر هر حال هیچ نهاد تنظیم  

 کند.بگیرد یا اقدامیرقابت تصمیمی

 شرح زیر است:اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به و 60ماده  
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 الف و بازرسی  

های طرح شوده،  ملموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پروندهشورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و   

هوا و تفتویش آنهوا و نیوز جوواز      بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانوه 

و لسات مجامع عمومی ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جبازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه

  آوری اطالعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیلت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.جمع

 ب و تحقیق  

شورا اختیار دارد در اجراء وظوایف و ملموریتهوای خوود، بوا اسوتفاده از یوک یوا چنود راهکوار زیور، رسویدگی بوه               

 ا انجام دهد:موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات ر

 منظور انجام تحقیقات از او.و احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به1  

 منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.و احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به2  

هوای  ترونیکی( مورتبط بوا رویوه   از کاغذی یا الکگزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سوابق )اعمو درخواست3  

 ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

 و دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.4  

شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسوی و محودوده آن را در اجوراء ایون مواده در هور موورد        و1تبصره  

قاضی که بودین منظوور توسوط رئویس قووه قضوائیه )از بوین        یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنجحسب مورد از 

شووند، درخواسوت کنود. قاضوی موظوف اسوت حوداکثر ظوری         قضات با حداقل ده سال سابقه( انتخاب و معرفی می

  دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.

تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصوص حقیقوی و حقووقی کوه     یشورا م و2تبصره  

 اند، ارجاع کند.طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت شده

هوای  و هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کند که یک یا چنود موورد از رویوه     61ادهم

تواند حسب مورد یوک یوا چنود    ( این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می48( تا )44ضدرقابتی موضوع مواد )

 تصمیم زیر را بگیرد: 

 ( این قانون. 48تا )(44های ضدرقابتی موضوع مواد )و دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه1

 های ضدرقابتی مورد نظر. ن از ادامه رویههای مرتبط با آو دستور به توقف طرفین توافق یا توافق2
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 ضدرقابتی یا عدم تکرار آن. و دستور به توقف هر رویه3

 در جهت شفافیت بیشتر بازار. رسانی عمومیو اطالع4

 اند. ( این قانون انتخاب شده46و دستور به عزل مدیرانی که برخالی مقررات ماده ) 5

 ( این قانون حاصل شده است. 47بنگاهها یا شرکت ها که برخالی ماده )و دستور به واگذاری سهام یا سرمایه  6

( این قانون انجام شده و یوا الوزام بوه    48و الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالی ممنوعیت ماده )7

 تجزیه شرکت های ادغام شده. 

( توا  44های ضودرقابتی موضووع موواد )   طریق ارتکاب رویهو دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از   8

 صالح قضائی. است از طریق مراجع  ی( این قانون تحصیل شده 48)

 و دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص. 9

مدیره شورکت هوا یوا ارائوه پیشونهاد      یا هیلت عمومیو دستور به اصالح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع10

 . های شرکت ها و مؤسسات بخش عمومیالزم به دولت درخصوص اصالح اساسنامه

 و الزام بنگاهها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری. 11

( ریال، در صوورت نقوض   1.000.000.000)( ریال تا یک میلیارد 10.000.000و تعیین جریمه نقدی از ده میلیون )12

 ( این قانون. 45ممنوعیت های ماده )

های امور اقتصادی نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانهآیین

 رسد. تصویب هیلت وزیران میبازرگانی و دادگستری تهیه و بهو دارایی، 

های ضدرقابتی است و مکلف است رأساد و یوا براسواش شوکایت    رای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویهو شو  62ماده

کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سوازمان بازرسوی   هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان

های حمایوت از  های صنفی، انجمنلهای بخشی، سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت، تشککنندهکل کشور، تنظیم

های ضودرقابتی را آغواز و   کنندگان و دیگر سازمان های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویهحقوق مصری

بگیورد. شوورا مکلوف اسوت بورای رسویدگی بوه موضووع شوکایات، وقوت           ( این قانون تصمیم61در چارچوب ماده )

توانند شخصاد در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یوا  د. طرفین میرسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابالغ نمای

 الیحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند. 

تبصره و تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخوالل در رقابوت باشود مطوابق مقوررات ایون        
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ای مرکوب از یکوی از اعضواء شوورای     میتوه قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختالی، حل اختالی بوا ک 

( قانون نظام صنفی و یک نفور  53رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیلت عالی نظارت موضوع ماده )

به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیلت قطعی است. محل اسوتقرار کمیتوه، در وزارت   

 دادگستری خواهد بود. 

نفع قابل تجدیودنظر در  (، ظری بیست روز از تاریخ ابالغ به  ی61موجب ماده )و تصمیمات شورای رقابت به  63ماده

( این قانون است. این مدت بورای اشوخاص مقویم خوار  دو مواه خواهود بوود. در        64هیلت تجدیدنظر موضوع ماده )

لیید تصمیمات شورا در هیلت تجدیودنظر،  صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت ت

 این تصمیمات قطعی است. 

تبصره و در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشود، پوس از قطعیوت بایود بوه هزینوه        

 محکوم علیه در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر شود. 

شورح زیور   گیوری در ایون هیولت بوه    ط انتخاب و نحوه تصومیم و محل استقرار، ترکیب هیلت تجدیدنظر، شرای  64ماده

 است: 

 شود : و هیلت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می1

 . قضائیه قوه رییس حکم و انتخاب به کشور عالی دیوان قاضی سه و الف 

 و حکم رییس جمهور.  ب و دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

  و دو صاحبنظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگوانی و   

 حکم رییس جمهور. 

و اعضاء هیلت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضواء  2

وابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتیال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضواء و نیوز موقعیوت شویلی و     و همچنین ض

( ایون  56( و )55( و موواد ) 53مواده ) « ب» و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بنود  ضوابط استخدامی 

 قانون  کر شده است. 

 است:  شرح زیرگیری هیلت تجدیدنظر بهو نحوه تصمیم3

تصوویب اکثریوت اعضواء آن اسوت، ولوی رأی تجدیودنظر در موورد        الف و تصومیمات هیولت تجدیودنظر منووط بوه       

 ( این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیلت باشد. 61تصمیمات ماده)
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شخاص حقیقی و حقوقی متخصص تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اب و هیلت تجدیدنظر می 

 اند، ارجاع کند. که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت شده

تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناد تلیید یا حسب موورد آن را تعودیل یوا اصوالح کنود یوا         و هیلت تجدیدنظر می 

 مستقالد تصمیم دیگری بگیرد. 

 االجرای خواهد بودقطعی و الزمشرح بند فوق تصمیمات هیلت تجدیدنظر به -د

ء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تواند طرفین دعوا را برای اداو هیلت تجدیدنظر می4

توانند حضوراد یا با ارائه الیحوه دفاعیوه نسوبت بوه ادای توضویحات در جلسوه رسویدگی بوه پرونوده          تشخیص خود می

در غیر این صورت هیلت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونوده، تصومیم مقتضوی     مطروحه اقدام نمایند،

 خواهد گرفت. 

نفع قابل اجرای است این قانون پس از ابالغ به  ی( 61ماده )« 12»و تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند  65ماده

 د شد. ( مانع اجرای نخواه63موجب ماده )نفع بهو تجدید نظرخواهی  ی

گیوری هیولت تجدیودنظر،    واهی یا پس از آن تا زمان تصومیم تواند همزمان با تجدید نظرخنفع میدر هر صورت  ی 

تواند با أخذ توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیلت تجدیدنظر فوراد به تقاضا رسیدگی کرده و می

 شورای رقابت را صادر کند.  تلمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات

تواننود حوداکثر   های ضدرقابتی موذکور در ایون قوانون، موی    دیده از رویهو اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت66ماده

هوای ضودرقابتی،   ظری یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیلت تجدید نظر مبنی بر اعموال رویوه  

حیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی منظور جبران خسارت به دادگاه صالبه

کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیلت تجدید نظر را به دادخواست به دادخواست رسیدگی می

 مذکور پیوست کرده باشد. 

داشوته و پوس از قطعیوت از طریوق      تبصره و در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیلت تجدیدنظر جنبة عمومی 

توانند با أخذ گواهی از شورای رقابوت مبنوی بور شومول     نفع میشود ، اشخاص ثالث  یجراید کثیراالنتشار منتشر می

تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صالحیتدار بدهند. صدور حکم بوه جبوران خسوارت، منووط بوه      

ادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صودور گوواهی بوا صودور قورار      ارائه گواهی مذکور است و د

نماید. رسیدگی شورا به درخواست های موضووع ایون   اناطه، تا اعالم پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می
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 تبصره خار  از نوبت خواهد بود. 

ون سمت شاکی داشته باشد و از دادگواه صوالحیتدار   تواند در کلیه جرایم موضوع این قانو شورای رقابت می  67ماده

 درخواست رسیدگی کند. برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی 

شرح زیور  های اعضاء شورای رقابت، هیلت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت بهو تکالیف و محدودیت  68ماده

 است: 

( قوانون آیوین دادرسوی دادگاههوای     91ارد موضووع مواده )  گیوری در موو  و ممنوعیت شرکت در جلسوات و تصومیم  1

 و انقالب در امور مدنی عمومی

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخا  شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفوی  

 برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود. 

به محدودیت فوق فرد یوا افورادی از اعضواء شوورای رقابوت یوا هیولت تجدیودنظر از شورکت در           تبصره و چنانچه بنا 

کننوده عضوو مزبوور،    گیری منع شوند، شورای رقابوت یوا هیولت تجدیودنظر از مرجوع معرفوی      جلسات شورا و تصمیم

 کند. درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می

 ت داخلی و وظیفه حفظ اطالعا2

اعضاء شورای رقابت، هیلت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبالد در این سمت هوا  

مشیول به کار بوده است، نباید اطالعات داخلی بنگاهها، شرکت ها یا اشخاصی را که در جریان انجوام وظیفوه یوا بوه     

 طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند. ا بهاند، فاش کنند یاین مناسبت از آنها اطالع یافته

 و ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخا  تصمیم3

اعضاء شورای رقابت و هیلت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابوت نبایود قبول از اتخوا  تصومیم، درخصووص       

 ت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند. تخلفات بنگاهها، شرکت ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صور

هوای مورتبط بوا ایون     ها و دستورالعملنامهو شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین  69ماده

 فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری و تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیلت 70ماده

 شود . اجرا می

نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبوت اسوتعالمات و وصوول شووکایات بوه      و آیین71ماده
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 رسد. تصویب هیلت وزیران می مواه بهپیشنوهاد شورای رقابت حداکثور ظری مدت شوش

های ضد رقابتی اعم کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه و هر72ماده

توانود در  از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خالی واقع کند و یا از ارائه اطالعوات و اسوناد و مودارکی کوه موی     

و همچنوین هور کوس کوه بوه شوورای        نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیلت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کنود 

رقابت، هیلت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خالی واقع تسلیم کند یا اطالعات، مدارک و 

طور مستقیم یا غیرمسوتقیم نوابود کنود، تیییور دهود یوا       نظر از قالب آنها بههای ضدرقابتی را صریاسناد مرتبط با رویه

( ریوال توا یکصود    10.000.000زیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیوون ) تحریف کند، به حبس تع

 ( ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 100.000.000میلیون )

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خالی واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای موذکور در ایون   

نفوع، حسوب موورد حکوم بوه ابطوال        ید، دادگاه عالوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضایفصل شده باش

 مزبور صادر میکند گواهی یا مجوز

و هر کارشناش یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات ایون فصول درخواسوت شوود و     73ماده

شورای رقابت و هیلت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حوبس تعزیوری از    برخالی واقع شهادتی دهد که در تصمیمات

ریوال یوا هور دو    ( 300.000.000(ریال تا سیصودمیلیون) 30.000.000یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون )

 مجازات محکوم خواهد شد. 

 باشد. نیز میجازات اسالمیتبصره و عالوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون م

ای بنگاهها یا شرکت ها و یوا مودیران یوا صواحبان آنهوا      و هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه74ماده

شکایتی به شورای رقابت یا هیلت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسویدگی ثابوت شوود واهوی بووده اسوت،       

رده یوا هور   به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسوارت وا  عالوه بر محکومیت به جبران خسارت

 اهد شددو مجازات محکوم خو

و هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطالعات داخلی شرکت ها، بنگاههوا و یوا سوایر اشوخاص     75. ماده

بگیرد، حسب موورد بوه   اشخاص دیگر بهره  شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطالعات به نفع خود یا

( ریوال توا چهارصود میلیوون     40.000.000حبس تعزیری از شش مواه توا دو سوال یوا جوزای نقودی از چهول میلیوون )        

 ( ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطالعات محکوم خواهد شد. 400.000.000)
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ء شورای رقابت، اعضاء هیلت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هور  و هر یک از اعضا76ماده

 بورای  قوانون  ایون  مقوررات  از کوه  دیگوری  شوخص  هر نیز بگیران آنها و اشخاص طری قرارداد آنها ویک از حقوق

 جبوران  بور  عوالوه  کنود،  اسوتفاده سووء  حقوقی یا حقیقی اشخاص ایحرفه و تجواری اعتبار یا مالی منافع به زدنضربه

میلیوون  ل توا پانصود  ریوا ( 50.000.000) میلیوون  پنجواه  از نقودی  جوزاء  یوا  سال پنج تا سه از تعزیریحبس به خسارات

 ( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 500.000.000)

شودو مرتکب عالوه یمحسوب م( این قانون تخلف انتظامی68ماده )« 3»و « 2»، «1»و نقض هر یک از بندهای 77ماده

 ( محاکمه خواهد شد. 55ماده )« 5»بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند 

و هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ملموران و بازرسوان مرکوز ملوی رقابوت شوود، بوه       78ماده

( ریوال محکووم خووواهد شود و در     20.000.000ریوال توا بیسووت میوولیون )     (5.000.000جزای نقدی از پنج میلیون )

( ریوال بوه جوزای نقودی تعیوین شوده اضوافه        1.000.000تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیوون ) صورت ادامه مانع

 خواهد شد. 

 شرح زیر است: و مجازات اشخاص حقوقی به79ماده 

و در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد ایون فصول توسوط اشوخاص حقووقی، مودیران آنهوا در زموان         1

 ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد. 

ام گیورد،  بگیوران آن انجو  و چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یوک از حقووق  2

شود ، فرد مزبور نیز حسب مورد برابور مقوررات ایون قوانون مسوؤولیت کیفوری       ( می1عالوه بر آنچه که مشمول بند )

 خواهد داشت. 

بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطالع آنوان انجوام گرفتوه یوا     و چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق3

اند یا بالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم آن را بوه  از ارتکاب آن به کار بردهآنان همه توان خود را برای جلوگیری 

 اند، از مجازات مربوط به آن عمل معای خواهد شد. صالح اعالم کردهشورای رقابت یا مراجع  ی

مور  تبصره و در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسونامه یوا دخالوت اشوخاص در ایون ا      

 اشخاص حقوقی متضامناد با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود. 

 صالح است. و مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه  ی 80ماده

بینوی شوده   تری در قوانین دیگر پویش و چنانچه درخصوص جرایم مذکور در این فصل، مجازات های سنگین  81ماده
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 تر اعمال خواهد شد. ، مجازات های سنگینباشد

، مطوابق مقوررات جواری و    این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی(78( تا )72و به جرایم موضوع مواد )  82ماده

 شود . مقررات این قانون و خار  از نوبت رسیدگی می

ای رقابت، هیلت تجدیدنظر و مرکز ملی و در اجرای این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شور 83ماده

 رقابت هستند. 

و مبالغ جزای نقدی مندر  در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کاالهوا و خودمات     84ماده

شوود ، بوا پیشونهاد شوورای رقابوت و      اعوالم موی  طور رسمیایران بهاسالمیمصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری

 شود . زیران تعدیل میتصویب هیلت و

 (مواد متفرقه)فصل دهم  

( این قانون، مسؤول اجرای صحیح و به موقع 86و باالترین مقام هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده )  85ماده

بوار بوه   باشد و موظف است گزارش پیشرفت کوار را هور سوه مواه یوک     تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می

( قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تلخیر یا تعلل یا 44لی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )شورای عا

توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون باالترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظری یک هفتوه فورد   

و احوراز تخلوف بنودهای ) ( توا     خاطی را به هیلت تخلفات اداری معرفی کند. هیلت موظف است پس از رسیدگی 

( قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خواطی اعموال نمایود. چنانچوه علوت تولخیر، تعلول یوا         9)ط( ماده)

توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظری دو ماه پس از تشخیص، الیحه اصوالح  

 تقدیم نماید.شورای اسالمیقانون را با قید یک فوریت به مجلس 

کشوور  ( قانون محاسبات عموومی 4های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده)ها، مؤسسهو کلیه وزارتخانه  86ماده

و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت کوه   1/6/1366مصوب 

نها مستلزم  کر نام یا تصوریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفوت ایوران و   بر آشمول قوانین و مقررات عموومی 

شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سوازمان گسوترش و   

ران و شورکت هوای   نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایو 

تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کاال و همچنوین سوهام   

الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های فوق
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 در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.  باشند و بانک ها و مؤسسات اعتباریمی

های مورد نیاز این قوانون کوه مرجوع تهیوه آن مشوخص نشوده اسوت بوا پیشونهاد وزارت اموور           نامهو کلیه آیین  87ماده

هوای موضووع فصول    نامهماه به تصویب هیلت وزیران خواهد رسید. آیینششاقتصادی و دارایی حداکثر ظری مدت

وم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکواری وزارت اموور اقتصوادی و    س

 دارایی تهیه و به تصویب هیلت وزیران خواهد رسید.

ماه یک بار گزارش عملکرد اجورای ایون قوانون را بوه     و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش  88ماده

ارائه و بورای اطوالع عمووم منتشور     ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمیو تبصرهتفکیک مواد 

 نماید.

توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی جمهووری      ( قوانون برناموه چهوارم   161و ایون قوانون از شومول مواده )       89ماده

 ایران مستثنی است. اسالمی

االها یا خدمات بنگاههوای مشومول واگوذاری و یوا سوایر بنگاههوای       هردلیل قیمت فروش کو چنانچه دولت به90ماده

التفاوت قیمت تکلیفی و هزینوه  بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه

به سازمان  تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها

 امور مالیاتی کسر نماید. 

پذیری بخش غیردولتی در فعالیوت هوای   و به منظور تلمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت91ماده  

 اقتصادی: 

تواننود در بررسوی لووایح و طرحهوای اقتصوادی نظور مشوورتی        میالف و کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسالمی  

 را کسب و مورد استفاده قرار دهند. فعاالن اقتصادی

گیوری در دولووت مجازنود در تصومیمات اقتصوادی      ب و کولیه کمویسیون ها، هیلت ها، شووراها و ستوادهای تصومیم 

  خود، نظر فعاالن اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.

ن ایوران و اطواق تعواون در شووراهای     دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صونایع و معواد  

هوای مربوطوه رسومیت بخشود. از ایون پوس ریویس اطواق         نامهگیری اقتصادی را از طریق اصالح قانون یا آیینتصمیم

به ترکیب اعضواء شوورای اقتصواد، هیولت امنواء      عنوان عضو رسمی بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به

گذاری خارجی( و هیولت  گذاری خارجی )موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهرمایهحساب  خیره ارزی، هیلت س
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ایوران( اضوافه   عالی واگذاری)موضوع قانون برنامه سووم توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی جمهووری اسوالمی       

 شود . می

ها و همچنین گونه پروندههای اقتصادی به داوری، در داوری این  و قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده 

 عمل آورد. بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت های کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را به

د و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفنود در ایفواء نقوش قوانونی خوود بوه عنووان مشواور سوه           

هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعاالن اقتصادی را فراهم نموده ساز و کار الزم برای ساماندهی و قوه،

و با کمک به ایجاد فضای تعامول سوازنده بخوش خصوصوی بوا ارکوان حکوموت، در مسوائل اقتصوادی پیشونهادهای           

ت هوای  کارشناسانه الزم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تلسیس واحد پایش و پیگیوری اجورای سیاسو   

عوالی اجورای سیاسوت هوای کلوی       های منظم الزم را به شورای( قانون اساسی، گزارش44چهل و چهارم )کلی اصل

ایجاد فضای مسواعد کوارآفرینی و   » نویس قانون تقدیم نمایند و همچنین پیش( قانون اساسی 44اصل چهل و چهارم)

 را تهیه و ارائه کنند. « رفع موانع کسب و کار

گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات میایر با آن نسخ میو 92ماده

 .بودو یا اصالح مواد و مقررات این قانون صریحاد و با  کر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد 
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 ی، پروانه،حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواه در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص ـ  62ماده

دیریت خودمات  مو ( قانون 5جواز، استعالم یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

پوس از   ( قانون محاسبات عمومی است، دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه5کشوری و ماده )

همچنوین   خذ مجووز و وع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أابالغ این قانون، ن

 ت، معاونوت شیوه صدور، تمدید، لیو و سایر مقررات ناظر بور آن را رسوماد بوه کوارگروهی متشوکل از معاونو      

و دارائی،  دیجمهور، وزراء امور اقتصاجمهور، معاونت حقوقی رئیسانسانی رئیس توسعه مدیریت و سرمایه

صول  بودجوه، ا  وکار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسویونهای برناموه   

ن دات موضوع ایو ( قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعالم نمایند. در صورت عدم ارسال مستن90نودم )

گاه و أخذ مجوز ممنوع است و باالترین مقام دست به شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقیماده در مهلت تعیین

 .باشندمقامات و مدیران مجاز از طری وی مسؤول حسن اجرای این حکم می

یکورد  کارگروه موظف است ظری شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها بوا رو 

 های مختلوف و حوذی مجوزهوای   تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و همواهنگی دسوتگاه  

عوات  ای بورای احوراز مرا  غیرضرور و اصالح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه

گری ل بر بوازن آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتم

وابط وزها و لیو مجوزهای غیرضروری در چهوارچوب ضو  و تسهیل و اصالح و جایگزینی روشها، تجمیع مج

لعملها و جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستوراقانونی برای هر نوع فعالیت پس از تلیید رئیس

شوود و بورای هموه دسوتگاههای اجرائوی      روشهای اجرائی لیو یا اصالح شده به موجب این ماده محسوب می

 .االجراء استمذکور الزم

می ورای اسوال تیییر یا اصالح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلوس شو  

 .است

و کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شوامل انوواع مجوزهوا، مرجوع و شویوه      1تبصره

ی کوه بوه هموین منظوور طراحوی و      بندی مربوط را در یک پایگاه اطالعاتصدور، تمدید و لیو و احیاء و زمان

سازد به اطالع عموم برساند. کلیه اطالعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبول از آغواز هور    مستقر می

شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خوار  از مووارد   سال منتشر می
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دیوده بوه   و مرتکوب عوالوه بور جبوران خسوارت زیوان      انی مذکور ممنوع رسمنتشره در کتاب سال و پایگاه اطالع

 .شودمجازات مقرر در این ماده محکوم می

ادشوده از  یو مفاد این حکم عالوه بر مجوزها شامل کلیوه خودمات و فعالیتهوای دسوتگاههای اجرائوی      2تبصره

ط زیسوت،  اعی، حفاظوت محوی  جمله سازمانهای ثبت اسناد و امالک )ثبت شرکتها(، ثبت احوال، تلمین اجتمو 

مورک،  گمؤسسه استاندارد و تحقیقوات صونعتی ایوران، شوهرداری تهوران و کوالن شوهرها، نیوروی انتظوامی،          

هوای آمووزش و پورورش، علووم، تحقیقوات و فنواوری، بهداشوت، درموان و         خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه

شوخاص  ادر ازاء خودمات، وجووهی از   آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براسواش قووانین   

 .شود، نیز خواهد بودحقیقی و حقوقی اخذ می

 .تاجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه اس

ری اسوت و  درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبو 

لوه  عظوم خصوص دستگاههایی که مستقیماد زیر نظر ایشان است اجرای ایون حکوم منووط بوه ا ن م    همچنین در

 .است

ه أخوذ  فق، مجاز بو دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توا3تبصره

ای این حکم و تخلف از اجر باشند.است، نمیمبالیی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده

 .( قانون مجازات اسالمی است600سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده )

باشوند،  د موی در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجووز از دسوتگاههای متعود   ـ 70ماده

ز صدور مجو ه امور أخذ و تکمیل ودستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و ادار

شوارکت  مرا برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یوا در فضوای مجوازی بوا     

نماید که ضمن رعایت اصل همزموانی صودور مجوزهوا، سوقف     ای اقدام میسایر دستگاههای مرتبط به گونه

 های کلی اصول چهول و  ده در قانون نحوه اجرای سیاستشبینیزمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش

 .( قانون اساسی تجاوز ننماید44چهارم )

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعوی صودور مجووز موظفنود نسوبت بوه ارائوه خودمات از طریوق          

الزم را به عمول  های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری االختیار در محل پنجرهاستقرار نماینده تام

هووا و ضوووابط و نحوووه برخووورد بووا متخلفووین و همچنووین فهرسووت  آورنوود. دسووتورالعمل مربوووط شووامل رویووه
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( ایون قوانون   62دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف به تصویب کارگروه موضوع مواده ) 

 .رسدمی

تسهیل فعالیتهای اقتصادی ایون بخشوها،   تعاونی و  ونظر دولت و بخشهای خصوصی به منظور تبادل ـ75ماده

 و مقوررات  بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخا  تصمیم مؤثر برای اقودامات الزم در چهوارچوب قووانین   

گوی دولت و بخش وربط، شورای گفتموجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع  ی

 :دشوخصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می

 (رئیس شورا)وزیر امور اقتصادی و دارایی  .1

 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  .2

 جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاون برنامه  .3

 وزیر صنایع و معادن  .4

 وزیر تعاون  .5

 وزیر بازرگانی .6

 وزیر جهاد کشاورزی .7

 وزیر کار و امور اجتماعی .8

 وزیر نفت  .9

 وزیر نیرو .10

 قضائیه به انتخاب رئیس قوههدو نفر از معاونان قو .11

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  .12

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی .13

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی  .14

 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی .15

 معادن ایران رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و  .16

 دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران .17

 شهردار تهران  .18
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 های مختلفهشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته .19

کبوار  ( و چگونگی تشوکیل جلسوات کوه حوداقل هور پوانزده روز ی      19و نحوة انتخاب اعضاء ردیف )1تبصره 

 ودر نخسوتین جلسوة شوورا تهیوه      هادها و گزارشها طبق دسوتورالعملی اسوت کوه   گردد و ارائه پیشنبرگزار می

 .شودتصویب می

 عوادن ایوران  و محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتواق بازرگوانی و صونایع و م   2تبصره

 .است

کوزی  ون مراتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظوف اسوت بوا همکواری و حضوور اتواق تعوا        ـ76ماده

هوای مخول   جمهوری اسالمی ایران و شورای اصنای کشور، نسبت به شناسوایی قووانین، مقوررات و بخشونامه    

راسور  گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مسوتمر از تشوکلهای تولیودی و صوادراتی س    تولید و سرمایه

 شوها و پیشونهادهایی را تهیوه و بوه    زارگهای آنها بطور مسوتمر  کشور و بررسی و پردازش مشکالت و خواسته

ن ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته موذکور موظوف اسوت ضوم    کمیته

 .را بررسی و پیگیری نماید کارهای قانونی الزمشده راهبررسی پیشنهادهای ارائه

 های مزاحم، خوالء قوانونی، اجورای   شنامهو گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخ1تبصره

الکیت ی، حقوق منادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصاد

شوده کاالهوا و   گوذاری و تولیود و صوادرات و اشوتیال و چگوونگی کواهش قیموت تموام        و حمایت از سرمایه

تفاده بهینه گذاری و تولید و اسو رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت

 .گذاریها و ظرفیتهای موجود استاز سرمایه

صول چهول و   و کمیته یک نسخه از همة گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی ا2تبصره

 .نمایدین قانون ارسال می( ا75گو موضوع ماده )و ( قانون اساسی و شورای گفت44چهارم )
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 7و  6، 1قانون اصالح مواد  

قانون اساسي ( 44هاي كلي اصل )قانون اجراي سياست

 (11/4/1393)مصوب

 3و  2، 1مواد 
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( قوانون اساسوی   44ل و چهوارم ) کلوی اصول چهو   هوای  سیاسوت ( قانون اجورای  1بندهای زیر به ماده ) -1ماده 

 و اصالحات بعدی آن اضافه می شود: 25/3/1387مصوب 

اسوتعالم،  واز، جو : هر نوع اجوازه کتبوی اعوم از مجووز، پروانوه، اجوازه ناموه، گوواهی،         وکارکسبو مجوز 21»

سوتگاه  دادی توسط موافقت، تلییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتص

حاسبات م( قانون 5و ماده ) 8/7/1386( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 5های اجرایی موضوع ماده )

کشاورزی،  ازرگانی، صنایع، معادن و، شوراهای اسالمی شهر و روستا، اتاق های ب1/6/1366عمومی مصوب 

یندگان فی یا نمااتاق های تعاون یا اصنای، تشکل های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صن

 و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می شود.

ت کوه شورایط   اسو : پایگاه اینترنتی شوامل کتواب الکترونیوک    وکارکسبو پایگاه اطالع رسانی مجوزهای 22

آن در  و  در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خودمات، بوه تفکیوک در    وکارکسبدریافت یا تمدید مجوز 

 وکوار کسوب پس از الزم االجرا شدن این قانون، مرجع رسومی اعوالم شورایط صودور یوا تمدیود مجوزهوای        

 «محسوب می شود.

 ح می شود:( قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصال6و ماده )2ماده 

ی و و به منظور تسهیل حضوور بخوش هوای غیردولتوی، خصوصوی و تعواونی در فعالیوت هوای اقتصواد           6ماده 

 برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر می گردد:

ه ای تابعه( قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت 5و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده )1

 ت فعالیت داشتهال و خدماو وابسته آنها که قانوناد مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کا

 ارش مجمووع باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخالل در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گز

ت هور  ال و خودما ود را در هر بازار تولیود کوا  مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خ

ا و وسط نهادهتشش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطالعات و یا خالی واقع بودن آن 

 ( این قانون است.72مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده )
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بعوه و  شورکت هوای تا  ( قانون محاسبات عموومی و  5و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده )2

ر هر کواال و یوا   ( سهم بازا%40وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاد حداکثر تا چهل درصد )

 خدمت را دارند.

ر بنگواه  و مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مودیریتی )سوهم در هیولت مودیره( در هو     3

انون ( قو 5مؤسسوه و نهواد عموومی غیردولتوی موضووع مواده )       ( برای هور %40اقتصادی تا سقف چهل درصد )

 .باشدمیمحاسبات عمومی که قانوناد مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز 

ت ووو مؤسسووات و نهادهووای موضوووع ایوون بنوود مووی تواننوود واحوودهای تولیوودی و خوودماتی بووا مالکیوو 1تبصووره 

ری، سوهم  ا چهار سال پس از بهره بردا( احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر ت%100صددرصدی )

 اهش دهند.و کرسی مدیریتی )سهم در هیلت مدیره( خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند ک

ه( موازاد  و مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی )سهم در هیلت مودیر 2تبصره 

 .ار نمایندداکثر تا پنج سال پس از ابالغ این قانون واگذبر سقف در این بند را به صورت مرحله ای ح

ت اده و شورک و تسویه، تهاتر و تلدیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضووع ایون مو   4

ای هو ت و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دول

ای و شرکت ه ت. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خوددولتی ممنوع اس

 .دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تلدیه نماید

رائوه  و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق بوه اشوخاص حقووقی زیور حسوب موورد موظفنود نسوبت بوه ا           5

ل مربوط عمو  ات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورش و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقرراتاطالع

لی برابور  کنند. بنگاه های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت سواختار و شویوه گزارشوگری موا    

 ت درخواسوت در صورقوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورش و اوراق بهادار موظف است 

 شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.

 ( قانون محاسبات عمومی5الف و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده )

 ب و نهادهای نظامی و انتظامی کشور

   و سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور

 د و نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه
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بوه   بازنشسوتگی وابسوته  هوای  عوم از کشووری و لشوگری، نظیور صوندوق     صندوق های بازنشسوتگی ا  هو و کلیه 

 ام است.نهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم  کر یا تصریح های اجرایی و وابسته به دستگاهدستگاه

 و و نهادهای انقالب اسالمی

 .( این قانون است1ماده ) (5( و )4و منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای )1تبصره 

ین بنود  خصوص اجرای ارائه گزارش های عملکرد ساالنه درو سازمان بورش موظف است نسبت به ا2تبصره 

 به مجلس شورای اسالمی اقدام کند.

یف مقورر در  و از زمان ابالغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجورای تکوال  3تبصره 

 این بند هستند.

ای و اشخاص مذکور در این بند که برای انجوام ملموریوت هوای خواص حواکمیتی براسواش مجوزهو       4صره تب

لی ، بوا تلییود شوورای عوا    باشود موی قانونی تشکیل شده اند و افشای اطالعات اقتصادی آنها دارای طبقه بنودی  

 امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.

ا ن ایشوان   هادهایی که تحت نظور مقوام معظوم رهبوری هسوتند بوا      و عدم اجرای این قانون در مورد ن  5تبصره 

 .باشدمی

ر صوورت  و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظوارت کنود و د    6تبصره 

( جهوت اتخوا    44کلی اصل چهل و چهوارم ) های سیاستمشاهده موارد میایر، آن را به شورای عالی اجرای 

 ند.تصمیم اعالم ک

 ( قانون به شرح زیر اصالح می شود:7و ماده )3ماده 

موظفنود شورایط و    وکوار کسوب و به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صودور مجوزهوای   7ماده 

در  وکوار بکسو را به نحوی ساده کنند که هر متقاضوی مجووز    وکارکسبفرآیند صدور یا تمدید مجوزهای 

موان ممکون،   ز، بتواند در حوداقل  وکارکسبایگاه اطالع رسانی مجوزهای صورت ارائه مدارک مصرح در پ

هیولت  »، توسوط  وکوار کسوب مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی بورای صودور مجووز در هور     

ر اعوالم موی   تعیین و در پایگواه اطوالع رسوانی موذکو    « وکارکسبمقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 

 شود.
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ری زمانی تعیین از ارائه مجوز در ظ وکارکسبتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز و در صور1تبصره 

ی یوا  کایت حضورششده در پایگاه اطالع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند عالوه بر ارائه 

ر صودور  د، تسوریع  وطالکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباد از باالترین مقام دستگاه اجرایی یا اسوتاندار مربو  

بووط  تاندار مرمجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این مووارد، بواالترین مقوام دسوتگاه اجرایوی یوا اسو       

و  موظف است ظری حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجووز 

 مینوه صودور فووری مجووز موورد     مراجع صوادرکننده مجووز، موضووع را بررسوی و در چوارچوب قووانین، ز      

ی کوه در  درخواست را فراهم کند. باالترین مقام دستگاه اجرایی یوا اسوتاندار مربووط موظوف اسوت اشخاصو      

یون اشوخاص   ااخالل یا اهمال کرده انود را بوه هیولت تخلفوات اداری معرفوی کنود.        وکارکسبصدور مجوز 

نون ( قوا 9ده )مقورر در بنودهای )د( بوه بعود موا      چنانچه هیلت مذکور تخلفشان را تلیید کند، به مجازات هوای 

 محکوم می شوند. 7/9/1372رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 

را  وکارسبکموظفند درخواست متقاضیان مجوز  وکارکسبو هر یوک از مراجع صادرکننده مجوز 2تبصره 

ندگان مجوووز مطووابق شوورایط مصوورح در پایگوواه اطووالع رسووانی مووذکور دریافووت و بررسووی کننوود. صووادرکن 

 امتناع کنند. وکارسبک، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز «اشباع بودن بازار»اجازه ندارند به دلیل  وکارکسب

ی طالع رساناامتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تلخیر بیش از ظری زمانی تعیین شده در پایگاه 

ه ه را ارائو رح در پایگاه اطالع رسوانی یواد شود   مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مص

سوت بوه   ا( این قوانون اسوت و شوورای رقابوت موظوف      45موضوع ماده )« اخالل در رقابت»داده اند، مصداق 

اده ( مو 12ند )بشکایت  ی نفع رسیدگی و باالترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در 

 ( این قانون محکوم کند.61)

صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدیود و   وکارکسبو کلیه مراجعی که مجوز 3ره تبص

لیو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظری مودت یوک مواه پوس از ابوالغ ایون       

ر وزارت اموور  ، مسوتقر د «وکوار کسوب هیلت مقوررات زدایوی و تسوهیل صودور مجوزهوای      »قانون، تهیه و به 

اقتصادی و دارایی ارسوال کننود. ایون هیولت بوه ریاسوت وزیور اموور اقتصوادی و دارایوی بوا حضوور نماینوده              

رئیس سوازمان بازرسوی کول کشوور، دو نماینوده مجلوس       االختیار تامدادستان کل کشور، نماینده االختیار تام

ی ایوران، نماینوده اتواق تعواون مرکوزی      شورای اسالمی، نماینده اتواق بازرگوانی، صونایع، معوادن و کشواورز     
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جمهوری اسالمی ایران، نماینده اتاق اصنای کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه  ی ربط تشکیل می شود 

در  وکوار کسوب و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهوای  

با  وکارکسبل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کشور جمهوری اسالمی ایران را به نحوی تسهی

حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمتورین زموان ممکون صوورت پوذیرد. مصووبه هیولت        

 باشد.االجرا میمذکور پس از تلیید وزیر امور اقتصادی و دارایی الزم

ه باشد، های اجرایی نیاز داشتبخشنامه ها، یا رویهدر صورتی که تحقق این اهدای به اصالح قوانین، مقررات، 

ه تهیوه و بو   هیلت مذکور موظف است پیشنهادهای الزم برای اصالح قوانین، مقررات و رویه های اجرایوی را 

 مراجع مربوطه ارائه و اصالح آنها را از مراجع  ی ربط باالتر پیگیری کند.

ماده، موظف  ( این3موضوع تبصره )« وکارکسبهای هیلت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز»و 4تبصره 

را بوه تفکیوک    وکارکسباست ظری مدت حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون شرایط صدور مجوزهای 

 منتشر کند. وکارکسبدر پایگاه اطالع رسانی مجوزهای  وکارکسبهر 

 وکوار سوب کدور یوا تمدیود مجوزهوای    ، تیییر در شرایط صو «پایگاه اطالع رسانی مذکور»پس از راه اندازی 

ه اطوالع  چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بالفاصوله بوه دسوتور رئویس هیولت در پایگوا      

مشکل  ه هر نحو،رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تیییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و ب

 م شود.د از شش ماه قبل از اجرا، در این پایگاه اعالکردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید بای

درکی یوا  حق ندارند حتی بوا توافوق متقاضوی مجووز، هویچ شورط یوا مو         وکارکسبمراجع صادرکننده مجوز 

 وکوار سوب کای بیش از آنچه در پایگاه اطالع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافوت مجووز   هزینه

می )کتواب  ( قانون مجازات اسوال 600تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ) تخلف از حکم اینمطالبه کنند. 

 ( است.1375/3/2مجازاتهای بازدارنده، مصوب  پنجم: تعزیرات و
 



 

  پذیر رقابت تولید موانع رفع نقانو 57ماده 

35 
 

 

 

 
  

 

 (1/2/1394قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر مصوب )

 57ماده 
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( قوانون اجورای سیاسوتهای کلوی اصول چهول و       7( و )6(، )1( قانون اصالح موواد) 3ده)( ما3تبصره) -57ماده 

( 7( و )6(، )5هوای ) شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصوره صالح می( قانون اساسی به شرح زیر ا44چهارم )

 شود:به این ماده الحاق می

کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدیود و  صادر می وکارسبککلیه مراجعی که مجوز  -3تبصره 

ین قانون، اپس از ابالغ ماه کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظری مدت یکلیو مجوزهایی را که صادر می

، مسوتقر در وزارت اموور اقتصوادی و    «وکوار کسبزدایی و تسهیل صدور مجوزهای هیلت مقررات»تهیه و به 

االختیار یا باالترین مقام دستگاه اجرائی ارسوال کننود.   صورت الکترونیکی و پس از تلیید نماینده تامدارایی به

حضوور دادسوتان کول کشوور،      وزیر امور اقتصادی و دارایوی و بوا  بار به ریاست این هیلت هر ماه حداقل یک

نوده  االختیوار آنوان، دو نمای  رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان توام 

ون مرکوزی  مجلس شورای اسالمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتواق تعوا  

یریت ( قانون مد5ربط موضوع ماده)اصنای ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی  ی ایران، رئیس اتاق

دجوه  ( قانون محاسبات عموومی کشوور و دارنودگان ردیوف و عنووان در قوانون بو      5خدمات کشوری و ماده)

مواه پوس از ابوالغ ایون قوانون،      شود. این هیلت موظف است حداکثر تا مودت سوه  سنواتی مربوط، تشکیل می

نحووی  ها و ماننود اینهوا را بوه   نامهها، آییندر مقررات، بخشنامه وکارکسبشرایط و مراحل صدور مجوزهای 

داقل حدر کشور با  وکارکسبحوی تقلیل دهد که صدور مجوز نهای آن را به تسهیل و تسریع نماید و هزینه

در کمتورین زموان    وکوار کسوب انودازی آن  هزینه و مراحل آن ترجیحاد به صورت آنوی و غیرحضووری و راه  

هوا پوس از تلییود    نامهها و آیینها، دستورالعملممکن صورت پذیرد. مصوبات هیلت مذکور درمورد بخشنامه

های هیلت وزیران پس از تلیید هیلت وزیران بورای کلیوه   نامهوزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب

نقوش   وکوار کسوب هها و نهادها که در صودور مجوزهوای   و کلیه دستگا وکارکسبمراجع صدور مجوزهای 

 باشد.االجراء میدارند الزم

صالح هدای به اافعالیت این هیلت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این 

راجوع  مو بوه  هیوه  قوانین نیاز داشته باشد، هیلت مذکور موظف است پیشنهادهای الزم را برای اصالح قوانین ت

 مربوطه ارائه کند.
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سواله  ( قانون برنامه پنج62کارگروه موضوع ماده)»ویب این قانون، وظایف و اختیارات از تاریخ تص -5تبصره 

زدایوی و تسوهیل صودور    هیولت مقوررات  »بوه  « 15/10/1389پنجم توسوعه جمهووری اسوالمی ایوران مصووب      

( قانون اجرای سیاستهای کلی اصول چهول و   7و ) (6)(، 1موضوع قانون اصالح مواد )« وکارمجوزهای کسب

ساله پنجم توسعه جمهوری ( قانون برنامه پنج62ماده)شود و منتقل می 1/4/1393( قانون اساسی مصوب 44چهارم )

 شود.اسالمی ایران لیو می

باشوند،  موی های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعودد  سته از فعالیتددر مورد آن  -6تبصره 

ز صدور مجو دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و

شوارکت  مرا برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یوا در فضوای مجوازی بوا     

ی صودور مجوزهوا، سوقف    همزموان نماید که ضمن رعایت اصول  ای اقدام میگونهسایر دستگاههای مرتبط به

ل صودور  زدایوی و تسوهی  مقوررات »شوده توسوط هیولت    بینوی زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پویش 

 تجاوز ننماید.« وکارکسبمجوزهای 

طریوق   در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعوی صودور مجووز موظفنود نسوبت بوه ارائوه خودمات از        

به عمول   های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری الزم راتیار در محل پنجرهاالخاستقرار نماینده تام

هوا و ضووابط و نحووه برخوورد بوا متخلفان)براسواش قووانین و        هوای مربوطوه شوامل رویوه    آورند. دستورالعمل

جووز در  مقررات(، که به تلیید هیلت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صودور م 

« وکوار کسوب صدور مجوزهوای   زدایی و تسهیلمقررات»های مختلف متناسب با شرایط توسط هیلت فعالیت

( 44هوارم ) ( قانون اجرای سیاسوتهای کلوی اصول چهول و چ    7( و )6(، )1( قانون اصالح مواد )3موضوع ماده)

جم توسوعه  ناموه پنجسواله پون   ( قانون بر70شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده)قانون اساسی تهیه و ابالغ می

 شود.جمهوری اسالمی ایران لیو می

ه کو ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایوران  76ه مذکور در ماده)مصوبات کمیت -7تبصره 

باشود بوه ایون    موی  وکوار کسوب ر مجوزهای زدایی و تسهیل صدومرتبط با وظایف و اختیارات هیلت مقررات

 د.شوهیلت ارسال می
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 (1/6/1366)مصوبقانون محاسبات عمومي

  5الي  2واد م
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 یا بشود . وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و – 2اده م

کوی از قووای سوه    موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر ی -3ماده 

 شودو عنوان وزارتخانه ندارد .گانه اداره می

رکت ایجواد شوود و یوا    حد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصوورت شو  شرکت دولتی وا -4ماده 

یش از باشد و ب بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده

ی دولتوی  درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شورکتها  50

 شود.قی مید شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلایجا

زد نو ای اشوخاص  هو تبصره شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سوپرده  

ته لتوی شوناخ  انون شورکت دو بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظور ایون قو   

 نمیشوند .

 شخصی هستند که بوا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی م -5ماده 

 شود.اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا می
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(8/7/1386)مصوبقانون مدیریت خدمات كشوري  

  8و 5مواد 
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می غیردولتوی،  ، مؤسسوات دولتوی، مؤسسوات یوا نهادهوای عموو      دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه هوا  -5ماده

ل سوت از قبیو  اشرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم  کر و یا تصوریح نوام   

هوای دولتوی،   شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکوزی، بانکهوا و بیموه   

 می شوند.  دستگاه اجرایی نامیده

ور است و منافع امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کش -8ماده

دیت آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از ایون نووع خودمات موجوب محودو     

ر و حاکمیوت  امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجوب اقتودا  شود. دیگران نمیبرای استفاده 

ات موجوب  محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از ایون نووع خودم   کشور است و منافع آن بدون 

 از قبیل: شود. محدودیت برای استفاده دیگران نمی

 های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ر بخشو نظارت د ریزیسیاستگذاری، برنامه -الف

 رقراری عدالت و تلمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ب -ب

 یجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. ا - 

 ری راهم نمودن زمینه ها و مزیت های الزم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاف -د

 انونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. ق -ه

 فظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی ح -و

 رویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی ت -ز

 ارجی داره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خا -ح

 فظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگیح -ط

 حقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و مدیریت کشور ت -ی

های واگیور، مقابلوه و کواهش    شت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتارتقای بهدا -ک

 طبیعی و بحران های عمومی  اثرات حوادث

ر موارد مذکور در اصول بیسوت و نهوم و سوی ام    این قانون نظی 11و  10، 9ر مندر  در مواد بخشی از امو -ل

ا تلییود  قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عموومی غیردولتوی بو   

 باشد.هیلت وزیران امکانپذیر نمی
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های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین سایر مواردی که با رعایت سیاست -م

ظوم رهبوری بوه    هوای کلوی مصووب مقوام مع    سایر مواردی که با رعایت سیاست.گیردء این امور قرار میعادی جز

 .گیردء این امور قرار میموجب قانون اساسی در قوانین عادی جز
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(2/3/1375)مصوبقانون مجازات اسالمي  

  600ماده  
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 600ماده 

ا یصول وجه یا و هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و ملمورینی که ملمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه

به اخذ آن  ذ یا امرلی اخمالی به نفع دولت است بر خالی قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا ما

ئولین و ورد مسخواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در منماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم 

ه باست  ملمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن چه برخالی قانون و مقررات اخذ نموده

 گردد.حق مسترد می ی
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دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط 

 کار کشوروکسب

 50868شماره )مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به

 (01/05/1396مورخ 
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  2ماده 

ه پس از ابالغ ما 3ظری مدت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان فناوری اطالعات ایران( مکلف است 

اد درگاه من ایجضهای اعالم شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این تصویب نامه، بر اساش نیازمندی

-برای راه ی الزمهای فن، نسبت به ایجاد زیرساخت«مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»واحد و )الکترونیکی( برخط 

لی تبادل ریق مرکز مطهای اجرایی با مرکز از های زیر و ارتباط دستگاهها و سامانهاندازی، نگهداری و توسعه  پایگاه

 ر است.مذکو اطالعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز

o ( خ هو مور 54607ت /105816( مصوبه شماره 1بند )به استناد سامانه مجوزهای کسب و کار کشور

هیات  15/05/1393ه مورخ  50441ت /53607مصوبه شماره  7و  6و بند هیات وزیران  25/08/1396

 وزیران(

o پایگاه اطالع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعالمات کشور 

o ار سامانه دریافت، انعکاش و پیگیریِ رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و ک 

o ر کشورهای محیط کسب و کامرکز فوریت 
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ه مورخ  50441ت /53607شماره مصوبه 

هیات وزیران 15/05/1393  
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اه پیام کوت رایی، سامانهوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دا -6

هادریافتی را دسته بندی کند و در قالب فایل الکترونیکی در اختیار وزارت امور کار را طراحی و پیامومحیط کسب

 هد.دهور ارائه های اجرایی ارائه دهنده خدمات قرار دهد و گزارش آن را به رئیس جمرایی و دستگاهاقتصادی و دا

کار موضوع ویط کسبدستگاههای اجرایی مکلفند امکان برقرای ارتباط پیامکی مراجعه کنندگان با سامانه مح -7

انه ر این سامدت خود را هزینه انجام درخواسرا فراهم نمایند، به نحوی که مراجعه کنندگان بتوانند زمان و « 6»بند

 گزارش نمایند.

مکاری هرسانی مطابق با دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نحوه اطالع -تبصره

 شود.دستگاههای اجرایی تهیه و ابالغ می
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ه مورخ  54607ت /105816مصوبه شماره 

هیات وزیران 25/08/1396  
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ویت  ی )با اولعملیات اههای اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامهبه منظور هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگ-1

ارک ستعالم مدایکی، پروژههای مالیات الکترونیکی، معامالت دولت الکترونیکی، سالمت الکترونیکی، بیمه الکترون

ات( ی خدمرونیکتحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطالعات نسبی و سببی، خزانه داری الکترونیکی و مدیریت الکت

های تلفن همراه، خدمات خود را های الکترونیک و برنامههای برخط،استعالمنسبت به ارائه اطالعات، وب سرویس

العات نه پایش اطبرداری در مرکز ملی تبادل اطالعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، ساماجهت بهره

اختار سه مدیریت ، سامانه مدیریت خدمات، سامانکاروسامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسبکالن کشور )پاک(،

وطه های( یکپارچه، حسب مورد به متولی مربهای )پورتالدستگاههای اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه

 ارائه نمایند.
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 چنوین و هم رانوزیو  محتورم  هیوات  25/08/1396ه موورخ   54607ت /105816مصووبه شوماره    1به استناد بند 

رمانودهی  فسوتاد   01/05/1396موورخ   50868کوار کشوور  وسعه مرکز ملی پایش محیط کسبتوالعمل دستور

بوا مرکوز    ضمن تعامل سوازنده  عهای تابعه وزارت متبوی واحدها و سازمانکلیه اقتصاد مقاومتی، الزامی است

و اسوتعالمات در حوال    جوزهوا ، کلیوه م مستقر در معاونت امور اقتصوادی  کار کشوروملی پایش محیط کسب

 .دنارائه نمایبه متقاضیان  مجوزهای کشورملی از طریق درگاه پیشخوان فقط خود را در  صدور


