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قاونن هببود مستمر محیط کسب و اکر
مصوب  ۱۶هبمن  ۱۳۹۰مجلس شورای اسالیم
ماده  .۱در این قانون اصطالحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار میروند:
الف  .اتاق ها شامل :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.
تبصره  .اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتااق
ایران) تغییر نام مییابد.
اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د) مااده ( )۹۱قاانون اجارای سیاسایهای کاای اصال هال و
هارم ( )۴۴قانون اساسی در حیطه کشاورزی ،آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویات برناماههای خاود قارار دهاد و باا
اجرای یک برنامه سه ساله ویژه ،شامل ایجاد «مرکز مای مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولیی)» توانمندی خاود در ایان
بخشها را ارتقاء بخشد.
ب  .تشکل اقیصادی :تشکلها یی که به منظاور حظاح حقاوق و منااشع مشاروا و قاانونی اعسااء و سااماندهی شعالیات و بهباود
وضعیت اقیصادی اعساء اعم از حقیقی و حقوقی ،به موجب قانون و یاا باه صاورت داوطاباناه توسار مادیران صانایع و معاادن،
کشاورزی ،بازرگانی ،خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرشه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا میشوند.
پ  .تشکل اقیصادی سراسری :آن دسیه از تشکلهای اقیصادی که در ندین اسیان کشور شعبه و عسو داشیه باشند.
تبصره  .تشخیص سراسری بودن تشکلهای اقیصادی حسب مورد برعهده اتاقها است.
ت  .قانون اصل ( :)۴۴عبارت از قانون اجرای سیاسیهای کای اصل هل و هارم ( )۴۴قانون اساسی است.
ث  .کسب و کار :به هر نوا شعالیت تکرارشونده و مشروا اقیصادی از قبیل تولید ،خرید و شروش کاال و خدمات باه قصاد کساب
مناشع اقیصادی اطالق میشود.
ج  .محیر کسب و کار :عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عماکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنیرل مدیران آنها
میباشند.
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چ  .شورای گظت وگو :عبارت از شورای گظت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوا مااده ( )۷۵قاانون برناماه پنجسااله پانجم
توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۱۵/۱۰/۱۳۸۹است .
ح  .دسیگاههای اجرائی :شامل کایه دسیگاههای موضوا ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/۷/۱۳۸۶است .
خ  .معامالت میوسر و بزرگ :عبارت از معامالت موضوا ماده ( )۳قانون برگزاری مناقصات است .
ماده  .۲دولات مکااف اسات در مراحال بررسای موضاوعات مرباوی باه محایر کساب و کاار بارای اصاالح و تادوین مقاررات و
آییننامهها ،نظر کیبی اتاقهاا و آن دسایه از تشاکلهای ذیربطای کاه عساو اتاقهاا نیسایند ،اعام از کارشرماایی و کاارگری را
درخواست و بررسی کند و هرگاه الزم دید آنان را به جاسات تصمیمگیری دعوت نماید .
تبصره  .مهات اجرای حکم بند (ب) ماده ( )۹۱قانون اصل ( )۴۴درمورد شرکت دادن اتاقهاا در شاوراهای تصامیمگیری بارای
دولت ،شش ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون است .
ماده  .۳دسیگاههای اجرائی مکاظند هنگام تدوین یا اصالح مقررات ،بخشنامهها و رویههای اجرائی ،نظر تشکلهای اقیصادی
ذیربر را اسیعالم کنند و مورد توجه قرار دهند .
ماده  .۴اتاقها موظظند به منظور اطالا سیاسیگذاران از وضعیت محیر کسب و کار در کشور ،شاخصهای مای محیر کسب و
کار در ایران را تدوین و به طور ساالنه و شصای حسب مورد به تظکیاک اسایانهاا ،بخشهاا و شعالییهاای اقیصاادی ،سانجش و
اعالم نمایند .
تبصره  .وزارت امور اقیصادی و دارایی موظف است با همکاری دسیگاههای اجرائای و نهادهاای بینالمااای ،جایگااه ایاران در
رتبهبندیهای جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقیصادی مناسب کشور را به سرمایهگذاران خارجی معرشی کند.
ماده  . ۵اتاقها مکاظند شهرست ماای تشاکلهای اقیصاادی را تهیاه و تغییارات آن را اعاالم نمایناد .در آن دسایه از شعالییهاای
اقیصادی که شاقد تشکل شعال میباشند ،اتاقها موظظند برای ساماندهی ،ایجاد وثبت تشاکلهای اقیصاادی شعاال زمیناههای
الزم را ایجااد کننااد و در شعالییهااایی کااه تشااکلهای مااوازی وجااود دارد ،زمینااه ادغااام ،شبکهسااازی ،یکرار هسااازی و انسااجام
تشکلهای موازی را شراهم نمایند.
تبصره  .۱اتاقها موظظند در شعالییهای صادرات غیرنظیی با ایجاد انسجام ،هماهنگی و تقسیم کار ،از شعالیت ماوازی تشاکلها
جاوگیری کنند .همه تشکلهای اقیصادی موظظند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.
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تبصره  .۲مؤسسان و مدیران تشکلها ی اقیصادی نباید مانع عسویت داوطاباان جدیاد واجاد شارایر و اسایظاده آنهاا از منااشع
حسور در این تشکلها شوند .نظرات اصناف یا تشکلهای جدید اقیصادی سراسری با حسور رئیس شاورای اصاناف کشاور و یاا
رؤسای این تشکلها در شورای گظیگو بررسی میشود .
ماده  . ۶مرکز آمار ایران موظف است برنامه مای آماری کشور موضوا ماده( )۵۴قانون برنامه پنجساله پانجم توساعه جمهاوری
اسالمی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطالعات آماری مورد نیاز برای شعاالن اقیصاادی و سارمایهگذاران در ایاران در
پایگاه اطالعات آماری کشور به شکل مسیمر و روزآمد ارائه گردد.
اقالم و اطالعات آماری مورد نیاز سرمایهگذاران و شعاالن اقیصادی که باید به شکل مسیمر در ایان پایگااه منیشار شاود ،توسار
شورای گظت و گو تعیین میشود.
ماده  .۷به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دسیگاههای اجرائی به واحادهای تولیادی ،اشازایش اعیمااد میقابال
میان دولت و کارآشرینان و در راسیای تحقق دولت الکیرونیک ،معاونت توسعه مادیریت و سارمایه انساانی رئیسجمهاور موظاف
است با تشکیل «کمییه ساماندهی مراجعه نمایندگان دسایگاههای اجرائای باه واحادهای تولیادی» ضامن دعاوت از نماینادگان
دسیگاههای ذیربر و اتاقها ،پیشنویس آییننامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دسیگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را
تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند .کایه دسیگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمییه یادشده و اجرای تصمیمات
و دسیورالعملهای آن میباشند .همچنین ماده ( )۷۰قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایاران دربااره صادور
مجوزهای شعالیت اقیصادی به شکل پنجره واحد ،پس از پایان مدت آن قانون اسیمرار مییابد.
ماده  . ۸وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است باا همکااری وزارتخاناههای اماور اقیصاادی و دارایای و جهااد کشااورزی،
اتاقها و سایر دسیگاههای ذیربر ،ظرف شش ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون ،شرآیند تجاارت خاارجی اعام از واردات و
صادرات کاال و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوی از قبیل گواهی مبدأ ،شرمهای تجاری ،گواهیهای بهداشات و اسایاندارد،
اعیبار اسنادی ،ثبت سظارش ،پروانه گمرکی و بیمهنامه ،بدون نیاز به مراجعه حسوری ذینظع را به صورت الکیرونیکی درآورد.
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرشصلهای دولت الکیرونیک در بودجههای سنواتی و نیز صرشهجوییهای حاصل
از بهبود شرآیندها و کاهش دیوانساالری ،تأمین میشود .
ماااده  .۹وزارت امااور خارجااه موظااف اساات ظرشییهااای رواباار خااارجی و نمایناادگیهای سیاساای کشااور در خااارج را در خاادمت
تولیدکنندگان داخای و سرمایهگذاران در ایران و بهویژه صادرکنندگان کاالها و خدمات قرار دهد.
وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانههای امور اقیصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و سایر
دسیگاههای اجرائی ذیربر و اتاقها ،آییننامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
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ماده  .۱۰وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری ،تنظیم تواشقاات
ص دور روادید تجاری باندمدت و پرتردد و نظایر آن ،ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صاادرکنندگان کاالهاا و خادمات
شنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطابان سرمایهگذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشاور ،باه ساهلترین و ساریعترین
شکل ممکن محقق شود .
ماده  .۱۱شورای گظت و گو با ترکیب و تبصرههای مصرح در ماده ( )۷۵قانون برنامه پنجساله پنجم توساعه جمهاوری اساالمی
ایران پس از پایان مدت آن قانون اسیمرار مییابد .وظایف و اخییارات شورای گظت و گو به شرح ذیل است:
الف  .پیشنهاد اصالح ،حذف یا وضع مقررات اعم از آییننامه ،بخشنامه ،دسیورالعمل ،شیوهنامه یا رویه اجرائای در جهات بهباود
محیر کسب و کار در ایران به مسؤوالن مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا
ب  .اسیماا نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقیصادی سراسری با حسور رئیس شورای اصناف کشور و یاا
حسب مورد رؤسای این تشکلها در جاسات شورا
پ  .ارائه خواسیهها ،پیشنهادها و تذکرات میقابل مسؤوالن دسیگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصای و
تعاونی و بحث و بررسی و اقناا و تظاهم درباره خواسیههای مذکور
ت  .ارائه پیشنهاد برای ارتقاء شرهنگ اقیصادی ،اخالق کسب و کار و مهارتهای شغای و کارآشرینی در کشور
ث  .بررسی گزارشهای کمییه موضوا ماده ( )۷۶قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و زمینهسازی بارای
تصمیمگیری درباره آنها
ج  .پیگیری گزارش اتاقها درباره امییازات موجود در قوانین و مقررات و رویهها بارای بنگاههاای باا مالکیات غیار از بخشهاای
خصوصی و تعاونی و زمینهسازی برای حذف یا تعمیم این امییازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده ( )۸قانون اصل ()۴۴
چ  .ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دسیگاههای اجرائی با شعاالن اقیصادی بخشهای خصوصای و تعااونی باه منظاور ایجااد
تراضی و منع تحمیل شرایر ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها
ح  .زمینهسازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقیصاادی باه منظاور دریاشات
مالیات از همه شعاالن اقیصادی و گسیرش پایه مالیاتی
خ  .تعیین و انیشار اطالعات آماری مورد نیاز برای شعاالن اقیصادی با قید روزآمدسازی مسیمر در پایگاه اطالعات آمااری کشاور
موضوا ماده ( )۶این قانون
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د  .تعیین مصادیق امییازات تخصیص یاشیه به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوا مواد ( )۲۲و ( )۲۷این قانون
تبصره .۱وزیر یا باالترین مقام دسیگاههای اجرائی که موضوا مربوی به آن دسیگاه در دسیور شورای گظاتوگو قارار میگیارد،
موظف است با دعوت دبیرخاناه ایان شاورا خاود در جاساه مربوطاه در شاورای گظاتوگو شارکت کناد و حساب ماورد نماینادگان
تاماالخییار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرشی نماید .
تبصره .۲دبیر شورا ،سخنگوی آن نیز میباشد و موظف است دسیور جاسه آتی و مصوبات هر جاسه را در اخییار رساانهها قارار
دهد .
ماده  .۱۲تشکلهای اقیصادی سراسری میتوانند درخواسیهای خود را برای اصالح قوانین ،مقررات ،بخشنامهها ،دسیورالعماها
و رویه های اجرائی مخل کسب وکار ،به همراه اسیدالل شنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گظاتوگو ارساال و درخواسات
خود را پیگیری کنند .در صورت مخالظت شورای گظتوگو با درخواست ارسال شده ،دبیرخانه شورا موظف است دالیل مخالظت باا
درخواست مربوطه را به طور کیبی به تشکل ذیربر اطالا دهد.
ماده  .۱۳در هر یک از اسیانها ،اسیاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاقها در اسیان ،شورای گظاتوگوی دولات و بخاش
خصوصی در اسیان را با ترکیبی میناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و شرآیند دریاشت و بررسی درخواست تشکلها و
شعاالن اقیصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیر کسب و کار در اسیان را سازماندهی کند .شوراهای گظتوگو در اسایانها
موظظند آن دسیه از گزارشها و درخواسیهای رسیده که ابعاد مای و شراگیر داشیه باشد را جهت بررسی و تصمیمگیری به دبیرخانه
شورای گظتوگو ارسال کنند.
تبصره  .دسیورالعمل تشکیل و نحوه اداره جاسات شوراهای اسیانی گظتوگو و شرمهای درخواست از این شورا توسار دبیرخاناه
شورای گظتوگو در اتاق ایران تهیه و بهشوراهای اسیانی ارسال میشود.
ماده  .۱۴به منظور تعامل مسیمر با شعاالن اقیصادی اعام از کارشرماایی و کاارگری و تاالش بارای حال مشاکالت آناان و ارائاه
پیشنهاد برای اصاالح قاوانین ،مقاررات ،بخشانامهها ،دسایورالعماها و رویاههای اجرائای باه شاورای گظاتوگو ،وزراء و رؤساای
دسیگاههای اجرائی و قسائی مرتبر با محیر کسب وکار و رؤساء و مدیران کل این دسیگاهها در مراکز اسیانها موظظناد یکای از
معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیر کسب و کار تعیین و معرشی نمایند.
تبصره  .تشخیص دسیگاههای اجرائی مرتبر با محیر کسب وکار برعهده وزیر امور اقیصادی و دارایی است.
ماده  .۱۵کایه دسیگاههای اجرائی مرتبر با محیر کسب و کار همچنین سازمانها و ادارات کل آنها در مراکز اسیانها موظظند به
سؤاالت نمایندگان تشکلها و شعاالن اقیصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند .
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ماده  .۱۶شهرداریها موظظند به منظور باالبردن امکان دسیرسی تولیدکنندگان کو ک و میوسر ایرانی به باازار مصارف و ایجااد
امنیت برای شروشندگان کم سرمایه با اسیظاده از زمینهای میعاق باه خاود و یاا وزارت راه و شهرساازی ،مکانهاای مناسابی بارای
عرضه کاالهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شاده باه صاورت روزاناه ،هظیگای و ماهاناه باه میقاضایان عرضاه
کاالهای ایرانی اجاره دهند.
آییننامه اجرائی این ماده توسر وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری وزارتخاناههای راه و شهرساازی و کشاور و نماینادگان
شورای عالی اسیانها و شورای اصناف کشور تهیه میشود و پس از تصویب هیأت وزیاران باه شاهرداریهای سراسار کشاور اباال
میگردد .
ماده  .۱۷به منظور توانمندسازی ،ارزیابی و ارتقاء شایسیگی مدیریت بخشها و بنگاههای اقیصادی کشور اعم از دولیی ،تعاونی
و خصوصی و نیز هماشزایی و توسعه ظرشییهای مشاوره مدیریت در کشور« ،سازمان نظام مشااوره مادیریت» در قالاب شخصایت
حقوقی مسیقل غیردولیی و غیرانیظاعی تشکیل میشود.
اساسنامه ایان ساازمان باا همکااری تشاکلهای اقیصاادی ذیربار از ساوی اتاقهاا تهیاه میشاود و ظارف ساه مااه از تااریخ
الزماالجراءشدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجاس شورای اسالمی میرسد.
ماده  .۱۸به منظور ارتقاء کیظیت خدمات ،شظافسازی و شکلگیری بازار کار در زیربخشهای مخیاف بخش ساخیمان و ایجاد
سهولت و امنیت برای میقاضیان نیروی کار در این بخش ،وزارت تعاون ،کاار و رشااه اجیمااعی مکااف اسات زمیناه شاکلگیری
تشکلهای صنظی شاغالن در بخش ساخیمان را شراهم کند.
این تشکلها مسؤولیت تعیین هویت ،طبقه بندی مهارتی ،کاریابی ،معرشی کارجویان به کارشرمایان ،معرشی کارگران و اسایادکاران
به مراکز شنی و حرشهای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشسیگی و امور رشاهی شاغالن در بخش ساخیمان را برعهده دارند.
ماده  .۱۹به منظور ایجاد شظاشیت و امکان رقابت همه ذینظعان در انجام معاماه با دسیگاههای اجرائی ،معاونت برناماهریزی و
نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با اسیظاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود ،پایگاه مای اطالارسانی مناقصات
موضوا ماده ( )۲۳قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطالارسانی جامع معامالت بخاش عماومی توساعه و ارتقااء دهاد .ایان
پایگاه اطالا رسانی باید اطالعات کایه معامالت میوسر و بزرگ بخش عمومی شامل خرید ،شروش ،اجاره و غیره را اعام از ایان
که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریظات یا ترک تشریظات یا دیگر روشها تشکیل و منعقد شده باشد به
تظکیک دسیگاه و موضوا و نیز به تظکیک شهرسیان ،اسیان و مای در زمانی که برای همه واجدان شرایر ،شرصت برابار شاراهم
کند ،به اطالا عموم برساند .همچنین پس از انعقاد قرارداد ،نام طرف قرارداد و مشخصات ،کیظیت و کمیت مورد معاماه و مادت
و مباغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مباغ اصل قرارداد یا الحاقیههای آن را اعالن نماید .کایه دسیگاههای اجرائی
موظف به همکاری با این پایگاه اطالارسانی و ارائه اطالعات یادشده در زمانهای تعیین شده توسر این پایگاه میباشند.
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تبصره  .۱معامالت نیروهای مساح و امنییی ،تابع مقررات و ضوابر خاص خود است و از شمول این ماده مسیثنی میباشد .
تبصره  .۲کایه معامالت بخش عمومی موضوا این ماده بدون رعایت حکم این ماده ،مصداق اخالل در رقابات موضاوا مااده
( )۴۵قانون اصل ( )۴۴است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذینظعان ،به ماوارد عادم رعایات حکام ایان مااده
رسیدگی و براساس ماده ( )۶۱قانون اصل ( )۴۴درباره آنها تصمیم بگیرد .
ماده  .۲۰دسیگاههای اجرائی ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولیی که تحت مدیریت دسیگاههای دولیی هسیند و شرکیها و
مؤسسات وابسیه و میعاق به این دسیگاهها و مؤسسات در تمامی معامالت خود صرف نظار از نحاوه و منشاأ تحصایل مناابع آن،
مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آییننامههای معامالتی قانونی و اخیصاصی خود میباشند .
ماده  .۲۱در مواردی که براساس مواد ( )۲۷و ( )۲۸قانون برگزاری مناقصات ،ترک تشریظات مناقصه صورت میگیرد ،بااالترین
مقام دسیگاه اجرائی مناقصهگذار موظف است مصوبه جاسه و دالیل ترک تشریظات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری
جاسه و نیز هویات طارف قارارداد در هار مناقصاه تارک تشاریظات شاده را تاا ساه روز پاس از انیخااب طارف قارارداد ،باه پایگااه
اطالارسانی معامالت بخش عمومی ارسال کند.
ماده  .۲۲کایه دسیگاهها ی اجرائی مکاظند در انیخاب طرف قرارداد در معامالت خود از جماه پیمانکاریها و امثال آنها ،نانچاه
اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولیی و غیردولیی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعااونی و خصوصای از لحاا
ضوابر عمومی انیخاب طرف قرارداد در شرایر برابار باشاند ،اشاخاص حقیقای و حقاوقی بخشهاای تعااونی و خصوصای را در
اولویت قرار دهند.
ماده  .۲۳کایه دسیگاههای اجرائی مکاظند به منظور ایجاد تراضی و عادالنه نمودن قراردادها و قراردادهاای الحااقی در انعقااد
قرارداد با شرکیهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کاال یا خدمت ،از شرمهای یکنواخت اسیظاده نمایند و یک نسخه از ایان
شرمها را برای هر کدام از اتاقها ارسال دارند.
تبصره  .بانک مرکزی جمهوری اساالمی ایاران مکااف اسات ظارف شاش مااه پاس از الزماالجراءشادن ایان قاانون شرمهاای
یکنواخیی برای هر یک از عقود اسالمی که منجر بهاعطاء تسهیالت میشود ،همچنین نحوه اعطاء تسهیالت و شیوههای اخذ
ضمانینامه از بخشهای خصوصی و تعاونی میناسب با اعیبار سنجی مشیریان را تهیه کناد و باه تصاویب شاورای پاول و اعیباار
برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
ماده  .۲۴دولت و دسیگاههای اجرایی مکاظند به منظور شظافسازی سیاسایها و برناماههای اقیصاادی و ایجااد ثباات و امنیات
اقیصادی و سرمایهگذاری ،هرگونه تغییر سیاسیها ،مقاررات و رویاههای اقیصاادی را در زماان مقیسای قبال از اجاراء ،از طریاق
رسانههای گروهی به اطالا عموم برسانند.
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تبصره  .هیأتوزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گظتوگو ،زمان موضوا این ماده را تعیین و اعالم میکند .ماواردی کاه
محرمانه بودن آن اقیساء داشیه باشد ،با تشخیص باالترین مقام دسیگاه اجرائی ،مسیثنی است.
ماده  .۲۵در زمان کمبود برق ،گاز یا خدمات مخابرات ،واحدهای تولیدی صنعیی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یاا
خدمات مخابرات قرار داشیه باشند و شرکیهای عرضهکننده برق ،گاز و خدمات مخابرات موظظند هنگام عقد قرارداد با واحدهای
تولیدی اعم از صنعیی ،کشاورزی و خدماتی ،وجه الیزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخاابرات را در ماین قارارداد پیشبینای کنناد.
ً
هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکیهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دسیور دهد موقیا جریان بارق یاا گااز یاا
خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی میعاق به شرکیهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند ،موظف است نحاوه جباران خساارتهای
وارده به این شرکیها ناشی از تصمیم شوق را نیز تعیین و اعالم کند.
آییننامه اجرائی این ماده توسار وزارتخاناه های صانعت ،معادن و تجاارت ،جهااد کشااورزی ،نظات ،نیارو و ارتباطاات و شنااوری
اطالعات تهیه میشود و ظرف سه ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره  .۱در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی ،جان شهروندان را به خطر اندازد ،شورای تأمین اسایان
محل ایجاد اضطرار میتواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است ،حکم این ماده را نقا کناد و دسایور دهاد بادون تعیاین
نحوه جبران خسارتهای وارده ،برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود .در جاسه تصمیمگیری در اینباره ،باید نمایندگان اتاقهای
مرکز اسیان برای اسیماا نظراتشان دعوت شوند.
تبصره  .۲شرکیهای عرضهکننده برق و گاز موظظند ضمن هماهنگی با شرکیهای بیمه ،امکاان خریاد بیمهناماه پوشاشدهنده
خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشیرک خود شراهم آورند.
ماده  .۲۶اعالم تعطیای روزهای کاری سال توسر دولت ،شقار در شارایر وقاوا حاوادث غیرمیرقباه یاا باروز خطاری کاه جاان
شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد ،دولت مجاز نیست روزهای کااری ساال را تعطیال اعاالم کناد .مرجاع
تعیین شرایر غیرمیرقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیر زیست ،و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را
به خطر میاندازد ،شورای تأمین اسیان محل ایجاد اضطرار است .
ماده  .۲۷آن دسیه از اشخاص حقوقی که دولت و دسیگاههای اجرائی ،مسیقیم و یا غیرمسیقیم در آنها سهام مادیرییی اعام از
سهمالشرکه ،دارایی و یا سهام دارند ،نمیتوانند از امییازات و مناشع تخصیص یاشیه باه بخشهاای تعااونی و خصوصای اسایظاده
کنند .مصادیق این امییازات و مناشع به پیشنهاد هر یک از اتاقها ،توسر وزارت امور اقیصادی و دارایی تعیین میشود .
تبصره  .۱شرکیهای گروههای ( )۱و ( )۲ماده ( )۲قانون اصل ( )۴۴که به اسیناد قانون ،دولت در آنها سهام داشیه و یا در آینده
سهامدار شود ،از حکم شوق مسیثنی است .
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تبصره  .۲به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مسیقیم بنگاهها بهسیاسیگذاری و نظارت ،دولت موظف است ظرف
شش ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون ،ترتیبات قانونی الزم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخاه و نظوذ دسیگاههای اجرائی در
مدیریت شرکیها و مؤسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولیی منطباق بار سیاسایهای کاای
اصل هل و هارم ( )۴۴قانون اساسی گردد.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوی به اذن ایشان است .
ماده  .۲۸دولت با همکاری اتاقها ظرف شش ماه پس از الزماالجراءشدن این قانون اقدامات قانونی الزم را برای تعیین «نحاوه
رسیدگی به اعیراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعیراض پرداختکنندگان حق بیمه تأمین اجیماعی» بهعمل میآورد .
ماده  .۲۹قوه قسائیه و دولت اقدامات قانونی الزم را برای تنظیم آییندادرسای تجااری و تشاکیل دادگاههاای تجااری باهعمل
میآورند.
تبصره  .تا زمان تأسیس دادگاه های تجاری ،جرائم مرتبر با شعالییهای تجاری و اخیالشات بین بخش خصوصی و دسیگاههای
اجرائی حسب مورد در شوراهای حلاخیالف یاا شاعب خاصای کاه رؤساای دادگسایری اسایانها باا رعایات صاالحیت محاای در
حوزههای قسائی تعیین مینمایند ،رسیدگی میشود .
قانون شوق مشیمل بر بیست ونه ماده و نوزده تبصره در جاسه عانی روز یکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهازار و سیصادونود
مجاس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۳/۱۲/۱۳۹۰به تأیید شورای نگهبان رسید.

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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