قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
شماره22977

2991/27/72

ماده1ـ در این قانون اصطالحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:
الف ـ اتاقها شامل :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکـیی جههـوری امـالمی
ایران امت.
تبصره ـ اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی ،صـنایع و معـادن و
کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می یابد.
اتاق ایران موظف امت وظایف ناشی از قانون تأمیس اتاق و بند (د) ماده ( )11قانون اجرای میامتهای کلی اصل
چهل و چهارم ( ) 44قانون امامی در حیطه کشاورزی ،آب و منابع طبیعی و صـنایع ذـیایی را در اولویـت برنامـه
های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه مه ماله ویژه ،شامل ایجاد «مرکی ملی مطالعات راهبردی کشـاورزی و
آب (ذیردولتی)» توانهندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد.
ب ـ تشکل اقتصادی :تشکلهایی که بـه منوـور ح ـق حقـوق و منـارع مشـرون و قـانونی اعاـاء و مـاماندهی
رعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعااء اعم از حقیقی و حقـوقی ،بـه موجـب قـانون و یـا بـه صـورت داوطلبانـه
تومط مدیران صنایع و معادن ،کشاورزی ،بازرگانی ،خدمات و نیی صاحبان کسب یا پیشه یا حرره و تجارت نـید
اتاقها یا مایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.
پ ـ تشکل اقتصادی مرامری :آن دمته از تشکلهای اقتصادی که در چندین امتان کشور شعبه و عاو داشته
باشند.
تبصره ـ تشخیص مرامری بودن تشکلهای اقتصادی حسب مورد برعهده اتاقها امت.
ت ـ قانون اصل ( :)44عبارت از قانون اجرای میامتهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون امامی امت.
ث ـ کسب و کار :به هر نون رعالیت تکرارشونده و مشرون اقتصادی از قبیـل تولیـد ،خریـد و رـروال کـا و
خدمات به قصد کسب منارع اقتصادی اطالق می شود.
ج ـ محیط کسب و کار :عبارت امت از مجهوعه عوامـل مـرثر در اداره یـا عهلکـرد بنااههـای تولیـدی کـه
خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.
چ ـ شورای گ ت و گو :عبارت از شورای گ ت و گوی دولت و بخش خصوصی موضون مـاده ( )57قـانون
برنامه پنجساله پنجم تومعه جههوری امالمی ایران مصوب  1831/11/17امت.
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ح ـ دمتااههای اجرائی :شامل کلیه دمتااههای موضون ماده ( )7قانون مدیریت خـدمات کشـوری مصـوب
 1831/5/3امت.
خ ـ معامالت متومط و بیرگ :عبارت از معامالت موضون ماده ( )8قانون برگیاری مناقصات امت.
ماده2ـ دولت مکلف امت در مراحل بررمی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصالح و تـدوین
مقررات و آیین نامه هـا ،نوـر کتبـی اتاقهـا و آن دمـته از تشـکلهای یی ربطـی کـه عاـو اتاقهـا نیسـتند ،اعـم از
کارررمایی و کارگری را درخوامت و بررمی کند و هرگاه زم دید آنان را به جلسـات تصـهیم گیـری دعـوت
نهاید.
تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده ( )11قانون اصـل ( )44درمـورد شـرکت دادن اتاقهـا در شـوراهای
تصهیم گیری برای دولت ،شش ماه پس از زم ا جراء شدن این قانون امت.
ماده 8ـ دمتااههای اجرائی مکل ند هناام تدوین یا اصالح مقررات ،بخشنامه هـا و رویـه هـای اجرائـی ،نوـر
تشکلهای اقتصادی یی ربط را امتعالم کنند و مورد توجه قرار دهند.
ماده4ـ اتاقها موظ ند به منوور اطالن میامتایاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور ،شاخصهای ملی
محیط کسب و کار در ایران را تـدوین و بـه طـور مـا نه و رصـلی حسـب مـورد بـه ت کیـک امـتانها ،بخشـها و
رعالیتهای اقتصادی ،منجش و اعالم نهایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف امت بـا ههکـاری دمـتااههای اجرائـی و نهادهـای بـین الهللـی،
جایااه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبـود بخشـد و وضـعیت اقتصـادی منامـب کشـور را بـه
مرمایه گیاران خارجی معرری کند.
ماده 7ـ اتاقها مکل ند رهرمت ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییـرات آن را اعـالم نهاینـد .در آن دمـته از
رعالیتهای اقتصادی که راقد تشکل رعال می باشند ،اتاقها موظ ند برای ماماندهی ،ایجاد وثبت تشکلهای اقتصـادی
رعال زمینه های زم را ایجاد کنند و در رعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد ،زمینـه ادذـام ،شـبکه مـازی،
یکپارچه مازی و انسجام تشکلهای موازی را رراهم نهایند.
تبصره1ـ اتاقها موظ ند در رعالیتهای صادرات ذیرن تی با ایجاد انسـجام ،ههـاهنای و تقسـیم کـار ،از رعالیـت
موازی تشکلها جلوگیری کنند .ههه تشکلهای اقتصادی موظ ند در اجـرای احکـام ایـن مـاده بـا اتاقهـا ههکـاری
کنند.
تبصره2ـ مرمسان و مدیران تشکلهای اقتصادی نباید مانع عاویت داوطلبـان جدیـد واجـد شـرایط و امـت اده
آنها از منارع حاور در این تشکلها شوند .نورات اصناف یا تشکلهای جدید اقتصادی مرامری بـا حاـور رئـیس
شورای اصناف کشور و یا رؤمای این تشکلها در شورای گ تاو بررمی می شود.
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ماده 1ـ مرکی آمار ایران موظف امت برنامه ملی آماری کشور موضون ماده ( )74قانون برنامه پنجسـاله پـنجم
تومعه جههوری امالمی ایران را طـوری تهیـه کنـد کـه برامـاا آن اطالعـات آمـاری مـورد نیـاز بـرای رعـا ن
اقتصادی و مرمایه گیاران در ایران در پایااه اطالعات آماری کشور به شکل مستهر و روزآمد ارائه گردد.
اقالم و اطالعات آماری مورد نیاز مرمایه گیاران و رعا ن اقتصادی که باید به شکل مستهر در این پایاـاه منتشـر
شود ،تومط شورای گ ت و گو تعیین می شود.
ماده 5ـ به منوور ماماندهی و کاهش مراجعات نهایندگان دمتااههای اجرائی به واحدهای تولیـدی ،ارـیایش
اعتهاد متقابل میان دولت و کارآررینان و در رامتای تحقق دولت الکترونیک ،معاونت تومعه مـدیریت و مـرمایه
انسانی رئیس جههور موظـف امـت بـا تشـکیل « کهیتـه مـاماندهی مراجعـه نهاینـدگان دمـتااههای اجرائـی بـه
واحدهای تولیدی» ضهن دعوت از نهایندگان دمـتااههای یی ربـط و اتاقهـا ،پـیش نـویس آیـین نامـه هرگونـه
بازدید و مراجعه نهایندگان دمتااههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نهاید و به تصویب هیـأت وزیـران
برماند .کلیه دمتااههای اجرائی موظف به ههکاری با کهیته یادشده و اجـرای تصـهیهات و دمـتورالعهلهای آن
می باشند .ههچنین ماده ( )51قانون برنامه پنجساله پنجم تومعه جههوری امالمی ایران درباره صـدور مجوزهـای
رعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد ،پس از پایان مدت آن قانون امتهرار می یابد.
ماده 3ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف امت با ههکاری وزارتخانه های امـور اقتصـادی و دارایـی و
جهاد کشاورزی ،اتاقها و مایر دمتااههای یی ربط ،ظرف شش ماه پس از زم ا جراء شدن این قانون ،ررآینـد
تجار ت خارجی اعم از واردات و صادرات کا و خدمات و صدور امناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ،
ررمهای تجاری ،گواهی های بهداشت و امتاندارد ،اعتبار امـنادی ،ثبـت مـ ارال ،پروانـه گهرکـی و بیهـه نامـه،
بدون نیاز به مراجعه حاوری یی ن ع را به صورت الکترونیکی درآورد.
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از مررصلهای دولت الکترونیک در بودجـه هـای مـنواتی و نیـی صـرره
جویی های حاصل از بهبود ررآیندها و کاهش دیوان ما ری ،تأمین می شود.
ماده 1ـ وزارت امور خارجه موظف امت ظرریتهای روابط خارجی و نهایندگی های میامی کشور در خـارج
را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و مرمایه گیاران در ایران و به ویـژه صـادرکنندگان کا هـا و خـدمات قـرار
دهد.
وزارت امور خارجه موظف امت ظرف شش ماه با ههکاری وزارتخانه های امـور اقتصـادی و دارایـی ،صـنعت،
معدن و تجارت و مایر دمتااههای اجرائی یی ربط و اتاقها ،آیین نامه اجرائی این ماده را تهیـه و بـرای تصـویب
به هیأت وزیران ارائه نهاید.
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ماده 11ـ وزارت امور خارجه موظف امت با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجـاری بـا کشـورهای طـرف
تجاری ،تنویم توارقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نوایر آن ،ترتیبی اتخای نهاید تـا اخـی روادیـد
تجاری برای صادرکنندگان کا ها و خدمات رنی مهندمی از ایران و نیی تردد و اقامت داوطلبان مـرمایه گـیاری
خارجی و مرتبطین آنها در کشور ،به مهل ترین و مریع ترین شکل مهکن محقق شود.
ماده11ـ شورای گ ت و گو با ترکیب و تبصره های مصرح در ماده ( )57قانون برنامه پنجسـاله پـنجم تومـعه
جههوری امالمی ایران پس از پایان مدت آن قانون امتهرار می یابد .وظایف و اختیارات شورای گ ت و گـو بـه
شرح ییل امت:
الف ـ پیشنهاد اصالح ،حیف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه ،بخشـنامه ،دمـتورالعهل ،شـیوه نامـه یـا رویـه
اجرائی در جهت بهبود مح یط کسب و کار در ایران به مسرو ن مربوطه بـر امـاا گـیارال تهیـه شـده از مـوی
دبیرخانه این شورا
ب ـ امتهان نورات و پیشنهادهای نهایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی مرامری با حاور رئـیس شـورای
اصناف کشور و یا حسب مورد رؤمای این تشکلها در جلسات شورا
پ ـ ارائه خوامته ها ،پیشـنهادها و تـیکرات متقابـل مسـرو ن دمـتااههای اجرائـی و نهاینـدگان تشـکلهای
بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررمی و اقنان و ت اهم درباره خوامته های میکور
ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء ررهنگ اقتصـادی ،اخـالق کسـب و کـار و مهارتهـای شـغلی و کـارآررینی در
کشور
ث ـ بررمی گیارشهای کهیته موضون ماده ( )51قانون برنامه پنجساله پنجم تومعه جههوری امالمی ایـران و
زمینه مازی برای تصهیم گیری درباره آنها
ج ـ پیایری گیارال اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنااههای بـا مالکیـت
ذیر ا ز بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه مازی برای حیف یا تعهیم این امتیـازات بـه منوـور اجـرای کامـل و
مرثر ماده ( )3قانون اصل ()44
چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دمتااههای اجرائی با رعا ن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی بـه
منوور ایجاد تراضی و منع تحهیل شرایط ناعاد نه به طرف مقابل در این قراردادها
ح ـ زمینه مازی برای شنامایی واحدهای تولیدی مشهول پرداخت مالیات با ههکاری تشکلهای اقتصـادی بـه
منوور دریارت مالیات از ههه رعا ن اقتصادی و گسترال پایه مالیاتی
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خ ـ تعیین و انتشار اطالعات آماری مورد نیاز برای رعا ن اقتصـادی بـا قیـد روزآمدمـازی مسـتهر در پایاـاه
اطالعات آماری کشور موضون ماده ( ) 1این قانون دــ تعیـین مصـادیق امتیـازات تخصـیص یارتـه بـه بخشـهای
تعاونی و خصوصی موضون مواد ( )22و ( )25این قانون
تبصره1ـ وزیر یا با ترین مقام دمتااههای اجرائی که موضون مربوط به آن دمتااه در دمتور شورای گ ـت
وگو قرار می گیرد ،موظف امت با دعوت دبیرخانه ایـن شـورا خـود در جلسـه مربوطـه در شـورای گ ـت وگـو
شرکت کند و حسب مورد نهایندگان تام ا ختیار خـود را بـه کهیسـیونهای زیرمجهوعـه دبیرخانـه شـورا معررـی
نهاید.
تبصره2ـ دبیر شورا ،مخناوی آن نیی می باشد و موظف امت دمتور جلسه آتی و مصـوبات هـر جلسـه را در
اختیار رمانه ها قرار دهد.
ماده12ـ تشکلهای اقتصادی مرامری می توانند درخوامتهای خود را برای اصالح قوانین ،مقـررات ،بخشـنامه
ها ،دمتورالعهلها و رویه های اجرائی مخل کسب وکار ،به ههـراه امـتد ل رنـی و حقـوقی مربوطـه بـه دبیرخانـه
شورای گ ت وگو ارمـال و درخوامـت خـود را پیایـری کننـد .در صـورت مخال ـت شـورای گ ـت وگـو بـا
درخوامت ارمال شده ،دبیرخانه شورا موظف امت د یل مخال ـت بـا درخوامـت مربوطـه را بـه طـور کتبـی بـه
تشکل یی ربط اطالن دهد.
ماده18ـ در هر یک از امتانها ،امتاندار موظـف امـت بـا ههکـاری رؤمـای اتاقهـا در امـتان ،شـورای گ ـت
وگوی دولت و بخش خصوصی در امتان را با ترکیبی متنامب بـا ایـن شـورا و بـه ریامـت خـود تشـکیل دهـد و
ررآیند دریارت و بررمی درخوامت تشکلها و رعا ن اقتصادی و اتخای تصهیم در جهـت بهبـود محـیط کسـب و
کار در امتان را مازماندهی کند .شوراهای گ ت وگو در امتانها موظ نـد آن دمـته از گیارشـها و درخوامـتهای
رمیده که ابعاد ملی و رراگیر داشته باشد را جهت بررمی و تصهیم گیری به دبیرخانه شورای گ ـت وگـو ارمـال
کنند.
تبصره ـ دمتورالعهل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای امتانی گ ت وگو و ررمهـای درخوامـت از ایـن
شورا تومط دبیرخانه شورای گ ت وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای امتانی ارمال می شود.
ماده14ـ به منوور تعامل مستهر با رعا ن اقتصادی اعم از کارررمایی و کارگری و تالال برای حـل مشـکالت
آنان و ارائه پیشنهاد برای اصالح قوانین ،مقررات ،بخشنامه ها ،دمتورالعهلها و رویه های اجرائی به شورای گ ـت
وگو ،وزراء و رؤمای دمتااههای اجرائی و قاائی مرتبط با محـیط کسـب وکـار و رؤمـاء و مـدیران کـل ایـن
دمتااهها در مراکی امتانها موظ ند یکی از معاونان خود را به عنوان مسرول بهبود محـیط کسـب و کـار تعیـین و
معرری نهایند.
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تبصره ـ تشخیص دمتااههای اجرائی مرتبط با محیط کسـب وکـار برعهـده وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی
امت.
ماده17ـ کلیه دمتااههای اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار ههچنین مازمانها و ادارات کل آنها در مراکی
امتانها موظ ند به مرا ت نهایندگان تشکلها و رعا ن اقتصادی پامخ دهند و مطالبات و شکایات آنهـا را بررمـی
نهایند.
ماده 11ـ شهرداریها موظ ند به منوور با بردن امکان دمترمـی تولیدکننـدگان کوچـک و متومـط ایرانـی بـه
بازار مصرف و ایجاد امنیت برای رروشندگان کم مرمایه با امت اده از زمینهای متعلـق بـه خـود و یـا وزارت راه و
شهرمازی ،مکانهای منامبی برای عرضه کا های تولید داخل آماده نهایند و بر مبناء قیهت تهام شده بـه صـورت
روزانه ،ه تای و ماهانه به متقاضیان عرضه کا های ایرانی اجاره دهند.
آیین نامه ا جرائی این ماده تومط وزارت صنعت ،معدن و تجارت با ههکاری وزارتخانه هـای راه و شهرمـازی و
کشور و نهایندگان شورای عالی امتانها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران به
شهرداریهای مرامر کشور ابالغ می گردد.
ماده15ـ به منوور توانهندمازی ،ارزیابی و ارتقاء شایستای مدیریت بخشها و بنااههای اقتصادی کشـور اعـم
از دولتی ،تعاونی و خصوصی و نیی هـم اریایـی و تومـعه ظرریتهـای مشـاوره مـدیریت در کشـور« ،مـازمان نوـام
مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل ذیردولتی و ذیرانت اعی تشکیل می شود.
امامنامه این مازمان با ههکاری تشکلهای اقتصادی یی ربط از موی اتاقها تهیه می شود و ظرف مه ماه از تاریخ
زم ا جراءشدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای امالمی می رمد.
ماده 13ـ به منوور ارتقاء کی یت خدمات ،ش اف مـازی و شـکل گیـری بـازار کـار در زیربخشـهای مختلـف
بخش ماختهان و ایجاد مهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کـار در ایـن بخـش ،وزارت تعـاون ،کـار و ررـاه
اجتهاعی مکلف امت زمینه شکل گیری تشکلهای صن ی شاذالن در بخش ماختهان را رراهم کند.
این تشکلها مسرولیت تعیین هویـت ،طبقـه بنـدی مهـارتی ،کاریـابی ،معررـی کارجویـان بـه کارررمایـان ،معررـی
کارگران و امتادکاران به مراکی رنی و حرره ای و پیایری امور بیهه درمان و بازنشستای و امـور ررـاهی شـاذالن
در بخش ماختهان را برعهده دارند.
ماده 11ـ به منوور ایجاد ش اریت و امکـان رقابـت ههـه یی ن عـان در انجـام معاملـه بـا دمـتااههای اجرائـی،
معاونت برنامه رییی و نوارت راهبردی رئیس جههور موظف امت با امت اده از امکانات و نیروی انسانی موجـود
خود ،پایااه ملی اطالن رمانی مناقصات موضون ماده ( )28قانون برگیاری مناقصات را بـه پایاـاه اطـالن رمـانی
جامع معامالت بخش عهومی تومعه و ارتقاء دهد .این پایااه اطالن رمانی باید اطالعات کلیه معامالت متومط و
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بیرگ بخش عهومی شامل خرید ،رروال ،اجاره و ذیره را اعم از این که از طریق برگیاری میایده یـا مناقصـه یـا
موارد عدم الیام به تشری ات یا ترک تشری ات یا دیار روشها تشکیل و منعقد شده باشـد بـه ت کیـک دمـتااه و
موضون و نیی به ت کیک شهرمتان ،امتان و ملی در زمانی که برای ههه واجدان شرایط ،ررصت برابر رراهم کنـد،
به اطالن عهوم برماند .ههچنین پس از انعقاد قرارداد ،نام طـرف قـرارداد و مشخصـات ،کی یـت و کهیـت مـورد
معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعـالن
نهاید .کلیه دمتااههای اجرائی موظف به ههکـاری بـا ایـن پایاـاه اطـالن رمـانی و ارائـه اطالعـات یادشـده در
زمانهای تعیین شده تومط این پایااه می باشند.
تبصره 1ـ معامالت نیروهای مسلح و امنیتی ،تابع مقررات و ضـوابط خـاخ خـود امـت و از شـهول ایـن مـاده
مستثنی می باشد.
تبصره 2ـ کلیه معامالت بخش عهومی موضون این مـاده بـدون رعایـت حکـم ایـن مـاده ،مصـداق اخـالل در
رقابت موضون ماده ( )47قانون اصل ( )44امت و شورای رقابت موظف امت خود و یا با شکایت یی ن عـان ،بـه
موارد عدم رعایت حکم این ماده رمیدگی و براماا ماده ( )11قانون اصل ( )44درباره آنها تصهیم بایرد.
ماده 21ـ دمتااههای اجرائی ،مرمسات و نهادهای عهومی ذیردولتی که تحت مـدیریت دمـتااههای دولتـی
هستند و شرکتها و مرمسات وابسته و متعلق به این دمتااهها و مرمسات در تهامی معامالت خـود صـرف نوـر از
نحوه و منشأ تحصیل منابع آن ،مشهول قانون برگیاری مناقصات یا آیین نامه های معـامالتی قـانونی و اختصاصـی
خود می باشند.
ماده21ـ در مواردی که براماا مواد ( )25و ( )23قانون برگیاری مناقصات ،ترک تشری ات مناقصه صـورت
می گیرد ،با ترین مقام دمتااه اجرائی مناقصه گیار موظف امت مصوبه جلسه و د یل ترک تشری ات مناقصـه
را ظرف مه روز کاری پس از برگیاری جلسه و نیی هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشری ات شده را تا
مه روز پس از انتخاب طرف قرارداد ،به پایااه اطالن رمانی معامالت بخش عهومی ارمال کند.
ماده22ـ کلیه دمتااههای اجرائی مکل ند در انتخاب طرف قرارداد در معامالت خود از جهلـه پیهانکاریهـا و
امثال آنها ،چنانچـه اشـخاخ حقـوقی بخـش عهـومی اعـم از دولتـی و ذیردولتـی و اشـخاخ حقیقـی و حقـوقی
بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عهومی انتخـاب طـرف قـرارداد در شـرایط برابـر باشـند ،اشـخاخ
حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
ماده 28ـ کلیه دمتااههای اجرائی مکل ند به منوور ایجاد تراضی و عاد نـه نهـودن قراردادهـا و قراردادهـای
الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کا یا خدمت ،از ررمهای یکنواخـت
امت اده نهایند و یک نسخه از این ررمها را برای هر کدام از اتاقها ارمال دارند.
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تبصره ـ بانک مرکیی جههوری امالمی ایران مکلف امت ظرف شش مـاه پـس از زم ا جـراء شـدن ایـن
قانون ررمهای یکنواختی برای هر یک از عقود امالمی که منجر بـه اعطـاء تسـهیالت مـی شـود ،ههچنـین نحـوه
اعطاء تسهیالت و شیوه های اخی ضهانتنامه از بخشهای خصوصی و تعـاونی متنامـب بـا اعتبارمـنجی مشـتریان را
تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برماند و بر حسن اجرای آن نوارت نهاید.
ماده 24ـ دولت و دمتااههای اجرایی مکل ند به منوور ش اف مازی میامتها و برنامه های اقتصـادی و ایجـاد
ثبات و امنیت اقتصادی و مرمایه گیاری ،هرگونـه تغییـر میامـتها ،مقـررات و رویـه هـای اقتصـادی را در زمـان
مقتای قبل از اجراء ،از طریق رمانه های گروهی به اطالن عهوم برمانند.
تبصره ـ هیأت وزیران پس از کسب نور مشورتی شورای گ ـت وگـو ،زمـان موضـون ایـن مـاده را تعیـین و
اعال م می کند .مواردی که محرمانه بودن آن اقتاـاء داشـته باشـد ،بـا تشـخیص بـا ترین مقـام دمـتااه اجرائـی،
مستثنی امت.
ماده 27ـ در زمان کهبود برق ،گاز یا خـدمات مخـابرات ،واحـدهای تولیـدی صـنعتی و کشـاورزی نبایـد در
اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشـند و شـرکتهای عرضـه کننـده بـرق ،گـاز و خـدمات
مخابرات موظ ند هناام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی ،کشاورزی و خدماتی ،وجـه التـیام قطـع
برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند .هرگاه دولت بـه دلیـل کهبودهـای مقطعـی بـه
شرکتهای عرضه کننده بر ق یا گـاز یـا مخـابرات دمـتور دهـد موقتـ نا جریـان بـرق یـا گـاز یـا خـدمات مخـابراتی
واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کننـد ،موظـف امـت نحـوه جبـران خسـارتهای
وارده به این شرکتها ناشی از تصهیم روق را نیی تعیین و اعالم کند.
آیین نامه اجرائی این مـاده تومـط وزارتخانـه هـای صـنعت ،معـدن و تجـارت ،جهـاد کشـاورزی ،ن ـت ،نیـرو و
ارتباطات و رناوری اطالعات تهیه می شود و ظرف مه ماه پس از زم ا جراء شدن این قانون به تصـویب هیـأت
وزیران می رمد.
تبصره 1ـ در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی ،جـان شـهروندان را بـه خطـر انـدازد،
شورای تأمین امتان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابل تهدید امت ،حکـم ایـن مـاده را
نقض کند و دمتور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده ،برق یا گاز واحدهای تولیـدی قطـع شـود .در
جلسه تصهیم گیری در این باره ،باید نهایندگان اتاقهای مرکی امتان برای امتهان نوراتشان دعوت شوند.
تبصره2ـ شرکتهای عرضه کننده برق و گاز موظ ند ضهن ههاهنای با شرکتهای بیهه ،امکان خرید بیهـه نامـه
پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود رراهم آورند.
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ماده21ـ اعالم تعطیلی روزهای کاری مال تومط دولت ،رقط در شـرایط وقـون حـوادث ذیرمترقبـه یـا بـروز
خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز امت و در ذیر این موارد ،دولت مجاز نیسـت روزهـای کـاری
مال را تعطیل اعالم کند .مرجع تعیین شرایط ذیرمترقبه مازمانهای تخصصی نویر هواشنامـی و محـیط زیسـت ،و
مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد ،شورای تأمین امتان محل ایجاد اضطرار امت.
ماده 25ـ آن دمته از اشخاخ حقوقی که دولت و دمتااههای اجرائی ،مستقیم و یا ذیرمستقیم در آنهـا مـهام
مدیریتی اعم از مهم الشرکه ،دارایی و یا مهام دارند ،نهی توانند از امتیازات و منارع تخصیص یارتـه بـه بخشـهای
تعاونی و خصوصی امت اده کنند .مصادیق این امتیازات و منارع به پیشنهاد هر یک از اتاقهـا ،تومـط وزارت امـور
اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
تبصره1ـ شرکتهای گروههای ( )1و ( )2ماده ( )2قانون اصل ( )44که به امتناد قـانون ،دولـت در آنهـا مـهام
داشته و یا در آینده مهامدار شود ،از حکم روق مستثنی امت.
تبصره 2ـ به منوور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنااهها به میامتایاری و نوـارت ،دولـت
موظف امت ظرف شش ماه پس از زم ا جراء شدن این قانون ،ترتیبات قانونی زم را به نحوی اتخای نهاید تـا
مداخله و ن وی دمتااههای اجرائی در مـدیریت شـرکتها و مرمسـات بخشـهای خصوصـی و تعـاونی و نهادهـا و
مرمسات عهومی ذیردولتی منطبق بر میامتهای کلی اصل چهل وچهارم ( )44قانون امامی گردد.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نور مقام رهبری منوط به این ایشان امت.
ماده 23ـ دولت با ههکاری اتاقها ظرف شش ماه پس از زم ا جراءشدن این قـانون اقـدامات قـانونی زم را
برای تعیین «نحوه رمیدگی به اعتراض مردیان مالیاتی» و «نحوه رمیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیهـه
تأمین اجتهاعی» به عهل می آورد.
ماده21ـ قوه قاائیه و دولت اقدامات قانونی زم را برای تنویم آیین دادرمی تجـاری و تشـکیل دادگاههـای
تجاری به عهل می آورند.
تبصره ـ تا زمان تأمـیس دادگاههـای تجـاری ،جـرائم مـرتبط بـا رعالیتهـای تجـاری و اختالرـات بـین بخـش
خصوصی و دمتااههای اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختالف یا شعب خاصی کـه رؤمـای دادگسـتری
امتانها با رعایت صالحیت محلی در حوزه های قاائی تعیین می نهایند ،رمیدگی می شود.
قانون روق مشتهل بر بیست و نه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنـی روز یکشـنبه مـورخ شـانیدهم بههـن مـاه
یکهیارومیصدونود مجلس شورای امالمی تصویب شد و در تاریخ  1811/12/8به تأیید شورای ناهبان رمید.
رئیس مجلس شورای امالمی ـ علی ریجانی
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