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 (3)دستور جلسه  -مقررات شناسه دستور

 عنوان دستور
 گمرکری  امرور  قرانون ( 119) مراده ( غ) بنری  موضروع  تولیریی  خطرو   تجهیررات  و آالتماشین معافیت پیشنهاد بررسی

 استانیارد خیمات کارمزد پرداخت از

 دستورشرح 

 ههه ار در هشهه  معههاد  خههدمات  کههارم د اخهه  بههه نسهه   ،برخهه  اعههاایت اقت ههادی اعتههرا  مراتهه  بررسهه  منظههور بههه

 مشههمو  کههه" توایههدی خطههو  تجهیههرات و آالتماشههیت" واردات از اسههتاندارد، ملهه  سههازمان توسهه  گمرکهه  ارزش

 قرار گرا . 76دبیرخانه کمیته موضوع ماده  رسیدگ در دستور  موضوع نیستند، اج اری استاندارد

  آالته ماشهیت  و تجهیه ات  برخه   کهه  اسه   بهوده  ترتیه   بهدیت  موضهوع  شهر  حس  توضهیحات و مسهتندات ارا هه شهده،     

 موجه   بهه  ومه  باشهند    توایهد  خه   در اسهتفاده  مهورد  آالتماشهیت  شهوند، مه   وارد واردکننهده  یها  توایدکننهده  توس  که

 دایهه  بههه هسههتندل اههیرت در برخهه  مههوارد  معهها  ورودی حقههو  پرداخهه  از گمرکهه  امههور قههانون( 119) مههاده( غ) بنههد

بههه منظههور سههفارش کههاال بهها مشص ههات مههورد انتظههار از جملههه قیمهه  یهها کیفیهه  مناسهه  تههر، از     واردکننههده تشههصی 

 کهد  بها  سهفارش  ث ه   اه ا  ،شهود مه   وارد و سهفارش  ث ه   آنهها،  از مجه ا  م دأی  غیهر از م هدا سهایر اجه ای خه  توایهد و      

 آمهده  پهی   مسهااه  مشهابه  مشهرتت  و منجهر بهه بهروز     گهردد صهورت مه    "توایهد  خه   آالتماشهیت " تعراهه  از غیهر  تعراه

 خواهد شد. شیشه نفیس شرک  برای

، عضههو اتهها  بازرگههان  قهه ویت و توایدکننههده شیشههه هههای بسههته بنههدی بهها کههاربرد  شیشههه نفههیس شههرک بعنههوان نمونههه، 

 شهده  داده سهفارش  خها   مشص هات  بها  کهه  توایهد  خه   کنتهر   دسهتگاه  کهردن  وارد بهرای داروی ، خ وصا پن  سهیلیت،  

 در . اسه  گردیهده  اسهتاندارد  خهدمات  کهارم د  بعنهوان  کهاال  گمرکه   ارزش هه ار  در هشه   کهارم د  پرداخه   به مل م اس ،

 بهه  اسه   حهاکم  آن بهر  کهه  اسهتانداردی  اساسها  و اسه   ن هوده  اج هاری  اسهتاندارد  مشهمو   کهاال  ایت ایشان ظت به که حاا 

 اسهتاندار  و کیفه   ارزیهاب   بابه   خهدمات   حیه  ایهت   از و باشهد مه  ن موجهود  معیارههای  تهابع  مح هو   بهودن  خها   دای 

 .گردد پرداخ  کارم دی آن باب  که شودم ن دریاا ، توس  اداره استاندارد، قاب  کاال

 بهوده  توایهد  خه   در اسهتفاده  مهورد  دسهتگاه  مه کور،  دسهتگاه  کهه  گردیهد  مشهص  های ترمیله  دبیرخانهه،    بررس  از پس

 سهفارش  ث ه   هنگهام  در گمهرک  ارزیها   کارشهنا   نظهر  اعمها   دایه   بهه  امها  باشهد مه   معها   گمرکه   حقو  از اساسا و

 سهفارش  ث ه   "کهردن  چه   و سهنج   ههای  ماشهیت  و وسهای   و آالت" سرا ه   ذیه   و 90318090 تعراهه  کهد  بها  کاال،

 بهه  کهه  اسه   گراتهه  قهرار  اج هاری  اسهتاندارد  مشهمو   کاالههای  اهرسه   در جهه   ایهت  از و (1)پیوست شماره  اس  شده

 (2)پیوسررت شررماره ، 18/12/1393 مههور  اسههتاندارد شههورایعاا  اجتسههیه هفتمههیت و یر ههد م ههوبات 16 بنههد موجهه 

 .اس  شده گمرک  ارزش ه ار در 8 معاد  استاندارد خدمات کارم د پرداخ  مشمو 

مشکالت وایرادات

 مطروحه

 در اسههتفاده مههورد آالتماشههیت شههوند،مهه  وارد واردکننههده یهها توایدکننههده توسهه  کههه  آالتههماشههیت و تجهیهه ات برخهه 

 ورودی حقهو   پرداخه   از (3)پیوسرت شرماره    گمرکه   امهور  قهانون ( 119) مهاده ( غ) بنهد  موجه   بهه  و بهوده  توایهد  خ 

بههه منظههور سههفارش کههاال بهها مشص ههات مههورد انتظههار از جملههه   واردکننههده تشههصی  دایهه  بههه گاههها ل وباشههندمهه  معهها 

 وارد و سههفارش ث هه  آنههها، از مجهه ا قیمهه  یهها کیفیهه  مناسهه  تههر، از م ههدأی  غیههر از م ههدا سههایر اجهه ای خهه  توایههد و  

و منجهر بهه بهروز     گهردد مه  صهورت   "توایهد  خه   آالتماشهیت " تعراهه  از غیهر  تعراهه  کهد  بها  سهفارش  ث ه   اه ا  و شودم 

 .برای توایدکنندگان م  گردد مشرتت 
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 (3)دستور جلسه  -مقررات شناسه دستور

کارگروه بنییجمع

 19/10/95مورخ 

 نماینههده ،19/10/95کارشناسهه  کمیتههه بههه تههاریخ   کههارگروه جلسهههشههر  کامهه  موضههوع و اسههناد و مههدارک مربو ههه در  

 جمهههوری گمههرک اسههتاندارد، ملهه  سههازمان نماینههدگان حضههور در معتههر  بعنههوان شیشههه نفههیس شههرک و  قهه ویت اتهها 

 .گردیدو ارا ه  تشریح تجارت توسعه سازمان و تجارت و معدن صنع ، وزارت ایران، استم 

نهوع   نتیجه جلسه مه کور از ایهت قهرار بهود کهه اوال، بها توضهیحات  کهه نماینهده سهازمان مله  اسهتاندارد در مهورد نحهوه و              

خههدمات ایههت سههازمان هنگههام واردات کههاال ارا ههه نمههود، ابهههام معترضههیت نسهه   بههه نههوع خههدمات  کههه بابهه  آن کههارم د    

دریااه  شهده اسه  تها حهدی بر هر  گردیهد امها ضهمنا قهرار بهر ایهت شهد کهه نماینهده سهازمان، مهدارک ث ه  سههفارش                   

رک  بازرسهه  ارا ههه دهنههده خههدمات    شههرک  نفههیس شیشههه را بررسهه  نمههوده و ایشههان را از مجموعههه اقههدامات شهه      

 استاندارد، به  ور کام  مطلع نمایند.

بههه  ههور کامهه  تشههریح گردیههد  1390 م ههو  گمرکهه  امههور قههانون( 119) مههاده( غ) بنههدثانیهها، در جلسههه موضههوع حرههم 

 صهنعت   توایهدی،  واحهدهای  توسه   معهادن  و صهنایع  وزارت تشهصی   بهه  توایهد  خه   آالتماشهیت  وارداتم ن  بهر اینرهه   

 ،( ) بنههد حرههم حسهه  بنههد ایههتضههمنا توضههیح داده شههد کههه  .اسهه  معهها  ورودی حقههو  پرداخهه  از ،مجههاز معههدن  و

)پیوسرت   1394 م هو   کشهور  مهاا   نظهام  ارتقهای  و په یر  رقابه   توایهد  موانهع  راهع  قهانون  قهانون ( 38) مهاده ( 2) ت  ره

پیشهتر   کهه از حقهو  ورودی،   توایهد  خه   آالتماشهیت  وارداتکهه، معاایه     اسه   شهده  اصهت   با ایهت مضهمون   (4شماره 

 مرجههع تشههصی  یعنهه  وزارت صههم  و  وگراهه ، بههه دصههورت مهه  تجههارت و معههدن صههنع ، وزارت تشههصی  بههه تنههها

 .اس  یااته تغییر ایران، استم  جمهوری گمرک

 پیشنهاد دبیرخانه

به منظور راع مشهر  مه کور بهرای مجموعهه صهنایع و توایدکننهدگان  کهه بها آن مواجهه شهده یها خواهنهد شهد، پیشهنهاد               

 تحقیقهات  و اسهتاندارد  مؤسسهه  مقهررات  و قهوانیت  اصهت   قهانون  ( 20( مهاده ) 6گردد، حسه  وظهایم منهدرر در بنهد )    م 

 سههاایانه، بنههد خههدمات ارا ههه کههارم د تعراههه ت ههوی بههرای شههورایعاا  اسههتاندارد، م نهه  بههر  1371ایههران م ههو   صههنعت 

 به ایت نحو اصت  گردد که:  18/12/1393 مور  استاندارد عاا  شورای اجتسیه هفتمیت و یر د م وبات (16)

( قانون امور گمرکی، فارغ از هر کی تعرفه 119و تجهیرات خطو  تولییی موضوع بنی )غ( ماده ) آالتکلیه ماشین"

   "گردنی، از پرداخت کارمزد تعرفه خیمات استانیارد معاف گردنی.میای که ثبت سفارش 

فهرست 

ومیارک مستنیات

 پشتوانه

  (1)پیوست شماره  1395اهرس  کاالهای مشمو  استاندارد اج اری سا   .1

  (2)پیوست شماره ، 18/12/1393 مور  استاندارد شورایعاا  اجتسیه هفتمیت و یر د م وبات .2

  (3)پیوست شماره  1390م و   گمرک  امور قانون .3

  (4)پیوست شماره  1394 م و  کشور ماا  نظام ارتقای و پ یر رقاب  تواید موانع راع قانون .4

 



۱ 
 

 

  

دارد ايران ستان ي ا  سازمان ملّ

دارد اجباري ستان شمول مقررات ا  فهرست كاالهاي وارداتي م
 دفتر ارزيابي كيفيت كاالهاي صادراتي و وارداتي

 )1395(دي ماه 

 

 

 تغييرات انجام شده : 

1-  0B دارد اجباري مي باشد صرفاً  :   118رديف ستان شمول مقررات ا غذ به صورت رول م  .خمير كا
2- 1Bمنفصله قطعات واردات"   :  298 رديف )CKD (شير كنندگان توليد توسط فقط 84819090و  84818037  ، 84818036 ،84818035 هاي تعرفه ذيل  گاز اجاق شيرهاي 

 " .باشد مي مجاز  گاز اجاق

 

 



۹۹ 
 

   ـ ـ ـ ـ براي موتور سيكلت 90292021

   سواري، سواري كار و وانتـ ـ ـ ـ براي  90292022

   ـ ـ ـ ـ براي كاميون و اتوبوس 90292023

   ـ ـ ـ ـ ساير 90292029

   ـ ـ ـ ساير 90292090

   )Recording deviceمترهاي فاقد وسيله ثبت ( ـ ـ مولتي 90303100 ولتاژ انواع مولتي متر و تستر  357

 هاويژگي
   داراي وسيله ثبتمترهاي  ـ ـ مولتي 90303200

   ساير فاقد وسيله ثبتـ ـ ـ  90303300

   ـ ـ ساير، داراي وسيله ثبت 90303900

 وسايل و ماشينهاي سنجش يا چك كردن و آالت  358

 

 

 

   ـ ـ ـ تراز بنايي 90318010
 هاويژگي

  COIالزام ارائه  لودسل (سلول سنجش وزن) --- 90318030

90318040 
كاشف هاي (آشكارساز)  خطي، نقطه اي و تصويري دود، كاشف هاي حرارتي 

  * و كاشف هاي (آشكارساز) مونو اكسيد كربن  
  

 هاويژگي

   ـ ـ ـ ساير 90318090

   ـ ترموستات 90321000 خودكار كنترل يا تنظيم دستگاههاي و آالت  359

 هاويژگي

   ـ مانوستات 90322000

   ـ هيدروليكي يا پنوماتيكيـ  90328100

   اكسي پيلوت ـ ـ ـ 90328910

   *وسيله ايمني حس كننده اكسيژن ـ ـ ـ 90328990

















تاريخ تصويب : 1390/08/22 شماره ابالغيه : 57445/373 تاريخ ابالغيه : 1390/09/16

قانون امور گمركي

  شماره57445/373                                                                                  1390/9/16 

قانون امور گمركي   

   

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد 

رياست محترم جمهوري اسالمي ايران 

      عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري  اسالمي  ايران قانون امور

مورخ 22 /8/1390 و تأييد شوراي محترم با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه  بود  گرديده  تقديم  مجلس  شوراي  اسالمي  به  با عنوان اليحه  كه  گمركي 

نگهبان به پيوست ابالغ مي گردد. 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني 

شماره180531                                                                                  22/9/1390

وزارت امور اقتصادي و دارايي 

در تاريخ و  تصويب  اسالمي  مجلس شوراي  نود  و  و سيصد  يكهزار  ماه  آبان  دوم  و  بيست  مورخ  يكشنبه  روز  علني  در جلسه  كه  گمركي»  امور        «قانون 

2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء

ابالغ مي گردد. 

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد 

قانون امور گمركي 

      بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات 

      فصل اول ـ تعاريف 

براي مجموعه  گمركي به صورت  از طرف شوراي همكاري  كه  تعريفي است  قانون، طبق  اين  برده شده در  كار  به  گمركي  مفاهيم اصطالحات  ماده 1ـ        

كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد: 

      الف ـ اظهار كاال: بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كاال مشخص مي كند و



اسنادي است كه در آن خصوصيات اسناد خالف واقع  از  قانون است. منظور  اين  (1) ماده (108)  تبصره  اظهار شود، كاالي عبوري مشمول  واقع  اسناد خالف 

كااليي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كاالي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد. 

      خ ـ كاال با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خالف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود. 

      دـ كاالي جايگزين شده ممنوع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كاالي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود. 

      ذـ كاالي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده (120) اين قانون به ديگري منتقل شود. 

      ماده114ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كاال شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع

در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال

مي گردد. 

      تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كااليي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي

شود. 

      ماده 115ـ در صورتي كه در اجراي مقررات و كنترل هاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط

مابقي كاال يا وسيله نقليه آن مجاز نمي باشد، مگر آن كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها ضروري باشد. 

      ماده 116ـ هرگونه حك و اصالح در صورت مجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغيير

دادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي گيرد. هرگاه

جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي شود. 

      ماده 117ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:

      الف ـ پروانه ورود گمركي 

      ب ـ پته گمركي 

      پ ـ قبض سپرده موجب ترخيص كاال 

      ت ـ قبض خريد كاالي متروكه، ضبطي و بالصاحب 

      ث ـ پروانه عبور 

      ج ـ پروانه مرجوعي 

      چ ـ پروانه ورود موقت 

      ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش 

      خ ـ پته عبور 

      دـ پروانه كران بري (كابوتاژ) 

      ذـ پروانه صادراتي 

      رـ پروانه صدور موقت 

      زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي 

      ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك 

      تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كاال تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كاال با توجه به نوع كاال و نحوه

مصرف آن متناسب باشد. 

      ماده 118ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورت مجلس قاچاق، توقيف كاال و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل

فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است. 

      بخش نهم ـ معافيت ها و ممنوعيت ها 

      فصل اول ـ معافيت ها 

      ماده119ـ عالوه بر معافيت هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت هاي ديگري كه به



موجب قوانين، تصويب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسالمي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي

باشد: 

      الف ـ كاالهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها 

ـ        ب 

      1ـ كاالي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي سياسي خارجي و كاالي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط

به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21/7/1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 

      2ـ كاالي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي كنسولي خارجي و كاالي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه

او مي باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در

هر مورد 

      3ـ كاالي مورد استفاده رسمي نمايندگي هاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كاالي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان

ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيت هاي سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيت

هاي سازمانهاي تخصصي ملل  متحد مصوب 20/12/1352 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 

      4ـ كاالي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران،

برابر آيين نامه مزايا و معافيت هاي كارشناسان خارجي مصوب 23/4/1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي

بازرسان سازمان كنوانسيون منع سالحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به كارگيري

سالحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5/5/1376 و ساير كنوانسيون هاي بين المللي كه دولت جمهوري اسالمي ايران به آن پيوسته است و يا مي پيوندد در

حدود مقررات اين كنوانسيون ها 

      5 ـ آالت و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأت هاي علمي باستان شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و

علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات

علمي 

      پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاه هاي كشور و موافقت وزارت راه و

شهرسازي و تأييد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي 

      ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصالتي، تانك و ساير ارابه هاي زره پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به

استثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقالم ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار

ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به  صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير

نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به طور مستقيم به نام سازمان هاي مذكور از خارج وارد شده 

      تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به داليل نظـامي و امنيـتي مي تواننـد كاالي وارده را از بـازرسي معاف و

مراتب را به گمرك اعالم نمايند. 

      ث ـ اقالم و تجهيزات خاص اطالعاتي با تأييد كتبي وزير اطالعات 

      تبصره1ـ اقالم مزبور از بازبيني و بازرسي معافند. 

      تبصره2ـ مقررات اين بند شامل صادرات كاالهاي مذكور نيز مي شود. 

      ج ـ كاالي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش 

      چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر 

      تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقالم موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران

تعيين مي شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي شود. 

      ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت

كه به ايران وارد مي شوند مشروط بر اين كه: 



      1ـ لوازم و اشياء مزبور از يك  ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه (فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران

مستثني است. 

      2ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد. 

      3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند. 

      تبصره1ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يك ساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي شـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـك

ساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي شوند مشمول شرط مدت يك سال

توقف مذكور در اين بند نيستند. 

      تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي گيرد. 

      تبصره3ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي گردند نيز مشمول تسهيالت اين بند مي شوند. 

      خ ـ آالت و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي آيند مشروط بر اين  كه: 

      1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي

ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند. 

      2ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد. 

      دـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آالت و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت مي شوند، با ارائه صورت مجلس ماترك كه حداكثر ظرف يك سال بعد از

فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسالمي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود. 

اقامت نباشند، محل  كشور  در  ايران  اسالمي  جمهوري  دولت  كنسولي  مأموران  كه  مواردي  در  خارجه  امور  وزارت  تشخيص  به  محلي  مقامات  ـ  تبصره        

صالحيت تنظيم صورت مجلس مذكور را دارند. 

      ذـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

      تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

پزشكي طبي و لوازم  دارو،  استثناء سواري،  به  نجات  و  امداد  ويژه  نجات، خودروهاي  و  امداد  فرماندهي  آمبوالنس، خودروهاي  جمله  از  نقليه  وسائط  رـ        

بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه هاي پيش ساخته يا ساير كاالهاي امداد و نجات مورد نياز كه به منظور كمك به آسيب

ديدگان از بالياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريت هاي تصريح شده در اساسنامه هالل احمر جمهوري اسالمي ايران كه به نام هالل احمر

جمهوري اسالمي ايران وارد مي شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي 

      تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كاالها و اقالم وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحران ها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه اي در كمترين

زمان ممكن به عمل مي آيد. 

      زـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به دست آمده باشد با تشخيص

و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 

      ژـ ورود اشياء هنري و فرهنگي به منظور تشكيل بايگاني موزه ها و نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري، كتابخانه ها و مبادالت فرهنگي و هنري و تعمير و

مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد 

      س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه هاي عمومي وارد كشور مي شود به تشخيص و تأييد

سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 

      ش ـ كاالهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (65) اين قانون 

      تبصره ـ منظور از كلمه عيناً در اين قانون آن است كه روي كاالي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد. 

      ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور 

      ض ـ نمونه هاي تجاري بيب ها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه 

      تبصره ـ در مورد نمونه هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كاال مي تواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد. 

      ط ـ مدال ها، نشان ها و تنديس هاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بين المللي به طور رسمي به اتباع ايران 



تاريخ تصويب : 1394/02/01 شماره ابالغيه : 10077/491 تاريخ ابالغيه : 1394/02/20

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

  شماره10077/491                                                             20/2/1394 

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 

حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني 

رياست محترم جمهوري اسالمي ايران 

عطف به نامه شماره 54293/50547 مورخ 19/5/1393 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري  اسالمي  ايران قانون رفع موانع

توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه با عنوان اليحه يك فوريتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه

مورخ 1/2/1394 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي گردد. 

رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني 

شماره21925                                                                   27/2/1394 

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» كه در

جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 9/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان

رسيده و طي نامه شماره 10077/491 مورخ 20/2/1394 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي گردد. 

رئيس جمهور ـ حسن روحاني 

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 

ماده  1ـ دولت موظف است: 

الف ـ ظرف مدت شش  ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، «جدول بدهي ها و مطالبات دولت و شركت هاي دولتي» را در سه طبقه به  شرح زير تهيه و

به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه كند: 

طبقه اول: مطالبات و بدهي هاي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به  تفكيك اشخاص 



تبصره  10ـ بهره برداران معادني كه جهت پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و

مقاطع در  دانشجو  (داراي  پژوهشي  و  عالي  آموزشي  مراكز  و  ها  دانشگاه  با  قرارداد  انعقاد  به  اقدام  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  تأييد  با  معدني  مواد  فراوري 

تحصيلي تكميلي) مي كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10%) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي باشند. 

آيين نامه اجرايي اين تبصره  حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ آن توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب

هيأت وزيران مي رسد. 

تبصره  11ـ مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره (8) اين ماده  با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابالغ مي شود. 

ب ـ در تبصره  (5) ماده  (14) قانون پس از عبارت «بهره برداري بهينه» عبارت «و فراوري» اضافه مي شود. 

پ ـ در صدر ماده  (14) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي

عالي معادن» جايگزين مي گردد. 

ت ـ يك ماده  به شرح زير به عنوان ماده  (35) به قانون معادن الحاق مي شود و شماره ماده  (35) به (36) اصالح مي گردد: 

ماده  35ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه

و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده

عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه داري كل كشور با رعايت

قانون مذكور در قالب بودجه هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف،

تحقيقات فراورده هاي مواد معدني و پژوهش هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرح هاي نيمه تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در

بخش معدن مي شود. 

فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس كاال يا مزايده مجاز است. 

تبصره  ـ معادن جديد كه توسط سازمان هاي مذكور كشف مي شوند پس از اخذ گواهي كشف طبق سازوكار فوق بايد واگذار شوند. 

ماده  36ـ سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي باشد. 

ماده  37ـ به دولت اجازه داده مي شود براي فراوري مواد خام و تبديل كاالهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به كاالهاي با ارزش افزوده باال از انواع

مشوق هاي الزم استفاده كند.

وضع هر گونه عوارض بر صادرات كاالها و خدمات غيريارانه اي و مواد خام و كاالهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي

براي فراوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. 

ميزان عوارض بر ساير مواد خام و كاالهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به كاهش يا توقف توليد مواد خام يا كاالهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد. 

عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و كاالهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات كاالهاي با ارزش افزوده باالي مرتبط با همان مواد خام و كاالي با

ارزش افزوده پايين در بودجه هاي سنواتي منظور مي شود. 

دولت مكلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابالغ عمومي آن پس از حداقل سه  ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام كند. 

آيين نامه اجرايي اين ماده  با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و

اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي ايران ظرف مدت شش  ماه پس از ابالغ اين قانون به  تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

ماده  38ـ به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي براي واحدهاي توليدي: 

الف ـ دستگاه هاي متولي ثبت سفارش مكلفند فرايند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند. 

ب ـ گمرك جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا كاالهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداكثر با اخذ يك برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از

مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب كاال تحت نظارت بانك منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدكننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني كاالي

مذكور را ترخيص و در فرايند توليد استفاده نمايد. 

واحدهاي توليدي مي توانند ظرف مهلت هاي مقرر در قانون و آيين نامه اجرايي قانون، امور گمركي كاالي خود را به نزديك ترين گمرك محل با همان تضمين

اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند. 

دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد گمرك جمهوري اسالمي ايران و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، تا يك ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب وزير



امور اقتصادي و دارايي مي رسد. 

پ ـ به  منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و خزانه داري كل كشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نياز گمرك جمهوري

اسالمي ايران را به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرك موظف است،

حقوق ورودي اخذ شده از عين مواد، قطعات و كاالهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف  شده در توليد، تكميل و يا بسته بندي كاالهاي صادر شده را مسترد

نمايد. 

ت ـ به گمرك جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود، كاالهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد: 

1ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات 

اموال و ساير وثايق و تضمين هاي معتبر به تشخيص گمرك از كاال و  يا نگهداري بخشي  بهادار و  اوراق  نامه، هر گونه  بيمه  بانكي،  نامه  با اخذ ضمانت  2ـ 

جمهوري اسالمي ايران  حداكثر به مدت يك سال براي حقوق ورودي 

3ـ كاالهاي وارده را كه يك بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت كرده باشند در موارد بعدي (همان كاال با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذكور

بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات 

تبصره ـ آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسالمي ايران و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تا يك ماه پس از ابالغ اين قانون

به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

فرهنگي و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  سوم  برنامه  قانون   (113) ماده  اصالح  و  كشور  صنايع  نوسازي  تسهيل  مقررات  از  بخشي  تنظيم  قانون   (20) ماده  ـ  ث 

جمهوري اسالمي ايران به شرح زير اصالح مي شود: 

ماده  20ـ ورود موقت مواد اوليه و كاالهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره برداري جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور

گمركي مصوب 22/8/1390 در حكم كاالي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كاالهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به

ورود قطعي خواهد بود. 

پردازش موضوع ماده (51) قانون توليدي جهت  با واحدهاي  قرارداد  ارائه  با  نيز  توليدي  از واحدهاي  اينگونه كاالها توسط ساير اشخاص غير  تبصره ـ چنانچه 

امورگمركي وارد شود نيز مشمول حكم اين ماده  خواهد بود. 

ايجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك ج ـ مسؤول 

قانون اين  ابالغ  از  پس  ماه  يك  ظرف  موظفند  (ترانزيت)  عبور  و  واردات  و  صادرات  امر  در  مجوز  كننده  صادر  هاي  دستگاه  و  بوده  ايران  اسالمي  جمهوري 

نمايندگان تام االختيار خود را در گمركات كشور (با تشخيص گمرك جمهوري اسالمي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي

اقدام نمايند. 

High) چ ـ حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته

Tech) نسبت به حقوق ورودي واردات كاالهاي كامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كاال در داخل تعيين مي شود. 

از براساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كاال در داخل توسط كارگروه مشتركي متشكل  به ميزان تسهيالت  تبصره 1ـ جدول مربوط 

نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانه  هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) تهيه و ابالغ مي شود. 

تبصره 2ـ به منظور استفاده از تـسهيالت موضـوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است: 

1ـ تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري معتبر از وزارت صنعت،

معدن و تجارت و اعالم موضوع به گمرك جمهوري اسالمي ايران 

2ـ اعطاي تسهيالت توسط گمرك ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيالت با درصد ساخت و يا ميزان اعالم شده توسط وزارت صنعت، معدن و

تجارت 

3ـ اجزا و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت كاالهاي داخلي كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي

باشد از بيست درصد (20%) حقوق ورودي متعلقه معاف مي باشد. 

4ـ ورود محصوالت كشاورزي و نهاده هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي

با اخذ مجوز از دستگاه هاي ذي ربط (وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و و تجهيزات پزشكي كه با سالمت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است 



بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام مي گيرد. دستگاه هاي صادركننده و يا استعالم  شونده مكلفند ظرف مدت حداكثر

هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعالم را به گمرك جمهوري اسالمي ايران ارسال كنند. 

فهرست كاالهاي خاص كه بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهاد كشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش  پزشكي و

سازمان ملي استاندارد مي رسد و در ابتداي هر سال به گمرك جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود. 

ح ـ بند (غ) ماده (119) قانون امور گمركي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين آالت خط توليد، به شرح زير اصالح مي شود: 

غ ـ واردات ماشين آالت خط توليد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسالمي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني

مجاز مي باشد. 

ماده  39ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است از سال 1394 اطالعات كارفرمايان (اشخاص حقوقي) داراي بدهي قطعي  شده را به  صورت برخط در اختيار

دستگاه هايي كه براساس قانون ملزم به استعالم از اين سازمان هستند قرار دهد. 

ماده  40ـ يك تبصره  به شرح زير به ماده  (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصالحات بعدي آن الحاق مي شود: 

تبصره  ـ مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان هايي كه داراي كارگاه هاي صنعتي و خدمات  توليدي يا فني مهندسي ثابت مي باشند و موضوع اجراي پيمان

توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي

باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اينگونه قراردادهاي پيمان را صادر كند. 

ماده  41ـ اصالحات زير در قانون كار مصوب 29/8/1369 و اصالحات بعدي آن صورت مي گيرد: 

1ـ دو تبصره  به  شرح زير به ماده (7) قانون، الحاق مي شود: 

تبصره  3ـ قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چارچوب قوانين و

مقررات تهيه مي شود و در اختيار طرفين قرار مي گيرد. 

تبصره  4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان  كار را به مأخذ هر سال يك  ماه آخرين مزد پرداخت

نمايند. 

2ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده  (10) قانون الحاق مي شود: 

ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است) 

3ـ بند زير به عنوان بند (ز) به ماده  (21) قانون الحاق مي شود: 

ز ـ فسخ قرارداد به  نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است. 

4ـ متن زير به عنوان بند (ح) به ماده  (21) قانون الحاق مي شود: 

ح ـ به  منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي توانند برمبناي نواوري ها و فناوري هاي جديد و افزايش قدرت رقابت پذيري توليد،

اصالح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه  جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و

كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصالح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر

شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده  (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و

ايران مصوب 26/5/1382 و اصالحات بعدي آن و قانون بيمه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  برنامه سوم توسعه  اصالح ماده  (113) قانون 

بيكاري مصوب 26/6/1369 عمل كنند. 

ماده  42ـ در مواد (3) و (9) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش  بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/8/1389، عبارت «و شهرك

هاي فناوري» به ترتيب به انتهاي بند (ج) و بعد از عبارت «پارك هاي علم و فناوري» اضافه مي شود. 

ماده  43ـ دولت موظف است به  منظور افزايش توليد محصوالت دانش  بنيان و كسب و گسترش سهم بين المللي ايران در صادرات اين محصوالت و افزايش

تقاضاي داخلي از اين محصوالت، حداكثر ظرف مدت شش  ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه توليد محصوالت دانش  بنيان را تدوين كند و فهرست

انواع حمايت ها از شركت هاي توليدكننده اين محصوالت را به  خصوص در حوزه فناوري هاي نوين از قبيل: هوا فضا، ريزفناوري (نانو)، زيست فناوري (بايو) و

زيست مهندسي را منتشر كند. 

و آن  بعدي  اصالحات  و   1/6/1366 مصوب  كشور  عمومي  محاسبات  قانون   (5) ماده  و  كشوري  خدمات  مديريت  قانون   (5) ماده  موضوع  هاي  دستگاه  كليه 


	دستور 3
	پیوست 1
	1
	2

	پیوست 2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	پیوست 3
	1
	2

	پیوست 4
	1-1
	1-2


