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 آغازینسخن 

در کشور ایجاد  بخش خصوصی های اقتصادیهایی در خصوص افت سطح فعالیتنگرانی امروزه

قابله با تهدیدات متا ضمن  صورت گیرداز سوی دولت  ایویژهاقدامات  نمایداقتضاء میشده که 

 افزایشدر جهت  بخشاین  اقتصادی هایفعالیت توسعه برای یمناسب بستراقتصادی موجود، 

 .شودفراهم  کشور در اشتغالایجاد  و تولید

استقرار شرایط مناسب و  منجر به که گیرد صورتدر این مسیر، الزم است اقداماتی 

 ارتقاء، افزایی، افزایش آگاهیتوانمندسازی یا توان با رویکردهای درونی افراد دهنده ویژگیسعهتو

 امکانو شده مهار شرایط محیطی  و در فعالیت اقتصادی خصوصی ظرفیت و قدرت بخش

با این  پیرامونی را فراهم آورد؛انطباق با محیط  وتغییر  این بخش در مندی از اراده و قدرتبهره

 کنندگانقید که این تغییر و انطباق با منافع بلندمدت همه ذینفعان از جمله کارگران و مصرف

 رود با رویکرد توانمندسازی بخش غیردولتینیز سازگار باشد. بر این مبنا، انتظار می

، بتوان گامی در جهت وکارهای خرد، کوچک و متوسطالخصوص در آگاهی بخشی به کسبعلی

 حفظ عزت ملی و تامین معاش آحاد جامعه برداشت.

بر نگاه سازمان توسعه  در حوزه توانمندسازی بخش خصوصی، رویکرد قالب جهانی، مبتنی

زاست. مطابق این رویکرد دولت باید ضمن حفظ صنعتی ملل متحد )یونیدو( با ماهیتی درون

دولتی که ت و نیاز فعاالن کسب و کار باشد. های ذینفع، تبلور خواسگروه نسبت بهاستقالل خود 

های اقتصادی بنگاهتواند در خدمت توسعه صنعتی و رشد ها باشد به خوبی میدارای این مشخصه

 قرار گیرد و در این چارچوب، از طریق آگاه نمودن و برقرار نمودن ارتباط با صاحبان کسب و کار

و فعاالن همان  شدهکند تا مشکالت توسعه هر رشته فعالیت شناخته در فعالیتهای مختلف کمک 

 صنعت بتوانند راهکارهایی برای غلبه بر مشکالت خود بیابند.



 

و جوامع از  هاا، توانمندسازی در مفهوم کلی، فرآیندی است که در آن، افراد، گروهبر این مبن

شرایط موجود  کنند و برای تغییروضعیت موجود زندگی و شرایط حاکم بر آن آگاهی پیدا می

های دهند. لذا، ارائه آموزشیافته انجام میبه سمت شرایط مطلوب، اقدام آگاهانه و سازمان

تقویت بنیه اقتصادی کشور، در شرایط  به منظورکاربردی برای توانمندسازی بخش خصوصی 

ها تا بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا ای از تحریمکنونی که کشور با مشکالت عدیده

 نماید. ناپذیر میمواجه است، اجتناب

، پایش و بهبود محیط کسب وکار عات،مرکز ملی مطالبا این رویکرد و نظر به اهمیت موضوع، 

سازی ی مرتبط با آگاهتدوین و انتشار محتواهای آموزش تولید، نسبت به 1399در سال 

با پیچ  وکارهای خرد، کوچک و متوسطوکارهای نوپا و کسبالخصوص کسبوکارها علیکسب

تصویری و  هایقالب فایل، در وکار و نظام بوروکراسی اداریهای موجود در محیط کسبو خم

  به نشانی ،آپاراتدر بستر فضای مجازی )شامل سایت 

https://www.aparat.com/Cham.O.Kham  و پورتال اصلی وزارت امور اقتصادی و

، این وزارتخانه( ادارات کل استانی های رسمیدرگاهنیز  و https://mefa.ir/به نشانی دارایی، 

 اقدام نمود. 

شود، با یاد می «چم و خم»ها به اختصار به عنوان شایان ذکر است این ویدئوها که از آن

قسمت تهیه، تدوین و در اختیار عموم مردم  60رویکردی کامالً کاربردی و نکته محور در قالب 

 .نهاده شده است

ئوهای مفاهیم و نکات منتشر شده در وید وبی حاضر، تالشی برای تدوین و انتقال مکتکتابچه

با امید آنکه مورد توجه اصحاب کسب و کار قرار گیرد و در آگاهی ایشان موثر واقع  ،مذکور است

کتاب در  چندین شود. الزم به اشاره است گستردگی مباحث مرتبط به حدی است که شاید باید

 بخش به صورتشر شود. لکن در این منتو  این موضوعات به رشته تحریر درآید انیاطالع رس

، «معرفی نهادهای تسهیل کننده محیط کسب و کار» به موضوعاتی نظیرمجمل، تالش شده 

https://www.aparat.com/Cham.O.Kham


قوانین، مالحظات و »، «قوانین و مالحظات مالیاتی»، «وکاریک کسباندازی مالحظات راه»

، «ی تجاریقراردادهاموضوعات مرتبط با نگارش »، «کار و تامین اجتماعیمسائل مربوط به 

بخش وکارهای مسائل مربوط به کسب »و « تامین مالیای مرتبط با مباحث موضوعات پایه»

 پرداخته شود.« کشاورزی

موضوعات مرتبط  یو گستردگ ییمطالب مذکور از سو یاست نظر به لزوم به روزرسان یگفتن

وکار کسب طیو بهبود مح شیمطالعات، پا یمرکز مل گر،ید یاصحاب کسب و کار از سو ازیمورد ن

که در تواتر  یآت یمجلد، در جلدها نیمطالب ا یو به روزرسان لیبر آن است تا نسبت به تکم

.دیخواهند شد، اقدام نما نیتدو و هیته یزمان

 علی فیروزی

 رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار
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 طیکننده مح لیتسه ینهادهاچم اول : 

 کسب و کار

وکارها بر اساس حاکمیت برای تسهیل امور مرتبط با شروع، نگهداری و توسعه کسب

رهایی را تعریف نموده است که در این چم به معرفی قوانین و مقررات، نهادها و ابزا

کسب و کار، درگاه ملی ها، از قبیل هیات مقررات زدایی و بهبود محیط تعدادی از آن

و گوی دولت شورای گفت، مجوزهای کشور، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار

 کشور و های توسعه( قانون احکام دایمی برنامه12و بخش خصوصی، کمیته ماده )

 پرداخته شده است. کارگروه ملی کشاورزی تجاری

 

 وکارو بهبود محیط کسب ییمقررات زدا اتیه : اول خم

 زداییی مقرراتکارشناس حوزه،ارائه دهنده: زهرا میعادی 

  1399تاریخ انتشار:  بهمن ماه سال 

 

 اریبس یهانهیاست، هز نیها، وضع مقررات سنگکه مشخصه بارز آن ییدر اقتصادها

بروز فساد  نهیامر زم نیو ا شودیم لیبه کسب و کارها تحم تیآغاز فعال یبرا ییباال

مشکالت در طول دهه  نیمواجهه با ا ی. براکندیکشورها را فراهم م نیدر اقتصاد ا

 قیکسب و کار از طر یفضا لیبه سمت تسه یاندهیها به طور فزاگذشته، دولت

-ساده تیآوردند. چرا که اهم یو مقررات مخل رو نیو اصالح قوان ییزدامقررات

 ینوآور یو مقررات کسب و کار را در کاهش فساد و ارتقا نیقوان تیو شفاف یساز

 درک کردند. یریپذو رقابت
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چم و خم

، قانون اساسی ۴۴اصل  یکل یهااستیس یقانون اجرا بیکشور ما با تصو در

قانون و اصالحات  نیا ۷کسب و کار مطابق ماده  طیمح ودبو به ییزدامقررات تایه

شامل  یبخش خصوص یهاتشکل تیبا عضو یافراقوه یآن به عنوان نهاد یبعد

و اتاق  رانیاتاق اصناف ا ران،یا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یروسا

 ،کشور محاسبات وانید ،یاسالم یشامل مجلس شورا ینظارت ینهادهانیز و تعاون 

 لیتشک ییامور اقتصاد و دارا ریوز استیبا ر کل کشور یو سازمان بازرس یدادستان

است و اصالح  یبا فعاالن اقتصاد کیهمواره در تعامل نزد هیات نیشده است. ا

با ها و آن قیکسب و کار را از طر یو مقررات محدود کننده صدور مجوزها نیقوان

-ذکر است درخواست انی. شابردیم شیو ماهانه به پ یجلسات منظم هفتگ یبرگزار

-ها و تشکلو انجمن یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا یاز سو یارسال یها

منجر به  ،یفعاالن اقتصاد ریرفع موانع دست و پاگ یبرا یو حرفه ا یتخصص یها

شده است که از آن  ییزدامقررات هیات یاز سو ییاالجراالزم یهاصدور مصوبه

ثبت  ندیشروع کسب و کار، اصالح فرا یکیزیبه توسعه پنجره واحد ف توانیجمله م

اصالح اخذ پروانه  ،یثبت عالئم تجار ندیاصالح فرا ،یاانهیرا یافزارهااختراع نرم

 لیتسه ،یپالک ثبت کیپروانه در  کیاز  شیصدور ب هیو اصالح رو لیتسه اندارد،است

و  لیتسه ،یاراض یکاربر رییتغو  نیزم یو مراحل مجوز واگذار طیشرا عیو تسر

 نیو همچن انیو آبز وریدام و ط ،یاگلخانه یواحدها یصدور مجوزها هیاصالح رو

اشاره کرد. الزم به ذکر  یارهیزنج یهافروشگاه یهاتیمخل فعال یهاهیاصالح رو

دسترس  در G4Bکشور به آدرس  یمجوزها یدر درگاه مل هیاتاست مصوبات 

 یبه عنوان مرجع قانون ،ییزدامقررات هیاتکه بر عهده  یعموم است. اما رسالت اصل

حسب  ،هیاتاست که  نیکسب و کار، قرار دارد ا یصدور مجوزها یندهایاصالح فرا

 یو با همکار ،راساً هااعالم آن صورت عدمدر  ای و صدور مجوزها جعاعالم مرا

در تالش  کشور یو به طور اعم جامعه مدن یبخش خصوص یهاها و تشکلانجمن

نییها، آکسب و کار در مقررات، بخشنامه یو مراحل صدور مجوزها طیشرا است

 ارکند که صدور مجوز کسب و ک عیو تسر لیتسه یبه نحو را هانیها و مانند انامه

 یآن حاًیو ترج یرحضوریزمان ممکن به صورت غ نیو در کمتر نهیهز نیباکمتر
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کسب و کار یطکننده مح یلتسه یچم اول : نهادها

 هیات رخانهیبه عنوان دب ییراستا وزارت امور اقتصاد و دارا نی. در همردیگصورت 

که این کشور کرده است  یمجوزها یدرگاه مل یاندازاقدام به راه ،ییزدامقررات

 یحوزه صدور مجوزها دراز فساد  یریو چه در جلوگ تیشفاف نهیچه در زم درگاه

 دارد.  یمهم اریکشور نقش بس

 طیشرا نیکشور ا یجع صدور مجوزهاامر هیکل یدرگاه برا نیا یاندازراه با

. نکته مهم ندینما یبارگذار آنخود را در  یفراهم شده که بتوانند اطالعات مجوزها

با  یحت ،کسب و کار، اجازه ندارد یاز مراجع صدور مجوزها کی چیاست که ه نیا

از آنچه  شیرا ب یانهیهز ایمدرک  رط،ش گونهچیمجوز، ه افتیدر یتوافق متقاض

امر مشمول  نیکند. تخلف از ا افتیشده است از او در یدرگاه بارگذار نیکه در ا

است. یقانون مجازات اسالم 600مجازات موضوع ماده 

کشور یمجوزها یدرگاه مل:  دوم خم

  :درگاه ملی انکارشناس ، و بهنام توتونی بیتا انصافیانارائه دهنده 

 مجوزهای کشور

   :1399ماه سال  مهر و اسفندتاریخ انتشار

مرجع رسمی اعالم شرایط صدور، تمدید و ابطال مجوزهای کسب و کار، درگاه ملی 

است. بنابراین متقاضیان برای اطالع از اینکه چه  g4b.irمجوزهای کشور به نشانی 

، مراحل، هایی نیاز به اخذ مجوز دارد، دستگاه صادرکننده مجوز کدام و شرایطفعالیت

توانند به این سامانه مراجعه مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز چگونه است می

نمایند. در صورتی که در این سامانه فعالیتی منوط به مجوز نشده باشد، اگر دستگاهی 

بر خالف این ترتیبات، اشخاص را مکلف به دریافت مجوز نماید، خالف مقررات عمل 

ها را مجبور به ارائه مدارک توانند با توافق متقاضی، آنها نمینموده و حتی دستگاه

ای بیش از آنچه که در این سامانه اعالم شده نمایند. در این خصوص، با یا هزینه
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ماه تا یکسال حبس  2قانون مجازات اسالمی که مستلزم  600متخلفین برابر ماده 

 است برخورد خواهد شد.

انی قانونی از به استناد مب G4B.irدرگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس اینترنتی     

، سه مصوبه هیأت 139۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب   ۵۷جمله ماده 

زیرسامانه طراحی،  ۴وزیران و دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشتمل بر 

به کارگیری شده است.سازی و در دو سطح ملی و استانی پیاده

)نما( کشور استعالمات و مجوزها اطالعات گاهیپا .1

 ()سام کشور صدور مجوزهای سامانه .2

انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور  سامانه دریافت، .3

وکار )دادور(مجوزهای کسب

وکار )یاور(میز مشاوره کسب .۴

انعکاس،  دریافت،»اندازی شد سامانه راه 1396اولین زیرسامانه که در مرداد     

نام  «وکار )دادور(پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب

زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجازه دارد. این سامانه به هیأت مقررات

ی نظارت عالیه بر فرایندهای ود در زمینههای قانونی خخواهد داد تا بتواند مسئولیت

های مردمی را در های اجرایی کشور را انجام داده و شکایتصدور مجوز در دستگاه

ی مشکالت و مسائل موجود در فرایند صدور مجوز دریافت کند. بر طبق قانون زمینه

روزه به متقاضیان پاسخ داده شود ولی پس از  ۷بایست در فرآیند مذکور می

های میدانی مشخص شد متقاضیان از حقوقشان مطلع نیستند. میانگین ررسیب

زمان پاسخگویی توسط مراجع صدور مجوز به شکایات ثبت شده در این سامانه در 

روز کاهش  ۷به  1399رسید که در اسفند روز نیز می 100ابتدای فعالیت بعضا به 

 یافته است.

در اختیار متقاضیان  1396ماه د در آبانزیر سامانه دوم که به شکل فعلی خو     

نام دارد. وفق  «(نما) کشور استعالمات و مجوزها اطالعات گاهیپا»قرار داده شد، 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مراجع صدور ( قانون رفع موانع تولید رقابت۵۷ماده )

نوع، شرایط و فرایند به اعالم  ماه از ابالغ قانون مذکور موظف 1مجوز ظرف مدت 
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هستند و سامانه نما محملی به همراه مبانی قانونی مربوطه  مجوزصدور، تمدید و لغو 

، تعداد 1399برای به اشتراک گذاری این اطالعات با مردم است. تا پایان اسفند 

 ۷3عنوان ) 8۷۵عنوان مجوز بر روی این سامانه ثبت شده که از این تعداد  1199

اسنامه تکمیل شده هستند و علیرغم همکاری ضعیف برخی از ( دارای شندرصد

مراجع صدور مجوز، تکمیل شناسنامه سایر عناوین همچنان در دست پیگیری از 

 سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار است.

 صدور سامانه»اندازی شد، راه  139۷سومین زیر سامانه که در تیرماه       

 از مجوز درخواست دریافت سامانه این نام دارد. وظیفه «(سام) رکشو مجوزهای

 با مرتبط اولیه استعالمات تبادل مربوطه، اجرایی دستگاه به آن تحویل مردم،

 درخواست به شده صادر مجوز تحویل نهایتاً و اجرایی های دستگاه بین مجوزهای

 بدون مجوزها متقاضیان که است این دنبال به سامانه این. است مجوز کننده

 قابل ینقطه یک از فقط را آن به مربوط استعالمات و خود مجوزهای سردرگمی،

 موجود موانع و هاگلوگاه شناسایی با تا نمایند درخواست حاکمیت از عمومی پایش

 مجوز، صدور زمان مدت نظیر کمی هایشاخص با که کشور مجوزدهی شبکه در

 مجوزها، برای مرتبط استعالمات تعداد و متقاضیان از دریافتی مدارک صدور، هزینه

 سنجیده و رصد اجرایی دستگاههای عملکرد صدور، در رویه وحدت ایجاد ضمن

 نزدیک و مجوز درخواست میلیون نیم و یک به نزدیک تاکنون سامانه این در .شود

 صدور نیاز پیش استعالم میلیون ۵ از بیش و ثبت شده صادر مجوز هزار 900 به

 و پایه استعالمات شامل) متقاضی حضور به نیاز بدون و الکترونیکی بصورت مجوز

 است. شده تبادل( مستقیم هایمالیات قانون 186 ماده گواهی

که در شهریورماه  است «(یاور) وکارکسب مشاوره میز» نیز چهارمین زیرسامانه      

 حوزه در مشاوره درخواست e-ticketing روش به سامانه اندازی شد. اینراه 139۷

 را...(  و تسهیالت اخذ بیمه، اصناف، گمرک، مالیات، شرکت، ثبت) تخصصی های

 عنوان به که( استانی و ستادی) خبره کارشناسان توسط و دریافت مردم از

 اختصاصی کارتابل دارای و اندشده معرفی رسماً اختیار دارای و مطلع نمایندگان

تا پایان  .دندهمی پاسخ هاآن به انکار قابل غیر و پذیر استناد صورت به ،هستند
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ها از سوی فعاالن اقتصادی درخواست مشاوره در استان 32۴6مجموع  1399اسفند 

در رابطه با صدور مجوزهای کسب و کار در سامانه یاور به ثبت رسیده است. مدت 

ای اجرایی به اندازی به سواالت مردم توسط دستگاههزمان پاسخگویی در بدو راه

 روز تقلیل یافته است. ۵به  1399رسیده که این عدد دراسفند ماه روز نیز می 1۴۵

 

 شروع کسب و کار یکیزیپنجره واحد فخم سوم : 

  :کارشناس بهبود محیط کسب و کار، بهاره هاشملوارائه دهنده 

   :1399شهریور ماه سال تاریخ انتشار 

 

 انجام شناسیآسیب به توجه با کار و کسب شروع فیزیکی واحد پنجره ایجاد پیشنهاد

 موفق، کشورهای تجارب بررسی و جهانی بانک کار و کسب شروع نماگر برای شده

 مقررات تهیا ششم و سی مصوبه به استناد با متعدد جلسات طی از پس و مطرح

 1399 سال ماه خرداد دهم تاریخ در کار و کسب مجوزهای صدور تسهیل و زدایی

 هایفعالیت تمامی. شد اندازیراه محدود مسئولیت با هایشرکت برای تهران شهر در

 شرکت تأسیس درخواست ثبت و پذیرش جمله از کار و کسب یک شروع به مربوط

 اخذ و حقوقی شخصیت ایجاد شرکت، نام تعیین و مشاوره محدود، مسئولیت با

 و رسمی هایروزنامه در تأسیس آگهی ثبت شرکت، ثبت شناسه و ملی شناسه

 نام ثبت و قانونی پلمب دفاتر اخذ اجتماعی، تأمین کارگاهی کد اخذ کثیراالنتشار،

 به هاآن اینکه بدون رسد؛می انجام به متقاضیان برای واحد پنجره همین در مالیاتی

 انجام زمان مدت متوسط. باشند داشته حضوری مراجعه هادستگاه و هاارگان سایر

 در مراحل قبالً که است حالی در این. باشدمی روز 3 فقط شده ذکر فرآیندهای کلیه

 .است شدهمی انجام روز ۷3
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 به و خصوصی بخش کمک با کار و کسب شروع فیزیکی واحد پنجره ایجاد

 انجام تجهیزات و مکان تهیه با تهران کشاورزی و معادن ، صنایع بازرگانی، اتاق همت

( 1) شماره ساختمان محل در واحد پنجره این حاضر حال در که ایگونه به. پذیرفت

 اسالمبولی خالد خیابان نشانی به تهران کشاورزی و معادن ، صنایع بازرگانی، اتاق

 .قرار دارد همکف طبقه یکم، و بیست خیابان روبروی ،(وزرا)

 با و تهران شهر کار و کسب شروع فیزیکی واحد پنجره موفق عملکرد از پس

 تبریز، هایاتاق) خصوصی بخش همکاری و کمک با کار، و کسب فضای تسهیل هدف

 قوه مجریه، و قضاییه قوه از ذیربط هایدستگاه یهمه و( شیراز و مشهد اصفهان،

 افتتاح زیر هایآدرس به شهر چهار این در کار و کسب شروع فیزیکی واحد پنجره

 کالن در اقتصادی فعالین برای را کار شروع فرآیند اقدام، این قطع طور به. شد

 .کرد خواهد دلپذیر و سهل کشور شهرهای

 و هاشمیه بین آباد، وکیل بلوار: مشهد کار و کسب شروع فیزیکی واحد پنجره

 .مشهد کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق دو شماره ساختمان سامانیه،

 ساختمان شمالی ارتش خیابان: تبریز کار و کسب شروع فیزیکی واحد پنجره

 .تبریز کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق

 اتاق فیض، میدان خواجو، پل: اصفهان کار و کسب شروع فیزیکی واحد پنجره

 .اصفهان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی،

 راه چهار از باالتر قصرالدشت، خیابان: شیراز کار و کسب شروع فیزیکی واحد پنجره

 .الف ۷3 کوچه نبش زرگری،
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 کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازیخم چهارم : 

  :حقوق کسب و کارو مدرس کارشناس ، فرهاد بیاتارائه دهنده 

   :1399سال شهریور تاریخ انتشار 

 

های طرح دعوا از سوی دستگاه شدنحمایت از کسب وکارهای مجازی با محدود 

هیات وزیران و بخشنامه  3/11/1396اجرایی علیه این کسب وکارها به موجب مصوبه 

معاون حقوقی رییس جمهور صورت گرفته است. چنانچه دستگاه  2۵/9/139۷

اجرایی بخواهد علیه کسب و کار مجازی اقامه دعوا کند، ابتدا باید درخواست خود را 

موانع کسب وکارهای مجازی مطرح نماید و چنانچه ایراد مربوطه  در کارگروه کاهش

تواند شکایت خود را در قوه قضاییه مطرح و تقاضای فیلتر شدن برطرف نشد، می

کسب وکار مورد نظر را داشته باشد. در صورتی که ترتیبات مذکور، رعایت نشود 

ت تخلفات اداری پرونده مقام امضاکننده شکایت علیه کسب و کار مجازی، به هیا

 شود.ارجاع می

 

 و گوی دولت و بخش خصوصیشورای گفت:  پنجمخم 

 شورای گفت و گوی دولت  یمدیر دبیرخانه، ارائه دهنده: محسن عامری

 و بخش خصوصی

  :1399سال  مرداد ماهتاریخ انتشار 

 

و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان پل ارتباطی مستقیم فعالیت شورای گفت

گیرندگان میان فعاالن بخش خصوصی سراسر کشور با مسئوالن، دولتمردان و تصمیم

آغاز شده است. این شورا در طول دوره فعالیت  1389های مختلف از سال در استان
8



 کسب و کار یطکننده مح یلتسه یچم اول : نهادها

ای کسب و کار کشور انجام دهد خود توانسته است اقدامات مناسبی برای بهبود فض

و دارای این اختیار است که از مسئوالن مختلف در قوای سه گانه برای شرکت در 

واسطه با فعاالن اقتصادی گفتگو کنند. لذا جلسات مربوطه دعوت به عمل آورد تا بی

های اجرایی و چنانچه فعال اقتصادی در مسیر فعالیتش در تعامل با دستگاه

ها، ولتی با مسائل و مشکالتی مواجه شود یا با مقررات، بخشنامههای دمجموعه

تواند این هایی مخل و مزاحم کسب و کار مواجه شود، میها و رویهدستورالعمل

های استانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مستقر دبیرخانه باموضوع را 

ر میان گذارد. برای ها دهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استاندر اتاق

مراجعه  www.ppdc.irتوان به وب سایت دریافت اطالعات تماس با این واحدها می

 نمود.

 

( 12کسب و کار )موضوع بند ب ماده ) طیبهبود مح تهیخم ششم : کم

 توسعه کشور( یبرنامه ها یمیقانون احکام دا

 از کسب و  تیحما تهیکم یرخانهیدب ریمد، یدهنده: محسن عامر ارائه

 کار

 1399انتشار:  مرداد ماه سال  خیتار 

 

های توسعه ( قانون احکام دایمی برنامه12ه )، قانونگذار حسب ماد1389از سال 

های مخل کسب و کار را به کشور، وظیفه شناسایی و احصاء قوانین، مقررات و رویه

و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف سه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 

های ها و اتحادیهها، انجمنتا با نظرخواهی مستمر از تشکل ایران محول نموده است

اقتصادی، ضمن احصاء این مسائل، موارد مربوطه را در قالب جلسات و ارتباطاتی به 
9
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توانند مسائلی شور میحاکمیت برسانند. لذا فعاالن اقتصادی ک نمایندگانسمع و نظر 

به اطالع دبیرخانه   ir12www.madeh.  از این دست را از طریق وب سایت 

 ( برسانند.12کمیته ماده )

 

 کارگروه ملی کشاورزی تجاری:  هفتمخم 

  :کارگروه ملی کشاورزی تجاری، دبیر علیرضا کردلوارائه دهنده 
   :1399دی ماه سال تاریخ انتشار 

 

تولید محور به  ی یاسنت یگذار از کشاورز آن به عنوانامروز از  یایدنآنچه در 

 گذار ازاز آن برای  یالمللنیب اتیدر ادبشود و می ادیبازار محور  ی یاتجار یکشاورز

Agriculture  بهAgribusiness در بخش  یگرلیتسه ازمندینشود، نام برده می

که متشکل  یتجار یکشاورز یکارگروه مل، کردیرو نیا شبردیپ به منظور است. یدولت

جهاد کشاورزی، بانک  وزارت یتخصص یهامعاونت نظیر یاز بخش دولت ییاز اعضا

وزارت جهاد حوزه در  نیا گرانیباز سایرو  ییسازمان تعاون روستاکشاورزی، 

 وابسته اتاق عیو صنا یکشاورز ونیسیکم یی ازاعضا انضمام کشاورزی است، به

 شرویپ یهاشرکتی، بخش خصوص ینفعال ،رانیاکشاورزی  و صنایع، معادنبازرگانی، 

اند با شده لیتشک یجهاد کشاورز وزارتکه در  یتجار یکشاورز یکارگروه مل لیذ

 نیتدوی، گذار استیس، تولید محتوا، مشترک اتیادب جادیا یدر فضا یکدیگر

است همکاری می نمایند.  و هرآنچه که الزامات اجرایی این گذار مرتبط یهانامهنییآ

 است: یریگیپ در حال کارگروه نیادر  یاصل کردیروسه  شایان ذکر است

 public–private به عبارتی ای یخصوص-یمهم مشارکت عموم اریبس مبحث -

partnership است. ایمدرن و به روز دن یکردهایرو که در زمره 

 ی قراردادی.کشاورز یالزم برا یو ابزارها یقرارداد یکشاورز یدیکل اریبس موضوع  -
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 نکته مهمی درکه ها  BDS همان ایمراکز خدمات توسعه کسب و کار و ضعف   -

 تینهادها با محور نیاتوجه ویژه است. الزم به ذکر است  مندازیو نی ما کشاورز یفضا

 .است یریگیدر حال پ (کارگروه نیعضو ا)به عنوان  یکشاورز یسازمان نظام مهندس

که در بخش  ییهایساز میو تصم هاگذارییخط مش ،هایگذاراستیس یتمام لذا

در حال  یتجار یکشاورزسنتی به  یکشاورزدرگذار از  یبخش خصوص و یدولت

 .استی ریگیقابل پ یتجار یکشاورز یکارگروه ملذیل  است،انجام 
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 چم و خم

 : راه اندازی فعالیت دوم چم

 شرکت سیتاس یزمان مناسب برااول :  خم

 مدرس حقوق تجارت، ارائه دهنده: جواد معتمدی 

   :1399سال آبان ماه تاریخ انتشار 

 

های تجاری مزایای متعددی دارد. از جمله اینکه مشارکت نهادی را تاسیس شرکت

سازد. لکن شرکت باید در زمان مناسب ثبت شود. ثبت شرکت در زمانی میسر می

به بلوغ الزم نرسیده، ایده به مرحله اجرای کامل نرسیده، فعالیت نهادی  که شرکت

شکل نگرفته و ترجیحاً سودآور نشده، زودهنگام است. چرا که شرکت در معرض 

گیرد و ممکن است منجر به انصراف از مشارکت شود و یا تکالیف مالیاتی قرار می

تر از برهم حالل شرکت، سختاینکه ایده با شکست مواجه شود؛ که در این حالت ان

زدن مشارکت مدنی است. حال چنانچه شرکت مدنی توسعه یافته باشد اما شرکت 

تجاری به ثبت نرسیده باشد، تاسیس شرکت اقدامی دیرهنگام و پرمخاطره تلقی 

قانون تجارت، چنانچه اشخاصی در قالب شرکت  220شود. چرا که مطابق ماده می

که شرکت خود را ثبت ننموده باشند، چنین شرکتی از  فعالیت نمایند، در حالی

نظر قانونی به منزله شرکت تضامنی تلقی خواهد شد و هر یک از شرکاء به تنهایی 

 در قبال تمام دیون شرکت مسئول هستند.

 شرکت تاسیس مزایایخم دوم : 

  :مدرس حقوق تجارت، جواد معتمدیارائه دهنده 

   :1399سال آبان ماه تاریخ انتشار 

 

ها، تفکیک میان شرکت به عنوان شخص حقوقی اولین و مهمترین مزیت ثبت شرکت

و شرکای شرکت به عنوان اشخاص حقیقی است. لذا دارایی و تعهدات شرکت از 
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 یتفعال یچم دوم : راه انداز

شرکاء مستقل است و چنانچه سهامدار یا شریکی از شرکت بدهکار باشد، اموال 

عکس و مهمتر آنکه، چنانچه توان بابت بدهی شخص توقیف نمود. برشرکت را نمی

 شرکت بدهکار و متعهد باشد، دارایی شریک بابت این بدهی قابل توقیف نیست. 

، به غیرمادیهای ها، خصوصاً برخی از داراییمزیت دیگر آنکه، بعضی از دارایی 

نام چند شخص قابل ثبت نیستند. مانند نام دامنه وب سایت که امکان ثبت آن به 

توان نامه دامنه را به سر نیست، لکن با تاسیس شرکت مینام چند شخص می

ها، اعتبار بیشتری در های شرکت منتقل نمود. مزیت دیگر اینکه، شرکتدارایی

ها دارند. حتی برخی از امتیازات و اعتبارهای ها و مزایدهمعامالت دولتی، مناقصه

زها و اعتبارهایی که ها اختصاص یافته است. به عنوان نمونه، امتیامتاخر به شرکت

 بنیان در نظر گرفته شده است. های دانشبرای شرکت

مزیت بعدی و مهمتر آنکه، دارایی شرکاء، سرمایه شرکاء و سهام سهامداران در  

شرکت از نقدشوندگی باالتری برخوردار است. به عنوان مثال، اگر شراکت سه شریک 

ت تجاری نباشد، انتقال سهم الشرکه بعد از مدتی رشد کند اما این رشد مربوطه شرک

یکی از شرکاء به دیگری سخت خواهد بود. این در حال است که در شرکت سهامی، 

توانند سهام خود را به دیگری منتقل نمایند و این موضوع سبب شرکاء به راحتی می

 شود.ارزشمندتر شدن سهم الشرکه می
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 چم و خم

 

 کسب و کارها شرکت های تجاری مناسب برای انواع خم سوم : 

  :مدرس حقوق و تجارت، جواد معتمدیارائه دهنده 

  :1399آبان ماه سال تاریخ انتشار 

 

 کدام شرکت برای فعالیت تجاری ما مناسب است؟ سوال این است که 

مورد،  ۷از میان این شده است که شرکت تجاری معرفینوع  ۷در قانون تجارت  

وکارها برای کسب ،مسئولیت نامحدوددارای  یهاتضامنی و شرکتهای شرکت

 .هامگر آن که قانون به آن امر کرده باشد مانند صرافی ؛مناسب نیستند

چرا که زیر نظر  ندبرای تجارت مناسب نیست نیز های تعاونی و سهامیشرکت 

 .ها سرمایه محور نیستشرکتدسته گیری در این و تصمیم هستنددولت 

بخش سهامی عام و سهامی  به دو یت محدود نیزبا مسئول سهامی هایشرکت  

 . شوندخاص تقسیم می

اندازی کسب و کارهای جدید و نوپا )به ویژه شرکت های کوچک و برای راه 

تاسیس این دسته که  چرا ؛شودوصیه نمیت مسهامی عاتاسیس شرکت  متوسط(،

 زه تأسیسسازمان اجااین و  استسازمان بورس  ها منوط به اخذ اجازه ازشرکت

 .دهدوکارهای کوچک نمیبه کسب م راسهامی عاشرکت 

مورد تاکید شرکت با مسئولیت محدود به نام سهامی خاص تنها تاسیس پس   

و مختص کسب دوستانه و خانوادگی ها از نوع است. چرا که تاسیس این نوع شرکت

 2د و حداقل ی زیادی نیستنو کارهای نوپاست. این دسته شرکت ها نیازمند سرمایه

ای و وکار حرفهکسباندازی به دنبال راه شریک قابل راه اندازی است. لذا چنانچه

چراکه دارای  ین گزینه خواهد بود؛سهامی خاص بهتر هستید،شرکت آتی  توسعه

 موجبش قواعد رعایت نکردن وتر است گیرنده و منظمقواعد تصمیم ،ارکان قانونی

 .شودکیفری مدیران می مجازات
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 یتفعال یچم دوم : راه انداز

 یصنف یهاهیاتحاد یضوابط خاص داخلخم چهارم : 

  :بر  مشاور حقوقی دبیرخانه هیات عالی نظارت، علی تقی زادهارائه دهنده

 های صنفی کشور سازمان

  1399تاریخ انتشار: آذر ماه سال 

 

 قرار گیرد، ضوابطپروانه کسب  اخذ انیمتقاض مورد توجه دیکه با یاز موارد یکی

  است. یشغل تیو هر فعال یخاص هر رسته صنف

را ضوابط خاص  ی،قانون نظام صنف 12ماده  یینامه اجرا نییآ 11ماده  درقانونگذار 

کد ی، سته شغلر نام رندهیضوابط دربرگ نیا ، متذکر شده است.کیبه تفک وصراحتاً 

و خدمات قابل  هاکاالی، واحد صنف اندازیراه یحداقل مساحت الزم برا، کیسیآ

 یو بهداشت یانتظام یمنیا زاتیو تجه ساتیتاس همچنینو ابزار کار و  لیوسا ،عرضه

نسبت به صدور مکلفند راساً شهرستان ها،  نظارت ونیسیکمبر این مبنا،  .است

ات مبتنی بر ضوابط تعیین شده اقدام نمایند. به عنوان مثال، کمیسیون نظارت مصوب

حداقل مساحت  ،پوشاک گانفروشند یا گانکننددیتول برای تواندهر شهرستان می

و  متفاوت هاشهرستان تعیین کند. لذا ضوابط خاص برایمتر  ۵0را  یواحد صنف

است است. بر این اساس، الزم  شهرستانهر نظارت  ونیسیکم منوط به تصمیمات

 هیسرمایا اجاره ملک و حتی انجام معامله  ، پیش ازپروانه کسب اخذ یمتقاضاشخاص 

 د.ننمایاصناف مراجعه  انیرانیو ابزار کار به سامانه ا لیوسا دیخر و یگذار

 دریافت پروانه کسب با قرارداد اجاره کوتاه مدتخم پنجم : 

  :صنفیکارشناس حوزه حقوقی نظام ، سید علیرضا شکوهیانارائه دهنده 

  1399تاریخ انتشار: دی ماه سال 

 

)با  پروانه کسب ی، به منظور اخذتشکل صنف ارائه بهیکی از مدارک مورد نیاز برای 

و منفعت از  نیع تیکه نشان دهنده مالک است یسند ایقرارداد ساله(،  ۵اعتبار 
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 چم و خم

 شده،ارائه دهد غالب مدارک می ها نشاندر همین حال، بررسیمتقاضی باشد. جانب 

 با مدت معین، به عنوان مثال یکساله است در قیاس با اجاره یرسم یا یقرارداد عاد

در زمان تقاضای  مواردی که ، یا حتیاسته سال ۵ که مدت اعتبار پروانه کسب

 دریافت پروانه کسب، از مدت قرارداد اجاره تنها چند ماه باقی مانده است.

نکته اینکه نیازی نیست مالکیت عین و منفعت با سند ارائه شده از سوی  

براساس  در واقع، با انقضای مدت قرارداد اجاره و سال معتبر باشد. ۵متقاضی تا 

تشکل صادرکننده  یا یصنف هیاتحادی، قانون نظام صنف ۵۵ماده « د» دستورالعمل بند

می اخطار  دارنده پروانه، از دست دادن یکی از شروط اخذ پروانه رابه  ،پروانه کسب

با قرارداد اجاره کوتاه شرط الزم اقدام نماید. لذا  نیتأم تا دارنده پروانه نسبت به نماید

اعتبار قرارداد، دارنده پروانه  یانقضا ، لکن باخواهد شد درجواز کسب صا نیزمدت 

 خواهد بود. رفع نقص ملزم به

 مشمول استعالم یها تیفعالخم ششم : 

  :بر  مشاور حقوقی دبیرخانه هیات عالی نظارت، علی تقی زادهارائه دهنده

 های صنفی کشور سازمان

  1399تاریخ انتشار:  دی ماه سال 

 

ایران در  ی صادرهشغل یهاتیمربوط به فعالی مجوزهایکی از انواع  یصنف یمجوزها

، صادره تیصالح یگواه ، ارائهکسب یهاصدور پروانه یالزم برا طیشراجمله از است. 

با  رانیمحترم وز هیات 1363در سال  شایان ذکر است است. یانتظام یروینتوسط 

رسانده است که  بیبه تصو را یانامهنییآ افراد، یحفظ حقوق و آزادتوجه به لزوم 

هستند. لذا مشمول استعالم از اماکن  یرسته شغل 39 تعداد آن، 2ماده  مطابق

در خصوص  مذکوربه ماده چنانچه، متقاضی دریافت جواز صنفی هستید،  الزم است 

و بررسی کنید که آیا فعالیت مدنظرتان مشمول رسته هایی است که ن مراجعه اماک

  است یا خیر؟  یانتظام یرویاستعالم از ننیازمند 

16



 یتفعال یچم دوم : راه انداز

 بود الزم استنامه  نییآ 2ماده  یی ملحوظ درهاتهسر مدنظر از جمله تیفعالچنانچه 

 یگواهاخذ و  یانتظام یرویاستعالم از ن نسبت بهمرجع صدور مجوز از طریق 

 اقدام نمایید. تیصالح

 

 پاسخ به استعالم یچگونگخم هفتم : 

  :صنفیکارشناس حوزه حقوقی نظام ، سید علیرضا شکوهیانارائه دهنده 

  1399تاریخ انتشار: آبان ماه سال 

 

نماید، الزم است حسب درخواست ی کسب میفردی تصمیم به اخذ پروانه کهیزمان

آنچه که در ارتباط با استعالمات  استعالماتی صورت گیرد.اتحادیه صادر کننده مجوز، 

ت. حال چنانچه، استعالمات اس مثبت یا منفی دریافتی در نتیجهپاسخ  مهم است،

در پاسخ عبارت  اگر یعنی .و ابهام باشد دوشرطیبدون ق الزم استمثبت باشد  پاسخ

 هیبر پا دیباشد با یمنفپاسخ اگر قید شود، الزم است ابهام برطرف شود و  "شرطبه"

 قید شده باشد.و روشن  مشخص و ادله عدم قبول کامالً یمستندات قانون

قانون نظام صنفی، حداکثر بعد  12ی ماده نامهبا توجه به آیین شایان ذکر است

مثبت استعالم  روز باید به استعالم ها پاسخ داده شود؛ در غیر این صورت پاسخ 1۵از 

 قلمداد خواهد شد.
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 چم و خم

 در محل واحد تیانجام چند فعالهشتم : خم 

بر  مشاور حقوقی دبیرخانه هیات عالی نظارت، علی تقی زادهارائه دهنده: 

 های صنفی کشور سازمان

 1399تاریخ انتشار: آبان ماه سال 

 

واحد  اندازی یک کسب و کار جدید دردهد برای راهضوابط قانونی به شما اجازه می

 یگرید تیبه فعال ،خاص یطیشرا تیبا رعا هستید تیفعالحال آن در که در  یصنف

 100واحد  کیهمراه در تلفن اتریمجوز تعم یدارا چنانچهمثال  یبرا .دیبپرداز زین

بر اساس  دیتوانیم بپردازید زیهمراه نفروش تلفن دارید به میو تصم دیهست یمتر

 آنو ضوابط مربوط به  نیقوان و با رعایتاست شده دیکه در مجوز ق یضوابط خاص

ی خال یمتر فضا 30به  ازینتلفن همراه،   فروش یبرا فرض شود اقدام نمایید.صنف 

توانید بر طبق متری در اختیار دارید می 100در صورتی که شما یک واحد  . لذاباشد

متر باقی مانده  ۷0را به بخش فروش اختصاص دهید و در  آنمتر  30ضوابط صنف 

  خود، یعنی تعمیرات تلفن بپردازید.به فعالیت قبلی 
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 یاتچم سوم : مال

 : مالیات سوم چم

صدور یا تمدید ثبت نام مالیات بر ارزش  الزام به ثبت نام برای گواهی 

 افزوده

 حوزه مالیاتیکارشناس ، ارائه دهنده: فرشید رستگار 

 1399سال  ماه تاریخ انتشار: تیر 

 

 در این خصوص ذکر دو نکته الزامی است:

سازمان امور  21/2/1399مورخ  ۵06/99/200بخشنامه شماره  اول آنکه، مطابق

مالیاتی کشور، الزام به طی فرآیند زمانبر دریافت گواهی صدور یا تمدید ثبت نام 

 افزوده لغو شده است.مالیات بر ارزش

اندازی کسب و کار جدید کد اقتصادی متقاضیان راه 1399دوم اینکه، از ابتدای سال 

شناسه ملی این اشخاص و برای اشخاص حقیقی، کد ملی و  برای اشخاص حقوقی،

 باشد.ارقام اعالمی سازمان امور مالیاتی می

 

 مستقیم هایمالیات قانون 137 مادهخم اول: 

  :ی مالیات ارشناس حوزه، کفرشید رستگارارائه دهنده 

  :1399سال  یر ماهتتاریخ انتشار 

 

های درمانی های مستقیم داللت بر این دارد که هزینهقانون مالیات 13۷ماده 

ی خود فرد، بگیران و صاحبان اصناف( بابت معالجهپرداختی هر مودی )نظیر حقوق

همسر و فرزندان مودی، پدر، مادر، خواهر و برادر تحت تکفل مودی، مشروط به آنکه 

د، از درآمد مشمول مالیات مودی کسر ها به تایید مرجع مربوطه برساین هزینه

های بیمارستانی، مرجع تایید، واحد شود. به عنوان مثال، در مورد هزینهمی
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 چم و خم

های درمانی مستنداً به سازمان تامین حسابداری بیمارستان است.  لذا باید هزینه

 اجتماعی ارائه شود تا از درآمد مشمول مالیات کسر شود.

 

 قبول مالیاتیهزینه های قابل خم دوم: 

  :کارشناس امور مالیاتی و مدرس دانشگاه،امیرحسین زمانیارائه دهنده 

  :1399سال  بهمن ماهتاریخ انتشار 

 

های ملحوظ در محاسبه سود و زیان اشخاص )اعم از حقیقی یکی از مهمترین مولفه

 های قابل قبول مالیاتی و استهالکات است. و حقوقی(، هزینه

های قابل قبول برای فصل دوم مقررات مالیاتی، هزینه 1۵1تا  1۴۷مطابق مواد 

هایی که در حدود متعارف، متکی تشخیص درآمد مشمول مالیات، عبارتست از هزینه

ی مالی مربوطه را با رعایت به مدارک باشد و منحصراً تحصیل درآمد موسسه در دوره

برای  1۴۷ارکان ماده های مقرر شامل شود. بنابراین مواردی که به عنوان حد نصاب

های مالیاتی قابل قبول توسط سازمان امور مالیاتی درج شده است، با پذیرش هزینه

ی مفاهیم عمومی و اصول اساسی حسابداری، هم از لحاظ اصل تقابل یا مقابله

ی یک دوره، با درآمد همان دوره و هم از بابت اصل تحقق و اصل افشا، منطبق هزینه

به منظور اینکه بتوانیم از مقررات موجود در فصل دوم قانون گردیده است. لذا 

های های مستقیم استفاده کنیم، باید تمامی ارکان ثبت و ضبط هزینهمالیات

های قانون مالیات 1۴8و به تبع آن ماده  1۴۷ها و موسسات را با مقررات ماده شرکت

 مستقیم منطبق نماییم. 

است  1۴۷هایی که حائز شرایط ماده هزینهبند به  29در قالب  1۴8ی در ماده

ای را انجام اشاره شده است. لحاظ این شرایط برای این که بتوانیم محاسبات هزینه

دهیم و توسط ماموران مالیاتی رسیدگی کننده نیز مورد پذیرش قرار گیرند، مهم 

 است.
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ه ی مطالباتی است که وصول آن مشکوک، یا بیکی از این موارد مهم ذخیره 

ی اشد. در این ماده، سه شرط قانونی برای لحاظ هزینهباصطالح مشکوک الوصول می

های الزم گذاشته شده است. بینی ذخیرهمطالبات مشکوک الوصول و به تبع آن پیش

این سه شرط عبارتند از این که اوال، موضوع مربوط به فعالیت شخص باشد. ثانیًا 

و ثالثاً موضوع تا زمانی که طلب وصول شود یا الوصول بودن آن کامالً محتمل باشد 

الوصول بودن آن محقق گردد در دفاتر مربوطه منظور شود. شایان ذکر است آیین 

 نامه مربوطه نیز توسط سازمان امور مالیاتی تصویب شده است.

 

 مالیاتی مدارک و دفاتر مدارک، اسناد، نامه اجراییآیینخم سوم: 

  :کارشناس امور مالیاتی و مدرس دانشگاه، زمانیامیرحسین ارائه دهنده 

 :1399سال بهمن ماه  تاریخ انتشار 

 

ها اعم از های نگهداری از آناسناد، مدارک و روش اجرایی مربوط به دفاتر، نامهآیین

ماشینی، مکانیزه و دستی، و نیز نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم 

ها برای رسیدگی و ی آنی ارائهدیان مذکور و نیز نحوهفعالیت، حسب مورد، برای مو

تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط مصوب شده است و در دسترس 

 فصل تدوین شده است: 10قرار دارد. این آیین نامه در قالب 
نامه ذکر شده است و به دفاتر، اظهارنامه، صورتحساب در فصل اول، اصطالحات آیین 

 ی صندوق فروش اشاره دارد. و سامانه

در فصل دوم، مودیان صاحبان مشاغل در سه گروه و بر مبنای حجم یا نوع معامالت 

 اند.بندی شدهطبقه

 شده است. ی مالیاتی تبیینی اظهارنامهی ارائهدر فصل سوم،  نحوه

 در فصل چهارم، به مشخصات دفاتر پرداخته شده است.  

در فصل پنجم، تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مشخص 

 شده است. 
21



 چم و خم

ی صندوق فروش فصل ششم، مبتنی بر تکالیف صاحبان مشاغل در خصوص سامانه

 تنظیم شده است.

ی صدور وم و سوم و همچنین نحوهفصل هفتم، انواع صورتحساب نوع اول، د 

 ها مورد توجه قرار گرفته است.صورتحساب

ی ارائه دفاتر و فصل هشتم، نگاهی دارد به سایر مقررات و فصل نهم، مبتنی بر نحوه

 اسناد و مدارک است.

ای برخوردار است و شامل مواردی است نامه از اهمیت ویژهفصل دهم در این آیین

ی دیان مالیاتی خواهد شد. در این میان، هیات سه نفرهکه موجب رد دفاتر مو

ی تعیین تکلیف رد یا قبول دفاتر را بر ، وظیفه9۷ی ماده 3حسابرسان، موضوع بند 

ی اهمیت عهده دارد. این هیات با بررسی اسناد و مدارک و دفاتر و همچنین درجه

سناد و مدارک اعالم ایرادات مطروحه، نظر خود را در خصوص قبولی یا رد دفاتر و ا

 نماید.می

 

 تخفیفات و معافیت های مالیاتیخم چهارم: 

  :کارشناس امور مالیاتی و مدرس دانشگاه، امیرحسین زمانیارائه دهنده 

 :1399سال  بهمن ماه تاریخ انتشار 

 

هایی برای های مستقیم، تخفیفات و معافیتی مقررات قانون مالیاتدر مجموعه

های تبصره )و به ویژه 10۵نظر گرفته شده است. از جمله،  ماده  مودیان مالیاتی در 

 189ها و به خصوص ماده و تبصره های ذیل آن 1۴1و  139، 131آن(، مواد  ۷و  6

 ی خوش حسابی نیز لحاظ شده است.که در ذیل آن جایزه

(، 1۴6تا  132ها و طبق مواد قانونی آن )مواد به طور کلی، در فصل معافیت 

ی های تولیدی، معدنی، تعاونی و ... دیده شده است. نکتهع بر اساس فعالیتموضو

های با نرخ صفر مالیاتی است. منظور از مالیات با حائز اهمیت در این فصل، معافیت

نرخ صفر، روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، 
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دهای خود به ترتیب مقرر و در موارد مشخص اسناد و مدارک حسابداری، برای درآم

به سازمان امور مالیاتی هستند. سازمان مذکور نیز مکلف است پس از بررسی 

اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، بر اساس اسناد و مدارک و 

ها های تسلیم شده، پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آناظهارنامه

 با نرخ صفر محاسبه نماید.را 

 

 های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزودهرسیدگیخم پنجم: 

  :کارشناس و مشاور حوزه مالیاتی، فرشید رستگارارائه دهنده 

  :1399سال  بهمن ماهتاریخ انتشار  

 

افزوده دارند در ارتباط با بر ارزش اتینظام مال مودیان که یمعضالتیکی از 

 . ستانظام  نیا یاتیمال یهایدگیرس

عدم ثبت نام،  2۷/9/139۷مورخ   2009۷133 شماره بخشنامه 8مطابق بند  

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر در 

های مستقیم و همچنین تشخیص رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات

افزوده ی الراس، موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزشمالیات عملکرد از طریق عل

افزوده باید از طریق علی الراس نیست و تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش

مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی بویژه احراز 

ودیان صورت افزوده ماصالت معامله خرید کاالهای مشمول مالیات و عوارض ارزش

پذیرد. در این خصوص الزم است از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دالیل 

و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری شود. لذا مطابق مفاد این 

بخشنامه، رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده  ارتباطی با رسیدگی مالیات بر عملکرد 

 ندارد.
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افزوده، با اری از مودیان نظام مالیات بر ارزشتر بسیحال آنکه، پیش

ها های نادرست و عدم پذیرش اعتبارات مواجه بودند. پس اگر در رسیدگیرسیدگی

 هایی اجتناب خواهد شد.به این بند از بخشنامه توجه شود، از چنین چالش

 

 معافیت مالیاتی و اظهارنامهخم ششم: 

  :مشاور حوزه مالیاتی کارشناس و، فرشید رستگارارائه دهنده 

  :1399بهمن ماه سال تاریخ انتشار 

 

این است که به عنوان مثال، مودی مشمول  یاتیمال ودیانم یکی از مسائل اساسی

ی صادراتیا  انیدانش بن های تخصیص یافته به واحدهایهایی نظیر معافیتتیمعاف

نموده است. سوال معافیت را لحاظ ناظهارنامه لکن به سبب عدم اطالع در  ،باشدمی

 خواهد افتاد؟ یچه اتفاق این است که در این صورت

و  ودیانم فیتکل 1398/ 21/3مورخ  2۴/98/200شماره  بخشنامه 8مطابق بند 

نظر به "در این بند ذکر شده است  ی امور مالیاتی مشخص شده است.اتیسازمان مال

 تیرعا با ی حسب مورداتیمال و مشوق تیمعافاینکه برخورداری از نرخ صفر و هرگونه 

در  مودیان مالیاتی است، لذااز جمله حقوق مسلم  هموضوع یقانون فیانجام تکال

و مقررات مربوط در  طالع از قوانینعدم ا لیبه دل او ی سهواً یکه مود یموارد

 ینسبت به درآمدها یاتیمال و یا مشوق و یا نرخ صفر تیمعاف ی،میاظهارنامه تسل

از  یبه اشتباه برخ مودی که یدر موارد نیده باشد و همچننمون رازخود را اب

 ریول ساممش، بوده قطوعنرخ م یخود را که دارا رد رسیدگیسال مو یدرآمدها

مقررات بند  دی وفقکه مو یدر موارد زیو ن نموده باشد میرمستقیغ یاتیمال یهانرخ

 وسطاحراز شده ت یسنوات انیز یدارا ،میمستق یهااتیقانون مال 1۴8ماده  12

 یظهارنامه مالیاتی تسلیمدر ا یآمد ابرازرداز بوده و آن را کشور  یاتیامور مال سازمان

در  ذیربط یاتیمال امورانموارد الزم است حسابرسان و مگونه  نیدر ا ،نمودهن رکس

ی،حسب اتیطرح موضوع در مراجع حل اختالف مالیا و  یاتیمال یهنگام حسابرس
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و نرخ  حیترج فیتخفمعافیت، مشوق،  هرگونه ایو  نرخ صفر نسبت به اعمال مورد

 ."ندیمربوط اقدام نما یاتیمالصحیح 

 

 ارسال فصلی فهرست معامالت به سازمان امور مالیاتیخم هفتم: 

  :کارشناس امور مالیاتی و مدرس دانشگاه، امیرحسین زمانیارائه دهنده 

  :1399سال  دی ماهتاریخ انتشار 

 

مشمول ارسال معامالت و  ایآ این است که یاقتصاد فعالین سواالتی اصلیاز  یکی

 ایهستند  ی کشوراتیسازمان امور مال یبرا یبه صورت فصل خودفهرست معامالت 

 ؟ریخ

که ، اشاره نمود 169ماده  3نامه تبصره  نییآ باید بهسوال  نیدر پاسخ به ا 

در  تیحجم فعال ایکه از نوع  یصاحبان مشاغل و یحقوق خاصاش مطابق آن تمامی

که  یصاحبان مشاغل نیو همچن رندیگیقرار م 9۵ماده  لینامه ذ نییگروه اول آ

مشمول ارسال معامالت و فهرست  ،مشمول ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هستند

 .هستند یبه صورت فصل خودمعامالت 

و  کیتا  را معامالت مشمول خود تمامیاشخاص مشمول موظف هستند  لذا

و به صورت  یاتیسازمان مال ینترنتیدرگاه ا قیماه پس از اتمام فصل از طر مین

 نمایند به میزانچنانچه در رابطه با ارسال فهرست اقدام ن نمایند وارسال  یکیالکترون

، عدم صدور صورتحساب نیهمچن .د شدنخواه مهیدرصد معامالت مذکور جر کی

و استفاده  گرانیمعامالت د یخود برا یاستفاده از کد اقتصادی، د اقتصادعدم درج ک

معامالت  یبرا مهیدرصد جر 2مشمول  ،معامالت خود یبرا گرانید یاز کد اقتصاد

 .خواهد شد
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 قانون مالیات بر ارزش افزوده 23و  22مواد خم هشتم: 

  :دانشگاهکارشناس امور مالیاتی و مدرس ، امیرحسین زمانیارائه دهنده 

 :1399سال  دی ماه تاریخ انتشار 

 

 انیمود فیعدم انجام تکل یکه برا یمیبر ارزش افزوده به جرا اتیقانون مال 22ماده 

و صاحبان  یاتیمال انیمود تمامی دارد و الزم استدر نظر گرفته شده اشاره  یاتیمال

داشته  ویژهارزش افزوده توجه  الیات برقانون م 23ماده و ماده  نیکسب و کار به ا

 .باشند

بر اساس ه شده است. برشمرد یقانون دو ماده نیدر ا یمتنوع و متفاوت میجرا 

 ی،اتیمال انیمود توسطعدم ثبت نام  یافزوده برابر ارزش اتیقانون مال 22ماده 

عدم صدور  یبراشده است.  در نظر گرفته جریمه ه،متعلق اتیدرصد مال ۷۵معادل 

در  متیق صحیحعدم درج  یو برا همتعلق اتیبرابر مال کیساب معادل صورتح

ه، جریمه وضع شده است. متعلق اتیبرابر مابه التفاوت مال کیمعادل  ،صورتحساب

 و اتیمالدرصد  2۵معادل  نیز اطالعات صورت حساب لیعدم درج و تکمدر صورت 

لحاظ شده  مهیجر همتعلق اتیدرصد مال ۵0اظهارنامه معادل  میعدم تسل در صورت

درصد  2۵ د به میزاناسناد و مدارک ارائه نده ایدفاتر و  است. حال چنانچه، مودی

چنانچه در نیز  23ماده  ، مطابقمنوال نیهم بر خواهد شد. مهیجر همتعلق اتیمال

درصد به طور  2به میزان  ،دداشته باش تاخیر وجود فیانجام تکال ایو  اتیپرداخت مال

 انیحتماً مود. لذا الزم است شد مالیات متعلقه جریمه دریافت خواهدبراساس  انهیماه

داشته  یاژهیآن توجه خاص و و میبه موضوع قانون و جرا ،و اصحاب کسب و کار

 باشند.
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 مالیات بر درآمد  35استاندارد حسابداری شماره خم نهم: 

  :درس دانشگاهکارشناس امور مالیاتی و م، امیرحسین زمانیارائه دهنده 

  :1399سال دی ماه تاریخ انتشار 

 

مشمول گروه  یاتیمال انیمود نیو همچن یو فعاالن اقتصادصاحبان کسب و کار 

حسابداری استاندارد ، بعد به 1399سال  یالزام دارند که از ابتدا یاتیدر نظام مال ،اول

با  نمایند. تیبر درآمد را رعا اتیتحت عنوان مال ،رانیا یاسالم یجمهور 3۵شماره 

 تیرعا نیز 12 مارهش یالملل نیب یاستاندارد حسابدار، عمالً استاندارد نیا تیرعا

 شد. دخواه

از طرف . بر درآمد اعمال خواهد شد اتیمال یحسابداربراساس این استاندارد، 

معامالت  یاتیآثار مال اند تاشدهها ملزم شرکت ،استاندارد نیبا توجه به الزامات ا گرید

ثبت  هایشانو در حساب  دهندیکه انجام م یاوهیبه همان ش ار دادهایرو ریو سا

و اصل  تیاصل اهم ،اصل افشا بدین مفهوم که همزمان سه .ندنمنظور ک نمایند،می

 یمال رانیمد ژهیو به و رانیمد تمامیالزم است  نیبنابرا را لحاظ نمایند. یسازشفاف

بر  اتیتحت عنوان مال 3۵نسبت به مالحظات استاندارد شماره  اوالً ،و حسابداران

آن از  اجرای مفادبودن آور با توجه به الزام اًیثان آگاهی کامل کسب نمایند.درآمد 

 .دنمحاسبات خود لحاظ کن موضوع را حتماً 1399سال  یابتدا
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 کار و تامین اجتماعیچم چهارم:

 قانون کار 47ماده خم اول: 

  :مشاور منابع انسانی، آرمین خوشوقتیارائه دهنده 

 1399سال  تاریخ انتشار: بهمن ماه 

 

 ایعنوان پاداش و  که تحترا  یمبالغ نایکارفرما تمامی ایکه آ است نیسوال ا

و  دیو بازخر یدید مالک محاسبه سنوات و عنکنیپورسانت به کارکنان پرداخت م

 ،قانون کار ۴۷براساس ماده  اًقانون؟ پاسخ منفی است؛ دهند یقرار م یمرخص

 تیفیکر،شتیب دیتول یبرا زهیانگ جادیرا که به منظور ا یاجازه دارند مبالغ یانکارفرما

کارکنان و باال بردن سطح درآمد کارگران  یعالقه مند شیو افزا عاتیضا یلتقل، بهتر

و  ی، بازخرید مرخصیدیرا مالک محاسبه سنوات و ع کنندیبه آنها پرداخت م

 ند.قرار نده ینوبت کار و تیمامور شب کاری وو  یاضافه کار یهاالعادهفوق

 

 جبران خدمات کارکنانخم دوم: 

  :مشاور منابع انسانی، آرمین خوشوقتیارائه دهنده 

  1399سال تاریخ انتشار: بهمن ماه 

 

یکی از اصلی ترین چالش های مدیران، چه در زمان جذب کارجویان و چه در 

 نگهداشت کارکنان، مربوط به جبران خدمات است. 

چالش اول، حقوق من کم است؛ کارکنانی که چنین دغدغه ای دارند معتقد 

ها های آنشود. بدین معنی که آوردههستند در سازمانشان عدالت مزدی رعایت نمی

های آنان کنند، تناسبی با دریافتیای که برای سازمانشان ایجاد میش افزودهو یا ارز

های دیگر کارکنان با دریافتی های آنان ندارد. بنابراین این چالش را نسبت به آورده
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ها را کنند. راهکار مواجهه با این چالش این است که شغلبرای مدیران ایجاد می

ها به شاغلین پرداخت داشته باشیم. زش شغلبر مبنای ار سارزشیابی کنیم و سپ

ای ایجاد افزوده بدین مبنا که ببینیم هر یک از مشاغل برای سازمان، چه ارزش

های سازمانی را پوشش می دهند. سپس بر اساس میزان کنند و یا چه ریسکمی

دهند به کارکنان پرداختی داشته باشیم. افزوده یا ریسک هایی که پوشش میارزش

ترین ن اینکه باید این نسبت را در مورد مشاغل رعایت کنیم. در واقع، راحتضم

توان تضمین نمود عدالت در میان کارکنان سازمان رعایت شود، کاری که می

 ارزشیابی مشاغل است.

ها پرداختی بیشتر دارند؛ برخی کارکنان به مدیرانشان چالش دوم، سایر سازمان

ها، به کارکنانی ها و شرکتی سازمانرا دارند که بقیهکنند و این دغدغه مراجعه می

که در همین موقعیت هستند پرداختی بیشتری دارند. این گروه از کارکنان احساس 

نیست. یعنی بدون نگاه به  ههای شرکت یا سازمانشان منصفانکنند که پرداختمی

 چیست؟  نرخ بازار یا شرایط، در سازمانشان پرداخت صورت می گیرد. راهکار

عبور از این چالش، راهکاری بسیار ساده دارد. ما بدانیم در بازار اصطالحاً مظنه 

خرید این نوع خدمت چقدر است؟ و عدم توجه به این احساس کارکنان، موجب 

 ترین زمان ممکن کارکنان توانمندشان را از دست بدهند.شود مدیران در سریعمی

رای همیشه در مقابل این چالش جدی بیمه برای اینکه مدیران، سازمانشان را ب

ای ندارند جز اینکه در داخل سازمان شغل ها را نسبت به هم ارزشیابی کنند، چاره

کنند. با احصای ارزش هر شغل و پرداخت حقوق بر اساس  ارزش شغل ها تا حدود 

زیادی مشکل مرتفع خواهد شد. لکن حتماً باید نگاه برون سازمانی هم داشت و 

 ای آگاه بود.های هم صنف و هم منطقهبه پرداختی کارکنان شرکت نسبت
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  خدمت جبران نظام طراحی بازخم سوم: 

  :مشاور منابع انسانی، آرمین خوشوقتیارائه دهنده 

 1399سال  تاریخ انتشار: بهمن ماه 

وری نیروی توانند بهرههای همیشگی مدیران این است که چطور مییکی از چالش

با توجه به شرایط  1399افزایش دهند. چالش جدیدی نیز در سال  انسانی را

توانند ی اقتصادی به چالش قبلی اضافه شده این است که چگونه مدیران میپیچیده

نظام پرداخت یا نظام جبران خدمت خود را طوری باز طراحی نمایند که بخشی از 

وری نیروی انسانی یا بر گیرد، بر اساس بهرههایی که به کارکنان صورت میپرداخت

 اساس خروجی کارکنان اندازه گیری شود؟

ی که در جستجوی پاسخی برای بازطراحی نظام جبران خدمت خود مدیران 

توانند نظام جبران خدمت خود را به هستند و به دنبال این هستند که چگونه می

بهره وری  های کارکنان بر اساس خروجی،نحوی طراحی نمایند که بخشی از پرداخت

های عملکردی مانند تعلق، تعهد سازمانی و و عملکرد صورت گیرد، باید شاخص

گیری و های قابل اندازهمواردی نظیر آن را فراموش کنند. چرا که این شاخص

 سازی نیستند.کمی

 

 کارکنان عملکرد ارتقاءخم چهارم: 

  :مشاور منابع انسانی، آرمین خوشوقتیارائه دهنده 

  1399سال  انتشار: دی ماهتاریخ 

 

همه سطوح این است که بتوانند در های مدیران، تقریباً یکی از بزرگترین دغدغه 

عملکرد کارکنان را ارتقاء دهند. ارتقاء عملکرد کارکنان در درجه اول به این نیاز دارد 

که کارکنان از انتظارت مدیران مطلع باشند. باید توجه شود که به چه میزان به 

به شود؟ کارکنان بازخورد داده می شود و به چه میزان از آن ها بازخورد گرفته می
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ی نظام مدیریت ی مفقودهشود؟ حلقهها به درست ارتباط برقرار میچه میزان با آن

 عملکرد در حقیقت در بازخورد دادن و بازخورد گرفتن است.

 

 کارکنان عملکرد گیری اندازهخم پنجم: 

  :مشاور منابع انسانی، آرمین خوشوقتیارائه دهنده 

  :1399سال دی ماه تاریخ انتشار 

 

کارکنان هستیم، باید دو رویکرد را رعایت  عملکرد گیریچنانچه به دنبال اندازه 

هایی را انتخاب نماییم ن معنی که شاخصیسازی است؛ بدکنیم. رویکرد اول، کمی

گیری و کمی شدن باشند. رویکرد دوم اینکه، شاخص هایی را انتخاب که قابل اندازه

و طبیعتاً وظایف کارکنان و شغل کارکنان  های سازمانکنیم که حسب وظایف و شغل

 احصاء شده باشند.

 

 علی الحساب شدن سنوات خدمتخم ششم: 

  :کارشناس حقوق کار، وحید حاجی زادهارائه دهنده 

  :1399سال  تیر ماهتاریخ انتشار 

 

یکی از بحث های چالشی در بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها، علی الحساب  

شدن سنوات خدمت با اسناد به دادنامه دیوان عدالت اداری است. توضیح آنکه، 

مبنی بر این موضوع صادر شد که تمامی  1398دادنامه دیوان عدالت اداری در سال 

شود، به هرنوع قراردادی انجام میهایی که به عنوان سنوات به هرکارگری با پرداخت

گردد و در زمان قطع همکاری باید با آخرین عنوان سنوات علی الحساب قلمداد می

، دیوان 1399حقوق، محاسبه و مابه التفاوت به کارگر پرداخت شود. اما در سال 

31اقدام به صدور اصالحیه ای کرد، مبنی بر این که موضوع صرفاً مربوط به کارگرانی 
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که قراردادهای دائم یا بیش از یکسال دارند. لذا چنانچه به نیروی کار دائمی است 

شود و در زمان هر ساله سنوات پرداخت شود، این پرداختی علی الحساب تلقی می

قطع همکاری الزم است سنوات پرداختی محاسبه و با حقوق آخر تسویه شود. لکن 

اشد و برای مدت مذکور سنوات چنانکه کارگری قرارداد موقت تا یکسال داشته ب

 دریافت کند، این مبلغ قطعی تلقی می شود و علی الحساب نیست.

 

 های روزانه در لیست تامین اجتماعی ها و پاداشپورسانتخم هفتم: 

  :مشاور محترم منابع انسانی، آرمین خوشوقتیارائه دهنده 

 1399سال  ار: آذر ماهتاریخ انتش 

 

هایی که در ساعات عادی کار در ها یا پاداششود پورسانتبر عکس آنچه تصور می

)به غیر از وجوهی که شود ازای کار یا فروش یا تولید بیشتر به کارکنان پرداخت می

جزئی از مزد کارکنان ( 1شودوری پرداخت میتحت عنوان پاداش افزایش بهره

ار، این دسته مبالغ که در ساعات عادی قانون ک 3۵شود. مستند به ماده محسوب می

شوند بخشی از مزد هستند و طبیعتًا کار و در ازای انجام کار به کارگر پرداخت می

مالک محاسبه سنوات یا مزایای پایان کار، عیدی و پاداش پایان سال و یا بازخرید 

ی هکاری، فوق العادی اضافه العادههایی مثل فوقالعادهمرخصی و همچنین فوق

گیرند. ی نوبت کاری کارکنان قرار میالعادهی ماموریت و فوقالعادهکاری، فوقشب

کارفرمایان و مدیران محترم با تصور اینکه این مبالغ، پاداش هستند و مشمول کسور 

کاری، های اضافهها در پرداختینی آشوند، هم از محاسبهتامین اجتماعی نمی

نمایند و هم اینکه این ارقام را در لیست داری میکاری، سنوات و عیدی خودشب

                                                                                                                  
مصوووباش رووواای اای تامین اجتماعی چ یم مین مت ااش م بو ه  ،به موجب قانون تامین اجتماعی - 1

یم تص یح رده است،  داآمد سازمان تامین اجتماعی 15/5/1399مواخ  11 رمااه یکه دا بخشمامه
)اابته با اعایت مت ااش قانونی( از رود چجویی که تحت عموان پاداش افزایش به ه چای پ داخت می

32 داصد سهم کااکمان م اف است. 7داصد سهم کااف ما چ  23رمول کسوا تامین اجتماعی، 
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 کنند. حال آنکه، این موضوع برای کارفرمایان حائزتامین اجتماعی خود درج نمی

ریسک است. در واقع، این مبلغ جزئی از حقوق و مشمول کسور تامین اجتماعی 

مشمول است و باید در لیست ارسالی به بیمه توسط کارفرمایان قید شود و طبیعتاً 

  درصد سهم بیمه کارگر قرار گیرد. ۷درصد سهم بیمه کارفرما و بیمه بیکاری و  23

ها، مشمول کسور تامین اجتماعی قرار ها و یا پاداشمواردی که پورسانتدر 

کارگر در آستانه بازنشستگی قرار گیرد، بیکار شود یا بیمار یا باردار  چنانچهگیرند، می

ی بیکاری و یا ی غرامت بیماری یا بارداری، مقررهشود، این مبالغ مبنای محاسبه

کن چنانچه این اتفاق نیفتاده باشد، یعنی لگیرد. مستمری بازنشستگی کارگر قرار می

ت می شود، مالک کسور تامین اجتماعی قرار در زمانی که این مبالغ به کارگر پرداخ

ای که کارفرما به سازمان تامین اجتماعی ارسال نگرفته باشد و در لیست بیمه ماهیانه

ای نخواهد چاره مند نخواهد شد، لذاکند، درج نشده باشند، کارگر از این مبالغ بهرهمی

 مند شود.بهره داشت جز اینکه با مراجعه به مراجع حل اختالف، از این مبالغ

 

 اجتماعی  تامین به بیمه سهم پرداخت در کارفرما تکلیفخم هشتم: 

  :مشاور منابع انسانی، آرمین خوشوقتیارائه دهنده 

  :1399سال  آذر ماهتاریخ انتشار 

 

ی بسیار مهمی که کارفرمایان و مدیران محترم باید بدانند این است که نکته

کارفرما و سهم کارگر به سازمان تامین اجتماعی ی سهم مسئولیت پرداخت حق بیمه

قانون تامین اجتماعی، مکلف است  36بر عهده کارفرماست و کارفرما به موجب ماده 

به هنگام دریافت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را از حقوق و مزایای بیمه 

ن تامین شده )یعنی کارگر( کسر کند، سهم خود را به آن اضافه کند و به سازما

اجتماعی، پرداخت نماید. حال چنانچه کارفرما از کسر کردن سهم بیمه کارگر )بیمه 

شده( خودداری نماید، کارفرما مسئول پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی خواهد 

 بود.
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بدیهی است چنانچه کارگر بعداً با تقدیم دادخواست، کارفرما را مکلف به 

باید شخصاً کل سهم بیمه حق کارگر و کارفرما  پرداخت حق بیمه کند، کارفرما

درصد( را مجموعاً به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و  30)یعنی همان 

 درصد خود را به کارفرما پرداخت نماید. ۷تواند کارگر را مکلف کند که سهم نمی
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 چم پنجم: قراردادها

 قراردادهام: چم پنج

 شرط داوری در قراردادها خم اول: 

  :کارشناس  و مدرس حقوق کسب و کار، بیات فرهادارائه دهنده 

  :1399سال  مرداد ماهتاریخ انتشار 

 

 در قرارداد این است که چنانچه یسیخصوص قرارداد نو مطرح در یهااز پرسش یکی

 فیو تکال حقوق بر ، این شرط چه تاثیریمیکرده باشذکر را  یشرط داور ،خود

 ؟خواهد داشت نیطرف

 برای یدادگسترست اشاره شود که ا مقدمتاً الزمدر پاسخ به این پرسش، 

به  در قرارداداگر  نیبنابرادارد.  عام تیقرارداد صالح نیبه اختالفات طرف یدگیرس

محاکم  برای مراجعه به قرارداد ینطرف نحوه رسیدگی به اختالفات اشاره نشده باشد،

 طرفین تالفاتاخقید شود  در قرارداد لکن چنانچه قضایی، چالشی نخواهند داشت.

بدون جلب  یناز طرف یکی دیگر است،حل و فصل قابل رسیدگی و  یداور قیاز طر

از شرط  کطرفهیبه صورت و مراجعه  یبه دادگستر تواندنمیطرف مقابل  تیرضا

 یدادگستر تیصالح ینف ی،شرط داور یاثر اصل ر،گیبه عبارت د نماید. ی عدولداور

شود، دادگاه مطرح  در دعوایی یبدون توجه به وجود شرط داور است. حال چنانچه،

 مواجه خواهیم شد. انباریاثر ز با دو

رد می شود و لذا محاکم  یشرط داور ما به دلیل یدعوا، نکهیبار اول ا انیاثر ز

صادر  قرار عدم استماعرسیدگی نخواهند کرد؛ به عبارتی دعوا قضایی به موضوع 

ی، بالفایده و غیرقابل اعاده خواهد بود. به دادرسختی بابت پردا نهیهز خواهد شد و

 نهیتومان هز ونیلیم 3۵ ی، بایدتومان اردیلیم کی یدعوا طرحدر  عنوان مثال،

به  ،در قرارداد یبدون توجه به وجود شرط داور شود. حال چنانچهپرداخت  یدادرس

، بازگردانده پرداخت شده یدادرس نهیهزداده شود،  خواستو داد دادگاه مراجعه

 د شد.هنخوا
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است. چرا که به جای طی فرآیند داوری، درگیر زمان نکته دوم از دست دادن 

ضروری است  نیبنابرامراحل دادرسی خواهیم شد و زمان را از دست خواهیم داد. 

طرفین، پیش از ارائه دادخواست در  یدادگسترهریک از طرفین قرارداد یا وکیل 

ندارد قرارداد وجود  نیطرف نیب یکه شرط داور، اطمینان حاصل کند محاکم قضایی

 یا سایر مراجع ذی صالح، به عنوان گام اول صحیح نیست.دگاه و مراجعه به دا

 تیصالح ینف ،در قرارداد یداور رطش جاثر در نیترمهمچنانکه اشاره شد 

 ی و امکان مراجعه به دادگاه است. دادگستر

شرط  نیطرف مابین یدر قراردادچه بسا است که  این یداورنکته دیگر در شرط 

از  د. این موضوع بایدشده باش قید یگریدر سند د شرط د، اینباشدرج نشده  یداور

 مندرجات هبمورد توجه قرار گیرد و تنها  یدادگستر لیوک ایطرف قرارداد  جانب

تنظیم نموده  یانامهمتفاهمقدمتًا قرارداد  نیطرفچه بسا  نشود.بسنده  اصلی قرارداد

 شود الزم استمنعقد  یقرارداد ندهیچنانچه در آ باشدشده قید  در آنکه  باشند

 شود. جالب توجه آنکه، مطابقارجاع  ی مشخصیبه مرجع داور نیاختالفات طرف

در ، ثبت شرکت یش فرض برایها به صورت پکه اداره ثبت شرکت ییهااساسنامه

 ،محدود تیبا مسئول یهاشرکت ی برایمتنچنین صراحتاً ، دهدیقرار م عموم اریاخت

و  تیحکم قیاز طر اشرک انیکه اختالفات م درج شده است فرض شیپ به عنوان

 اختالفی میان شرکای شرکتر این اساس چنانچه، ب خواهد شد.حل و فصل  یداور

چه  مطالعه گردد؛اساسنامه شرکت حتماً  الزم است مطرح باشد،محدود  تیبا مسئول

حل  یداور قیاز طرلزوماً  دیکه اختالفات با باشدشده  دیدر اساسنامه شرکت قبسا 

رد  مربوطه یدعوا ،به دادگاهمراجعه نکته ساده و  نیا شود. با عدم توجه بهو فصل 

در  یفقدان شرط داور ایاز طرح دعوا از وجود  پیش حتماً . لذا الزم استخواهد شد

 شود. اطمینان حاصل یروابط قرارداد

قراردادها  در بهتر است ایاست که آ نیا یسیدر قرارداد نودیگر متداول  پرسش 

 ایکه آ توجه شود دیبا ،لسوا نیبه ا پاسخ پیش از شود؟ استفاده  یاز شرط داور

 خیر؟ ایرا دارد  یارجاع به داور یتقابلمربوطه اختالفات 
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 چم پنجم: قراردادها

 ؟ در این صورتاست یاموال دولت در زمرهقرارداد  موضوعاموال آیا  ،مثال یبرا   

 أتیمصوبه هاخذ مانند  ی مشخصقانون فاتیتشر طیمنوط به ، ارجاع اختالفات

 خواهد بود. رانیوز

 رااداره کار  تیاختالفات در صالح، کارفرما و کارگر میان دادقرار در خصوص    

مرتبط رجوع  مراجع بهکارگر  حل اختالف ارجاع داد و الزم است یداورتوان به نمی

  و اقدام به دادخواهی نماید.

که شرط  شودتوصیه می یبه ارجاع داوریی، هنگامی هاتیمحدود فارغ از چنین   

 80در قرارداد درج شده باشد. شایان ذکر است در عمل، حدود شفاف  کامالً یداور

 یشرط داور هب و نه تنها و ناقص هستند ی، مبهمداور هایشرط و شروطاز صد در

 د شد. نبه اختالف خواه بلکه عمالً منجر ،کنندنمیکمک 

داور در آن مشخص گردد و ذکر  حایجامع، شفاف باشد و ترج دیبا یشرط داور  

 یب ایتوافق مستقل، در صورت انحالل قرارداد  کیبه عنوان  یشود که شرط داور

به نحو ناقص )مانند  یاز درج شرط داور دیبا نیمعتبر است؛ بنابرا زیآن ن یاعتبار

استفاده از  ایاختالفات( و  ریسا فیکلت نییو عدم تع یقرارداد به داور ریارجاع تفس

 کرد. یخوددار "نیالطرف یداور مرض"عبارت مبهم 

  

37



 چم و خم

 خطاهای رایج در قراردادهاخم دوم: 

  :حقوق کسب و کار و مدرس کارشناس، فرهاد بیاتارائه دهنده 

  :1399سال  مرداد ماهتاریخ انتشار 

 

 منوط کردن اجرای تعهد به امری که در اختیار متعهد است؛

به عنوان مثال، در قراردادی ذکر شده که فروشنده متعهد است کاال را پس از صدور 

روز به خریدار تحویل دهد. نظر به اینکه، فاکتور را فروشنده صادر  ۵فاکتور ظرف 

نکند، موعد تحویل کاال چه روزی خواهد نماید، چنانچه اقدام به صدور فاکتور می

 بود؟

 ؛برای اشخاص ثالث غایب در قراردادایجاد تعهد 

شود که تمامی است. به عنوان مثال، در قرارداد قید میهای قراردادی یکی از اشتباه

اعضای هیات مدیره، ضامن قرارداد منعقده شرکت هستند. این عبارت، قطعاً برای 

قرارداد تعهدآور است. لکن این عبارت منجر به ایجاد تعهد برای مدیران امضاکننده 

توان برای روابط فیمابین و نه اشخاص ثالث، تعهد سایر مدیران نیست. زیرا صرفاً می

 ایجاد نمود.

 گیری در قراردادها؛درج عبارات مبهم و کیفی غیرقابل اندازه

گیری در قراردادها پرهیز هالزم است از نوشتن عبارات مبهم و کیفی غیرقابل انداز

گیری شامل مواردی نظیر محصول با کیفیت عالی، شود. عبارات کیفی غیرقابل اندازه

روزکاری که ممکن است  ۴00درجه یک، صادراتی، خارجی و یا عبارات مبهم نظیر 

. لذا یا باید چنین مواردی در استدر تعبیر و تفسیر روزکاری اختالف ایجاد شود، 

های شفاف و روشن تری تعریف شوند یا در تدوین قرارداد از عبارت قراردادها 

  .نشوداستفاده شود تا موجب اختالف 
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 یو ارز یالیر تیالچم ششم: تسه

 تسهیالت ریالی و ارزیچم ششم: 

 نرخ تسعیر ارز در صورت های مالیخم اول: 

  :کارشناس امور مالیاتی و مدرس دانشگاه ، امیرحسین زمانیارائه دهنده 

  :1399سال  یر ماهتتاریخ انتشار 
 

موسسات و مودیانی مالیاتی که دارای عملیات تجاری خارجی و معامالت ارزی 

های مالی خود هستند. بنابراین باید ها و صورتهستند، نیازمند تسعیر ارز در حساب

های مالی خود به نحو مطلوب و اوالً، نرخ ارز و ثانیاً روش افشای آن را در صورت

و در چهارچوب استانداردهای مربوطه لحاظ نمایند. به طور منطبق با مقررات مالیاتی 

های خود هستند. کلی اشخاص یاد شده در دو مقطع، نیازمند تسعیر ارز در حساب

 اول، در هنگام وقوع معامله و دوم در تاریخ تهیه ترازنامه.

 در تاریخ انجام معامله، بهای معامالت ارزی اعم از اقالم پولی و اقالم غیرپولی، 

شود. اما در تاریخ تهیه ها ثبت میبه نرخ ارز در تاریخ وقوع محاسبه و در حساب

ی ترازنامه، محاسبه و در ترازنامه، صرفاً اقالم پولی ارزی به نرخ ارز در تاریخ تهیه

شوند. بنابراین، به طور کلی تسعیر ارز، بیانگر رعایت و یا عدم ها ثبت میحساب

ارچوب مقررات مالیاتی است و به و درچی حسابداری رعایت اصول و استانداردها

های یکنواخت نیست. لذا در هنگام تهیه ترازنامه و به ویژه در مواقعی معنای نفی روش

که نرخ ارز دارای نوسانات شدیدتری است، حتماً باید تسعیر نرخ ارز برای معامالت 

لیاتی موسسات و های ماتجاری خارجی و معامالت ارزی به نحو مطلوبی در صورت

 مودیان مالیاتی منعکس شود.
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 چم و خم

 چین بالکخم دوم: 

  ،کارشناس بازار سرمایه ارائه دهنده: عباس نوروزی 

 1399سال  یر ماهتاریخ انتشار: ت 

 

با تغییرات قابل توجه مواجه  کارها و کسب نوع و زندگی شرایط ام 21 قرن در

نمودند  می سرمایه جذب خود شهر یا اطرافیان طریق از افراد که زمانی. اندشده

 .بود جهانی سرمایه جذب دنبال باید روزها این. سپری شده است

 را خود هایایده توانندمی افراد که است مناسبی ابزارهای از جمله چین بالک 

. به پیش ببرند را خود کار و کسب و نموده سرمایه کسب طریق این از و بگذارند آنجا

 .میسر است ها توکن گیری ازبهره با روش پیگیری این

 به کار و کسب در بتوان و باشد فعالیت مشخص و درست راه نقشه چنانچه حال 

از سود فعالیت برخوردار خواهند  اندکرده گذاریسرمایه که افرادی رسید، موفقیت

 . رفت خواهد بین از نیز هاآن سرمایه شود مواجه شکست با کار و کسب اگر و شد

 در دنیا دیگر نقاط با تا کند کمک افراد به تواندمی چین بالک فضای در واقع،

 مناسبی بسیار سرمایه جذب ام، 21 قرن در خود کارهای و کسب برای و بوده ارتباط

 کشور از خارج و داخل از ایرانی هایشرکت از بسیاری شیوه، این به. باشند داشته

 بتوانند تا بیاورند بدست را ترقوی و ترگسترده منابع اندتوانسته و اندکرده مالی تامین

 داشته خاطر الزم است به. دهند ادامه پایدار و بزرگ ابعاد در را خود کار و کسب

 . شکست و خروج از فعالیت خواهیم بود به محکوم تغییر، عدم با که باشیم

آن اطالع از  که شده ایجاد مشابهی فضاهای و چین بالک در دنیای امروز، فضای

 و کردندنمی کار اعتباری هایکارت با مردم زمانی مثال، عنوان به ها ضروری است.

 صورت به یا اعتبار اساس بر را خود مالی هایپلتفرم توانستند که شدند برنده کسانی

 . شده است بسیاری از خریدها اینترنتی روزها همانطور که این. کنند ایجاد مجازی
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 چم هفتم: فرابورس

 فرابورسچم هفتم: 

 کارکرد بازار فرابورسخم اول: 

  :کارشناس بازار سرمایه ، عباس نوروزیارائه دهنده 

  :1399سال  مرداد ماهتاریخ انتشار 
 

در کنار بازار بورس، بازاری با عنوان فرابورس وجود دارد. کارکرد بازار فرابورس در 

گسترش  ی خالقانه دارد اما برایصورت است که شخصی که ایدهاین مدرن به  یدنیا

های مالی ایده خود منابع مالی کافی در اختیار ندارد، از طریق سازوکارها و صورت

شود و به صورت عرضه اولیه، جذب موجود، متقاضی پذیرش در بازارهای فرابورس می

دهد تا بتواند کسب و کارخود را رونق دهد. در ایران نیز این بازار سرمایه انجام می

ویت فرابورس ایران قابل ر های صفحه اینترنتی بورس، لینکشکل گرفته است. در انت

 است. 

اند از های اخیر شرکت های کوچک موجود در فرابورس، توانستهطی سال

طریق عرضه اولیه جذب سرمایه خوبی داشته باشند تا بتوانند کاالها و خدمات خود 

د. لذا چنانچه می را به صورت بلندمدت و پایدار در بازار یک منطقه یا کشور بفروشن

خواهیم کسب و کاری مداوم و پیوسته با رشد و توسعه داشته باشیم، بهتر است 

ی توان در بازارهای فرابورس ادامه حیات داد. تغییر الزمهبیاموزیم که چگونه می

خواهند مقداری از سرمایه خود انحصارطلب که نمی یهابقاست و بسیاری از شرکت

رار دهند به مروز زمان به انزوا خواهند رفت. از سوی دیگر، به را در اختیار دیگران ق

توانند به عنوان رقیب جدی وارد های فعال در بازارهای بورس میمرور زمان، شرکت

بازار شوند. پس چنانچه کسب و کار جدیدی دارید الزم است سعی کنید آن را به 

ی مدنی برایش بیابید. سهامی گونه ای ارائه دهید که زودتر مطرح شوید و بتوانید حام

  که در بازار فرابورس خواهید فروخت در این مسیر بسیار کمک کننده است.
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 چم و خم

 تامین مالی جمعی در فرابورسخم دوم: 

  :کارشناس نهادهای مالی و نوآوری فرابورس ، فاطمه کیالنیارائه دهنده

 ایران

  :1399سال  بهمن ماهتاریخ انتشار 

 

وجود  یسازیتجار هیها در مرحله اولشرکتدر شرایطی که خال روش تامین مالی 

به عبارتی  ای ی ایجاد شد. تامین مالی جمعیجمع یمال نیتام شرو ،داشت

Crowdfunding  انجام  برای ازیاز منابع مورد ن یبخش ایتمام  نیتأم شیوه جدید

 نیدر ا. مورد استفاده قرار گرفته است 2006از سال  هست که مشخص طرح کی

 نظیرهدف مشخص  کی یکنندگان برا نیتام یهاتیحما ، اقدام به جذبروش

 ینترنتیا یهارساختیز قیکسب و کار از طر کیپروژه و  یراه اندازایده،  کیتحقق 

 .شودیم

بورس و  یعال یتوسط شورا یدستورالعملشایان ذکر است در خصوص موضوع،  

مستقر در  یجمع یمال نیتام یابیو کارگروه ارزاست شده  صویباوراق بهادار ت

د. لذا پردازیم ینترنتیا پلتفرم هایهمان  یعنی سکوها یبه مجوزده رانیفرابورس ا

از او به  و است هیسرما نیدنبال تامبه  یجمع یمال نیتامچنانچه شخصی از طریق 

 یمال نیفرابورس بخش تام تیبه سا ،می شودیاد  هیسرما یشرکت متقاض عنوان

به  تیبا توجه به حوزه فعال نموده و راجعهم تیمجاز به فعال نیقسمت عامل یجمع

 هیسرما زانیمیابی، طرح کسب وکار و ارزش منماید. سپس تیمراجعه عاملین از  یکی

بسیار کند. میمنتشر در سکو  دییتاپس از و  نموده یرا بررس متقاضی یدرخواست

 یمعرف نسبت به یا قهیدق تا سه کی پیکل کی مهم است که متقاضی با انتشار

یا بیشتر از  کمترنیاز، مبلغ مورد  شرکت اقدام نماید. الزم است دقت شود محصول

 یمبلغ درخواست کلو  شودانتخاب  چیه ایهمه  چنانچه مدل مبلغ درخواستی نباشد؛

 گشت خواهد خورد. کنندگان بر نیتام بهی مبلغ جمع شده تمامنشود،  یجمع آور
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 چم هفتم: فرابورس

در حال حاضر  ای نمایید یجادا جمعی یمال نیتأم یبرا ییسکو چنانچه قصد دارید 

تامین  تیملعا یمتقاضبه عنوان شما ، مطابق دستور العمل از دیهست کوییصاحب س

 شود.مالی جمعی یاد می

مراجعه شود.  cf.ifb.ir  تیبه سا ، الزم استاخذ مجوز یبراشایان ذکر است  

 طیو پس از احراز شرا کندیم یها را بررسحداقل ی،ابیکارگروه ارز رخانهیدب سپس،

متقاضی، مدل کسب و کار  دهد. کارگروهترتیب می در کارگروهرا  ایجلسه هیاول

. کندرا بررسی میکلیدی  یاشخاص ریو سا رهیمد هیات یو اعضا رعاملیمد تیصالح

ماه فرصت  6 متقاضیپس س د.شومی اعطا یاصول گروه، موافقتکار ت تاییدرصورد

نیز اعتبار ماه  6 طی از کند؛ پساقدام  تیمجوز فعال ی اخذکه برا خواهد داشت

 هیسرما)یا به عبارتی کننده  نیشما تام رسد. لذا چنانچهبه اتمام میموافقت اصولی 

 یالم نیبخش تام ،فرابورس تسایمجاز را از  توانید لیست سکوهای( هستید میگذار

سکوها، قطعاً تجربه  تیبه ساعاملین مجاز مشاهده کنید. مراجعه قسمت  ی،جمع

 کیبا  یی، می توانیدایجغراف تیبدون در نظر گرفتن محدودجالبی خواهد بود و 

 سهیم شوید. آن فعالیت و در رشد شدهکسب و کار آشنا 
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 چم و خم

 کشاورزیچم هشتم: 

 و خصوصی در بخش کشاورزیمشارکت عمومی خم اول: 

  :دبیر کارگروه کشاورزی تجاری، وعلیرضا کردلارائه دهنده 

  :1399 سال مرداد ماهتاریخ انتشار 

 

ها را خصوصی با بخش خصوصی، پروژه -دولت می تواند در فضای مشارکت عمومی

رویکرد های اجرایی آن از این نامهقانون بودجه و آیین 19به مشارکت بگذارد. تبصره 

خصوصی نیز که در  -کند. از سوی دیگر تصویب الیحه مشارکت عمومیحمایت می

 مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است، در پیشبرد این رویکرد موثر خواهد بود.

گیرد که خصوصی در بخش کشاورزی بدین شیوه شکل می-مشارکت عمومی 

تخاب و به وزارت جهاد ای از طرف بخش خصوصی یا از طرف بخش عمومی انپروژه

 شود. کشاورزی، منضم به تصمیم به مشارکت ارائه می

شود، حاوی گزارش تصمیم به مشارکت که توسط مشاورین خبره نگاشته می 

بررسی پروژه از سه جنبه حقوقی، مالی و فنی است. وزارت مذکور، این گزارش را در 

قتصادی و دارایی، وزارت ، مشتمل بر نمایندگان وزارت امور ا2۷کمیسیون ماده 

دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و خبرگانی از بخش خصوصی مورد طرح و بررسی 

 قرار می دهد و در صورت تصویب، مشارکت پروژه با بخش خصوصی کلید می خورد. 

در بخش کشاورزی، پروژه های بسیار زیادی در قالب راهبرد مشارکت عمومی  

توسعه زنجیره های »ی دسته ۴این موضوعات در و خصوصی قابل انجام است. 

و « توسعه مراکز خدمات کسب و کار»، «های بازاری زیرساختتوسعه»، «ارزش

قابل دسته بندی است. پروژه هایی در زمینه بذر، « انتقال دانش فناوری اطالعات»

مثال های کشاورزی و از این دست موارد، ی کشاورزی، زیرساختهای پایهتولید نهاده

  هایی هستند که در قالب رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی قابل انجام هستند.
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 یچم هشتم: کشاورز

ظرفیت آموزشییی موجود برای گرار از کشییاورزی سیینتی به خم دوم: 

 تجاری 

  :دبیر کارگروه کشاورزی تجاری، وعلیرضا کردلارائه دهنده 

  :1399مرداد ماه سال تاریخ انتشار 
 

که در فضای کشاورزی تجاری در است کشاورزی قراردادی، یکی از موضوعات مهمی 

ای ی مقابل کشاورزی رودخانهسطح دنیا مطرح است. کشاورزی قراردادی در نقطه

شود که است. به این مفهوم که در فضای کشاورزی سنتی، محصولی تولید می

الزم برای تولید آن را در اختیار  کشاورزان نسبت به آن اطالع یا تجربه دارند یا منابع

 دارند. در صورتی که ممکن است نیاز بازار به نوع یا شکل محصول متفاوت باشد. 

آن، به جای اینکه ابتدا محصول تولید  مبنایکشاورزی قراردادی روشی است که بر  

کنندگان محصوالت کشاورزی شود و سپس بازاریابی صورت گیرد، ابتدا با مصرف

گیرد و قرارداد ( توافق صورت مییز نهادها و کارخانجات و واحدهای تولید)اعم ا

 شود، سپس بر اساس سفارش و قرارداد، اقدام به تولید شود.بسته می

های موفقی در مبحث کشاورزی قراردادی در ایران کامالً نوپاست. هرچند پروژه 

ین زعفران و ... که همگی ی نومانند پروژه  این زمینه نیز در کشور انجام شده است.

 اند.المللی شدهاین پروژه ها نیز موفق به اخذ جوایزی در سطح بین

یکی از مهمترین نتایج رویکرد کشاورزی قراردادی این است که می تواند ضایعات  

در بخش کشاورزی را کامالً کاهش دهد و باعث ارتقای بهره وری زنجیره ارزش 

 کشاورزی تجاری شود. 

  

45



 چم و خم

های  زنجیره ارزش در بخش خم سییوم:  یت  ما برخورداری از ح

 کشاورزی

  :دبیر کارگروه کشاورزی تجاری، وعلیرضا کردلارائه دهنده 

  :1399 مرداد ماه سالتاریخ انتشار 

 

الزم  ،ارزش رهیزنج یوربهره یارتقا های مربوط بهبه منظور برخورداری از حمایت

بخش کشاورزی  در یارهیو زنج کپارچهیبه صورت  هندخوایکه م ینیتمام فعالاست 

 عیتوزی، فرآور، دیتوله، نهادتامین  هایحلقه فعالیت نمایند، حداقل در سه حلقه از

 ی برخوردار شوند.دولتی هاتیاز حما بتوانندتا  فعال باشند؛مصرف  و

 یمال نیتام یبرا ی مختلفیو کاربرد یفن یبسته ها یوزارت جهاد کشاورز در

سایر الزامات آن درنظر گرفته  ارزش و رهیزنج یواقع مجوزها رد وارزش  رهیجزن

سمت و سوی به  یاو نقطه یاحلقه تک یما از کشاورز یکشاورز شده است تا

ی توسعه کشاورزی در فضا یرفاخ کردیروعمالً که  کند.حرکت  یارهیزنج یکشاورز

  است.
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