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 گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه  صدور دستورالعمل

 

 

 5008: شماره
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 5008: دستورالعمل شماره کارخانه بدون  تولید فعالیت گواهیصدور  دستورالعمل عنوان:

 و  معوادن   اموور، معاونوت  صوااع   اموورمعاونت  :  مسئول  واحد

 برنامه، معاونت طرح و معدنی صااع 
 کلیه همكار: واحد

 واحدها 
 01/1400/ 22    ب:ی تصو خیتار 

   تماس: شماره

 هااستان  تجارت و معدن  صاعت،  سازمان   :کاربرد حوزه
 وزارت عالی مقام :کننده بی تصو

 دارد  پیوست:

 ---  نظر: تجدید خیتار نامحدود  :دستورالعمل اعتبار مدت

 دستورالعمل 

 مقدمه: -1

 یالكترونیك بر کیدتأ  بابرای اشخاص حقوقی  کارخانه بدون  تولید فعالیت گواهیصدور  در  هعرو  وحدت  جادعا  بماظور  دستورالعمل  نعا

 .است هشد نعتدو مجوزها اطالعات یسازكپارچهع و کار و کسب شااسه یکارگیرهب ادها،عفرآ  بودن 

 

 :هدف -2

 کسوب  فضوای  بهبووداعجاد وحدت روعه در نحوه صدور گواهی فعالیت واحدهای تولیود بودون کارخانوه و زمیاوه سوازی بورای   

 .کارخانه بدون  تولید فعالیت گواهی صدور با مرتبط امور کلیه یسازشفاف و  عتسر  تسهیل، کار، و

 

 کاربرد:  حوزه و شمول  دامنه-3

 ذکور  دسوتورالعمل  5  باود  در  کوه  وظواعفی  تقسوی   بشورح  اسوتانها  تجوارت  و  معودن   صاعت،  سازمانهای  و  وزارت  یستاد  حوزه

 است. شده

 .باشدمی کارخانه بدون  تولید فعالیت گواهیصدور  با مرتبط ضوابط شامل دستورالعمل نعا

 

 اصطالحات و  فیتعار -4

 تجارت و معدن  صاعت،  وزارت: وزارت

 هااستان  تجارت و معدن  صاعت، سازمان  :سازمان

ی واحوودها ظرفیووت از اسووتفاده بووا شوودهی سووپاربرون  تولیوودی بوورای بازرگووان -یمهادسووتوانماوودی  :کارخاندده بدددون تولیددد

رضوه مح،وو ت بوا نشوان ع   ونسوبت بوه طراحوی مح،ووا، بازارعوابی    کوه  حقووقی  اشوخاص  توسوط  کشوور  موجودی  تولید

 .دعنمامی اقدام خاصتجاری)برند( 

کوه بورای انجوام فعالیوت تولیود بودون کارخانوه توسوط سوازمان سو  از بررسوی  مجوزی  :کارخانه  بدون   تولید  فعالیتگواهی  

 گردد.می صادر
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 یباوودطبقه در یصوواعت یهووارگروهعز در تولیوود، یهووانهوواده از یامجموعووه بووا آن  در کووه اسووت واحوودی :یصددنعت واحددد

 گردد.می مح،و ت تولید به اقدام (ISIC)سیكعآ

 بیوانرر  و  شوودموی  صوادری  بررسو  از  سو توسوط سوازمان    یصواعت  واحودای فعالیوت  بر  که  است  سادی  :بددردار بهره  پروانه

  باشد.میعین م یمكان دراعجاد شده برای عك عا گروهی از مح،و ت   تولید ظرفیتو  نوع

 درج صوادره یهوامجووزی رو بور شااسوه نعا.ابودعموی اخت،واص متقاضوی بوه کوه است عیكتاع شااسه  کددار:  و  کسب  شناسه

 .شودمی

 عاووان   بوه،  گورددموی  اعوالم  و  انودازیراه  بعوداً  کوه  دعروری  یهاسامانه  عا  و  (www.behinyab.ir)  ابعبهین  سامانه  :سددامانه

 .باشدمی وزارت  خدمات واحد ساجره  و اطالعات  راهعسا

 :هامسئولیت و  وظایف شرح -5

عهوده  بوه  گوواهی فعالیوت تولیود بودون کارخانوه  صودور  و  شوده  ارائوه  مسوتادات  و  مدارک  ،هادرخواست  بررسی  مسئولیت 

  باشد.می هاسازمان  روسای

یهوامعاونوت  برعهوده  دسوتورالعمل  اعون  6-2-6  باود  بوا  مطواب   احتموالی  ابهاموات  رفو   و  راهكارهوا  تعیین  گذاری،سیاست 

 باشد.می وزارت ستادی حوزه  در ذعربط تخ،،ی

 

 :کار  انجام  ندیفرا و  ییاجرا  کار و  ساز -6

 :کارخانه بدون تولید فعالیت گواهیشرایط و چگونگی بررسی و صدور -6-1

 :شد خواهد صادر لعذ طعشرا بودن  دارا صورت در ،یحقوق اشخاص برای گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه-6-1-1

  شده.ثبت شرکت -الف

 .شدهثبت )برند(ی تجار  نشان  یدارا -ب

 عوا و اجبواری اسوتانداردهای الزاموات فاقود مح،ووا تولیود و باشود کشوور ملوی جغرافیای از  خارج  نشان   ثبت  چاانچه  تب،ره:

گوواهی فعالیوت   دارنوده  و  باشودموی  مماووع  کشوور  داخول  در  مح،ووا  باشود،توزع   کشوور  در  رسمی  بهداشتی  و  فای  ضوابط

 وزهحو  بوه  نظور  موورد  برنود  تولیودی  مح،وو ت  صوادرات  قطعوی  اسوااد  ای  دوره  صوورت  بوه  است  موظف  تولید بدون کارخانه

گوواهی فعالیوت   تمدعود  نماعود.  ارائوه  گوواهی فعالیوت تولیود بودون کارخانوه  کااوده  صادر  سازمان   به  را  ثبت  محل  جغرافیاعی

 باشد.می سازمان  توسط شده ارائه مثبته اسااد گذاری صحه و بررسی به ماوط تولید بدون کارخانه

 .یاستیجار اع یملك بالمعارض کار دفتر یدارا -ج

تووان، کوه باعود دارای    بورداریبهره  سروانوه  دارای  از تولیدکااودگان   حوداقل عكوی  بوا  مح،ووا  تولیود  قرارداد معتبور  ارائه  -د

فاوی، اعون قورارداد حوداقل حواوی حجو ، نووع، مشخ،وات    باشواد.  ظرفیت کافی و مجوزهای  زم برای تولید موضوع قرارداد

 .خواهد بود های طرفین و ... درخ،وص مح،و ت موردنظرمسئولیت

 از  دعوبازد  و  اسوتان   سوازمان   توسوط  یبررسو  و  سوامانه  در  الوذکر  فوو   مووارد  به  مربوط  مستادات  و  تقاضا  ثبت  از  س   -6-1-2

 صوادر  (مربووط  سویكعآ  کود  ذکور  )بوا  نظور  موورد  فعالیوت  رشوته  در  گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه  آن،  تائید  و  واحد  محل

 .شد  خواهد
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 هور  مح،ووا  تولیود  میوزان   آموار  و  قراردادهوا  مشخ،وات  دموظفاو  گواهی فعالیوت تولیود بودون کارخانوه  دارندگان   -6-1-3

 واحود  توسوط  باعود  آموار  اعون  نماعاود.  ثبوت  سوامانه  در  ماهیانوه  صوورتهب  را  گیوردمی  قورار  اعشان   اختیار  در  که  صاعتی  واحد

 است. سازمان  عهده بر شدهثبت آمار ریاگذصحه مسئولیت  گردد. تأعید قرارداد طرف صاعتی

 بووودن  معتبوور بووه ماوووط آن  تمدعوود و باشوودمووی سوواا عووك گووواهی فعالیووت تولیوود بوودون کارخانووه اعتبووار موودت -6-1-4

 نعوا  مالكیوت(  انتقواا  و)تغییور نوام    یواگوذار  امكوان   ضومااً  .بوود  خواهد  ماهیانه  تولید  آمار  ثبت  تأعید  و  شده  ارائه  قراردادهای

 .ندارد وجود غیر به هاگواهی

 بوه  نیواز،  واحودها  اعون  در  مح،ووا  تولیود  فعالیوت  فقودان   و  گواهی فعالیت تولیود بودون کارخانوه  ماهیت  به  توجه  با  -  6-1-5

 .باشداستان برای صدور اعن گواهی ها نمی زعست محیط حفاظت کل اداره استعالم از

 واحود عموالً و گیوردنموی صوورت گوواهی فعالیوت تولیود بودون کارخانوه  دارنده  توسط  تولید  عملیات  اعاكه  به  توجه  با-6-1-6

 جووز بووه ،بوورداریبهره سروانووه دارای صوواعتی واحوودهای بوورای شووده بیاوویسیش مزاعووای و خوودمات لووذا اشوود،بنمووی صوواعتی

  شود.نمی گواهی فعالیت تولید بدون کارخانهواحد دارنده  شامل ،نیاز مورد گردش در سرماعه  تسهیالت

 :یعمومو ضوابط  موارد -6-2

 5  تب،وره  همچاوین  و  1380  سواا  م،ووب  مسوتقی   مالیاتهوای  اصوالح  قوانون   46  مواده  ذعول  تب،ره  11  باد  استااد  به  -6-2-1

جووه قووانون   هیووات 2/6/72 مووور  -ه 181 /ت8398 و 23/3/63 مووور  18154 شووماره یهووانامووه ت،وووعب و 1364 سوواا بود

 :شد خواهد اخذ متقاضی از رعز شرحه ب گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه صدور یهااهعهز وزعران، محترم

 .تمبر  ح  بابت ااعر ك،دهزارع +ااعر هزار ساجاه گواهی  صدور اهعهز (الف -1

 .تمبر  ح  بابت ااعر هزار ساجاه + ااعر هزار ده گواهی  دعتمد  دوره هر اهعهز (ب  -2

 مقوررات  و  قووانین  و  ضووابط  تعورعا  بوا  یخوارج  یحقووق  اشوخاص  یبورا  گواهی فعالیت تولید بودون کارخانوه  صدور  -6-2-2

 .باشدمی مجاز مربوط

 شوخ   عوك  از  بویش  بورای  و  باشودموی  مجواز  یحقووق  شوخ   كعو  نام  به  گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه  صدور  -6-2-3

  .گرددنمی صادر مشترک ب،ورت یحقوق

 صوورت  بوه  تغییور  و  توضوی   هرگونوه  و  شوودموی  انجوام  سوامانه   عوطر  از  کارخانوه  بدون   تولید  فعالیت  گواهی  صدور  -6-2-4

 .باشدمی مماوع صادره یمجوزها در یدست

صوادره از سووی   معتبور  ناموهاجارهرسومی عوا    ناموهاجاره  باعودی مویاسوتیجار  محول  در  واحودها  استقرار  صورت  در  -6-2-5

 ان عوسا توا حوداکثر واحودها ارونوهعا یبورا کارخانوه بودون گواهی فعالیت تولیود  اعتبار مشاوران امالک مجاز، ارائه گردد. مدت

از زموان تمدعود )  هعوك سوالحوداقل  مهلوت  ناموه معتبور بوا  اجارهارائوه  ماووط بوه  آن  تمدعد اعتبوار  و    بود  خواهد  اجاره  مدت

 بود.  خواهداعتبار( 

هووای ذعووربط، مرکووز بووا تأعیوود کووارگروهی مرکووب از نماعاوودگان معاونووت دسووتورالعمل نعووا مفوواد در تغییوور هرگونووه -6-2-6

 الحوا   همچاوین.  خواهود شوداعمواا    وزعور صواعت، معودن و تجوارتامضوای  نوسازی و تحوا اداری و اداره کل حقوقی و بوا  

و   ربطعوذ  معاونوان   عوا  معواون   سیشواهاد  بوا  موورد  حسوب  اجراعوی  نامهشویوه  نامه،نظام  بخشاامه،  از  اع   سیوست  عاوان   به  اسااد

 بوه  نیواز  کوه  یمووارد  در  شود.  خواهود  با تأعید مرکز نوسازی و تحوا اداری و اداره کل حقوقی و امضوای معواون مربوطوه ابوال 
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ساسوخروعی بوه   .شود  خواهودگیری و عمول  فو ،ت،ومی   کوارگروه  تشوخی   بوه  باوا  ،باشود  ابهوام  رف   اصالح برای  اع  و  تفسیر

ماطبوو  بووا مفوواد دسووتورالعمل  های اسووتانی سیرامووون مفوواد دسووتورالعمل، کووه بوودون نیوواز بووه تفسوویرهای سووازمان اسووتعالم

 باشد.سذعر است، بر عهده معاونت تخ،،ی ذعربط میامكان 

 .شد تاظی  تب،ره 1 و اصلی باد 6 در دستورالعمل نعا

  www.behinyab.irاستفاده:  مورد  سامانه  آدرس
 
 
 

 

 

 تصویب کننده  تنظیم کننده  پیشنهاددهنده 

 علیرضا رزم حسینی مرتضی احسانی مهدی صادقی نیارکی 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت  رئیس مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطالعات  امور صنایع معاون 

   

 

 سعید زرندی

  

   وبرنامهمعاون طرح 
 

 


