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بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ عالیم تجارتی
 -۱عالیم تجارتی از اشکال و اشاراتی تشکیل گردیده که بمقصد تشخیی

توییخداص صختاعتیج تجخارتیج زراعتخی ال تخی

بکخخار میخخرود از بیخخل تقخخو ج تصخخاویرج خخرون عتخخوال ام خخا ک مخخه اشخخیه مخخاج متلخخوجاص ییا خخه بتخخدج وهیخخره کخخه ولخخی ه
تشیی

و تیکیک م صوالص رار گر ته باشد.

 -۲مر یک از عالیم متذکره مادۀ وق براج تشیی

و تیریق مال ایتجاره تجار و توییداص صتعص گرال و زارعخیل و یخا
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م صوالص یک متطقه اتیاذ شده میتواتد.

 -۳اتیاذ عالماص تجارتی بالتثتاج مواردیکه دویص آترا اجبارج رار داده باشد ایتیارج الص.
 -۴اشخخیا

خخق الخختعمال ات صخخارج یخخک عالمخخص تجخخارتی را دارتخخد کخخه عالمخخص تجخخارتی آت خخا خخبال در م کمخخه تجخخارتی

مربوطه به ثبص رلیده باشد.

 -۵ماییکل مؤللاص تجارتی صتعتی و ال تی در ا غاتلتال اعم از اتباع دای ی و یا یارجی در صورتی از مزایاج ایخل
اتول ملتیید یوامتد شد که عالیم مشیصه شال بر و ق مواد اتول به ثبص رلیده باشد.

 -۶اشیاصیکه موللاص تجارتیج صتاعتی و یا ال تی شخال در یخارا ا غاتلختال وا خش باشخد در صخورتی از ا کخام ایخل
اتول التیاده کرده میتواتتد که عالیم تجارتی یود را در ا غاتلتال به ثبص رلخاتیده و مخم مم کتیکخه مؤللخاص متخذکره در
آتجا وجود دارد بالاس معامداص با غاتلتال و یا بموجب واتیل دای ی شال از عالیم تجارتی ا غاتلتال مایص تمایتد.
 -۷عالیم ذیل ب یث عالیم تجارتی و یا اجزاج آل اتیاذ و التعمال شده تمیتواتد-:
 -۱بیرق م ی و شامی ا غاتلتال و ممچتیل ک یه بیرق مائیکه دویص التعمال آترا ممتوع رار داده باشد.
 -۲م راب و متبر.
 -۳تصویر شاه.
 -۴ک مخخاص و عباراتکیخخه از آ ل تلخخبص بمقامخخاص رلخخمی ا غاتلخختال اشخختباه شخخده بتواتخخد ماتتخخد ک مخخه شخخامیج ل خ طتتیج دویتخخی
کومتی و امثال آل.

 -۵عالیم موللاص رلمی ماتتد لره میاشص مالل ا مرج ص یب ا مر وهیره.
 -۶عالیمیکه بمعتی عیص ایالق و اتتظام عامه باشد.
 -۸اشیا

اعم از قیقی و قو ی که یوام

ثبخص عالمخه تجخارتی را داشخته باشختد شیصخا و یخا تولخط تمایتخده و وکیخل

اتوتی یود بدایره ثبص م کمه تجارتی مربوطج مراجعه و بموجب اظ ار تامه ع ی ده تقا اج ثبص مخی تمایتخد بخه م خ
وصول اظ ارتامه بدایره ثبصج م تویاص آل بکتاب میصو

درا و در مقابل رلید داده میشود.

 -۹وظییه دار شعبۀ ثبص در ظرن ( )۱۵روز از تاریخ وصول التدعاج آترا بول و یا رد می تماید.
در اییکخه در یوالخص ثبخخص عالیخم تجخارتی از طخخرن شخعبه مربوطخه رد شخخود بایخد موجبخاص آتخخرا صخری ا ذکخر تمایتخخد در
آتصورص دریوالص کتتده میتواتد تا ده روز از تاریخ ابالغ به م کمۀ ابتدایۀ تجارتی مرکز مراجعه کتد.
 -۱۰اگر التدعاج ثبص عالیم تجخارتی از طخرن شخعبه مربوطخه بخول شخود و یخا بعخد از تب یخع رد الختدعا بالخاس مراجعخۀ
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تقا ا کتتده کم طعی راجش بقبول آل از طرن م کمۀ مرکز صادر گردد شعبۀ ثبص مک خن الخص کخه تخا ده روز عالیخم
تجارتی را به ثبص رلاتیده و تصدیق رلمی ثبص را بدریوالص کتتده تل یم بدمد.
 -۱۱در دو صورص آتی شعبۀ ثبص تقا اج ثبص عالیم تجارتی را رد می تماید-:

این -:در صورتیکه عالماص تجارتی میاین مقرراص مادۀ ( )۷ایل اصویتامه باشد.

ب :در صورتکیه عالمۀ تجارتی بال بالم دیگرج ید شده باشد و یا شبامص آل با کدام عالمۀ ثبص شدۀ لابقه باتدازۀ باشد
که مورد اشتباه وا ش شده بتواتد.

 -:۱۲مراتب ذیل در ثبص و ید مر عالمه تجارتی تمی الص-:
این :تاریخ ثبص بقید (روز ماه لال) تماما با رون.

ب – الم – شغل – م ل ا امص و تابعیص صا ب عالمه و در صورتیکه تقا اج ثبص بمعر خص وکیخل و یخا تمایتخده بعمخل
آمده باشد الم مویص تمایتده و یا وکیل تیز باید ثبص شود.
ا -الم و اوصان م صوالتیکه عالمۀ تجارتی براج تشیی

و تمیز آل اتتیاب شده الص.

د -تعرین عالمه بطور اجمال با تعییل اجزاج آل اگر داراج اجزا باشد.
مـ  -تادیه ق ایثبص.

 -۱۳تغییراتیکه در عالمۀ تجارتی و یا تخوع م صخوالتیکه عالمخه بخراج تشخیی

و تمیخز آل تعیخیل شخده وا خش گخردد الزم

الص که طور ع ی ده مطابق مقرراص ایل اتول به ثبص برلد ورته ابل مایص تیوامد بود.
ثایخث و تخی اعتبخار دارد کخه لخب مخواد ایخل خاتولج

 -:۱۴عالیم تجارتی ابل اتتقال الص و اتتقخال آل در برابخر اشخیا
جداگاته به ثبص برلد.

 -:۱۵ثبص عالیم و مرگوته تغییراتیکه مطابق مواد ایل اتول راجش به ثبص صورص بگیرد تا ( )۱۵روز از تاریخ ثبص از
طرن شخعبه مربوطخه بمصخرن در یوالخص کتتخده در یکخی از روز تامخه مخاج رلخمی تشخر و اعخالل میگخردد .و در خال
تقا اج صا ب عالمه بدیگر ولائل تشراتی تیز بمصرن یود

شایش شده میتواتد.

 -۱۶عالماتیکه به ثبص رلیده باشد از تاریخ تقدیم اظ ار تامه به شعبه مربوطه مایص میشود.
 -:۱۷مدص اعتبار ثبص عالیم تجارتی ده لال الص در یتم ایل مدص صخا ب عالمخه میتواتخد مطایبخه تجدیخد ثبخص تمایخد مخر
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مطایبۀ تجدید ثبص ق ات صارج التعمال عالمه را براج ده لال دیگر ت میل می تماید.
 -۱۸م کیص عالیم تجارتی به شی
یالن آل ثابص شود.

تع ق میگیرد که اوییل بار آترا مورد التعمال رار داده باشد مگر ایتکه در م کمخه

 -۱۹در موارد آتی ق مایکیص عالیم ل ب می گردد:

 -۱اتقطاع تجارص صتعص و ال ص که توام با تم یک عالیم مشیصه باشد.
 -۲رو

ق مایکیص عالمه به شی

دیگر.

 -۳عدم تجدید ثبص در یتم مدص معیته متذکره مادۀ ( )۱۷ایل اتول.
 -۴کم م کمه راجش به ابطال ق مایکیص

 -۲۰ق ایثبص عالیم تجارتی مطابق ذیل الص-:
این :براج ثبص اظ ار تامه ( )۱۰۰ا غاتی.
ب -براج ثبص عالمۀ تجارتی بدول در تظر گر تل طبقاص (کته گوری ا) م صوالص و توییداص ( )۱۰۰۰ا غاتی.
ا :عالمۀ تجارتی اگخر از یخک طبقخۀ (کتخه گخورج) باشخد بخرعالوه خق ایثبخص متدرجخه قخرۀ (ب) بخراج مخر طبقخه ()۲۰۰
ا غاتی.

 -۲۱اشخیا

آتخخی دربخارۀ عالمخخۀ کخخه راجخش بخخه آل دریوالخص ثبخخص بعمخخل آمخده و یخخا بخه ثبخخص رلخخیده باشخد اعتخخرا

کخخرده

میتواتتد.
 -:۱کلاتیکه مدعی باشتد آل عالمه عالمص تجارتی یود شال الص.
 : ۲کلاتیکه عالمه مذکور به عالمخه تجخارتی شخال بخه اتخدازۀ متشخابه باشخد کخه ملخت کیل را بخه اشختباه بیتخدازد .در مخر دو
صورص وق ایذکر معتر

عالمۀ تجارتی یود را خبال بخه ثبخص ترلخاتیده باشخد بایخد خیل اعتخرا

مطخابق مقخرراص ایخل

اتول ثبص عالمه مذکور را دریوالص و ق ایثبص و مرگوته مصارن مربوطه آترا بال تادیه تماید.
 -۲۲اگر اعترا

بل از آتکه عالمه تجارتی معتر

ع یه به ثبص رلخیده باشخد صخورص بگیخرد الزم الخص مو خوع در

موعد ( )۱۵روز به تقا اء کتتده ثبص عالمه ابالغ گردد اگر تقا اء یود را ملترد تتمود معتخر

در مخدص ( )۶۰روز

بم کمۀ تجارتی مرکز رجوع تماید.
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در ظرن ایل مخدص عم یخاص ثبخص متو خن یوامتخد ماتخد اگخر معتخر
رجوع دعوج یود را تعقیب تکرد عالمص بالم معتر
 -۲۳در صورتیکه اعترا

در مخدص دو مخاه بم کمخه رجخوع تتمخود و یخا بعخد از

ع یه ثبص میشود و معتر

را جمش به عالمص ثبص شده بعمل آمده باشد معتر

ق الترداد ق ایثبص را تدارد.

باید به م کمخه تجخارتی مربوطخه ا امخۀ

دعوج کرده بطالل آترا تقا ا تماید.

 -۲۴طرز رلیده گی راجش به دعاوج عالیم تجارتی مطابق اصول م اکماص تجارتی یوامد بود.
تبصره:

میاد کم طعی م کمه بمصرن م کوم در یکی از روزتامه ماج رلمی تشر میشود م کوم یه میتواتخد میخارا مخذکور
را در جم ه یلاراص از م کوم ع یه مطایبه تماید.
 -۲۵در صورص اثباص معتر

مبتی بر ایتکه عالمه بل از تقا اج ثبص تیلتیل بار بطور مل لخل و ملختدام از طخرن

آل التعمال گردیده الص م کمه کم یوامد کرد که آل عالمه بالم معتر

ثبص گردد و اگر عالمۀ مورد اعترا

بد تر ثبص درا گردیده باشد م کمه به ابطال ثبص لابقه کم داده و عالمۀ بتام معتر
 -۲۶اگر اعترا

بال

جدیدا ثبص میگردد.

راجش بثبص اتتقال عالمص و با ثبص تغیر عالمص و یخا در بخاره ثبخص تغییخر م صخوالص و توییخداتی باشخد

کخخه آل عالمخخص بخخراج تثبیخخص و تشخخیی

آت خخا تعیخخیل شخخده الخخص ا کخخام مصخخر ه خخوق کخخه راجخخش بخخه اعتخخرا

الخخص تطبیخخق

میگردد.
 -۲۷براج التماع مرگوته ادعا ع یه ثبص عالیم تجارتی مرور زمال له لال الص اشیاصیکه از تاریخ ثبص تخا لخه لخال
اعترا

تکتد بعد از تاریخ مذکور ادعاج شال ابل لمش تیلص.

 -۲۸در موارد دعاوج عالیم تجارتی طخرن مت خرر میتواتخد یلخاراتی را کخه ازیخل تا یخه بخراج آل وارد شخده از طخرن
مقابل مطایبه تماید.
 -۲۹اشیاصیکه ق مایکیص عالیم متع ق به هیر را عمدا و یا لوء تیص مورد التعمال خرار دمتخد بخر عخالوۀ کخم مخاده
( )۲۸بجزاج تقدج و بس میعادج تیز م کوم میگردتد.
 -۳۰ایل اصویتامه بعد از تاریخ تشر معتبر الص.
 -۳۱به اجراج مواد ایل اصویتامه وزارص تجارص موظن الص.
اصویتامه مذا در جم ه لایر اصویتامه ماج مو وعه دویص متظور الص.
موریه  ۲۹برا لتب ه  ۱۳۳۹شملی مطابق  ۲۹ماه ربیش االول  ۱۳۸۰مرج.
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