
 

 

 

 مجموعه قوانین و مقررات اجرايي

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و   

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل  چهل و 

 ( قانون اساسی 44چهارم)

 

 به همراه اسناد باال دستی مرتبط با 

 اسی( قانون اس44سیاست های کلی ابالغي اصل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ( قانون اساسی44دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل)
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 فهرست  مطالب

 

 صفحه عنوان 

 

     

 :بخش اول

 قوانین

  

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 

 ( قانون اساسي44یاست های كلي اصل)ايران و اجرای س اسالمي

 :  فصل اول 

 تعاریف  

 فصل دوم: 

 هاي دولتي، تعاوني و خصوصي قلمرو فعاليت هاي هر يك از بخش      

 فصل سوم:    

 سياست های توسعه بخش تعاون     

 فصل چهارم:      

 ساماندهي شركت هاي دولتي      

 فصل پنجم :    

 اي دولتي فرآيند واگذاري بنگاه ه     

 فصل ششم:    

 توزيع سهام عدالت     

 فصل هفتم:    

 هيأت واگذاري و وظايف آن  

 فصل هشتم :      

 ( قانون اساسي و وظايف آن 44شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم)    

 :فصل نهم      

 تسهيل رقابت و منع انحصار     

 فصل دهم :      

 مواد متفرقه      

( 44( قانون اصالح موادي... و اجراي سیاستهاي كلي اصل)53قانون تفسیر نحوه اجراي ماده)

 قانون اساسي

 

 بخش دوم:

 آیین نامه ها و مقررات اجرایی قانون 

 

 فصل اول :  

 مصوبات هیات وزیران
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( قووانون 831تصوووین نامووهیتفویت اختيووار تصوووین آیووي  نامووه هووای قووانون بووه  ووارگروه مو ووو  اصوول)  -      

 اساسیی

آیي  نامه اجرایویی تخوخي ، اناقوا  و هقبوه بنودی فعاليوت هوا و بنگواه هوای اقتصوادی جمهووری              - 

 (ی  2اسالمی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده)

 (ی، مو وووو  مخووواركت چهووول و نوووه درصووودي  3( بنووود)الف( مووواده)3آیوووي  ناموووه اجرایووویی تقصوووره) -     

 بخش غيردولتي در صنايع پيخرفته  سازمان هاي توسعه اي با 

(ی، مو ووو  خریوود خوودمات مووالی، فنووی، مهندسووی و 3( بنوود) ( موواده)8تقصووره)آیووي  نامووه اجرایوویی  - 

 (2( ماده)3مدیریتی از بنگاه های بخش هاي غير دولتی در فعاليت های گروه)

 (ی  7آیي  نامه اجراييیماده ) - 

 ( 82، مو و  ماده)یر شر ت های تعاونی سهامی عامآیي  نامه اجراییی نحوه تخکيل و نظارت ب - 

 ( 82( ماده)5اجراییی نحوه بلوک بندی درشر تهای تعاونی سهامی عامی، مو و  جزء) آیي  نامه - 

 (ی، مو ووووو   تقوووودیل و ووووعيت  ار نووووان 83آيووووي  نامووووه اجراييیتقصووووره  يوووول بنوووود)الف( موووواده) - 

 ها شر ت های دولتی پس از انتبال وظایف حا ميتی آن

آيي  نامه اجراييی نحوه هقبه بندی بنگاه ها، تایيد صورت های مالی و بازاریابی بنگاه های مخومول   - 

 (  87واگذاریی، مو و  ماده)

 (  81آیي  نامه اجرایییروش های واگذاریی، مو و  ماده) - 

 (  27ی اساسنامه سازمان خصوصی سازیی، مو و  ماده) -       

 (  21( ماده)2مو و  تقصره) وه هزینه  رد وجوه حاصل از واگذاریینحآيي  نامه اجراييی - 

( 28ی نحوه تخكيل جلسات و چگونگي اتخا  تصميمات هيأت داوريی، مو و  ماده )اجرايي نامه آیي  - 

تنفيووذي قووانون برنامووه سوووم توسووعه اقتصووادي، اجتموواعي و فرهنگووي جمهوووري اسووالمي ايووران در 

 (  33ماده)

 (ی، مو ووو  اناقووا  نظووام هووای ارزیووابی  يفيووت بووا اسووتانداردهای     33ایوویی موواده) آیووي  نامووه اجر  - 

 بي  المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در بنگاه های اقتصادی

( 3آیي  نامه اجراييی تخویق اعضای شورای رقابوت و  ار نوان مر وز ملوی رقابوتی، مو وو  تقصوره)        -

 (54ماده)

(، 3( بنود)(( مواده)  8(، تقصره)3( بند)الف( ماده)3مو وعات تقصره)آیي  نامه اجراییی شفاف سازی  - 

 (ی  83( و بند)الف( ماده)81( ماده)8(، بند)1(، ماده)3( بند) ( ماده)2تقصره)

( 4( مواده) 3آیي  نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهوای خوار  از بوورس، مو وو  بنود)      -       

 ايران  قانون بازار اورا  بهادار  .ا.

  

   فصل دوم:

 ( قانون اساسي44اجرای سیاست های كلي اصل) مصوبات شورای عالی

 

( 44تقليغاتي براي اجراي سياست های كلي اصول)  -ی سازماندهي فعاليت هاي فرهنگيتصوين نامه  -

 (42( ماده)3قانون اساسيی، مو و  بند)

 دولتوووی در فعاليوووت هوووای  آیوووي  ناموووه اجرایووویی تعيوووي  سوووه  بهينوووه بخوووش هوووای دولتوووی و غيووور  -

 (3( بند)(( ماده)2راه و راه آه ی، مو و  تقصره)
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 (  81( ماده)8هاي مالي و يا غيرماليی، مو و  تقصره) دستورالعملی نحوه اعمال مخو  -

بووه آموزش،ترغين،تخووویق و پوواداش  ار نووان      آیووي  نامووه اجرایوویی نحوووه هزینووه  وورد اعتقووارات مربووو   -

 (  27( ماده)4تقصره) مو و  ،سازمان خصوصی سازیی

 (31( تا)34مواد) مو و نامه اجراييی توزيع سهام عدالتی،  آيي  -

 (  43بند)الف( ماده) (8تقصره) تقليغاتی در امر واگذاری های، مو و   -فعاليت های فرهنگی نظام نامهی -

( 2زء)جو  گذاريی، مو وو  نظام اقساهي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حبو  قابل وانامه اجراییی  آيي  -

 (   43ماده)بند)الف( 

آيي  ناموه اجرایییشويوه هواي قيموت گوذاري بنگواه هوا و نحووه اعموال شويوه هواي موذكور در هموي                -

 (  43( بند)الف( ماده)8( و تقصره)3چارچو(ی، مو و  جزء)

 (  43( بند)الف( ماده)5 وابطینحوه انجام اصالح ساختار بنگاه های، مو و  جزء) -

 (   43( بند)الف( ماده)1ی، مو و  جزء)نامه  اجراییی نحوه واگذاري سهام ترجيحي يي آ -

( 44آيي  نامه اجراییی نحوه اداره و اخوذ تصوميمات شووراي عوالي اجوراي سياسوت هوای كلوي اصول)          -

 (  48( ماده)8قانون اساسيی، مو و  تقصره)

( قوانون  44اصول) هوای  لوی   یسياست ها و خط مخوی هوای اجرایوی بورای تحبوق اهوداف سياسوت         -

 (42( ماده)8اساسیی، مو و  بند)

 تصوین نامهیاحراز و پایش اهليت مدیریتی در واگذاری سهام و شر ت های مورد واگذاریی -

( 44خالصه تصميماتی اولي  جلسه شورای عالی اجورای سياسوت هوای  لوی اصول چهول و چهوارم)         -

 ی27/88/8317قانون اساسی در مورخ

( 44ماتی سومي  جلسه شورای عالی اجرای سياست های  لوی اصول چهول و چهوارم)    خالصه تصمي -

 قانون اساسیی

 

 فصل سوم: 

 مصوبات هيات واگذاری

 

 (31دستورالعمل نحوه تخكيل جلسات هيات واگذاري، مو و  ماده) -

 (31وظايف دبيرخانه هيات واگذاري، مو و  ماده) -

اسووتراتكيك و احووراز و پووايش اهليووت مووديريتيی، مو ووو  دسووتورالعمل اجرايوويیروش انتخووا( مخووتريان  -

 (43( بند)(( ماده)4( و جزء)28بند)الف( ماده)

نحوه اخذ تعهدات، در  شرو  و اعاای تخفيفات به خریوداران سوهام  نترلوی شور تهای     "دستورالعمل - 

 (25دولتیی، مو و  ماده)

 (  33( ماده)8مو و  تقصره)دستورالعملینحوه بيمه مسئوالن و مجریان امر واگذاریی،  - 

واگذاري مختمل بر تعيي  اختيارات و تعهودات هورفي  قراردادهوا،     دستورالعملینحوه تنظي  قراردادهای - 

( بنوود)(( 4وثووایق و تضوومي  هووا، شوورایط فسوو  یووا اقالووه و نحوووه اعمووال تخفيفووات و جوورای ی، مو ووو  جووزء) 

   (43ماده)

 (  43( بند)(( ماده)4، مو و  جزء) "ينحوه نظارت پس از واگذار"دستورالعمل -   

قابول واگوذاري از هریوق موذا ره و ویكگوی هوای الزم و نحووه         دستورالعملیواگذاری سهام یا بنگاه های - 

 (43( بند)(( ماده)5انتخا( مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از ای  هریقی، مو و  جزء)
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ه نویسووی یووا تعهوود خریوود سووهام موسسووات تووامي      دسووتورالعملینحوه تنظووي  قراردادهووای تعهوود پووذیر - 

 (  43( بند)(( ماده)1سرمایه متضم   وابط پرداخت حق الزحمه آنها ی، مو و  جزء)

    

  فصل چهارم :  

 سایرمصوبات

 

 ( قانون  2بخخنامه مو و  ماده)  - 

( 2مو وو  تقصوره)   آيي  نامهینحوه تاسيس و اداره بانك هوا و موسسوات و موالي و اعتقواري غيردولتويی،      -

 (5ماده)

( قانون برناموه  1تصوین نامه تنفيذ برخي مصوبات،آیي  نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، مو و  ماده) -

 چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران

 جهوت تعهود   دستورالعملی استفاده از خدمات بانک ها و شور ت هوای توامي  سورمایه و سورمایه گوذاری        -

 (22پذیره نویسیی، مو و  ماده)

دسووتورالعملینحوه برگووزاري جلسووات كميسوويون تخصصووي شوووراي عووالي اجووراي سياسووت هووای كلووي   -

 ( قانون اساسيی44اصل)

دسوووتورالعملیبرگزاری و نحووووه اداره جلسوووات و اخوووذ تصوووميمات هيوووات نظوووارت بووور مبوووررات زدایوووی و              -

 پروانه فعاليت های اقتصادیی تسهيل شرایط صدور مجوزها و

( درصودی نهادهوا و موسسوات عموومی غيردولتوی از سوه  بوازار        43بخخنامهی نظارت بر سه  حداكثر)  -

 (1( ماده)2هر اال و یا خدمتی، مو و  تقصره)

بخخنامهیممنوعيت اعضای مرتقط با امر واگذاری درخریداری سهام، سه  الخر ه، حق تبدم ناشوی از    -

 (  24الخر ه، حبو  مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاریی، مو و  ماده) سهام و سه 

اجووازه نامووهیاعمال اختيووارات موورتقط بووا واگووذاری بنگوواه هووا از جملووه هقبووه بنوودی،تعيي  قيمت،بازاریووابی و  -

اخلووی اسوتفاده از ليووه روش هووای عر وه،اجاره وپيمووان موودیریت بنگواه هووای قابوول واگوذاری در بازارهووای د    

 (21وخارجی توسط سازمان خصوصي سازيی، مو و  ماده)

 (33ی شرایط عمومی بيمه نامه مسئوليت مسئوالن و مجریان امر واگذاریی، مو و  ماده) -

( 4مواده)  4-2، مو وو  بنود   "ویكگی ها، شرایط و  وابط انتخا(  ارشناسوان قيموت گوذاری    "دستورالعمل -

 ری بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه های مذ ور در همي  چارچو(آیي  نامه اجرایی شيوه های قيمت گذا

 

 :بخش سوم

اسناد باالدستی قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 ( قانون اساسي44ايران و اجرای سیاست های كلي اصل ) فرهنگي جمهوري اسالمي

 

 اسالمي ايران ( قانون اساسی جمهوري44اصل چهل و چهارم) -

 هجری شمسی 8434انداز جمهوری اسالمی ایران در افق سند چخ  -

 ( قانون اساسی44سياست های  لی ابالغي اصل چهل و چهارم) -

پاس  رهقر معظ  انبال( اسالمي ايران به درخواسوت ریويس محتورم جمهوور بورای اختصوا  بخخوی از         -

 بي  اقخار    درآمدسهام شر ت های دولتی به هرح توزیع گسترده سهام 
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اندر اران اجراى سياسوتهای   بيانات رهقر معظ  انبال( اسالمي ايران در دیدار مسئوالن اقتصادى و دست -

 ( قانون اساسی  44 لی اصل)
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 بخش اول:

 قوانین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  

 ( قانون اساسي44ايران و اجرای سیاست های كلي اصل چهل و چهارم ) مياسال
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                                                                                                                         17421شماره

 5/8317/ 2تاری   

 

 بسمه تعالی

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهووري اسوالمي           

( قانون اساسي كه در جلسه علني روز دوشنقه 44ن و اجراي سياست های كلي اصل چهل و چهارم)ايرا

مورخ هخت  بهم  مواه يكهوزار و سيصود و هخوتاد و شوش مجلوس شووراي اسوالمي تصووين و در تواري            

از سوي مجمع تخخي  مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تخخي  داده شد و هي ناموه   25/3/8317

گرديده است، به پيوست جهوت اجورا    مجلس شوراي اسالمي واصل 38/4/8317مورخ  25274/113شماره 

 گردد. ابالغ مي

محمود احمدي نژاد                                                                       

 رییس جمهور
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 25274/113شماره  

 38/4/8317تاری  

 

 بسمه تعالی

 

 

 نژاد   احمدي جناب آقاي دكتر محمود

 رییس محترم جمهوري اسالمي ايران  

( 823در اجرای اصل يكصد و بيسوت و سووم)   81/2/8311مورخ  22184/31411عاف به نامه شماره         

قوانون اصوالح مووادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه اقتصوادي،          ،قانون اساسي جمهووري اسوالمي ايوران   

( قوانون  44ان و اجرای سياست های كلي اصل چهول و چهوارم)  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي اير

مجلس شوراي اسالمي كوه بوا عنووان اليحوه      1/88/8311اساسي مصو( جلسه علني روز دوشنقه مورخ 

( قانون اساسوي جمهووري اسوالمي ايوران و     44يك فوريتي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم)

بخش غيردولتي بوه مجلوس شووراي اسوالمي تبودي  و ماوابق        واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايوران بوه مجموع محتورم تخوخي  مصولحت       882اصل يكصد و دوازده )

 گردد.   نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابالغ مي

                                                      

   يجاني                         علي الر

 سالميارییس مجلس شوراي                
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  فصل اول ـ تعاريف        

ــاده       ــ1مـ  شوووود:   كوووار بووورده موووي  در ايووو  قوووانون اصووواالحات زيووور در معووواني مخوووروح مربوووو  بوووه   ــ

آن خريوداران و فروشوندگان، كاالهوا و    شود كوه در    و بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اهال  مي8        

 كنند.    خدمات مخابه يا جانخي  نزديك را مقادله مي

   گيوورد. توانوود مووورد مقادلووه و اسووتفاده قوورار      منبووول و يووا غيرمنبووول كووه مووي    ووو كوواال: هرشوويء   2        

 نيسووت. ووو خوودمت: محصووول غيرملموسووي كووه اسووتفاده از آن از فراينوود توليوود آن قابوول تفكيووك        3        

كوه داراي شخصويت    كنود، اعو  از آن    و بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كواال يوا خودمت فعاليوت موي     4        

 حبوقي يا حبيبي باشد.  

و شركت: شخ  حبوقي كه با رعايت قوانون تجوارت يوا قوانون خوا  حسون موورد تخوكيل شوده            5        

 باشد.

يك شركت كه دارنده آن هقق اساسنامه اختيوار تعيوي  حوداقل     و سهام مديريتي: ميزاني از سهام  1        

 يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد. 

كه دارنوده آن قوادر بوه تعيوي  اكثريوت اعضواء        و سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن7        

   هيأت مديره شركت باشد.

ا رعايووت قووانون بخوش تعوواوني اقتصوواد جمهوووري  و شووركت تعوواوني: شوخ  حبوووقي اسووت كووه بو     1        

كوه   8353مجلس شوراي اسالمي و موادي از قانون شركتهاي تعواوني مصوو(    8373ايران مصو(  اسالمي

است و اصالحات بعدي آنها تخكيل شده باشود. ايو  نوو  شوركت تعواوني متعوارف نيوز ناميوده          نس  نخده

 شود.    مي

عام است كه با رعايت قانون تجارت و  نوعي شركت سهاميعام:  و شركت تعاوني سهامي1        

 هاي مذكور در اي  قانون تخكيل شده باشد. محدوديت

عام است كه براي فبرزدايي از  و شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي83        

زاد است ولي در بدو تخكيل شود. عضويت ساير افراد در اي  تعاوني آ  سه دهك پایي  درآمدي تخكيل مي

   دهك پایي  درآمدي باشند. %( اعضاء آن بايد از سه73حداقل هفتاد درصد)

و رقابت: و عيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستبل براي توليد، 88        

توليدكنندگان، خريداران و  يك از هوري كه هيچ كنند، به  خريد و يا فروش كاال يا خدمت فعاليت مي

فروشندگان قدرت تعيي  قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خرو  از آن 

 محدوديتي وجود نداشته باشد. 

كننوده، خريودار و فروشونده از     و انحصار: و عيتي در بازار كه سه  يك يا چند بنگاه يا شوركت توليود  82        

تبا اي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيوي  قيموت و يوا مبودار را در بوازار داشوته باشود، يوا ورود         عر ه و 

   بنگاههاي جديد به بازار يا خرو  از آن با محدوديت مواجه باشد.

تواند كاال يا   و انحصار هقيعي: و عيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي83        

   خدمت را به قيمتي عر ه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نقاشد.
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و انحصار قانوني: و عيتي از بازار كه به موجون قوانون، توليود، فوروش و يوا خريود كواال و يوا خودمت          84        

 گيرد.   خا  در انحصار يك يا چند بنگاه معي  قرار مي

وو و ووعيت اقتصوادي مسوولط: و ووعيتي در بوازار كووه در آن توانوايي تعيووي  قيمووت، مبودار عر ووه يووا      85        

   تبا اي كاال يا خودمت يوا شورايط قورارداد در اختيوار يوك يوا چنود شوخ  حبيبوي و يوا حبووقي قورار گيورد.              

كوه براسواس آن چنود شوركت،  وم  محوو شخصويت حبووقي خوود، شخصويت            و ادغوام: اقودامي  81        

   وقي واحوووود و جديوووودي تخووووكيل دهنوووود يووووا در شخصوووويت حبوووووقي ديگووووري جووووذ( شوووووند.      حبوووو

كه براساس آن يك شركت  م  محو شخصيت حبوقي خود دو يا چند شخصويت   و تجزيه: اقدامي87        

   حبوقي جديد تخكيل دهد.

تي از سوهام يوا   كننده: بنگاه يا شركتي كوه از هريوق تملوك تموام يوا قسوم       و بنگاه يا شركت كنترل81        

سرمايه يا مديريت و يا از هر  ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاههوا يوا شوركتهاي ديگور را در يوك بوازار كنتورل        

 كند.    مي

و مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوي  مخابه يا هر شخ  ديگري 81        

، يوا بوه موجون حكو  دادگواه و يوا        قانون و يا اساسونامه آن  گيري در شركت، به موجن كه مسؤوليت تصمي 

 صالح قانوني به آنها واگذار شده باشد.   مراجع  ي

و اخالل در رقابت: مواردي كه موجن انحصار، احتكار، افسواد در اقتصواد، ا ورار بوه عمووم، منتهوي       23        

مهارت و ابتكار در جامعه و يا سولاه  شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خا ، كاهش 

 اقتصادي بيگانه بر كخور شود.  
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 هاي دولتي، تعاوني و خصوصي  فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهاي هر يك از بخش        

ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كاالها و يا خودمات بوه    فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسالمي ـ2ماده

 شود:    سه گروه زير تبسي  مي

   فعاليتهوواي اقتصووادي بووه جووز موووارد مووذكور در گووروه دو و سووه ايوو  موواده.         گووروه يووک و تمووامي             

اساسي به جز موارد موذ ور   ( قانون44گروه دوو فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم )        

 در گروه سه اي  ماده. 

   اي مخمول اي  گروه عقارتند از:ه و فعاليتها، مؤسسات و شر ت گروه سه        

  هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد)فركانس(، ( شقکه8        

   هاي اصلي تجزيه و مقادالت و مديريت توزيع خدمات پايه پستي، ( شقکه2        

روهواي  و امنيتوي بوه تخوخي  فرمانودهي  ول ني      ، انتظوامي  ( توليدات محرمانوه يوا  وروري نظوامي    3        

   مسلح،

   هوووواي اسووووتخرا  و توليوووود نفووووت خووووام و گوووواز،     ( شووووركت ملووووي نفووووت ايووووران و شوووور ت   4        

   ( معادن نفت و گاز،5        

ايووران، بانووک ملووي ايووران، بانووک سووته، بانووک صوونعت و معوودن،    ( بانووک مر ووزي جمهوووري اسووالمي 1        

   وسعه تعاون،توسعه صادرات، بانك كخاورزي، بانك مسك  و بانك ت بانك

   ( بيمه مر زي و شركت بيمه ايران،7 

   هاي اصلي انتبال بر ، ( شقکه1        

   ايوووران، ( سوووازمان هواپيموووايي  خووووري و سوووازمان بنوووادر و  خوووتيراني جمهووووري اسوووالمي     1        

   هاي بزرگ آبرساني، ( سدها و شقكه83        

 ( راديو و تلويزيون،  88        

بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصوادي مو وو  ايو  مواده بوا هور يوك از سوه          ي ، اناقا  و هقبهتخخ      

رسود و در موورد     ماه به تصوين هيوأت وزيوران موي    و دارايي ظرف شش گروه به پيخنهاد وزارت اموراقتصادي 

 ( گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصوين فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.3بند )

 شود:    شرح زير تعيي  مي قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به ـ5ماده

گذاري و مديريت بوراي دولوت در آن دسوته از بنگاههواي اقتصوادي كوه مو وو          الف و مالكيت، سرمايه         

اي،  ( ايو  قوانون اسوت، اعو  ازهرحهواي تملوك داراييهواي سورمايه        2فعاليت آنها مخومول گوروه يوك مواد  )    

هواي خصوصوي و تعواوني و بخوش عموومي غيور        سه و يا شركت دولتي، مخاركت بوا بخوش  تأسيس مؤس

 دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنو  است.  
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الخوركه،   الخوركه، حوق تبودم ناشوي از سوهام و سوه        دولت مكلوف اسوت سوه ، سوه     ـ 1تبصره        

و مؤسسات دولتوي و غيردولتوي كوه     ، بنگاهها برداري و مديريت خود را در شركتها ، حق بهره حبو  مالكانه

( اي  قانون است، تا پايوان قوانون برناموه چهوارم توسوعه اقتصوادي،       2مو و  فعاليت آنها جزء گروه يك ماد )

غيردولتوي واگوذار    هاي خصوصوي، تعواوني و عموومي    ايران به بخش اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي

 نمايد.  

( ايو   2و موديريت دولوت در بنگاههواي مربوو  بوه گوروه يوك مواده)         تداوم مالكيت، مخاركتـ 2تبصره        

و يوا   قانون و بعد از انبضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصوادي، اجتمواعي و فرهنگوي جمهووري اسوالمي      

و براي مودت معوي     شرو  فعاليت در موارد  روري تنها با پيخنهاد دولت و تصوين مجلس شوراي اسالمي

   مجاز است.

هوواي نوووي  و صونايع پرخاوور، دولووت   در منوواهق كمتور توسووعه يافتوه و يووا در زمينووه فنواوري   ـــ 5تبصـره         

اي ماننود سووازمان گسووترش و   ( از هريوق سووازمانهاي توسووعه 2توانوود بوراي فعاليتهوواي گووروه يوك موواده)   موي 

گوذاري كنود.    هاي غير دولتي مختركًا سورمايه  %( با بخش41ونه درصد ) نوسازي صنايع ايران تا سبف چهل

برداري بوه   دراي  موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره

   بخش غير دولتي واگذار كند.

%( از ارزش مجمو  سهام بنگاههواي دولتوي در هور فعاليوت     13( و دولت مكلف است هختاددرصد)         

هوواي خصوصووي، تعوواوني و  آهوو  را بووه بخووش اسووتثناء راه و راه( ايوو  قووانون بووه 2مخوومول گووروه دو موواده )

 غيردولتي واگذار نمايد.   عمومي

( 2دولت مجاز است به منظور حفظ سه  بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گوروه دو مواده )  ـ 1تبصره        

قتصوادي بوه   اي  قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استبالل كخور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه ا

%( ارزش ايو  فعاليتهوا در بوازار بيخوتر     23گذاري نمايود كوه سوه  دولوت از بيسوت درصود )       ميزاني سرمايه

   نقاشد.

بخخوهاي   آه  هستند. سه  بهينه  بخخهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راهـ 2تبصره        

اي خواهد بود كه به پيخنهاد مخترك وزارت  نامه ي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آه  ماابق آی

 وترابوووووووري و وزارت اموراقتصوووووووادي و دارايوووووووي بوووووووه تصووووووووين شووووووووراي عوووووووالي اجووووووورای       راه

 ( قانون اساسي خواهد رسيد.  44سياست های كلي اصل چهل و چهارم) 

نود گنودم و   دولت مكلف است درحد مبابله با بحران نسقت به تأمي  كاالهاي اساسوي مان ـ 5تبصره        

 سوخت براي مدت معي ، تمهيدات الزم را بينديخد.  

( ايو  قوانون   2) گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مخمول گروه سوه مواد      و سرمايه         

 منحصرًا در اختيار دولت است.  

ي غيردولتووي هووا خريوود خوودمات مووالي، فنووي، مهندسووي و مووديريتي از بنگاههوواي بخووش ـــ 1تبصــره        

ناموه اي   %( دولت هقق آیي 833) ( اي  قانون به شر  حفظ مالكيت صددرصد 2درفعاليتهاي گروه سه ماده)

ربوط بوه    اقتصادي و دارايوي بوا همواهنگي دسوتگاه هواي  ي      ماه به پيخنهاد وزارت امور كه ظرف مدت شش

   رسد، مجاز است. تصوين هيأت وزيران مي
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و امنيتوي نيروهواي مسولح و امنيتوي حوداكثر       ، انتظوامي   ه كاالها و خودمات نظوامي  نامه مربو  ب آیي         

ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفا  و پختيقاني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصوين به فرمانودهي كول   

 نيروهاي مسلح تبدي  خواهد شد.  

مخومول ايو  قوانون نيسوت و     هاي سالمت، آموزش و تحبيبوات و فرهنو     فعاليتهاي حوزه ـ 2تبصره        

هرگونه توسعه توسط بخخهاي دولتي و غيردولتي و همچني  هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در ايو   

سال از ابوالغ ايو  قوانون بوه تصووين مجلوس شووراي         اي خواهد بود كه ظرف مدت يك ها ماابق اليحه حوزه

 رسد.   اسالمي مي

ــاده         ــ4مـ    شوووود : بخوووش غيردولتوووي بوووه شووورح زيووور تعيوووي  موووي   قلمووورو فعاليتهووواي اقتصوووادي  ــ

( اي  قوانون منحصورًا در اختيوار    2گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يک ماد  ) الف و سرمايه         

   بخش غيردولتي است.

انون مجواز  ( ايو  قو  3( بند)الف( مواده ) 3( و)2هاي) ورود دولت در اي  فعاليتها با رعايت تقصره تبصره ـ         

 است.  

هواي   ( ايو  قوانون بوراي بخوش    2گذاري، مالكيت و موديريت در فعاليتهواي گوروه دو مواده )     ( و سرمايه         

   غيردولتي مجاز است. خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي

( 2غيردولتي در موارد مخومول گوروه سوه مواده )       و فعاليت بخخهاي خصوصي و تعاوني و عمومي         

   ( ايوووووو  قووووووانون مجوووووواز اسووووووت. 3موووووواده )«  »( بنوووووود 8انون بووووووا رعايووووووت تقصووووووره)ايوووووو  قوووووو

بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتقاري و ساير بنگاههاي واساه پولي كوه ققول و    ـ  3ماده        

شود صرفًا در  شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي  بعد از تصوين اي  قانون تأسيس شده يا مي

عام مجاز بوه فعاليوت هسوتند. سوبف مجواز تملوك سوهام           سهامي  عام و تعاوني  سهامي  لن شركتهاي قا

عام يا هر مؤسسه و نهواد    عام يا تعاوني سهامي   سهامي  هور مستبي  يا غيرمستبي  براي هر شركت به

%( 5د )%( و بوراي اشوخا  حبيبوي و سواير اشوخا  حبووقي پون  درصو        83) درصد  غيردولتي ده عمومي 

هاي مجواز در ايو  مواده توسوط هور يوك از اشوخا  موذكور باهول و           شود. معامالت بيش از سبف تعيي  مي

األثر است. افزايش سبف سه  مجاز از هريوق ار  نيوز مخومول ايو  حكو  اسوت و ورا  و يوا اوليواء          ملغي

ر وراثت خواهند بوود.  قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سبف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حص

هواي مجواز ايو  مواده      ماه به سبف افزايوش قهري سوبف مجاز سهام به هر هريق ديگر بايد ظرف مدت سه

   كاهش يابد.

اشخا  حبيبي سهامدار بنگاههاي مو و  اي  ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسور،  ـ 1تبصره        

تا سبفي مجاز هستند سهام داشته باشند كوه    مادر منحصرًا فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و

   نتواننووووود مخووووووتركًا بووووويش از يووووووك عضوووووو هيووووووأت موووووديره را در ايوووووو  بنگووووواه تعيووووووي  كننوووووود.     

رسود،    دولت مكلف است با پيخنهاد بانوك مركوزي كوه بوه تأييود شووراي پوول و اعتقوار موي         ـ 2تبصره        

در خصو  نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي مو و  اي  ماده بوه  اقدامات قانوني الزم را ظرف مهلت سه ماه 

 انجام رساند.  

سوال از تواري  تصووين ايو       بنگاههاي غير دولتي موجود مو و  اي  قانون موظفند ظرف يك ـ5تبصره        

 قانون خود را با شرايط اي  ماده تاقيق دهند.  
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اي كوه منحصورًا بوه امور      الحسونه  هواي قور    ندو و صو  الحسونه   هاي اعتقواري قور    تعاونيـ 4تبصره        

 پردازند، از شمول اي  ماده مستثني بوده و تابع مبررات خود مي باشند  الحسنه مي قر 

در تاسيس بانك مخترك ايراني و خارجي سه  هرف خارجي از سبف هاي منودر  در   -3تبصره             
 اي  ماده مستثني است.

تنها مجواز اسوت بوا مخواركت خوارجي اقودام بوه تاسويس بانوك توسوعه اي            دولت جمهوري اسالمي ايران
 نمايد.

 1%( سهام ايراني، ايراني محسو( مي شوند.58اشخا  حبوقي خارجي با حداقل) -8

و  8311مصوو(   ( قوانون محاسوقات عموومي   5غيردولتوي مو وو  مواده)    مؤسسوات عموومي   ـ  6ماده   

نهوا حوق مالكيوت مسوتبي  و غيرمسوتبي  مجموعوًا       اصالحات بعودي آن و شوركتهاي تابعوه و وابسوته آ    

 %( سه  بازار هر  اال یا خدمت را دارند.  43حداكثر تا چهل درصد)

هواي دولوت بوه ايو  مؤسسوات، نهادهوا و شوركتها از هريوق واگوذاري سوهام            تأديه بودهي ـ 1تبصره        

 هووووواي مبووووورر در ايووووو  قوووووانون مجووووواز اسوووووت.  مو وووووو  ايووووو  قوووووانون تنهوووووا بوووووا رعايوووووت سوووووبف 

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر ُحس  اجرای اي  ماده و تقصره آن نظارت  ند ـ 2تبصره        

عالي اجورای سياسوت هوای كلوي اصول چهول و چهوارم         و در صورت مخاهده موارد مغاير، آن را به شوراي 

 ( جهت اتخا  تصمي  اعالم نمايد.  44)

گوذاري و صودور مجووز فعاليتهواي اقتصوادي بوراي        ع در امور سورمايه  به منظور تسهيل و تسوري  ـ7ماده        

( ايو  قوانون، شووراهاي    11هاي غيردولتي در قلمروهاي مجواز، دسوتگاه هواي دولتوي مو وو  مواده)       بخش

هاي صنفي موظفند ترتيقي اتخا  نمايند تا كليه مبوررات نواظر    شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه اسالمي

وكار با رويكورد حوذف مجوزهواي غير وروري، تسوهيل       گذاري و كسن  و مجوزهاي سرمايه ها بر صدور پروانه

سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصوين اي  قانون  شرايط دريافت مجوزها و شفاف

ط اي اصالح، تهيه و تدوي  شود كه پاس  متبا ي حداكثر ظرف ده روز از تاري  ثقت درخواست توس به گونه

ربط موظف است فهرست مدارک موورد   ربط  تقًا داده شود. در صورت مثقت بودن پاس ، مرجع  ي مرجع  ي

نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را  تقًا به متبا ي اعالم و پس از دريافت مدارک  امول و اسوناد   

به انجام  ار، صدور پروانه، مجوز ماه نسقت  واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعالم شده، حدا ثر ظرف يک

مواه   يا عبد قرارداد با متبا ي، اقدام نمايد. چنانچه هريک از مراجع مسؤول صدور پروانه يوا مجووز هوي يوک    

بوار و حودا ثر    گوذاري اسوتان بوراي يوك     الذ ر قادر به انجام تعهد خود نقاشد، بوا موافبوت سوتاد سورمايه     فو 

   ماه ديگر فرصت خواهد يافت. يک

ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوو(   در صورت منفي بودن پاس ، مرجع  ي ـ1تبصره        

 به متبا ي اعالم نمايد.  

ربط در پايان مدت اعالم شوده بوه تعهود خوود      در صورت مثقت بودن پاس ، چنانچه مرجع  ي ـ2تبصره        

ا وي از پاسو  دريوافتي قوانع نخوود اعتورا        عمل ننمايد و يوا در صوورت منفوي بوودن پاسو ، چنانچوه متب      

   گذاري استان قابل هرح است. متبا ي در ستاد سرمايه

                                                 
0

( قانون اساسي 44ه قانون الحا  يك تقصره به قانون اصالح موادي از ....و اجراي سياستهاي كلي اصل)ماده واحد - 

 . 4/3/8311مصو(
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ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع  گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه ستاد سرمايه        

ي و ادارات كوول تعوواون و و معووادن، جهوواد كخوواورزي، كوواروامور اجتموواعي، بازرگوواني، امووور اقتصووادي و دارايوو

شود. ايو  سوتاد مكلوف اسوت ظورف مودت پوانزده روز از تواري            زيست هر استان تخکيل مي حفاظت محيط

ربوط رسويدگي و در صوورت وارد دانسوت       دريافت اعترا ، به مو و  در چارچو( مبررات دسوتگاه هواي  ي  

 ند و فرد يوا افوراد متخلوف را     ر مياعترا ، ریيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تبا اي متبا ي را صاد

گونوه افوراد را تأييود نمايود بوه       نمايود. چنانچوه هيوأت، تخلوف ايو        ربط معرفي موي  به هيأت تخلفات اداري  ي

( 7/1/8372( قوانون رسويدگي بوه تخلفوات اداري )مصوو(      1بوه بعود مواده)   « د» مجازاتهاي مبرر در بنودهاي 

سووم اعضواء رسوميت دارد و تصوميمات آن بوا رثي ا ثريوت        محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضوور دو 

 مالق حا ري  معتقر است.  

در مواردي كه هرح متبا ي به موافبت دستگاه هاي فرا استاني نياز داشته باشود بوه اعتورا  وي            

يوا   و دارايوي   الوذ ر بوه رياسوت وزيور اموور اقتصوادي       ربط فو  در هيأتي متخكل از معاوني  دستگاه هاي  ي

   معاون وي به ترتين مبرر در اي  تقصره رسيدگي خواهد شد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصوين اي  قانون با همكواري  ـ 5تبصره        

گوذاري در كليوه    بورداري يوا نظواير آن كتوا( راهنمواي سورمايه       كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يوا بهوره  

بوار بوا رويكورد تسوهيل مبوررات و حوذف مجوزهواي غيور          اي اقتصادي را منتخور و هور شوش مواه يوك     فعاليته

 ووروري، آن را مووورد تجديوود نظوور قوورار دهوود. ايوو   تووا( راهنمووا تنهووا مسووتند تعيووي  تکوواليف متبا وويان         

ختر از گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعااء مجوز يا پروانه، مدارك يا شراياي بي سرمايه

 موارد مصرح در آن را ماالقه كند.  

زدايي و تسهيل شورايط صودور    ریيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مبررات ـ4تبصره        

فعاليتهاي اقتصادي نمايود. ايو  هيوأت مكلوف اسوت بوراي موواردي كوه تحبوق ايو  اهوداف              مجوزها و پروانه

 ورد نظوووور را تهيووووه و تبوووودي  هيووووأت وزيووووران نمايوووود.   محتووووا  بووووه تغييوووور قووووواني  اسووووت، لوووووايح موووو  

كننود، موظفنود هور      كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صوادر موي   ـ  3تبصره        

بار اهالعات مربو  به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسن و كار را كه ورود بوه آنهوا    شش ماه يك

 از دارد در اختيوووار متبا ووويان قووورار داده و بوووراي اهوووال  عمووووم منتخووور نماينووود.  بوووه مجووووز يوووا پروانوووه نيووو

مواه بوه تصووين هيوأت      ودارايوي ظورف مودت سوه     نامه اجرایي اي  ماده به پيخونهاد وزارت اموراقتصوادي   آیي 

 وزيران خواهد رسيد.  

( ايو  قوانون   2يك و دو ماده )هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه  ـ  8ماده         

شووود، عينووًا و بووا اولويووت بووراي بنگوواه يووا فعاليووت اقتصووادي مخووابه در بخووش خصوصووي، تعوواوني و       مبوورر 

   غيردولتي بايد درنظر گرفته شود. عمومي

دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصوين اي  قانون كليه امتيازات موجود مو وو  ايو     تبصره ـ         

   و كند يا تعمي  دهد.ماده را لغ
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 فصل سوم ـ سیاست های توسعه بخش تعاون    

%( توا پايوان   25)  درصود  و پون    منوظور افزايش سه  بخش تعاون در اقتصاد كخور به بيست   به ـ9ماده      

 ، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:  8313سال 

 خواورزي، سوازمان    وزارت تعواون بوا همكواري وزارت جهواد    الوف و سوند توسوعه بخوش تعواون توسوط                

و دارايووي، وزارت بازرگوواني، بانووك مركووزي جمهوووري      ريووزي كخووور، وزارت اموراقتصووادي   و برنامووه مووديريت

ايوران كوه در آن مجموعوه راهكارهواي نيول بوه سوه          مركزي جمهوري اسالمي تعاون  ايران و اها   اسالمي

ليت هر يك از دسوتگاه هوا تعيوي  شوده باشود، تهيوه و بوراي تصووين بوه          %( و مسؤو25وپن  درصد ) بيست

   هووواي سووواالنه قووورار گيووورد.  شوووود. ايووو  سوووند بايووود مقنووواي تووودوي  بودجوووه    وزيوووران تبووودي  موووي هيوووأت

جوز مالياتهوا و ارا وه      ( و در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مخوقهايي را و بوه           

   %( بوويش از بخووش غيرتعوواوني خواهوودبود.  23درصوود ) ايووت بووراي تعوواوني هووا بيسووت  كنوود، ايوو  حم   مووي

تعواوني انجوام خواهود      هاي زير در شوركتهاي  اي  ماده، حمايت« (»   و عالوه بر حمايت مو و  بند          

   گرفت:

شوركتهاي  الحسنه بوراي توأمي  تموام يوا بخخوي از آورده       و كمك بالعو  و پرداخت تسهيالت قر 8        

   كه اعضاء آن در زمان دريافت اي  حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.  تعاوني

   %(.23ميوزان بيسوت درصود )     بيمه سه  كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به و تخفيف حق2        

   صورت رايگان. ، كارآموزي، بهوري، آموزش كارآفريني، مهارت و ارا ه مخاوره، كمك به ارتباء بهره3        

انودازي   گوذاري اوليوه بوراي راه    هواي سورمايه   و پرداخت يارانوه سوود تسوهيالت بوانكي و سواير هزينوه      4        

   شركت تعاوني.

 سازي ارا ي.   اندازي بانك اهالعاتي، تملك و آماده و كمك به انجام ماالعات، تهيه هرح، راه 5        

هاي فراگيرملي براي فبرزدايوي و ايجواد    عام و تعاوني  خكيل شركتهاي تعاوني سهاميد و كمك به ت         

 و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.  

 هو و حمايت مالي براي توانمندسازي اهاقهاي تعاون.         

و و تأسوويس بانووك توسووعه تعوواون بووا سوورمايه اوليووه معووادل پوون  هووزار ميليووارد ريووال از محوول حسووا(            

 اي بخش تعاون.  ارزي توسط دولت براي تأمي  منابع سرمايه خيره 

اساسنامه اي  بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصوين اي  قانون بوا رعايوت قوواني  و مبوررات             

رسود.   بانكي با پيخنهاد مخترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصووين هيوأت وزيوران موي    

   بانك مذكور خواهد بود. ون ریيس مجمع عموميوزير تعا

صندو  تعواون پس از تأسويس بانك توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندو   ومانت   ـ1تـبصره        

 شود.    گذاري تعاون بدون داشت  حق ايجاد شعقه، تقديل مي سرمايه

 شود.    به بانك توسعه تعاون واگذار مي شعن صندو  با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن        
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و  اقتصوادي   مابي  صندو  و بانك توسط كارگروهي متخكل از وزير تعاون، وزيور اموور   حسا( في تسويه        

مواه پوس از واگوذاري شوعن انجوام       ريوزي كخوور ظورف حوداكثر سوه      دارايي، ریيس سازمان مديريت و برنامه 

 گردد.    مي

هاي دولوت   ولت از سود قابل تبسي  بانك توسعه تعاون براي تأمي  بخخي از كمكسه  دـ 2تبصره        

 شود.    به بخش تعاون صرف مي

حمايتهاي مذكور در اي  ماده مانع از اختصا  ساير حمايتهاي مربو  به اقخار خوا  مثول    ـ5تبصره        

   نخواهوووود بووووود. روسووووتاييان، افووووراد تحووووت پوشووووش نهادهوووواي حمووووايتي، ايثووووارگران و نظوووواير آن        

 زوووو منووووابع الزم بوووراي اجووورای ايووو  مووواده در بودجوووه سووواالنه در رديوووف مسوووتبلي تحوووت عنووووان             

  منظور خواهد شد.« ها گيري و توانمند سازي تعاوني شكل» 

ح و وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در اموور اجرایوي و موديريتي تعواوني هوا و               

مواه   ايران ظرف شوش  ت های توسعه بخش، با همكاري اها  تعاون مركزي جمهوري اسالميبهقود سياس

پس از تصوين اي  قانون، نسقت به بازنگري در قواني  و مبررات حاك  بر بخش تعاوني اقودام و لووايح موورد    

 نياز را به هيأت وزيران پيخنهاد نمايد.  

ني مجازند در بودو تأسويس يوا هنگوام افوزايش سوورمايه توا        هاي تعاو كليه شركتها و اتحاديه ـ11ماده        

%( كول آراء و  35وپون  )  %( سهوام خوود را بوا امكوان اعموال رثي حوداكثر توا سوي       41ونه درصد ) سبف چهل

تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همي  نسقت به شر  عدم نبت حاكميوت اعضواء و رعايوت سوبف معوي       

در اساسنامه معي  خواهد شد به اشخا  حبيوبي يا حبوقي  براي سه  و رثي هر سهامدار غيرعضو كه

گوذاري خوارجي    غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخا  غيرايراني بايد با رعايت مبررات حاك  بر سورمايه 

هاي تعاوني تخصصي در چارچو( موواد   باشد. همچني  شركتهاي تعاوني مجازند نسقت به تخكيل اتحاديه

( قوانون بخوش   43ماده )« 2»و بدون رعايت تقصره  8353تهاي تعاوني مصو( سال ( قانون شرك12( و )18)

 اقووووووووودام نماينووووووووود.   8373 ايوووووووووران مصوووووووووو( تعووووووووواوني اقتصووووووووواد جمهووووووووووري اسوووووووووالمي 

هاي تعاوني ميزان رثي اعضواء متناسون بوا تعوداد اعضواء و ميوزان سوهام يوا          در مجمع عمومي انوا  اتحاديه

گردد. معامالت موديران شوركتهاي     بي از آنها وفق اساسنامه تعيي  ميحج  معامالت آنها با اتحاديه يا تلفي

 ( قانون تجارت خواهد بود. 821هاي تعاوني مخمول ماده ) تعاوني و اتحاديه

و  8311( قوانون مالياتهواي مسوتبي  مصوو(     835بوه مواده )  « 1»مت  زير بوه عنووان تقصوره    ـ 11ماده        

 گردد:    اصالحات بعدي آن الحا  مي

هاي تعاوني متعوارف و شوركتهاي تعواوني     درآمد مخمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه ـ  6تبصره         

   باشد.  تخفيف از نرخ مو و  اي  ماده مي %(25عام مخمول بيست وپن  درصد) سهامي

هوواي  وزارت تعوواون موظووف اسووت تمهيوودات الزم را بووه منظووور تخووكيل و توسووعه تعوواوني   ـــ12مــاده        

 عووووام بوووا رعايووووت شووورايط زيوووور معموووول داشووووته و بووور ُحسوووو  اجووورای آن نظووووارت نمايوووود:       سوووهامي 

و حداكثر سه  هر شخ  حبيبي، مستبي  و غيرمستبي  در زمان تأسيس و هول فعاليت نقايد از 8        

 ني  درصد سرمايه شركت تجاوز كند.  



 09 

فراگيرملوي يوا    هرگاه خود شركت تعواوني عام،  و اشخا  حبوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي2        

%( سوهام را دارنود. سواير اشوخا  حبووقي      83درصود )  عام باشند حداكثر حق مالكيوت ده  تعاوني سهامي

%( از سوهام را  5متناسن با تعداد سهامداران مستبي  و غيرمستبي  خود حداكثر حق مالكيت پن  درصد )

 دارند.  

ي و مجمووو  آنهووا بووا رعايووت مفوواد ايوو  قووانون در منوواهق كمتوور ووو هوور يووك از اشووخا  حبوووقي دولتوو3        

%( فعاليتهاي مجاز در اي  قوانون  23درصد) %( و در ساير مناهق تا بيست41ونه درصد ) يافته تا چهل توسعه

مجاز به مخاركت با تعاوني از منابع داخلوي خوود هسوتند. مؤسسوات عموومي غيردولتوي نيوز هور يوك توا           

 %( مجاز به مخاركت هستند.  41) درصد ونه تا چهل %( و جمعًا23بيست درصد)

غيردولتوي و شوركتهاي دولتوي مسوتبي  و      در هر حال سه  مجموو  بنگاههوا و مؤسسوات عموومي            

%( بيخوتر  41درصود )  ونوه  هاي هيوأت موديره نقايود از چهول     غيرمستبي  چه در ميزان سهام و چه در كرسي

 گردد. 

مايه، در صورتي كوه تموام يوا برخوي سوهامداران از حوق تبودم خوود اسوتفاده          و در زمان افزايش سر4        

 نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اي  سهام تبدم دارند.  

عوام كوه تعوداد سوهامداران آن از پانصود نفور بيخوتر باشود بوا           در تعواوني سوهامي   و مجامع عمومي  5        

هامداران مخيرنوود از هريووق بلوووك، نماينووده انتخووا( كننوود و يووا بنوودي برگووزار خواهوود شوود. هوور يووك از سوو  بلوووك

اي  ناموه  بندي در آیوي   حضور يابند. براي رعايت حبو  سهامداران خرد نحوه بلوك مستبيمًا در مجمع عمومي

تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيخنهاد و بوه تصووين هيوأت     شود كه مختركًا توسط وزارت  تعيي  مي

 رسد.    وزيران مي

و كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نبل و انتبال آن منو  به ثقت در دفتور سوهام شوركت و رعايوت       1        

سبف مالكيت سهام مبرر در اساسنامه به تخخي  هيوأت موديره اسوت كوه نقايود از سوبف مبورر در ايو          

 د بووووود. موووواده تجوووواوز كنوووود. هوووور توووووافبي بوووور خووووالف حكوووو  ايوووو  بنوووود باهوووول و بالاثوووور خواهوووو         

 هووواي تعووواون درآينووود.    تواننووود بوووه عضوووويت اهوووا     عوووام موووي  وووو شوووركتهاي تعووواوني سوووهامي  7        
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 فصل چهارم ـ ساماندهي شركت هاي دولتي  

وري  منظور ساماندهي و استفاده مالو( از شركتهاي دولتي و افزايش بوازدهي و بهوره   به  ـ15ماده        

ماننود دولوت مكلوف      ( اي  قانون در بخوش دولتوي بواقي موي    3با رعايت ماده )و اداره مالو( شركتهايي كه 

 است:  

گوذاري و اعموال وظوايف حواكميتي را كوه بوه پيخونهاد وزارت اموور          الف و كليه امور مربو  به سياست         

 شوود هوي دو سوال از تواري  تصووين ايو  قوانون از شوركتهاي          اقتصادي و دارايي و تصوين دولت تعيي  موي 

 ربوووووط محوووووول كنووووود.  هوووووا و مؤسسوووووات دولتوووووي تخصصوووووي  ي دولتوووووي منفوووووك و بوووووه وزارتخانوووووه

تقووديل و ووعيت كاركنووان شووركتهاي مو ووو  ايوو  بنوود بووا رعايووت حبووو  مكتسووقه در قالوون  تبصــره ـ          

 اي خواهد بود كه به تصوين هيأت وزيران خواهد رسيد.   نامه آیي 

شووند بوه     اننود و يوا براسواس ايو  قوانون دولتوي تخوكيل موي        م  ( و شركتهايي كه دولتي بواقي موي           

 ها صرفًا در دو قالن فعاليت خواهند كرد:   استثناي بانكها و بيمه

( شركت مادرتخصصي يوا اصولي كوه سوهامدار آن مسوتبيمًا دولوت و يوا ریويس مجموع عموومي آن           8        

   جمهور است. ریيس

هامداران آنهوا شوركتهاي مادرتخصصوي يوا اصولي هسوتند.       ( شركتهاي عمليواتي يوا فرعوي كوه سو     2        

در   تأسيس شركت جديد يوا تملوك شوركتهاي ديگور توسوط ايو  شوركتها بوه شورهي مجواز اسوت كوه اوالً            

%( سوهام شوركتهاي تأسويس يوا     833اي كه قانون براي آنها تعيي  كورده باشود و ثانيوًا صددرصود )     محدوده

   درآيد.تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت 

گذاري هر شركت دولتوي در سواير شوركتهاي دولتوي فبوط در صوورتي        مخاركت و سرمايهـ 1تبصره        

گذار مرتقط باشد و دولت جوواز   پذير با فعاليت شركت سرمايه مجاز است كه مو و  فعاليت شركت سرمايه

گوذاري آنهوا    اي سورمايه هوا و شوركته   آن را صادر كنود. ايو  حكو  شوامل بانكهوا، مؤسسوات اعتقواري، بيموه        

 شود.    نمي

ميووزان و چگووونگي مالكيووت سووهام سوواير بنگاههوواي اقتصووادي توسووط بانكهوواي تجوواري و  ـــ 2تبصــره        

تخصصي دولتي به پيخنهاد شوراي پول و اعتقار به تصوين هيأت وزيران خواهود رسويد ولوي در هور صوورت      

اي باشد كوه در اختصوا  منوابع بوانكي بوه متبا ويان        هگذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نقايد به گون سرمايه

   تسهيالت، خللي ايجاد نمايد.

افتتاح و تداوم فعاليوت دفواتر و شوعن خوار  از كخوور شوركتهاي دولتوي تنهوا بوا پيخونهاد            ـ5تبصره        

ران مجواز  وزيو  كخوور و تصووين هيوأت    ريوزي   مديريت و برناموه  و دارايي و سازمان  مخترك وزارت اموراقتصادي 

   هاي دولتي از شمول اي  حك  مستثني هستند. است. بانكها و بيمه

دولت مكلف است ترتيقاتي اتخا  نمايد كه تغيير و تصووين اساسونامه بنگاههواي دولتوي و     ـ 4تبصره        

الح صو  گيرند به تصووين مراجوع  ي    وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اي  قانون در جريان واگذاري قرار مي

 برسد.  
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هواي   هاي مغاير با مو و  اي  مواده و تقصوره   العمل ها و دستور نامه دولت موظف است آیي  ـ  3تبصره        

 االثر اعالم نمايد.   آن را ملغي

كليوه   8313عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال  ـ14ماده        

 ابد.  ها خاتمه ي واگذاري

اي  هاي تأسويس انجمنهواي صونفي و حرفوه      ماه زمينه است حداكثر ظرف شش دولت موظف ـ13ماده        

اي، اصوول   را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراه  نمايد. اي  انجمنها براي تحبق مبوررات صونفي و حرفوه   

اينود. دسوتگاه هواي اجرایوي     نم هاي مرتقط فعاليوت موي   و تكنولوژي در رشته اي و توسعه علمي حرفه اخال 

   ها نظر مخورتي اخذ نمايند. موظفند در تدوي  واصالح  وابط و مبررات از اي  انجم 

سواح اشوتغال و اسوتمرار توليود در بنگاههواي        منظور حمايوت از نيوروي انسواني، حفوظ     به ـ16ماده        

در برابور بيكواري    پيش از واگوذاري، مخمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را 

 بيمه نمايد و به تناسن اقدامات زير را انجام دهد:  

( قوانون بازسوازي و نوسوازي صونايع مصوو(      83( و )1و بازنخستگي پيش از موعد براسواس موواد )  8        

 گووووووردد.  تمديوووووود مووووووي  8313كووووووه بووووووراي ايوووووو  بنگاههووووووا تووووووا پايووووووان سووووووال       21/83/8315

   ر اساس توافق.و بازخريد ب2        

تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثقت و اي  شور     و پس از اقدامات فو ،3        

را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگوذار شوده توا پون  سوال حوق كواهش تعوداد كاركنوان          

 خويش را ندارند.  

ه حا ر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افوزايش دهنود   و براي خريداران شركتهايي ك4        

 مخوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعالم نمايد.  

كوارگيري نيوروي موازاد در واحودهاي ديگور راسوًا و يوا بوه كموك خريوداران بنگاههوا بوا              و آمووزش و بوه    5        

   .وغيرمالي استفاده از مخوقهاي مالي

اعمال مخوقهاي مالي و يا غيرمالي مو و  اي  ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بوود  ـ 1تبصره        

كه به پيخنهاد هيأت واگذاري به تصوين شوراي عوالي اجورای سياسوت هوای كلوي اصول چهول و چهوارم         

 ( قانون اساسي خواهد رسيد.  44)

اري از مخوقهاي مالي و يا غيرموالي، برناموه كتقوي خوود را     خريداران مكلفند در ازاء برخوردـ 2تبصره        

 براي حفظ ساح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارا ه كنند.  
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 فصل پنجم ـ فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي         

ماه از تصوين ايو    قانون مكلفند ظرف شش( اي  11كليه دستگاه هاي دولتي مو و  ماده) ـ17ماده        

( ايو  قوانون را در هور بوازار بور اسواس       2( مواده) 2( و )8هواي )  قانون كليه بنگاههواي دولتوي مخومول گوروه    

آوري، و عيت مالي، روابوط صونعتي و ميوزان حساسويت مصورف كننوده        عواملي از جمله اندازه شركت، ف 

ه و فهرسوت شوركتها و حبوو  و داراييهواي مصورح در      بنودي نموود   نسقت به محصول توليدي شوركت هقبوه  

( اي  قانون، پيخنهاد واگذاري آنهوا را بوه هموراه تعوداد نيوروي انسواني، فهرسوت امووال         3ماده)« 8»تقصره 

منبول و غيرمنبول، كليه اهالعات و مدارك الزم و آخري  صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت اموور  

 مايند.  اقتصادي و دارايي ارا ه ن

هواي موالي مربوو  بوه      الف و وزارت امور اقتصادي و دارايوي مكلوف اسوت اهالعوات و مودارك و صوورت               

بنگاههاي قابل واگذاري را دريافوت و توسوط سوازمان حسابرسوي يوا حسوابداران رسومي بررسوي و تأييود          

 نمايد.  

ي خريدار، اهالعات، مدارك و صوورتهاي  ( و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تبا ا         

 مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.

سازي مكلف است با رعايت مفواد ايو  مواده بوراي فوروش بنگاههواي مخومول           و سازمان خصوصي         

مخوخ   بنودي   واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از هي مراحل مذكور در اي  قانون بوا زموان  

 دو ماهه انجام دهد.  

بنوودي بنگاههووا، تأييوود صووورتهاي مووالي و بازاريووابي   نامووه اجرایووي ايوو  موواده شووامل نحوووه هقبووه  آیووي         

مواه بوه    و دارايوي حوداكثر ظورف مودت سوه      بنگاههاي مخمول واگذاري بنا به پيخونهاد وزارت اموراقتصوادي   

 تصوين هيأت وزيران خواهد رسيد.  

تخلف از احكام اي  ماده و يا ارا ه اهالعات ناق  يوا نادرسوت يوا كتموان اهالعوات مخومول        ـ1تبصره        

   ( اي  قانون است.15حك  ماده )

مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقوايع موالي يوا     اعضاء هيأتـ 2تبصره        

ن و عيت واقعي بنگواه نماينود متخلوف محسوو( و بوه      هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمود انتخار گزارش

   ( اي  قانون محكوم خواهند شد.75( و )72مجازاتهاي مبرر در مواد )

سازي مكلف است خسوارات ناشوي از كتموان وقوايع موالي و يوا انتخوار         سازمان خصوصيـ 5تبصره        

 رت ديووده پرداخووت نمايووود.   ربووط بووه خريووداران خسووا     هوواي مووالي غيرواقووع را بووا رثي مراجووع  ي      گووزارش 

جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مخمول واگوذاري، از زموان تصووين فهرسوت بنگاههوا       ـ18ماده        

 شود:    توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي

   شود.  و دارايي منتبل مي  و كليه حبو  مرتقط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي8        

و از زمان تصوين واگذاري، هرگونه نبل و انتبال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجووز وزارت اموور   2        

 اقتصادي و دارايي در حك  تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسو( و قابل پيگرد قانوني است.  
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ات حاك  بر شركتهاي قابل واگذاري به شود در اساسنامه و مبرر مي و به هيأت واگذاري اجازه داده 3        

سال و قابل تمديد تا دوسال( در قالن قانون تجوارت در جهوت تسوهيل در     بخش غيردولتي)صرفًا در مدت يك

واگذاري و اداره شركتها، اصالحات الزم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور ايو  شوركتها مخومول مبوررات     

 حاك  بر شركتهاي دولتي نيستند.  

و وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليوه شورايط الزم را بوراي عر وه در بوورس اورا  بهوادار       4        

   ( اي  قانون فراه  نمايد.23ماده )« الف» براي بنگاههاي مخمول بند 

 و در اجرای اي  قانون وزارت اموور اقتصوادي و دارايوي مجواز اسوت آن دسوته از هرحهوا و تصووديهاي          5        

شووند و يوا در قالون     اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه بوه صوورت شوركت مسوتبل اداره نموي     

باشند و صرفًا به منظور واگذاري، ابتدا تقديل  شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي  غيرشركتي اداره مي

ز زمان تقديل و بوا رعايوت   به شخ  حبوقي مناسن نموده و ستس نسقت به واگذاري آنها ظرف يك سال ا

معتقور   8312( ايو  قوانون اقودام نمايود. ايو  حكو  توا پايوان سوال          3ماده )« الف» بند« 3»و « 2»هاي  تقصره

 است.  

تواند از خدمات حبووقي و فنوي     وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي تبصره ـ         

   ردولتي حسن مورد استفاده كند.اشخا  حبيبي و حبوقي دولتي و يا غي

هيأت واگذاري مجاز اسوت حسون شورايط متناسون بوا مفواد ايو  مواده از كليوه روشوهاي            ـ19ماده         

ممك  براي واگذاري بنگاهها و مالكيت )اجاره به شر  تمليك، فروش تموام يوا بخخوي از سوهام، واگوذاري      

و پيموان موديريت(، تجزيوه، واگوذاري، انحوالل و ادغوام        ي اموال( و واگذاري مديريت )اجاره، پيمانكاري عمووم 

 شركتها حسن مورد به شرح  يل استفاده نمايد:  

الوف و واگوذاري: در موواردي كوه شورايط واگوذاري از هور جهوت آمواده اسوت، هيوأت واگوذاري رثي بوه                       

 دهد.    واگذاري مي

اري بنگاه فراه  نقاشد ولي بوا انجوام اصوالحات    ( و بازسازي ساختاري: در مواردي كه مبدمات واگذ         

شوود، وزارت اموور اقتصوادي و دارايوي در چوارچوبي كوه هيوأت واگوذاري           واگوذاري موي   ساختاري بنگواه قابول  

كند، بنگاه را حداكثر ظرف يوك سوال بازسوازي سواختاري نمايود. دوره بازسوازي سواختاري در          مخخ  مي

 موارد خا  قابل تمديد است.  

تواند نسقت به دادن مجووز قورارداد اجواره و پيموان موديريت        همچني  در موارد نياز، هيأت واگذاري مي        

هواي غيردولتوي، موافبوت نمايود. در ايو  مووارد هيوأت واگوذاري موظوف اسوت            بنگاه قابل واگذاري به بخوش 

الحيت فنووي و بوورداري از شووركت مووورد اجوواره را دقيبووًا مخووخ  نمايوود و پووس از بررسووي صوو چووارچو( بهووره

 از هريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.   علمي

( ايو  قوانون موجون    8) ( مواده 82  و تجزيه: در مواردي كه واگذاري شوركت دولتوي در چوارچو( بنود )             

توانود در    واگوذاري موي    شوود، هيوأت    هواي غيردولتوي موي    انتبال موقعيت انحصاري شركت دولتي بوه بخوش  

وري آن، نسوقت بوه تفكيوك و تجزيوه شوركت         بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افوزايش بهوره  جهت كاهش سه

 اتخا  تصمي  نمايد و ستس حك  به واگذاري شركت دهد.  
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تواند چند شركت قابل واگوذاري دولتوي را درهو  ادغوام كنود و سوتس بوه وزارت          د و ادغام: دولت مي         

 نسقت به واگذاري آن اقدام نمايد.  امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد 

توانود سوهام چنود شوركت قابول واگوذاري )تحصويل شوونده( را بودون محوو            هوو و تحصويل : دولوت موي             

شخصيت حبوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر )تحصيل كننده( منتبل كرده و ستس بوه وزارت  

 شوووركت تحصووويل كننوووده اقووودام نمايووود.    اموراقتصوووادي و دارايوووي اجوووازه دهووود نسوووقت بوووه واگوووذاري      

و و انحالل: در مواردي كوه بازسوازي سواختاري بنگواه قابول واگوذاري مبودور نقاشود و پوس ازسوه بوار                     

آگهي، واگذاري شركت ممك  نگردد، يا ارزش خال  داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليول موجوه   

 توانووود رثي بوووه انحوووالل شوووركت دهووود.   اري مووويانحوووالل آن مناسووون تخوووخي  داده شوووود، هيوووأت واگوووذ

تواند نسقت بوه هقوه و يوا صولح       زو هقوه يا صلح غيرمعو  : در چوارچو( مجوزهاي قانوني، دولت مي        

( ايو  قوانون كوه غيرقابول عر وه در بوورس باشوند بوه         2غيرمعو  شركتهاي دولتي مو و  گوروه دو مواده)  

كه شركت مورد واگذاري در چارچو( وظوايف مؤسسوه موذكور      غيردولتي مخرو  بر اي مؤسسات عمومي 

ناموه اجرایوي ايو  مواده مخوتركًا توسوط وزارت اموور اقتصوادي و دارايوي و           گيوري نمايود. آیوي     باشد، تصومي  

 رسد.    ماه به تصوين هيأت وزيران مي ريزي كخور تهيه وظرف شش مديريت و برنامه سازمان

الخركه، حبو  مالكانه و حق تبدم بنگاههاي مخمول واگوذاري   ام، سه نبل و انتبال سهـ 1تبصره        

در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحالل تا زماني كوه بنگواه دولتوي بووده و واگوذار نخوده باشود از پرداخوت         

شووند يوا بوي  دسوتگاه هواي       وانتبال معاف است. بنگاههايي كه در اجرای اي  قانون واگذار موي  ماليات نبل

و انتبوال معواف هسوتند. همچنوي       يابند تا زمان واگذاري نيز از شومول ماليوات نبول      وانتبال مي ایي نبلاجر

و انتبوال   انتبال سهام به شركتهاي تأمي  سرمايه كه ناشي از تعهود پوذيره نويسوي باشود از ماليوات نبول       

 معاف است.  

ارتقا  با مووارد ملوي يوا مصوادره شوده كوه       پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ـ 2تبصره        

 متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.  

( ايو  قوانون بوه شورح     3تمام شركتهاي قابل واگذاري مخمول ماده ) ح و نحوه واگذاري هرحهاي نيمه         

 زير خواهد بود:  

 ،  و واگذاري هرحها به بخش غيردولتي از هريق مزايده8        

تموام بوه عنووان سوه  دولتوي، و واگوذاري سوه          و مخاركت با بخش غيردولتي و آورده هورح نيموه  2        

 برداري آن،   دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره

   برداري از سه  دولتي در هرح به بخش غير دولتي، و واگذاري حق بهره3        

ي در هرحهاي غيرانتفاعي در مبابل تكميل هرح براي مدت معي  متناسون  بردار و واگذاري حق بهره4        

 هاي هرح،  با هزينه

، اجتمواعي و سياسوي دارد از    هرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنقه عموومي  تبصره ـ         

 شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخا  تصمي  خواهد شد.  
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بنود)الف( و رعايوت ترتيون، بوه روشوهاي زيور        هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح  ـ21ماده        

 گيرد:    تصمي  مي

   سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي، الف و فروش بنگاه از هريق عر ه عمومي        

   ارهاي داخلي و يا خارجي،در باز ( و فروش بنگاه يا سهام بلوكي از هريق مزايده عمومي        

     و فروش بنگاه يا سهام بلوكي از هريق مذاكره،        

گوذاري    مجوزعر ه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تخويق و حمايت از سورمايه ـ 1تبصره        

واگوذاري   هيوأت و بوه پيخونهاد     8/1/8314ايران و مصوو(    خارجي و قانون بازار اورا  بهادار جمهوري اسالمي

   شود.  ( قانون اساسي صادر مي44چهل و چهارم) توسط شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل 

در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبوت مزايوده، خريوداري وجوود نداشوته باشود واگوذاري از         ـ2تبصره        

از روش موذاكره بوه غيور از     هريق مذاكره به موجن مصوبه هيوأت واگوذاري مجواز اسوت. همچنوي  اسوتفاده      

هاي فراگير ملي در قالن سهام عدالت، درخصو  شوركتهاي مخواور و دانوش پايوه كوه       واگذاري به تعاوني

داراي داراييهواي فيزيكووي و موالي محوودودي بووده و ارزش شووركت عمودتًا داراييهوواي نامخوهود باشوود و نيووز      

ديريتي نياز باشود بوه موديران و يوا گروهوي از      عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي م شركتهاي سهامي

مديران و كارشناسان متخص  همان بنگاه مجواز اسوت. تخوخي  شورايط موديران و متخصصوي  بور عهوده         

 هيأت واگذاري است.  

%( از سهام بنگاههاي مخمول واگذاري به مديران و 5فروش اقساهي حداكثر پن  درصد )ـ 5تبصره        

%( به سواير موديران باتجربوه و متخصو  و كارآمود مجواز اسوت.        5حداكثر پن  درصد )كاركنان همان بنگاه و 

 شوووود.   شووورايط موووديران مخووومول و نيوووز  ووووابط روش اقسووواهي، توسوووط هيوووأت واگوووذاري تعيوووي  موووي  

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عر ه سهام بنگاههايي كه با روشوهاي  ـ 4تبصره        

شوند ترتيقي اتخا  نمايد تا در شرايط يكسوان، بخوش تعواوني در اولويوت        ماده واگذار مياي«  » و « (» 

 خريد قرار گيرد. 

گوذاري خوارجي مصوو(     در كليه موارد اي  ماده رعايت قانون تخوويق و حمايوت از سورمايه    ـ  3تبصره        

 است.   الزامي 8313

گذاري بنگاههاي دولتي متناسن با روش و گسوتره هور   بندي مناسن وا گذاري و زمان قيمت ـ21ماده        

 بازار ماابق بندهاي زير خواهد بود:  

گذاري عر ه اولوي  بسوته از سوهام هور      سهام، قيمت الف و در مورد واگذاري از هريق عر ه عمومي         

ديريتي، شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخا( مختريان استراتكيك و متبا ي خريد سهام كنترلي و مو 

زمووان مناسوون عر ووه سووهام حسوون مووورد پووس از انجووام ماالعووات كارشناسووي بووا پيخوونهاد سووازمان       

  سوهام رعايوت قوانون بوازار     سازي و تصوين هيأت واگذاري تعيي  خواهد شود. در عر وه عموومي     خصوصي

 است.   و الزامي 1/8314/ 8ايران و مصو( اسالمي  اورا  بهادار جمهوري 

د فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيوي  قيموت فوروش داراييهوا، تعيوي       ( و در مور         

الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط الزم بوراي واگوذاري مقتنوي بور ارزيوابي فنوي و        االجاره و حق ميزان مال
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سازي و  خصوصيمالي حسن مورد بايد در چارچو( قانون مناقصات و معامالت دولتي به پيخنهاد سازمان 

 تصوين هيأت واگذاري باشد.  

مجلوس   8313اي در چوارچو( قوانون مناقصوات مصوو(      اي و دو مرحلوه  مووزايده يووك مرحلوه    تبصـره ـ           

قابل اجرا است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اي  قانون، قواني  و مبررات ناظر بور   شوراي اسالمي

   معامالت دولتي مجري است.

توانود از خودمات بانوك هوا و شوركت هواي توأمي  سورمايه و           سوازي موي   سوازمان خصوصوي   ـ22ماده        

تواننود    گونوه مؤسسوات موي    نويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اي  گذاري جهت تعهد پذيره سرمايه

د رسويد خريوداري   نويسي كه به تأييود هيوأت واگوذاري خواهو     سهام عر ه شده را در چارچو( قرارداد پذيره

 نمايند.  

مواه از تووصوين ايو  قووانون بوه تصووين وزيور         دسوتورالعمل اجرایي اي  مواده حوداكثر ظرف مودت سووه          

 رسد.   اموراقتصادي و دارايي مي

الزحمه بانك ها، مؤسسوات اعتقواري و    شود، حق  سازي اجازه داده مي به سازمان خصوصي تبصره ـ         

نويسوي يوا تعهود خريود سوهام را بوه عهوده           سرمايه هرف قرارداد خوود، كوه تعهود پوذيره    شركت هاي تأمي

الزحموه مزبوور در دسوتورالعمل     گيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بتردازد.  وابط پرداخوت حوق    مي

 مو و  اي  ماده در  خواهد شد.  

معاملوه، در موورد واگوذاري سوهام      سازي مكلف اسوت پوس از انجوام هور     سازمان خصوصي ـ25ماده        

   مديريتي و كنترلي بنگاهها، بالفاصله با انتخار اهالعيه اي در روزنامه كثيراالنتخار موارد زير را اعالم كند:

   نام بنگاه و خالصه اهالعات مالي و مديريتي آن،        

   خالصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده،        

اي  سووازي، خوودمات مخوواوره نوام مخوواور يووا مخوواوراني كوه در فراينوود معاملووه بووه سوازمان خصوصووي           

   اند، داده

   نام و نخاني خريدار،        

   نام شركت تأمي  سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است،        

   اند، گذاري بنگاه را انجام داده الي كه قيمتدادگستري يا مؤسسات خدمات م نام كارشناس رسمي        

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليت هاي واگوذاري سواالنه هووقق ايو       تبصره ـ         

   برساند. قانون را، تا پايان ارديقوهخت ماه سال بعود به اهال  مجلس شوراي اسالمي 

وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اي  وزارتخانوه كوه    وزير، معاونان، مديران ـ24ماده        

در امر واگذاري دخالوت دارنود، اعضواء هيوأت واگوذاري، اعضواء شووراي عوالي اجورای سياسوت هوای كلوي             

( قووانون اساسووي، وزرا، مخوواوران، معاونووان و مووديران دسووتگاه هووايي كووه سووهام شووركت هووا و    44اصوول)

گيورد )حسون موورد(، اعضواء هيوأت عامول، ریويس و         آنها مورد واگذاري قورار موي   مؤسسات تابعه و وابسته
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انودركار   هواي فنوي و تخصصوي دسوت     سازي و اعضاء شوركتهاي مخواور و كميتوه    كاركنان سازمان خصوصي

الخوركه، حوق تبودم ناشوي از      هور مستبي  يوا غيرمسوتبي  در خريود سوهام، سوه       واگذاري حق ندارند به

   برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند. ، حبو  مالكانه و حق بهرهالخركه سهام و سه 

گيورد، باهول اسوت و      هايي كه بر خالف حك  اي  ماده صوورت موي   كليه معامالت و واگذاريـ 1تبصره        

ت دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه مووارد معاملوه شوده يوا واگوذار شوده را مجوددًا بوه مالكيوت دولو          

 برگرداند.  

حك  اي  ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح منودر  در قوانون منوع مداخلوه     ـ 2تبصره        

 يابد.    و اصالحات بعدي آن تسري مي 8337كاركنان دولت مصو( 

سازي ققل از واگذاري سهام كنترلي شركت هواي دولتوي، حسون موورد      سازمان خصوصيـ 23ماده        

وري شركت، توداوم توليود و ارتبواء     گذاري جديد در همان شركت، ارتباءكارايي و بهره ياي نظير سرمايهشرا

نمايود. چنانچوه     ساح آن، ارتباء فناوري و افزايش يا تثقيت ساح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شر  موي 

مجواز اسوت سوود فوروش      سازي هيأت واگذاري خريدار به شرايط عمل نمايد به پيخنهاد سازمان خصوصي

 اقسوووواهي را كوووواهش يووووا دوره فووووروش اقسوووواهي را تمديوووود يووووا در اصوووول قيمووووت تخفيووووف دهوووود.      

انتبال قاعي سهام يا آزادسازي  مانت هاي خريدار متناسن با انجام اي  تعهدات خواهد بود. نحوه         

بوا رعايوت  ووابط و    اخذ تعهدات و در  اي  شورو  توسوط هورفي  براسواس دسوتورالعملي خواهود بوود كوه         

مبررات قانوني به پيخونهاد سوازمان خصوصوي سوازي ظورف سوه مواه ازتصووين قوانون بوه تصووين هيوأت             

 واگذاري خواهد رسيد.  

عنووان نماينوده    سوازي را بوه   تواند ریويس سوازمان خصوصوي     وزير امور اقتصادي و دارايي مي ـ26ماده        

 ز اختيارات خويش در امر واگذاري مو و  اي  قانون تعيي  كند.  االختيار خود در اعمال تمام يا بخخي ا تام

سوازي بوا توجوه بوه مأموريوت هواي جديود توسوط وزارت اموور           اساسنامه سازمان خصوصوي  ـ27ماده        

 اقتصادي و دارايي تدوي  و به تصوين هيأت وزيران خواهد رسيد.  

هواي سوازماني    هيأت وزيران تا سبف پسوت  سازي مجاز است با تصوين سازمان خصوصيـ 1تبصره        

 مصو(، كارمند استخدام نمايد.  

سوازي كارشناسوان خوود     دستگاه هاي اجرایي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصوي ـ 2تبصره        

 را به آن سازمان مأمور يا منتبل نمايند.  

كارشناسوان، اشوخا     سوازي مجواز اسوت از خودمات فنوي و تخصصوي       سازمان خصوصيـ 5تبصره        

 حبيبووووي و حبوووووقي دولتووووي ويووووا غيردولتووووي بووووه شووووكل سوووواعتي و كووووار معووووي  اسووووتفاده كنوووود.   

دولت مجواز اسوت بوراي آمووزش هواي كوتواه مودت تخصصوي، ترغيون و تخوويق و پواداش             ـ4تبصره        

رات ايو   كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يوك رديوف اعتقوار در قوانون بودجوه منظوور نمايود. اعتقوا        

اي كه به پيخنهاد هيأت واگذاري به تصوين شوراي عالي اجرای سياست هوای كلوي    نامه رديف هقق آیي 

   شود.  ( قانون اساسي خواهد رسيد هزينه مي44اصل چهل و چهارم )

منابع مالي و شرايط تأمي  مالي مورد نياز براي اجرای سياسوت هوای كلوي اصول چهول و       ـ28ماده        

 ( قانون اساسي به شرح زير است:  44چهارم )
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ايوران مكلفنود سواالنه حوداقل ده      و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانوك مركوزي جمهووري اسوالمي    8        

هواي غيردولتوي    گذاري هاي بخش ( دالر خط اعتقاري جهت تأمي  مالي سرمايه83033303330333ميليارد )

 از خار  از كخور فراه  نمايند.  

و دولت مكلف است سياست هایي را اتخا  نمايد كه از هريق هيأت امناء حسا(  خيره ارزي بانوك  2        

%( از مانوده حسوا(  خيوره ارزي سوال     43ايران و بانك هاي عامول چهول درصود )    مركزي جمهوري اسالمي

اراي پيش را به بخش غيردولتي اختصا  دهد و در صورت وجود تبا ا در اي  بخش و داشوت  هورح هواي د   

توجيه فني و اقتصادي به متبا يان پرداخت نمايد. درهرصوورت سوه  بخوش غيردولتوي درهرسوال نقايود از       

   %( برداشت از حسا(  خيره ارزي در آن سال كمتر باشد.43درصد) چهل

شوود    ايوران اجوازه داده موي    و به هيأت امناء حسا(  خيوره ارزي و بانوك مركوزي جمهووري اسوالمي     3        

ور افزايش سه  تسهيالت ارزي به بخش غيردولتي، بخخي از ارز حسا(  خيوره ارزي و يوا ارز بانوك    منظ به

عنوان سترده در بانوك هواي عامول جهوت بواز كوردن خوط اعتقواري ارزي          ايران را به مركزي جمهوري اسالمي

 توسووووط بانووووك هوووواي عاموووول و بانووووك هوووواي خووووارجي و پرداخووووت تسووووهيالت بيخووووتر منظووووور نمايوووود. 

هواي مو وو  ايو  قوانون از      باتوجه به بند)د( سياست های كلي، وجووه حاصول از واگوذاري    ـ29ماده        

داري كول كخوور واريوز و در مووارد      جمله شركت هاي مادرتخصصي و عملياتي به حسا( خاصي نزد خزانوه 

 شود:    زير مصرف مي

   ت تأمي  اجتماعي،هاي مستضعف و محروم و تبوي و ايجاد خوداتكایي براي خانواده8        

منظوور   هاي فراگير ملوي بوه   %( از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني33و اختصا  سي درصد )2        

   ( اي  قانون،34فبرزدايي، شامل تخفيف هاي مو و  ماده)

   يافته، و ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناهق كمتر توسعه3        

هووا و نوسووازي و بهسووازي بنگاههوواي  هيالت )وجوووه اداره شووده( بووراي تبويووت تعوواونيووو اعاوواء تسوو4        

هواي غيردولتوي در    گوذاري بخوش   اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگوذار شوده و نيوز بوراي سورمايه     

   يافته و تبويت منابع بانك توسعه تعاون، توسعه مناهق كمتر توسعه

منظوور   %( بوه 41هواي غيردولتوي توا سوبف چهول و نوه )       توي بوا بخوش   و مخاركت شركت هاي دول  5        

   يافته، توسعه اقتصادي مناهق كمتر توسعه

   تمام شركت هاي دولتي با رعايت فصل پنج  اي  قانون، و تكميل هرح هاي نيمه 1        

   هاي نوي  با فناوري پيخرفته و پرخار، و ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه7        

   سازي بنگاهها جهت واگذاري. و بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده 1        

 اعتقارات بندهاي فو  در قواني  بودجه ساالنه در جدولي واحد در  خواهد شد.   ـ1تبصره        

زارت اموور  مواه از تصووين ايو  قوانون توسوط و      ناموه اجرایوي ايو  مواده ظورف مودت سوه        آیي  ـ2تبصره        

ريزي كخور و وزارت تعاون تهيوه و بوه تصووين هيوأت      اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه

 رسد.    وزيران مي
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( قوانون برناموه سووم توسوعه اقتصوادي، اجتمواعي و فرهنگوي جمهووري         24( توا ) 23مواد ) ـ51ماده        

 .8گردد  ايران تنفيذ مي اسالمي

مواه از تصووين    ( قانون مزبور حداكثر ظورف مودت سوه   24دستورالعمل اجرایي مو و  ماده ) ـ1تبصره        

 ايووو  قوووانون بوووا پيخووونهاد وزارت اموووور اقتصوووادي و دارايوووي بوووه تصووووين هيوووأت واگوووذاري خواهووود رسووويد. 

( 831( و يكصود و سوي و هخوت )   15مصوبات اي  شوورا در اجورای اصوول هخوتاد و پونج )     ـ 2تبصره        

گوردد. در صوورت    اساسي جمهوري اسالمي ايران براي رياست مجلس شوراي اسالمي ارسال موي قانون 

اعالم مغايرت از سوي ریيس مجلس شوراي اسالمي، شورا موظف است نسقت به اصالح يا لغوو مصووبات   

 خود اقدام كند.  

ربوط   اي اجرایوي  ي كاركنان بنگاههواي دولتوي واگذارشوده بوا دسوتگاه هو       ارتقا  استخدامي ـ51ماده        

هواي   گردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كوه از نظور مبوررات بازنخسوتگي توابع صوندو         قاع مي

خا  بازنخستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركت هواي دولتوي هسوتند و ارتقوا  اسوتخدامي      

تواننود در    گوردد، موي    اوع موي  ربط در اجرای سياست های فروش سوهام، ق  آنها با دستگاه هاي اجرایي  ي

صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت  وابط پرداخت حق بيمه مبرر بوه تفكيوك سوه     

 بيموووووه شوووووده و كارفرموووووا همچنوووووان توووووابع مبوووووررات صوووووندو  بازنخسوووووتگي مربوووووو  باشوووووند.       

زمان تأمي  اجتمواعي در اموور   كليه قواني  و مبررات مربو  به كسر حق بيمه و اختيارات سا تبصره ـ         

( قوانون توأمي    53( و )41دريافت حق بيمه و اخذ جرای  ناشي از ديركرد پرداخت حق بيموه از جملوه موواد )   

 هووووواي فوووووو  مجوووووري خواهووووود بوووووود.   نسوووووقت بوووووه افوووووراد و صوووووندو   8354اجتمووووواعي مصوووووو( 

قوانون و   از اجورای ايو    قوه قضا يه مكلف است براي رسيدگي بوه تخلفوات و جورای  ناشوي     ـ52ماده        

شعن خاصي را تعيي  كنود. ايو  شوعن     و  8/1/8314ايران و مصو(  قانون بازار اورا  بهادار جمهوري اسالمي

 نمايوووووود.   منحصوووووورًا بووووووه دعوووووواوي و شووووووكايات مربووووووو  بووووووه ايوووووو  دو قووووووانون رسوووووويدگي مووووووي

ايو  قوانون را حوداكثر    قوه قضا يه مكلف است اليحه رسيدگي بوه تخلفوات و جورای  مو وو       تبصره ـ         

 موواه از تصوووين ايوو  قووانون از هريووق دولووت تبوودي  مجلووس شوووراي اسووالمي نمايوود.       ظوورف موودت شووش 

هاي ارزيوابي  يفيوت بوا     مؤسسه استاندارد و تحبيبات صنعتي ايران مکلف به اناقا  نظام ـ55ماده        

ناموه   باشود. آیوي    نگاههاي اقتصادي مياستانداردهاي بي  المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در  ليه ب

بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيخنهاد مؤسسوه اسوتاندارد    اجرایي اي  ماده شامل زمان

   و تحبيبات صنعتي ايران به تصوين هيأت وزيران خواهد رسيد.

        

                                                 
در داوري است و اي  مو و   رسيدگي، اظهارنظر و اتخا  تصمي  در مورد شكايت اشخا  حبيبي و حبوقي از هريك ازتصميمها در امر واگذاري درصالحيت هيأت - 23ماده   - 0

 رسد. شود و به امضاي هرفي  قرارداد مي قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي

 ( اي  قانون مركن از هفت نفر بخرح زير است:23هيأت داوري مو و  ماده) - 28ماده  
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  و دارا ي ، وزير دادگستري و ر يسپن  نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حبوقي، به پيخنهاد مخترك وزير امور اقتصادي  - 8

  خور و تصوين هيأت وزيران براي مدت شش سال.

 ر يس اتا  تعاون. - 2
 ر يس اتا  بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران. - 3
اي است  نامه آن براساس آ ي  خواهد كرد. نحوه تخكيل جلسات هيأت و چگونگي اتخا  تصمي گيري  اي  هيأت در مورد شكايات و اختالفات مربو  به واگذاري، رسيدگي و تصمي  

 كه به تصوين هيأت وزيران خواهد رسيد.
نظر  نوني است)داراي اعتقار قا هاي آن با رثي اكثريت اعضاي حا ر در جلسه جلسات هيأت داوري با حضور حداقل پن  نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصمي  - 22ماده  

 اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضاء برسد(.
مذكور صرفًا در صورت وجود عذر موجه  االجراست و چنانچه هي مدت مذكور و پس از انبضاء مدت رثي هيأت داوري پس از ده روز از تاري  ابالغ به هرفي ، قاعي و الزم - 23ماده  

صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تبدي  نمايد. شعقه خاصي  رثي صادره اعترا  داشته باشد بايد اعترا  خود را كتقًا به دادگاهي كهبراي تأخير يكي از هرفي  نسقت به 

 االجراست. نمايد. رثي صادره قاعي و الزم رثي مبتضي صادر مي كه توسط ر يس قوه قضا يه تعيي  خواهد شد خار  از نوبت به اعترا  رسيدگي و
محكوميت قابل خريد ديگر مسؤوالن و  دولت مكلف است مسؤوليت مدني، محكوميت جزا ي مالي و قابل خريد، محكوميت به جقران  رر و زيان ناشي از جرم و هر - 24ه ماد 

اي بيمه كند  گونه ليت انفرادي، به هزينه خود بهچه به عنوان مسؤو مجريان امر واگذاري را درققال خااهاي غيرعمدي آنان به مناسقت واگذاري، چه به عنوان مسؤوليت جمعي و

 شوند، بتردازد. مي تحت هر يك از عناوي  موصوف فو  ملزم به پرداخت آن ها و مخارجي را كه هر يك از مسؤوالن و مجريان امر واگذاري، گر كليه هزينه كه بيمه
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 فصل ششم ـ توزيع سهام عدالت   

منظوور توأمي  عودالت اجتمواعي، دولوت       بوه   ترش مالكيوت عموومي   گس  در اجرای سياست ـ54ماده         

%( مجمو  ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار مو وو  گوروه دو   43مجاز است تا چهل درصد )

 ( ايووو  قوووانون را بوووا  ووووابط  يووول بوووه اتقوووا  ايرانوووي مبوووي  داخووول كخوووور واگوووذار نمايووود:            2مووواده )

%( تخفيوف  53درصود )  ایي  درآمدي با اولويت روستانخينان و عخواير، پنجواه   الف و در مورد دو دهك پ         

 در قيمت سهام واگذاري با دوره تبسيط ده ساله.  

 سال حسن مورد داده خواهد شد.   در مورد چهار دهك بعدي تبسيط تا ده  ( و        

 بود. گذاري، قيمت فروش نبدي سهام در بورس خواهد  مقناء قيمتـ 1تبصره        

هواي بالعوو  بوه اقخوار كو        اي  ماده بوه حسوا( كموك   « الف» هاي مذكور در بند  تخفيفـ 2تبصره        

 شود.    درآمد منظور مي

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تأمي  اجتماعي و سواير  ـ 5تبصره        

ز تصووين ايو  قوانون، افوراد مخومول ايو  مواده را بوا         ربط حوداكثر ظورف مودت يوك سوال پوس ا       نهادهاي  ي

 و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مخموالن را فراه  نمايد.   سازوكارهاي علمي 

( ايو  قوانون در قالون شوركت هواي تعواوني       34مواده) « (» و « الوف » مخومولي  بنودهاي   ـ 53ماده        

  گذاري استاني به صوورت شوركت هواي    ت هاي سرمايهشده و از تركين آنها شرك شهرستاني ساماندهي

است جهت پذيرفته شدن شركت  كنند. دولت موظف   تجارت فعاليت مي تخكيل و بر اساس قانون  سهامي 

 هاي الزم را انجام دهد.   هاي مذكور در بورس اورا  بهادار كمك

ز هر بنگاه قابول واگوذاري را   ( ا34سازي موظف است سهام مو و  ماده) سازمان خصوصي ـ56ماده        

گووذاري اسووتاني تبسووي  كنوود. سووه  هوور يووك از شووركت هوواي        مسووتبيمًا بووي  شووركت هوواي سوورمايه   

 هواي شهرسوتاني هور اسوتان تعيوي  خواهود شود.         گذاري استاني متناسن با تعداد اعضاء تعواوني  سرمايه

گوذاري اسوتاني از    سورمايه  سازي به شركت هواي  نبل و انتبال سهام از سازمان خصوصيـ 1تبصره        

 ماليات معاف است.  

گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان  افزايش سرمايه در شركت هاي سرمايهـ 2تبصره        

سازي، همچني  افزايش سرمايه در شركت هاي تعاوني شهرسوتاني ناشوي از افوزايش دارايوي      خصوصي

 ي  محل، از ماليات معاف است.  گذاري استاني مربو  از ا شركت هاي سرمايه

گذاري استاني ققول از ورود ايو  شوركت     فروش سهام واگذار شده به شركت هاي سرمايه ـ57ماده        

ها به بورس به ميزاني كه اقسا  آن پرداخوت شوده يوا بوه هموي  نسوقت مخومول تخفيوف واقوع شوده در           

 شوود.    موي  نسوقت از قيود وثيبوه آزاد موي     بازارهاي خار  از بورس مجاز اسوت و سوهام واگوذار شوده بوه ه     

اي واگذار نمايد كوه موجقوات افوزايش     ( را به گونه34دولت مكلف است سهام مو و  ماده ) ـ58ماده        

يا تداوم مالكيت و مديريت دولوت در شوركت هواي مخومول واگوذاري را فوراه  ننمايود. در انتخوا( موديران،          

گوذاري   ايو  قوانون مجواز بوه ثخوذ وكالوت از شوركت هواي سورمايه          (11دستگاه هاي اجرایي مو و  مواده ) 

نامه اجرایي اي  فصل با پيخنهاد مخترك وزارت امور اقتصوادي و دارايوي و وزارت    استاني نخواهند بود. آیي 

ربط ظرف مودت حوداكثر سوه مواه از تصووين ايو  قوانون تهيوه و بوه تصووين             ي تعاون و با همكاري نهادهاي 
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ايوران   ( قانون اساسي جمهوري اسوالمي 44رای سياست های كلي اصل چهل و چهارم )شوراي عالي اج

 خواهد رسيد.  

( 831( و يكصود و سوي و هخوت  )   15مصوبات اي  شورا در اجورای اصوول هخوتاد و پونج  )     تبصره ـ         

 گوردد. در صوورت   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي رياست مجلس شوراي اسالمي ارسال موي 

اعالم مغايرت از سوي ریيس مجلس شوراي اسالمي، شورا موظف است نسقت به اصالح يا لغوو مصووبات   

 خود اقدام كند.  
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 فصل هفتم ـ هیأت واگذاري و وظايف آن   

اقتصوادي و   منظور هماهنگي در اجرای مواد اي  قانون هيأت واگذاري به رياست وزير اموور  به ـ59ماده        

   گردد:  تخكل از اعضاء زير تخكيل ميدارايي م

   و وزير امور اقتصادي و دارايي،8        

   و وزير دادگستري،2        

   ريزي كخور بدون حق رثي، و ریيس سازمان مديريت و برنامه3        

   ربط بدون حق رثي،  ي و وزير وزارتخانه 4        

 .  عنووووان نووواظر بوووه انتخوووا( مجلوووس شووووراي اسوووالمي     هو دو نفووور از نماينووودگان مجلوووس بووو       5        

اقتصادي و  سازي مستبر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير امور دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي        

 كند.    دارايي ابالغ مي

 وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:   ـ 41ماده         

 الف ـ          

   هاي كلي واگذاري و تعيي  تكليف بنگاههاي مخمول واگذاري، مخي ها و خط هو اجرای برنام8

   نامه نظام اقساهي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حبو  قابل واگذاري، و تهيه آیي 2        

هوواي مووذكور در همووي   گووذاري بنگاههووا و نحوووه اعمووال شوويوه هوواي قيمووت نامووه شوويوه ووو تهيووه آیووي 3        

    چارچو(،

و تهيه نظام تأمي  مالي، حمايت و تخويق خريداران به هموراه تعيوي  چوارچو( تعهودات خريوداران و      4        

   فروشنده،

و تهيه  وابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها در موارد  روري متضوم  چوارچو( حفوظ و صويانت       5        

   نيروي انساني شاغل،

هوواي فرهنگووي و تقليغوواتي بووراي بسترسووازي، بهقووود و شووفافيت اموور     نامووه فعاليووت و تهيووه نظووام   1        

   ، واگذاري

   و تهيه پيخنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مخمول واگذاري در بورس هاي خارجي،7        

   نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان، و تهيه آیي  1        

چهوارم   و   چهول  به تصوين شوراي عالي اجورای سياسوت هوای كلوي اصول       موارد فو  بايدـ 1تبصره        

 ( قانون اساسي برسد.  44) 
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( 831هخوت  )  و  ( و يكصود و سوي   15مصوبات اي  شورا در اجرای اصوول هخوتاد و پونج  )   ـ 2تبصره        

صوورت  گوردد و در   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي رياست مجلس شوراي اسالمي ارسال مي

اعالم مغايرت از سوي ریيس مجلس شوراي اسالمي، شورا موظف است نسقت به اصالح يا لغوو مصووبات   

 خود اقدام كند.  

 ب ـ        

   اندركاران امر واگذاري، نامه نحوه بيمه مجريان و دست و تصوين آیي 8

اجواره و پيموان موديريت و     و تصوين فهرست هور يوك از مووارد قابول فوروش، انحوالل، ادغوام، تجزيوه،        2        

بنودي   بندي الزم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شوامل برناموه زموان    زمان

اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به و عيت هر بازار مختركًا توسط وزارت اموور اقتصوادي   

   شود،  ربط تهيه مي و دارايي و وزارت  ي

   و تصوين قيمت موارد واگذاري،3        

و تصوين دستورالعمل نحوه تنظي  قراردادهاي واگذاري مختمل بر تعيي  اختيارات و تعهدات هورفي   4        

قراردادها، وثايق و تضمي  ها، شرايط فس  يا اقالوه، نحووه اعموال تخفيفوات و جورای  در چوارچو(  ووابط و        

 مبررات قانوني،  

تصوين دستورالعمل مربوو  بوه ويكگوي هواي الزم و نحووه انتخوا( موديران و متخصصوان در مووارد           و   5        

   واگذاري از هريق مذاكره با رعايت مفاد اي  قانون،

نويسوي يوا تعهود خريود سوهام       و تصوين دستورالعمل اجرایي نحوه تنظوي  قراردادهواي تعهود پوذيره      1        

   الزحمه آنها، پرداخت حق مؤسسات تأمي  سرمايه متضم   وابط

   ( اي  قانون.33و تصوين دستورالعمل ماده )7         

( قـانون  44فصل هشتم ـ شوراي عالي اجرای سیاست های كلـي اصـل چهـل و چهـارم)             

   اساسي و وظايف آن

 ( قوانون اساسوي بوراي   44شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصول چهول و چهوارم )    ـ41ماده        

 شووووووود:   ايفوووووواء وظووووووايف محولووووووه در ايوووووو  قووووووانون مركوووووون از اعضوووووواء زيوووووور تخووووووكيل مووووووي    

   عنوان ریيس شورا، و ریيس جمهور يا معاون اول وي به8        

   و وزير امور اقتصادي و دارايي )دبير شورا(،2        

   و وزير تعاون،3        

   ربط، هاي  ي و وزير يا وزراء وزارتخانه4        

   و وزير دادگستري، 5        

   و وزير اهالعات، 1        
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   ريزي كخور، و ریيس سازمان مديريت و برنامه7        

   ايران، و ریيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي 1        

   و دبير مجمع تخخي  مصلحت نظام،1        

   و دادستان كل كخور،83        

   بازرسي كل كخور،و ریيس سازمان 88        

   و ریيس ديوان محاسقات كخور،82        

   ، و سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخا( مجلس شوراي اسالمي83        

   ايران، و ریيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي84        

   و ریيس اها  بازرگاني و صنايع و معادن ايران،85        

   ايران، س اها  تعاون مركزي جمهوري اسالميو ریي81        

هواي خصوصوي و تعواوني بوه پيخونهاد وزيور اموور         و سه نفور خقوره و صواحقنظر اقتصوادي از بخوش     87        

   اقتصادي و دارايي با حك  ریيس جمهور،

   سازي، و ریيس سازمان خصوصي81        

 و ریيس سازمان بورس و اورا  بهادار.  81        

( به 1( تا)8اي اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهاي) نامه اي  شورا هقق آیي  ـ1تبصره        

 ( خواهد بود.  42نامه مخمول تقصره ماده) رسد و اي  آیي  تصوين مي

 شود.   دبيرخانه شورا زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تخكيل ميـ 2تبصره        

( قوانون  44) و چهوارم  چهل   ظايف و اختيارات شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصلو ـ42ماده        

 اساسي به شرح زير است:  

   هاي اجرایي ساالنه، مخي و تقيي  سياست ها و خط8        

( 44)  و چهوارم  چهول   و نظارت بر فرآيند اجرای قواني  و مبررات مرتقط بوا سياسوت هوای كلوي اصول      2        

   اساسي، قانون

و   چهول   و سازماندهي فعاليت هواي فرهنگوي و تقليغواتي بوراي اجورای سياسوت هوای كلوي اصول           3        

   ( قانون اساسي،44) چهارم 

ها و  واباي  ه در اي  قانون مرجع تصووين آن ايو     نامه ها، نظام ها، دستورالعمل نامه و تصوين آیي 4        

   شورا است،
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( 44) و چهوارم    چهول   هاي اجرایي براي تحبق اهداف سياسوت هوای كلوي اصول     شاخ و تصوين   5        

   منظور اعمال نظارت دقيق بر اجرای آنها، قانون اساسي به

   و تدوي  سازوكارهاي جلوگيري از نفو  و سياره بيگانگان بر اقتصاد ملي، 1        

   ،و تقيي  نبش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت7        

و چهوارم   چهول   و ايجاد هماهنگي بي  دستگاه هاي اجرایي در اجورای سياسوت هوای كلوي اصول        1        

   ( قانون اساسي،44) 

 گذاري، كارآفريني و بهقود فضاي كسن و كار.  و تمهيدات الزم براي تخويق عموم به سرمايه1        

 نمايد.    دي و دارايي ابالغ ميمصوبات اي  شورا را وزير امور اقتصا تبصره ـ        
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 فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار  

، دولتووي، تعوواوني و خصوصووي  هوواي عمووومي اشووخا  حبيبووي و حبوووقي بخووش تمووامي  ـــ45مــاده        

 مخمول مواد اي  فصل هستند.  

كتقي، الكترونيكي، شوفاهي و يوا   هرگونه تقاني از هريق قرارداد، توافق و يا تفاه  )اع  از  ـ44ماده        

عملي( بي  اشخا  كه يك يا چند اثر زير را به دنقال داشته باشد به نحووي  وه نتيجوه آن بتوانود اخوالل در      

 رقابت باشد ممنو  است :  

و مخخ  كردن قيمت هاي خريد يا فروش كاال يا خدمت و نحوه تعيي  آن در بازار به هوور مسوتبي    8        

 .  يا غيرمستبي 

 و محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مبدار توليد، خريد يا فروش كاال يا خدمت در بازار.  2        

 آميز در معامالت همسان به هرف هاي تجاري   و تحميل شرايط تقعيت3        

 آنها. و ملزم كردن هرف معامله به عبد قرارداد با اشخا  ثالث يا تحميل كردن شرو  قرارداد به 4        

و موكول كردن انعباد قرارداد به ققول تعهدات تكميلي توسط هرف هاي ديگر كه بنا بر عرف تجواري     5        

 با مو و  قرارداد ارتقاهي ندارد.  

 و تبسي  يا تسهي  بازار كاال يا خدمت بي  دو يا چند شخ .   1        

 توافق يا تفاه  به بازار.  و محدود كردن دسترسي اشخا  خار  از قرارداد، 7        

منظوور تعيوي  دسوتمزد و مزايوا، توابع       هاي كوارگري و كارفرموايي بوه    قراردادهاي ميان تخكل تبصره ـ         

 قانون كار است.  

 شود، ممنو  است:    اعمال  يل كه منجر به اخالل در رقابت مي ـ43ماده        

   احتكار و استنكاف از معامله الف ـ        

 و استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مبدار كاال يا خدمت مو و  معامله.  8        

 و وادار كردن اشخا  ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معامالت آنها با رقين.  2        

  از ارا وه خودمت بوه نحووي كوه ايو        و  خيره يا نوابود كوردن كواال يوا امتنوا  از فوروش آن و نيوز امتنوا        3        

كوه   سازي، اقدام يا امتنا  منجر به باال رفت  ساختگي قيمت كاال يا خدمت در بازار شوود، اعو  از ايو      خيره

 به هور مستبي  يا با واساه انجام گيرد.  

   آمیز گذاري تبعیض قیمت ب ـ        

اكي از تقعيت بي  دو يا چند هورف معاملوه و يوا    عر ه و يا تبا اي كاال يا خدمت مخابه به قيمتهايي كه ح

هاي  هاي حمل و ساير هزينه تقعيت قيمت بي  مناهق مختلف به رغ  يكسان بودن شرايط معامله و هزينه

 جانقي آن باشد.  
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   تبعیض در شرايط معامله ج ـ        

 آميز در معامله با اشخا  مختلف در و عيت يكسان.   قا ل شدن شرايط تقعيت

    گذاري تهاجمي قیمت د ـ        

 تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لامه جدي به  و عر ه كاال يا خدمت به قيمتي پایي 8        

 ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخا  جديد به بازار شود.  

 ران شود. و ارا ه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجن وارد شدن لامه جدي به ديگ2        

 تخخي  لامه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.   تبصره ـ        

 كننده:   هـ ـ اظهارات گمراه        

 هر اظهار شفاهي، كتقي يا هر عملي كه:         

و كاال يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مبدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خا  نخان 8        

 اال و يا خدمت رققا را نازل جلوه دهد. دهد و يا ك

 و كاالي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.  2        

و وجود خدمات پس از فروش،  مانتنامه تعهد به تعويت، نگهداري، تعمير كاال يا هور قسومتي از آن   3        

را الباء كنود، در حوالي كوه چنوي  امكانواتي وجوود نداشوته         و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني

 باشد.  

 شود، فرين دهد.    و اشخا  را از حيث قيمت كاال يا خدمتي كه فروخته يا ارا ه شده است يا مي4        

 وـ فروش يا خريد اجباري          

 ا بالعكس.  و منو  كردن فروش يك كاال يا خدمت به خريد كاال يا خدمت ديگر ي8        

و وادار كردن هرف مبابل به معامله با شخ  ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عر ه يوا تبا واي   2        

 كاال يا خدمت ديگري ارتقا  داده شود.  

 و معامله با هرف مبابل با اي  شر  كه هرف مذكور از انجام معامله با رقين امتنا  ورزد.  3        

   ال يا خدمت غیراستانداردعرضه كا زـ        

صوالح از جملوه راجوع بوه      شده توسط مراجوع  ي  عر ه كاال و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجقاري اعالم

 بندي.   كاربرد، تركين، كيفيت، محتويات، هراحي، ساخت، تكميل و يا بسته

   مداخله در امور داخلي و يا معامالت بنگاه يا شركت رقیب ح ـ        
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ن، تحريك و يا وادار ساخت  يك يا چند سهامدار، صاحن سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شوركت  ترغي

رقين از هريق اعمال حق رثي، انتبال سهام، افخاء اسرار، مداخوله در معامالت بونگاهها و يا شركت ها يوا  

 هاي موخابه ديگر بوه انجام عملي كه به  رر رقين باشد.   روش

   سوء استفاده از وضعیت اقتصادي مسلط ـ ط        

 هاي زير:  سوءاستفاده از و عيت اقتصادي مسلط به يكي از روش        

   و تعيي ، حفظ و يا تغيير قيمت يك كاال يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،8        

   و تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه،2        

   منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار، ا تبا ا بهو تحديد مبدار عر ه و ي3        

منظور مخكل كردن ورود رققاي جديد يا حذف بنگاهها يوا شوركت هواي رقيون در يوك       و ايجاد مانع به4        

   فعاليت خا ،

و مخرو  كردن قراردادهوا بوه پوذيرش شوراياي كوه از نظور مواهيتي يوا عورف تجواري، ارتقواهي بوا               5        

   ي  قراردادهايي نداشته باشد،مو و  چن

 صورتي كه منجر به اخالل در رقابت شود.   و تملك سرمايه و سهام شركت ها به 1        

 ي ـ محدود كردن قیمت فروش مجدد          

 مخرو  كردن عر ه كاال يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير: 

شده يا محدود كردن وي در تعيي  قيموت فوروش بوه هور      و اجقار خريدار به ققول قيمت فروش تعيي 8        

 شكلي.  

و مبيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كاال يا خدمتي معي ، براي بنگاه يا شركتي كوه از او كواال   2        

 كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيي  قيمت به هر شكلي.   يا خدمت خريداري مي

 مجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص  ك ـ كسب غیر        

برداري غيرمجاز از هرگونه اهالعات داخلي رققا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظواير   و كسن و بهره8        

 آن به نفع خود يا اشخا  ثالث.  

اء يوا اعوالن   ، ققول از افخو   بورداري غيرمجواز از اهالعوات و تصوميمات مراجوع رسومي       و كسون و بهوره  2        

 عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخا  ثالث. 

 و سوء استفاده از موقعيت اشخا  به نفع خود يا اشخا  ثالث.  3        

هيچ يك از مديران، مخاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجواز نيسوتند بوا هودف ايجواد      ـ 46ماده        

ر يك و يا چند بازار، به هور همزمان متصدي سمتي در شوركت و يوا بنگواهي    محدوديت يا اخالل در رقابت د

 مرتقط و يا داراي فعاليت مخابه باشند.  
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هيوچ شخ  حبيبوي يا حبوقي نقايد سرمايه يوا سهام شركت ها يا بنگاههاي ديگر را بوه   ـ47ماده        

 گردد.  نحوي تمولك كند كه موجن اخالل در رقابت در يك و يا چند بازار

 موارد زير از شمول اي  ماده مستثني است:   تبصره ـ        

گوري كوه بوه كوار خريود و فوروش اورا         وسيله كارگزار يوا كوارگزار معاملوه    و تملك سهام يا سرمايه به8        

 كوووه از حوووق رثي سوووهام بوووراي اخوووالل در رقابوووت سوءاسوووتفاده نخوووود.    بهوووادار اشوووتغال دارد، موووادامي

دارا بودن يا تحصيل حبو  رهني نسقت به سهام و سرمايه شركت ها و بنگاههاي فعوال در بوازار   و 2        

 كه منجر به اعمال حق رثي در اي  شركت ها يا بنگاهها نخود. يك كاال يا يك خدمت مخرو  بر اي 

ه حوداكثر  ك و در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط ا اراري تملك شده باشد، مخرو  بر اي 3       

ظرف يك ماه از تاري  تملك، مو و  به اهال  شوراي رقابت برسد و بيختر از مدت زمواني كوه شوورا تعيوي      

 كند، تملك ادامه نيابد.    مي

 ادغام شركت ها يا بنگاهها در موارد زير ممنو  است:   ـ48ماده      

 ( اعمال شود.  45و در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذ ور در ماده)8        

 و هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كاال يا خدمت به هور نامتعارفي افزايش يابد.  2        

 و هرگاه ادغام موجن ايجاد تمركز شديد در بازار شود.  3        

 كننده در بازار شود.   و هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل4        

واردي كه پيخگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركت ها يا دسترسي آنهوا بوه دانوش    در مـ 1تبصره        

( ايو  مواده شوود، مجواز     4( و )3پذير نقاشد، هر چند ادغام منجر به بنودهاي )  فني جز از هريق ادغام امكان

 است.  

 كند.    دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيي  و اعالم ميـ 2تبصره        

( اي  قانون بر اقدامات خوود  41( و )47توانند در مورد شمول مواد )  بنگاهها و شركت ها مي ـ49ادهم        

از شوراي رقابت كسن تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تواري  وصوول تبا وا    

پيوام ماموئ  بوه متبا وي      وسويله دادن  هور كتقي يا به در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به

( اي  قوانون بوه اقودامات مو وو  اسوتعالم يوا عودم        41( و )47اعالم كند. در صورت اعالم عدم شمول مواد )

 شود.    ارسال پاس  از سوي شورا ظرف مدت مبرر، اقدامات مذكور صحيح تلبي مي

ه فروشوي( كاالهوا يوا    افراد صنفي مخمول قانون نظام صنفي كوه بوه عر وه جزیوي )خورد      ـ  31ماده        

 پردازند، از شمول اي  فصل مستثني هستند.    خدمات مي

( 41( توا ) 44حبو  و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكوري نقايود موجون نبوت موواد)      ـ  31ماده        

 اي  قانون شود، در اي  صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصمي  زير را اتخا  كند:  

   الف( توقف فعاليت يا عدم اعمال حبو  انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حبو  انحصاري،        
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(( منع هرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتقط با حبو  انحصاري از انجام تمام يا بخخي از شورايط و          

 تعهدات مندر  در آن،

رتقط با حبو  انحصاري در صوورت موؤثر نقوودن تودابير مو وو       ها يا تفاه  م  ( اباال قراردادها، توافق        

 اي  ماده. « (»و « الف»بندهاي 

هرگونوه كموك و اعاواء امتيواز دولتوي )ريوالي، ارزي، اعتقواري، معافيوت، تخفيوف، تورجيح،            ـ  32ماده        

ط در بوازار يوا   آميز به يك يوا چنود بنگواه يوا شوركت كوه موجون تسول         اهالعات يا مخابه آن(، به صورت تقعيت

 اخالل در رقابت شود، ممنو  است.  

شوود.    تخوكيل موي  « شووراي رقابوت  » براي نيل به اهداف اي  فصل شورايي تحت عنووان   ـ  35ماده        

 شرح زير است:   تركين و شرايط انتخا( اعضاء شورا به

 الف ـ تركیب اعضاء          

يون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسقات و صونايع  و سه نماينده مجلس از بي  اعضاي كميس8        

 عنووووان نووواظر.   بوووه  و معوووادن از هووور  ميسووويون يوووک نفووور بوووه انتخوووا( مجلوووس شووووراي اسوووالمي         

 و دو نفر از قضات ديوان عالي كخور به انتخا( و حك  ریيس قوه قضا يه.   2        

 مور اقتصادي و دارايي و حك  ریيس جمهور.  و دو صاحقنظر اقتصادي برجسته به پيخنهاد وزير ا3        

ووو يووك حبوقوودان برجسووته و آشوونا بووه حبووو  اقتصووادي بووه پيخوونهاد وزيوور دادگسووتري و حكوو           4        

 جمهور.   ریيس

          و دو صوووواحقنظر در تجووووارت بووووه پيخوووونهاد وزيوووور بازرگوووواني و حكوووو  ریوووويس جمهووووور.        5        

 خووونهاد وزيووور صووونايع و معوووادن و حكووو  ریووويس جمهوووور.     و يوووك صووواحقنظر در صووونعت بوووه پي       1        

ريوزي  خوور و حكو      و يك صاحقنظر در خدمات زيربنايي به پيخنهاد ریيس سازمان مديريت و برناموه 7        

 ریيس جمهور. 

 و يوك متخوص  امور مالي به پيخونهاد وزير امور اقتوصادي و دارايي و حك  ریيس جمهور.  1        

 ک نفر به انتخا( اها  بازرگاني و صنايع و معادن ايران . و ي1        

 ايران .  و يک نفر به انتخا( اها  تعاون مركزي جمهوري اسالمي83        

( به پيخونهاد اعضواء و   2ریيس شورا از بي  صاحقنظران اقتصادي عوضو شورا، موو و  بند )ـ 1تبصره        

 شود.    با حك  ریيس جمهور منصو( مي

 شود.    ناين ریيس از بي  اعضاء شورا به پيخنهاد اعضاء و با حك  ریيس شورا منصو( ميـ 2تبصره        

 ب ـ شرايط انتخاب اعضاء          

   و تابعيت جمهوري اسالمي ايران،8        
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   و دارا بودن حداقل چهل سال س ،2        

ء صوواحقنظر اقتصووادي و حبوقوودان و حووداقل موودرك   ووو دارا بووودن موودرك دكتووراي معتقوور بووراي اعضووا   3        

   كارشناسي براي صاحقنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي،

و يوا محكوميوت قاعوي بوه      ( مكرر قانون مجوازات اسوالمي   12و نداشت  محكوميتهاي مو و  ماده )4        

   ورشكستگي به تبصير يا به تبلن،

   ل ده سال ساببه كار مفيد و مرتقط،و دارا بودن حداق 5        

 

( قوانون رسويدگي بوه    1بوه بواال مو وو  مواده)    « د» از بنود   و نداشوت  محكوميوت قاعوي انتظوامي       1        

 (  7/1/8372تخلفات اداري )مصو( 

   به استثناء قا ي، بازنخسته بودن افراد مانع انتخا( نخواهد بود. تبصره ـ        

اي شوراي رقابت، مركوز   منظور انجام امور كارشناسي و اجرایي و فعاليت هاي دبيرخانه به ـ  34ماده        

شوود كوه تخوكيالت آن      اي دولتي مستبل زير نظر ریيس جمهور تخكيل موي  ملي رقابت در قالن مؤسسه

ت شوود. تغييورات بعودي تخوكيال      به پيخنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصوين هيأت وزيران تعيي  مي

ريوزي كخوور و تصووين هيوأت      مركز ملي رقابت با پيخنهاد شوراي رقابت و تأييد سوازمان موديريت و برناموه   

 وزيران خواهد بود. 

 باشد.   ریيس شوراي رقابت، ریيس مركز ملي رقابت نيز مي ـ1تبصره         

و پيمواني   كاركنوان رسومي  در تأمي  نيروي انساني مورد نياز مركوز ملوي رقابوت اولويوت بوا       ـ2تبصره        

 ها و دستگاه ها و مؤسسات دولتي است.   وزارتخانه

نامه تخويق اعضاء شوراي رقابت و  ار نان مر ز ملي رقابوت بوه پيخونهاد وزارت اموور      آیي ـ 5تبصره        

   رسد.  اقتصادي و دارايي به تصوين هيأت وزيران مي

شورح زيور    يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت بهدوره تصدي، اشتغال و رويه  ـ  33ماده        

 است:  

و دوره تصدي عضو قا ي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصا( مجدد آنوان بوراي عضوو    8        

 قا ي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.  

شووند، بوه ميوزان ببيوه دوره تصودي        اعضاء شوورا موي   و دوره تصدي كساني كه به داليلي جانخي 2        

 عضو ققلي خواهد بود. 

و اعااء مأموريت به كارمندان دولوت و قووه قضوا يه بوراي عضوويت آنوان در شوورا و هيوأت تجديودنظر          3        

 است.   الزامي

تواننود همزموان     وقت است. افوراد موذكور نموي    صورت تمام و اشتغال ریيس و اعضاء شوراي رقابت به4        

 ، خصوصووووي يووووا تعوووواوني داشووووته باشووووند.     شووووغل و يووووا مسووووؤوليت ديگووووري در بخووووش عمووووومي   
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دانخگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و  و اعضاء هيأت علميتبصره         

 بند مستثني هستند.   ( اي  قانون از شمول اي 53( بند )الف( ماده )83( و )1(، )1اعضاء مذكور در اجزاء )

و به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قا ي منتخن ریيس قووه قضوا يه و نيوز      5        

كارمندان مركز ملي رقابت برابر مبررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قا وي منتخون   

 قضات رسيدگي خواهد شد.   هاي انتظامي و دادگاه ریيس قوه قضا يه، هقق مبررات قانوني در دادسراها

 شوورح زيوور اسووت:    تضوومي  موقعيووت شووغلي اعضوواء شووورا و نحوووه اسووتبالل آن بووه        ـ   36مــاده        

توان برخالف ميل او از عضويت در شورا بركنوار كورد مگور در      و هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نمي8        

 موارد زير: 

 واني در انجام وظايف محوله به تخخي  دو سوم اعضاء شورا.  الف و نات        

 ( اي  قانون. 53ماده )« (»بند « 5»و « 3»( و محكوميت هاي مذكور در جزءهاي         

 ( اي  قانون. 71( و )75استفاده از مبررات مواد )   و محكوميت قاعي به دليل سوء        

 .  د و از دست دادن اهليت استيفاء        

هو و غيقت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هور سوال از حضوور در شوورا، بوا               

 تخخي  اكثريت اعضاء شوراي رقابت. 

( 75( اي  قانون و تخاي از مبوررات مو وو  موواد )   11وو نبت تكاليف و محدوديت هاي مو و  ماده )        

 شوراي رقابت.  ( به تخخي  اكثريت اعضاء 71و )

گيري داوهلقانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچني  در صورت بروز موجقات عزل  و در صورت كناره2        

به نحو مذكور در فو ، مراتن همراه با داليل و مدارك و مستندات مربو  حسن مورد توسط ریيس شوورا يوا   

شوود. مرجوع مزبوور      عضوو جانخوي  اعوالم موي     كننده عضوو، جهوت انتصوا(    ناين ریيس وي به مرجع انتصا(

( ايو  قوانون، عضوو جانخوي  را     53مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاري  وصول تبا ا، در چارچو( ماده)

 انتخا( و به شوراي رقابت معرفي كند.  

يا اظهواراتي  و   توان به دليل اتخا  تصميمات در چارچو( وظايف قانوني  و اعضاء شوراي رقابت را نمي3        

 كنند، تحت تعبين قرار داد.   كه به استناد قانون مي

گيري ماوابق مبوررات ايو  فصول از اسوتبالل كامول برخووردار         و شوراي رقابت در رسيدگي و تصمي 4        

 است.  

جلسوات شوورا بوا حضوور دو سووم اعضواء و بوه رياسوت ریويس و در غيوا( او نايون ریويس              ـ  37ماده        

 ه از پن  رثي  متر  اهد داشت. تصميمات شورا با رثي ا ثريت اعضاي صاحن رثي مخرو  بر آنرسميت خو

( اي  قانون در صوورتي اعتقوار خواهود داشوت     18نقاشد معتقر خواهد بود و تصميمات شورا درخصو  ماده )

 كه رثي حداقل يک قا ي عضو نيز در آن مثقت باشد.  
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 ريح شده در سواير موواد، ايو  شوورا وظوايف و اختيوارات زيور را نيوز دارد:         عالوه بر موارد تص ـ  38ماده         

هاي  د رقابتي و معافيت هاي مو و  اي  قانون و اتخوا  تصومي  در موورد     و تخخي  مصاديق رويه8        

 اي  معافيت ها در خصو  امور موردي مندر  در اي  قانون. 

 (.  41( تا )44اركاالها و خدمات مرتقط با مواد )و ارزيابي و عيت وتعيي  محدوده باز2        

هواي   منظوور اجورای ايو  فصول و دسوتورالعمل      هواي الزم بوه   و تدوي  و ابالغ راهنماها و دسوتورالعمل 3        

 داخلي شورا.  

 و ارا ه نظرات مخورتي به دولت براي تنظي  لوايح مورد نياز. 4        

قيمت، مبدار و شرايط دسترسي به بوازار كاالهوا و خودمات انحصواري      و تصوين دستورالعمل تنظي   5        

 در هر مورد با رعايت مبررات مربو .  

تواند در حوزه كاال يا خدمتي خا  كه بوازار آن مصودا  انحصوار هقيعوي       شوراي رقابت مي ـ  39ماده        

يران ارا ه و قسمتي از وظوايف  كننده بخخي را براي تصوين به هيأت وز است، پيخنهاد تخكيل نهاد تنظي 

 كننووووده بخخووووي واگووووذار نمايوووود.   خووووود در حوووووزه مزبووووور را بووووه نهوووواد تنظووووي    و اختيووووارات تنظيمووووي

كننده بخخي به پيخنهاد شوراي رقابت با تصوين هيوأت وزيوران تعيوي      تركين اعضاء نهادهاي تنظي         

( ايو  قوانون اسوت و اعضواء آنهوا در      53مواده) « (»شود. شرايط انتخا( اعضاء اي  نهادها، ماوابق بنود     مي

بيني شده در ايو  قوانون بوراي اعضواء شووراي       حياه وظايف و اختيارات تفويت شده، مسؤوليت هاي پيش

 رقابت را برعهده دارند.  

تواند مغاير با اي  قوانون يوا مصووبات شووراي رقابوت در        كننده بخخي نمي در هر حال هيچ نهاد تنظي         

 كند.   بگيرد يا اقدامي تسهيل رقابت تصميميزمينه 

 شرح زير است:   اختيار شورا براي بازرسي و تحبيق به ـ 61ماده        

 الف ـ بازرسي          

شوووراي رقابووت اختيووار دارد در اجوورای وظووايف و مأموريووت هوواي خووود بووراي رسوويدگي بووه دعوواوي و            

ا بازرسي كند و اجازه ورود به اماك ، انقارهوا، وسوايل نبليوه،    هاي هرح شده، بنگاهها و شركت ها ر پرونده

هوا، دفواتر و سواير اورا  را     ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليت هاي اقتصادي، اموال، رايانوه  رايانه

آوري اهالعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت موديره،   و جمع صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومي 

   يز مخمول اختيار بازرسي شورا است.ن

 ب ـ تحقیق          

شووورا اختيووار دارد در اجوورای وظووايف و مأموريووت هوواي خووود، بووا اسووتفاده از يووك يووا چنوود راهكووار زيوور،          

 رسيدگي به مو وعات مرتقط با اي  قانون و شكايات را انجام دهد:  

 منظور انجام تحبيبات از او.  ا مركز بهو احضار مختكي عنه براي حضور در شورا ي8        
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منظور رسيدگي به شوكايات  وروري تخوخي      و احضار شهود و يا هر شخ  ديگر كه حضور آنها به2        

 داده شود.  

از كاغوذي يوا الكترونيكوي( مورتقط بوا       گزارش، اهالعات، مدارك، مستندات و سوابق )اع  و درخواست3        

 اشخا  حبيبي و حبوقي. هاي  درقابتي از  رويه

 و دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحبيق و بازرسي.  4        

شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحبيبات و بازرسي و محودوده آن را در اجورای ايو  مواده در     ـ 1تبصره        

قا وي كوه بودي  منظوور توسوط ریويس قووه         يكي از پون  هر مورد حسن مورد از يکي از قضات عضو شورا يا 

شوند، درخواست كند. قا ي موظوف    قضا يه )از بي  قضات با حداقل ده سال ساببه( انتخا( و معرفي مي

   است حداكثر ظرف دوهفته تصمي  بگيرد. انجام تحبيبات و بازرسي منو  به حک  قا ي است.

ق و بازرسوي را بوه مؤسسوات تخصصوي و اشوخا  متخصو        توانود امور تحبيو     شوورا موي   ــ 2تبصره        

 اند، ارجا  كند.   حبيبي و حبوقي كه هقق قواني  خا  تخكيل و احراز صالحيت شده

هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحبيبات الزم احراز كند كه يك يوا چنود موورد از     ـ  61ماده        

توانود    ( ايو  قوانون توسوط بنگواهي اعموال شوده اسوت، موي        41( توا ) 44هاي  درقابتي مو و  موواد )  رويه

 حسن مورد يك يا چند تصمي  زير را بگيرد:  

توا   (44هاي  ودرقابتي مو وو  موواد )    و دستور به فس  هر نو  قرارداد، توافق و تفاه  متضم  رويه8        

 ( اي  قانون.  41)

 هاي  درقابتي مورد نظر.   تقط با آن از ادامه رويههاي مر و دستور به توقف هرفي  توافق يا توافق2        

  درقابتي يا عدم تكرار آن.  و دستور به توقف هر رويه3        

 در جهت شفافيت بيختر بازار.  رساني عمومي و اهال 4        

 اند.   ( اي  قانون انتخا( شده41و دستور به عزل مديراني كه برخالف مبررات ماده ) 5        

( اي  قانون حاصل 47و دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركت ها كه برخالف ماده )  1        

 شده است.  

( ايو  قوانون انجوام    41و الزام به تعليق يا دستور به اباال هرگونه ادغام كه برخالف ممنوعيت ماده )7        

 شده و يا الزام به تجزيه شركت هاي ادغام شده.  

هواي  ودرقابتي مو وو      و دستور استرداد ا افه درآمد و يا توقيف اموالي كه از هريق ارتكوا( رويوه    1        

 صووووالح قضووووا ي.   اسووووت از هريووووق مراجووووع  ي   ( ايوووو  قووووانون تحصوووويل شووووده   41( تووووا )44مووووواد )

 و دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خا  يا در منابه يا مناهق خا . 1        

مديره شركت ها يوا   يا هيأت  عمومي و دستور به اصالح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع83      

 .  هواي شوركت هوا و مؤسسوات بخوش عموومي       ارا ه پيخنهاد الزم به دولوت درخصوو  اصوالح اساسونامه    

 ط انحصوواري. ووو الووزام بنگاههووا و شووركت هووا بووه رعايووت حووداقل عر ووه و دامنووه قيمتووي در شووراي   88        
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( ريوال، در  8033303330333( ريال تا يوك ميليوارد )  8303330333و تعيي  جريمه نبدي از ده ميليون )82        

 ( اي  قانون.  45صورت نبت ممنوعيت هاي ماده )

نامووه مربووو  بووه تعيووي  ميووزان جوورای  نبوودي متناسوون بووا عموول ارتكووابي بووه پيخوونهاد مخووترك    آیووي         

 رسود.    تصووين هيوأت وزيوران موي     بازرگواني و دادگسوتري تهيوه و بوه     امور اقتصادي و دارايوي،   هاي وزارتخانه

هاي  درقابتي است و مكلف است رثسوًا و يوا    شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه ـ  62ماده        

وان كول يوا دادسوتان محول، ديو      براساس شكايت هر شخصي اع  از حبيبي يوا حبووقي از جملوه دادسوتان    

هاي بخخوي، سوازمان هوا و نهادهواي وابسوته       كننده محاسقات كخور، سازمان بازرسي كل كخور، تنظي 

كنندگان و ديگر سازمان هواي غيردولتوي،    هاي حمايت از حبو  مصرف هاي صنفي، انجم  به دولت، تخكل

بگيورد.   ن تصومي  ( ايو  قوانو  18هاي  درقابتي را آغاز و در چوارچو( مواده )   بررسي و تحبيق درخصو  رويه

شورا مكلف است براي رسيدگي به مو و  شكايات، وقت رسيدگي تعيي  و آن را به هورفي  ابوالغ نمايود.    

 توانند شخصًا در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا اليحه دفاعيه به شورا تبدي  كنند.    هرفي  مي

في چنانچوه موجون اخوالل در رقابوت باشود      تخلفات مو وو  فصول هخوت  قوانون نظوام صون       تبصره ـ         

اي مركون از   ماابق مبررات اي  قانون رسيدگي خواهد شد. در صورت بروز اختالف، حول اخوتالف بوا كميتوه    

يكي از اعضاء شوراي رقابت به انتخا( ریيس شوورا، يوك نفور نماينوده از هيوأت عوالي نظوارت مو وو  مواده          

وزيور دادگسوتري خواهود بوود. رثي اكثريوت اعضواء ايو  هيوأت          ( قانون نظام صنفي و يك نفور بوه انتخوا(   53)

 قاعي است. محل استبرار كميته، در وزارت دادگستري خواهد بود. 

نفوع   (، ظورف بيسوت روز از تواري  ابوالغ بوه  ي     18موجن مواده )  تصميمات شوراي رقابت به ـ  65ماده        

قانون است. اي  مدت براي اشوخا  مبوي  خوار     ( اي  14قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر مو و  ماده )

دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچني  در صوورت تأييود تصوميمات    

 شورا در هيأت تجديدنظر، اي  تصميمات قاعي است.  

پوس از   در مواردي كه تصوميمات شوورا، بوه تخوخي  شوورا جنقوه عموومي داشوته باشود،          تبصره ـ         

 قاعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از جرايد كثيراالنتخار منتخر شود.  

گيوري در ايو  هيوأت     محل استبرار، تركين هيأت تجديدنظر، شرايط انتخوا( و نحووه تصومي     ـ  64ماده        

 شرح زير است:   به

 شود:    تخكيل مي و هيأت تجديدنظر كه در تهران مستبر خواهد بود، از افراد زير8        

 الف و سه قا ي ديوان عالي كخور به انتخا( و حك  ریيس قوه قضا يه.          

 ( و دو صاحقنظر اقتصادي به پيخنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حك  ریيس جمهور.          

وزراء صونايع و    و دو صواحقنظر در فعاليوت هواي تجواري و صونعتي و زيربنوايي بوه پيخونهاد مخوترك                   

 معادن و بازرگاني و حك  ریيس جمهور.  

و اعضاء هيوأت تجديودنظر بايود حوداقل داراي پوانزده سوال سواببه كوار مفيود و مورتقط باشوند. سواير             2        

شرايط انتخا( اعضاء و همچني   وابط مرتقط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عوزل و رسويدگي بوه تخلفوات     
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» و حبو  و مزاياي آنان به ترتيقي خواهد بوود كوه در بنود     لي و  وابط استخدامي اعضاء و نيز موقعيت شغ

 ( اي  قانون  كر شده است.  51( و )55( و مواد )53ماده )« (

 شرح زير است:   گيري هيأت تجديدنظر به و نحوه تصمي 3        

ست، ولي رثي تجديدنظر در موورد  تصوين اكثريت اعضاء آن ا الف و تصميمات هيأت تجديدنظر منو  به          

 ( اي  قانون در عي  حال بايد متضم  موافبت حداقل دو عضو قا ي اي  هيأت باشد.  18تصميمات ماده)

تواند، امر تحبيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشوخا  حبيبوي و     ( و هيأت تجديدنظر مي         

 انووود، ارجوووا  كنووود.    حيت شووودهحبووووقي متخصووو  كوووه هقوووق قوووواني  خوووا  تخوووكيل و احوووراز صوووال      

تواند تصميمات شورا را نبت يا عينًا تأييد يا حسن مورد آن را تعديل يا اصالح     و هيأت تجديدنظر مي         

 كند يا مستباًل تصمي  ديگري بگيرد.  

 االجووورای خواهووود بوووود.    شووورح بنووود فوووو  قاعوووي و الزم    دوووو تصوووميمات هيوووأت تجديووودنظر بوووه            

تواند هرفي  دعوا را براي اداء تو ويحات دعووت نمايود و همچنوي  هورفي  و يوا         هيأت تجديدنظر ميو 4        

توانند حضورًا يا با ارا ه اليحه دفاعيه نسقت به اداي تو يحات در جلسوه    وكيل آنها بنا به تخخي  خود مي

مدارك و مستندات مضوقو  در  رسيدگي به پرونده ماروحه اقدام نمايند، در غير اي  صورت هيأت با توجه به 

 پرونده، تصمي  مبتضي خواهد گرفت. 

نفوع   اي  قانون پس از ابالغ به  ي ( 18ماده )« 82»تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند  ـ  63ماده        

 ( مووانع اجوورای نخواهوود شوود.    13موجوون موواده )  نفووع بووه  قابوول اجوورای اسووت و تجديوود نظرخووواهي  ي    

گيوري هيوأت    تواند همزمان بوا تجديود نظرخوواهي يوا پوس از آن توا زموان تصومي           نفع مي در هر صورت  ي    

تجديدنظر، توقف اجرای تصمي  شوراي رقابت را تبا ا كند و هيأت تجديدنظر فورًا به تبا وا رسويدگي كورده    

 ند.  تواند با ثخذ تأمي  يا تضمي  مناسن دستور توقف اجرای تصميمات شوراي رقابت را صادر ك  و مي

تواننود    هاي  درقابتي مذكور در اي  قانون، مي ديده از رويه اشخا  حبيبي و حبوقي خسارت ـ66ماده    

هاي   حداكثر ظرف يك سال از زمان قاعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر مقني بر اعمال رويه

هنود. دادگواه  وم  رعايوت مبوررات      منظور جقران خسارت به دادگاه صالحيتدار دادخواست بد  درقابتي، به

 ند كه خواهوان رونوشوت رثي قاعوي شووراي رقابوت يوا         اي  قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي مي

 هيأت تجديد نظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.  

پوس از  داشوته و    در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيوأت تجديودنظر جنقوم عموومي     تبصره ـ         

تواننود بوا ثخوذ گوواهي از       نفوع موي   شود، اشوخا  ثالوث  ي    قاعيت از هريق جرايد كثيراالنتخار منتخر مي

شوراي رقابت مقني بر شمول تصمي  مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صالحيتدار بدهنود. صودور   

ورت درخواست خواهان مقنوي بور   حك  به جقران خسارت، منو  به ارا ه گواهي مذكور است و دادگاه در ص

نمايود.    تبا اي صدور گواهي با صدور قرار اناهه، تا اعالم پاس  شووراي رقابوت از رسويدگي خوودداري موي     

 رسيدگي شورا به درخواست هاي مو و  اي  تقصره خار  از نوبت خواهد بود.  

سومت شواكي داشوته باشود و از      تواند در كليه جرای  مو و  اي  قانون  شوراي رقابت مي ـ  67ماده        

 درخواسووت رسوويدگي كنوود.    دادگوواه صووالحيتدار بووراي جقووران خسووارت وارد شووده بووه منووافع عمووومي         
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هاي اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابوت   تكاليف و محدوديت ـ  68ماده        

 شرح زير است:   به

( قـانون آیـین   91گیـري در مـوارد موضـوا مـاده )     میمـ ممنوعیت شركت در جلسات و تص1        

 و انقالب در امور مدني   دادرسي دادگاههاي عمومي

تصميماتي كه بدون رعايت اي  بند اتخا  شوود و منجور بوه تحصويل منوافعي مسوتبي  و يوا غيرمسوتبي  يوا          

 معافيت از تكليفي براي عضو مربو  شود، باهل و فاقد اثر قانوني خواهد بود. 

چنانچه بنا به محدوديت فو  فرد يا افورادي از اعضواء شووراي رقابوت يوا هيوأت تجديودنظر از         تبصره ـ         

كننوده   گيري منع شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفي شركت در جلسات شورا و تصمي 

 .  كند  عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزي  را براي رسيدگي به اي  مو و  مي

 ـ وظیفه حفظ اطالعات داخلي  2        

اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچني  كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قوقاًل در          

اي  سمت ها مخغول به كار بوده است، نقايد اهالعات داخلي بنگاهها، شركت ها يوا اشخاصوي را كوه در    

هور مخفيانه از آن به نفوع خوود    اند، فاش كنند يا به قت از آنها اهال  يافتهجريان انجام وظيفه يا به اي  مناس

 يا اشخا  ديگر بهره بگيرند.  

 ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم5        

اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نقايد ققل از اتخا  تصمي ، درخصوو   

 ا، شركت ها يا اشخا  از مبررات اي  قانون به صورت كتقي يا شفاهي اظهارنظر كنند.  تخلفات بنگاهه

ــاده         هووا و  نامووه شوووراي رقابووت موظووف اسووت امكووان دسترسووي عموووم بووه  وووابط، آیووي        ـ   69م

هاي مرتقط با اي  فصل را فراه  و گزارش عملكرد ساليانه اجورای ايو  فصول را تنظوي  و بوراي       دستورالعمل

 م منتخر كند.عمو

تصميمات قاعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسن مورد توسوط واحود اجورای احكوام     ـ 71ماده        

 شود.    مدني دادگستري اجرا مي

نامه اجرایوي مو وو  ايو  فصول از جملوه نحووه بازرسوي، تحبيوق، ثقوت اسوتعالمات و            آیي  ـ71ماده        

 رسد.    تصوين هيأت وزيران مي  مواه به بت حداكثور ظرف مدت شوشوصول شوكايات به پيخنوهاد شوراي رقا

هواي   هر كس براي ثخذ گواهي يا مجوزهاي مو و  اي  فصل يا در جريان رسيدگي به رويه ـ72ماده        

 د رقابتي اع  از مرحله بازرسوي و تحبيبوات اظهوارات خوالف واقوع كنود و يوا از ارا وه اهالعوات و اسوناد و           

توانود در نتيجوه تصوميمات شووراي رقابوت و هيوأت تجديودنظر موؤثر باشود، خوودداري كنود و              مي مداركي كه

همچني  هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يوا خوالف   

هوور   ن آنهوا بوه  نظور از قالو   هاي  درقابتي را صورف  واقع تسلي  كند يا اهالعات، مدارك و اسناد مرتقط با رويه

مستبي  يا غيرمستبي  نابود كند، تغيير دهد يا تحريف كند، به حقس تعزيري از سه ماه تا يوك سوال يوا بوه     

( ريوال يوا بوه هور دو مجوازات      83303330333( ريال تا يكصد ميليوون ) 8303330333جزاي نبدي از ده ميليون )

 محكوم خواهد شد.  
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ا بيان اظهارات خالف واقع يا جعلي منجر به ثخوذ گوواهي يوا مجوزهواي     چنانچه ارا ه اسناد و مدارك ي        

نفوع، حسون     ي مذكور در اي  فصل شده باشد، دادگاه عالوه بر تعيي  مجازات مبرر در اي  ماده، با تبا اي

 كند.    مورد حك  به اباال گواهي يا مجوز مزبور صادر مي

ي كوه شوهادت يوا اظهوار نظور او برابور مبوررات ايو  فصول          هر كارشناس يا خقره يا صاحقنظرـ 75ماده        

درخواست شود و برخالف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديودنظر موؤثر واقوع    

(ريووال تووا 3303330333شوود، بووه حوقس تعزيووري از يووك توا سووه سووال يوا بووه جوزاي نبوودي از سووي ميليوون )      

 دو مجازات محكوم خواهد شد.   ريال يا هر ( 33303330333سيصدميليون)

نيوز   عالوه بر مجازاتهاي فو ، شهادت كذ( مخمول مجازات مبرر در قانون مجازات اسالمي تبصره ـ         

 باشد.    مي

اي بنگاهها يا شركت ها و يا موديران يوا    هر كس به قصد صدمه زدن به اعتقار تجاري و حرفه ـ74ماده        

راي رقابت يا هيأت تجديدنظر تسولي  كورده باشود كوه پوس از رسويدگي ثابوت        صاحقان آنها شكايتي به شو

شود واهي بوده است، عالوه بر محكوميت به جقران خسارت به حقس از شش ماه تا دو سال يا به جوزاي  

 نبوووووووودي معووووووووادل خسووووووووارت وارده يووووووووا هوووووووور دو مجووووووووازات محكوووووووووم خواهوووووووود شوووووووود.     

ه حفظ اهالعات داخلوي شوركت هوا، بنگاههوا و يوا      هر كس كه به موجن اي  فصل مكلف ب ـ73ماده        

ساير اشخا  شده است، آن را منتخر و يا افخاء كند و يا از اي  اهالعات بوه نفوع خوود يوا اشوخا  ديگور       

بگيوورد، حسوون مووورد بووه حووقس تعزيووري از شووش موواه تووا دو سووال يووا جووزاي نبوودي از چهوول ميليووون    بهووره 

( ريال يا هر دو مجازات و نيز جقران خسارات ناشوي  43303330333( ريال تا چهارصد ميليون )4303330333)

 از افخاء و يا انتخار اهالعات محكوم خواهد شد.  

هر يك از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هيأت تجديدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملوي رقابوت و    ـ76ماده        

نيز هر شخ  ديگري كه از مبوررات ايو     وبگيران آنها و اشخا  هرف قرارداد آنها  همچني  هر يك از حبو 

اسوتفاده   اي اشخا  حبيبي يوا حبووقي سووء    زدن به منافع مالي يا اعتقار تجواري و حرفه قانون براي  ربه

تعزيووري از سووه تووا پوون  سووال يووا جووزاء نبوودي از پنجوواه ميليووون    كنوود، عووالوه بوور جقووران خسووارات بووه حووقس 

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.  53303330333ميليون ) ( ريال تا پانصد5303330333)

محسوو(   ( ايو  قوانون تخلوف انتظوامي    11مواده ) « 3»و « 2»، «8»نبوت هور يوك از بنودهاي      ـ77ماده      

« 5»شود و مرتكن عالوه بر مجازاتهاي مذكور در اي  قانون حسن مورد در يكي از مراجع مذكور در بنود    مي

 .  ( محاكمه خواهد شد55ماده )

هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحبيبات و بازرسي موأموران و بازرسوان مركوز ملوي     ـ 78ماده      

( ريوال  2303330333( ريوال توا بيسووت ميووليون )    503330333رقابت شوود، بوه جوزاي نبودي از پون  ميليوون )      

( ريوال بوه   803330333ون )تراشي به ازاي هر روز، مقلو  يوك ميليو    محكوم خوواهد شد و در صورت ادامه مانع

 جزاي نبدي تعيي  شده ا افه خواهد شد.  

 شرح زير است:   مجازات اشخا  حبوقي به ـ79ماده       

و در صورت ارتكا( هر يك از جرای  مو و  مواد اي  فصل توسط اشخا  حبوقي، مديران آنها در زموان  8     

 شخا  حبيبي محكوم خواهند شد.  ارتكا( حسن مورد به مجازات مبرر در اي  قانون براي ا
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بگيران آن انجوام   و چنانچه ارتكا( جرم توسط شخ  حبوقي، در نتيجه تعمد يا تبصير هر يك از حبو 2      

شوود، فورد مزبوور نيوز حسون موورد برابور مبوررات ايو  قوانون             ( موي 8گيرد، عالوه بر آنچه كه مخومول بنود )  

 مسؤوليت كيفري خواهد داشت.  

بگيران اشخا  حبوقي ثابت كند كه جرم بدون اهوال  آنوان انجوام     نچه هر يك از مديران يا حبو و چنا3      

اند يا بالفاصوله پوس از اهوال  از وقوو       گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكا( آن به كار برده

مربوو  بوه آن عمول معواف خواهود       اند، از مجوازات  صالح اعالم كرده جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع  ي

 شد.  

در موارد لزوم جقران خسارت، در صورت پيش بيني اي  امر در اساسنامه يا دخالوت اشوخا     تبصره ـ       

 در ايووو  امووور اشوووخا  حبووووقي متضوووامنًا بوووا افوووراد موووذكور در ايووو  مووواده مسوووؤول خواهنووود بوووود.            

 صالح است.   به تبدي  دادخواست به دادگاه  ي ماالقه خسارات مو و  اي  قانون منو  ـ 81ماده         

توري در قوواني  ديگور     چنانچه درخصو  جورای  موذكور در ايو  فصول، مجوازات هواي سونگي         ـ  81ماده       

 تر اعمال خواهد شد.   بيني شده باشد، مجازات هاي سنگي  پيش

، ماوابق   و دادگاههواي عموومي   ايو  فصول در دادسوراها    (71( توا ) 72به جرای  مو و  مواد ) ـ  82ماده      

 شود.    مبررات جاري و مبررات اي  قانون و خار  از نوبت رسيدگي مي

در اجوورای ايوو  قووانون،  وواباان دادگسووتري مكلووف بووه همكوواري بووا شوووراي رقابووت، هيووأت   ـ   85مــاده     

 تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند.  

هر سه سال يك بار متناسون بوا رشود شواخ  بهواي       مقال  جزاي نبدي مندر  در اي  فصل ـ  84ماده     

شوود، بوا     اعوالم موي   هوور رسومي   ايران بوه  اسالمي كاالها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري

 شود.    پيخنهاد شوراي رقابت و تصوين هيأت وزيران تعديل مي

 فصل دهم ـ مواد متفرقه      

( ايو  قوانون، مسوؤول اجورای     11اه هاي اجرایي مو و  مواده ) باالتري  مبام هر يك از دستگ ـ  83ماده     

باشد و موظف است گزارش پيخرفت كوار را    صحيح و به موقع تكاليف مبرر شده براي آنها در اي  قانون مي

( قوانون اساسوي   44بار به شوراي عالي اجرای سياست های كلوي اصول چهول و چهوارم )     هر سه ماه يك

ر يا تعلول يوا توقوف در انجوام وظوايف مخوخ  شوده در ايو  قوانون بواالتري  مبوام            ارا ه نمايد. در صورت تأخي

دستگاه موظف است حداكثر ظرف يوك هفتوه فورد خواهي را بوه هيوأت تخلفوات اداري معرفوي كنود. هيوأت           

( قانون رسويدگي بوه تخلفوات اداري    1موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي ) ( تا ) ( ماده)

د خاهي اعمال نمايد. چنانچه علت توأخير، تعلول يوا توقوف، اشوكال و يوا نارسوايي در قوانون         را نسقت به فر

باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تخخي ، اليحه اصالح قانون را بوا قيود يوك فوريوت بوه      

   تبدي  نمايد. مجلس شوراي اسالمي

( قووانون 4كت هواي دولتوي مو ووو  مواده)   هواي دولتوي و شوور   هوا، مؤسسووه  كليووه وزارتخانوه  ـ   86مـاده      

و همچني  كليه دستگاه هاي اجرایوي، شوركت هواي دولتوي و      8/1/8311كخور مصو(  محاسقات عمومي

بور آنهوا مسوتلزم  كور نوام يوا        مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كوه شومول قوواني  و مبوررات عمووومي      

كتهاي تابعوه و وابسوته بوه آن، سواير شوركت      تصوريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شور 
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هاي وابسته به وزارت نفت و شركت هاي تابعوه آن، سوازمان گسوترش و نوسوازي صونايع ايوران و شوركت        

هاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه آن، سوازمان در  

بعه آن، مركز تهيه و توزيع كواال و همچنوي  سوهام متعلوق بوه      حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركت هاي تا

الذكر در شركتهاي غيردولتوي و شوركت هوايي كوه توابع قوانون        دستگاه ها، سازمان ها و شركت هاي فو 

باشند و بانوك هوا و مؤسسوات اعتقواري در فعاليوت هواي اقتصوادي مخومول مبوررات ايو  قوانون              خا  مي

 خواهند بود. 

هاي مورد نياز اي  قانون كه مرجع تهيه آن مخوخ  نخوده اسوت بوا پيخونهاد       نامه ليه آیي ك ـ  87ماده     

موواه بووه تصوووين هيووأت وزيووران خواهوود رسوويد.     شووش وزارت امووور اقتصووادي و دارايووي حوودا ثر ظوورف موودت  

هاي مو و  فصل سوم اي  قانون  ه مرجوع تهيوه آنهوا مخوخ  نخوده باشود بوه پيخونهاد وزارت          نامه آیي 

   با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصوين هيأت وزيران خواهد رسيد.تعاون 

مواه يوك بوار گوزارش عملكورد اجورای ايو          وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ـ  88ماده     

و بوراي  ارا وه   ها به مجمع تخخي  مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمي قانون را به تفكيك مواد و تقصره

   اهال  عموم منتخر نمايد.

توسوعه اقتصوادي، اجتمواعي و فرهنگوي      ( قانون برنامه چهارم818اي  قانون از شمول ماده ) ـ  89ادهم     

 ايران مستثني است.   جمهوري اسالمي

هردليل قيمت فروش كاالها يا خدمات بنگاههاي مخمول واگذاري و يوا سواير    چنانچه دولت بهـ 91ماده     

التفواوت   گاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بوازار تكليوف كنود، دولوت مكلوف اسوت مابوه       بن

قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيي  و از محل اعتقارات و منابع دولت در سال اجورای پرداخوت كنود و    

 يا از بدهي اي  بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.  

پوذيري بخوش غيردولتوي     ه منظور تأمي  شرايط هرچه مساعدتر براي مخواركت و مسوؤوليت  ب ـ91ماده     

 در فعاليت هاي اقتصادي:  

توانند در بررسي لوايح و هرحهواي اقتصوادي      مي الف و كليه كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي          

 نظر مخورتي فعاالن اقتصادي را كسن و مورد استفاده قرار دهند.

گيووري در دولوووت مجازنوود در  ( و كوووليه كمووويسيون هووا، هيووأت هووا، شووووراها و ستوووادهاي تصووومي              

  تصميمات اقتصادي خود، نظر فعاالن اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.

 دولت موظف است عضويت ریيس يا نماينده اها  بازرگاني و صنايع و معادن ايوران و اهوا  تعواون در           

هواي مربوهوه رسوميت بخخود. از ايو        ناموه  گيري اقتصادي را از هريق اصالح قانون يا آیي  شوراهاي تصمي 

بوه تركيون اعضواء     عنووان عضوو رسومي     پس ریيس اها  بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اهوا  تعواون بوه   

  قوانون جلون و   گوذاري خوارجي )مو وو    شوراي اقتصواد، هيوأت امنواء حسوا(  خيوره ارزي، هيوأت سورمايه       

گووذاري خووارجي( و هيووأت عووالي واگذاري)مو ووو  قووانون برنامووه سوووم توسووعه اقتصووادي،   حمايووت سوورمايه

 شود.    ايران( ا افه مي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
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گونوه   هواي اقتصوادي بوه داوري، در داوري ايو        و قوه قضا يه موظف اسوت بوا تخوويق ارجوا  پرونوده              

و همچني  بازرسي در مو وعات اقتصادي، از ظرفيت هاي كارشناسي بخش غيور دولتوي نهايوت    ها  پرونده

 عمل آورد.  استفاده را به

د و اها  بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اها  تعاون موظفند در ايفاء نبش قانوني خوود بوه عنووان             

تخكل هاي اقتصادي و كسن نظرات فعواالن   ساز و كار الزم براي ساماندهي و هماهنگي مخاور سه قوه،

اقتصادي را فراه  نموده و با كمك به ايجواد فضواي تعامول سوازنده بخوش خصوصوي بوا اركوان حكوموت، در          

مسا ل اقتصادي پيخنهادهاي كارشناسانه الزم را ارا ه نمايند. در اي  راسوتا، اهاقهوا موظفنود بوا تأسويس      

هواي   ( قوانون اساسوي، گوزارش   44چهول و چهوارم )   لوي اصول  واحد پايش و پيگيري اجرای سياست هوای ك 

تبودي    ( قوانون اساسوي   44عالي اجرای سياست های كلي اصل چهول و چهوارم)    منظ  الزم را به شوراي

را تهيوه و   « ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفوع موانوع كسون و كوار    » نويس قانون  نمايند و همچني  پيش

 ارا ه كنند.  

گوردد و موادام كوه در      تاري  تصوين اي  قانون كليه قوواني  و مبوررات مغواير بوا آن نسو  موي       از ـ92ماده     

قواني  بعدي نس  و يا اصالح مواد و مبررات اي  قانون صريحًا و با  كر نام اي  قوانون و مواده موورد نظور قيود      

   نخود، معتقر خواهد بود.

هخوت  بهمو  مواه     شونقه موورخ    ر جلسوه علنوي روز دو  تقصوره د  13ماده و  12قانون فو  مختمل بر         

از سووي مجموع    25/3/8317تصووين و در تواري     يكهزار و سيصد و هختاد و شش مجلس شوراي اسالمي

 تخخي  مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تخخي  داده شد.

 رییس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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( قانون اصالح موادي از ... و 53قانون تفسیر نحوه اجراي ماده)

 ( قانون اساسي44اجراي سیاستهاي كلي اصل)
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 موضوا استفساريه:

( قوانون اصوالح مووادي از قوانون     35آيا منظور از شركت هاي سهامي منودر  در مواده)   -ماده واحده

هواي  كه شوركت  - 81/7/8311مصو(  -قانون اساسي (44برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل)

سرمايه گذاري استاني بايد در قالن آن ها و بر اساس قوانون تجوارت تخوكيل شوود،  هموان شوركت هواي        

 مي باشد ؟ 84/82/8347( قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مصو( 4سهامي عام مندر  در ماده)

 

 بلي پاسخ :

ي سوهامي عوام   ( قانون مذكور، همان شوركت هوا  35منظور از شركت هاي سهامي مندر  در ماده)

 مي باشد. 84/82/8347( قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مصو( 4مندر  در ماده)

 

قانون فو  مختمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يوك شونقه موورخ سوي و يكو  مردادمواه يوك هوزار و         

گهقوان  بوه تاييود شووراي ن    87/1/8311سي صد و هختاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصوين و در تواري   

 رسيد .

 

 علي الريجاني

 ريیس مجلس شوراي اسالمي
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 بخش دوم:

آیین نامه ها و مقررات اجرایی قانون اصالح موادي از 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

ايران و اجرای سیاست های  فرهنگي جمهوري اسالمي

 ( قانون اساسي44كلي اصل چهل و چهارم )
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 فصل اول:

 مصوبات هیات وزیران
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   (158تصویب نامه"تفویض اختیارتصویب آیین نامه های قانون به کارگروه موضوا اصل)

 قانون اساسی"

 هیات وزیران 14/11/1587هـ  مورخ  41655/ت 186184مصوب شماره 

 بسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

استناد اصل یکصدو سوی و هخوت  قوانون اساسوی جمهووری      به  4/83/8317هيات وزیران در جلسه مورخ

 اسالمی ایران تصوین نمود:

اختيارات هيات وزیران درخصو  تصوین آیي  نامه هوای مربوو  بوه قوانون اصوالح مووادی از قوانون برناموه          .8

چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياسوت هوای  لوی اصول     

بوووه  وووارگروهی متخوووکل از وزیوووران اموووور اقتصوووادی و  -8317مصوووو(  -هوووارم قوووانون اساسووویچهووول و چ

دارایی)ریيس(، بازرگانی، رفاه و تامي  اجتماعی،  ار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تعواون، دادگسوتری   

 و اهالعات تفویت می شود.

عضو  ارگروه یادشوده موی باشود    مالک تصمي  گيری درخصو  اختيارات یادشده موافبت ا ثریت وزیران  .2

( آیي  نامه داخلی هيئت دولت قابل صودور موی   81و مصوبات آن درصورت تایيد ریيس جمهور با رعایت ماده)

 باشد.

   

 پرویز داودی                                                                                               

 معاون اول رییس جمهور                                                                                           
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آیین نامه اجرایی "تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی جمهوری اسالمی 

 (2ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده )

  7/6/1588مورخ  -ک 45181/ت113521تصویب نامه شماره  

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل 

 بسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

وزیران عضو  ارگروه تصوین آیي  نامه های مربو  به قوانون اصوالح مووادی از قوانون برناموه چهوارم        

های  لوی اصول چهول و     توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست

( قانون یاد شده و با رعایت تصوین ناموه شوماره   2به استناد ماده)  - 8317مصو(  –چهارم  قانون اساسی

بنودي فعاليوت هوا و     نامه اجرايي تخخي ، اناقا  و هقبوه  ، آیي 84/83/8317مورخ ه  48133/ ت 811314

( قانون یاد شده  را به شرح زیر تصوین 2ماده)بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادی مصرح در 

 :نمودند

 

بندي فعالیت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه  نامه اجرايي تشخیص، انطباق و طبقه آیین

( قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 2اقتصادی مصرح در ماده)

 ( قانون اساسي44يران و اجراي سیاست هاي كلي اصل)فرهنگي جمهوري اسالمي ا

 

( قوانون اصوالح مووادي از قوانون برناموه      2فعاليت ها و بنگاه های اقتصادي مو و  گروه سه ماده)  -1ماده 

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياسوت هواي كلوي اصول     

ای  پس در ای  آیي  نامه بوه اختصوار قوانون ناميوده موی شوود، ماوابق         چهل و چهارم قانون اساسي  ه از

(پيوست  ه تایيد شده بوه مهور پيوسوت تصووین ناموه هيوات وزیوران        8بندهای زیر و به شرح جدول شماره)

 است عقارتند از:

و  بورداري  هاي مادرمخابراتي و امور واگذاري بسوامد )فركوانس( شوامل ايجواد، نگهوداري، بهوره       شقكه  -الف

هاي مادر مخابراتي كخور و تنظي ، مديريت وكنترل فضاي فركانسي كخور، تدوي  مبررات و  توسعه شقكه

تصوين  وابط، جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره اي و نظارت و حاكميت بور  

بوررات و ارتقاهوات راديوويي    هيف و جدول ملي فركانس كخور كه منحصرا در اختيار دولت )سازمان تنظي  م

 و شركت ارتقاهات زيرساخت( است.  

 هووواي اصووولي تجزيوووه و مقوووادالت و موووديريت توزيوووع خووودمات پايوووه پسوووتي شوووامل وظوووايف و    شوووقكه -( 

بايوود بووه موجوون تصوووین نامووه شووماره   فعاليووت هوواي شووركت پسووت جمهوووري اسووالمي ايووران اسووت كووه   

رتقاهات و فناوري اهالعات از اي  شوركت منتوز  و بوه    توسط وزارت ا  1/1/8317مورخ ه  31311/ت834517

 سازمان خدمات پست دولتي منتبل شود.

توليدات محرمانه يا  روري نظامي، انتظامي و امنيتوي بوه تخوخي  فرمانودهي كول نيروهواي مسولح          - 

هوا  وه   ( پيوست و آن دسته از فعاليت ها و بنگاه 8شامل  فعاليت ها و بنگاه هاي مصرح در جدول شماره)

به پيخونهاد مخوترک وزارت دفوا  و پخوتيقاني نيروهواي مسولح و        ظرف دو ماه پس از ابالغ اي  آیي  نامه،

 رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصوين هيأت وزيران، به تأیيد فرماندهي كل نيروهاي مسلح مي

ه،  فهرست فعاليوت هوا   وزارت دفا  و پختيقاني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مهلت یاد شد  -تبصره

و توليدات غير محرمانه و غير  روري نظامي، انتظامي و امنيتي در شركت هاي زيرمجموعه خود و شركت 

 هاي تابع را به منظور واگذاری تعيي  و به تصوين هيأت وزيران برساند.    
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 شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخرا  و توليد نفت خام و گاز  -د

 فت و گازمعادن ن  -ه 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، بانك ملي ايران، بانك سوته، بانوك صونعت و معودن، بانوك توسوعه         -و 

 صادرات ایران، بانك كخاورزي، بانك مسك  و بانك توسعه تعاون

 بيمه مركزي جمهوری اسالمی ایران و شركت بيمه ايران -ز

 هاي اصلي انتبال بر  شقكه -ح

 ی كخوري و سازمان بنادر و دریانوردیسازمان هواپيمای - 

 هاي بزرگ آبرساني سدها و شقكه -ی

 راديو و تلويزيون  -ک 

 ( قانون3( بند )الف( ماده )3سازمان های توسعه ای مو و  تقصره ) -ل

به منظور اجرای مناسن ای  مواده، آن دسوته از فعاليوت هوای اقتصوادی  وه بوه صوورت بنگواه هوای            -تقصره

نمی شوند، بنا به پيخنهاد مخترک وزارت امور اقتصوادی و دارایوی و وزارتخانوه یوا موسسوه      اقتصادي اداره 

 دولتی  یربط در قالن شخصيت حبوقی مناسن ساماندهی خواهند شد.  

( قانون، ماابق بند هوای زیور و بوه شورح     2فعاليت ها و بنگاه های اقتصادی مو و  گروه دو ماده ) -2ماده 

 ه تایيد شده به مهر پيوست تصوین نامه هيات وزیران است، عقارتند از:( پيوست  2جدول شماره )

صنايع بزرگ و صنايع مادر شامل فعاليت ها، بنگاه ها و صنايعي كه به تخخي  هيوات واگوذاری داراي    -الف

 حداقل یکی از ویكگی های زیر باشند:

 ( ريال(باشند.8ر333ر333ر333ر333داراي سرمايه كالن )بيش تر از هزار ميليارد )  -8

 داراي نيروي كار فراوان)بيش تر از دوهزار و پانصد نفر( باشند.    -2

 داراي دانش فني باال )بخش خصوصي به تنهایي قادر به تامي  يا خريد اي  دانش نقاشد(باشند.    -3

 دارای ظرفيت توليد باال)بيش تر از سی درصد نياز كخور( باشند.    -4

 وابسته باشند )توليدكننده مواد خام اوليه از مواد معدني يا  خاير زيرزميني باشند(.ساير صنايع به آنها  -5

مصوو(   –( قوانون معوادن   82معادن بزرگ شامل معادن و يوا  خواير معودني كخوور كوه در اجوراي مواده)         -(

( و 85/1/8371موورخ  ه 22518ت25871اند )مو و  تصوین نامه شماره  ، بزرگ تخخي  داده شده -8377

 ا داراي ويكگي هاي موجود در جدول زير هستند.ي

 «جدول معادن و ذخاير معدني بزرگ كشور»

 میزان فلز يا اكسید محتوي با توجه به ذخیره قطعي  ماده معدني رديف

 Feميليون ت   853بيش تر از  سن  آه  8

 ميليون ت  زغال 853بيش تر از  زغال سن  حرارتي 2

 ميليون ت  زغال 833از بيش تر  زغال سن  كك شده 3

 Cr233ميليون ت   5بيش تر از  سن  مس 4

 CUميليون ت   4بيش تر از  سن  مس 5

 Zn & pbميليون ت  مجموعًا  2بيش تر از  سن  سر( و روي 1

 TIO2ميليون ت   8بيش تر از  سن  تيتانيوم 7

1 
امووالح معوودني و تقخيووري )بووه اسووتثناي    

 نمك هعام(
 ن ت  كاني خال ميليو 8بيش تر از 

 Agت   533بيش تر از  سن  نبره 1

 Auت   833بيش تر از  سن  هال 83
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بانك هاي تجاري شامل بانك ملت، بانك تجارت، بانوك صوادرات ايوران، بانوک رفواه  وارگران و پسوت بانوك          - 

 ایران

 شركت هاي بيمه شامل بيمه القرز، بيمه آسيا و بيمه دانا -د 

 ر زمينه هواپيمایي، بنادر و كختيراني، راه و راه آه  و بازرگاني خارجي بنگاه هاي فعال د -ه

سایر فعاليت ها و بنگاه های اقتصادی و مواردی  ه در حوزه انحصارات هقيعی یوا  قوانونی، یوا حمایوت       -و 

 های خا  قرار دارند.

( اي  آیوي   2( و)8ر  از مواد)( قانون و خا2فعاليت ها و بنگاه های اقتصادی مو و  گروه یک ماده )  -5ماده

(پيوست  ه تایيد شده به مهر پيوست تصوین نامه هيات وزیوران اسوت، تعيوي     3نامه  ه در جدول شماره)

 می شوند.

ــاده  شوور ت هووای مووادر تخصصووی دارای شوور ت هووای زیرمجموعووه  ووه بووه شووکل یکجووا واگووذار            -4م

اس احکام ایو  آیوي  ناموه توسوط وزارت     نمی شوند، پس از واگذاری تمامی شر ت های زیرمجموعه، براس

 امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه  یربط تعيي  تکليف خواهند شد.  

( بنود )الوف(   3شر ت هایی  ه ناشی از مخار ت سوازمان هوای توسوعه ای و براسواس تقصوره )      -3ماده

( 8ه در جداول شماره )( قانون ایجاد می شوند و همچني  سایر فعاليت ها و بنگاه های اقتصادي  3ماده )

( پيوست ای  آیي  نامه در  نخده اند، براساس احکام و هقبه بندی های ای  آیي  ناموه توسوط وزارت   3تا )

 امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه  یربط تعيي  تکليف خواهند شد.  

 

 محمود احمدی نژاد

 رییس جمهور       
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 1پیوست شماره 

( قانون اجراي سیاست هاي كلي اصل چهل و 2سه ماده ) بنگاهها و فعالیت هاي گروه 

 ( قانون اساسي44چهارم)

 بنگاه ها و فعالیت ها نام ردیف

 سازمان توسعه بر  ايران 8

 شركت مديريت شقكه بر  ايران 2

3 
 شر ت ملي نفت ايران

 توليد مناهق نفت خيز جنو( 4

 نفت مناهق مركزي ايران 5

 نفت فالت قاره 1

 خزرنفت  7

 نفت و گاز پارس 1

 بهره برداري نفت و گاز كارون 1

 بهره برداري نفت و گاز گچساران 83

 بهره برداري نفت و گاز شر  88

 بهره برداري نفت و گاز غر( 82

 بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنو( 83

 بهره برداري نفت و گاز آغاجاري 84

 بهره برداري نفت و گاز مارون 85

 ره برداري نفت و گاز مسجد سليمانبه 81

 بهره برداري اروندان 87

 منابه ويكه اقتصادي انرژي پارس 81

 سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی ايران 81

 افست 23

 شركت ارتقاهات زيرساخت )هرح و توسعه شقكه مخابراتي( 28

 سازمان تنظي  مبررات و ارتقاهات راديویي 22

 هواپيمايي كخوريسازمان  23

 سازمان صدا و سيماي جمهوری اسالمی ايران 24

 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 25

 سازمان حسابرسي 21

 سازمان تأمي  خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح 27

 بيمه مركزي ايران 21

 بيمه ايران 21

 بانك ملي ايران 33

 بانك مسك  38
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 اه ها و فعالیت هانام بنگ ردیف

 بانك مركزي جمهوری اسالمی ایران 32

 بانك كخاورزي 33

 بانك صنعت و معدن 34

 بانك سته 35

 بانك توسعه صادرات 31

 بانك توسعه تعاون 37

 سازمان خدمات پست دولتی 31

 شر ت صنايع قاعات الكترونيك 31

 شر ت سهامي ايز ايران 43

 يرازشر ت صنايع الكترونيك ش 48

 شر ت صنايع مخابرات صا ايران 42

 شر ت صنايع اپتيك  اصفهان 43

 شر ت صنايع الكترونيك ايران 44

 سازمان صنایع هوافضا 45

 سازمان صنایع هوایی 41

 شر ت صنایع هواپيمایی ایران 47

 شر ت پختيقانی و نوسازی بالگردهای ایران 41

 شر ت صنایع هواپيماسازی ایران 41

 ر ت صنایع هوایی قدسش 53

 سازمان صنايع دفا   58
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 2یوست شماره پ

 ( قانون اجراي2بنگاه ها و فعالیت هاي گروه دو ماده )

 ( قانون اساسي44سیاست هاي كلي اصل چهل و چهارم )

 نام بنگاه ها و فعالیت ها ردیف

 الب كشوربنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت مهندسی آب و فاض

 آبفا روستايي آ ربايجان شرقي 8

 آبفا روستايي آ ربايجان غربي 2

 آبفا روستايي اردبيل 3

 آبفا  روستايي اصفهان 4

 آبفا  روستايي ايالم 5

 آبفا  روستايي بوشهر 1

 آبفا  روستايي تهران 7

 آبفا  روستايي چهارمحال بختياري 1

 آبفا  روستايي خراسان ر وي 1

 فا  روستايي خوزستانآب 83

 آبفا  روستايي زنجان 88

 آبفا  روستايي سمنان 82

 آبفا  روستايي سيستان و بلوچستان 83

 آبفا  روستايي فارس 84

 آبفا  روستايي قزوي  85

 آبفا  روستايي ق  81

 آبفا  روستايي كردستان 87

 آبفا  روستايي كرمان 81

 آبفا  روستايي كرمانخاه 81

 ا  روستايي كهكيلويه و بويراحمدآبف 23

 آبفا  روستايي گلستان 28

 آبفا  روستايي گيالن 22

 آبفا  روستايي لرستان 23

 آبفا  روستايي مازندران 24

 آبفا  روستايي مركزي 25

 آبفا  روستايي هرمزگان 21

 آبفا  روستايي همدان 27

 آبفا  روستايي يزد 21

 یآبفا روستایی خراسان شمال 21

 آبفا روستایی خراسان جنوبی 33

 آبفا  تهران 38

 آبفا  آ ربايجان غربي 32
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 آبفا  اردبيل 33

 آبفا  خراسان ر وي 34

 آبفا  زنجان 35

 آبفا  قزوي  31

 آبفا ق  37

 آبفا  كردستان 31

 آبفا  كرمانخاه 31

 آبفا  گلستان 43

 آبفا  گيالن 48

 آبفا  لرستان 42

 ندرانآبفا  ماز 43

 آبفا  يزد 44

 آبفا شهری  اشان 45

 آبفا شهری خراسان شمالی 41

 آبفا شهری خراسان جنوبی 47

 آبفا  ايالم 41

 آبفا  هرمزگان 41

 آبفا  آ ربايجان شرقي 53

 آبفا  اصفهان 58

 آبفا  بوشهر 52

 آبفا  چهارمحال بختياري 53

 آبفا  خوزستان 54

 آبفا سمنان 55

 سيستان و بلوچستانآبفا   51

 آبفا  فارس 57

 آبفا كرمان 51

 آبفا  كهكيلويه و بويراحمد 51

 آبفا  مركزي 13

 آبفا  همدان 18

 آبفا شهری مخهد 12

 آ( و فا ال( شيراز 13

 آبفا  اهواز 14

 بنگاهها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران

 گاز استان سمنان 15

 رمحال بختياريگاز استان چها 11

 گاز استان زنجان 17

 شركت گاز استان مركزي 11
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 شركت گاز استان لرستان 11

 شركت گاز استان كرمانخاه  73

 شركت گاز استان كردستان 78

 شركت گاز استان آ ربايجان شرقي 72

 شركت گاز استان آ ربايجان غربي 73

 شركت گاز استان اردبيل 74

 زندرانشركت گاز استان ما 75

 شركت گاز استان گلستان 71

 شركت گاز استان قزوي   77

 شركت گاز استان ق  71

 شركت گاز استان يزد 71

 شركت گاز استان گيالن 13

 شركت گاز استان خوزستان 18

 شركت گاز استان كرمان  12

 شركت گاز استان كهكيلويه و بويراحمد 13

 شركت گاز استان فارس 14

 اليش گاز پارسيانشركت پا 15

  خيره سازي گاز هقيعي) گاز تهران بزرگ( 11

 شركت گاز  توابع استان تهران 17

 شركت گاز استان ايالم 11

 شركت گاز استان اصفهان 11

 شركت گاز استان خراسان جنوبي 13

 مجتمع گاز پارس جنوبي 18

 شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نكاد خانگيران 12

 يش گاز فجر ج شركت پاال 13

 شركت پااليش گاز سرخون و قخ  14

 پااليش گاز ايالم 15

 پارس جنوبي -خدمات فني و تعميرات  11

 مهندسي و توسعه گاز )مهندسي و ساختمان گاز ايران( 17

 شركت انتبال گاز ايران)پتروشيمي پرديس( 11

 8پااليش گاز بيد بلند  11

 گاز استان همدان 833

 لوله انتبال گاز ایرانخاو   838

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

 عمران ومسك  سازان استان فارس  832

 عمران ومسك  سازان استان يزد  833

 عمران و مسك  سازان منابه غر( 834
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 عمران و مسك  سازان منابه جنو( 835

 مال غر(عمران و مسك  سازان منابه ش 831

 عمران ومسك  سازان ثام   837

 عمران و مسك  سازان منابه مركزي 831

 عمران و مسك  سازان ايران 831

 عمران ومسك  سازان استان مازندران  883

 عمران ومسك  سازان استان لرستان 888

 عمران ومسك  سازان استان چهار محال بختياري  882

 يالم عمران ومسك  سازان استان ا 883

 عمران ومسك  سازان استان آ ربايجان غربي  884

 عمران ومسك  سازان استان سيستان و بلوچستان  885

 عمران ومسك  سازان استان سمنان  881

 عمران ومسك  سازان استان بوشهر  887

 عمران معصوميه ق   881

 عمران ومسك  سازان خوزستان  881

 راسان جنوبي عمران ومسك  سازان استان خ 823

 عمران ومسك  سازان استان قزوي   828

 عمران ومسك  سازان استان اردبيل  822

 عمران ومسك  سازان استان هرمزگان  823

 عمران ومسك  سازان شهرستان كر   824

 عمران ومسك  سازان استان گلستان  825

 عمران ومسك  سازان استان همدان  821

 استان كردستان عمران ومسك  سازان  827

 عمران ومسك  سازان استان زنجان  821

 عمران ومسك  سازان استان خراسان شمالي  821

 عمران ومسك  سازان استان گيالن  833

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

 تيس  كروپ 838

 كروپ برزيل 832

 راسين  ناميقيا 833

 راتكس مصرمي 834

 بانك توسعه مصر و ايران 835

 بانك اسكان اردن 831

 اپيكو امارات 837

 بريتيش پتروليوم 831

 گيفت 831

 ايرام  843
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 ايفيك هلدين  848

 الكتو مصر 842

 مكرو اينترنخنال 843

 ادونس كينتيك 844

 الوان شي  پارس 845

 دي-سي-اي 841

 تاجير ليزين  847

 ودانمليكا س 841

 سوداتل 841

 انجازات 853

 سرمايه گذار ايران و افغانستان 858

 بيمه اتكايي امي  852

 سقافون 853

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید

 عمران شهر جديد پرديس 854

 عمران شهر جديد انديخه 855

 عمران شهر جديد پرند 851

 اجرانعمران شهر جديد مه 857

 عمران شهر جديد فوالد شهر 851

 عمران شهر جديد مجلسي 851

 عمران شهر جديد گلقهار 813

 عمران شهر جديد بينالود 818

 عمران شهر جديد صدرا 812

 عمران شهر جديد عاليخهر 813

 عمران شهر جديد علوي 814

 عمران شهر جديد رامخار 815

 عمران شهر جديد هقس 811

 شهر جديد رامي  عمران 817

 عمران شهر جديد شيري  شهر 811

 شهر جديد بهارستان   811

 شهر جديد سهند  873

 شهر جديد هختگرد  878

 عمران شهر جديد لتيان 872

 عمران شهر جديد كالردشت 873

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران

 8ي منابه شركت غله و خدمات بازرگان 874

 2شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  875
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 3شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  871

 4شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  877

 5شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  871

 1شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  871

 7شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  813

 1ه و خدمات بازرگاني منابه شركت غل 818

 1شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  812

 83شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  813

 88شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  814

 82شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  815

 83شركت غله و خدمات بازرگاني منابه  811

 84منابه  شركت غله و خدمات بازرگاني 817

بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

 نفتی ایران

 پااليخگاه بندر عقاس 811

 پااليخگاه نفت الوان 811

 پاالیش نفت تهران 813

 پاالیش نفت شيراز 818

 پاالیش نفت  رمانخاه 812

 پاالیش نفت آبادان 813

 کپاالیش نفت شازند ارا 814

 پااليش نفت تقريز 815

 پااليش نفت اصفهان 811

 ملی مهندسی و ساختمان نفت ايران 817

 شركت خاو  لوله و مخابرات نفت ايران 811

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 811

 توسعه صنايع پااليش نفت )صادرات فرآورده هاي نفتي ويكه( 233
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عه صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجمو

 در بخش كشاورزي

 صندو  حمايت از توسعه صنعت هيور 238

 صندو  حمايت از توسعه بخش كخاورزي عخاير 232

 صندو  حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كخاورزي استان همدان 233

 صندو  حمايت از توسعه فرآورده هاي لقني 234

 ت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كخاورزي استان كرمانخاهصندو  حماي 235

صندو  حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كخاورزي استان آ ربايجان  231

 شرقي

 صندو  حمايت از توسعه دامتروري و توليدات دامي 237

 صندو  حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كخاورزي استان اصفهان 231

 حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كخاورزي استان مازندران صندو  231

 صندو  حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كخاورزي استان فارس 283

بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

 معدنی ایران

  و( آه  اصفهان 288

 احدا  صنعت 282

 ه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنيصندو  بيم 283

 ملی صنایع مس ایران 284

 فوالد مقاركه 285

 فوالد خوزستان 281

 آلومينيوم ایران 287

 باكو( -سهامي منابه ويكه صنايع معدني و فلزي خلي  فارس)نورد بندر عقاس 281

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي

 ه القرزبيم 281

 بيمه آسيا 223

 پست بانك 228

 بيمه دانا 222

 بانك صادرات 223

 بانك تجارت 224

 بانك ملت 225

 بانك رفاه  ارگران 221

 سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 227

 شر ت چاپخانه دولتی ایران 221

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران

 سازي مصرف سوخت بهينه 221
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 مهندسي و توسعه نفت 233

 خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت 238

 پايانه هاي صادراتي مواد نفتي 232

 گاز استان خراسان ر وي 233

 بازرگاني نفت ايران نيكو 234

 شركت ملي صادرات گاز ايران 235

 ان گسترش و نوسازی صنایع ایرانبنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه سازم

 مؤسسه ماالعات و بهره وري منابع انساني 231

 نوسازی صنایع ایران ) ختی سازی خلي  فارس( 237

 سازمان مدیریت صنعتی 231

  اغذ و اسکناس پا ستان 231

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران

 قاستورسد و نيروگاه شهيد ع 243

 آ( منابه اي تهران 248

 آ( منابه اي فارس 242

 آ( منابه اي كرمان 243

 آ( منابه اي گيالن 244

 آ( منابه اي مازندران  245

 آ( منابه اي خراسان ر وي 241

 آ( منابه اي آ ربايجان شرقي 247

 آ( منابه اي آ ربايجان غربي 241

 آ( منابه اي سيستان و بلوچستان 241

 آ( منابه اي غر( 253

 آ( منابه اي هرمزگان 258

 آ( منابه اي چهارمحال و بختياري 252

 آ( منابه اي مركزي 253

 آ( منابه اي اصفهان 254

 آ( منابه اي يزد 255

 آ( منابه اي استان گلستان 251

 سازمان آ( و بر  خوزستان 257

 توسعه منابع آ( و نيروي ايران 251

 ستان زنجانسازمان آ( ا 251

 توسعه منابع آ( و خاك سيستان 213

 بهره برداري و توزيع آ( گلستان 218

 آ( منابه اي خراسان شمالي 212

 آ( منابه اي همدان 213

 آ( منابه ای بوشهر 214
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 آ( منابه ای سمنان 215

 آ( منابه ای قزوی  211

 آ( منابه ای ق  217

 مدآ( منابه ای  هکيلویه و بویر اح 211

 آ( منابه اي خراسان جنوبي 211

 آ( منابه ای اردبيل 273

بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت مدیریت  تولید، انتقال و توزیع 

 نیروی برق ایران )توانیر(

 شركت بر  منابه اي آ ربايجان 278

 شركت بر  منابه اي اصفهان 272

 شركت بر  منابه اي باختر 273

 منابه اي تهران شركت بر  274

 شركت بر  منابه اي خراسان 275

 شركت بر  منابه اي خوزستان 271

 شركت بر  منابه اي زنجان  277

 شركت بر  منابه اي سمنان 271

 شركت بر  منابه اي سيستان و بلوچستان 271

 شركت بر  منابه اي غر( 213

 شركت بر  منابه اي فارس 218

 رمانشركت بر  منابه اي ك 212

 شركت بر  منابه اي گيالن 213

 شركت بر  منابه اي مازندران 214

 شركت بر  منابه اي هرمزگان 215

 شركت بر  منابه اي نيرو 211

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 مخابرات ايران 217

 ترابریبنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت راه و 

 هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما( 211

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت نفت

 شر ت ملی صنایع پتروشيمی)هلدین ( 211

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران

 توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران 213

 تمي ايرانتوليد و توسعه انرژي ا 218

 شركت نيروگاههاي اتمي 212

 شركت فراوري اورانيوم سوخت هسته اي 213

 شركت غني سازي اورانيوم ايران 214

 شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر 215
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 شركت اكتخاف و تأمي  مواد اوليه صنعت هسته اي ايران 211

ان و آموزش پزشکی بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت بهداشت، درم

 ایران

 دارويي و تجهيزات پزشكي كخور 217

 پااليش و پكوهش خون ايران 211

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن

 دخانيات ايران 211

 صندو   مانت سرمايه گذاري صنايع كوچك 333

 نصندو  حمايت از تحبيبات و توسعه صنايع الكترونيك ايرا 338

بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و 

 برق)ساتکاب(

 مهندسي  مخاور مها( قدس 332

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت دفاا و پشتیبانی نیروهای مسلح

 شر ت باتری سازی نيرو 333

 ورشبنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت آموزش و پر

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 334

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت بازرگانی

 صندو   مانت صادرات ایران 335

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی

 صندو  بيمه محصوالت كخاورزي 331

 سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 337

 و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت راه و ترابریبنگاه ها 

 شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كخور 331

 سازمان ملي زمي  و مسك  331

 سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي 383

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 يرانسازمان خقرگزاري جمهوری اسالمی ا 388

بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 

 ایران)هما(

 ايران ايرتور 382

 بنگاهها و فعالیت هاي زیر مجموعه وزارت کشور

 حمل و نبل ريلي كخور )قاار شهري كخور( 383
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 5پیوست شماره 

 ( قانون اجراي2بنگاه ها و فعالیت هاي گروه یک ماده )

 ( قانون اساسي44هاي كلي اصل چهل و چهارم) سیاست

 ها نام بنگاه ها و فعالیت رديف

 بنگاه ها و فعالیت هاي زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 بي  المللی توسعه و مهندسی پارس )پيد و( 8
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 وزيران عضوكارگروه حمايت از تولید موضوا سرمايه گذاري در  تصويب نامه

( از طريق سازمان هاي توسعه اي در فناورهاي نوين و صنايع 2فعالیت هاي گروه يك ماده)

 پرخطر

 قانون اساسی 158کمیسیون اصل 14/1/1589مورخ  -4224/44118مصوب شماره 

 بسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت صنايع و معادن

 

( 3( بنود)الف( مواده)  3بوه اسوتناد تقصوره)    81/83/8311وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايوران و  

و بوا رعايوت تصووين ناموه       – 8317مصو(   –انون اساسياجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ق

 موافبت نمودند: 21/7/8311هو مورخ43535/ت858247شماره 

%( بووا بخووش غيوور دولتووي در چووارچو( 41سووازمان هوواي توسووعه اي مجازنوود تووا سووبف چهوول و نووه درصوود) 

اد شووده در ( قووانون يوو2اساسوونامه و مبووررات خووود بووراي سوورمايه گووذاري در فعاليووت هوواي گووروه يووك موواده)

موي باشود و يوا    « دفتر هيئت دولوت »فناورهاي نوي  و صنايع پر خار به شرح پيوست كه تاييد شده به مهر

بوا رعايوت    83/4/8311هوو موورخ   31315/ت71254در مناهق كمتر توسعه يافته مو و  تصوين نامه شوماره 

 ساير قواني  و مبررات مربو  مخاركت نمايند.

 . به تأييد مبام محترم رياست جمهوري رسيده است 1/8/8311اي  تصمي  نامه در تاري 

 

 رحیمیمحمد رضا 
    معاون اول ريیس جمهور
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 (High-Techصنايع پیشرفته )

 

رويكورد نوويني از صونايع هسوتند كوه از فنواوري برتور و بوااليي          (High-Tech)صنايع پيخرفته يا صنايع نوي 

 ، سه  قابل توجهي در تعريف و تكوي  آن دارد.برخوردار بوده و دانش فني، نوآوري و خالقيت

مخخصه اصلي اي  صنايع، ايجاد ارزش افزوده باال، اتكا به نيروي انساني متخص  و تحصويل كورده و تحوت    

تاثير قراردادن ساير بخش هاي توليدي و خدماتي از هريق افزايش بهره وري مي باشد كه اي  امور در كنوار   

زه هاي كالن مربو  نموود پيودا موي كنود. همچنوي  ايو  صونايع بور پايوه دانوش و           ارتباء جايگاه رقابتي در حو

آگاهي شكل مي گيرد و بخش اعظ  دانش فني آن مغزافزار بوده كه با تلفيق تكنولوژي نوي  مربو  تحبق 

مي يابد. عالوه بر دانش و بستر فني تخصصي در كنار الزامات و پيش نيازهايي چون تجهيزات، خط توليود و  

 واد اوليوووووه مالوووووو(، ايووووو  صووووونايع بوووووه زيووووور سووووواخت اهالعووووواتي بسووووويار قووووووي وابسوووووته     مووووو

 مي باشند.

 ويژگي هاي اصلي اين صنايع عمومًا به شرح زير مي باشند:

حوداقل در يكوي از سوه بسوتر) فرآينود ، ماشوي  آالت و تجهيوزات( داراي سواح بواالي فنواوري جهواني            - 1

 هستند.

 ، تجهيزات و خدمات با فناوري باالست.محصوالت و خروجي هاي اي  صنايع- 2

 حداكثر بهره گيري از روش هاي توليد خودكار را دارا مي باشند.- 3

هزينه هاي تحبيق و توسعه در اي  صنايع در ساح بااليي قراردارد)حداقل دو برابر ميانگي  آن در سواير    -4

 صنايع(. 

 نرخ سريع تري تغيير مي كند .فناوري اي  صنايع نسقت به فناوري ساير صنايع، با -  5

 داراي پتانسيل)ظرفيت( و توان كاربرد فناوري جهت رشد سريع را دارا مي باشند.- 1

% ( از 23نسقت نيروي انساني دانخور ، متخص  و تحصيل كرده در ايو  صونايع حوداقل بيسوت درصود)     - 7

 كل كاركنان است.

 مصاديق صنايع پیشرفته:

 گروه ها و زير گروه ها به شرح زير هقبه بندي مي گردند:صنايع با فناوري پيخرفته در 

ــاخت(:  ــك)طراحي و س ، (S.K.D)كووامتيوتر و ملحبووات آن بووه جووز فرآينوودهاي مونتوواژ     صــنايع الكترونی

 مدارهاي مجتمع، توليد تجهيزات الكترونيكي و ارتقاهي پيخزفته.

 اي پيخرفته، مواد ابر رسانا.سراميك هاي پيخرفته، كامتوزيت ها، پليمره صنايع تولید مواد نو:

انوووا  محصوووالت دارويووي پيخوورفته و كيووت هوواي تخووخي ، مكموول هوواي غووذايي،     صــنايع بیوفنــاوري :

 بيوپليمرها، راكتورهاي زيستي، تراشه هاي بيو فناوري، توليد انوا  كودهاي بيولوژيك و آنزي  ها.

 ريستال ها و اليه هاي نازك اپتيكي، ايتومكانيك.انوا  لنز، نجهيزات كاربردليزر، فيقر نوري، ك اپتیك و لیرز:

سيسوت  هوا و تجهيوزات كنتورل فراينود، ابوزار دقيوق،         اتوماسیون صنعتي و سیستم هـاي هوشـمند:  

 كنترل گرما، سنسورها، روبات ها.

كاربرد نانو فناوري در زمينه هاي مختلف از ققيل بر  و رايانه، پزشكي، محيط زيست، انورژي   نانو فناوري:

 نظاير آن. و

هراحوي و توليود بسوته هواي نورم افوزاري انتبوال اهالعوات و         (:  ITصنايع مـرتبط بـا فنـاوري اطالعـات)    

 خدمات شقكه هاي اهال  رساني، سامانه هاي اهالعاتي و اهال  رساني.
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تجهيووزات نوواوبري هوووايي، سيسووت  هوواي آيروديناميووك و مكانيووك پووروازي سوواخت     صــنايع هــوا و فضــا: 

 ر نظامي، فناوري هاي ماهواره اي.هواپيماهاي غي

 پيل سوختي و مقدل هاي خورشيدي. انرژي هاي نو :

در ايران با توجه به نوپايي اي  صنايع و نيز ريسك نسقتًا باالي آن هوا، بخوش خصوصوي بوه تنهوايي توانوايي       

مكوان  توسعه آن را در كخور نداشته و بدون تصودي گوري دولوت و فوراه  نموودن زيور سواخت هواي الزم ، ا        

رشد صنايع پيخزفته ميسر نمي باشد. با توجه بوه مووارد فوو  الوذكر، ايجواد و توسوعه پيخورفته در حووزه         

كيفيت برتر ، هزينه پايي  تر و ارتباء جايگاه رقابتي جهاني توجيه پيدا خواهد كورد. لوذا در بسوياري از مووارد     

 صوونايع پيخوورفته اقوودام بووه    سووازمان هوواي دولتووي موورتقط بووه عنوووان پيخوورو، مولوود و محركووه توسووعه        

سرمايه گذاري در اي  زمينوه هوا نمووده و بسوتر مخواركت و خضوور بخوش خصوصوي را فوراه  موي كننود.            

هقيعي است در هر جامعوه ، سياسوت گوذاري تخوويبي مناسون در كنوار سورمايه گوذاري سوازمان هواي           

اي موفق و توجيه پذير گردد متعلق به دولت در حوزه هاي مختلف پيخرفته كه منجر به ايجاد كسن و كاره

، به تدري  باعث ترغين سرمايه گذاران بخش خصوصي به سرمايه گذاري و مخواركت در اجوراي هرحهواي    

 مربوهووووه، ورود دانووووش فنووووي و بكووووارگيري آن و در نتيجووووه دسووووتيابي بووووه جايگوووواه برتوووور رقووووابتي         

 بي  المللي خواهد شد.
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موضوا خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و ("، 5( بند)ج( ماده)1تبصره)آیین نامه اجرایی"

 (2( ماده )5مدیریتی از بنگاههای بخش غیر دولتی در فعالیت های گروه )

 17/3/1588مورخ  -ک 45178/ت99399تصویب نامه شماره 

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل 

 

 بسمه تعالي

وزارت راه و  -وزارت نفت -ات وزارت ارتباطات و فنآوری اطالع -وزارت امور اقتصادی و دارایی 

سازمان صدا و  -بیمه مرکزی ایران -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -وزارت نیرو  -ترابری

 سیمای جمهوری اسالمی ایران

 

وزیران عضوكارگروه تصوین آیي  نامه های مربوو  بوه قوانون اصوالح مووادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه          

ي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست های كلوي اصول چهول و چهوارم     اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

به استناد اصل يكصد و سي و هخت  قانون اساسي جمهووري اسوالمي     -8317مصو(  -قانون اساسي 

( 8آيي  نامه اجرايي تقصوره)  ، 84/83/8317مورخ ه 48133/ت811314تصوین نامه شماره و با رعایت ايران 

 :ون یادشده را به شرح زير تصوين نمودند( قان3بند ) ( ماده )

 (5( بند )ج( ماده )1آيین نامه اجرايي تبصره)

 در ای  آیي  نامه اصاالحات زیر درمعانی مخروح مربو  به  ار می روند: -1ماده 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصوادي، اجتمواعي و فرهنگوي جمهووري      قانون: -الف

 ان و اجراي سياست های  لي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.اسالمي اير

 محصول غير ملموسی  ه استفاده از آن از فرایند توليد آن قابل تفکيک نيست. خدمت: -ب

واحد اقتصادی  ه در توليد  اال یا خدمت فعاليت می  ند، اع  از آن  ه دارای شخصيت حبووقی   بنگاه: -ج

 یا حبيبی باشد.

مات مووالی، فنووی، مهندسوی و موودیریتی در خصوو  فعاليووت هووای يوازده گانووه مو ووو     خریوود خود  -2مـاده 

 ( قووانون در هوور مووورد بووا تخووخي  بوواالتري  مبووام اجرايووي وزارتخانووه يووا موسسووه دولتووي   2( موواده)3گووروه)

  ي ربط مجاز است.  

ــره  هخریوود خوودمات مو ووو  ايوو  موواده در مووورد فعاليووت هووايی كووه بووه صووورت بنگوواه دولتووي ادار       -1تبص

 مديره بنگاه مجازاست.   هياتمي شوند، با پيخنهاد مدير عامل وتصوين 

( قوانون بوا تخوخي     2( مواده) 3( گروه )3خرید خدمات مو و  اي  ماده در مورد فعاليت های بند) -2تبصره

 فرماندهي كل نيروهاي مسلح مجازاست.

ايوران و بيموه مركوزي ايوران     خرید خدمات مو و  اي  ماده توسط بانك مركزي جمهوري اسوالمي   -5تبصره

   با تخخي  رييس كل آنها مجازاست.

به منظور ايجاد ظرفيت هاي مناسن براي امكان ارايوه مالوو( خودمات فنوي، موالي، مهندسوي و        -5ماده

مديريتي توسط بخش غير دولتي، دستگاه هاي اجرايي  ي ربط مكلفند حمايوت هواي الزم را بوراي ايجواد،     

ش غير دولتي براي انجام خدمات مو و  اي  آيي  نامه معمول دارنود، بوه نحووي    توسعه و توانمندسازی بخ

         كه زمينه هاي الزم براي حضور اي  بخش فراه  شود.

در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های غيردولتوی بوه شورح موواد موذ ور       -4ماده 

( قوانون برگوزاری مناقصوات و سوایر قوواني  و مبوررات       21توسط دستگاه های اجرایی  ی ربط رعایوت مواده)  

 مورد عمل هر دستگاه حسن مورد  روری خواهد بود.
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ــاده   اقوودام دسووتگاه هووا در خریوود خوودمات از بنگوواه هووای غيردولتووی بایوود بووه گونووه ای باشوود  ووه          -3م

 دولت باشد. سرمایه گذاری، مالکيت و مدیریت فعاليت های مو و  ای  آیي  نامه همچنان در اختيار

 

 

 محمود احمدی نژاد   

 رییس جمهور  
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 ("7آیین نامه اجرايي"ماده )

  17/3/1588ک مورخ 41556/ت99393شماره  تصویب نامه

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل 

 

 بسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

موادي از قانون برنامه چهوارم توسوعه اقتصوادي،     وزیران عضوكارگروه تصوین آیي  نامه های مربو  به قانون اصالح

 –اصل چهل و چهارم قوانون اساسوي   اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست هاي كلي 

بوا رعایوت   و  به اسوتناد اصول يكصود و سوي و هخوت  قوانون اساسوي جمهووري اسوالمي ايوران            - 8317مصو( 

را بوه   (  قوانون یواد شوده   7، آیي  نامه اجرايي ماده ) 84/83/8317 مورخه 48133/ت811314تصوین نامه شماره 

 نمودند:شرح زير تصوين 

 ( 7آیین نامه اجرايي ماده )

 تعاريف -فصل اول 

 اصاالحات و عقارات به كار برده شده در اي  آيي  نامه داراي معاني زير است:   - 1ماده 

هارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري قانون اصالح موادي از قانون برنامه چ قانون: -الف

 . اصل چهل و چهارم قانون اساسياسالمي ايران و اجراي سياست های كلي 

( قوانون  4وزارتخانه ها، موسسه هاي دولتي و شركت هاي دولتي مو وو  مواده )   دستگاه هاي مشمول: -ب

هواي دولتوي و موسسوات انتفواعي     و دسوتگاه هواي اجرايوي، شوركت      - 8311مصو(  -محاسقات عمومي كخور

وابسته به دولت كه شمول قواني  ومبررات عمومي بر آنها مستلزم  كور نوام آنهوا اسوت، از جملوه شوركت ملوي        

نفت ايران و شركت هاي دولتی تابعه و وابسته به آن، ساير شركت هاي دولتی وابسته به وزارت نفوت وشوركت   

ازي صنايع ايران و شركت هواي دولتوی توابع آن،سوازمان توسوعه      هاي دولتی تابع آن ها، سازمان گسترش و نوس

ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران وشركت هاي دولتی تابع آن، بانک مر زی جمهووری اسوالمی ایوران و بانوك     

های دولتوی و موسسوات اعتقواري دولتوی، شوورا هواي اسوالمي شوهر، شوهرداري هوا، مجوامع و اتحاديوه هواي              

 صنفي.  

شخا  حبيبي يا حبوقي ايراني يا غير ايراني  ه درخواست صودور پروانوه مجووز فعاليوت هوای      ا پ( متقاضي:

 اقتصادی و یا امور مرتقط با آن را از دستگاه های مخمول دارند.    

( قانون و مرجع رسيدگي به اعترا وات متبا ويان در   7( ماده )2ستاد مو و  تقصره) گذاري:ت( ستاد سرمايه

 ساح استان.

مرجوع رسوويدگي بوه اعترا ووات متبا ويان در سوواح فورا اسووتاني و متخوكل از معاونووان      رســیدگي:  ث( هیـات 

وزارتخانه هاي صنايع و معوادن، جهادكخاورزي،كخوور،كار و اموور اجتمواعي، بازرگاني،تعواون و سوازمان حفاظوت        

 محيط زيست به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و يا معاون وي.

 هاي اقتصادي و فني ايران. سرمايه گذاري و كمكسازمان  ج( سازمان:   

دبيرخانه مستبر در سازمان، مسئول برگزاري جلسات و رسويدگي مو وو  تقصوره      چ( دبیرخانه اجرایي:

 (  قانون، تنظي  صورتجلسات و مصوبات، تهيه گزارش های الزم و تدوي   تا( راهنما.  7( ماده )2)

گذاري، حاوي شرايط، مدارك و فرآينود صودور مجووز بوراي فعاليوت       كتا( راهنماي سرمايه كتاب راهنما: ح(

هاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مبررات و حذف مجوزهاي غيور  وروري كوه هور شوش مواه يوك بوار توسوط          
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وزارت امور اقتصادي و دارايي )سازمان( منتخر شده و تنها مستند تعيي  تكليف متبا يان سورمايه گوذاري   

 است. در فعاليت هاي اقتصادي

 ( قانون.  7( ماده )4هيات مو و  تقصره ) هیئت نظارت: خ(

 آرای مثقت نصف به عالوه یک نمايندگان حا ر داراي حق راي.   د( اكثريت مطلق:

 (قانون. 2فعاليت هاي مو و  ماده ) ذ( فعالیت هاي اقتصادي:

 موه، صودور پروانوه، امتيواز     اجازه نامه فعاليت هاي اقتصوادي و مو ووعات مورتقط نظيور موافبوت نا      ر( مجوز:

بهره بورداری و بهوره منودی از خودمات دولتوی و عموومی، عبود قورارداد بوا متبا وي توسوط دسوتگاه هواي              

 مخمول.

 تسهیل و تسريع صدور مجوز-فصل دوم 

دستگاه های مخمول موظفند از ای  پس صرفا در مواردی  ه به موجن قواني  یا مصوبات قوانونی   -2ماده 

د،برای صدور مجوز از متبا ويان درخواسوت مودارک واهالعوات نمایند.و وع و صودور هرنوو         مجاز شده باشن

مجوز توسط دستگاه های مخمول  ه فاقد حکو  قوانونی یوا مصووبه هيوات وزیوران باشود، ممنوو  اسوت و          

دستگاه های مذ ور مجاز بوه صودور مجووز در ایو  زمينوه نيسوتند.آن دسوته از دسوتگاه هوای مخومول  وه            

ک  قانونی یا مصوبه هيات وزیران بورای و وع یوا صودور مجوزهوای موورد نظور باشوند،باید از هریوق          نيازمند ح

هيئت نظارت اقدام نمایند.دستگاه های مخمول همچني  مکلفند به منظور تسوهيل وتسوریع صودور مجووز،     

 :8اقدامات زیر را به عمل آورند

ظرف ده روز پس از  دريافت تبا ا يوا ثقوت آن در    اي تنظي  نمايند كه فرآيندهاي صدور مجوز را به گونه -الف

 پايگاه اهال  رساني،  پاس  متبا ي داده شود.  

مبررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه اي بازبيني، اصالح، حذف و يوا تودوي  نماينود كوه متبا وي ظورف        -ب

راي شورو  كوار و يوا    مدت مبرر در قانون )ده روز براي پاسو  بوه متبا وي و يوك مواه بوراي صودور مجووز(، بو         

 فعاليت اقتصادي مجوزهاي الزم را اخذ نمايد.

 فهرست مدارك مورد نياز و اقدامات بعدي براي كسن مجوز را در پايگاه اهال  رساني خود در  نمايند. -پ

فرآيندهاي صدور مجوز و هزينه هاي مرتقط را به و وح تعريوف نمووده و آن را از هريوق اعوالم رسومي و       -ت

 اي اهال  رساني در اختيار متبا يان قرار دهند.  پايگاه ه

در صورتي كه پاس  به متبا ي مثقت باشد، پس از دريافت مدارك كامل ظرف يك ماه نسقت به صدور  -ث

 مجوز به گونه اي اقدام نمايند كه متبا ي نياز به هيچ مجوز ديگري براي فعاليت هاي

 اقتصادي و كسن و كار نداشته باشد.

گوذاري بورای صودور مجووز بوه تفكيوك نوو ، محول، هزينوه، زموان            مورد نياز در كل فرآيند سرمايه اهالعات -ج

تري  مبام دستگاه مخومول جهوت تودوي  كتوا(      فعاليت و مخخصات فرد پاسخگو را تهيه و با امضاي عالي

 راهنما در اختيار دبيرخانه اجرایي قرار دهند.

قت بوه ايجواد، ارتبواء و يوا بوه روز رسواني پايگواه اهوال  رسواني و          به منظور تسهيل در فرآيند صدور مجوز نسو  -چ

استفاده از نرم افزارهاي مناسن به گونه اي اقدام نمايند كه متبا ي بتواند فرآيندهاي منتهي به صودور مجووز و   

 پيگيري هاي الزم را به صورت الكترونيكي انجام دهد.

مجوزهاي چندگانوه داشوته باشود، هور یوک از دسوتگاه       در شراياي كه يك فعاليت اقتصادي نياز به اخذ  -ح

 های مربو   مكلف است ترتيقي اتخا  نمايد تا اخذ مجوزهاي الزم از ظرف زماني مبرر تجاوز ننمايد.

 ظرف سه ماه پس از ابالغ اي  آیي  نامه نسقت به راه اندازي پايگاه اهال  رساني الکترونيکي اقدام نمايند.    -خ
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وز، فبط مدارك يا شرايط مندر  در كتا( راهنما را از متبا ي در خواسوت نمووده و نقايود    براي اعاای مج -د

 بيختر از موارد تعيي  شده در آن را ماالقه نمايند.

 باالتري  مبام اجرايي دستگاه هاي مخمول، مسئوليت حس  انجام كار را بر عهده دارد. -تبصره 

ه يك بار )حداكثر تا آخر خورداد مواه و آخور آ ر مواه هور      دستگاه هاي مخمول موظفند هر شش ما -5ماده  

سال(، فرآيند صدور مجوزها و يا سواير اقودامات الزم بوراي شوفاف سوازي انجوام فعاليتهواي اقتصوادي را بوا          

رويكرد تسهيل مبررات و حذف مجوزهاي غير  روري مورد بازبيني قرار داده و نتاي  و اهالعات نهایي را بوه  

 ارسال نمايند.   دبيرخانه اجرایي

مراجع صادركننده مجوزهاي فعاليت هاي اقتصادي موظفند هر شش ماه يوك بوار اهالعوات مربوو       -4ماده 

به مجوزهاي صادرشده و واحدهاي فعوال در هور كسون و كوار را در پايگواه اهوال  رسواني خوود قورار داده و          

 مراتن را به دبيرخانه اجرايي اعالم نمایند.

اجرايي موظف است اهالعوات دريوافتي از دسوتگاه هواي مخومول را در پايگواه اهوال          دبيرخانه - 1تبصره 

 رساني خود قرار دهد.

ستادهاي سورمايه گوذاري موظفنود اهالعوات مربوو  بوه مجوزهواي صادرشوده در اسوتان را بوه            - 2تبصره 

 دهند.   منظور ثقت در پايگاه اهال  رساني مستبر در سازمان در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار

 ستاد سرمايه گذاري و هیات رسیدگي -فصل سوم 

چنانچه هر يك از دستگاه هاي مخمول ظرف يک ماه پس از دريافت مدارک  امل و اسناد واريز  -3ماده 

 گذاري وجوه مورد نياز، قادر به انجام تعهد خود نقاشد، با ارایه داليل و مستندات از ستاد سرمايه

 لت جديد مي نمايد.  يا هيات رسيدگي تبا اي مه

گذاري يا هيات رسيدگي در صورت موافبت بوا مرجوع درخواسوت كننوده          موي       ستاد سرمايه -6ماده 

تواند نسقت به تمديد زمان مورد نياز براي صدور مجوز حوداكثر بوه مودت يوك مواه و تنهوا بوراي يوك بوار اقودام           

 نمايد.

گوذاري يوا هيوات رسويدگي قوانع       براي سوتاد سورمايه   در صورتي كه داليل مرجع درخواست كننده -تبصره 

كننووده نقاشوود موودارك متبا ووي بووه مرجووع  يووربط عووودت داده مووي شووود تووا ظوورف ده روز نسووقت بووه صوودور  

 مجوزهاي الزم اقدام نمايد.  

گذاري يا هيوات   به منظور دريافت، ثقت و بررسي اعترا  متبا ي و ارایه گزارش به ستاد سرمايه -7ماده 

دبيرخانه ستاد در سازمان های امور اقتصادی ودارایوی اسوتانها و دبيرخانوه اجرایوی در سوازمان      رسيدگي، 

 .  8شود تخكيل مي

دبير هيات رسيدگي، ریيس سازمان و دبير ستاد، ریيس سازمان اموور اقتصوادي و دارايوي اسوتان      -تبصره 

 است.

از تصوميمات متخوذ شوده و آرای     ستاد سرمايه گذاري موظف است هر چهل و پون  روز، گزارشوي   -8ماده 

 صادرشده را در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهد.  

هواي فورا اسوتاني      به منظور دريافت، ثقوت و بررسوي اعتورا  متبا وي اخوذ مجووز از دسوتگاه         - 9ماده  

شود. دبيرخانه اي  هيوات در سوازمان مسوتبر     هيات رسيدگي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تخكيل مي

 است.

گوذاري و هيوات رسويدگي بوا حضوور دو سووم اعضواء رسوميت يافتووه و          جلسوات سوتاد سورمايه    - 11مـاده  

 تصميمات آن با اكثريت مالق آراي حا ران معتقر است.
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ریيس سوتاد سورمايه گوذاري يوا ریويس هيوات رسويدگي موي تواننود حسون موورد از متبا وي،              -11ماده 

ولتي غير عضو ستاد و كارشناسان مستبل برای اخذ نظور  نمايندگان بخش هاي خصوصي، دستگاه هاي د

 مخورتي در جلسات دعوت نمايند.

در صورت اعترا  متبا ي نسقت به پاس  منفي يا عودم اجوراي تعهودات دسوتگاه مخومول در       -12ماده 

 گذاري يا هيات رسيدگي مكلفند ظورف پوانزده روز از تواري  دريافوت اعتورا ،      زمان هاي مبرر، ستاد سرمايه

در چارچو( مبررات دستگاه هاي مخمول )مندر  در كتوا( راهنموا( بوه مو وو  رسويدگي و اتخوا  تصومي         

 نمايند.  

دبيرخانوه سوتاد و دبيرخانوه هيوات موظفنود ترتيقوات الزم بوراي دريافوت، ثقوت و پاسوخگويي بوه              -15ماده 

 اعترا ات متبا يان را به صورت الکترونيکي فراه  نمايند.

خانه ستاد و دبيرخانه اجرايي وظيفه تهيه و تنظي  صورتجلسوه و ابوالغ مصووبات بوا امضوای      دبير - 14ماده 

 ریيس ستاد و ریيس هيات رسيدگي به دستگاه ها، مراجع  ي ربط و متبا يان را بر عهده دارند.

دبيرخانه اجرايي موظف است به منظوور تسوريع و تسوهيل فراينودهاي صودور مجووز و  موک بوه          - 13ماده 

اه هاي مخمول در ايفاي وظايف مصرح در ايو  آیوي  ناموه، بانوک اهالعوات جوامعي را بوا اسوتفاده از         دستگ

 اهالعات دريافتي از دستگاه هاي مخمول ايجاد نمايد.

 کتاب راهنما -فصل چهارم

دبيرخانه اجرایوي موظوف اسوت اهالعوات نهوایي ارسوالي از دسوتگاه هواي مخومول را پوس از            - 16ماده 

، كنتوورل و نظووارت در كتووا( راهنمووا چوواپ و منتخوور نموووده و آن را بووه زبووان هوواي فارسووي و يكتارچووه سووازي

 انگليسي در پايگاه اهال  رساني در  و هر شش ماه يك بار مورد تجديد نظر قرار دهد.

هاي مخمول موظفند به منظور ايجواد رويوه واحود و يكسوان سوازي اهالعوات موورد نيواز          دستگاه -17ماده 

كتا( راهنموا نسوقت بوه تهيوه فورم هواي اسوتاندارد، متناسون بوا هور گونوه فعاليوت اقتصوادي              برای در  در 

 اقدامات الزم را بعمل آورند.

دسوتگاه هواي مخومول موظفنود در صوورت درخواسوت دبيرخانوه اجرايوي ظورف يوك مواه مراجوع صودور               -تبصره

ال  رسواني بوه دبيرخانوه اجرايوي اعوالم      مجوزهاي استاني و فرااستاني را براي در  در  تا( راهنما يا پایگواه اهو  

 نمايند.

(  و همچني  انجام همواهنگي هواي الزم بوا دبيرخانوه     2به منظور تهيه اهالعات مذ ور در ماده ) - 18ماده 

اجرايي، وزير و يا عالي تري  مبام اجرايي دستگاه مخومول موظفنود واحود اجرايوي تخصصوي موورد نيواز را        

 تعيي  نمايند.  

تعيوي  شوده موظوف اسوت بوه هوور مسوتمر، اهالعوات نهوايي شوده را بوا اهوال  وزيور و يوا                     واحد -تبصره 

 عالي تري  مبام دستگاه به دبيرخانه اجرايي به منظور در  در  تا( راهنما ارسال نمايد.

 هیات نظارت -فصل پنجم  

ر مبوررات زدايوي،   هيئت نظارت موظوف اسوت اقودامات نظوارتی مووثر،  وارا و بوه موقوع بوه منظوو           -19ماده 

تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت هاي اقتصادي را به عمول آورده و در صوورت لوزوم لووايح موورد      

 نظر را تهيه و تبدي  هيات وزيران نمايد.

هيئت برای اعمال نظارتهای خود می تواند از هر  مختلف نظير گزارش گيری، اعزام نماینوده بوه    -1تبصره

ول و اعاای نمایندگی به اشخا  مورد وثو ، اهالعات موورد نيواز خوود را تحصويل و بوا      دستگاه های مخم

تجزیه و تحليل آنها، پيخنهادهای اصالحی به دستگاه هوای مخومول ارایوه دهود. دسوتگاه هوای مخومول        

 موظفند پيخنهادهای اصالحی هيات نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتيجه آن را اعالم نمایند.
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ستگاه های مخمول مکلفند با هيات همکاری نموده و اهالعات و مودارک موورد درخواسوت را    د  -2تبصره 

( قانون بووده و گوزارش   15در اسر  وقت به هيئت ارسال  نند و در صورت  وتاهی، متخلفان مخمول ماده)

اعوالم   امر به باالتری  مبام اجرایی دستگاه منعکس می شود و در صورت عدم اقدام موثر، هيئت عوالوه بور  

 مو وووووووو  بوووووووه مراجوووووووع انضوووووووقاهی و اداری، مراتووووووون را بوووووووه ریووووووويس جمهوووووووور مووووووونعکس    

 می نماید.  

به منظور بازنگري و اصالح در فرآيند صدور مجوز و يا ساير الزامات ناشي از قوانون و    آیوي  ناموه     -21ماده 

 اجرايووووي آن، دسووووتگاه هوووواي مخوووومول موظفنوووود در صووووورتي كووووه فرآينوووود صوووودور مجوووووز نيوووواز بووووه    

وین نامه هيات وزیران و يا مراجوع ديگور داشوته باشود، پيخونهادهاي خوود را بورای اصوالح و تصووين بوه           تص

 هيئت نظارت ارسال نمايند.

در صورتي كه صدور مجوز براي يوك فعاليوت اقتصوادي مسوتلزم پرداخوت هزينوه باشود، دسوتگاه          -1تبصره 

هزينه هاي موجود به هيئت نظوارت ارایوه    هاي مخمول موظفند پيخنهادات الزم را به منظور حداقل نمودن

 نمايند.

چنانچه اشخا  حبيبی و حبوقی، قواني  و مبرراتی را در دستگاه های مخومول در ارتقوا  بوا     -2تبصره 

شرایط صدور مجوزها و پروانه ها زاید و نامناسون تخوخي  دهنود، موی تواننود مراتون را بوه هيئوت نظوارت          

 اعالم نمایند.   

.ترتيون  8انه هيئت نظارت در معاونت  یربط وزارت امور اقتصادی ودارایی مستبر خواهد بوود دبير خ -21ماده 

برگزاری و نحوه اداره جلسات هيئت نظارت متضم  شرح  امل وظایف آن به موجون دسوتورالعملی خواهود    

 بود  ه به تصوین هيئت نظارت خواهد رسيد.

 اقتصوادي و دارايوي و تایيود ریويس جمهوور تعيوي       اعضوای هيوات نظوارت بوه پيخونهاد وزيور اموور         - 22ماده 

 مي شوند. 

 بهبود فضاي کسب و کار -فصل ششم 

دستگاه  مخمول موظفند اقدامات الزم براي بهقود رتقه بي  المللي ايران در  سن و  وار را بوه    – 25ماده 

بوي  المللوي موورد    نحو مبرر در اي  آیي  نامه انجام دهند. سازمان موظف است اهالعوات و اسوتانداردهاي   

عموول را در خصووو  ارتبووای رتقووه مزبووور در اختيووار ايوو  دسووتگاه هووا قوورار دهوود تووا متناسوون بووا اهالعووات و    

 استانداردهاي بي  المللي با سازمان همکاري نمايند.  

سازمان موظف است نحوه عملکرد هر يک از دستگاه هاي مخمول را در بهقود فضاي  سون و   - 24ماده 

ارتبای رتقه بي  المللي  خور هر شش ماه يکقار رسيدگي و نتاي  را به هيات نظارت گزارش   ار در ايران و

 نمايد.

 مقررات عمومي -فصل هفتم 

 به منظور اصالح فرايندهاي صدور مجوز، دستگاه هاي مخمول مکلفند آسين شناسي -23ماده 

و ماالعات  ارشناسي انجوام داده  مو و  اي  آيي  نامه را به صورت ساالنه مقتني بر پكوهش هاي علمي 

 و نتيجه را به دبيرخانه اجرايي گزارش  نند.  

به منظور ايجاد وحدت رويه، تمر ز و يکسان سازي در ارایه اهالعات مورد نياز به سرمايه گوذاران   -26ماده 

خارجي در  خور، مر ز خودمات سورمايه گوذاري خوارجي، مو وو  فصول چهوارم آیوي  ناموه اجرايوي قوانون            

و سازمان های  امور اقتصادي و دارايي اسوتانها،   8318تخويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي مصو( 

تنها دستگاه هواي متوولي اهوال  رسواني در مو وو  سورمايه گوذاري خوارجي بوه عنووان  وانون مراجعوات             

 متبا يان سرمايه گذاري خارجي هستند.

                                                 
 دفتر هيات دولت81/7/8311مورخ    843251/48331اصالحيه شماره  - 8
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( ايو  آیوي    2جوز هقق مهلت زمواني مبورر در مواده )   در صورت قصور دستگاه مخمول در صدور م -27ماده 

نامه، ستاد سرمايه گذاري يا هيات رسيدگي موي توانود تخلوف مسوئول يوا مسوئوالن دسوتگاه مخومول را         

 بررسوووي و فووورد يوووا افوووراد متخلوووف را بوووه هيوووات تخلفوووات اداري  ي ربوووط معرفوووي نمايووود. متخلفوووان بوووه  

  -8372مصوو(   -(  قوانون رسويدگي بوه تخلفوات اداري     1)بوه بعود مواده    « د»مجازات هاي مبرر در بنودهاي  

 محكوم مي شوند.  

به منظور تسریع وتسهيل در روند صدور مجووز فعاليتهوای اقتصوادی، دسوتگاههای مخومول ایو  آیوي          -28ماده 

نامه مجازند تمام یا بخخی از وظایف قابول واگوذاری خوود در زمينوه صودور مجووز را بوه اشوخا  حبووقی بخوش           

( قوانون وآیوي    7تعاونی واجد شرایط واگذار نمایند. ای  اشخا  مکلف به رعایت  وابط مو و  مواده ) خصوصی و

 .8نامه می باشند

 وابط وشرایط مربو  به نحوه تخوکيل وفعاليوت اشوخا  حبووقی یواد شوده و نيوز مصوادیق  تخلفوات و ومانت           

 یاد شده خواهد رسيد. ( قانون7( ماده )4اجراهای آن به تصوین هيئت نظارت مو و  تقصره )

در صورتي كه وظايف صدور مجوز از دستگاه هاي مخمول به هر مرجع ديگري انتبال يابد وظوايف   -29ماده 

 و تعهدات ناشي از قانون و آیي  نامه اجرايي آن الزم االتقا  خواهد بود.

 شووود كوووه بوووا شووورايط و فرآينووود مبوووررات زدايوووي صووودور انووووا  مجوزهوووا بايووود بوووه گونوووه اي با - 51مـــاده 

پذيرفتووه شوودن جمهوووري اسووالمي ايووران در سووازمان تجووارت جهوواني منجوور بووه افووزايش سوورعت در نظووام   

 توليد،كسن و كار، سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي كخور شود.  

منابع و اعتقارات الزم به منظور تخکيل دبيرخانه اجرايي، انتخار و به روز رساني اهالعات  توا(   -51ماده 

پويش بينوي و بورای    بودجه مورد نياز برای فعاليت هيوات نظوارت هرسواله    ما توسط سازمان و همچني  راهن

تخصي  اعتقارات الزم در قالن بودجه ساالنه به معاونت برنامه ريزي و نظوارت راهقوردي رياسوت جمهووري     

   پيخنهاد مي شود.

رايي اي  آيي  نامه را هر شوش مواه   وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش اقدامات اج -52ماده 

 يکقار به ریيس جمهور ارایه نمايد.  

 مبوووررات مووذ ور در تصووووين نامووه هووواي هيوووات وزيووران در موووورد تسووهيل و تسوووريع در امووور      - 55مــاده  

سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي بوراي بخوش هواي غيردولتوي در قلمروهواي مجواز،  وه        

 ي  نامه است، از تاري  ابالغ  اي  آیي  نامه لغو مي شود.مغاير با مفاد اي  آی

 

 محمود احمدی نژاد      

 رییس جمهور                                                                                          

                                                 
 هيأت وزيران 8311/ 88/88هو   مورخ   43131/ ت 228145تصوين نامه الحاقی شماره  - 8
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آیین نامه اجرایی"نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام"، موضوا 

 ( 12ده)ما

 158کمیسیون موضوا اصل  17/3/1588مورخ  -ک45179/ت99396تصویب نامه شماره 

 قانون اساسی 

 

 بسمه تعالي

 وزارت اموراقتصادی و دارایی -وزارت تعاون

 

وزیران عضو كارگروه تصوین آیي  نامه های مربو  بوه قوانون اصوالح مووادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه         

اصول چهول و چهوارم    فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست هاي كلوي  اقتصادي، اجتماعي و 

به استناد اصل يكصد و سوي و هخوت  قوانون اساسوي جمهووري اسوالمي        -8317مصو( -قانون اساسي

 84/83/8317موووووووورخ ه 48133/ت811314تصووووووووین ناموووووووه شوووووووماره   و بوووووووا رعایوووووووت  ايوووووووران 

 تعاونی سهامی عام را به شرح زیر تصوین نمودند: آيي  نامه اجرایی نحوه تخکيل و نظارت بر شر تهای

 «آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام»

( و در چوارچو(  8( مواده) 1شر تهایی هسوتند  وه بوا رعایوت جوزء)      شر تهای تعاونی سهامی عام -1ماده

نامه چهوارم توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و     ( قانون اصالح موادی از قانون بر82محدودیتهای مندر  در ماده)

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لی اصل چهول و چهوارم قوانون اساسوی  وه در      

 ای  آیي  نامه قانون ناميده می شود با اخذ مجوز از وزارت تعاون ایجاد می شوند.

ارچو( قوواني  و مبوررات مربوو  و    هرشر ت سهامی یا تعاونی می تواند با اصالح اساسنامه در چ -تبصره

 با رعایت مفاد ای  آيي  نامه و با مجوز وزارت تعاون به شر ت تعاونی سهامی عام تقدیل شود.

 وزارت تعاون مکلف است از هر  زیر بر فعاليت شر تهای تعاونی سهامی عام نظارت نماید: -2ماده

 ( قانون82اناقا  مفاد اساسنامه با شرایط ماده)  - 8

 حضور نماینده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومی. - 2

 انجام تخریفات بلوک بندی از جمله انجام انتخابات بلو ها.  - 3

 اخذ گزارش های موردی و ساالنه مجامع عمومی. – 4

 دسترسی به دفتر نبل و انتبال یا معامالت سهام. - 5

 

 

تهای مذ ور و هرگونه تغيير در سرمایه و ارایه مجوز ثقت هرگونه اورا  سهام یا تصميمات شر  - 1

 اساسنامه، ادغام و انحالل آن ها. 

نظارت وزارت تعاون بر فعاليت شر تهای تعاونی سهامی عوام ماوابق نظوارت بور سوایر شور تهای        -تبصره

 تعاونی است  ه از هریق وزارت مذ ور اعالم می شود.

ه تعيي  تکليف مزایای برخوردار شوده از آن اسوت   تغيير نو  شر تهای تعاونی سهامی عام منو  ب -5ماده 

 . ه پس از تاييد وزارت تعاون و نيز سایر مراجع پيش بينی شده در اساسنامه صورت می گيرد

 

 محمود احمدی نژاد   

 رییس جمهور       



 96 

( 3آیین نامه اجرایی" نحوه بلوک بندی درشرکت های تعاونی سهامی عام"،موضوا جزء)

 (12ماده)

  24/3/1588مورخ  -ک 45181/ت114173تصویب نامه شماره            

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل 

 

 بسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي -وزارت تعاون

وزیران عضوكارگروه تصوین آیي  نامه های مربوو  بوه قوانون اصوالح مووادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه          

نگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست هاي كلوي اصول چهول و چهوارم     اقتصادي، اجتماعي و فره

به استناد اصل يكصد و سي و هخت  قانون اساسي جمهووري اسوالمي    - 8317مصو(  -قانون اساسي 

نحووه   آيوي  ناموه اجرايوي    ، 84/83/8317موورخ  ه  48133/ت811314تصوین ناموه شوماره   و با رعایت  ايران

 تعاوني سهامی عام را به شرح زير تصوين نمودند: بلوك بندي در شركت هاي

 نامه اجرایی نحوه بلوك بندي در شركت هاي تعاوني سهامي عام آیي 

 شوند: نامه، در معاني مخروح مربو  به كار برده مي ها و اصاالحات زير در اي  آیي  واژه -1ماده            

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  توسعه قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم قانون: - 1

 .قانون اساسی  چهل و چهارمو اجرای سياست  های  لی اصل   اسالمي ايران

نوعي شركت سوهامي عوام  وه بوا رعايوت قوانون تجوارت و         شركت تعاوني سهامي عام : - 2

ناميوده  «  تشور »محدوديتهاي مذكور در قانون تخكيل می شود و از ای  به بعد در ای  آیي  ناموه  

 می شود.

 هر شخ  حبيبي يا حبوقي صاحن سه  در شركت. سهامدار : - 5

هر سهامدار كه ميزان سهام مستبي  و غير مسوتبي  او از يوك صودم درصود كول       سهامدار خرد : - 4

 سهام شركت بيختر نقاشد.  

د در مجموع  چند سهامدار كه در قالن يك گروه، داوهلقانه حق حضور و اعموال رثي خوو   بلوك : - 3

 كنند. عمومي را به یک نماينده تفويت مي

هاي چند نفره داوهلقانه از سهامداران برای انتخا( نماينوده و تفوويت    ايجاد گروه بلوك بندي: - 6

 (.  82( ماده )5حق حضور و اعمال رثي در مجمع عمومي در خصو  شر ت های مو و  بند)

در شركت يا واحدهاي زير مجموعوه آن بوه هور عنووان      ار نان بيمه شده ای كه  كاركنان شركت : - 7

السعي اع  از موزد، حبوو ، سوود سوه  و سواير مزايوا بوه درخواسوت شوركت كوار            در مبابل دريافت حق

 كنند. مي

اقداماتي كوه بورای ايجواد بلووك هوا وانتخوا(  نماينودگان  مربوو  انجوام موي             تشريفات بلوك بندي: - 8

 گيرد.

باماتی  ه بر اساس قانون تجارت مجواز یوا موظوف بوه دعووت مجوامع عموومی        م مقام دعوت کننده: - 9

 هستند.

پيش از برگزاري هر مجمع عمومي،  تخريفات بلوك بندي بايد انجام شده و انتخا( نماینودگان   -2ماده      

 بلوک ها تعيي  تکليف شده باشد. نتای  بلوک بندی تا دو سال معتقر است.

ع عمومی مؤسس بورای آن دسوته از شور تهایی  وه در زموان تاسويس بويش از        برگزاری مجم -تبصره     

 هيوات پانصد نفرسهامدار داشته باشند نيز با بلوک بندی و براساس هرح اساسونامه تهيوه شوده از سووی     

 مؤسس خواهد بود.
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اسوت   به یکی از روش های برگزاری جلسه و استبرار صندو  رثی امکان پوذیر انتخابات بلوک ها   -5ماده   

مدیره با رعایت صرفه و صالح شر ت و رعایت تسهيل حضور گسوترده سوهامداران خورد، روش مناسون      هياتو 

 .را اعمال خواهد  رد

در هر دو روش، محل های انتخابات بلوک ها باید متناسن بوا مرا وز تجموع سوکونت سوهامداران       –1تبصره

 مالک است. تعيي  شود و برای  ار نان نيز مرا ز تجمع اشتغال آن ها

در صورت فراه  شدن زمينه هوای الزم، اسوتفاده از روشوهای دیگور نظيور روش رایانوه ای بوا رعایوت          – 2تبصره

 مبررات مربو  مجاز است.

 در اساسوونامه هوور شوور ت، روش بلوووک بنوودی تعيووي  و در  خواهوود شوود. بوور ایوو  اسوواس            -4مــاده 

هر بلوک، هر سهامدار به ميوزان سوهام خوود حوق     بلوک بندی با رعایت  وابط زیر صورت خواهد گرفت و در 

 رای دارد:

( تعداد سهامداران هر بلوک نقاید  متر از پنجواه نفور شوخ  حبيبوی یوا نماینوده شوخ  حبووقی         8

 باشد.

 ( سهام هر بلوک نقاید از ده درصد  ل سهام شر ت بيختر شود.2

شوخ  حبيبوی یوا نماینوده      ( در روش برگزاری جلسه، تعداد سهامداران هور بلووک حودا ثر پانصود    3

 شخ  حبوقی خواهد بود.

 ( سهامداران در هر بلوک با رعایت نسقت های زیر عضویت می یابند:4

 ( دارندگان یک سه  تا دویست سه   8-4

 ( دارندگان دویست و یک سه  تا چهل هزار سه 2-4

 ( دارندگان چهل هزار و یک سه  تا چهار صد هزار سه 3-4   

 چهار صد هزار و یک سه  و باالتر( دارندگان 4-4  

(  متر از پنجاه  نفر شخ  حبيبوی یوا   4در صورتی  ه دارندگان سهام در هر یک از گروه های بند) -تبصره

 نماینده شخ  حبوقی باشند، سهامداران برای تخکيل بلوک در گروه بعدی شر ت خواهند نمود.

جاز است كوه در تخوریفات انتخابوات بلووک     حضور سهامدار در مجمع عمومي شر ت در صورتي م -3ماده 

ها به عنوان عضو حا ر شر ت نکرده باشد. هر سهامدار حودا ثر موی توانود در یوک بلووك شوركت نمایود و        

رای سهامداران هر بلوک از هریق نماینده آن بلوک در مجمع عمومي اعمال خواهد شود، ولوی سوهامداران    

 وهلقی عضویت در هيأت مدیره برخوردار خواهند بود.از سایر حبو  مربو  به سهامداری از جمله دا

و داوهلن نمايندگي هر بلوك بايد عضوو هموان بلووك باشود.      هر بلوک تنها یک نماینده تعيي  می  ند -6ماده 

نماينده منتخن هر بلوک به ميزان مجموو  سوهام سوهامداران حا ور در آن بلووك از حوق رثي در مجموع عموومي         

 شركت برخوردار است.

 هزینه های انجام تخریفات بلوک بندی و انتخابات نمایندگان بلوک ها به عهده شر ت است. -7ده ما

داوهلقان نمايندگي بايد حدا ثر پن  روز ققل از رثي گيوري بوا حضوور در شوركت يوا محول هوايي كوه از ققول           -8ماده 

 مربو  ثقت نام نمايند.   تعيي  و هي آگهي دعوت به اهال  سهامداران رسيده است، براي نمایندگی بلوك

تعدادی از سهامداران با ميزان سهام حدا ثر ده درصود از  ول سوهام شور ت  وه بوه هوور دسوته          -9ماده 

جمعی بر روی یک نماینده توافق داشته باشند، موی تواننود ققول از شورو  برگوزاری انتخابوات بلووک هوا بوا          

موديره يوا مبوام     هيوات هاي مخصو  نوزد  مراجعه به شركت یا نمایندگی های رسمی شر ت و تكميل فرم

موديره يوا مبوام     هيوات  دعوت كننده)حسن مورد( یا نمایندگان آن ها، نماينده خود را حضوری انتخا( نمايند.

 دعوت كننده پس از تكميل فرم ها، اسامي سهامداران مذ ور را از بلوك هاي موجود حذف خواهد كرد.



 98 

دقيق شناسنامه ای، شماره ملي، تعداد سهام، امضواء و  فرم هاي مذكور مختمل بر مخخصات  –تبصره 

 اثر انگخت سهامداران مربو  خواهد بود.  

در روش انتخا( نماينده از هريق برگزاري جلسوه، نحووه دعووت سوهامداران، تخوکيل جلسوه و        -11ماده   

، خواهود  انتخا( نماينده هر بلوک به هريبي كه در اساسنامه شركت براي مجامع عمومي قيد شده است

 بود.

در روش انتخا( نماينده از هریق استبرار صندو  رای ، مبام دعوت كننوده بایود تمهيودات الزم را     -11ماده 

 استبرار صندو  ها را تعيي  و هي آگهي دعوت به اهال  سهامداران برساند. پيش بيني نموده و محل 

 ت.  بازرس شركت بر تمامی مراحل راي گيري نظارت خواهد داش -تبصره

مبام دعوت كننده مكلوف اسوت حوداقل یوک روز ققول از رثي گيوري، مووارد زيور را آمواده و تحويول            -12ماده 

 نماينده خود در هر حوزه انتخابيه نمايد:

 هاي رثي تایيد شده به مهر شركت به تعداد سهامداران هر بلوك. برگه  -الف

 صندو  رثي . -(

 شركت .هاي شمارش آراء تایيد شده به مهر فرم - 

اسامي سهامداران هر بلوك شامل مخخصات شناسنامه ای، شماره سهامدار، تعداد سوهام و شوماره    -د

 ملی.  

اسووامي داوهلقووان نماينوودگي شووامل مخخصووات شناسوونامه ای ، شووماره سووهامدار، تعووداد سووهام و   -هووو

 شماره ملی.    

بوراي سوهامداران بلووك هوا     شركتهاي مو و  اي  بخش مكلفنود نسوقت بوه صودور دفترچوه رثي       -15ماده 

 اقدام و در زمان اخذ رثي، محل مورد نظر در دفترچه را با در  تاري ، به مهر مخصوصي تایيد نمايند.   

در روش استبرار صندو  رای،  مودت رثي گيوري حوداقل سوه و حوداكثر شوش سواعت اسوت و بوا           -14ماده 

اران يوا و والی رسومی آنهوا بوا دردسوت       تخخي  مبام دعوت  ننده تا سه ساعت قابل تمديد است. سهامد

به حوزه مربو  مراجعه و پس از احراز هويت و تاقيوق   رثيداشت  مدارك شناسايي معتقر و دفترچه مخصو  

 نمايند. با فهرست اسامي سهامداران و امضای آن،  رثي خود را  در برگه هاي مربو  اعمال مي

امی سوهامداران هقوق فهرسوت مربوو ، راي خوود را      چنانچه پيش از پايوان مهلوت رثي گيوری، تمو     -تبصره 

 ( اقدام كند.85اعمال نموده باشند، نماينده مبام دعوت كننده مي تواند ماابق ماده )

در تمامی روش های انتخابات بلوک هوا، برگوزاری تخوریفات انتخابوات حودا ثر ظورف پوانزده روز         – 13ماده 

 خاتمه یابد.

برگوه هواي رثي بايود متضوم  تعرفوه سوهامدار شوامل         بات بلووک هوا،  در تمامی روش های انتخا -16ماده 

 مخخصات دقيق شناسنامه ای، شماره ملي، تعداد سهام، امضاء و اثر انگخت سهامدار  ی ربط باشد.

پس از پايان مدت  رثی گيري، صوندو  رثي بوا نظوارت بوازرس شوركت توسوط نماينوده مبوام دعووت           -17ماده 

 مارش  تموووامی  برگوووه هووواي  رثي ، الک و مهووور خواهووود شووود. نتيجوووه    كننوووده بازگخوووايي و پوووس از شووو  

رثي گيري پس از مخخ  شدن بايد ظرف یک ساعت با ارسال نمابر و یا از هریق پست الکترونيکی بوه اداره  

اي دایور بور    هاي شمارش آراء ثقت و صورتجلسه  ل تعاون و مبام دعوت  ننده اهال  داده شود  ستس در فرم

ري و نتيجه با  كر مخخصات شناسنامه ای و شماره ملی داوهلقان و تعوداد آرای مربوو  تنظوي     گي جريان رثي

 و با امضای بازرس شر ت تسلي  مبام دعوت كننده شود .

 دارندگان آرای بيختر به ترتين، نماينده اصلي و نماينده علي القدل شر ت خواهند بود. -تبصره 

ن  روز واری پوس از برگوزاری انتخوا( نماینوده هور بلووک بوا ارا وه          هر  ینفع می تواند هی مدت پو  -18ماده 

مستندات، شکایت خود را از نحوه برگزاری انتخابات و نتای  حاصل شده به اداره  ل تعواون اسوتان مربوهوه    
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تسلي  نماید. وزارت تعاون ظرف ده روز اری از پایان مهلت شکایات،  م  رسيدگی نظر خود را اعالم موی  

رت تخخي  وقو  تخلف موثر،  م  اباال انتخابات بلوک، دستور تکورار انتخوا( نماینوده بلووک      ند و در صو

 مورد شکایت را صادر می نماید.

انتخابات در بلوک هایی  ه انتخابات آن ها اباال می شود یا بوه هور دليول بوا وجوود رسويدن بوه         -19ماده 

ود، تکرار خواهد شد، مگور اینکوه مجموو  سوه      نصا( الزم امکان برگزاری انتخابات در آن ها ميسر نمی ش

بلوک های یاد شده از یک سوم  ل سهام شر ت  متر بوده و تا برگزاری مجمع عمومی شور ت،  فرصوت   

 افی برای تجدید انتخابات بلوک ها وجود نداشته باشد. در ای  صورت سهامداران بلووک هوای موذ ور موی     

انتخابات بلوک ها به بعد از برگزاری مجمع عمومی مو وول   توانند شخصا در مجمع عمومی شر ت نمایند و

خواهد شد، ولی چنانچه زمان  افی برای انتخابات بلوک هوا وجوود داشوته باشود یوا مجموو  سوهام بلووک         

های مذ ور معادل یک سوم  ل سوهام شور ت یوا بيخوتر باشود، انتخابوات بایود ققول از برگوزاری هور گونوه            

ری  ه در زمان دعووت تخوکيل مجموع عموومی، نماینودگان آن بلووک هوا        مجمع عمومی تجدید شود، به هو

 انتخا( یا تعيي  تکليف شده باشند.

در صورت فوت، استعفاء يوا ممنوعيوت قوانوني هور يوك از نماينودگان، مبوام دعووت كننوده مجموع            -21ماده 

 ور يابد.القدل همان حوزه دعوت خواهد كرد كه در جلسه مجمع عمومي حض عمومي از نماينده علي

در تخریفات برگزاری انتخابات بلووک هوا آنچوه  وه در ایو  آیوي  ناموه پويش بينوی نخوده اسوت،             -21ماده 

 براساس مبررات اساسنامه هر شر ت خواهد بود.

 محمود احمدی نژاد

  رییس جمهور                                                                                         
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موضوا  تبدیل وضعیت کارکنان  ("15آيین نامه اجرايي" تبصره ذيل بند)الف( ماده)

 شرکت های دولتی پس از انتقال وظایف حاکمیتی آن ها

  28/3/1588 ک مورخ  45179/ت  119122 تصویب نامه شماره 

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل 

 

 بسمه تعالی

معاونت توسعه مدیریت و  -ت کار و امور اجتماعیوزار-وزارت امور اقتصادی و دارایی

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور -سرمایه انسانی رییس جمهور

  

وزیران عضو  ارگروه تصوین آیي  نامه های مربو  به قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه  

ان و اجرای سياست های  لی اصل چهل و چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایر

( قانون یادشده و با رعایت تصوین نامه شماره 83قانون اساسی، به استناد تقصره بند)الف( ماده)

نامه اجرایی تقصره یاد شده را به شرح زیر تصوین  ،آیي  84/83/8317مورخ ه  48133/ت 811314

     نمودند:

 (15)الف( ماده)آیین نامه اجرایی تبصره ذیل بند

در صورت انتبال وظایف حا ميتی شر ت های دولتوی بوه وزارتخانوه هوا و موسسوه هوای دولتوی         -1ماده 

ربط،تقدیل و عيت  ار نان ثابت یا دارای عناوی  مخابه ای  شور ت هوا بوه ترتيون زیور خواهود        تخصصی  ی

 بود:

ارتخانوه و موسسوه دولتوی تخصصوی      ار نانی  ه به خدمات آنها نيواز اسوت، بوا حفوظ سواببه بوه وز       -الف

  یووربط  ووه وظووایف حووا ميتی بووه آن محووول شووده منتبوول خواهنوود شوود. انتبووال ایوو   ار نووان بووه سووایر        

 وزارتخانه ها یا موسسات دولتی در صورت اعالم نياز دستگاه انتبال گيرنده و ر ایت مستخدم مجاز است.

وعود هسوتند، حسون درخواسوت آنوان، بور       در مورد ار نانی  ه واجود شورایط بازنخسوتگی پويش از م     -ب

( قوانون تنظوي  بخخوی از مبوررات تسوهيل و نوسوازی صونایع  خوور و اصوالح مواده           83( و)1اساس موواد ) 

و  -8315مصوو(  -( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسوالمی ایوران  883)

 اقدام خواهد شد. -8311مصو(  -ار نان دولتاصالحات بعدی آن و یا قانون بازنخستگی پيش از موعد  

( 45 ار نانی  ه دارای شرایط بازنخستگی پيش از موعد نقوده و مازاد شناخته شوند، مخمول مواده)  -ج

و مخووقهای مربوو  بوه     -8314-قانون الحا  موادی به قانون تنظي  بخخی از مبررات مالی دولوت مصوو(   

 آیي  نامه اجرایی آن خواهند بود.

 ار نانی  ه در و عيت مرخصی، ماموریت یا سایر عناوی  مخابه بوده و راباه استخدامی آنان بوا   -2ماده

 شر ت مربو  قاع نخده باشد نيز مخمول ای  آیي  نامه هستند.

( ای  آیوي  ناموه براسواس مبوررات قوانون  وار رفتوار        8با  ار نان دارای سایر عناوی  مندر  در ماده) -5ماده

شود.عالوه بر ای ، در ازای هر سال ساببه خدمت حودا ثر   وات خدمتی آن ها بازخرید میخواهد شد و سن

سه ماه آخری  حبو  و مزایای دریافتی به عنوان وجوه تخویبی بازخریدی سنوات خدمت از منابع شور ت  

  ی ربط به افراد مو و  ای  ماده  قابل پرداخت است.   

 

                                                                                                                                        

 محمود احمدی نژاد    

 رییس جمهور   
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 آيین نامه اجرايي" نحوه طبقه بندی بنگاه ها،تایید صورتهای مالی وبازاریابی

 (17بنگاه های مشمول واگذاری"، موضوا ماده) 

 17/3/1588مورخ  -ک 41386/ت99398نامه شماره تصویب 

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل  

 

 بسمه تعالي

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور –وزارت امور اقتصادي و دارايي

  

سعه وزیران عضو  ارگروه تصوین آیي  نامه های مربو  به قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم تو

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست های كلي اصل چهل

و چهارم  قانون اساسي، به استناد اصل یکصدوسی هخت  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با  

 نحوه»نامه اجرایی  هيات وزیران،آيي 84/83/8317و مورخ ه48133/ت 811314رعایت تصوین نامه شماره 

را به شرح زير تصوين  «هقبه بندي بنگاهها، تاييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مخمول واگذاري

 نمودند:

 آيین نامه اجرايي نحوه طبقه بندي بنگاه ها، تايید صورت هاي مالي  

 و بازاريابي بنگاه هاي مشمول واگذاري

 نحوه طبقه بندي بنگاههاي مشمول واگذاري   -فصل اول

( قووانون اصووالح موووادي از قووانون برنامووه چهووارم توسووعه  11دسووتگاه هوواي دولتووي مو ووو  موواده ) -1مــاده 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست های كلوي اصول چهول و چهوارم     

هواي   قانون اساسي موظفند به منظور واگذاري، ظرف شش ماه تمامی بنگاه هواي دولتوي مخومول گوروه    

( قوانون  8( مواده ) 85( الوی ) 88( قانون یادشده را در هر يک از بازارهای مو و  بندهای )2( ماده )2) ( و8)

ياد شده براساس اندازه بنگواه، فنواوري، و وعيت موالي، روابوط صونعتي، ميوزان حساسويت مصورف  ننوده           

 ايوو  (3نسووقت بووه محصووول توليوودي بنگوواه و روابووط مووالی بووا دولووت در چووارچو( جوودول مو ووو  موواده )       

 آيي  نامه هقبه بندي نمايند.

( موظفنود فهرسوت بنگاههوای مو وو  ایو  مواده را بوه هموراه         8دستگاه هوای یادشوده در مواده )    -2ماده 

( قوانون يادشوده، متضوم  پيخونهاد     3( بنود )الوف( مواده )   8فهرست حبو  و دارايي هاي مصرح در تقصره )

( قوانون یادشوده توسوط    81ققول از اجوراي مفواد مواده )     واگذاري آنها به همراه تعداد نيروي انسواني )تعوداد  

هيات واگوذاري(، فهرسوت امووال منبوول و غيرمنبوول،  ليوه اهالعوات و مودارک الزم از جملوه اساسونامه،           

ها و صورتهاي مالي حسابرسي شده سوه سوال آخور بنگواه هوا را بوه سوازمان         اسناد احراز مالكيت دارایی

 خصوصی سازی ارايه نمايند.  
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هقبه بندي بنگاههاي قابول واگوذاري براسواس صوورتهای موالی سوه سوال آخور و شواخ  هوای            -5ماده 

 گيرد:   مندر  در جدول زير صورت مي

 

 

س جودول یواد شوده بيخوتر باشود،در واگوذاری       بنگاه های دولتی  ه جمع امتيواز آن هوا بور اسوا     -1تبصره 

 اولویت خواهند داشت.

ف
ردي

 

عامل طبقه 

 بندي
 امتیاز سطح شاخص بندي شاخص طبقه

 تعداد كاركنان فعال در بنگاه اندازه بنگاه 8

 23 نفر 833كمتر از 

 85 نفر 333تا  833 

 83 نفر 533تا  333 

 5 نفر 2533تا  533 

 3 نفر و بيختر 2533

 فناوري محصوالت   ساح  فناوري روز 2
 83 توليد محصول با فناوري متوسط يا باال  

 5 توليد محصول با فناوري پايي 

 و عيت مالي 3

نسووقت سووود عمليوواتي بووه مجمووو      

 ها)سه سال آخر( دارايي

 83 رده درصد  بيخت

 5 كمتر از ده درصد

 سود يا زيان خال 

سووود دهووي در سووه سووال مووالي ققوول از  

 واگذاري
83 

زيووان دهووي در سووه سووال مووالي ققوول از   

 واگذاري
3 

 

4 

 

 و عيت بازار داده يا ستانده روابط صنعتي  

 33 بازار داده و ستانده رقابتی است  

ی حداقل يکی از بازار داده يا ستانده رقابت

 است
23 

 83 بازار داده و ستانده انحصاری است

5 
ميزان حساسيت 

 مصرف كننده
 گذاري مواد اوليه يا محصوالت قيمت

گذاري مواد اوليه و محصوالت توسط  قيمت

 شود دولت انجام نمي
83 

گوووذاري موووواد اوليوووه يوووا    حوووداقل قيموووت 

 شود محصوالت توسط دولت انجام نمي
5 

اوليه و محصوالت توسط گذاري مواد  قيمت

 شود دولت انجام مي
3 

1 
روابوووط موووالی بوووا 

 دولت

 اسووووتفاده از منووووابع عمووووومی بوووورای 

سرمايه گذاری های جدیود يوا فعاليوت    

 های جاری

 83 از منابع عمومی استفاده نمی  ند

 3 از منابع عمومی استفاده می  ند
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( یادشده حسن شورایط زموان واگوذاری،با پيخونهاد سوازمان خصوصوی       8اولویت مو و  تقصره) -2تبصره 

 سازی و تصوین هيئت واگذاری قابل تغيير است.

 هاي مشمول واگذاري   نحوه تايید صورتهاي مالي بنگاه -فصل دوم

( قانون یادشده موظفنداهالعات و مودارك بنگاههوای مخومول    11هاي دولتي مو و  ماده) دستگاه -4ماده

مصوو(  –( الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجوارت  232واگذاري از جمله گزارش فعاليت مو و  ماده )

صورتجلسات مجامع عمومي و گزارش نحوه پيگيري تكاليف مجوامع عموومي يادشوده، صوورت هواي       -8327

حسابرسي شده مصو( سه سال ققول ايو  بنگواه هوا بوه هموراه يادداشوتهاي تو ويحي آنهوا و نيوز           مالي 

ظرف يك هفته از تاري  تصوين نام بنگاه براي واگذاري در هيئت واگوذاری،   هاي حسابرسي مربو  را گزارش

 بوووووووووراي تأييووووووووود  بوووووووووه سوووووووووازمان خصوصوووووووووي سوووووووووازي ارايوووووووووه نماينووووووووود. سوووووووووازمان  

ات مندر  در گزارش حسابرس )بازرس قانوني( مربو  به آخوري  سوال   كه اهالع خصوصي سازي در صورتي

مووالي بنگوواه را كووافي ندانوود، ظوورف يووك موواه، از هريووق سووازمان حسابرسووي يووا حسووابداران عضووو جامعووه   

حسابداران رسمي براي انجام حسابرسي موردي در خصو  ماهيت اقالم ترازنامه از جمله كفايت  خيوره  

يان خدمت كاركنوان ،  خواير ماليواتي و همچنوي  بودهی هوای بوانکی و بيموه         احتسا( شده بابت پاداش پا

تامي  اجتماعی، اقدام نموده و پس از تاييد گزارش حسابرسي موردي، صورت هاي یادشوده را موالك ارايوه    

 اهالعات به خريداران و ساير مراجع قرار می دهد.  

يئت واگذاری رسيده است تا شوش مواه پوس از    هايی  ه واگذاری آن ها به تصوین ه مديران بنگاه -3ماده 

زمان ارزيابي سهام و تصوين قيمت آن و همچني  در فاصله زمانی قاعي شدن فروش توا تحويول بنگواه بوه     

خريدار، مجاز به اتخا  تصميمات و انجام اقداماتي كه آثار مالي تعيي  كننده و با اهميت بور صوورتهاي موالي    

هواي غيور جواری     افزايش قيمت محصول، فروش اموال غيور منبوول و دارايوي    بنگاه دارند ) از جمله كاهش يا

بنگوواه، ايجوواد هرگونووه تعهوود بلندموودت مووالي و يووا حبوووقي و نظوواير آن( نيسووتند. در صووورت اتخووا  اينگونووه     

تصميمات، افراد يادشوده بوه صوورت تضوامنی مسوئول جقوران خسوارت وارده بوه بنگواه خواهنود بوود. مووارد             

 ای  ماده با تایيد سازمان خصوصی سازی مجاز است. استثناء از حک 

سازمان خصوصی سازی موظوف اسوت آگهوي عر وه سوهام بنگاههواي یادشوده را حوداقل در دو          -6ماده 

هاي گروهي منتخر نمايد. انتخار آگهي حوداقل   كثيراالنتخار و در صورت لزوم از هريق ساير رسانه  روزنامه

پذيرد.عر ه سهام حداقل بيسوت روز   روز و با  كر روش واگذاري انجام مي در دو نوبت و با فاصله حداكثر ده

 مجاز خواهد بود.   زنامهر رودپس از انتخار اولي  آگهي 

سط سوازمان خصوصوي سوازي و از هريوق سوازمان بوورس و       شركتها تو واگذاري تدريجي سهام -1تبصره 

ها را شامل شود، بدون تخريفات در  آگهوي   اورا  بهادار، در صورتي كه حداكثر پانزده درصد كل سهام آن

 مجاز است.

هيات واگذاري مجاز است، در مواردی خا  و بنا به پيخنهاد سازمان خصوصی سوازی، فاصوله    -2تبصره 

 زماني عر ه سهام از تاري  انتخار اولي  آگهي را كمتر از بيست روز تعيي  نمايد.  

گيورد، در  اهالعوات زيور در     بورس اورا  بهوادار صوورت موي   در مواردي كه واگذاري سهام از هريق  -7ماده 

 آگهي  روري است:

 نام و مو و  فعاليت شركت. -8

 تعداد سهام قابل واگذاري و درصد آن نسقت به كل سهام شركت. -2

 .مدهاعالم تركين سهامداران ع -3

 تعيي  محل دريافت فرمها و اهالعات مربو . -4

 بهادار. اعالم تاري  شرو  عر ه سهام در بورس اورا  -5
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 اعالم قيمت پايه سهام قابل واگذاري. -1

 اعالم آمادگي براي بازديد واحد مورد واگذاري توسط متبا يان خريد. -7

هواي الزم بوراي وصوول ماالقوات      بندي و شرايط اقسا  و تضمي  زمان  اعالم ميزان پيش دريافت نبدي، -1

 گيرد. ورت نبد و اقسا  صورت مينامه مربو  به ص در مواردي كه واگذاري سهام با رعايت مفاد آيي 

اعاواي تخفيفوات بوه     دات وتعهو  هاي موالي و غيور موالي بوراي خريوداران و چگوونگی اخوذ        مخو اعالم  -1

 خريداران .

بووه مووديران و كاركنووان همووان بنگوواه و سوواير مووديران   اعووالم تعووداد و شوورايط واگووذاري سووهام ترجيحووي  -83

 متخص  و با تجربه.

انتبال سهام در چارچو( قرارداد بوده و شوركت در مزايوده بوه معنوي اهوال  كامول و        اعالم اينكه نبل و -88

 رعايت و ققول شرايط مندر  در آن است.  

 اعالم مقل  سترده شركت در مزايده از هريق بورس، حسن  وابط بورس اورا  بهادار. -82

مووارد زيور در آگهوي  وروري      گيورد، در   در مواردي كه واگذاري سهام از هريق مزايوده صوورت موي    -8ماده 

 است:

 ( آن.5( به استثناي بند )7كليه موارد مندر  در بندهاي ماده ) -8

 اعالم مهلت و چگونگي تسلي  پيخنهادها. -2

 %( قيمت پايه.  3اعالم مقل  سترده شركت در مزايده به ميزان سه درصد ) -3

و     و مخوخ  و در مهلوت مبورر در پاكوت الك    اعالم اينكه متبا يان بايد پيخنهاد خود را به صورت روش -4

 مهر شده تسلي  نمايند.

 هوواي واصوول شووده پيخوونهادي و اينكووه در جلسووه مووذكور حضووور     اعووالم توواري  جلسووه گخووايش پاكووت  -5

 دهندگان آزاد است.  پيخنهاد

 اعالم اولويت بخش تعاون در شرايط يكسان.   -1

می تواند رثسوًا   فروش بنگاههاي مخمول واگذاري،در به منظور تسهيل سازمان خصوصي سازي  -9ماده 

و يا با استفاده از مخاوران حبيبوي و حبووقي داخلوي يوا خوارجي و مؤسسوات توأمي  سورمايه بوا رعايوت           

 بندهاي زير بازاريابي نمايد:  

 الزم در مورد بنگاه و صونعت مخوتمل بور اهالعوات      تجزيه و تحليل و تهيه گزارش  بندي،  آوري، هقبه جمع -8

 و عيت فني، نيروي انساني، حبوقي و مالي بنگاه.

 ايجاد امكان دسترسي يكسان به اهالعات مورد نياز براي عموم در داخل و خار  از كخور.  -2

گزارش نحوه اجرای اي  آيي  نامه توسط دستگاه هاي منودر  در مواده يوک یادشوده، هور شوش        -11ماده 

از هریق وزارت اموور اقتصوادي و دارايوي بوه شووراي عوالي        سازي تهيه و ماه یکقار توسط سازمان خصوصي

    ( قانون اساسي ارایه خواهد شد.  44اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )

 

 محمود احمدی نژاد                                                                           

 رییس جمهور  
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 ( 19واگذاری"، موضوا ماده) آیین نامه اجرایی" روش های

 14/9/1588مورخ  -ک 45178/ت181431تصویب نامه شماره 

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل 

 

 بسمه تعالي

 ريزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه -وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

مووادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه       وزیران عضوكارگروه تصوین آیي  نامه های مربوو  بوه قوانون اصوالح    

اقتصووادي، اجتموواعي و فرهنگووي جمهوووري اسووالمي ايووران و اجووراي سياسووت هوواي كلووي اصوول چهوول و    

( قانون اساسي، به استناد اصل يكصد و سي و هخت  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 44چهارم)

، آیوي  ناموه اجرایوی روش هواي     84/83/8317موورخ  ه 48133/ت811314و با رعایوت تصووین ناموه شوماره     

 واگذاري را به شرح زير تصوين نمودند:

 نامه اجرايي روش هاي واگذاري آیین

 روند: نامه در معاني مخروح زیر به كار مي اصاالحات مندر  در اي  آیي  -1ماده 

ی قووانون اصووالح مووادي از قووانون برنامووه چهوارم توسووعه اقتصووادي، اجتمواعي و فرهنگووي جمهووور   قـانون:  

 .  -8317-مصو(  -( قانون اساسي44اسالمی ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم)

 سازمان خصوصي سازي.سازمان: 

هيأت واگذاري مجاز است پس از تعيي  فهرست فعاليت ها، بنگاه ها و هرح هاي قابول واگوذاري،     -2ماده

رت  یووربط، برنامووه زمووان بنوودي، روش، ميووزان بنووا بووه پيخوونهاد مخووترک وزارت اموراقتصووادی و دارایووی و وزا

 وشرایط واگذاري را با توجه به و عيت هر بازار، به صورت موردی یا يك جا تصوین نماید.

از زمان تصوين نام بنگاه توسط هيأت واگذاري تا اتمام كليه عمليات واگذاري، سازمان حوق دارد از   -5ماده 

بنگاه مالع شود.در ایو  خصوو ، رعايوت ترتيقوات زيور در دوره      تمامی تصميمات اركان مندر  در اساسنامه 

 واگذاری الزامي است:

در صورت تبا ا، مصوبات مجامع عموومی و هيوأت موديره بايود بورای سوازمان ارسوال شوود و نماينوده           -الف

 نمايد. سازمان نيزمی تواند در جلسات مجامع عمومي شركت 

متبا يان خريد، همكاري همه جانقه در چوارچو( موورد نظور     مديريت بنگاه موظف است به منظور بازديد -(

 سازمان به عمل آورد.

بنگاه موظف است كليه اهالعات و مدارك الزم و آخری  صورت های مالی حسابرسی شده  را در اختيار  - 

 سازمان یا اشخا  معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد.

اه)به تخووخي  سووازمان( از ارایووه اورا  سووهام بوورای در صووورت تعلوول يووا توواخير غيوور موجووه دسووتگ -تبصــره

واگذاري، سازمان مي تواند با رعايت قواني  و مبررات و با اعالم به دستگاه مربوو  نسوقت بوه صودور اورا      

 موقووت سووهام اقوودام نمايوود. پووس از اعووالم سووازمان، اورا  سووهام در اختيووار دسووتگاه مربووو ، باهوول            

 می شود.

 مول واگووذاري شوورایط الزم  بوورای واگووذاری را داشووته باشوود، يووا بوور اسوواس    چنانچووه بنگوواه مخوو  -4مــاده 

( قوانون، داراي اولويوت واگوذاري باشود، هيوأت واگوذاري، بنوا بوه پيخونهاد          87هقبه بنودي آیوي  ناموه مواده)    

مخترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت  یربط، نسقت بوه واگوذاري بنگواه بوا اولويوت عر وه عموومي        

 در بورس هاي داخلي و خارجي تصمي  گيری  می نماید.سهام آن 
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سازمان مجاز است حسن موورد بودون نيواز بوه در  آگهوی عر وه سوهام، نسوقت بوه واگوذاری            -1تبصره 

تدریجی سهام شر ت های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اورا  بهوادار  

 ید.( قانون اقدام نما87با رعایت ماده)

( قانون باید شرايط الزم را براي عر ه در بوورس دارا باشوند.   2( ماده)2بنگاه هاي مخمول گروه) –2تبصره

ای  شرايط براي عر ه اوليه سهام بنگاه ها در بورس با همكاري سازمان بوورس و اورا  بهوادار و سوازمان    

 تعيي  مي شود.

 ( قانون الزامی است.23( ماده)8تقصره)برای عر ه سهام در بورس های خارجی، رعایت   -5تبصره

 ( قانون امکان پذیر است.81واگذاری هرح های نيمه تمام با رعایت بند)ح( ماده)  -4تبصره

در صورت حصول يك يا چنود شور  از شورایط زيور، بنوا بوه پيخونهاد سوازمان و در چوارچو( قورارداد            -3ماده 

تمليوک را اعاوا موی نماید.دسوتورالعمل و نمونوه       پيخنهادی سازمان، هيات واگذاری مجوز اجاره بوه شور   

 قرارداد اجاره به شر  تمليک توسط سازمان تهيه خواهد شد.

بنگاه يك شركت مخاور و دانش پايه با دارایي هواي فيزيكوي و موالي محودود بووده و ارزش آن عمودتا        -الف

 دارایی هاي غير فيزیکی باشد.

 د.ارزش خال  دارایی هاي بنگاه منفي باش -( 

 پس از دو نوبت آگهي و برگزاري مزايده در بورس یا خار  از بورس، خريداري وجود نداشته باشد. - 

 به استناد گزارش توجيهي، روش اجاره به شر  تمليك در مبايسه با ساير روش ها داراي اولويت باشد.   -د

آالت و تجهيوزات)   ماشوي   هواي ثابوت و   اي از دارايوي  در صورتي كه به هور ترتيون، فوروش مجموعوه     -6ماده 

 امووووال بووودون داشوووت  شخصووويت حبووووقی( موووورد تصووووين هيوووات واگوووذاری قووورار گيووورد، سوووازمان            

( قانون اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال 28بايد نسقت به فروش آن با رعايت بند)(( ماده)

 ( قانون است.21ياد شده مخمول ماده)

جه، واگذاري مالكيت بنگاه ممك  نقاشد، هيأت واگذاري مجاز است در چنانچه بنا به دالیل مو -7ماده 

بيني  چارچو( گزارش توجيهي سازمان متضم  دليل و مزاياي انتخا( روش پيمان مديريت يا اجاره، پيش

اوليه عوايد حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اهال  مفيد ديگري، نسقت به اعاای مجوز و واگذاري 

 ه از هريق اجاره یا پيمان مديريت برای مدت معي  اقدام نمايد. مديريت بنگا

بررسي صالحيت فني و علمي داوهلقي  بخش هاي غيردولتي و تایيد آن بنا به پيخنهاد  -1تبصره

سازمان، توسط هيأت واگذاري صورت مي گيرد. در صورت تایيد صالحيت فني و علمي اشخا  موصوف و 

اي و یا دو مرحله اي در  ف است از هريق برگزاري مزايده)مزايده يك مرحلهاعاای مجوز الزم،سازمان موظ

مجلس شوراي اسالمي و بر اساس آیي  نامه معامالتي  8313چارچو( قانون برگزاری مناقصات مصو( 

سازمان( و در صورت مغایرت برگزاري مزايده با احكام قانون، با رعايت قواني  و مبررات ناظر بر معامالت 

 ، در اي  خصو  اقدام نمايد. دولتي

نمايد،  در مواردي كه هيأت واگذاري نسقت به اعاای مجوز اجاره و پيمان مديريت اقدام مي -2تبصره

برداري از بنگاه مورد اجاره و كليات پيمان مديريت بنگاه از هریق آگهي مزايده براي  اعالم مفاد چارچو( بهره

ي  شرايط به هنگام عبد قرارداد اجاره و پيمان مديريت اهال  عموم توسط سازمان الزامي است. ا

 بايستی مد نظر واقع شود.  مي

( قانون 81( بند)ح(ماده)4(و)3واگذاري مديريت به روش پيمانكاري عمومي در اجراي جزءهاي) -8ماده

مجاز است. شرح خدمات و شرايط عمومي و اختصاصي پيمان بنا به پيخنهاد سازمان به تصوين هيأت 

 رسد.  گذاري ميوا



 017 

در مواردي كه شرایط واگذاري بنگاه فراه  نقاشد، ولي با انجام اصالحات ساختاري، بنگاه قابل  -9ماده

شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی)سازمان( پس ازاخذ مجوز از هيات واگذاري، در چارچو(  واگذاري مي

( قانون، ظرف مدت يك سال بنگاه را 43( ماده)( بند)الف5 وابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه هاي جزء)

بازسازي ساختاري مي نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خا  به پيخنهاد سازمان و تایيد هيات 

 واگذاری قابل تمديد است. 

ادغام دو یا چند بنگاه صددرصد دولتی با یکدیگر، و تحصيل)انتبال( سهام یک یا چند شركت  -11ماده 

گذاري)تحصيل شونده( بدون محو شخصيت حبوقي هر كدام به يك شركت قابل واگذاري قابل وا

كننده( بر اساس تصمي  وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است. ادغام، تجزیه و تحصيل در هر  ديگر)تحصيل

ف صورت با رعایت مبررات فصل نه  قانون انجام می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی)سازمان( مکل

 است نسقت به واگذاری بنگاه های مو و  ای  ماده اقدام نماید. 

در صورتی  ه به موجن گزارش سازمان، واگذاری یک شر ت صددرصد دولتی موجن انحصار در  -11ماده 

بخش غير دولتی می شود، هيات واگذاری نسقت به تفکيک و تجزیه شر ت به دو یا چند بنگاه دولتی 

   و ستس حک  به واگذاری می دهد. دیگر تصمي  گيری نموده

در صورت حصول يك یا چند شر  از شرايط زير، هيأت واگذاري بنا به پيخنهاد سازمان، در مورد  -12ماده 

انحالل آن تصمي  گيری می نماید. در صورتي كه اساسنامه در مورد انحالل مسكوت باشد، رعايت مفاد 

 الزامي است. -8347مصو(  -تجارت ( اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون1بخش)

 بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مبدور نقاشد. .8

 پس از سه نوبت آگهي، واگذاري شركت ممك  نخود.  .2

 ارزش خال  دارایي هاي شركت منفي باشد. .3

 بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بي  رفته باشد. .4

 شته باشد.شركت دو دوره مالی زيان انقاشته دا .5

اتخا  تصمي  در مورد هقه و يا صلح غيور معوو  شوركت هواي دولتوي مو وو  گوروه دو مواده دو          -15ماده 

قانون كه غيرقابل عر ه در بورس باشند، به مؤسسات عمومي غيردولتي مخرو  بور اينكوه شوركت موورد     

دي و دارايووي و در واگوذاري در چوارچو( وظووایف مؤسسوه يوواد شوده باشود، بووه پيخونهاد وزارت امووور اقتصوا       

 چارچو( مجوزهای قانونی مربو  بر عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است.

 به تاييد مبام محترم رياست جمهوري رسيده است. 88/31/8311اي  تصوين نامه در تاري  

 

 محمد رضا رحیمی                                                                                                                 

 معاون اول رییس جمهور
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 ( 27" اساسنامه سازمان خصوصی سازی"، موضوا ماده) 

  26/12/1588مورخ  261626/42755تصویب نامه شماره 

 هیات وزیران

 

 بسمه تعالی

 وزارت اموراقتصادی ودارایی 

 

موورخ   83355بنا به پيخنهاد شوماره  2/82/8311، 21/1/8311، 21/7/8311هيئت وزیران در جلسات مورخ 

( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهوارم  27وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ) 81/2/8311

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لوی اصول چهول و    

، اساسوونامه سووازمان خصوصووی  -8317مصووو(  –می ایووران ( قووانون اساسووی جمهوووری اسووال44چهووارم )

 سازی را به شرح زیر تصوین نمود:

 اساسنامه سازمان خصوصی سازی 

 کلیات   –فصل اول 

ناميده موی شوود، وابسوته    « سازمان » سازمان خصوصی سازی  ه درای  اساسنامه به اختصار  -1ماده 

قی و اسووتبالل مووالی و اداری بوووده و بووه صووورت  بووه وزارت اموراقتصووادی و دارایووی و دارای شخصوويت حبووو 

شر ت دولتی و هقق مبررات ایو  اساسونامه اداره موی شوود و در موواردی  وه در ایو   اساسونامه پويش          

 بينی نخده است، تابع قواني  و مبررات مربو  می باشد .

ه اقتصوادی، اجتمواعی   ( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسوع 12با توجه به مفاد ماده ) -تبصره

( قوانون اساسوی   44و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لی اصل چهل و چهوارم ) 

ناميوده موی شوود،    « قوانون »  وه از ایو  پوس در ایو  اساسونامه       -8317مصو(  –جمهوری اسالمی ایران 

کمی در قوانون یادشوده بورای آن    شمول قواني  و مبررات مغایر با قانون مذ ور به سازمان، در مواردی  ه ح

 تعيي  شده است، مستلزم آن است  ه نام سازمان یا اصالح مواد قانون مذ ور در آنها   ر گردد.

مر ز اصلی سازمان در تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصوین مجمع عموومی سوازمان     -2ماده 

 یا نمایندگی ایجاد نماید.و با رعایت قواني  و مبررات مربو ، در استان ها دفتر 

سرمایه سازمان، مقل  هختاد ميليارد و هخت صد و نود و هفت ميليون و هخت صد و ده هوزار    -5ماده 

( ریال و صد در صد متعلق به دولت می باشود  وه تموامی آن    13011701830717و هفت و هختاد و هفت )

 پرداخت شده است  
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 رح زیر است :وظایف و اختيارات سازمان به ش  -4ماده 

تهيه راهکارهای تسهيل دستيابی به توسعه مخوار ت عموومی جهوت افوزایش بهوره وری منوابع        .8

مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخوش خصوصوی و تعواونی و ارا وه آن بوه هيئوت وزیوران        

 برای تصوین.

 اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری ها. .2

واگذاری سهام شور ت هوا مخوتمل بور شورایط و نحووه واگوذاری سوهام در چوارچو(          برنامه ریزی  .3

 قواني  و مبررات مربو  پس از تصوین هيئت واگذاری  

در واگذاری سهام شر ت ها، تدابير الزم در راستای تنظي  بازار، تامي   اال و خدمات ، حفوظ منوافع    -تقصره

و مبوررات اتخوا  گوردد، بوه نحووی  وه مسوئوليت تحبوق         عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت قوواني   

 موارد مذ ور تا واگذاری  امل سهام شر تها حسن مورد برعهده وزارتخانه مربو  باشد .

تعيي  بانک ها، موسسات تامي  سرمایه و شر ت های سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی  .4

 یا تعهد خرید سهام .

زم برای تقدیل تصدی های قابل واگذاری دولتی  وه در قالون   شناسایی و انجام اقدامات اجرایی ال .5

غير شر تی اداره می شوند، به شخصيت حبوقی مناسن و انجام عمليات واگذاری آنها دراجرای 

 ( قانون .81ماده )

عر ه هرگونه سهام، سه  الخر ه، حق تبدم ناشی از سهام و سه  الخر ه و حبو  مالکانه  .1

 ( قانون، پس از تصوین هيئت واگذاری.11  ماده )مربو  به بنگاه های مو و

 انجام وظایف دبيرخانه هيئت واگذاری . .7

انجام سایر وظایفی  ه برای واگذاری سهام و خصوصی سوازی در چوارچو( برناموه هوای توسوعه       .1

 ای  خور وقانون وسایر قواني  و مبررات مربو  ، به سازمان محول شده یا می شود .

 نارکان سازما -فصل دوم

 سازمان داراری ار ان زیر است : -3ماده 

 مجمع عمومی   -الف

 هيئت عامل -(

 ریيس  ل  - 

 بازرس قانونی) حسابرس( -د
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مجموع عموومی سوازمان مر ون از وزیور اموور اقتصوادی و دارایوی ) ریويس مجموع عموومی(، وزیور              -6ماده 

يورو، وزیور نفوت، وزیور جهواد  خواورزی،       دادگستری، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعواون، وزیور بازرگوانی، وزیور ن    

 .نظارت راهقردی ریيس جمهور است انک مر زی جمهوری اسالمی ایران ومعاون برنامه ریزی وریيس  ل ب

جلسات مجامع عمومی ساليانه حداقل دو بار به صورت عادی، یک بار بورای اسوتما  و رسويدگی     -7ماده 

مو وعاتی  وه بوا رعایوت قوواني  و مبوررات مربوو  در        به گزارش هيئت عامل و بازرس ) حسابرس( و سایر

دستور جلسه مجمع عمومی   ر شده است و بار دوم برای رسيدگی و اتخوا  تصومي  نسوقت بوه بودجوه،      

برنامه ها و خط مخی سوال آتوی سوازمان و سوایر مو ووعاتی  وه بوا رعایوت قوواني  و مبوررات مربوو  در            

اده قيد شده است، بنا به نظر ریويس مجموع یوا بوه تبا وای      دستور جلسه مجمع عمومی عادی یا فو  الع

ریيس  ل سازمان و یا بازرس قانونی ) حسابرس( و با دعوت  تقی ریيس مجمع عمومی سازمان تخوکيل  

می شود و با حضور ا ثریت اعضا رسميت موی یابود و تصوميمات اتخوا  شوده درهور صوورت بوا آرای موافوق          

 .حداقل شش عضو از اعضا معتقر است 

دعوتنامه مجمع عمومی اع  از عادی یا فو  العاده با   ر تاری  و محول تخوکيل و دسوتور جلسوه      -تبصره

حداقل ده روز ققل از تاری  تخکيل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربو  به مو ووعاتی  وه در   

 شود.دستور جلسه قرار دارد باید به همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال 

 وظایف مجمع عمومی عادی عقارت است از: -8ماده 

 نصن و عزل ریيس  ل سازمان به ترتين مبرر در اساسنامه. .8

بررسووی، اظهووارنظر و اتخووا  تصوومي  نسووقت بووه گووزارش عملکوورد سوواالنه، صووورت مووالی و بودجووه   .2

 پيخنهادی هيئت عامل.

 انتخا( بازرس قانونی) حسابرس( و تعيي  حق الزحمه آن. .3

صمي  درباره آیي  نامه های مالی، معامالتی و استخدامی سازمان و تغييرات آن، با رعایوت  اتخا  ت .4

 قواني  و مبررات مربو  و ارا ه پيخنهاد به هيئت وزیران برای تصوین.

 تصوین سایر آیي  نامه های سازمان و تغييرات آنها. .5

 تعيي  و تصوین خط مخی و برنامه های  الن سازمان. .1

الن و پست های تخکيالتی سازمان براسواس مصووبات هيئوت وزیوران و  ووابط      تصوین ساختار   .7

 ابالغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمهور.

اتخا  تصمي  درباره سایر مو وعاتی  ه هقق قواني  و مبررات مربو  در صالحيت مجموع عموومی    .1

 عادی سازمان می باشد و در ای  اساسنامه   ر نخده است.  

 وظایف و اختيارات مجمع عمومی فو  العاده به شرح زیر است: -9اده م

 بررسی و تایيد پيخنهاد و تغييرات در مواد اساسنامه و ارایه آن به هيئت وزیران برای تصوین. .8
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اتخا  تصومي  نسوقت بوه افوزایش و  واهش سورمایه سوازمان و پيخونهاد بوه هيئوت وزیوران بورای              .2

 تصوین.

 انحالل سازمان و ارا ه آن به مراجع قانونی  ی ربط.بررسی و تایيد پيخنهاد  .3

هيئت عامل سازمان از ریيس  ل ) معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی( و چهوار عضوو  وه بوه هوور       -11ماده 

 موظف انجام وظيفه خواهند نمود، تخکيل می شود. ریاست هيئت عامل برعهده ریيس  ل است.

 –( قانون مودیریت خودمات  خووری مصوو(     78ماده )« د» و  بند ریيس  ل همتراز مبامات مو  -1تبصره 

 ماده یادشده می باشند.« هو » و سایر اعضای هيئت همترازی مبامات بند  -8311

اعضای هيئت عامل با پيخنهاد ریيس  ل و موافبت و حک  وزیر امور اقتصادی و دارایوی منصوو(    -2تبصره 

 می شوند.

 ای هيئت عامل را به عنوان معاونان سازمان منصو( نماید.ریيس  ل می تواند اعض -5تبصره 

ریيس  ل سازمان به پيخنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصووین مجموع عموومی و بوا حکو        -11ماده 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی منصو( می شود و انتخا( مجدد وی بالمانع است .

تعيي  می شوند و انتخا( مجدد آنوان بالموانع اسوت .     اعضای هيئت عامل برای مدت چهار سال -12ماده 

در پایان دوره و تا تعيي  جانخي  ، اعضای هيئت عامول مسوئوليت اداموه  وار و انجوام وظوایف مربوو  را بوه         

 عهده خواهند داشت.

در صورت استعفاء، بازنخستگی، فوت و یا به هور دليول دیگوری  وه اداموه همکواری هور یوک از           -15ماده 

(، جانخوي   88يئت عامل ميسر نقاشد، حدا ثر ظرف یک ماه و با رعایوت ترتيقوات مبورر در مواده )    اعضای ه

 وی تعيي  و منصو( می شود.

جلسات هيئت عامل با حضور ا ثریت اعضا رسميت خواهد یافت. ریاست جلسات با ریويس  ول    -14ماده 

 می باشد و تصميمات آن با رای حداقل سه نفر از اعضا معتقر است.

تصميمات هيئت عامول در صورتجلسوه ای ثقوت و بوه امضوای اعضوای حا ور در جلسوه  خواهود           -13اده م

 رسيد. مسئوليت ابالغ و پيگيری مصوبات هيئت عامل با ریيس  ل است.

هيئت عامل برای انجام هرگونه عمليات و معامالتی  ه مربو  به مو و  فعاليت سازمان بوده و  -16ماده 

آنها در حياه وظوایف مجوامع عموومی قورار نگرفتوه باشود، بوا رعایوت قوواني  و مبوررات            اتخا  تصمي  درباره

 مربو ، دارای اختيارات  امل است.

 وظایف و اختيارات هيئت عامل به شرح زیر تعيي  می شود: -17ماده 

رسيدگی و تأیيد بودجه و گزارش عملکرد ساالنه سازمان و صورت های موالی سوازمان و ارا وه آن     .8

 جمع عمومی عادی.به م



 002 

بررسی و پيخنهاد اصالح یا تغييور موواد اساسونامه بوه مجموع عموومی فوو  العواده جهوت اتخوا             .2

 تصمي  با رعایت قواني  و مبررات مربو .

بررسووی و اتخوواد تصوومي  در مووورد صوولح و سووازش در دعوواوی و ارجووا  بووه داوری و تعيووي  داور و      .3

و نهو  قوانون اساسوی جمهووری اسوالمی       همچني  استرداد دعوا با رعایوت اصول یکصود و سوی    

 ایران.  

تأیيد آیي  نامه های مالی، معامالتی و استخدامی و سایر آیي  نامه هوای سوازمان و ارا وه آن بوه      .4

 مجمع عمومی برای اتخا  تصمي  با رعایت قواني  و مبررات مربو .

تخصصوی  ارشناسوان،    تایيد برنامه و  وابط الزم برای عبود قورارداد و اسوتفاده از خودمات فنوی و      .5

 اشخا  حبيبی و اشخا  حبوقی دولتی و یا غيردولتی به شکل ساعتی و  ار معي .

 پيخنهاد خط مخی و برنامه های  الن سازمان به مجمع عمومی. .1

 تصوین برنامه عملياتی سازمان با رعایت قواني  و مبررات مربو  و برنامه های  الن سازمان. .7

 عمليات، معامالت و تمامی فعاليت های سازمان. تصوین حسابرسی داخلی نسقت به .1

 ( ای  اساسنامه.23تعيي  امضاهای مجاز یکی از اعضای هيئت عامل مو و  ماده ) .1

بررسی و پيخنهاد ساختار  الن سازمان و سبف پست هوای سوازمانی و برناموه جوذ( و تعودیل       .83

 نيروی انسانی و ارا ه آن به مجمع عمومی.

صول و بررسی و پيخنهاد درباره ماالقات الوصول برای اتخا  تصمي  بوه  تایيد ماالقات مخکوک الو .88

 مجمع عمومی.

 تایيد و  انتخار گزارش های ادواری از فعاليت های سازمان.  .82

ریيس  ل  ه سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را نيز خواهد داشت، باالتری  مبام  -18ماده 

و مبررات مربو  و مفاد ای  اساسنامه، دارای وظایف و  اجرایی سازمان است و در حدود قواني 

 اختيارات زیر می باشد :

 اجرای مصوبات و تصميمات هيئت واگذاری ، مجمع عمومی و هيئت عامل. .8

 تهيه و پيخنهاد بودجه ساالنه به مجمع عمومی پس از تایيد هيئت عامل. .2

 امل.تهيه و تنظي  برنامه عملياتی سازمان و ارایه آن به هيئت ع .3

تهيه صورتهای مالی سازمان و ارایه آن بوه حسوابرس ) بوازرس قوانونی( پوس از تایيود هيئوت         .4

 عامل جهت هرح در مجمع عمومی.

تهيه و پيخنهاد آیي  نامه های مالی، معامالتی واستخدامی و سایر آیي  نامه های سوازمان   .5

 برای تایيد به هيئت عامل.
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 انجام وظایف دبيرخانه هيئت واگذاری. .1

 رفی امضاهای مجاز سازمان به مراجع  یربط.مع .7

نظارت بر حس  اجرای آیي  نامه های سازمان و انجوام اقودامات الزم بورای حسو  اداره اموور       .1

 سازمان در چارچو( قواني  و مبررات مربو .

نصن و عزل و ارتبای  ار نان سازما، تعيي  حبو ، مزایا و دستمزد ، پاداش، تخویق و تنقيوه   .1

 س قواني  و مبررات مربو  .آنها بر اسا

تهيه دستورالعمل هوا و روش هوای اجرایوی در چوارچو( مبوررات و آیوي  ناموه هوا و ابوالغ بوه            .83

 واحدهای  یربط.

بررسی و پيخنهاد ساختار  والن سوازمان و سوبف پسوت هوای سوازمانی و برناموه جوذ( و          .88

 تعدیل نيروی انسانی مربو  به مراجع قانونی  یصالح.

واگووذاری سووهام شوور ت هووای مخوومول واگووذاری در بازارهووای داخلووی و  عبوود قوورارداد جهووت .82

 خارجی بر اساس مصوبات هيئت واگذاری .

عبد قرارداد با بانک ها ، موسسات تامي  سرمایه و شر ت های سرمایه گذاری جهت تعهود   .83

 پذیره نویسی یا تعهد خریدسهام و استفاده از خدمات آنها.

 ر چارچو( مبررات قانونی.وصول وجوه حاصل از واگذاری ها د  .84

تدوی  و اجرای برناموه هوای آموزشوی موورد نيواز  ار نوان سوازمان و سوایر دسوت انودر اران             .85

 ارتقا  جمعی به  منظور تهيه برنامه های توجيهی و آگاهی عمومی در ای  خصو .

 تنظي  و انتخار گزارش اداواری.  .81

ی سوهام بوه سوازمان واگوذار شوده      انجام سایر وظایف سازمان  ه در چارچو( قوواني  واگوذار   .87

 است .

ریيس  ل به مسئوليت خود می تواند بخخی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هيئت عامل و  -تبصره

  ار نان سازمان تفویت نماید .

ریيس  ل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفوا  از حبوو     -19ماده 

بين دعاوی و هرح آن اع  از  يفری، حبوقی و اداری دارای هرگونه حبو  و اختيارات قوانونی  سازمان و تع

( قوانون اساسوی   831با حق تو يل است .ریيس  ل می تواند پس از اخذ نظر هيئت عامل با رعایت اصل )

 جمهوری اسالمی ایران نسقت به ارجا  موارد به داوری اقدام  ند .

اسوناد و اورا  موالی و قراردادهوا و اسوناد تعهودآور سوازمان بایود بوه امضوای           تمامی چک هوا و  - 21ماده 

ریيس  ل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هيئت عامل به انتخا( هيئت عامل برسد. تموامی چوک هوا    

 عالوه بر امضای اشخا  یاد شده به امضای  یحسا( و مهر سازمان نيز خواهد رسيد.
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ازرس قانونی ) حسابرس ( خواهد بود  ه بوا رعایوت قوواني  و مبوررات و تصووین      سازمان دارای ب -21ماده 

بوه  » مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخا( می شود و تا زمانی  ه جانخي  وی انتخوا( نخوده باشود    

 وظایف خود ادامه خواهد داد.

 .وظایف بازرس قانونی ) حسابرس( هقق قواني  و مبررات مربو  خواهد بود  -22ماده 

 سایر مقررات –فصل سوم 

( قانون اصوالح مووادی از قوانون برناموه چهوارم توسوعه        21سازمان موظف است در اجرای ماده ) -25ماده 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لی اصل چهول و چهوارم   » اقتصادی 

ه حسوا( خاصوی نوزد خزانوه داری  ول      وجوه حاصول از واگوذاری را بو     -8317مصو(  –( قانون اساسی 44)

 واریز نماید.

 سال مالی سازمان ابتدای فرودی  هر سال شرو  و تا پایان اسفند همان سال می باشد. -24ماده 

هزینه های سازمان از محل درآمد ها و سایر منابع از ققيل حق العمل دریافتی و  ارمزد  فوروش   -23ماده 

اسوقات عموومی  خوور و در حودود بودجوه مصوو( مجلوس شوورای         ( قوانون مح 31سهام بوا رعایوت مواده )   

 اسالمی تامي  می گردد.

نحوه تأمي  و محاسقه درآمدهای سازمان براساس دسوتورالعملی خواهود بوود  وه بوه پيخونهاد        -26ماده 

 سازمان به تصوین هيئت واگذاری در چارچو( قواني  و مبررات  خواهد رسيد.

( منجر بوه تحصويل سوود گوردد ، سوود      25االنه سازمان در اجرای ماده)در صورتی  ه عمليات س -27ماده 

حاصل شده  به عنوان سود سهام به حسا( مربو  در خزانه واریز خواهد شد و در صوورتی  وه هزینوه هوا     

زاید بر درآمد باشد، ما به التفاوت پس از تایيد مجمع عمومی از محل اعتقاری  ه به همي  منظوور در لووایح   

    خور پيخنهاد و منظور می گردد، تامي  خواهد شد.بودجه  ل 

( قوانون محاسوقات   835سازمان موظف اسوت در موورد و وع اندوختوه قوانونی هقوق حکو  مواده )         –تبصره 

 و تقصره آن اقدام  ند. – 8311مصو(  –عمومی  خور 

موورخ   37813/33/11، شماره 81/1/8311مورخ  31451/33/11ای  اساسنامه به موجن نامه های شماره 

شورای نگهقان به تأیيد شورای یواد شوده رسويده     82/82/8311مورخ  37572/33/11و شماره  8/88/8311

 است.

 محمد رضا رحیمی

 معاون اول رییس جمهور
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 (29( ماده)2، موضوا تبصره)نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاری"آيین نامه اجرايي"

  24/3/1588 مورخ -ک41672/ت114431شماره  تصویب نامه

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل 

 

 بسمه تعالي

وزارت رفاه و تامین -وزارت تعاون -وزارت صنایع و معادن -وزارت امور اقتصادي و دارايي

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  -بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران -اجتماعي

 ريیس جمهور

 

نامه های مربو  به قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهوارم توسوعه اقتصوادي،     وزیران عضو كارگروه تصوین آیي 

-اصول چهول و چهوارم قوانون اساسوي     اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست های كلي 

تصووین  و بوا رعایوت   به استناد اصل يكصد و سي و هخت  قانون اساسي جمهوري اسوالمي ايوران    -8317مصو(

را بوه شورح زيور     یاد شوده ( قانون 21آيي  نامه اجرايي ماده)،84/83/8317مورخ ه  48133/ت811314شماره نامه 

 نمودند:تصوين 

 ( 29( ماده)2آيین نامه اجرايي تبصره )

 در اي  آيي  نامه، اصاالحات مربو  در معاني زير به  ار مي روند: -1ماده 

مه چهارم توسعه اقتصوادي، اجتمواعي و فرهنگوي جمهووري     قانون اصالح موادي از قانون برنا قانون: -الف

 اسالمي ايران و اجراي سياست های  لي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.

خانواده اي  ه بنا به تخخي  وزارت رفواه و توامي  اجتمواعي در سوه      خانواده مستضعف و محروم: -ب

 دهک پايي  درآمدي قرار دارد.  

 ( قانون 8( ماده )83 ت هاي تعاوني فراگير ملي مو و  بند )شر تعاوني هاي فراگیر ملي: -ج

هرگونه دارايي هاي سرمايه اي امور زيربنايي در بخش هاي آ( و خاک، انورژي،   زيربناهاي اقتصادي: -د

 ارتقاهات و حمل و نبل .

ــه   -ه ــعه يافت ــر توس ــاطق کمت ه  31315/ت 71254:مو ووو  جوودول پيوسووت تصوووين نامووه شووماره   من

   83/4/8311مورخ

وجوه حاصل از واگذاري هاي مو و  قانون از جمله واگذاري شر تهاي موادر تخصصوي يوا اصولي و      -2ماده

شر تهاي عملياتي يا فرعي به حسا( خاصي نزد خزانه داري  ل  خور واريوز و در قالون اعتقوارات منودر      

( 21ي هخوت گانوه مواده )   در قواني  بودجه ساالنه  ل  خور در جدولي واحد و به ترتين با عنواوي  بنودها  

قانون به تفکيک اعتقارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي منظوور و هقوق ايو  آيوي  ناموه مصورف       

 مي شود.

( قانون مو و  ايجاد خوداتکايي براي خوانواده هواي مستضوعف و    21( ماده )8اعتقار مربو  به بند ) -5ماده

( ایو  آیوي  ناموه در اختيوار وزارت رفواه و      2ل مذ ور در مواده ) محروم و تبويت تامي  اجتماعي مندر  در جدو

تامي  اجتماعی قرار می گيورد  توا از هریوق دسوتگاه هوای اجرایوی  ی ربوط ماوابق بنودهاي زيور در قالون            

 تخصي  اعتقار به مصرف برسد:  

سوازمان آمووزش   آموزش رايگان مهارتهاي شغلي افراد خانواده ها متناسن با نياز بوازار  وار از هریوق     -الف

 فني و حرفه اي و سایر مراجعی  ه آموزش های مزبور را ارایه می  نند.  

اعاای تسهيالت قر  الحسنه با هدف توانمند سازی برای اشتغال از هريق عبود قورارداد بوا     بانوک      -ب

 هاي عامل يا صندوقهاي مربو .  
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 تبويت و گسترش نظام جامع رفاه و تامي  اجتماعي.   -ج

اعتقارات بندهای )الف( و ) ( فو  در چارچو( تصميمات شوورای عوالی رفواه و توامي  اجتمواعی       -1تبصره

 هزینه خواهد شد.  

اقسا  دريافتي ناشي از پرداخت تسهيالت مو و  بند )(( فو ، توابع آيوي  ناموه اجرايوي مواده       -2تبصره

 بود. ( قانون تنظي  بخخي از مبررات مالي دولت و اصالحات بعدی آن خواهد7)

نحوه پرداخت تسهيالت مو وو  بنود )(( فوو  هقوق دسوتورالعملي خواهود بوود  وه بوه تصووين            -5تبصره

 مخترک وزارت رفاه و تامي  اجتماعي و بانک مر زي جمهوري اسالمي ايران خواهد رسيد.

( قوانون مو وو  اختصوا  سوی درصود از درآمودهای حاصول از        21( مواده ) 2اعتقار مربوو  بوه بنود )    -4ماده

 واگذاري، به وزارت تعاون اختصا  داده مي شود تا در موارد زیر هزینه شود:

پرداخت به تعاوني هواي فراگيور ملوي بوه منظوور فبرزدايوي بوه عنووان  موک بوال عوو  بوا احتسوا(                -الف

( قانون، براساس دستورالعملي  ه ظرف سوه مواه پوس از تصووين ايو       34تدريجي تخفيفات مو و  ماده )

 سط وزارت تعاون با همکاری وزارت رفاه و تامي  اجتماعی تهيه مي شود.آيي  نامه تو

 ( قانون.1انجام حمایت های مندر  در بندهای )(( و) ( ماده ) -ب

( قانون مو و  ايجاد زيربناهاي اقتصادي بوا اولويوت منواهق  متور     21( ماده )3اعتقار مربو  به بند ) -3ماده

يخونهاد معاونوت برناموه ريوزي و نظوارت راهقوردي ريويس جمهوور بوه          توسعه يافته در قالن جدولي  ه بوه پ 

وزيران مي رسد در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها قرار موي گيورد توا بوه صوورت       هياتتصوين 

 هرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه شود.

يالت )در قالن وجوه اداره شوده(،  بوه   ( قانون مو و  اعااي تسه21( ماده )4اعتقار مربو  به بند ) -6ماده

منظور تبویت تعاوني ها، نوسازی و بهسازی بنگاههاي اقتصوادي غيور دولتوي بوا اولويوت بنگاههواي واگوذار        

شده و نيز برای سرمايه گذاری بخخهاي غير دولتي در مناهق  متر توسعه يافتوه بور اسواس قراردادهوای     

 ک توسعه تعاون قرار مي گيرد.منعبد شده در اختيار بانک هاي عامل و بان

جدول توزيع اعتقارات مو و  اي  ماده بي  دستگاه هاي اجرايوي ملوي و اسوتاني  ي ربوط توسوط معاونوت       

وزيوران خواهود    هيوات  برنامه ريزي و نظارت راهقردي رييس جمهور تنظي  و به تصووين  ميسويون اقتصوادی   

( قوانون تنظوي    7اساس آيي  نامه اجرايي مواده ) رسيد.سود و اقسا  دريافتي ناشي از تسهيالت مذ ور بر

بخخي از مبررات مالي دولت و اصالحات بعدی آن به حسا( ويكه اي در خزانه داري  ل واريوز و در بودجوه   

 هاي ساالنه مجددا براي تحبق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

دارايووي و وزارت تعوواون  تهيووه دسووتورالعمل نحوووه پرداخووت تسووهيالت مووذ ور توسووط وزارت امووور اقتصووادي و 

 خواهد شد.

( قانون به شر تهای دولتی مجاز در قوانون اختصوا   موي يابود و     21( ماده )5اعتقار مربو  به بند ) -7ماده

به ای  شر ت ها اجازه داده مي شود در هرح هاي سرمايه گذاري بخخهاي غير دولتوي در منواهق  متور    

هوورح هوواي مووذ ور بووه تاييوود مراجووع  ي ربووط رسوويده باشوود تووا  توسووعه يافتووه  ووه توجيووه فنووي و اقتصووادي 

( درصد هزينه هاي هرح مخار ت نمايند. شر ت های مذ ور مکلفند سهام دولتي خود در بنگواه  41سبف)

 هاي جديد را ظرف سه سال پس از بهره برداري به بخش غير دولتي واگذار  نند.

ارت امور اقتصادی و دارایوی تعيوي           موی    فهرست شر ت های مو و  ای  ماده در هر سال توسط وز

 شود.

( قانون مو و  تکميل هرح هاي نيمه تمام شر ت هاي دولتوي،  21( ماده )1اعتقار مربو  به بند ) -8ماده 

( قوانون و شوركت هوايي    2( مواده ) 3به آن دسته از هرح های نيمه تمام شر ت های دولتی مو و  گروه )
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اختصا  مي يابد  وه وجووه هورح هوای یواد شوده از محول منوابع عموومي دولوت           كه هنوز واگذار نخده اند 

 تامي  شده باشد.

( قانون مربو  به حوزه هاي نوي  بوا فنواوري پيخورفته و        پور     21( ماده )7اعتقار مربو  به بند ) -9ماده 

سات دولتي مربوو   خار توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهقردي رييس جمهور به وزارتخانه ها و موس

 اختصا  مي يابد.

( قانون به منظوور بازسوازي سواختاري، تعوديل نيوروي انسواني       21( ماده )1اعتقار مربو  به بند ) -11ماده 

واگوذاري      موي    هيوات وآماده سازي بنگاهها براي واگذاري براساس فهرست و چارچوبي  ه بوه تصووين   

ا به صورت بالعو  به بنگاه هاي مربو  پرداخوت و بوا   رسد به سازمان خصوصي سازی اختصا  مي يابد ت

 نظارت سازمان مذ ور هزينه شود.

( توسط  ارگروهي مر ون  4سه  اعتقارات ساالنه مواد مو و  اي  آيي  نامه به استثناي ماده ) -11ماده 

دارايوي،   از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهقردي ريويس جمهور)مسووول  وارگروه(، وزارت اموور اقتصوادي و     

وزارت تعاون، وزارت رفاه و تامي  اجتماعي و وزارت صنايع و معادن تعيي  و به منظوور در  در جودول مو وو     

( اي  آيي  نامه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهقردي   ریيس جمهور اعالم  می شوود. معاونوت   2ماده )

د  ارگروه را عينا در الیحه بودجوه سواليانه   برنامه ریزی و نظارت راهقردي ریيس جمهور مکلف است پيخنها

 . ل  خور منظور نماید

 

 محمود احمدی نژاد

 رییس جمهور   
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" نحوه تشكیل جلسات و چگونگي اتخاذ تصمیمات هیأت داوري"'موضوا اجرايي نامه آیین

( تنفیذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 21ماده)

 (51در ماده) اسالمي ايران

  17/3/1588مورخ  -ه41362/ت99397تصویب نامه شماره 

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل 

 بسمه تعالي

 وزارت دادگستری -وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 

وزیران عضوكارگروه تصوین آیي  نامه های مربوو  بوه قوانون اصوالح مووادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه          

تماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست هاي كلوي اصول چهول و چهوارم     اقتصادي، اج

قانون اساسي، به استناد اصل يكصد و سي و هخت  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايوران، بوا رعایوت    

نامه نحوه تخكيل جلسوات   هيات وزيران، آیي   84/83/8317مورخه  48133/ت811314تصوین نامه شماره 

( تنفيوذي قوانون برناموه سووم توسوعه اقتصوادي،       28اتخا  تصميمات هيات داوري مو و  مواده )  و چگونگي

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران را به شرح زير تصوين نمودند:

( 21داوري موضوا ماده ) نامه نحوه تشكیل جلسات و چگونگي اتخاذ تصمیمات هیات آیین

 صادي، اجتماعي و فرهنگيتنفیذي قانون برنامه سوم توسعه اقت

 (51جمهوري اسالمي ايران در ماده ) 

 تعاريف و كلیات: –فصل اول 

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 28هيات داوری مو و  ماده ) -1ماده 

ر منظور رسيدگي، اظها شود، به  ناميده مي« هيات » جمهوري اسالمي ايران  ه از ای  پس به اختصار 

ها در امر واگذاري، به  نظر و اتخا  تصمي  در مورد شكايت اشخا  حبيبي و حبوقي از هر يك از تصمي 

 نمايد. نامه تخكيل و به شكايات و اختالفات رسيدگي مي ترتين مبرر در اي  آیي 

 نامه در معانی مخروح زیر به  ار می روند:   اصاالحات مندر  در اي  آیي  -2ماده 

اعالم و تبا ای رسيدگی هریک از هرفي  قرارداد یا اشخا   ینفع، در خصو  تخلف از  شكايت: -الف

 مبررات نسقت به هریک از تصمي  ها درامر واگذاری.

اعترا  و عدم موافبت هرفي  قرارداد در هر یک از تصميمات واگذاری از جمله موارد زیر  اختالف: -ب

 است:

 انعباد قرارداد واگذاری.  -8

 رارداد یاد شدهتفسير ق-2

 اجراي قرارداد یاد شده -3

: منظور قراردادهاي واگذاري مالكيت )اجاره به شر  تمليك، فروش تمام يا قرارداد واگذاري -ج

الخركه، حبو  مالكانه و اموال( و واگذاري مديريت  بخخي از سهام، حق تبدم سهام و سه 

وارد مخمول قانون اصالح موادي از قانون )اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت(، در كليه م

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست 

 ( قانون اساسي است.44های كلي اصل چهل و چهارم )

یاد شده در صدر ماده « اشخا  حبيبي يا حبوقي»: منظور از اشخاص حقیقي يا حقوقي -د

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  ( تنفيذی23بيست )

 نامه، اع  از اشخا  بخش خصوصي يا عمومي است. ایران و ماده يك اي  آیي 



 009 

 هاي اجرایی موظف به همكاري با هيات خواهند بود. كليه دستگاه -5ماده 

 تشكیالت و نحوه اداره جلسات هیات: –فصل دّوم 

شود.  جلسه هيات ظرف دو هفته پس از ابالغ احكام انتصا( اعضاي آن تخكيل مياولي   -4ماده 

اعضاي هيات در اولي  جلسه از بي  خود يك نفر را به عنوان ریيس و يك نفر را به عنوان دبير و 

 سخنگو انتخا( خواهند نمود.

ه يك شود و حداقل در هر ما جلسات هيات با دعوت كتقي ریيس هيات تخكيل مي – 3ماده 

جلسه خواهد داشت. دعوت نامه مزبور متضم  دستور جلسه، حداقل يك هفته ققل از برگزاری 

 شود. جلسات براي اعضاء ارسال مي

عالوه بر جلسات ماهانه، با نظر ریيس هيات و متناسن با تعداد شكايات دريافتي يا  -تبصره

 شود العاده نيز تخكيل مي مو وعات قابل هرح، جلسات فو 

شود و دبيرخانه آن نيز در وزارتخانه یاد  جلسات هيات در وزارت دادگستري تخكيل مي -6ماده 

تواند نيروي كارشناسي و اداري مورد نياز خود را متناسن با حج   شده مستبر است. هيات مي

كار جذ( نمايد. بودجه مورد نياز دبيرخانه هيات همه ساله توسط وزير دادگستري پيخنهاد و در 

 گردد. ودجه ساليانه  ل  خور)وزارت دادگستري( منظور ميلوایح ب

 رسد. تخكيالت دبيرخانه هيات توسط هيات پيخنهاد و به تصوين وزير دادگستري مي -تبصره

يابد و تصميمات آن با  جلسات هيات با حضور حداقل پن  نفر از اعضاء رسميت مي  – 7ماده 

رد. براي هر جلسه صورتجلسه ای تنظي  و نظر اقليت حداقل رای مثقت چهار نفر از اعضاء اعتقار دا

 نيز بايد در آن در  و به امضاء برسد.

موارد رد اعضاء هيات همان موارد رد دادرس در قانون آیي  دادرسي دادگاههاي عمومي  – 8ماده 

 و انبال( در امور مدني است.

ارك، باید توسط متبا ي ترجمه اسناد و مد الزحمه كارشناسي ، داوري و هزينه حق – 9ماده 

شود . هيات مجاز است نسقت به افتتاح حسا( بانكي به نام خود با امضاي مخترک  پرداخت 

هاي مربو  به  ها اقدام  ند. دريافت و پرداخت هزينه ریيس و دبير هيات نزد يكي از شعن بانك

 گيرد. داوري از هريق اي  حسا( صورت مي

 أي:ترتیب رسیدگي و صدور ر –فصل سوم 

هيات نحوه هرح ادعا يا شكايت، آیي  داوري و چگونگي رسيدگي به ادله را از هريق  -11ماده 

تنظي  و تصوین دستورالعمل داخلی به گونه ای تعيي  خواهد نمود  ه از رعایت اصول اساسی 

نظيراعااي فرصت كافي براي دفا  و رسيدگي مناسن و مبتضي به ادله هرفي ، اهمينان حاصل 

 شود.

نمايد.  هيات در صورت لزوم، هرفي  شكايت يا اختالف را به جلسه رسيدگي دعوت مي -11ماده 

توانند وكيل قانوني خود را براي حضور، اداي تو يح و تعبين شكايت يا اختالف معرفي  هرفي  مي

 توانند نمايند حبوقی خود را به همي  منظور معرفي كنند. هاي دولتي نيز مي نمايند. دستگاه

با وجود احراز اهال  از وقت حضور در جلسه رسيدگی، عدم حضور هرفي  دعوي يا  -82اده م

اختالف، وكيل قانوني آنان يا نماينده قضايي معرفي شده، مانع رسيدگي، اظهار نظر، اتخا  تصمي  

و صدور رثي نيست. چنانچه هر يك از هرفي  يا نماينده قانوني يا قا   مبام آنان در جلسه حضور 

تواند دعوت را تکرار نمايد و در صورت عدم حضور هرفي  دعوي يا اختالف،  نيابند، هيات مي

 رسيدگي را ادامه دهد.
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هيات درصورت لزوم می تواندنسقت به انجام تحبيبات محلي، علمي، فني، مالي،  -83ماده 

اير اي  اقدام بررسی محل، ترجمه اسناد و اورا  ،كارشناسي يا دریافت اهالعات از مالعي  و نظ

 نماید.

هيات موظف است ظرف چهار ماه از تاري  ارجا  اختالف به داوري، به مو و  رسيدگي  –14ماده 

و رثي خود را صادر كند. اي  مدت با گزارش توجيهي هيات فبط براي يكقار و تا چهار ماه دیگر قابل 

 تمديد است.

رات و تصميمات هيات در صورت جلسات خالصه مذاكرات جلسات، قرارها، دستورها، نظ –13ماده 

 رسد. در  و به امضاء اعضاء مي

در مبدمه رثي داوري خالصه مو و ، ادعاها، مدافعات، داليل هر یک از هرفي  و  –16ماده 

شود. رثي داوری به هرفي  ابالغ و يك نسخه از آن جهت اهال   هاي انجام شده در  مي رسيدگي

 گردد. براي ریيس هيات ارسال مي

 آراء هيات بايد مستدل و مستند به قواني  موجد حق و اصول علمي و حبوقي باشد. –17ماده 

تواند رثي  چنانچه هرفي  اختيار مصالحه و سازش را به هيات محول كنند، هيات مي –18ماده 

خود را بر مقناي مصالحه صادر  ند. چنانچه هرفي  رثسًا درحدود قواني ، در مو و  ماروحه 

نمايند. در اي  صورت رثي هيات بر مقناي مصالحه انجام  ند مراتن را به هيات اعالم ميسازش كن

 شده صادر خواهد شد مخرو  بر اينكه مخالف قواني  موجد حق نقاشد.

 ابالغ و اجرای رأي: –فصل چهارم 

ها، نظرات، تصميمات و آراء هيات از هريق پست سفارشي يا ترتين  ابالغ دعوت نامه –19ماده 

 گيرد. ديگري كه مبتضي باشد و ايجاد قاع به وقو  ابالغ نمايد، توسط دبيرخانه هيات صورت مي

 االجرا است. آراء هيات پس از ده روز از تاري  ابالغ به هرفي ، قاعي و الزم -21ماده 

پس از ابالغ رثي و قاعيت آن در صورتي كه محكوم عليه در مبام اجراي رثي برنيايد، -21ماده 

هاي عمومي و انبال( در امور مدني،  ع هقق مبررات با( داوري قانون آیي  دادرسي دادگاه ينف

 می تواند از دادگستري تبا اي اجراي رثي نماید.

هاي دولتي از اجرای آراء هيات، ریيس  در صورت خودداري هر يك از كاركنان دستگاه -22ماده 

نمايد. مستنكف هقق مبررات  متقو  وي اعالم ميهيات مو و  را به وزير يا باالتري  مبام دستگاه 

 انضقاهي تعبين و مجازات خواهد شد.

 اعتراض به رأي: –فصل پنجم 

رثي هيات ظرف مدت ده روز از تاري  ابالغ و پس از انبضاء مدت یادشده فبط در صورت  -25ماده 

مه سوم توسعه ( تنفيذی قانون برنا23وجود عذر موجه براي تأخير، در حدود مبررات ماده )

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قابل اعترا  است.

( قانون آیي  دادرسي دادگاههاي 331جهات عذر موجه، موارد یادشده در  يل ماده )  -تبصره

 باشد. عمومي و انبال( در امور مدني مي

ي كه توسط ریيس قوه اعترا  نسقت به رثي هيات به هور كتقي به دفاتر شعن خاص -24ماده 

قضا يه تعيي  خواهد شد، تبدی  می شود .ای  شعن خار  از نوبت به اعترا  رسيدگي و رثي 

 االجرا است. نمايند. رثي صادره قاعي و الزم مبتضي صادر مي

 

 محمود احمدی نژاد

 رییس جمهور          
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کیفیت با استانداردهای بین "، موضوا انطباق نظام های ارزیابی  (55آیین نامه اجرایی" ماده)

 المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در بنگاه های اقتصادی

 28/3/1588مورخ  -ک45181/ت119124تصویب نامه شماره 

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل 

 بسمه تعالي

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  -وزارت صنایع و معادن  –وزارت امور اقتصادي و دارايي

 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رییس جمهور -انسانی رییس جمهور

 

وزیران عضو  ارگروه تصوین آیي  نامه های مربو  به قوانون اصوالح مووادی از قوانون برناموه چهوارم         

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لوی اصول چهول و    

( قانون مذ ور و با رعایوت تصووین ناموه شوماره     33به استناد  ماده ) -8317مصو(  –ی چهارم قانون اساس

( قوانون یواد شوده را بوه شورح زیور       33، آیي  نامه اجرایوی مواده )  84/83/8317مورخ ه  48133/ ت 811314

 تصوین نمودند:

 (55آیین نامه اجرایی ماده)

 وح مربو  به  ار می روند:در ای  آیي  نامه اصاالحات زیر در معانی مخر –1ماده 

 موسسه استاندارد و تحبيبات صنعتی ایران. سازمان: -الف

شوامل    وه  اناقا  محصول، خدمت، فرآیند، سيست  و بنگاه با الزاموات تعيوي  شوده   ارزیابی کیفیت:  -ب

 آزمون، بازرسی، صدور گواهی و  تایيد صالحيت بنگاهها می شود.

 وش هووای اجرایووی و مودیریتی  ووه بوورای ارزیوابی  يفيووت  بووه  ووار   مبوررات، ر  نظـام ارزیــابی کیفیــت:  -پ

 می رود.

مرجع تایيد صالحيت، موسسه ارزیابی  يفيوت و مجموعوه مبوررات و  ووابای      نظام تایید صالحیت:  -ت

  ه در نظام ارزیابی  يفيت تعيي  شده است. مسئوليت ای  نظام بر عهده سازمان است.  

 ه بر اساس اسوتانداردها و  ووابط بوي  المللوی توسوط سوازمان بوه         مرجعیمرجع تایید صالحیت:   -ث

رسميت شناخته شده و با داشوت  سواختاری  وه متضوم  اسوتبالل عمول و بوی هرفوی آن اسوت، تایيود           

 صالحيت موسسات ارزیابی  يفيت و نظارت بر فعاليت های آن ها را برعهده دارد.

اخ  هوای تعيوي  شوده توسوط سوازمان،      موسسه ای  وه بور اسواس شو    موسسه ارزیابی کیفیت:  -ج

 صالحيت آن توسط مرجع تایيد صالحيت گواهی شده باشد.

ــاده   سووووازمان مکلووووف اسووووت ظوووورف دو سووووال پووووس ازابووووالغ ایوووو  آیووووي  نامووووه، حووووداقل         – 2مــ

هختاد درصد از استانداردهای ملی مرتقط با نظام ارزیابی  يفيت را ماابق بوا اسوتانداردهای بوي  المللوی     

 وی  و ابالغ نماید.بازنگری ، تد

ببيوه اسوتانداردهای ملوی ظورف دو سوال پوس از اجورای تکليوف یواد شوده بایود توسوط سوازمان               –تبصره 

 بازنگری، تدوی  و ابالغ شود.

سازمان  مکلف است پس از ابالغ استاندارد های ملی، ظرف دو سال نسقت به اعموال تودریجی    - 5ماده 

   نگاههای اقتصادی اقدام نماید. و قانونمند استانداردهای یاد شده در ب

بنگاههای اقتصادی مکلفنند نظام ارزیابی  يفيت را در چارچو( زمان بندی مبرر در ای  آیي  ناموه   - 4ماده 

 رعایت نمایند.

سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از ابالغ ای  آیي  ناموه، نسوقت بوه اهوال  رسوانی الزم  از       -تبصره

 رسانی اقدام نماید.هریق سامانه های اهال  
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رعایت مبررات و  وابط مو و  ای  آیي  نامه، در مورد  االهای وارداتی و بنگاه های خوارجی  وه    - 3ماده 

 در ایران فعاليت می نمایند، الزامی است.

( قوانون مودیریت خودمات  خووری و بنگواه هوای        5تمامی دستگاه هوای اجرایوی مو وو  مواده)      – 6ماده

 ه منظور اجرای دقيق مفاد ای  آیي  نامه همکاری الزم را با سازمان انجام دهند.اقتصادی  مکلفند ب

به منظور تبویت نظام تایيد صوالحيت، معاونوت برناموه ریوزی و نظوارت راهقوردی ریويس جمهوور و          – 7ماده 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمهور مکلفنند  م  پويش بينوی اعتقوارات موورد نيواز در      

قووواني  بودجووه سوونواتی، بنووا بووه پيخوونهاد سووازمان نسووقت بووه بووازنگری و اصووالح سوواختار آن متناسوون بووا  

 استانداردها و  وابط بي  المللی اقدام نمایند.

سازمان مسئول نظارت بر حس  اجرای ای  آیي  نامه بوده و مکلوف اسوت گوزارش عملکورد ایو        – 8ماده 

 ت وزیران ارایه نماید.آیي  نامه را هر شش ماه یک بار به هيا

                                                                                                              

 محمود احمدی نژاد                                                                                                           

      رییس جمهور                                                                                                             



 023 

آیین نامه اجرايي تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت "، موضوا 

 (34( ماده)5تبصره)

  15/7/1589خ ک مور 44775/ت 133991تصویب نامه شماره 

 وزراي عضو كمیسیون امور اجتماعي و دولت الكترونیك

 

 بسمه تعالی

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  -وزارت امور اقتصادی و دارایی

         

بنوا بوه پيخونهاد     38/35/8311وزیران عضوكميسيون امور اجتماعي و دولوت الكترونيوك در جلسوه موورخ         

( قوانون  54( مواده ) 3وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تقصوره)  1/3/8311مورخ 32135/8/13شماره

اصالح موادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه اقتصوادي، اجتمواعي و فرهنگوي جمهووري اسوالمي ايوران و           

و بوووا رعایوووت تصووووین ناموووه  -8317مصوووو( -( قوووانون اساسوووي44اجوووراي سياسوووت هوووای كلوووي اصووول)

، آيي  نامه تخویق اعضای شورای رقابت و  ار نان مر وز ملوی   83/83/8311مورخه 373/ت814312شماره

 رقابت را به شرح زيرتصوين نمودند:

 

 آیین نامه اجرايي تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت

 درای  آ ي  نامه، اصالحات زیر در معانی مخروح مربو  به  ار می روند: -1ماده 

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگوی جمهووری    قانون: –ف ال

 –اسالمی ایران و اجرای سياستهای  لوی اصول چهول وچهوارم قوانون اساسوی جمهووری اسوالمی ایوران         

 -8317مصو( 

 ( قانون53شورای رقابت مو و  ماده ) شورا : -ب

 ( قانون54ماده ) : مر ز ملی رقابت مو و مرکز -پ

 ( قانون53اعضای شورای رقابت مذ ور در بند )الف( ماده ) اعضای شورا:  -ت

 ار نان مر ز ملی رقابت  ه هقق قوواني  ومبوررات مربوو  بوه  وارگيری شوده یوا موی          کارکنان مرکز: -ث

 شوند.

ــویق : -ج  و( ایوو  قوودردانی از زحمووات اعضووای شووورا و  ار نووان مر ووز بووه صووورت نبوودی در چووارچ        تش

 آیي  نامه به تخخي  ر يس مر ز

درصورت تحبق اهداف و شاخ  های عملکردی به شرح زیر، اعضای شورا از تخویق مو و  ای   -2ماده 

 آیي  نامه برخوردار می شوند:

  اهش دامنه تمر ز در بازارهای انحصاری -الف

 ( قانون18رسيدگی و صدور رای ماابق ماده ) -ب

 شورا راسای مقادرت به تخخي  رویه های  د رقابتی می نماید.تعداد مواردی  ه  -پ

 و ع مبررات در زمينه تنظي  قيمت، مبدار و شرایط دسترسی به بازار  اال وخدمات. -ت

تخویق اعضای تمام وقت شورا حدا ثر معوادل دومواه حبوو  ومزایوای مسوتمر ماهانوه و سوایر         -1تبصره  

سط حبو  ومزایای مستمر ماهانوه اعضوای تموام وقوت تعيوي  موی       اعضای شورا حدا ثر معادل دو ماه متو

 شود  ه هر شش ماه یک بار پرداخت می شود.

( متوسوط تخوویق نبودی اعضوای تموام وقوت       5/8تخویق ر يس شورا )ریيس مر ز( با  ورین )  – 2تبصره 

 شورا در ادوار شش ماهه تعيي  می شود.
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صصی دارای مدرک تحصيلی  ارشناسوی ارشود و بواالتر     ار نان مر ز شاغل در  ارگروههای تخ  - 5ماده 

 ه در تحبق اهداف و شاخ  های عملکردی مخروح زیر نبش موثری ایفا نمایند، هور شوش مواه یوک بوار      

معادل دو ماه حبو  و مزایا وسایر  ار نان پختيقانی هر شش ماه یک بوار معوادل یوک مواه حبوو  و مزایوا       

 تخویق خواهندشد:

 و رویه های  د رقابتی شناسایی شده تعداد مصادیق -الف

 تعيي  محدوده برای بازارهای هریک از  اال و خدمات -ب

 ( قانون44تخخي  تقانی منجر به اخالل در رقابت مو و   ماده ) -پ

 ( قانون41( و )47موارد شناسایی تملک یا ادغام غيرمجاز شر ت ها یا بنگاه ها مو و  مواد )  -ت

 ز دولتی تقعيت آميز شناسایی شده از سوی مر ز  ه به شورا اعالم شده است.ميزان  مک یا امتيا -ث

 شکایات مورد بررسی از سوی مر ز  ه منجر به پيخنهاد برای صدور رای توسط شورا شده است. -ج

منابع مالی الزم برای اجرای ای  آ ي  نامه همه ساله در لوایح بودجه سواالنه  ول  خوور  پويش      – 4ماده 

 ر سبف اعتقارات مصو( پرداخت می شود.   بينی و د

 به  تایيد مبام محترم ریاست جمهوری رسيده است. 1/7/8311ای  تصوین نامه در تاری   

 

 محمد رضا رحیمی

 معاون اول رییس جمهور
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( بند)ب( 1(، تبصره)5( بند)الف( ماده)5آیین نامه اجرایی" شفاف سازی موضوعات تبصره)

 ("15( و بند)الف( ماده)18( ماده)1(، بند)8(، ماده)5( بند)ج( ماده)2(، تبصره)5ماده)

  24/3/1588مورخ  -ک45181/ت114461تصویب نامه شماره 

 قانون اساسی 158کمیسیون موضوا اصل 

 

 بسمه تعالي

معاونت برنامه ريزي و نظارت  -وزارت نفت –وزارت تعاون  –وزارت امور اقتصادی و دارایی 

معاونت   -معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور  -ردي رییس جمهورراهب

 حقوقي و امور مجلس رییس جمهور

 

وزیران عضوكارگروه تصوین آیي  نامه های مربوو  بوه قوانون اصوالح مووادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه          

 هوووای كلوووي اصووول اقتصوووادي، اجتمووواعي و فرهنگوووي جمهووووري اسوووالمي ايوووران و اجوووراي سياسوووت     

بووه اسوتناد اصوول يكصوود و سوي و هخووت  قووانون اساسووي    -8317مصووو(-چهول و چهووارم قووانون اساسوي   

تصووين   84/83/8317موورخ  ه 48133/ت811314جمهوري اسالمي ايران، و با رعایت تصوین ناموه شوماره   

 نمودند:

انون اصالح مووادي از قوانون   منظور از كلمه قانون و دستگاه های اجرایی در اي  تصوين نامه،به ترتين  ق -1

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست هاي كلوي  

( قوانون  11و دسوتگاه هوای اجرایوی  مو وو  مواده )       - 8317مصوو(  -اصل چهول و چهوارم قوانون اساسوي    

 است.

( قانون،سازمان گسوترش و نوسوازی   3ماده) ( بند)الف(3منظور از سازمانهای توسعه ای مو و  تقصره) -2

صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صونایع معودنی ایوران، بانوک توسوعه صوادرات ایوران، بانوک         

صنعت و معدن، بانک  خاورزی، بانک مسک ، بانک توسعه تعاون و شور ت ملوی صونایع پتروشويمی موی      

 باشد.  

قانون،دستگاه هاي اجرایی اعاا ننده مجووز مکلفندهرسواله ارزش   ( 3( بند)(( ماده)8در اجرای تقصره) -5

هر فعاليت در بازار را به تفکيک بخوش هوای دولتوی و غيور دولتوی تعيوي  و اعوالم نماینود.در ایو  راسوتا بوه            

منظور اهمينان از رعایت سبف حدا ثر بيست درصودی دولوت در فعاليوت هوای اقتصوادی گوروه دو مواده دو        

نه سرمايه گذاري در فعا ليتهای مورد نظور توسوط دسوتگاه هواي اجرایوی، مخورو  بورآن        قانون، انجام هرگو

اسوت  ووه ارزش فعاليتهووای یوواد شوده در بووازار بووا لحوواظ مقلوو  سورمایه گووذاری جدیوود محاسووقه و درگووزارش    

 توجيهی هرح سرمایه گذاری در  و به تصوین مراجع  ی ربط رسيده باشد.

مکلف است با همکاری و همواهنگی وزارتخانوه هوای بهداشوت، درموان و      وزارت امور اقتصادي و دارايي  -4

آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحبيبات و فناوری و فرهن  و ارشاد اسوالمی ظورف شوش مواه     

 ( قانون را تهيه و به هيات وزیران ارایه نماید.3( بند) ( ماده)2الیحه مو و  تقصره)

، دستگاه هاي اجرايي مکلفند ظورف سوه مواه هرگونوه امتيوازات دولتوي       ( قانون1در اجرای مفاد ماده )  -3

( قوانون در موورد   2ققلي كه به موجن قواني  يا مبررات اجرايي در خصو  فعاليتهاي گروه يك و دو ماده دو)

آنها و ع شده است را شناسايي نموده و لغو يا تعمي  آن ها به بخش هواي غيردولتوي را از مراجعوی  وه     

ز نموده اند، درخواست  نند وهرگونه مواردی را  ه نياز به صدور تصوین نامه هيات وزیران داشوته  و ع امتيا

 وزیران ارایه نمایند. هيات باشد را برای تصمي  گيری الزم به
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 دستگاه هاي اجرايي یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجوام شوده را بوه دبيرخانوه شوورای عوالی اجورای         

 چهل و چهارم  قانون اساسی ارسال نمایند.سياست های  لی اصل 

( قانون، نمايندگي تمامی سهام متعلق بوه دولوت و شور تهاي دولتوي     81( ماده )8در اجرای مفاد بند) - 6

در سووايربنگاههای مخوومول واگووذاری از زمووان تصوووين نووام بنگوواه توسووط هيووات واگووذاري تووا اتمووام عمليووات  

ور اقتصوادي و دارايوي محوول موي شوود. وزارت یواد شوده دارای        واگذاری تمامی سهام بنگواه، بوه وزارت امو   

تمامی اختياراتی است  ه در قانون تجارت برای سهامدار تعيي  شده است و موی توانود ایو  مسوئوليت را     

 از هریق معرفی یک یا چند نماینده حسن مورد اعمال نماید.

( 1ون ظرف مدت سه ماه با رعایت ماده )( قان83شر ت های دولتی مکلفند در اجرای بند )الف( ماده ) - 7

قانون مدیریت خدمات  خوری، مصادیق مربوو  بوه سياسوت گوذاری و اعموال وظوایف حوا ميتی مورتقط بوا          

مو و  فعاليت خود را شناسایی نموده و مراتون را بورای تفکيوک، محوول شودن و انجوام ایو  گونوه اموور از          

وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسوعه مودیریت   هریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی  ی ربط به 

 و سرمایه انسانی ریيس جمهور اعالم نمایند.  

تخخي  نهایی مصادیق حا ميتی مو و  ای  ماده در شر ت های دولتوی بوا  وارگروه  مخوترک       -تقصره 

 است.  وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمهور 

 

 محمود احمدی نژاد

 رییس جمهور
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  "سرمایه گذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس "آیین نامه

 هیات وزیران29/1/1589مورخ  -42439/17795تصویب نامه شماره

 

 بسمه تعالی

 وزارت امورخارجه -وزارت اموراقتصادی ودارایی

 

وزارت امور  22/8/8317مورخ 228851به پيخنهاد شمارهبنا 21/8/8311هيات وزیران در جلسه مورخ 

مصو(  –( قانون بازار اورا  بهادار جمهوری اسالمی ایران4( ماده)3اقتصادی ودارایی و به استناد بند)

آیي  نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خار  از بورس را به شرح زیر موافبت  –8314

 نمود:

 نامه دارای معانی زیر است:  های اختصاری تعریف شده در ای  آیي  و واژهاصاالحات  -1ماده 

 83140مصو(  -قانون بازار اورا  بهادار جمهوری اسالمی ایران قانون: –8

 شورای عالی بورس و اورا  بهادار. شورا: -2

 بورس اورا  بهادار دارای مجوز از شورا. بورس: -3

 از بورس دارای مجوز از شورا.بازار خار   بازارخارج از بورس: -4

 ( قانون .5سازمان بورس و اورا  بهادار، مو و  ماده) سازمان: -5

 شود:  هر یک از اشخا  زیر شخ  خارجی محسو( می شخص خارجی: -1

 الف( شخ  حبيبی  ه تابعيت ایران را نداشته باشد.      

 يده باشد. (( هر شخ  حبوقی  ه در  خوری غير از ایران به ثقت رس      

های)الف(   ( هر شخ  حبوقی ثقت شده در ایران  ه مجمو  سهام اشخا  مو و  قسمت        

گذاری با سرمایه   ه صندو  سرمایه %( باشد. در صورتی53و)(( در سرمایم آن بيش از پنجاه درصد)

در  های)الف( و )(( متغير، شخ  خارجی قلمداد شود، تا زمانی  ه سه  اشخا  مو و  قسمت

 %( تنزل نيابد، همچنان خارجی تلبی خواهد شد. 43سرمایم آن به چهل  درصد)

( تبا ای  4شخ  خارجی یا شخ  ایرانی با سرمایه منخأ خارجی  ه هقق ماده) متقاضی: - 7

 دریافت مجوز معامله را به سازمان ارا ه داده است. 

ر خرید، فروش یا خرید و فروش اورا  بهادار نامه به منظو مجوزی  ه براساس ای  آیي  مجوز معامله: - 1

 شود.  در هر بورس یا بازار خار  از بورس از سوی سازمان به متبا ی اعاا می

 شخ  خارجی  ه مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد.  گذار خارجی: سرمایه - 1

%(  83يش از ده درصد)گذار خارجی  ه قصد تملک ب سرمایه گذار خارجی راهبردی: سرمایه - 83

سهام یک شر ت پذیرفته شده در بورس یا بازار خار  از بورس را دارد، یا پس از تملک سهام یک شر ت 

 شده در بورس یا بازار خار  از بورس یک  رسی هيأت مدیره آن شر ت را در اختيار بگيرد.  پذیرفته

 شود.  محاسقه و اعالم می 83( ماده8ه)مقلغی است به ریال  ه براساس تقصر وجوه قابل انتقال: - 11

 تفاوت قيمت فروش اورا  بهادار با قيمت خرید آن است.  ای: عایدات سرمایه - 82

نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اورا   اشخا  خارجی با رعایت ای  آیي  - 2ماده 

باشند. سایر مبررات حا   بر  در مجوز معامله میبهادار در بورس یا بازار خار  از بورس در حدود قيد شده 

معامله و فعاليت اشخا  خارجی در بورس یا بازار خار  از بورس،  همان مبررات حا   بر اشخا  ایرانی 

 خواهد بود. 



 028 

شده در قانون تخویق و حمایت  های تعيي  گذار خارجی مجاز است تا سبف سرمایه - 5ماده 

گذاری  ند، مگر اینکه شورا   در بورس یا بازار خار  از بورس سرمایه - 8313مصو(  –گذاری خارجی  سرمایه

 هایی را درنظر بگيرد.  در برخی موارد محدودیت

اشخا  خارجی برای دریافت مجوز معامله اورا  بهادار در هر بورس یا بازار خار  از بورس باید  - 4ماده 

 های سازمان به سازمان ارا ه نمایند.  براساس فرم ای اهالعات و مدارک الزم را به همراه تبا انامه

( 83بينی شده در ماد ) منظور استفاده از تسهيالت و مزایای پيش  توانند به اشخا  ایرانی می - 1تبصره 

های خود  ه منخأ خارجی دارد، در بورس یا بازار  گذاری آن بخش از سرمایه ای  آ ي  نامه، برای سرمایه

مو و  ای  ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت   ارایه اهالعات، مدارک و تبا انامهخار  از بورس، با 

 نمایند. 

 متبا ی مکلف است هرگونه تغيير در اهالعات ارا ه شده را به سازمان منعکس نماید. - 2تبصره 

ی  ه سازمان مدارک مو و  ای  ماده باید به زبان فارسی یا انگليسی ارا ه شوند و به ترتيق - 5تبصره 

 دار برسند.   ند به تا يد مراجع صالحيت تعيي  می

سازمان موظف است ظرف هفت روز  اری پس از دریافت اهالعات و مدارک  امل مو و   - 3ماده 

  ند.  ی وی اعالم  (، مجوز معامله را صادر و به متبا ی یا نماینده4ماده)

ظف است به درخواست سازمان اهالعات، اسناد و  ند مو شخصی  ه مجوز معامله دریافت می - 6ماده 

مدارک الزم را به سازمان، بورس یا بازار خار  از بورس یا مراجع دیگر ارا ه نماید. درصورتی  ه وی اهالعات 

تواند مجوز معامله  و مدارک مربو  را به موقع به اشخا  تعيي  شده تسلي  نکند، سازمان می

گذار خارجی  خرید اورا  بهادار، تعليق یا لغو نماید. در آن صورت سرمایهگذار خارجی را در خصو   سرمایه

در دوران تعليق یادشده  یا پس از لغو مجوز خرید فبط  دارای حق فروش اورا  بهاداری  ه به نام خود 

 خریده است، می باشد. 

س یا بازار خار  از راهقردی در هر بور  گذاران خارجی غير محدودیت تملک سهام توسط سرمایه - 7ماده 

 بورس، به شرح زیر است: 

%( مجمو  تعداد 23گذاران خارجی نقاید از بيست درصد ) ( تعداد سهام در مالکيت مجمو  سرمایه8

%( تعداد سهام هر 23شده در بورس یا بازار خار  از بورس یا بيست درصد ) های پذیرفته سهام شر ت

 از بورس بيختر باشد.  شر ت پذیرفته شده در بورس یا بازار خار 

گذار خارجی در هر شر ت پذیرفته شده در بورس یا بازار خار  از  ( تعداد سهام در مالکيت هر سرمایه2

 %( تعداد سهام آن شر ت بيختر باشد. 83تواند از ده درصد ) بورس نمی

منظور اجرای ای   هرسانی موظف است ابزارهای الزم ب بورس یا بازار خار  از بورس  م  اهال  - 8تقصره 

 ماده را فراه  نماید. 

( ای  ماده در اثر فعل 2 ه سازمان پس از بررسی، تخخي  دهد  ه نصا( بند ) در صورتی - 2تقصره 

گذار راهقردی  گذار خارجی به عنوان سرمایه راهقردی نبت شده است، سرمایه گذار خارجی غير سرمایه

 شود.  تلبی می

های پولی ، مو و   ها و نهادها و واساه مال شده برای تملک سهام بانکهای اع محدودیت - 3تقصره 

( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 5) ماده

در ای   -8317مصو(  -( قانون اساسی44های  لی اصل چهل وچهارم) اسالمی ایران و اجرای سياست

 الرعایه است.  نامه نيز الزم آیي 
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تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل  گذار خارجی راهقردی پس از خرید سهام نمی سرمایه - 8ماده 

سهام خریداری شده را بفروشد. فروش ای  گونه سهام مستلزم رعایت مبررات معامالت عمده سهام در 

 باشد.  بورس یا بازار خار  از بورس می

گذار خارجی  علت افزایش سرمایه شر ت مربو ، درصد مالکيت سرمایه ه ب در صورتی - 1تبصره 

گذار  ( خار  گردد، مبررات سرمایه8( ماده)1ای  اهش یابد  ه وی از شمول تعریف بند) گونه راهقردی به

 خارجی غيرراهقردی بر وی حا   خواهد شد. 

  های ای  ماده مستثنی است. تبدم سهام از محدودیت فروش حق - 2تبصره 

های پذیرفته شده در بورس یا بازار خار  از بورس توسط نهاد مالی  ه  معامله سهام شر ت – 9ماده 

نامه نيست و مخمول همان  های ای  آ ي  شود، مخمول محدودیت شخ  خارجی محسو( می

 هایی است  ه نهادهای مالی مخابه ایرانی دارند، مخرو  به اینکه:  محدودیت

مجوز تأسيس یا فعاليت خود را هقق قانون و مبررات مربو  به آن ، از سازمان  نهاد مالی یادشده - 8

 دریافت  رده باشد. 

معامالت یادشده به تخخي  سازمان و به منظور ارایه خدمات تخصصی نهاد مالی از ققيل تعهد خرید  - 2

 سهام صورت پذیرد. 

های ارزی و ریالی،  مجاز به افتتاح حسا(اشخا  خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله،  - 11ماده 

های ایرانی برای انجام عمليات بانکی و  انتبال ارز به داخل ایران و تقدیل آن به ریال و بالعکس در بانک

ای و سودهای نبدی دریافتی توسط  گذاری خود هستند. انتبال اصل سرمایه، عایدات سرمایه سرمایه

از ایران با رعایت مبررات ارزی  خور و سایر  وابط و مبررات مربو  اشخا  دارای مجوز معامله، به خار  

مجاز خواهد بود. بانک مر زی جمهوری اسالمی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتبال را  ه به 

نرخی بودن ارز به نرخ رای  در شقکه رسمی  شود، در صورت تک ( محاسقه و اعالم می8شرح تقصره)

گذار ایرانی دارای مجوز  گذار خارجی یا سرمایه ای  صورت به نرخ بازار آزاد، در اختيار سرمایه  خور و در غير

قرار دهد. در شرایط خا  به تخخي  بانک مر زی جمهوری اسالمی ایران مقل  یادشده  هی یکسال و 

ای  ماده ظرف سه به فاصله چهار ماه و در اقسا  برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل الزم برای اجرای 

نامه، به تصوین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مر زی جمهوری اسالمی  ماه از تاری  ابالغ  ای  آیي 

 ایران خواهد رسيد. 

گذار ایرانی دارای مجوز معامله،  گذار خارجی یا سرمایه وجوه قابل انتبال به درخواست سرمایه - 8تقصره

گردد.  وابط مربو  به چگونگی تعيي  منخأ خارجی  نک مر زی اعالم میتوسط سازمان محاسقه و به با

 رسد.  سرمایه و چگونگی محاسقه وجوه قابل انتبال به پيخنهاد سازمان به تصوین شورا می

هرگونه ممنوعيت انتبال ارز از  خور  ه در مبررات و ع شده یا می شود، شامل وجوه قابل  - 2تقصره

 گردد.  انتبال نمی

گذار خارجی مجوز  در صورتی  ه شخصی ایرانی دارای سرمایه با منخأ خارجی یا سرمایه - 3هتقصر

را دریافت   -8313مصو(  –گذاری خارجی  گذاری خارجی مو و  قانون تخویق و حمایت سرمایه سرمایه

یادشده از بينی شده در قانون  نموده باشد، عالوه بر تسهيالت مو و  ای  ماده، از مزایا و تسهيالت پيش

بينی شده برای نبل و انتبال سرمایه خود به داخل یا خار  از ایران نيز برخوردار  جمله تسهيالت پيش

 است. 

(، 83( خار  است و مبررات الزم در مورد آنها براساس بندهای)1( و)7موارد زیر از شمول مواد) - 11ماده 

 رسد:  صوین شورا می( قانون بازار اورا  بهادار، به ت4(  ماده)85( و )84)
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زمان در بورس یا بازار خار  از  سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خار  از بورس  ه ه  - 8

 اند. بورس  خور دیگری پذیرفته شده

آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خار  از بورس  ه برای معامله  - 2 

 در  خور دیگر به هر هریق اختصا  یابد. اشخا  خارجی 

 اورا  بهادار صادره توسط ناشر خارجی  ه در بورس یا بازار خار  از بورس ایرانی پذیرفته شده باشند.  - 3

آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خار  از بورس  ه بصورت ارزی معامله  - 4

 شوند.  می

های  گذار خارجی تابع سبف ک سایر اورا  بهادار از ققيل اورا  مخار ت برای سرمایهتمل - 12ماده 

 شده توسط شورا  خواهد بود.  تعيي 

رسد، در دستورالعمل اجرایی ای   نامه به تصوین شورا  می دستورالعمل اجرایی ای  آیي  -15ماده 

ها، بازارهای خار  از بورس،  تفویت به بورسنامه، تمام یا برخی از وظایف و اختيارات سازمان، قابل  آیي 

باشد. در صورت  گذاری مر زی اورا  بهادار و تسویه وجوه و  ارگزاران می های سترده ها، شر ت  انون

 تفویت، سازمان موظف است بر عملکرد اشخا  یادشده نظارت نماید. 

( قانون برنامه چهارم توسعه 85ماده) نامه اجرایی بند) ( نامه، آ ي  از تاری  ابالغ ای  آ ي  - 14ماده 

مو و  تصوین نامه شماره  – 8313مصو(  -اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 گردد. لغو می 81/3/8314هو مورخ 33373/ت 85181

 

 محمد رضا رحیمي

 معاون اول ريیس جمهور
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 فصل دوم:

هاي  اجرای سیاست  مصوبات شورای عالی

 ( قانون اساسي44صل چهل و چهارم )كلي ا
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تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی  –تصویب نامه" سازماندهی فعالیت های فرهنگی

 (42( ماده)5( قانون اساسی"، موضوا بند)44اصل چهل و چهارم)

 15/16/1589مورخ  111276/65مصوب شماره 

 ( قانون اساسی44چهل و چهارم)شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل  

 

 بسمه تعالي

 

( قووانون اساسووی، درجلسووه  44شووورای عووالی اجوورای سياسووت هووای  لووی اصوول چهوول و چهووارم)         

( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 42( ماده)3، به استناد بند)28/35/8311مورخ

( قوانون  44ی سياست های  لی اصل چهول و چهوارم)  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرا

تقليغاتي بوراي اجوراي سياسوت هواي كلوي اصول        -اساسی، به منظور سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي

 ( قانون اساسي،تصوین نمود:44چهل و چهارم)

تقليغوی بوا هودف ارتبوای      -تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند نسوقت بوه تهيوه برناموه فرهنگوی      -8

ش ها و هنجارهای دینی و ملی در زمينه حمایوت از سورمایه گوذاری مخورو  و مولود و      باورها، ارز

پختيقانی از توليد و توسعه آن و ایجاد فضای مالو(  سن و  ار اقودام نماینود و فعاليوت اجرایوی     

مناسن برای بهقود آن ها از هریق فرهن  سازی، اهال  رسانی و تقلي  برای گوروه هوای مختلوف    

 نخقگان، اساتيد حوزه و دانخگاه، امامان جمعوه وجماعات،مدیران، ارمنودان، ارگران،  مردم از ققيل 

دانووش آموووزان و دانخووجویان را بووا بهووره گيووری از شوويوه هووای موووثر فرهنگووی و تقليغووی و خوودمات 

 مرا ز،نهادها و موسسات فرهنگی و اشخا  خقره حبيبی و حبوقی  یربط به عمل آورند.

 ( فو  را در قالن محورهای زیر عملياتی نمایند:8ند مفاد بند )دستگاه های اجرایی مکلف  -2

توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولـت در تصـدی فعالیـت هـای      -الف

 اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی  

           تقيي  مو و  گذر از اقتصاد دولتی و تصودی اموور اقتصوادی توسوط موردم بوا اسوتفاده از ظرفيوت هوای

 لف نهادها از ققيل سازمان های مردم نهاد مخت

      آماده  ردن جامعه برای پذیرفت  تغييرات ساختاری در اقتصاد ملی و اهال  رسوانی و شوفافيت در ایو

 زمينه

 بسترسازی فرهنگی برای پذیرش اعمال حا ميت به جای اعمال تصدی توسط دولت 

     و ایفوای نبوش از سووی بخوش      آموزش و گسترش فرهن  در تمامي سواوح اجتمواعی بورای پوذیرش

 فعاليت های اقتصادی   خصوصی در

  تووروی   ووارآفرینی، ارزشوومند بووودن پووس انووداز، سوورمایه گووذاری مولوود و الگوسووازی اشووخا ، فعوواالن و 

 تخکل های اقتصادی موفق

ارتقاء و گسترش باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیـت هـای اقتصـادی بـه شـکل       -ب

 تعاونی
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  ی  روحيه مخار ت و فرهن  تعاون بوي  موردم و در فعاليوت هواي اقتصوادي بوه       تروگسترش و

 عنوان يك الگوي ارزشي مقتني بر اسالم

      تقليغات و اهال  رسانی گسترده در جهت آگاهی مردم از مزایای تخوکيل و توسوعه تعواونی

 ها و اولویت گذاری انجام فعاليت های اقتصادی به شکل تعاونی

 فيت ها و فرصت های سورمایه گوذاری و فعاليوت در قالون تخوكل هواي       معرفی زمينه ها، ظر

 تعاونی

   معرفی و الگوسازی شر ت ها و تخکل های تعاونی موفق 

 توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار   -ج

   اشاعه فرهن  رقابت سال  و مبابله با رفتارهاي اقتصادي انحصارگرایانه 

  جامعه به اهالعات اقتصادی و فراه  نمودن فرصوت  ترغين و تسهيل دسترسی یکسان افراد

 های عادالنه برای همگان

  اشوواعه فرهنوو  گووردش شووفاف و سووال  اهالعووات در فعاليووت هووای اقتصووادی و پيخووگيري از 

 رانت های اهالعاتی  

 توسعه و گسترش فرهنگ اسالمی در فعالیت هاي اقتصادي   -د

 تسریع در انجام امور مردم ارتباء و توسعه وجدان  اری و انضقا  اجتماعی و 

     تووروي  فرهنوو  تو وول، قناعووت، صوورفه جووویی، تحصوويل مووال حووالل، عوودم اسووراف و تقووذیر و 

 فرهن  سازي مصرف بهينه منابع   

وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم،تحبيبات و فناوری مکلف اند با رعايت مفاد مذكور در اي  تصوين  -3

( 44س مفاهي  مورتقط بوا چگوونگي اجوراي سياسوت هوای  لوی اصول)        نامه، نسقت به در  محتوي و انعكا

قانون اساسی و قانون مربو  به ای  سياست ها، در آموزش های پایه و كتن درسي و دانخوگاهی اقودام   

 نمایند.

سازمان صدا وسيمای جمهوری اسالمی ایران مکلوف اسوت  وم  رعايوت مفواد موذكور در ايو  تصووين          -4

اساسی خود، زمينوه بحوث و تقوادل نظور علموی و نظوری در موورد اصوول و فراینود          نامه، در راستاي وظايف 

صحيح انتبال اقتصاد از دولت به بخش های غيور دولتوی را فوراه  آورده و بوا توليود برناموه هوای راديوويي و         

( قوانون اساسوی و   44تلويزيوني در جهت گسترش آگاهی عموومی در زمينوه سياسوت هوای  لوی اصول)      

 ای  سياست ها، به مخاهقان داخلی و خارجی اقدام نماید.   قانون مربو  به

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف اسوت برناموه هواي آموزشوی ویوكه        -5

برای تمامي دستگاه های اجرایی  خور تهيه نماید توا از هریوق آن اصوول و مقوانی نظوری سياسوت هوای        

ن مربو  به ای  سياست ها،آموزش داده شود.دسوتگاه هوای اجرایوی    ( قانون اساسی و قانو44 لی اصل)

مکلفند با هماهنگی معاونت یاد شده، اقدامات الزم برای برنامه ریوزی و اجورای دوره هوای آموزشوی موورد      

 نظر را در ساح واحدهای اجرایی خود فراه  آورند.

ر توسووعه فرهنوو  حمایووت از  وزارت فرهنوو  و ارشوواد اسووالمی موظووف اسووت اقوودامات الزم بووه منظووو     -1

 پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنري و رسانه ای را در زمينه های مذ ور در ای  تصوین نامه به عمل آورد.

وزارت امووور اقتصووادی و دارایووی موظووف اسووت بووه منظووور ايجوواد جا بووه بووراي سوورمايه گووذاران داخلووي و   -7

ايي  یربط، فرصت های سرمایه گذاری در خوور  خارجي، با همکاری وزارت  خور و سایر دستگاه های اجر

 را به تفکيک ملی و استانی شناسایی نموده و نسقت به اهال  رسانی، تقلي  و تروی  آن اقدام نماید.

وزارت امور خارجه مکلف است با رعايت مفاد موذكور در ايو  تصووين ناموه، بوا اقودامات مووثر فرهنگوی و          -1

د، و عيت  خوور را از جهوت فرصوت هوای مناسون سورمایه گوذاری و        تقليغی، از هریق نمایندگی های خو
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توليد برای ایرانيان مبي  خار  از  خور و موسسات اقتصادی بي  المللوی مونعکس و زمينوه هوای مناسون      

 برای همکاری و مخار ت بخش خصوصی و فعاالن اقتصادي  خورهای دیگر را فراه  نماید.

 ران و اتوا  تعواون مركوزي جمهووري اسوالمي ايوران مكلوف هسوتند         اتا  بازرگوانی و صونایع و معوادن ايو     -1

( قانون اساسوي  44تقليغاتی خود در اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم) -برنامه های فرهنگی

 را در قالن محورهای مورد نظر ای  تصوين نامه، هماهن  و اجرا نمايند.

ن اصوالح مووادی از قوانون برناموه چهوارم توسوعه       ( قوانو 11تمامی دستگاه های اجرایی  مخمول ماده) -83

اقتصووادی، اجتموواعی و فرهنگووی جمهوووری اسووالمی ایووران و اجوورای سياسووت هووای  لووی اصوول چهوول و    

تقليغواتي خوود را    –( قانون اساسی مکلف هستند هر شش ماه یک بارگزارش اقدامات فرهنگوي 44چهارم)

( قووانون 44ی اجوورای سياسووت هووای  لووی اصوول)بووه وزارت امووور اقتصووادي و دارايي)دبيرخانووه شووورای عووال

 اساسی( ارايه نمایند.

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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 آیین نامه اجرایی"سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیت های 

 (5( بند)ب( ماده)2راه و راه آهن"موضوا تبصره)

 8/1588/ 4مورخ  111768/1/65مصوب شماره 

 ( قانون اساسي44هاي كلي اصل چهل و چهارم) شوراي عالي اجراي سیاست 

  

 بسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي  -وزارت راه و ترابری

 

( قانون اساسی جمهوری اسوالمی ایوران   44شورای عالی اجرای سياست های  لی اصل چهل و چهارم)

يخنهاد مخترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایوی و بوه   بنابه پ 81/7/8311در جلسه مورخ

( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و    3( بند)(( ماده)2استناد تقصره)

( قانون اساسوی  وه   44فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لی اصل چهل و چهارم)

در ای  آیي  نامهیقانونی ناميده می شود، آیي  نامه سه  بهينه بخش های دولتوی و غيردولتوی    از ای  پس

 در فعاليت های راه و راه آه  را به شرح زیر تصوین نمود:

 آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن

 فصل اول: بخش راه

 ی عمومی  خور متعلق به دولت است.مالکيت راه ها -1ماده

وزارت راه و ترابری مکلف است در چوارچو( برناموه هوای توسوعه ای  خوور نسوقت بوه احودا  راه          -2ماده

 های عمومی  خور از هریق بخش غير دولتی اقدام نماید.

ي مودت  احدا  راه های عمومی با مجوز وزارت راه و ترابری بوا هودف بهوره بورداری انتفواعی بورا       -1تبصره 

 معي  توسط بخش غير دولتی و یا با مخار ت وزارت یاد شده مجاز است.

دستورالعمل نحوه اخذ مجوز و شرایط متبا يان احدا  راه های عموومی ظورف مودت سوه مواه        -2تبصره 

 پس از ابالغ ای  آیي  نامه توسط وزارت راه و ترابری تهيه و به اهال  عموم خواهد رسيد.

ایم  سازی و تعمير، مرمت و بازسازی راه های عمومی  خوور از وظوایف دولوت)وزارت    نگهداری،  -5ماده 

 راه و ترابری( است.

دولت)وزارت راه و ترابری( مکلف است اقدامات مو و  ای  ماده را از هریق خريود خودمت از بخوش     -تبصره

 غيردولتی انجام دهد.

مسوافر توسوط دسوتگاه هوای دولتی،نظوامی      هرگونه فعاليت در زمينه حمل و نبول عموومی بوار و     -4ماده

 وانتظامی ممنو  است.

در موارد ا اراری و وقو  حوواد  غيرمترققوه، بنابوه پيخونهاد سوازمان مودیریت بحوران  خوور و          -1تبصره 

تایيد  ارگروهی مر ن از وزیران راه و ترابری، خور و بازرگانی، انجام امور فو  به صورت موقت و حدا ثر توا  

 ا اراری توسط دستگاه هاي فو  بالمانع است. پایان و عيت

 دسوتگاه هوای نظوامی و انتظوامی     چگونگی انجام عمليوات جابجوایی محمولوه هوای مورتقط بوا       – 2تبصره 

براساس دستورالعملی خواهد بود ه ظرف مدت سه ماه بعود از تصووین ایو  آیوي  ناموه، بنوا بوه پيخونهاد          

ارت راه و ترابوری بوه تصووین فرمانودهی  ول نيروهوای مسولح        وزارت دفا  و پختيقانی نيروهای مسلح و وز

 خواهد رسيد.  
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انجام هرگونه خدمات رفاهی جانقی نظير احدا ، بهره برداری و نگهداری از مجتموع هوای خودمات     -3ماده

 بوووي  راه هوووا و پایانوووه هوووای عموووومی بوووار، مسوووافر و شوووهرک هوووای حمووول و نبلوووی و تيرپوووارک هوووا و    

 ممنو  است. 8311ابتدای سال  باسکول ها توسط دولت از 

احدا  پایانه های مرزی، پاسگاه پليس راه، قرارگاه و راهدارخانه ها از شمول ای  بند مسوتثنی   -1تبصره 

 است.

وزارت راه و ترابری)سازمان راهداری وحمل و نبل جاده ای( موظف است حودا ثر توا پایوان سوال      -2تبصره 

ایانه های بار و مسافر  ه در مالکيت دولت هستند را به بخوش  تمامي تاسيسات جانقی، رفاهی و پ 8311

 غيردولتی واگذار نماید.

نصن و بهره برداری از تابلوهای تقليغاتی در حاشيه راه هاي عمومي فبط توسط بخش غيردولتوی   -6ماده

 با اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري)سازمان راهداری و حمل ونبل جاده ای( مجاز است.

سازه های تابلوهای مزبور اع  از احداثی توسط سازمان یاد شده یا بخش غيردولتوی در مالکيوت    - تبصره

آن سازمان بوده ولی صددرصد امر بهوره بورداری و نگهوداری آن هوا موی بایسوتی در قالون قورارداد اجواره و          

 پرداخت هزینه اجاره آن از هریق بخش غيردولتی صورت گيرد.

ه ریزی و تنظي  مبررات مربو  به احودا  و بهوره بورداری از راه هوای عموومی      سياستگذاری، برنام - 7ماده

 خور بر عهده وزارت راه و ترابری است و بخش غير دولتی مکلف است  ليه استانداردها،  وابط، مبوررات  

 و مخخصات فنی و ایمنی در ای  زمينه ها را رعایت نماید.

 فصل دوم : بخش راه آهن

های قابل واگذاری راه آه  به بخش غيردولتی متضم  تعيوي  سوه  ايو  بخوش     فهرست فعاليت  –8ماده

 درهر فعاليت، ماابق جدول زیر تعيي  می شود.
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فهرست فعالیت های قابل واگذاری راه آهن به بخش غیردولتی و سهم این بخش در هر 

 فعالیت

 ردیف

سه  بخش  نام فعاليت

غيردولتی)در

 صد(

 833 و خدماتی مربو  و راهقری قاارهای مسافری انوا  واگ  های مسافری 8

  833 انوا  واگ  های باری و راهقری قاارهای باری 2

 833 انوا  لکوموتيو و خود خنده ها و بهره برداری از آنها 3

 833 نگهداری و تعميرات ناوگان و تأمي  قاعات مورد نياز 4

 833 مدیریت ترافيک و بهره برداری از شقکه خاو  ریلی 5

 833  ارگاه و دپوهای نگهداری وتعميرات ناوگان 1

7 
 ارخانه ها،  ارگاه های تأمي  و توليد مواد، قاعات، ماشوي  آالت و تجهيوزات مربوو  بوه     

 بخش ریلی
833 

 833  ارگاه هاي نگهداری و بازسازی خاو ، ابنيه فنی و عالی  و ارتقاهات 1

 833 و بازسازی خاو  و بهره برداری و نگهداری از آنهاماشي  آالت مکانيزه احدا ، نگهداری  1

 23 ایستگاه های مسافری و باری 83

 833 نگهداری و تعميرات ارتقا  و عالی  الکتریکی 88

 13 خدمات مهندسی و مخاوره تحبيباتی و پكوهخی 82

 13 (ITتکنولوژی اهالعات) 83

 833 تعميرات و نگهداری خط و ابنيه فنی 84

 833 ميرات و نگهداری ساختمان وتاسيسات)جاری و اساسی(تع 85

 833 بهره برداری از گارهای مانوری 81

 33 پایانه ها، باراندازها، انقارها، زمي ، ساختمان و تأسيسات 87

 833 تجاری(-مالکيت خاو  فرعی)صنعتی 81

 

ت و آنچوه  وه در آینوده    صددرصد مالکيت خاو  اصلی راه آه  شامل خاو  موجود، درحوال سواخ   -9ماده

ساخته می شود و همچني  مالکيت ناوگان و ماشي  آالت امداد ریلی در اختيار دولوت بووده و قابول انتبوال     

به بخش غيردولتی نيست. در عي  حال امکان فعاليت، احدا  و سرمایه گذاری بخش غيردولتی در خاوو   

وابط مربووو  از ایوو  خاووو  بهووره بوورداری  اصوولی راه آهوو  وجووود دارد و ایوو  بخووش مووی توانوود بووا رعایووت  وو  

نماید.هزینه فعاليت های مورد واگذاری در امور نگهداری وبازسوازی زیور سواخت ریلوی توسوط دولوت توامي         

 می شود.

تجاری( راه آه  شامل خاو  موجود، در حوال سواخت و   -صددرصد مالکيت خاو  فرعی)صنعتی -11ماده

تبال به بخش غيردولتی است. مالکيت خاو  فرعی موجوود بوا   آنچه  ه در آینده ساخته می شود، قابل ان

 اولویت به ایجاد  ننده خط، قابل انتبال است.  

فعاليت ها و امور مربو  به مدیریت عالی ترافيک شقکه، ايمني سير و حر ت، اعاای مجوزهای  -11ماده 

لی و صودور اسوناد ریلوی و    احدا  زیرساخت های ریلی، بهره برداری و سرمایه گذاری در زیر بخش های ری

اباال آنها و تغيير اربری امور واگذار شده ریلی به بخش غيردولتی، در اختيار دولت است. اقدامات مو وو   

 ای  ماده می تواند از هریق خريد خدمت از بخش غيردولتی صورت گيرد.
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یلوی و چگوونگی   سياست گذاری، برناموه ریوزی، هودایت، نظوارت و راهقوری اموور حمول و نبول ر         -12ماده 

تنظي  مبررات و توسعه فعاليت ها در ای  بخوش بور عهوده  وزارت راه و ترابوری اسوت و بخوش غيور دولتوی         

 مکلف است  ليه استانداردها،  وابط، مبررات و مخخصات فنی و ایمنی در ای  زمينه ها را رعایت نماید.  

 فصل سوم : سایرموارد

گونه اقدامات الزم به منظور ایجاد مخو  های مناسون بورای    وزارت راه و ترابری مکلف است هر -15ماده

جلن و حضور موثر بخش غير دولتی را در فعاليت های راه و راه آه  به عمل آورد.وزارت مزبور مکلف اسوت  

ترتيقی اتخا  نماید تا نرخ بهره برداری از شقکه ریلی به گونه ای تعيي  شود  وه  وم  توأمي  هزینوه هوای      

ز شقکه در بخش ریلی، نرخ مذكور برای فعاالن ای  بخش نسقت به سوایر شويوه هوای حمول     بهره برداری ا

 ونبل دارای مزیت باشد.

چنانچوه درخصوو   ليوه فعاليووت هوا و اموور مخومول واگووذاری مورتقط بوا راه و راه آهو ، بخووش           -14مـاده  

یوا در مووارد خوا  بوا تصووین       غيردولتی شرایط یا انگيزه اقتصادی الزم برای انجام آن ها را نداشته باشود و 

( ای  آیي  نامه، نسقت بوه انجوام ایو  فعاليوت هوا اقودام       83هيات وزیران، وزارت راه و ترابری با اولویت ماده)

 می نماید.  

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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 (16(ماده)1تبصره) هاي مالي و يا غیرمالي"، موضوا دستورالعمل" نحوه اعمال مشوق

 18/1/1588مورخ   216293/2/65  مصوب شماره

 ( قانون اساسی44اصل چهل و چهارم ) شورای عالی اجرای سیاست های کلی

   

  بسمه تعالی  

 هیات واگذاری –وزارت امور اقتصادی و دارایی 

رخ  ( قانون اساسي در جلسه مو44)چهل و چهارمهاي كلي اصل  شوراي عالي اجراي سياست 

قانون اصالح موادي از « 81»ماده « 8»بنا به پيخنهاد هيأت واگذاري و به استناد  تقصره  27/88/8317

هاي  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست

و يا غيرمالي  هاي مالي ( قانون اساسي،دستورالعمل نحوه اعمال مخو 44م)چهل و چهار كلي اصل

 مو و  ماده یاد شده را به شرح زير تصوين نمود:

 دستور العمل نحوه اعمال مشوق هاي مالي و يا غیرمالي 

هيات واگذاري مكلف اسوت بوه خريوداران سوهام كنترلوي شوركت هوایي  وه حا ور باشوند تعوداد             -1ماده 

گذاري ثقت شده اسوت، بوه ترتيون     ار نان شر ت را هي دوره تبسيط، به ميزاني بيش از آنچه در سند وا

 مبرر در اي  دستورالعمل افزايش دهند، مخو  هاي مالي و يا غيرمالي اعاا نمايد.

ــاده   هيووأت واگووذاري مكلووف اسووت بووه خريووداران سووهام شووركت هووايي كووه اقوودام بووه آموووزش و           -2م

تيون مبورر در ايو     هواي واگوذار شوده در واحود خوود نماينود، بوه تر        هواي موازاد سایرشوركت    به كارگيري نيورو 

 هاي مالي و يا غير مالي اعااء نمايد. دستورالعمل، مخو 

اعااي مخو  هاي مالي و يا غير مالي مو و  اي  دستور العمول، منوو  بوه ارایوه برناموه كتقوي        -5ماده 

خريدار براي حفظ و افزایش ساح اشتغال موجود و بازآموزي  ار نان شر ت، پيخونهاد سوازمان خصوصوي    

 صوین هيات واگذاری است.   سازي و ت

هواي موالي و    سازمان خصوصي سازي مكلف است در زمان واگذاري سهام، مو و  ارایه مخوو   -4ماده 

هاي فروش و يا مكاتقات مربو ، به اهال  عموم و  يا غيرمالي و تعهدات مو و  اي  دستورالعمل را در آگهي

 متبا يان برساند.

ست هنگام واگذاري شر ت، به منظور دسوتيابي بوه شاخصوي    سازمان خصوصي سازي موظف ا -3ماده 

مناسن برای محاسقه مخو  هاي مالي مو و  اي  دستورالعمل، اندازه شركت هاي قابل واگوذاري را بور   

اساس ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت و يا تعداد كاركنان آن به ترتين زير هقبه بنودي نمايود. در   

اساس معيار )الف( و )((  يل، هر حالت كه شوركت را در هقبوه بواالتر قورار دهود،       ارزيابي اندازه شركت بر

 معيار اندازه شركت است.

اندازه شركت بر اساس ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت معادل قيمت پايه هر سه   ور(   -الف

 در تعداد كل سهام.
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 ميزان ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت اندازه شركت

 ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري  يكصد ميليارد ريال  كوچك

 يكصد ميليارد ريال> ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت  پانصد ميليارد ريال  متوسط

 پانصد ميليارد ريال> ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت  هزار ميليارد ريال  بزرگ

 ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري  <هزار ميليارد ريال  خيلی بزرگ

 اندازه شركت بر اساس تعداد كاركنان. -ب

 

اجد شرايط به تفكيك سوه نوو  مخوو     مخو  هاي مالي مو و  اي  دستورالعمل به خريداران و -6ماده 

شامل تخفيف حداكثر معادل پن  درصد اصل ثم  معامله، يا كاهش حداكثر معادل سی درصد سود فوروش  

اقساهي و يا تخفيف زماني به مفهوم بازنگري در مودت قورارداد ناشوي از تاويول دوره بازپرداخوت اقسوا ،       

 هي به شرح  يل است:حداكثر به مدت دو سال بدون احتسا( سود فروش اقسا

میزان مشوق اعطايي به خريداران در قبال افزايش تعداد كاركنان نسبت به تعداد ثبت شده 

 در سند واگذاري 

 تعداد كاركنان اندازه شركت

 نفر يا كمتر 53 كوچك

 نفر 533تا  58بي   متوسط

 نفر 2533تا  538بي   بزرگ

 نفر 2533بيختر از  خيلی بزرگ

 نو  مخو  اعاايي به خريداران رديف
شركت 

 خيلی بزرگ

شركت 

 بزرگ
 شركت متوسط

شركت 

 كوچك

8 

درصد تخفيف در اصل ثم  معامله 

% افزايش در ساح 83به ازاي هر 

 تعداد كاركنان

5/3 4/3 3/3 2/3 

2 

درصد كاهش سود فروش 

% افزايش 83اقساهي به ازاي هر 

 در ساح تعداد كاركنان

3 5/2 2 5/8 

3 

مدت تمديد دوره فروش اقساهي 

% افزايش در ساح 83به ازاي هر 

 تعداد كاركنان

 ماه 8 ماه 5/8 ماه 2 ماه 5/2
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  ماده افزايش ميوانگي  سواالنه تعوداد  ار نوان شوركت      شر  استفاده از مخو  هاي مو و  اي -1تبصره

پس از واگذاري نسقت به تعداد ثقت شده در سند واگذاري با توجه بوه  افوراد جوايگزي  شوده در ازای افوراد      

بازنخسته و بازخريد شده هوي سونوات پوس از واگوذاري اسوت، مخورو  بور آنکوه هيچگواه  واهش تعوداد            

 %( بيختر نقاشد.83ده درصد ) ار نان هي دوره مورد بررسي از 

مقناي سنجش تغييرات اشتغال در شركت واگوذار شوده پرداخوت مسوتمر حوق بيموه حوداقل بوه          -2تبصره

مدت يك سال در مورد كاركنان جديداالستخدام پس از واگذاري تا موعد درخواست و ارایه مسوتندات معتقور   

 تغال است.حق بيمه پرداخت شده از سوي خريداران در شرايط افزایش اش

مخو  هاي مالي مو و  اي  دستورالعمل هي مدت پن  سال بعد از زمان واگوذاري )در خصوو     -7ماده 

واگذاري هاي نبدي( و هي دوره تبسيط )در خصو  واگذاري هواي نبود و اقسوا (، حوداكثر در دو نوبوت و      

قابول   درخواسوت خريوداران  پس از گذشت حداقل دو دوره مالي عملكرد شركت بعد از زمان واگذاري، بنا به 

 محاسقه و اعاا خواهد بود.

چنانچه زمان پرداخت ثم  نبدي معاملوه از سووي خريوداران سوهام مو وو  ايو  دسوتورالعمل در         -تبصره 

شش ماهه اول سال مالي شركت باشد، سال مزبور به عنوان سال مالي عملكورد خريودار منظوور خواهود     

 عنوان عملكرد ققل از واگذاري شركت محسو( مي شود.شد و در غير اي  صورت سال يادشده به 

انتخا( نو  و تعيي  ميزان مخو  هاي مالي مو و  اي  دستورالعمل در هر مورد بنا به پيخونهاد   -8ماده 

   سازمان خصوصي سازي به تصوين هيات واگذاري خواهد رسيد.

دير از خريداران برتري كه سازمان خصوصي سازي موظف است همه ساله نسقت به معرفي و تب -9ماده 

 مخمول مخو  هاي اي  دستورالعمل شده اند اقدام نمايد.

هاي اي  دسوتورالعمل از محول بواقي مانوده اقسوا  خريودار        كليه منابع الزم براي اعااي مخو  -11ماده 

زم تأمي  و پرداخت خواهد شد. در صورت عدم كفايت حصه باقي مانده اقسا  خريدار بوراي توأمي  منوابع ال   

هاي اقساهي و يا در مووارد فوروش نبودي، منوابع      هاي اي  دستورالعمل در فروش برای تأمي  مالي مخو 

داري كل  خور از محل حسا( رد وجوه درآمدهاي حاصل از فوروش   مذكور حسن مورد، با هماهنگي خزانه

 ها تأمي  و پرداخت خواهد شد. سهام شركت

ی در خصوو  شور ت هوایی  وه از شورایط خوا  برخووردار        با پيخنهاد سازمان خصوصوی سواز   -11ماده 

باشند، هيات واگذاري می تواند نو  و ميزان مخو  هاي مالي مو و  اي  دستورالعمل را تعيي  و تصوين 

 نماید.

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش  آیین نامه اجرایی" نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط

 (27( ماده )4کارکنان سازمان خصوصی سازی"، موضوا تبصره )

 18/12/1587 مورخ   217946/216192/2/65  مصوب شماره

 (قانون اساسی44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل )

 

 بسمه تعالی

 هیات واگذاری -وزارت امور اقتصادی و دارایی 

  

( قوووانون اساسوووی در جلسوووه 44هوووای  لوووی اصووول چهووول و چهوووارم ) رای سياسوووتشوووورای عوووالی اجووو

قوانون اصوالح مووادی    « 27»ماده « 4»بنا به پيخنهاد هيأت واگذاری و به استناد تقصره  27/88/8317 مورخ

از قووانون برنامووه چهووارم توسووعه اقتصووادی، اجتموواعی و فرهنگووی جمهوووری اسووالمی ایووران و اجوورای          

قانون اساسی،آیي  نامه اجرایوی نحووه هزینوه  ورد اعتقوارات      « 44»و چهارم  های  لی اصل چهل سياست

 مربو  به آموزش،ترغين،تخویق و پاداش  ار نان سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر تصوین نمود:

آیین نامه اجرایی نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش 

 یکارکنان سازمان خصوصی ساز

  

 13سازی بابت آموزش های ویكه و تخصصی  وتواه مودت، توا سوبف      به  ار نان سازمان خصوصی - 1ماده 

ساعت درهر سال، مقلغی معادل حدا ثردو ماه و ني  حبو  و مزایوای مسوتمر ماهانوه بوه تخوخي  مودیر       

 عامل سازمان از محل اعتقارات مو و  ای  آیي  نامه پرداخت خواهد شد.

رت اعزام  ار نان سازمان خصوصی سازی به خار  از مر ز )در داخول  خوور( بورای اجورای     در صو - 2ماده

دوره های آموزشی و یا تدریس، عالوه بر سبف های تعيي  شده در مبوررات مربوو ، هزینوه هوای اقاموت،      

 غذا و ایا( و  ها( آنان قابل پرداخت است.

قووانون اساسووی و اجوورای مالووو(  « 44»هووای  لووی اصوول  بووه منظووور تحبووق اهووداف سياسووت  - 5مــاده 

 های خصوصی سازی در  خور و تسریع در دستيابی به شاخ  هایی از جمله: برنامه

 اهال  رسانی مناسن به منظور شفاف سازی و جلوگيری از رانت خواری،  -

 انجام ماالعات پایه ای و تاقيبی، -

 اصالح و  ارآمدسازی مبررات اجرایی،  -

 ها، اصالح ساختار و بهسازی شر ت ها،سازی بنگاه  آماده   -

 بازاریابی مناسن و جذ( سرمایه گذاران بالبوه داخلی و خارجی،   -

 عر ه بنگاه های دولتی و متعلق به دولت،   -

 مک به توسعه مخار ت عمومی از هریق واگذاری تدریجی سوهام بوه عمووم موردم و بسوط و تعميوق          -

 بازار بورس،

 ای و وصول درآمد های پيش بينی شده حاصل از واگذاری ها، تحبق اهداف بودجه   -

 ها و افزایش حج   می و  يفی واگذاریها تحبق برنامه   -

سازمان خصوصی سازی می تواند به  ار نانی  ه در تحبق اهداف خصوصی سازی عملکرد ویكه و موثری 

 اداش  ارایی پرداخت نماید.داشته اند، حدا ثر سه ماه حبو  و مزایای مستمر ماهانه به عنوان پ

پاداش های مو و  ای  آیي  نامه، بوه تصووین    دستورالعمل نحوه و ميزان پرداخت حق التدریس و - 4ماده 

 هيات عامل سازمان خصوصی سازی خواهد رسيد.
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اعتقارات مورد نياز ای  آیي  نامه همه ساله پس از تصوین مجمع عموومی سوازمان، عينوا در ردیوف      -3ماده

  ه بودجه ساالنه  ل  خور منظور خواهد شد.الیح

           

  

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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 (58( تا)54نامه اجرايي" توزيع سهام عدالت" موضوا مواد) آيین

 29/1/1588مورخ 226157/1/65  شماره  مصوب

 ( قانون اساسی44) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم شورای عالی اجرای

 

 بسمه تعالی

 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی –وزارت تعاون  –وزارت امور اقتصادی و دارایی

  

( قانون اساسي در جلسه 44چهل و چهارم) شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل               

ارت تعاون و به استناد بنا به پيخنهاد مخترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وز27/88/8317مورخ 

( قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 31( تا)34مواد)

مصو( سال  -( قانون اساسي44چهارم) چهل و هاي كلي اصل جمهوری اسالمی ایران و اجراي سياست

مو و  توزيع سهام عدالت  نامه اجرايي فصل شخ  قانون یاد شده آيي  -مجلس شوراي اسالمي 8317

 را به شرح زير تصوين نمود:

 نامه اجرايي توزيع سهام عدالت آيین

 روند: نامه اصاالحات زير در معاني مخروح مربو  به كار مي در اي  آيي   -1ماده 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قانون:  -1

( قانون اساسي 44چهل و چهارم) ان و اجراي سياست هاي كلي اصلجمهوری اسالمی ایر

 مجلس شوراي اسالمي.  8317مصو( سال 

 ( فصل هفت  قانون.31هيأت واگذاري مو و  ماده)هیأت واگذاري:  -2

اتقا  ايراني مبي  داخل كخور شامل شش دهک زیر  ه به صورت علمی مشمولین طرح:  -3

 شناسایی می شوند:

 دي كخور با اولويت روستانخينان و عخاير. دو دهك پايي  درآم -

 دهك های سوم تا شخ  بعدی كه مخمول هرح واگذاري سهام عدالت می شوند. -

سهام مخموالن هرح شركت هایي  ه با عضویت شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني: -4

نبش  یعدالت درهر شهرستان تخکيل می شوند و وظایف ارا ه خدمات به اعضاء و  مک به ایفا

 در اداره شر ت های سرمایه گذاری استانی را بر عهده دارند.

شركت هایي  ه باعضویت)سهامداری(شركت هاي گذاري استاني: شركت هاي سرمايه -5

صورت سهامي خا  قابل تقدیل به سهامی عام، در  تعاوني عدالت شهرستاني هر استان به 

 قالن قانون تجارت تخكيل و اداره می شوند.

گذاري استاني  ام شش دهك درآمدي كخور كه به شركت هاي سرمايهسه سهام عدالت: -6

شود تا در ازاي آن شركت هاي مزبور معادل مقل  آن، سهام شركت سرمايه گذاري  واگذار مي

استاني را از هریق شر ت های تعاونی عدالت شهرستانی به مخمولي  سهام مزبور)اعضاي 

 تعاوني ها( واگذار نمايند.

سازي مكلف است سهام عدالت قابل واگذاري مصو( دولت را در اجراي قانون  خصوصيسازمان  -2ماده 

( درصد از 43و به منظور گسترش مالكيت عمومي و تأمي  عدالت اجتماعي، حداكثر تا سبف چهل )

( قانون، براساس مصوبات 2( ماده)2مجمو  ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري در هر بازار مو و  گروه)
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گذاري استاني متناسن با تعداد سهامداران شركت هاي تعاوني  اگذاري به شركت هاي سرمايههيأت و

 عدالت شهرستاني هر استان واگذار نمايد.

گذاري استاني واگذار خواهد شد. سهام  هاي سرمايه صورت مستبي  به شركت سهام عدالت به -5ماده 

سن با  سر تخفيفات قانونی و اقسا  پرداختی مزبور در توثيق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متنا

 از توثيق خار  می شود.

( قانون را در قالن شر ت 34( قانون  ه مخمولي  بندهای)الف( و)(( ماده)35در اجرای ماده) -4ماده 

های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی 

ام دولتی را  ه در اختيار شر ت  ارگزاری سهام عدالت است با همان قيمت سازی مکلف است  ليه سه

ققلی واگذار شده متناسن با تعداد اعضای شر ت های تعاونی عدالت شهرستانی به شر ت های 

 سرمایه گذاری استانی واگذار نماید.

 ت سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت حدا ثر سه ماه ترتيقات انحالل شر -1تبصره

  ارگزاری سهام عدالت را فراه  نموده و نسقت به تصفيه آن اقدام نماید. 

 سهام مو و  ای  ماده، مخمول  ليه  وابط و احکام مربو  به سهام عدالت خواهد بود. -2تبصره

مقناي .شوند شركت هاي مورد واگذاري فبط از شركت هاي پذیرفته شده در بورس تعيي  مي -3 ماده

بهاي فروش نبدي سهام غير بلو ی است كه  ،در بورسده رفته شپذيم شركت هاي گذاري سها قيمت

شود و به  سازي تعيي  مي ( قانون توسط سازمان خصوصي43بند)الف( ماده) (3جزء)نامه  ماابق آيي 

  رسد. تصوين هيأت واگذاري مي

گذاري  رمايهسازي موظف است از هريق انعباد قرارداد با شركت هاي س سازمان خصوصي -6ماده 

بيني شده باشد، نسقت به فروش سهام متعلق به دولت و  استاني كه  مانت اجرايي الزم در آن پيش

بايستي در قراردادهاي منعبده تصريح  شركت هاي دولتي به اي  شركت ها اقدام كند. سازمان مذكور مي

شد و متناسن با سود  نمايد ثم  معامله از محل سود ساالنه شركت هاي واگذار شده تسويه خواهد

دريافتي يا تخفيفات اعاايي و بالفاصله پس از آن نسقت به تسويه و آزادسازي آن بخش از سهام كه 

 شود، اقدام خواهد شد. بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول يا مخمول تخفيف مي

( درصد 53)سهام مورد واگذاري بابت مخموالن دو دهك پايي  درآمدي شامل احتسا( پنجاه  -1تبصره

تخفيف در بهاي واگذاري و به صورت اقسا  ده ساله خواهد بود و مخمولي  دهك هاي سوم الي شخ  

 شوند و هول دوره تبسيط آنان در نيز صرفًا از مزاياي تبسيط حداكثر ده ساله واگذاري سهام برخوردار مي

 تعيي  خواهد شد. هيات واگذاری

نامه و واريز  صول اقسا  سهام واگذار شده مو و  اي  آيي سازي مسئوليت و سازمان خصوصي -2تبصره

آن به حسا( خزانه را بر عهده خواهد داشت و چنانچه ميزان سود دريافتي در هر سال تكافوي ميزان 

اقسا  دريافتني همان سال را ننمايد، بدهي خريداران سهام از سود دريافتني سنوات بعد قابل تسويه 

 خواهد بود.

هور كامل تسويه نخده باشد،  ورتي كه در پايان دوره تبسيط، بهاي سهام مورد واگذاري بهدرص -5تبصره

خريداران مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه رثسًا نسقت به پرداخت بدهي و تسويه حسا( سهام مورد 

سازي به ميزان مقل  بدهي تسويه شده سهام  خريداري اقدام كنند. در غير اي  صورت سازمان خصوصي

مورد وثيبه را آزاد می نماید و نسقت به وصول ماالقات خود از محل فروش سهام باقي مانده وفق مبررات 

 اقدام خواهد نمود.

درآمد منظور  هاي بالعو  دولت به اقخار ك  ( اي  ماده به حسا( كمك8تخفيف مو و  تقصره) -4تبصره

 شود. مي
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سازي مكلفند با همکاری شر ت بورس اورا   وصيسازمان بورس و اورا  بهادار و سازمان خص -7ماده 

های  ، تمهيدات الزم براي پذيرش شركت8311بهادار و سایر دستگاه های  یربط حدا ثر تا پایان سال 

سرمایه گذاری استانی را در بورس فراه  نمايند. در عي  حال شر ت های سرمایه گذاری استانی نيز 

نموده و بدی  منظور باید ابتدا به شر ت های سهامي عام می بایستی برای پذیرش در بورس اقدام 

 شوند. شركت های مزبور مالكيت و مديريت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند  تقديل 

سازمان بورس و اورا  بهادار مكلف است در اجرای  داشت.در صورت عدم تحبق شرایط پذیرش بورس،

کان خريد و فروش سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني را در ، ام8311( قانون تا پایان سال 37ماده)

 فرا بورس فراه  نمايد. 

به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شر ت های سرمایه گذاری استانی می توانند از هریق  -8ماده 

تخکيل  انون)سازمان مردم نهاد( امور مربو  به حبو  سهامداری خود در مجامع عمومی شر ت های 

ذارشده را اعمال نمایند.سازمان بورس و اورا  بهادار و دستگاه های  یربط مکلفند نسقت به اعاای واگ

 مجوز تخکيل و فعاليت  انون یاد شده اقدام نمایند.

( قانون نسقت به آن ميزان از سهام واگذار شده، مجاز به 11دستگاه هاي اجرايي مو و  ماده) -9ماده 

يش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت هاي مورد واگذاري نيستند. ای  هيچ نو  اقدام منجر به افزا

هاي  منظور انتخا( مديران شركت گذاري استاني به  دستگاه ها اجازه اخذ وكالت از شركت هاي سرمايه

نيز برای انتخا( مديران شركت هاي سرمايه گذاري استاني و شركت هاي تعاوني عدالت واگذار شده و 

را نخواهند داشت.همچني  پذیرش هرگونه سمت مدیریتی حتی به صورت غير موظف در  نيشهرستا

شر ت های واگذارشده، شر ت های سرمایه گذاری استانی، شر ت های تعاونی عدالت شهرستانی و 

 ( ای  آیي  نامه توسط شاغالن دستگاه های اجرایی 1 انون مو و  ماده )

 فو  الذ ر ممنو  است.

 

 دین حسینیسید شمس ال

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا        
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(بند)الف( 1)تبصره تبلیغاتی در امر واگذاری ها"، موضوا  -فعالیت های فرهنگی نظام نامه"

(41ماده)  

15/8/1588مورخ 118555/2/65مصوب شماره   

اسي( قانون اس44هاي كلي اصل چهل و چهارم) شوراي عالي اجراي سیاست   

 

 بسمه تعالي

  وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

( قووانون اسوواسي در جولسووه    44شووراي عوالي اجراي سياست هوای كلوي اصوول چووهل و چووهارم)     

( قوانون اصوالح   43(بنود)الف( مواده)  1بنا به پيخنهاد هيوأت واگوذاري، بوه اسوتناد جوزء)     81/7/8311مورخ

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايوران و اجوراي    موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،

( 43( بنود)الف( مواده)  8( قانون اساسي ودر اجورای تقصوره)  44سياست های كلي اصل چهل و چهارم)

تقليغواتي بوراي بسترسوازي، بهقوود و شوفافيت امور        -نامه فعاليت هواي فرهنگوي   قانون یاد شده، نظام

 واگذاري را به شرح زير تصوين نمود:

 تبلیغاتي در امر واگذاري ها -امه فعالیت هاي فرهنگين نظام

به منظور نظوام بخخويدن و ايجواد موديريت  ارآمود و واحود بورای ارتبوای سواح اموور فرهنگوي و             -الف

تقليغاتي در امر واگذاري ها و همچني  بسترسازی، بهقود و شوفافيت ایو  امور، ميتوه ای در سوازمان     

 شود:   يالت اجرایی خا  مر ن از اعضای زیر تخكيل ميخصوصی سازی بدون ایجاد وگسترش تخک

 سازي)ریيس  ميته( ریيس سازمان خصوصي .1

 نماینده شر ت بورس اورا  بهادار تهران .2

 نماینده مدیران مسئول ماقوعات در هيات نظارت بر ماقوعات  .3

 نماینده سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران .4

 سالمی ایراننماینده اتا  تعاون مر زی جمهوری ا .5

 نماینده اتا  بازرگانی و صنایع و معادن ایران  .6

  ميته می تواند حسن مو و  از  ارشناسان و صاحن نظران  یصالح در جلسات دعوت نماید. -1تبصره

 دستورالعمل برگزاری جلسات و اخذ تصميمات ای   ميته توسط اعضای آن تصوین خواهد شد. -2تبصره

 ناموه، تموامي دسوتگاه هوای اجرایوی و همچنوي  سوازمان خصوصوی سوازی          از زمان تصوین ایو  نظوام   -ب

مکلف اند اقدامات مورد نظر در زمينه واگذاری ها را در چارچو( مصوبات  ميتوه مو وو  بنود)الف( فوو  و بوا       

 توجه به تکاليف زیربه انجام رسانند:

ی و مدیریتی بنگاه هایی  ه واگذار انتخار به موقع، صحيح و جامع اهالعات به ویكه در زمينه عملکرد مال .1

شده یا در حال واگذاری هستند. ای  اهالعوات موی بایسوتی شوفاف، امل، مسوتند و فراگيور بووده و بورای         

افزایش آگاهی تمامي مخاهقان وآحاد جامعه بوه منظوور ارزیوابی تصوميمات گذشوته و تصومي  سوازی بورای         

هقبه بندی و  خيره سازی دایموی اهالعوات صوورت موی     آینده منتخر شود. در ای  حوزه گردآوری، پاالیش، 

   گيرد. 

. برگزاری  ارگاه های آموزشی، همایش هوا، جلسوات سوخنرانی و پرسوش و پاسو  و نظوایر آن.  در ایو         2

حوزه خدمات مخوورتی، ماالعوات تاقيبوی و انتخوار نخوریه هوای تخصصوی بوا مخوار ت مرا وز علموی و            

اسوالمی ایوران و اتوا  بازرگوانی و صونایع و معوادن ایوران و همچنوي          اقتصادی، اتا  تعاون مر زی جمهوری 
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 تخووکل هووای حرفووه ای و تخصصووی بووه انجووام مووی رسوود و بووه سووواالت و اشووکاالت ماروحووه در زمينووه       

 واگذاری ها پاس  داده می شود.

خوار ت  انجام اقدامات مناسن، موثر و  ارآمد برای پيخوقرد برناموه هوای واگوذاری بنگواه هوا و تبویوت م       .  5

فعاالن اقتصادی و عموم مردم برای سورمایه گوذاری بوه نحووی  وه در نتيجوه آن فضوای عموومی بوا تقليغوات           

مناسن آماده شده و زمينه الزم برای تصمي  گيری سياست گوذاران، مودیران و  ارشناسوان دسوتگاه هوای      

 نظارتی در یک فضای شفاف در امر واگذاری ها فراه  شود.

تقليغاتی مو و  ای  نظام نامه با استفاده از شيوه های زیر صورت  -فرهنگیتمامي فعاليت های -ج

 خواهد گرفت.

برگزاری ميزگرد، ارگاه آموزشی، همایش، مصاحقه های رادیویی، تلویزیونی و ماقوعاتی و  - 8

 دیگر نخست های تخصصی و عمومی در ساوح بي  المللی، ملی و استانی. 

 ادیویی و تلویزیونی از جمله فيل  های مستند و همچني  تهيه انوا تهيه انوا  برنامه های ر  - 2

نخریه ها و متون تخصصی و عمومی در زمينه خصوصی سازی و نيز بنگاه های مخمول  

 واگذاری و واگذار شده.

راه اندازی، تبویت و معرفی سایت اینترنتی خصوصی سازی و ارایه اخقار، اهالعات و آمار به  - 3

 . هنگام در آن

هراحی و ارایه برنامه ها و بسته های آموزشی در مورد قواني  و مبررات اجرایی و روشهای  - 4

  اری برای اهال  فعاالن اقتصادی  خور و سایرعالقه مندان.

فراه  آوردن امکان بازدید سرمایه گذاران داخلی و خارجی، دانخگاهيان، و سایر گروههای   - 5

 صی شده برای شفاف سازی نتای  حاصل از واگذاری ها.عالقه مند از بنگاه هاي خصو

انتخار اسامی خریداران، مخاوران و دست اندر اران واگذاری بنگاه های واگذار شده  - 1

 بالفاصله پس از واگذاری قاعی آن ها.

 هراحی برنامه های همکاری مخترک نهاد های متولی بازار سرمایه، خصوصی سازی و  - 7

 جی با هدف جلن مخار ت سرمایه گذاران داخلی و خارجی. سرمایه گذاری خار

 به  ارگيری هر گونه روش و ابزار اجرایی دیگر در راستای نظام بخخيدن، تروی  و   - 1

 فرهن  سازی و شفاف سازی امر واگذاری ها در چارچو( مبررات مربو . 

هر شش ماه یک بار به سازمان گزارش عملکرد خود را  تمامي دستگاه های اجرایی  یربط مکلف اند -د

 خصوصی سازی ارایه نمایند. 

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري"،  نامه اجرایی"  آيین

 ( قانون41( بند )الف( ماده )2موضوا جزء)

 18/12/1587  مورخ 65 /217947/216529/2  مصوب شماره

 (قانون اساسی44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل )

 

 بسمه تعالی

 هیات واگذاری -وزارت امور اقتصادی و دارایی

  

( قانون اساسي در جلسوه موورخ      44هاي كلي اصل چهل و چهارم) شوراي عالي اجراي سياست  

( قوانون اصوالح مووادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه        43( ماده)( بند)الف8به استناد تقصره )27/88/8317

هواي كلوي اصول چهول و چهوارم       اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجوراي سياسوت  

( قوانون  43مواده ) ( بند )الف( 2زء)ر اجراي جدو بر اساس  پيخنهاد هيأت واگذاري كه  ( قانون اساسي44)

را نظام اقساهي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حبو  قابل واگوذاري  نامه  ، آيي یاد شده صورت گرفته است

 به شرح زير تصوين نمود:

 

 آيي  نامه نظام اقساهي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حبو  قابل واگذاري

 شوند: نامه اصاالحات زير در معاني مخروح مربو  به كار برده مي در اي  آيي  -1ماده 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمواعي و فرهنگوي جمهووري      قانون: -الف

 ( قانون اساسي.44اسالمي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )

سهام، سه  الخركه، حوق تبودم ناشوي از سوهام و سوه  الخوركه، حبوو  مالكانوه          مورد معامله: -ب

 لتی در شركت ها،بنگواه هوا و مؤسسوات دولتوي و غيور دولتوي و حوق        دولت، موسسات و شر ت های دو

 ( قانون.2بهره برداری و مدیریت مو و  فعاليت گروه های يك و دو ماده )

در مواردي كه با توجه به شرايط بازار، واگذاري بلو ی یموورد معاملوهی بوه صوورت نبود امكوان پوذير         -2ماده 

و تصووين هيوأت واگوذاري، واگوذاری بوه صوورت نبود و اقسوا          نقاشد، به پيخنهاد سازمان خصوصي سازي 

 انجام خواهد شد.

واگذاري سهام شركت ها در قالن سهام عدالت، سهام ترجيحي و سهام قابل فروش به سواير   -1تبصره 

مديران با تجربه، متخص  و  ارآمد حسن مورد تابع مبررات و شرايط خا  پيش بينوي شوده در هور يوك از     

 ر است.شيوه هاي مذكو

واگذاري حق بهره برداري و موديريت دولوت در قالون قورارداد اجواره، پيموان موديريت و پيمانكواري          -2تبصره 

 عمومي، ماابق آيي  نامه مربو  انجام خواهد شد.

(  قانون در چوارچو( ايو  آيوي  ناموه و بوا      28واگذاري دارايي ها  م  رعايت مفاد بند )(( ماده ) -5تبصره 

 هرجا كه با اي  شيوه اناقا  دارد، بال مانع است.رعايت مفاد آن 

ثم  معامله در واگذاري بلوكي به روش اقساهي عقارت از رقمي است كه حسن مورد در بوورس   -5ماده 

اورا  بهادار هقق مبررات مربو  معي  مي شود و يوا رقو  حوداكثري كوه متبا ويان در مزايوده در بوورس يوا         

د مي نمايند، به ا افه سوود فوروش اقسواهي در خصوو  مقلغوي كوه بوه        خار  از بورس يا مذاكره پيخنها

 صورت اقساهي دريافت خواهد شد.  

نرخ سود فروش اقساهي قابل احتسا(، حداكثر معادل پنجاه درصد نرخ سود فوروش اقسواهي    -1تبصره 

 .نظام بانكي است  ه حسن پيخنهاد سازمان خصوصي سازي و تصوين هيات واگذاري، تعيي  می شود
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روز معامله در بورس، روز برگزاری مزایده و روز تصوین هيات واگذاری در موارد موذا ره بوه عنووان     -2تبصره 

تاري  قاعي معامله محسو( مي شوند. روز بعد از آخري  مهلت مجاز خريودار بوراي پرداخوت بخوش نبودي      

ان تونفس معوامالت بلووكي    ثم  معامله نيز بوه عنووان مقودا زمواني دوران بازپرداخوت اقسوا  يوا شورو  دور        

 اقساهي خواهد بود.  

موارد مربو  به فروش هاي اقساهي شامل بخش نبدي، بخش اقساهي، برابر يا پلكواني بوودن    - 4ماده 

اقسا ، حداكثر دوران پرداخت اقسا ، تعداد اقسوا ، فاصوله زمواني اقسوا  از يكوديگر، مودت تونفس بوراي         

ش اقساهي( با رعايت جدول زير، توسوط سوازمان خصوصوي    پرداخت اولي  قسط )بدون احتسا( سود فرو

 سازي تعيي  و در آگهي واگذاري به اهال  عموم می رسد.  

موارد خار  از مفاد ای  ماده حسن  رورت به پيخنهاد سازمان خصوصي سازي به تصوين هيوات   -تبصره

 واگذاري مي رسد.

 انوا   مانت هاي معتقر قابل ارایه از سوی خريدار يا خريداران در معامالت اقساهي عقارتند از:   - 3ماده 

  مانت نامه بانكي.   الف(

نامه صادر شوده از سووي موسسوات اعتقواري غيور بوانكي كوه داراي مجووز الزم از هورف بانوك             مانت ب(

 مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.  

  مانت نامه بيمه اي. ج(

 وثيبه ملكي معادل نود درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.   د(

 انوا  اورا  مخاركت كه از سوي دولت يا بانك ها تضمي  شده باشد.  هـ(

 هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اورا  بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن. سهام شركت و(

 سفته با امضاي صاحقان امضاي مجاز با مهر شركت.   ز(

 ماالقات قاعي شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و  ي حسابان مربو . ح(

 تركيقي از موارد فو . ط(

های فو  حداقل معادل پنجواه درصود بخوش اقسواهي معاملوه و سواير تعهودات         تسلي  تضمي  -1تبصره 

الزامي است. در هر صورت  یمورد معاملهی تا تسويه كامول اقسوا  بودهي خريودار يوا خريوداران بوه نسوقت         

بدهی باقی مانده در وثيبه سازمان خصوصي سازي باقي مي ماند و موادام كوه یموورد معاملوهی در وثيبوه      

يا خريداران حق واگذاري مورد معامله را كوال يوا جز وا بودون اجوازه سوازمان خصوصوي سوازي         است، خريدار 

 قيمت پايه رديف
حداقل ميزان 

 دريافت  نبدي

حداكثر دوره 

پرداخت 

 )سال( اقسا 

 مدت تنفس

 ندارد 6 درصد 21 میلیارد ريال 71تا  8

 6 درصد 21 میلیارد ريال 211تا  71 2
ماه پس از مهلت مجاز  3تا 

 پرداخت بخش نبدي

 6 درصد 21 میلیارد ريال 311تا  211 3
ماه پس از مهلت مجاز  1تا 

 پرداخت بخش نبدي

4 
میلیارد  1111تا  311

 ريال
 8 درصد 13

ماه پس از مهلت مجاز  1تا 

 پرداخت بخش نبدي

5 
میلیارد ريال و  1111

 بیشتر
 8 درصد 13

تا يك سال پس از مهلت 

 جاز پرداخت بخش نبديم
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ندارند. در ای  گونه موارد اقرار به توثيق اسناد مالكيت یمورد معاملهی نزد سازمان خصوصي سوازي الزاموي   

 است.  

امه بالعزل رسمي براي خريدار يا خريداران موظفند به منظور تضمي  ايفاي تعهدات خود وكالت ن - 2تبصره

تمليك يا انتبال مورد معامله به هر شخ ،با هر شرايط و هر قيمتي كه صالح بداند  به سوازمان خصوصوي   

 سازي اعاا و در زمان امضاي اسناد نبل و انتبال يا دفتر نبل و انتبال سهام تسلي  نمايند.  

يداران و تاييود سوازمان خصوصوي سوازي     امكان جايگزيني تضمي  ها با درخواست خريدار يا خر – 5تبصره 

 وجود دارد.

( قوانون و شورايط زيور در تنظوي       43( بنود )(( مواده)  4در فروش اقساهي رعایت دستورالعمل جزء) -6ماده 

 قرارداد  فروش اقساهي الزامي است:  

قورارداد، توثيوق   در صورتي كه خريدار يا خريداران اقدامات الزم به موجن اي  آیي  نامه از جمله مقادله  -1-6

مورد معامله، تسلي  تضمي  ها و وكالت نامه رسمي را انجام داده و آزادسوازي بخخوي از یموورد معاملوهی     

وثيبه شده را بعد از پرداخوت ثمو  نبودي معاملوه و اقسوا  مربوو  درخواسوت نماينود، سوازمان خصوصوي           

كه معادل بهاي آن بر مقنواي روز   سازي مکلف است نسقت به آزاد سازي یمورد معاملهی حداكثر به ميزاني

واگذاري توسط خريدار يا خريداران پرداخت شده است، اقدام نمايد. سوود فوروش اقسواهي پرداخوت شوده      

 در محاسقه فو  منظور نمي شود.  

تعهد خريدار یا خریداران داير به تبقل و تأديه كليه هزينه ها از جمله دادرسي و حق الوكاله در صوورت   -2-6

ضايي فروشنده برای وصول اقسا  و الزام وي به پرداخت وجه التوزام بوه عنووان خسوارت در صوورت      اقدام ق

عدم تأديه به موقع اقسا  ثم  معامله، براساس مبررات بانوك مركوزي جمهووري اسوالمي ايوران )شووراي       

 پول و اعتقار(.  

وارد فوت اشخا  حبيبوی،  حال شدن دیون خريدار یا خریداران در صورت انحالل يا ورشكستگي.در م -5-6

 با توافق ورا  و سازمان خصوصی سازی قرارداد با شرایط ققلی تجدید می شود.   

در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهي ناشي از واگوذاري یموورد معاملوهی  توسوط خريودار يوا        - 7ماده

وثوايق موأخو ه هقوق    خريداران، سازمان خصوصي سازي مي تواند نسقت به تأمي  و وصول آن با توجوه بوه   

( قوانون محاسوقات   41قواني  و مبررات اقدام نمايد و عنداالقتضاء ماالقات قاعي خود را برابر مبررات ماده )

 شود. عمومي  خور دريافت دارد. تحبق مفاد اي  ماده موجن فس  معامله نمي

ا خريوداران، بنوا بوه    در صورتي كه پرداخت تمام يا قسمتي از بخش نبدي معاملوه توسوط خريودار يو     -8ماده

داليل موجه به تا يد سازمان خصوصي سازي بعود از مهلوت تعيوي  شوده حسون موورد بوه موجون مبوررات          

بورس و يا قانون برگزاری مناقصات و آیي  نامه معامالت دولتي صوورت پوذيرد، سوود فوروش اقسواهي بوراي       

واگوذاري بوا عودم احتسوا( سوود      مدت مازاد فو  محاسقه و از خريدار دريافت مي شوود، مگور آنكوه هيوات     

 فروش اقساهي ياد شده موافبت نمايد.  

در صورتي كه خريدار یا خریداران باور یک جا نسقت به پرداخت اقسوا  مربوو  اقودام كننود، سوود       -9ماده

فروش اقساهي آن بخش از اقسا  كه ققل از سررسيد پرداخت شوده اسوت از بودهي آنوان كسور خواهود       

   شد.  

 حسینیسید شمس الدین 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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آيین نامه اجرایی "شیوه هاي قیمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه هاي مذكور در همین 

 (41( بند)الف( ماده)1( و تبصره)5چارچوب"، موضوا جزء)

 21/12/1587مورخ  211678/196314/2/65مصوب شماره 

 (قانون اساسی44اصل ) شورای عالی اجرای سیاست های کلی

   

 بسمه تعالي 

 هیات واگذاری  –وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 

( قانون اساسي در جلسه مورخ 44شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )

( 43( بنود )الوف( مواده )   8( و تقصوره ) 3بنا به پيخنهاد هيات واگذاري و به استناد مفواد جوزء )   27/88/8317

نون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و قا

مجلوس شوورای    8317مصوو( سوال    -( قانون اساسوي 44اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )

هموي   آيي  نامه اجرایی شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شويوه هواي موذكور در     -اسالمی

 چارچو( را به شرح زيرتصوين نمود:

آیین نامه اجرایی شیوه هاي  قیمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه هاي مذكور در همین 

 چارچوب 

 در اي  آيي  نامه، اصاالحات زير در معاني مخروح مربو  به كار مي روند:  -1ماده 

ت و یوا شوركت هواي دولتوي مخومول      سهام مخمول واگذاري متعلق به دولو  سهام قابل واگذاري : -1

 واگذاري.

: سهامي كه به دفعوات و بوه تودري  و نوه بوه هوور بلووكي از هريوق بوورس           سهام با عرضه تدريجي -2

 اورا  بهادار و یا بازارهای خار  از بورس عر ه مي شود.

رصود  سهامي كه به هور يكجا يا به دفعات و در اندازه حوداقل پون  د   سهام با عرضه يكجا و بلوكي : -3

 تعدادكل سهام شركت، از هريق بورس اورا  بهادار و یا بازارهای خار  از بورس عر ه مي شود.

سهامي كه به هور يكجوا و يوا بوه دفعوات و بوه صوورت        سهام با عرضه از طريق مزايده يا مذاكره : -4

 شود. بلوكي از هريق مزايده يا مذاكره و بازار خار  از بورس اورا  بهادار براي فروش عر ه مي

سهامي كه در بورس اورا  بهادار بر اسواس قيموت هواي قابول اتكوا و بوه        سهام داراي بازار فعال : -5

 شکل مستمر و متعارف داد و ستد مي شود.

عر ه اوليه سهام در بازار بورس یوا بوازار خوار  از بوورس  وه توابع       سهام برای عرضه کشف قیمت:  -6

 .مبررات بازار بورس و اورا  بهادار خواهد بود

: قيمتي كه توسط كارشناس قيمت گذاري سهام با به كارگيري روش هواي منودر  در ايو     قیمت پايه -7

آيي  نامه، مخخ  و پس از تصوين توسط هيأت واگوذاري، مقنواي تعيوي  قيموت نهوايي واگوذاري قورار        

ا  بهادار مي گيرد. در مورد سهام داراي بازار فعال، قيمت پايه معادل قيمت مندر  در تابلوی بورس اور

 و یا بازار خار  از بورس است.

شوخ  حبيبوي يوا حبووقي كوه تعيوي  قيموت پايوه سوهام قابول            كارشناس قیمت گذاري سهام : -8

 واگذاري را به عهده مي گيرد.

معوادل آخوری  نورخ سوود علوي الحسوا( اورا  مخواركت         نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گـذاري :  -9

رصدي بابت مخاهره سرمايه گذاري  ه با توجه به نوو  صونعت   دولتي در سال قيمت گذاري به ا افه د

 .در هر سال اعالم مي شود هادارمان بورس و اورا  بزاز هریق سا
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آن گروه از سهام قابل واگذاري كه داراي بازار فعال است هقق روش مندر  در بند )الف( اي  مواده   -2ماده 

  در اي  آيي  نامه، حسن مورد قيمت گذاري موي  و ببيه سهام قابل واگذاري، هقق ساير روش هاي مندر

 شود.

 روش بازار)استفاده از قیمت هاي بورس اوراق بهادار(: -الف

قيمت پايه و قيمت واگذاري در مورد سهام با عر ه تدريجی داراي بوازار فعوال برابور قيموت توابلوی بوورس در       

 زمان معامله سهام است.

بازار فعال كه به شكل بلوكي از هريق بورس اورا  بهادار عر ه مي حداقل قيمت پايه در مورد سهام داراي 

شود، قيمت تابلوی بوورس در زموان معاملوه اسوت. هيوأت واگوذاري موي توانود بوه اسوتناد گوزارش سوازمان             

 خصوصي سازي مقلغي را به قيمت پايه بيافزايد و بدي  ترتين قيمت جديد پايه را مخخ  نمايد.

   روش سود آوري: –ب 

ي  روش، قيمت سهام از حاصل تبسي  ميانگي  موزون سود تعديل شده ققل از كسور ماليوات   در ا

تا سه سال آخر ققل از سال قيمت گذاري )بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت بوا لحواظ   

 كردن عوامل تعديل كننده سود كه در زير توصيف شده است( بر نرخ بازده مورد انتظارسرمايه گذاري تعيوي  

 ( تعديل مي شود.2مي شود، ستس اي  قيمت پس از لحاظ كردن عوامل مندر  در بند )

براي محاسقه ميانگي  موزون سود الزم است به ترتين نسقت به سوودهاي تعوديل شوده ققول از      -1تبصره 

كسر ماليات، سال اول ققل از قيمت گذاري  رين سه ، سوال دوم ققول از قيموت گوذاري  ورين دو و سوال       

تبسوي    1ققل از قيمت گذاري  رين يك در نظر گرفته شود و ستس مجمو  اي  حاصل  ربها بر عدد سوم 

 شود.

اي  روش تنها در مورد شركت هايي كاربرد دارد كه ميانگي  موزون سود سال هوای گذشوته ققول     -2تبصره 

درصود ارزش جواري   از كسر ماليات آنها پس از لحاظ كردن عوامل تعديل كننده سوود، دسوت كو  معوادل پون       

 خال  دارايي هاي آنها )هقق بند   اي  ماده( باشد.

در شركت هايي كه هقق اسوتانداردهاي حسوابداري الزم اسوت صوورتهاي موالي تلفيبوي تهيوه         -5تبصره 

شود، سود تلفيبي ققل از كسر ماليات تا سه سال آخر ققل از سال قيمت گذاري، مقنواي محاسوقه خواهود    

 بود.

 ل كننده سود به شرح زير است :عوامل تعدي -1

 درآمدها و هزينه هاي استثنايي وغير مترققه هقق استانداردهاي حسابداري.   -1-1

كسري  خاير مربو  به سوه سوال آخور مقنواي تعيوي  سوود هقوق بنودهاي گوزارش حسوابرس و            -2-1

 بازرس قانوني و رسيدگي كارشناس قيمت گذاري سهام.

و بازرس قانوني به دليل وجوود محودوديت و يوا ابهوام بوراي كسور        چنانچه درگزارش حسابرس -1-2-1

 خاير مقل  تعيي  نخده باشد، الزم است كارشناس قيموت گوذاري سوهام بورآوردي منابوي از كسور       

 خاير ارایوه و در محاسوقات خوود لحواظ كنود. رويودادهاي تعوديلي بعود از تواري  ترازناموه و بعود از تواري              

وني و ققل از تاري  صدور گزارش قيمت گذاري سهام بايد در تعديل سود گزارش حسابرس و بازرس قان

 سال مربو  لحاظ شود.

درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي كه در روال عادي فعاليت هاي مستمر شوركت واقوع نخوده     -5-1

 است نظير سود و يا زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت.

 س گزارش حسابرس و بازرس قانوني.ساير عوامل تعديل كننده بر اسا -4-1
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سود سالهاي مورد نظر ماققل سال قيمت گذاري )پس از لحاظ كردن تعديالت باال ( ققل از اينكوه   -3-1

در محاسقه ميانگي  موزون سود مورد نظر منظور شوند، الزم است بر اساس تغييورات شواخ  قيموت    

 هاي عمده فروشي تعديل شوند.

ي دولتوي يوا غيور دولتوی از ققيول وابسوتگي هوا و مناسوقات خوا  تجواري،           مزایا و محدوديت ها -6-1

تعرفه هاي گمركي، سياست هاي خا  قيمت گذاري كاال و خدمات )ورودي و خروجي(، يارانوه هواي   

دريافتي، عدم استفاده و بهره وري از عوامل توليد، استفاده از تسهيالت بانكي خا )تكليفي(، وجوود  

اري و همچني  شمول قواني  و مبررات خا  دولتوي كوه سوود شوركت را تحوت      بازار مامئ  و يا انحص

تأثير قرار مي دهند و در صورت واگذاري تداوم ندارند و يا تغييور خواهنود كورد، توسوط كارشوناس قيموت       

 گذاري برآورد و به عنوان عوامل تعديل كننده در محاسقه سود لحاظ خواهند شد.

وامل مزبور قابل تبوي  نقاشد،  روري است كارشناس قيمت گوذاري  در صورتي كه به هر دليلي آثار ع

 سهام موارد  مذكور را با تو يحات الزم در گزارش كارشناسي افخاء نمايد.

 قیمت سهام پس از محاسبه به ترتیب باال، با توجه به عوامل زير تعديل مي شود: -2

ر نبود(، غيور از افوزايش سورمايه از محول      دارايي هاي حاصل از افزايش سرمايه )اع  از نبد و غيو  -1-2

 ماالقات اشخا  و سهامداران در سال قيمت گذاري، به قيمت سهام افزوده مي شود.

منابع توزيع شده در سال قيمت گوذاري و يوا سوال ققول آن بوي  صواحقان سوهام، از جملوه سوود           -2-2

 سهام پرداخت شده، از قيمت سهام كسر مي شود.

برگ هاي قاعي ماليات بر درآمد شركت صادر نخده است، كسوري  خواير    براي سال هايي كه -5-2

مالياتي سال هاي مزبور و جراي  احتمالي هقق قانون ماليات هاي مستبي  توسوط كارشوناس قيموت    

 گذاري سهام محاسقه و از قيمت سهام كسر مي شود.

د كه توا سوه سوال ققول از     خال  ارزش بازيافتني آن گروه از دارایي هاي ثابت مخهود و نامخهو -4-2

سال واگذاري بالاستفاده بوده و در اجراي عمليات و فرآيند سوودآوري توأثير نداشوته اسوت و همچنوي       

 ارزش بازيافتني موجودي كاالي نابا( به قيمت سهام افزوده مي شود.

ايوان  ارزش هرح هاي توسعه و تكميل شامل هرح هاي نيمه تمام يا آمواده بهوره بورداري كوه توا پ      -3-2

سال ققل از واگذاري به مرحله بهره برداري نرسيده اند، حسن مورد و همراه با مفرو وات و توجيهوات   

 الزم هقق يكي از روش هاي زير محاسقه و به قيمت سهام ا افه  مي شود:

 ارزش جايگزيني.   -1

 ارزش خال  بازيافتني. -2

 ارزش فعلي خال  جريان هاي نبدي آتي ناشي از اجراي هرح.  -5

 تمام شده هرح كه هقق استانداردهاي حسابداري تعيي  شده است.  بهاي  -4

ارزش هرح هاي توسعه ای كه كمتر از سي ماه از تاري  بهره برداري آنها گذشته است )نسوقت    -1تبصره 

به پايان آخري  سال ققل از سال قيمت گذاري( به قيمت سهام ا افه مي شود، مخرو  بر آنكوه بوازده هور    

اساس نرخ بازدهي و مدت بهره برداري در هر يك از سال هاي ققل از سال واگذاري محاسوقه و  يك از آنها بر 

 به عنوان عامل تعديل كننده، از سود سال هاي مزبور كسر شود.

آن بخش از هرح هاي تملك دارایوي هواي سورمايه اي كوه از محول منوابع بودجوه عموومي دولوت           -2تبصره 

ي نيمه تمام يا آماده بهره برداري و كليه اموال و دارایي هاي منبوول  تأمي  شده يا مي شود شامل هرح ها

و غير منبول آن ها تا زمان بهره برداري و واگذاري، جزء هورح هواي توسوعه ای شوركت موورد نظور محسوو(        

 نمي شوند.
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ارزش جاري سرمايه گذاري در ساير شركت ها در صورتي كه به كنترل و يا نفوو  قابول مالحظوه      -6-2

شركت سرمايه پذير منجر نخده باشد به قيمت سهام افزوده مي شود و سود مربو  به ايو  گونوه   بر 

 سرمايه گذاري ها نيز به عنوان عامل تعديل كننده، از سود شركت كسر مي شود.

 سرمايه گذاري در ساير اورا  بهادار به قيمت سهام افزوده مي شود.سود مربو  بوه ايو  گونوه     -7-2

 ها، از سود شركت كسر مي شود. سرمايه گذاري 

 

مقل  مانده موجودي نبد، سترده هاي سرمايه گوذاري، اورا  مخواركت و سواير امووال و حبوو        -8-2

مالی مخابه كه در سال ققل از سال قيمت گذاري از افزايش سورمايه و از محول آورده نبودي صواحقان     

ور اثر گذاشته اند و مقل  اي  اثر آشوكارا  سهام ايجاد شده اند و بر فرآيند سودآوري شركت در سال مزب

قابل اندازه گيري است، به قيمت سهام افزوده و اثر سودآوري آن به عنوان عامل تعديل كننده از سوود  

سال مزبور كسر مي شود. درصورتی  ه دارایي هواي  مزبوور بور سوودآوري شوركت در سوال ققول اثور         

افه می شود. چنانچه دارایي هاي مزبور بر سوودآوري  نگذاشته باشد، تنها مقل  آن به قيمت سهام ا 

شركت اثر كلي گذاشته باشد، اما اي  اثر به هور مخوخ  قابول انودازه گيوري نقاشود، نيواز بوه انجوام         

تعديل نيست، مگر آن كه كارشناس به هور مستدل تعوديل بوه ميوزان مخخصوي را  وروري تخوخي        

 دهد.

سوال موالي و تواري  قيموت گوذاري سوهام، سوودي بور اسواس          براي دوره بي  تاري  پايان آخوري    -9-2

حاصل  ر( نرخ سود علوي الحسوا( اورا  مخواركت دولتوي در قيموت محاسوقه شوده بوراي سوهام          

 شركت پس از لحاظ كردن كليه عوامل تعديل كننده محاسقه و به قيمت سهام ا افه مي شود.

 روش ارزش جاري خالص دارايي هاي شركت:   -ج

  دارایي هاي شركت برابر است با ارزش جاري كليه دارایوي هوا پوس از كسور كليوه      ارزش جاري خال

بدهي هاي شركت كه به شرح زير تعيي  مي شود. در شركت هايي كوه هقوق اسوتانداردهاي حسوابداري     

الزم است صورت هاي مالي تلفيبي تهيه شود، ارزش جاري خال  دارایي ها، هقق ترازنامه تلفيبوي پايوان   

 ققل از سال قيمت گذاري تعيي  مي شود. آخري  سال

ارزش جاري دارایي هاي ثابت شوركت هوايي كوه نسوقت بوه توداوم فعاليوت آنهوا ابهوام وجوود دارد، بور             -1

اساس خال  ارزش بازيافتني مقتني بر فروش آنها توسط كارشناس قيمت گذاري سوهام بوا اسوتفاده    

 ستري تعيي  مي شود.از تخص  اشخا   یصالح با اولویت كارشناسان رسمي دادگ

ثابت شركت هايي كه داراي تداوم فعاليت هسوتند )اعو  از سوود ده و زيوان      دارایي هايارزش جاري   -2

ده(، براساس ارزش هاي جايگزيني مستهلك شده توسط كارشناس قيمت گذاري سهام بوا اسوتفاده   

 از تخص  اشخا   یصالح با اولویت كارشناسان رسمي دادگستري تعيي  مي شود .

ارزش جاري موجودي مواد اوليوه براسواس ارزش هواي جوايگزيني، موجوودي كواالي در جريوان سواخت          -5

 براسووواس بهووواي تموووام شوووده وكووواالي سووواخته شوووده براسووواس خوووال  ارزش بازيوووافتني تعيوووي      

 مي شود.

ارزش جوواري سوورمايه گووذاري هووايي كووه مخوومول تلفيووق نخووده انوود، در صووورتي كووه سووهام شووركت   -4

س اورا  بهوادار پذيرفتوه شوده و داراي بوازار فعوال باشود، براسواس قيموت معاملوه          سرمايه پذير در بور

شده در بورس محاسقه مي شود و در مورد شركت هاي غيربورسي و غير فعال به شرح زير محاسقه 

 مي شود:
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اگر سرمايه گذاري مزبور حسن مورد به ميزانی بي  بيست درصد تا پنجاه درصد باشد )به نفو  قابل  -1-4

مالحظه بر شركت سرمايه پذير منجر شده باشد(، ارزش سرمايه گذاري به روش هواي منودر  در ايو     

 .آيي  نامه و يا براساس ارزش ويكه تعيي  مي شود

اگر سرمايه گذاري مزبور حسن مورد به ميزانی بي  پن  درصد تا بيست درصود باشود)به نفوو  قابول      -2-4

مايه پوذير منجور نخوده باشود(، ارزش سورمايه گوذاري       مالحظه شوركت سورمايه گوذار بور شوركت سور      

( و درغيوراي  صوورت، براسواس اهالعوات موجوود در بوازار غيررسومي        4-8درصورت امكان براساس بنود) 

 تعيي  مي شود.

 اگر ميوزان سوهام شوركت سورمايه گوذار در شوركت سورمايه پوذير كمتور از پون  درصود باشود، ارزش              -5-4

 شركت سرمايه پذير تعيي  مي شود. دارایي هايتري خال  سرمايه گذاري براساس ارزش دف

و بدهي هاي پوولي معوادل ارزش دفتوري آن هوا هقوق آخوري  صوورتهاي موالي          دارایي هاارزش جاري  -3

حسابرسي شده شركت است، چنانچه كارشناس قيموت گوذاري سوهام براسواس اسوناد و مودارك و       

نسقي حاصل نماید، نيازي به محاسقه مجودد   شواهد به دست آمده از صحت ارزش اي  اقالم اهمينان

ارزش جاري آنها نيست، در غير اي  صورت كارشناس براساس رسويدگي هوايي كوه انجوام خواهود داد      

نسقت به تعيي  مانده هر يك از اقالم اقدام و مابه التفواوت ارزش هواي دفتوري و جواري را بوا توجوه بوه        

 هووواي دفتوووري ا وووافه يوووا از آن كسووور      مووووارد منووودر  در بنووودهاي زيووور حسووون موووورد بوووه ارزش     

 مي نمايد.

 كسووری  خيووره ماالقووات مخووكوك الوصووول،  خيووره بووراي بوودهي هوواي ناشووي از هزينووه هوواي           -1-3

تحبق يافته و جورای  مربوو  براسواس گوزارش حسابرسوي صوورت هواي موالي محاسوقه و بوه عنووان            

كوه بوه دليول وجوود ابهوام يوا       تعديالت از اقوالم فوو  كسور يوا بوه آن هوا ا وافه موي شوود. در صوورتي           

محوودوديت در رسوويدگي، تعيووي  مقووال  اقووالم مزبووور توسووط حسووابرس امكووان پووذير نقاشوود، الزم اسووت 

 كارشناس قيمت گذاري نسقت به برآورد آن ها اقدام و مفرو ات خود را افخاء نمايد.

فعاليوت آنهوا ابهوام     مقل   خيره مزاياي پايان خدمت كاركنان براي شركت هايي كه نسقت بوه توداوم   -2-3

وجود دارد براساس سه ماه جمع آخري  حبو  و مزايا به ازاي هر سال خدمت آنان و براي شوركت  

هاي داراي تداوم فعاليت، ماوابق رويوه شوركت بوا رعایوت مبوررات مربوو  تعيوي  موي شوود. بوراي            

خودمت كاركنوان   نيروهاي مازاد در شركت هوايي كوه توداوم فعاليوت دارنود نيوز  خيوره مزايواي پايوان          

 براساس سه ماه جمع آخري  حبو  و مزايا به ازاي هر سال خدمت احتسا( خواهد شد.

تاري  تعيي  قيمت سهام نقايد بيش از شش ماه از تاري  پايان آخري  سال مالي شركت تفاوت داشوته   -6

بور   باشد، درغيوراي  صوورت كارشوناس قيموت گوذاري سوهام بايود ارزش هواي جواري اقوالم ترازناموه را           

اساس صورت هاي مالي ميان دوره اي كه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته اسوت بوه ترتيون بنودهاي     

 باال تعيي  و در گزارش ارزيابي منعكس كند.

 وقوووو  هرگونوووه رويوووداد عموووده در دوره بوووي  تووواري  پايوووان آخوووري  سوووال موووالي و تووواري             -1تبصـــره 

و بدهي هاي شركت گذاشته اسوت بايود موورد توجوه      دارایي هاقيمت گذاري سهام كه اثر قابل توجهی بر 

كارشناس قرار گيرد و كليه انتباالت يكارفه )رويدادهاي يك جانقوه( نظيور توزيوع سوود نبودي سوهام از محول        

اجزاي متخكله حبو  صاحقان سهام و كمك هاي بالعو  دريوافتي يوا اعاوايي كوه هوي دوره واقوع شوده        

 يا از آن كاسته مي شود. است، حسن مورد، به قيمت سهام افزوده

دوره د ، سوو وددهشوركت هواي سو    ، در موورد در صورت عدم تهيه صورت هاي مالي ميوان دوره اي  -2تبصره 

 بوووي  تووواري  پايوووان آخوووري  سوووال موووالي و تووواري  قيموووت گوووذاري سوووهام بوووا بوووه كوووارگيري نووورخ سوووود        

ركت هواي زيوان ده معوادل    دارایي ها و نيز در مورد شو علي الحسا( اورا  مخاركت نسقت به ارزش خال  
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توسط كارشناس قيمت گذاري سهام محاسوقه  ميانگي  سود يا زيان سه سال آخر ققل از سال تعيي  قيمت 

 .ديل الزم صورت مي گيردو تع

 تعیین قیمت سهام جزیي: –د 

در شرايط خا  و درصورتي كه براي تعيي  قيمت سهام هقق روش هاي توصيف شده در بندهاي 

باال به دليل جزیي بودن ميزان يا ارزش سهام، اعموال روش هواي فوو  فاقود توجيوه اقتصوادي       )الف( تا ) ( 

باشد، قيمت پايه سهام به پيخونهاد سوازمان خصوصوي سوازي و تصووين هيوأت واگوذاري براسواس ارزش         

 اسمي يا ارزش خال  دفتري دارایي ها)ارزش ويكه( و يا هر روش مناسن ديگر تعيي  مي شود.

 ت خاص:  مالحظا -هـ 

كارشناس قيمت گذاري سهام بايد بوا اتكوا بوه دانوش و مهوارت خوويش عوواملي چوون نوو  توليود،            -1

فنآوري مورد استفاده، موديريت، نيوروي انسواني كارآمود، بوازار داخلوي و بوي  المللوي محصووالت،          

موقعيت شركت در مبايسه با رققاي تجاري اع  از داخلوي و خوارجي، سوه  توليودات شوركت در      

 را در قيمت گذاري سهام لحاظ كند. بازار

چنانچه كارشناس قيمت گذاري سهام در نتيجوه اعموال روش هواي منودر  در بنودهاي )(( و ) (       -2

باال به نتاي  كاماًل متفاوتي دسوت يابود يوا تعيوي  قيموت سوهام براسواس روش سوودآوري ميسور          

ابزارهواي تحليول موالي،     نقاشد، الزم است با استفاده از قضاوت حرفوه اي خوويش و بوا بكوارگيري    

نظير نسقت هاي مالي  و روندها، قيمت هاي به دست آمده را تحليل و در نهايوت قيموت واحودي    

براي پايه سهام شوركت كوه معورف ارزش عادالنوه شوركت باشود هموراه بوا داليول و تحليول هواي            

 مستند، مخخ  و ارایه كند.

 تعديل قیمت پايه: – 5ماده 

هامي كوه از هريوق مزايوده عر وه موي شوود، قيموت كارشناسوي مصوو(          قيمت پايه براي سو  –الف  

هيأت واگذاري است و درصورتي كه بوراي سوهام عر وه شوده خريوداري بوه قيموت پايوه سوهام وجوود           

نداشته باشد، هيأت واگذاري به استناد گزارش توجيهی سازمان خصوصي سازي و مالحظوات منودر    

مزايوده هواي بعودي قيموت هواي پوايي  توري انتخوا( و         در گزارش كارشناس قيمت گذاري سهام بوراي  

 اعالم مي كند.

 قيمووت پايووه در مووورد سووهامي كووه بووراي اولووي  بووار از هريووق بووورس اورا  بهووادار عر ووه         – ب

 ( ايوو  آيووي  نامووه و در مووورد سووهام2مووي شووود، قيمووت كارشناسووي براسوواس روش بنوود )(( موواده ) 

نيست، قيمت كارشناسي براسواس قيموت مصوو( هيوأت     پذيرفته شده در بورس كه داراي بازار فعال  

واگذاري است، ولي براي كخف قيموت الزم اسوت سوهام مربوو  بوراي مودت مناسون و تعوداد كوافي          

توسط كارگزاران متعدد معامله شود. درصورتي كه قيمت كخف شده كمتر از قيمت پايه سهام باشود،  

د اينگونوه سوهام عر وه بلووكي در بوورس      قيمت كخف شده براي واگذاري معتقور خواهود بوود. در موور    

( 2( بنود )الوف( مواده )   2اورا  بهادار تا كخف قيمت ممنو  است و پس از كخف قيمت مبوررات جوزء )  

 مجرا خواهد بود.

قيمت پايه براي سهامي كه از هريق مذاكره به فروش مي رسود، قيموت كارشناسوي مصوو(      -ج

د گوزارش تووجيهي سوازمان خصوصوي سوازي و      هيأت واگذاري است، ولوي هيوأت واگوذاري بوه اسوتنا     

براساس مالحظات مندر  در گزارش كارشناسي قيمت گذاري سهام، دامنه مجواز كواهش يوا افوزايش     

 قيمت سهام را تعيي  مي نمايد.

 -4ماده 
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قيمت پايه سهامي كه به صورت بلوكي عر ه مي شوود توا تواري  تخوكيل مجموع عموومي        -1-4

تصوين صورت هاي مالي جديد و يوا تغييور در سورمايه شوركت اعتقوار      صاحقان سهام شركت به منظور 

 دارد، مگر آنكه هيأت واگذاري مهلت كمتري را براي اعتقار آن تعيي  كند.

ويكگي هوا، شورايط و  ووابط انتخوا( كارشناسوان قيموت گوذاري سوهام بوا رعایوت مبوررات             -2-4

به تصوین هيات عامل سوازمان خواهود   سازمان خصوصي سازي  قانونی مربو  به پيخنهاد مدیر عامل

 رسيد.

دستورالعمل و چارچو( انجام كار و نحوه ارایوه گوزارش قيموت گوذاري سوهام قابول واگوذاري         -5-4

 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت مبررات اي  آيي  نامه تهيه خواهد شد.

قابل واگوذاري اسوت و دولوت    اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت هايي كه سهام آنها  -4-4

يا شركت هاي دولتي حسن مورد برآنها كنترل و يا نفو  قابل مالحظوه دارنود، موظفنود كليوه اهالعوات      

مورد نياز كارشوناس قيموت گوذاري سوهام را در اختيوار وي قورار دهنود و بودي  ترتيون، ابهاموات قيموت            

امل اينگونوه شوركت هوا منفوردًا و يوا      گذاري سهام را به حداقل برسانند. اعضاي هيات موديره و موديرع  

متضامنًا حسن مورد مسئوليت ناشي از نارسايي در قيمت سهام به دليل عدم اجوراي ايو  بنود را بوه     

 عهده خواهند داشت.

 پرداخت قيمت توسط خريداران با رعايت ترتيقات زير انجام مي گيرد: – 3ماده 

اشد، پرداخت قيموت بوا توجوه بوه  ووابط موورد       چنانچه سهام فروخته شده داراي بازار فعال ب –الف 

 عمل در بورس اورا  بهادار خواهد بود.

چنانچه سهام از روش هایی غير از روش بورس عر ه و فروخته شود، پرداخت قيمت براساس  –ب 

 آيي  نامه معامالت سازمان خصوصي سازي و با رعايت مفاد اي  آيي  نامه خواهد بود.

نحوه اعمال آن در مورد حبو  مالكانه دارايي هاي قابل فوروش بنگواه هواي موورد      قيمت گذاري و  – 6ماده 

واگذاري، اموال و سورقفلي، سوه  الخوركه، حوق تبودم ناشوي از سوهام يوا سوه  الخوركه قابول            

واگذاري بنگاه هاي دولتي و متعلق به دولت در كليوه موواردي كوه واگوذاري بنگواه در قالون شوركت        

قاشد، صرف نظر از روش واگذاري آن ها، بر اساس مفاد منودر  در ايو    هاي سهامي عام يا خا  ن

 آيي  نامه خواهد بود.   

ميزان مال االجاره و حق الزحمه پيمان مديريت در واگوذاري بوه روش هواي اجواره و پيموان موديريت         -تبصره

توسط سوازمان  مربو  به حق بهره برداري و مديريت بنگاه ها در چارچو( دستورالعملي خواهد بود كه 

 خصوصي سازي پيخنهاد و به تصوين هيات واگذاري مي رسد.  

 نظارت بر حس  اجرای اي  آيي  نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.    – 7ماده 

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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 (41( بند)الف( ماده)3ها"،  موضوا جزء) ضوابط" نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه

 5/5/1588مورخ  11151/2/65 مصوب شماره 

 ( قانون اساسی 44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل )

 بسمه تعالی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

( قووانون اساسووی در جلسووه مووورخ 44شووورای عووالی اجوورای سياسووت هووای  لووی اصوول چهوول و چهووارم)  

( قانون اصوالح مووادی   43( بند)الف( ماده)8ا به پيخنهاد هيات واگذاری و به استناد تقصره )بن 27/88/8317

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهووری اسوالمی ایوران و اجورای سياسوت      

وارد ( قانون اساسی،  ووابط نحووه انجوام اصوالح سواختار بنگواه هوا در مو        44های  لی اصل چهل و چهارم)

( قوانون  43( بنود)الف( مواده)  5 روری متضم  چارچو( حفظ و صيانت نيروی انسوانی شواغل مو وو  جوزء)    

 مزبور را به شرح زیر تصوین نمود:

 

 ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگا ه ها 

( قانون اصالح 81در مواردی  ه به موجن آیي  نامه اجرایی روش های واگذاری مو و  ماده) -1ماده

دی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای موا

( قانون اساسی  ه از ای  پس در ای  تصوین نامه قانون ناميده 44سياست های  لی اصل چهل و چهارم)

واگذاري می شود، شرایط واگذاري بنگاه فراه  نقاشد، ولي با انجام اصالحات ساختاري، بنگاه قابل 

شود، سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصوین  مي

هيات واگذاری، در چارچو( مفاد ای  تصوین نامه، حداكثر ظرف مدت يك سال بنگاه را با حفظ و صيانت 

ی ساختاری در موارد خا  دوره بازساز نيروی انسانی شاغل در موارد  روری، بازسازی ساختاری نماید.

 به پيخنهاد سازمان خصوصی سازی و تایيد هيات واگذاری قابل تمدید است.

بازسازي ساختاري بايد توجيه اقتصادي، فني و مالي داشته و بار مالي آن نقايد از ارزش ويكه  -1تبصره

شر  بازسازی  مورد انتظار بنگاه پس از بازسازي ساختاري تجاوز نمايد. در صورت عدم تحبق ای 

ساختاری مجاز نقوده و سازمان خصوصی سازی بايد پس از سه نوبت آگهي، در صورتي كه واگذاري بنگاه 

( قانون به هيأت 81ممك  نخود، پيخنهاد تعيي  تکليف بنگاه را از هریق سایر روش های مو و  ماده)

 واگذاري ارایه نمايد. 

ًا يا با استفاده از خدمات اشخا  حبيبي و سازمان خصوصی سازی مكلف است مستبيم -2تبصره

حبوقي، دالیل و نو  بازسازی ساختاری)مالي، نيروي انساني، فني، حبوقي، عملياتي و مديريتی( بنگاه 

مخمول را مورد ماالعه قرارداده و نتيجه آن را همراه با صورت هاي مالي و ساير مدارك و مستندات الزم 

تسلي  نمايد. ماالعه مزبور باید در برگيرنده راه هاي بهينه  ردن فعاليت  برای اخذ مجوز به هيأت واگذاری

بنگاه و نتاي  مورد انتظار، پيخنهاد تجزيه، ادغام يا تحصيل، برنامه زمان بندي و برآورد بار مالي بازسازی 

 ساختاری باشد. 

تعهدات بنگاه در برابر ( فو  باید سرفصل خاصي به ارزيابي 2در انجام ماالعه مو و  تقصره) -5تبصره

 كاركنان اختصا  يابد.
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سازمان خصوصی سازی مکلف است در چارچو( مصوبه هيات واگذاری، حسن مورد در هر بنگواه   -2ماده 

 به ترتين زیر اقدام نماید:

نسقت به صدور مجوز فروش دارایی ها برای پرداخت تعهودات فووری، اسوتمهال از بانوک هوا بورای        (8

 تعهد جدید، تقدیل وام ها و دیون و نظایر آن در بازسازی مالی اقدام نماید.پرداخت دیون، ایجاد 

با توجه به نتيجه ارزیابی و تعهدات شر ت در برابر  ار نان خود، نسوقت بوه صودور مجووز پرداخوت       (2

ماالقات  ار نوان یوا احتسوا( آنهوا در صوورت هوای موالی، صودور مجووز  واهش نيوروی انسوانی،             

ودن  ار نان و یا بازخریدی آن ها در بازسازی مودیریتی و نيوروی انسوانی    موافبت با بازنخسته نم

 در موارد  روری اقدام نماید.

چنانچه نتيجه ماالعه بازسازی ساختاری منجر به تجزیه، ادغام، تحصويل، انحوالل یوا واگوذاری بوه       (3

ن( شود، بور  ( قانو2( ماده)2صورت پيمان مدیریت)ای  مورد صرفا در مورد بنگاه های مخمول گروه)

( قوانون و سوایر قوواني  و مبوررات     81اساس آیي  نامه اجرایی روش هوای واگوذاری مو وو  مواده)    

مربو  اقدام و موجقات تسریع در امر واگذاری و یا تعيي  تکليف بنگاه را وفق مصوبه هيات واگوذاری  

 فراه  نماید.

( و در مورد سوه  حودا ثر بيسوت    2)( ماده8بازسازی ساختاری در مورد بنگاه های مخمول گروه) -تبصره

(  قانون باید با ای  شر  انجام شود  ه ورود دولوت در  2( ماده)2درصدی دولت در بنگاه های مخمول گروه)

 فعاليت های مزبور موجن تداوم مالکيت، مخار ت و مدیریت دولت در ای  بنگاه ها نخود.

( 21( مواده) 8( قانون، در اجرای تقصره)21( ماده)1اعتقار الزم برای بازسازی ساختاری مو و  بند) -5ماده 

قانون، در بودجه سازمان خصوصی سازی منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگوذاری هوا توامي  خواهود     

 شد.

 

 سید شمس الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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 (41( بند)الف( ماده)8"، موضوا جزء)نامه  اجرایی" نحوه واگذاري سهام ترجیحي آيین 

 21/12/87مورخ  211681/198898/2/65شماره مصوب

 (قانون اساسی44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل )

                            

 بسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 قووانون اساسووي در جلسووه     (44شوووراي عووالي اجووراي سياسووت هوواي كلووي اصوول چهوول و چهووارم)        

( قوانون اصوالح مووادي از قوانون برناموه چهوارم       43( بنود)الف( مواده)  8به اسوتناد تقصوره)   27/88/8317ورخ م

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست هاي كلوي اصول چهول و    

 م ترجيحوي ناموه نحووه واگوذاري سوها     آيوي  ( قانون اساسي و بر اساس پيخنهاد هيات واگذاري ،44چهارم)

( ايو  قوانون بوه شورح زيور      23( مواده) 3( قانون ياد شده را با رعایت تقصره)43( بند)الف( ماده)1مو و  جزء)

 تصوين نمود:

 نامه نحوه واگذاري سهام ترجیحي آيین

هواي مخومول واگوذاري بوه      %( از سوهام بنگواه  5فروش ترجيحی و اقسواهی حوداكثر پون  درصود)     -1ماده 

كاركنان و بازنخستگان همان بنگاه و ،سازی و تصوین هيات واگذاری به مديران پيخنهاد سازمان خصوصی

هواي مزبوور بوه سواير موديران بوا تجربوه،         %( از سوهام بنگواه  5همچني  فروش اقساهي حداكثر پن  درصود) 

 متخص  و كارآمد براساس  وابط اي  آيي  نامه مجاز است.

 كاركنان و بازنشستگان همان بنگاهبخش اول( فروش ترجیحی و اقساطي سهام به مديران،

بوه  در فروش سوهام بنگواه هوا، تخصوي  سوهام ترجيحوي از اولويوت برخووردار اسوت و فوروش آن            -2ماده 

همان بنگاه مورد واگذاري، منو  به ارایه تبا واي كتقوي افوراد متبا وی بوه       كاركنان و بازنخستگان،مديران

 صورت جمعي است.  

واگذاری سهام بوه   كاركنان دارای اولویت باالتری است و چنانچه پس ازون به مديراواگذاری سهام  -تبصره

همان بنگاه تعلوق   بازنخستگانای  افراد، همچنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد، سهام مزبور به 

 می گيرد.

یوا  مديران و كاركنواني كوه در زموان واگوذاري سوهام ترجيحوي در بنگواه مخومول واگوذاري شواغل            -5ماده 

مامور)اع  از رسمی یا قراردادی( بوده و داراي حداقل يك سال ساببه كوار باشوند و هموي  مودت پرداخوت      

حق بيمه ولو به صورت غيرمستمر توسط بنگاه مزبور داشوته باشوند، واجود شورايط خريود سوهام ترجيحوي        

متبا ويان  هستند. واگذاري سهام ترجيحي ماابق قراردادي است كه توسط سازمان خصوصي سوازي بوا   

 منعبد مي شود.

واگذاري سهام به مديران وكاركنان ماموری كه پرداخت حق بيمه يا كسور بازنخستگي آنوان از    -1تبصره 

مقدث مأموريت صورت مي گيرد مجاز نيست. همچني   ار نان و مدیران بنگاه موورد واگوذاري موأمور در سواير     

و هموي  مودت پرداخوت حوق بيموه ولوو بوه صوورت          بنگاه ها كه حوداقل داراي يوك سوال سواببه كوار باشوند      

 غيرمستمر توسط بنگاه مورد واگذاري داشته باشند نيز مخمول دريافت سهام ترجيحي خواهند بود.

%( 53افراد واجد شرايط شاغل در آن دسته از بنگاه های سرمايه پذير كه بيش از پنجاه درصود )  -2تبصره 

ری باشد نيوز در صوورت تبا وا موي تواننود از سوهام ترجيحوي بنگواه         سرمايه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذا

مورد واگذاری برخوردار شوند.نحوه واگذاری سهام ترجيحی مربو  به شر ت های ادغوام شوده یوا تحصويل     

 شده با پيخنهاد سازمان خصوصی سازی و تصوین هيات واگذاری خواهد بود.
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 ( ایوو  3از افووراد واجوود شوورايط مو ووو  موواده) ميووزان سووهام ترجيحووی قابوول تخصووي  بووه هوور يووك  -4مــاده 

آیي  نامه حودا ثرتا سوبف ده برابور ميوانگي  شوش ماهوه آخوري  مقلو  حبوو  و مزايواي مسوتمر دريوافتي             

 متبا يان براساس احكام حبوقي آن ها است.

ند، بنگاه مورد واگذاري  ه پيش از ای  سهام عدالت دریافت نکورده باشو   بازنخستگانآن دسته از  -3ماده 

( ای  آیي  نامه از سهام ترجيحی بنگاه حدا ثر تا سبف ده برابور ميوانگي    2می توانند با رعایت تقصره ماده)

 شش ماهه آخري  مقل  حبو  و مزاياي مستمر دريافتي براساس احكام حبوقي برخوردار شوند.

انچوه بازنخسوتگان   استفاده ه  زمان از مزایای سهام عدالت و سهام ترجيحی مجاز نيسوت و چن  -تبصره

مخمول ای  ماده ققال از مزایای سهام عدالت استفاده  رده باشند،در صورت تمایل به برخورداری از سوهام  

 ترجيحی، می بایستی ابتدا سهام عدالت دریافتی را مسترد نمایند.

اشخا  واجد شرايط مي بايستي حداكثر سوي روز پوس از تواري  اولوي  آگهوي عر وه سوهام يوا          -6ماده 

 ( ایوو  2اعووالم سووازمان خصوصووي سووازي بووه بنگوواه مخوومول واگووذاري، درخواسووت خووود را ماووابق موواده )  

آیي  نامه به سازمان مذكور تسلي  نمايند. در غير اي  صورت سازمان خصوصي سازي سوهام موورد نظور را    

 با شرايط ساير سهام بنگاه مورد واگذاري به فروش مي رساند.  

جد شرايط و داوهلن خريد مكلفند ثم  معامله را تمامًا به صوورت اقسوا  حوداكثر    هر يك از افراد وا -7ماده 

( سال بدون احتسا( سود فروش اقساهي تأديه نماينود. دريافوت اقسوا  در درجوه اول از     83هي مدت ده)

ناموه   محل سود قابل تخصي  به سهامداران به عنوان تأديه بخخي از بدهي خريوداران مخومول ايو  آيوي     

ي شود و در صورت عدم كفايت آن، خريداران مكلفند رثسًا نسقت به پرداخت ماببي اقسوا  اقودام   تأمي  م

 نمايند.  

( اي  آيي  نامه با بنگواه مربوو ، بنگواه    3درصورت قاع راباه شغلي اشخا   ي نفع مو و  ماده) -تبصره

 ادشده را اخذ نمايند.  هاي مزبور مكلفند تعهد پرداخت اقسا  باور ساالنه متضم  آدرس كامل افراد ي

 بخش دوم( فروش اقساطي سهام به ساير مديران باتجربه ، متخصص و كارآمد

با هدف ارتبای دانش مدیریت و توسوعه توانمنودی در بنگواه موورد واگوذاری، اعضواء هيوأت موديره،          -8ماده 

زمينوه فعاليوت بنگواه    مديرعامل و ساير افراد داراي عناوي  مخابه داراي حداقل دو سال تجربوه موديريت در   

مورد واگذاري و ساير مديران ارشد با مدرك تحصيلي دانخگاهي كه داراي حداقل دو سوال تجربوه موديريت    

در امور مهندسي )هراحي، نظارت، بازرسي(، توليد و اجرا )مديريت توليد و يوا موديريت اجرايوي( و موديريت     

( در زمينوه فعاليوت بنگواه موورد واگوذاري و يوا پون         بهره برداري )اداري، فروش، بازرگاني، پختيقاني و مالي

سال تجربه مديريت ه  تراز در بنگاه هوا و واحودهای مخوابه یوا صونایع)بخش اقتصوادی( مورتقط )براسواس         

( هستند، با شرایای  ه به پيخنهاد سازمان خصوصوي سوازي بوه تصووین هيوات      ISICآخري  هقبه بندي 

 م مو و  اي  ماده هستند.  واگذاری خواهد رسيد، مخمول دريافت سها

الزم برای احوراز شورايط منودر  در ايو  مواده را بوه سوازمان         مديران مو و  اي  ماده مكلفند مدارك -تبصره

 خصوصي سازي تسلي  نمايند.

 ( ایوو  آیووي  نامووه   1تمووامی مووديران باتجربووه، متخصوو  و كارآموود داراي شوورايط منوودر  در موواده )   -9مــاده 

يد اقساهی سهام بنگاه مورد واگذاري را به سازمان خصوصي سازي ارا ه نمايند. مي توانند درخواست خر

سازمان مذكور مجاز است برحسن درخواست كتقي افراد يادشده، پس از تصووین هيوات واگوذاری حوداكثر     

پن  درصد سهام بنگاه را براي فروش به آنان اختصا  دهد. ميزان سهام قابل تخصي  بوه هور يوك از افوراد     

شرايط حدا ثرتا سبف بيست برابر ميانگي  شش ماهه آخري  مقل  حبو  و مزاياي مستمر دريوافتي   واجد

 متبا يان براساس احكام حبوقي آن ها است.
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( روز  واری پوس از   23مي بايستي حداكثر ظرف بيسوت )  مديران واجد شرايط مو و  ای  بخش -11ماده 

قی خود را به سازمان خصوصي سازي تسولي  نماينود.   تاري  اولي  آگهي عر ه سهام بنگاه، درخواست  ت

( روز  واری نتيجوه بررسوی خوود را بوه      23سازمان خصوصي سازي مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست )

 متبا يان اعالم نماید.

در صورتي كه مديران فو  الذكر هي مدت تعيي  شده در اي  ماده درخواست خود را به سازمان  -1تبصره

  ننمايند، سازمان مزبور مجاز است سهام مورد نظر را با شرايط سواير سوهام بنگواه    خصوصي سازي تسلي

 مورد واگذاري به فروش برساند.  

چنانچه مجمو  تبا اها از سبف سهام قابل واگوذاري مو وو  ایو  بخوش بيخوتر شوود، سوهام         -2تبصره

 قابل اختصا  به هر یک از متبا يان به تناسن مازاد  اهش می یابد.

متبا يان واجد شرایط مكلفند معادل بيست درصد ارزش معاملوه را بوه صوورت نبودی پرداخوت و        -11ماده

تأديوه   بدون احتسا( سود فوروش اقسواهي   ببيه آن را هي مدت بازپرداخت اقسا  بلوكي مندر  در آگهی

ز بودهي  نمايند. دريافت اقسا  هر سال از محل سود قابل تخصي  به سهامداران به عنوان تأديه بخخي ا

خريداران تأمي  موي شوود و در صوورت عودم كفايوت آن، خريوداران مكلفنود بواقی مانوده اقسوا  را پرداخوت            

 نمايند.

  ای  بخش عقارتند از: انوا   مانت هاي معتقر قابل دريافت از مديران مو و  -12ماده 

 الف(  مانت نامه بانكي.

 ((  مانت نامه بيمه اي.

 %( ارزش كارشناسي رسمي آن.13صد ) ( وثيبه ملكي معادل نود در

 .  انوا  اورا  مخاركت كه از سوي دولت يا بانك ها تضمي  شده باشدد( 

ه( سهام ساير شوركت هواي سوهامي عوام پذيرفتوه شوده در بوورس اورا  بهوادار بوه مأخوذ هفتواد درصود             

 %( ارزش روز آن.73)

 و( سفته.

 اجرايي و  ي حسابان مربو . ز( ماالقات قاعي شده قراردادها از سوي دستگاه هاي

 ح( تركيقي از موارد فو .

فو  حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساهي ثم  معامله الزاموي اسوت.     مانت هايتسلي   -1تبصره

درهرصورت سهام مورد معامله تا تسويه كامل اقسا  بدهي موديران مو وو  ايو  مواده در وثيبوه سوازمان       

در اي  گونه موارد، تعهد اشخا  موذكور مقنوي بور وثيبوه گوذاردن      خصوصي سازي باقي مي ماند. در م  

 اسناد مالكيت سهام مورد معامله، نزد سازمان خصوصي سازي الزامي است.

مديران مو و  اي  ماده به منظور تضمي  ايفاي تعهدات خود موي بايسوتي  وم  عبود واگوذاری       -2تبصره

ان خصوصي سازي براي تمليك يا انتبال باقی مانوده  وكالت بالعزل رسمي مقني بر تفويت اختيار به سازم

سهام مورد معامله تا سبف ماالقات خود مخرو  به عدم پرداخت اقسا  از سوی خریدار به هر شوخ  و  

با هر شرايط و به هر قيمتي كه صالح بداند، تنظي  و در زمان امضاي اسناد نبل و انتبال سهام به سازمان 

 خصوصي سازي تسلي  نمايند.  

 بخش سوم( ساير موارد

 قيمووت سووهام مو ووو  ایوو  آیووي  نامووه،  معووادل قيمووت تعيووي  شووده براسوواس مفوواد آيووي  نامووه  -15مــاده 

( 43( بنود)الف( مواده)  3شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعموال شويوه هواي موذكور مو وو  جوزء)       

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و  قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي
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( قوانون اساسوي، توسوط سوازمان خصوصوي سوازي       44اجراي سياست هواي كلوي اصول چهول و چهوارم)     

 شود.   محاسقه و اعمال مي

آزادسازي، صدور و تحويل اورا  سهام خريداري شده به نام خريدار كه اقسوا  سواالنه آن در هور     -14ماده

هريوق بوورس اورا  بهوادار يوا شوركت مربوو  مجواز اسوت. اورا          سال پرداخت مي شوود، حسون موورد از    

سهام تسويه نخده خريداران نيز تا پايان مدت قرارداد در وثيبه سازمان خصوصي سازي باقي خواهد مانود  

  و تا تسويه كامل آن، توسط خريدار قابل انتبال به غيرنخواهد بود.

از سبف زماني مجاز براي تبسي  سود هر سوال  درصورت عدم پرداخت اقسا  بعد از شش ماه  -13ماده 

مالي در شركت و به هر دليل، سازمان خصوصي سازي مجاز اسوت بوه ميوزان مقلو  بودهي تسوويه شوده        

سهام مورد وثيبه را آزاد و در اختيار  ي نفع قرار دهد و نسقت به فروش باقي مانده سوهام بوه سوايري  بوا     

 و و  بايد در قراردادهاي منعبده قيد شود.  رعايت مبررات مربو  اقدام نمايد. اي  م

كارمزد فروش سهام مو و  اي  آيي  نامه به روش ساده محاسقه و در ابتداي دوره تخصي   -16ماده

سهام توسط سازمان خصوصي سازي اعمال خواهد شد. نرخ كارمزد مورد نظر ماابق تعرفه اي خواهد 

 تصوين هيات واگذاري خواهد رسيد.بود كه بنا به پيخنهاد سازمان خصوصي سازي به 

در صورتي كه به سهام واگذار شده مو و  اي  آيي  ناموه افوزايش سورمايه تعلوق گيورد، سوهام        -17ماده 

افزايش يافته نيز به تقع سهام اوليه در وثيبه سازمان خصوصوي سوازي قورار موي گيرد.معوادل ریوالی آورده       

 ز ای  حک  مستثنی است و در وثيبه قرار نمی گيرد.سهامداران یا هلن آنها از شر ت و سود سهمی ا

افرادي كه در گذشته و در چارچو( قواني  مربو  از هريق سازمان خصوصي سازي با تسوهيالت   -18ماده 

 مبرر سهام ترجيحي خريداري نموده اند، مخمول تسهيالت مو و  اي  آيي  نامه نخواهند بود.

 لي گسووترش مالكيووت واحوودهاي توليوودي سووهام دریافووت اشخاصووی  ووه در گذشووته از هريووق سووازمان مووا 

 نموده اند، از ای  حک  مستثنی هستند. 

 امكان برخورداري از تسهيالت مو و  اي  آيي  نامه فبط براي يك بار وجود دارد. -19ماده

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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ذ تصمیمات شوراي عالي اجراي سیاست های كلي آيین نامه اجرایی" نحوه اداره و اخ

 (41( ماده)1( قانون اساسي"، موضوا تبصره)44اصل)

 25/11/1587مورخ 188986/2/65مصوب شماره 

 (قانون اساسی44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل )

 بسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

( قوانون اساسوي   44الي اجوراي سياسوتهاي كلوي اصول )    ( شوراي ع1( الي )8اعضاي مذكور در بندهاي )

( قووانون اصووالح موووادي از قووانون برنامووه چهووارم توسووعه اقتصووادي، اجتموواعي و فرهنگووي 48مو ووو  موواده )

( قوووانون اساسوووي در جلسوووه موووورخ 44جمهووووري اسوووالمي ايوووران و اجوووراي سياسوووتهاي كلوووي اصووول )

( قانون ياد شوده،  48( ماده )8يي و به استناد تقصره )بنا به پيخنهاد وزارت امور اقتصادي و دارا21/1/8317

( قوانون اساسوي را   44آيي  نامه نحوه اداره و اخذ تصميمات شوراي عالي اجراي سياستهاي كلوي اصول )  

 به شرح زير تصوين نمودند:

( قانون 44آيین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شوراي عالي اجراي سیاستهاي كلي اصل )

 اساسي

( قانون اساسي كه درايو  آيوي  ناموه بوه اختصوار      44شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ) -1ماده 

یشورا ی ناميده مي شود، در صورت داشت  مو و  قابل رسيدگي و دسوتور جلسوه، حوداقل هور سوه مواه       

 يك بار تخكيل مي شود.

 ا مجاز است.در موارد نياز برگزاری جلسات فو  العاده بنا به تخخي  ریيس شور –تبصره 

 رياست شورا بر عهده ریيس جمهور و در غيا( ايخان بر عهده معاون اول ریيس جمهور است. - 2ماده 

جلسات شورا با حضوور حوداقل دو سووم اعضاءرسوميت موي يابود و تصوميمات آن بوا راي اكثريوت           - 5ماده

 انون، معتقر است.( ق48( ماده )1( تا )8حا ري  متضم  نظر موافق دوسوم اعضاي حا ر بندهاي )

 مصووووبات شوووورا توسوووط وزيووور اموووور اقتصوووادي و دارايوووي )دبيووور شوووورا( ابوووالغ موووي شوووود.وزير - 4مـــاده

 امور اقتصادي و دارايي سخنگوي شورا نيز است. 

 دعوت از اعضاء حداقل يك هفتوه ققول از تخوكيل جلسوات شوورا بوا امضواي دبيور شوورا بوه عمول             - 3ماده 

 دات مربو  به همراه دعوت نامه براي اعضاءارسال می شود.مي آيد. دستورجلسات و مستن

پيخنهاد هريك از اعضاي شورا براي در  در دستور جلسات در صورت تاييد دوسووم اعضواء حا ور     - 6ماده 

( اي  آيي  نامه بررسوي موي شوود و نظور كميسويون بوه       83شورا، در كميسيون فرعي شورا مو و  ماده )

 شورا منعكس مي شود.

اعضاي شورا و دستگاه هاي  يربط موظفند در صورت ارا وه پيخونهاد بوراي هورح در شوورا، داليول        - 7ماده 

 توجيهي، مدارك و گزارشهاي مربو  را به دبيرخانه شورا ارایه نمايند.

 دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستبر و وظايف آن به شرح زير است: - 8ماده 

ي مبررات اجرايي شوامل آیوي  ناموه ها،دسوتورالعمل هوا، نظوام ناموه هوا و         تهيه پيش نويس نهاي -8

  وابط در ارتقا  با وظايف و اختيارات شورا و ارایه آن ها به شورا برای تصوين.

 پيخنهاد خط مخي اجرايي ساالنه شورا و ارایه آن ها به شورا برای اتخا  تصمي . -2

نيواز بورای هورح در شوورا حسون لوزوم بوا         بررسي و تهيه گزارشوات كارشناسوي و تحليلوي موورد     -3

 استفاده از خدمات مخاوره اي.

 تهيه مفاد دستور جلسات و تنظي  دعوتنامه تخكيل جلسات شورا و صورتجلسات مربو . -4

 تنظي  مصوبات شورا برای ابالغ توسط دبير شورا. -5
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 ايجاد و به هنگام سازي بانك اهالعات مصوبات و تصميمات شورا. -1

( قانون اساسوي و  44تقليغاتي در چار چو( سياستهاي كلي اصل ) -ی فرهنگي تدوی  برنامه ها -7

 پيخنهاد به شورا.

( قوانون  44تدوی  شاخ  هواي اجرايوي پوايش و نظوارت تحبوق اهوداف سياسوتهاي كلوي اصول )          -1

 اساسي و پيخنهاد آن ها به شورا برای تصوين.

شوورا و تهيوه گوزارش هواي      پي گيري امور محوله به دسوتگاه هواي اجرايوي در راسوتاي مصووبات      -1

 پایش الزم در ای  خصو  برای ارایه به شورا.

 انجام ساير امور محوله از سوي شورا، ریيس ویادبيرآن.-83

دبير شورا مجاز است با هماهنگی ریيس شورا از كارشناسان و مسئوالن  يربط برای شوركت در   - 9ماده 

 جلسات شورا دعوت نمايد.

مي توانود بوه منظوور بررسوي مووارد ارجواعي، كميسويون فرعوي تخوكيل دهود.            دبيرخانه شورا - 11ماده 

 دستورالعمل نحوه تخكيل و اداره جلسات اي  كميسيون به تصوين اعضاي آن خواهد رسيد.

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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است های کلی "سیاست ها و خط مشی های اجرایی برای تحقق اهداف سی

 (قانون اساسی"44اصل)

 16/8/1588مورخ  111914/1/65مصوب شماره

 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 بسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

( قووانون اساسووی در جلسووه مووورخ 44شووورای عووالی اجوورای سياسووت هووای  لووی اصوول چهوول و چهووارم)

( قانون اصالح مووادی از قوانون برناموه چهوارم توسوعه اقتصوادی،       42( ماده)8ه استناد بند)، ب81/37/8311

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایوران و اجورای سياسوت هوای  لوی اصول چهول و چهوارم قوانون          

اساسی، سياست ها و خط مخی های اجرایی برای تحبق اهوداف سياسوت هوای  لوی اصول چهول و       

 سی را به شرح زیرتصوین نمود:( قانون اسا44چهارم)

 هاي اقتصادي و رفع موانع   توانمند سازی بخش خصوصی در فعالیت -الف

توانمند سازی بخش خصوصی به منظور ورود بوه عرصوه فعاليوت هواي اقتصوادی گوروه یوک و دو         -1

 قانون   2ماده 

 آموزش بخش خصوصی  -2

 هاي اقتصادي اليتبهقود فضاي كسن و كار و حذف فرآیندهای غير روری در عرصه فع  -3

 تغيير ساختار بازارها به منظور تسهيل فرایند رقابت  -4

 سازي برای جذ( سرمایه گذاری های خارجی زمينه  -5

 توسعه و تبویت سازمان های مردم نهاد -6

 توسعه و ارتقای توانمندي بخش تعاوني -ب

 ها دهي به بخش تعاون و حمايت دولت از تخکيل و توسعه تعاوني اولويت -8

 لت از تأمي  منابع سرمايه اي بخش تعاونحمايت دو -2

 ها در راستاي افزايش كارآمدي آن ها سازي تعاوني توانمند -3

محدود کردن امورتصدي گري هاي دولت در حوزه فعالیـت هـاي اقتصادي)متناسـب سـازی      -ج

 اندازه دولت(

اسوی  ( قوانون اس 44عدم فعاليت دولت در قلمرو فعاليت های خوار  از صودر اصول چهول و چهوارم)      -1

 قانون 2شامل فعاليت ها و بنگاه های مخمول گروه یک ماده 

( قوانون اساسوی   44 اهش سه  و نبش بخش دولتي در فعاليت های صدر اصل چهل و چهوارم)  -2

 قانون 2هاي مخمول گروه دو ماده  شامل فعاليت ها و بنگاه

 هاي اقتصادي دولت   ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت -د

 ه ها و فعاليت هاي اقتصادي مخمول واگذاري  آماده سازي بنگا -1

 ( قانون2مدیریت  ارآمد شر ت ها و فعاليت های اقتصادی مو وعات گروه سه ماده ) -2

تمامی دستگاه های اجرایی کشور مکلف اند هرگونه برنامـه ریـزی و اقـدامات اجرایـی خـود را       

 انجام دهند. در چارچوب سیاست ها و خط مشی های اجرایی موضوا این تصویب نامه

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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 تصویب نامه "احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت های مورد واگذاری"

 16/8/1588مورخ   121696/2/65مصوب شماره 

 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 عاليبسمه ت

 وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 

شووورای عووالی اجوورای سياسووت هووای  لووی اصوول چهوول و چهووارم قووانون اساسووی در جلسووه مووورخ           

( قوانون اصوالح مووادی از    42، بنابه پيخنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بوه اسوتناد مواده)   81/37/8311

هوری اسالمی ایران و اجرای سياست های قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جم

 لی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بور احوراز و پوایش اهليوت مودیریتی در واگوذاری سوهام و شور ت         

های مورد واگذاری به عنوان یک سياسوت و خوط مخوي كلوي در واگوذاری هوا تا يود و مبورر نموود، هيوات           

( 43( بنود)(( مواده)  4( و جوزء) 28مل بند)الف( ماده)واگذاری شيوه های اجرایی آن را در چارچو( دستورالع

 قانون یاد شده تعيي  و اعالم نماید.

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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خالصه تصمیمات" اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 

 "27/11/1587( قانون اساسی مورخ 44چهارم)

 باسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 

               

شووورای عووالی اجوورای سياسووت هووای  لووی اصوول چهوول و  8317/ 27/88پيوورو برگووزاری جلسووه مووورخ      

( قوانون اساسوی، بودی  وسويله فهرسوت آیوي  ناموه هوای اجرایوی تصووین شده)مو وو  موواد             44چهارم)

 گردد:مختلف قانون( به شرح زیر ایفاد می 

ی آیووي  نامووه اجرایووی نحوووه واگووذاری سووهام ترجيحووی بووه موودیران و  ار نووان بنگوواه هووای مووورد واگووذاری و   

( قوانون اصوالح مووادی از قوانون     43( بنود)الف( مواده)  1باتجربه و متخص  و  ارآمد مو و  جوزء)  سایرمدیران

اجرای سياست های  لوی  برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و 

( قانون اساسی،آیي  نامه اجرایی نحوه هزینه  رد اعتقارات مربو  بوه آمووزش، ترغيون، تخوویق و     44اصل)

( قانون مزبور، آیوي  ناموه اجرایوی توزیوع     27( ماده)4پاداش  ار نان سازمان خصوصی سازی مو و  تقصره)

های دولتوی و غيردولتوی در    ه  بهينه بخشنامه تعيي  س سهام عدالت مو و  فصل شخ  آن قانون، آ ي 

هوای   ناموه فعاليوت   ( قوانون یواد شوده، نظوام    3( بنود )(( مواده )  2آهو  مو وو  تقصوره )    های راه و راه فعاليت

( 43( بنود)الف( مواده)  1های واگوذاری مو وو  جوزء)    فرهنگی و تقليغاتی برای بسترسازی، بهقود و شفافيت

الوذ ر  وه    ( قوانون فوو   43( بند)الف( مواده) 5ار بنگاهها مو و  جزء)همان قانون و  وابط نحوه اصالح ساخت

ققاًل در  ميسيون تخصصی شورا بررسی شده است مارح و مورد تصوین قورار گرفوت و مبورر شود مراتون      

پس از هرح مجدد در  ميسيون مورد نظر و با حضور تعدادی از اعضای حبوقی و حبيبوی شوورا، در اجورای    

قانون فو  الذ ر، توسط وزیر اموور اقتصوادی و دارایوی بوه عنووان مصووبات شوورا ابوالغ         ( 42تقصره  یل ماده)

 گردد.ی

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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خالصه تصمیمات " سومین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 

 " 1588/ 7/ 18( قانون اساسی مورخ44چهارم)

 مه تعاليباس

 

شووورای عووالی اجوورای سياسووت هووای  لووی اصوول چهوول و    8311/ 81/7پيوورو برگووزاری جلسووه مووورخ       

( قانون اساسی، بدی  وسيله خالصه مذا رات و تصميمات جلسه یاد شده برحسون مو ووعات   44چهارم)

 دستور جلسه به شرح عناوی  زیر برای استحضار و بهره برداری الزم ایفاد می شود:

نامه اجرایی سه  بهينه بخش های دولتی و غير دولتی در فعاليت های راه و راه آه  ماورح شود    آیي  -8

 و پس از انجام اصالحاتی به تصوین رسيد.  

تقليغاتی برای بسترسازی، بهقود و شفافيت امر واگذاری بوه تصووین    –نظام نامه فعاليت های فرهنگی  -2

 رسيد.  

یتی در واگذاری سهام و شر ت های مورد واگذاری مارح شد و شورا مو و  احراز و پایش اهليت مدیر -3

 م  تا يد آن به عنوان یک سياست و خط مخي كلي در واگذاری ها، مبورر نموود هيوات واگوذاری شويوه      

( قوانون یواد شوده    43(بند)(( مواده) 4(و جزء)28های اجرایی آن را در چارچو( دستورالعمل بند)الف( ماده )

 اید.تعيي  و اعالم نم

ابالغ  وابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه ها در موارد  روری متضم  چارچو( حفوظ و صويانت نيوروی     -4

 انسانی شاغل، مورد تنفيذ قرار گرفت.

شاخ  های اجرایی برای تحبق اهداف سياست های  لی اصل چهل و چهارم قانون اساسوی ماورح    -5

ا مبرر شد اعضای  ميسويون تخصصوی شوورا هوی مودت دو      شد و  ليات آن به تصوین رسيد. در ای  راست

هفته  م  بررسی عناوی  شاخ  های مذ ور، نظرات خود را به دبيرخانه ارسوال نماینود توا پوس از جموع      

 بندی، نهایی و ابالغ شود.

سياست ها و خط مخی های اجرایی ساالنه مارح شد و  ليات آن با اصالحاتی به تصووین رسويد. در    -1

مبرر شد اعضای  ميسيون تخصصی شورا هی مودت دو هفتوه  وم  بررسوی جزیيوات، نظورات        ای  راستا

 خود را به دبيرخانه ارسال نمایند تا پس از جمع بندی، نهایی و ابالغ شود.

مبرر شد در جلسوه آینوده راهکارهوای تبویوت و توانمندسوازی بخوش غيور دولتوی و اقودامات متصوور در            -7

رد اجرا قرار نگرفتوه اسوت، بررسوی شوود. در ایو  راسوتا  ميسويون تخصصوی         چارچو( قانون  ه تا نون مو

 شورا مکلف است ابعاد  ارشناسی مو و  را بررسی نموده و نتای  آن را به دبيرخانه شورا ارایه نماید.

به منظور بررسی مناسن عملکرد دسوتگاه هوای اجرایوی در پيخوقرد تکواليف قوانون، مبررشود عملکورد          -1

اد شده به تفکيک در  ميسيون تخصصی مورد بررسی قرار گيرد ونتوای  بورای اتخوا  تصومي      دستگاه های ی

 الزم به شورا ارایه شود.

با توجه به مجموعه سياست هوای  لوی اصول چهول و چهوارم قوانون اساسوی و قوانون مربوو  بوه ایو              -1

ی و دارایوی ابوراز تخوکر و    سياست ها، اعضاءاز عملکرد مالو( و مووثر دبيرخانوه شوورا و وزارت اموراقتصواد    

  قدردانی نمودند.

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
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 فصل سوم:

 مصوبات هیات واگذاری
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 ( 59دستور العمل نحوه تشكیل جلسات هیات واگذاري، موضوا ماده)

 هیات واگذاري 21/19/1587مورخ   131211مصوب شماره 

 

 عالیبسمه ت

وزارت  -معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي ريیس جمهور -وزارت اموراقتصادي و دارايي

اتاق   -اتاق تعاون  مركزي جمهوري اسالمي ايران -مجلس شوراي اسالمي -دادگستري

 بازرگاني و صنايع ومعادن ايران

 

 هيات تخكيل مي گردد.هيات حداقل يك جلسه در ماه خواهد داشت كه با دعوت كتقي دبير  -1ماده 

 جلسات هيات در صورت لزوم به پيخنهاد دبير هيات به هور فو  العاده تخكيل خواهد شد. -2ماده 

روز كواري از ققول بوراي اعضواء      3در دعوت نامه دستور جلسه قيد و مستندات مربو  حداقل ظرف  -5ماده 

 هيات ارسال مي گردد.

نفور   3( نفر از اعضاء به نحوي كوه اعضواء داراي حوق راي از    4جلسات هيات با حضور حداقل چهار) -4ماده 

كمتر نقاشد، رسميت مي يابد و مصوبات آن با احراز حداقل سه راي اعتقوار دارد و در صوورت تسواوي تعوداد     

 آراء، نظر ر يس هيات معتقر خواهد بود.

 د.مصوبات جلسات هيات توسط دبير تهيه و توسط ر يس هيات ابالغ مي گرد -3ماده 

پيش نويس مصوبه كه در روز جلسه تهيه مي شود، بوراي اعضواي داراي حوق راي فرسوتاده موي        -تبصره

شود. اعضاي مزبور ظرف مدت سه روز كاري از زمان دريافت پويش نوويس نسوقت بوه تاييود و ارسوال آن بوه        

 يد مصوبه خواهد بود.دبيرخانه هيات واگذاري اقدام مي نمايند و عدم ارسال آن در مهلت مبرر به منزله تاي

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس هیات
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 بسمه تعالي

 ( 59وظايف دبیرخانه هیات واگذاري، موضوا ماده)  

 هیات واگذاري 21/19/1587مورخ   131211مصوب شماره 

 

 بسمه تعالی

وزارت  -بردي ريیس جمهورمعاونت برنامه ريزي ونظارت راه -وزارت اموراقتصادي و دارايي

اتاق   -اتاق تعاون  مركزي جمهوري اسالمي ايران -مجلس شوراي اسالمي -دادگستري

 بازرگاني و صنايع ومعادن ايران

 

( قوانون اصوالح مووادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه اقتصوادي، اجتمواعي و          31به موجن مواده)  -1ماده 

اصوول چهوول و چهووارم قووانون اساسووي، دبيرخانووه هيووات  فرهنگووي  .ا.ايووران و اجووراي سياسووت هوواي كلووي

 واگذاري در سازمان خصوصي سازي تخكيل مي گردد و ر يس سازمان مزبور دبير هيات واگذاري است.

 وظايف دبيرخانه عقارت است از: -2ماده 

هاي منظور تهيه و تدوي  پيش نويس كليه آ ي  نامه ها، دستورالعملها،  وابط، نظام نامه ها و راه كار -8-2

قانون فو  الذكر و ساير وظايف محوله به هيات واگذاري كوه در قوانون مزبوور تصوريح شوده       43شده در ماده

 باشد.

پووي گيووري و دريافووت فهرسووت بنگوواه هوواي مخوومول واگووذاري داراي هقبووه بنوودي واگووذاري ماووابق      -2-2

 قانون ياد شده. (87ماده)

ر ارا ووه پيخوونهاد تعيووي  تكليووف و برنامووه زمانقنوودي پووي گيووري از شووركت هوواي مووادر تخصصووي بمنظووو -3-2

 واگذاري بنگاه ها و در  آن در دستور جلسه هيات واگذاري.

جمع آوري اهالعات الزم و تخكيل بانك اهالعاتي مربو  و برقوراري سيسوت  مناسون اهوال  گيوري و       -4-2

 اهال  دهي.

 پيخنهاد آن به هيات براي هي مراحل بعدي. تهيه هرح و الگوي كلي زمانقندي و واگذاري بنگاه ها و -5-2

انجام بررسي هاي كارشناسي در خصو  نحوه حمايت از حبو  سهام داران بويكه سهام داران جوزء   -1-2

 و پيخنهاد تصوين آن به هيات.

بررسي مخكالت شوركت هواي موادر تخصصوي و سوازمان خصوصوي سوازي در امور واگوذاري و ارا وه            -7-2

 هيات. پيخنهادهاي الزم به

 ارا ه پيخنهاد واگذاري بلوكي بنگاه هاي مخمول واگذاري در بورس هاي داخلي و خارجي به هيات. -1-2

تدوي  برنامه نظارت بور فرآينود واگوذاري و حمايوت از واحودهاي واگوذار شوده بوا بهوره گيوري از نظورات             -1-2

 كارشناسان.

وتناموه، تخوكيل جلسوات هيوات و تهيوه      فراه  آوردن مبدمات تخوكيل جلسوات هيوات و ارسوال دع     -83-2

 مصوبات هيات جهت ابالغ توسط ر يس آن.

دبيرخانه بمنظور انجام امور محوله مي تواند نسقت به تخوكيل كميسويون هواي تخصصوي  يوربط       -5ماده 

 اقدام و از خدمات مخاوره و كارشناسان و مخاوران خقره استفاده نمايد.

 

 سید شمس الدین حسینی

 صادی و دارایی و ريیس هیاتوزیر امور اقت

 



 074 

دستورالعمل اجرايي"روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهلیت مديريتي"، 

 (41( بند)ب( ماده)4( و جزء)21موضوا بند)الف( ماده)

 هیات واگذاري 16/1/1589مورخ / ه  773/218/2/88مصوب شماره 

 بسمه تعالی

وزارت  -برنامه ريزي ونظارت راهبردي ريیس جمهورمعاونت  -وزارت اموراقتصادي و دارايي

اتاق   -اتاق تعاون  مركزي جمهوري اسالمي ايران -مجلس شوراي اسالمي -دادگستري

 بازرگاني و صنايع ومعادن ايران

 

بنا به پيخنهاد سازمان خصوصي سازي، به استناد بند)الف(  87/88/8311هيات واگذاري در جلسه مورخ

( قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي 43بند)(( ماده)( 4( وجزء)28ماده)

( قانون اساسي و 44و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم)

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و  81/1/8311مورخ 823111/2/13تصوين نامه شماره

قانون اساسي، دستورالعمل اجرايي احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام  (44چهارم)

مختريان استراتكيك و متبا ي خريد سهام كنترلي و مديريتي را به منظور اهمينان از مديريت مالو( 

 شركتها در دوره بعد از واگذاري توسط خريداران شركتهايي كه از اهميت خا  برخوردارند، به شرح زير

 تصوين نمود:

 دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهلیت مديريتي

 انتخا( مختريان استراتكيك و احراز اهليت مديريتي ماابق اي  دستورالعمل بعمل خواهد آمد. -1ماده

ا تصوين هيات در صورت احراز هر يك از ويكگي هاي زير به پيخنهاد سازمان خصوصي سازي و ب –2ماده

واگذاري، سازمان خصوصي سازي مكلف است شر  انتخا( مختريان استراتكيك و اهليت مديريتي را در 

 آگهي هاي عر ه سهام در  و مراتن را به اهال  عموم برساند.

جمع كاركنان ثابت شركت) اع  از رسمي، پيماني و يا قراردادي كه به صورت تمام وقت اشتغال  -الف 

درصد سهام آن متعلق به شركت مورد   53د و واحد هاي سرمايه پذير)شركتي كه حداقلداشته باشن

 نفر باشد. 533واگذاري نسل باالتر است( بيش از 

 ميليارد ريال باشد. 8333ارزش دارايي هاي غير جاري شركت مورد واگذاري بيش از  -(

( درصد حج  33انده انحصاري با بيش از)شركت مورد واگذاري داراي حداقل يكي از بازارهاي داده يا ست - 

 توليد يا عمليات مالي  بازار)بر اساس گزارش سازمان خصوصي سازي ( باشد.

 شركت از نو  صنعت شركت هاي دانش پايه يا نيازمند درجه باالي تخص  مديريتي باشد.  -د

 از نظر امنيت ملي حساسيت داشته باشد.  –ه 

اي  دستورالعمل به عنوان يكي از تعهدات خريداران بايد در قرارداد شر  اهليت مديريت مو و   –5ماده

واگذاري مو و  دستورالعمل اجرايي نحوه تنظي  قراردادهاي واگذاري مختمل بر تعيي  اختيارات و تعهدات 

هرفي  قرارداد، وثايق و تضمي  ها، شرايط فس  يا اقاله و نحوه اعمال تخفيفات و جرا  ، مصوبه شماره 

 هيات واگذاري قيد گردد.  81/8/8311مورخ  2231883

خريداران مكلفند در تعيي  اشخا  حبيبي اصالتا يا به نمايندگي از سوي اشخا  حبوقي  -4ماده

منتخن خود به عنوان مدير عامل، هيات مديره يا عناوي  مخابه در شركت مورد خريداري، ويكگيهاي  يل را 

مزبور بايد بالفاصله پس از ثقت در مرجع ثقت شركتها، صورتجلسات  بنحو مبتضي رعايت نمايند. خريداران

 مجامع عمومي مربو  به تعيي  مديران ياد شده را به سازمان خصوصي سازي ارسال نمايند.
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داشت  حداقل پن  سال ساببه مديريت مفيد و مرتقط در زمينه فعاليت بنگاه واگذار شده يا  -8

 نگاههاي مخابه.هفت سال تجربه مديريت ه  تراز در ب

داشت  حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي مالي، اقتصادي، مديريت يا مهندسي و  -2

 تخصصي مربو .

داشت  حس  شهرت و سالمت مالي و نداشت  سوء پيخينه و محكوميت هاي قاعي  -3

( مكرر قانون مجازات اسالمي از جمله محكوميت قاعي به 12كيفري مو و  ماده)

 ا به تبلن.ورشكستگي به تبصير ي

در صورت عدم رعايت تعهدات مو و  اي  دستورالعمل سازمان خصوصي سازي موظف است با  -3ماده 

تصوين هيات واگذاري ماابق مفاد قرارداد واگذاري نسقت به الزام خريداران به انجام تعهدات مذكور و 

سارتهاي ناشي از نبت اي  تغييرمديران فاقد شرايط و اهليت و در صورت تكرار فس  قرارداد و جقران خ

 تعهدات اقدام نمايند.

در موارد خا  كه احراز اهليت متبا يان خريد سهام به صورت يكجا و بلوك كنترلي و شركت  -6ماده 

مورد واگذاري از سوي هيات واگذاري  روري اعالم شده باشد، سازمان خصوصي سازي در اجراي مفاد 

مجلس شوراي  8313مصو(  -و در چارچو( قانون برگزاري مناقصات( قانون فو  الذكر 28تقصره  يل ماده)

 مي تواند نسقت به تخكيل كارگروه تخخي  و احراز صالحيت خريداران اقدام نمايد. -اسالمي

 تركين اعضاء كارگروه مو و  اي  ماده از سوي هيات واگذاري تعيي  مي شود. -1تبصره

ز تصوين هيات واگذاري بعنوان اسناد مورد ماالقه و قابل اوصاف و شرايط الزم خريداران، پس ا -2تبصره

رسيدگي در مزايده، از سوي سازمان خصوصي سازي به اهال  مختريان مي رسد. متبا يان خريد 

مكلفند همراه ساير مدارك مندر  در آگهي، مستندات احراز صالحيت هاي اعالم شده را باور جداگانه به 

 ند.سازمان خصوصي سازي ارا ه نماي

فبط آن دسته از خريداراني كه صالحيت آنان به تاييدكارگروه مو و  اي  ماده مي رسد اجازه  -5تبصره

شركت در مزايده)اع  از مزايده از هريق بورس يا غير آن( و يا مذاكره را خواهند داشت و به درخواست 

 ساير متبا يان ترتين اثر داده نمي شود.

( قانون اصالح موادي از قانون 81امي روش هاي واگذاري مو و  ماده)اي  دستورالعمل شامل تم -7ماده

برنامه چهارم تو سعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست هاي كلي 

 ( قانون اساسي مي شود.44اصل چهل و چهارم )

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس هیات
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نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات به خریداران سهام کنترلی ی  تورالعملدس

 (23شرکت های دولتی"، موضوا ماده )

 هیات واگذاری 18/1/1588مورخ  225913 مصوب  شماره 

 بسمه تعالی

معاونت برنامه ریزی و نظارت  –وزارت امور اقتصادی و دارایی  –مجلس شورای اسالمی 

اتاق  –اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  –وزارت دادگستری  –است جمهوری راهبردی ری

 تعاون جمهوری اسالمی ایران

 

بنا به پيخونهاد سوازمان خصوصوی سوازی و بوه اسوتناد مواده         28/82/8317هيات واگذاری در جلسه مورخ 

فرهنگوی جمهووری اسوالمی     ( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و25)

( قوانون اساسوی، دسوتورالعمل مواده موذ ور را بوه شورح زیور         44ایران و اجرای سياست های  لوی اصول )  

 تصوین نمود:

دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات به خریداران سهام کنترلی 

 شرکتهای دولتی

 فصل اول: دایره شمول 

نترلی شر تهای دولتی مورد واگذاری را خریوداری نمووده و اقودامات منودر      اشخاصی  ه سهام   -1ماده 

ایو  دسوتور    در ای  دستور العمل را پس از واگذاری انجام دهنود، مجواز بوه اسوتفاده از تخفيفهوای مو وو        

العمل می باشند. تخفيفات مو و  ای  دستورالعمل در هر مورد بنا به پيخنهاد سوازمان خصوصوی سوازی    

 هيأت واگذاری خواهد رسيد. به تصوین

سهام  نترلی عقارت از حداقل ميزان سهامی است  ه دارنده آن قوادر بوه تعيوي  ا ثریوت اعضواء       -1تبصره

 هيأت مدیره شر ت باشد.

خریدارانی  ه به واساه خرید سهام شر تهای دولتی از سازمان خصوصی سازی، با احتسوا(   -2تبصره 

، به سهامدار  نترلی شور ت تقودیل شووند  و از زموان خریود سوهام از       موجودی سهام ققلی در اختيار خود

سازمان خصوصی سازی تا زمان برخوورداری از تخفيفوات نسوقت بوه انتخوا( ا ثریوت اعضوای هيوأت مودیره          

 شر ت مورد خریداری اقدام نمایند، نيز مجاز به استفاده از تخفيفات مو و  ای  دستورالعمل خواهند بود.

 ط و نحوه اعطای تخفیفاتفصل دوم: شرای 

سازمان خصوصی سازی موظف است، حسون موورد شورایای شوامل سورمایه گوذاری جدیود در         -2ماده 

همان شر ت، ارتبای  ارایی و بهره وری شر ت، تداوم توليد و ارتباء ساح آن، ارتبواء فو  آوری و افوزایش    

چنانچه خریوداران در زموان امضواء قورارداد      یا تثقيت ساح اشتغال در بنگاه را در آگهی واگذاری اعالم نماید.

سال از زمان واگذاری اقدامات مربوو  را انجوام دهنود،     5واگذاری شرایط فو  را بتذیرند و هی مدت حدا ثر 

 می توانند از تخفيفات مندر  در ای  دستورالعمل برخوردار گردند.

 ی عوالوه برآنهوا  و ميوزان تخفيوف    هر گونه حوذف شورایط منودر  در ایو  مواده یوا تعيوي  شورایا         - 1تبصره 

ما به ازای آن، حسن  رورت و بر اساس و عيت شر ت موورد واگوذاری، بوه پيخونهاد سوازمان خصوصوی       

 سازی، به تصوین هيأت واگذاری خواهد رسيد.

سال بعد از زمان واگذاری، حودا ثر در دو نوبوت و    5تخفيفات مو و  ای  دستورالعمل هی مدت  -2تبصره 

حداقل دو دوره موالی عملکورد شور ت بعود از زموان واگوذاری، بنوا بوه درخواسوت خریودار یوا             پس از گذشت

 خریداران قابل محاسقه و اعاا خواهد بود.
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سوهام مو وو  ایو  دسوتورالعمل در      چنانچه زمان پرداخت ثم  نبدی معامله از سوی خریداران  -5تبصره 

ن سال مالی عملکورد خریودار منظوور خواهود     شش ماهه اول سال مالی شر ت باشد، سال مزبور به عنوا

 شد و در غير ای  صورت سال یادشده به عنوان عملکرد ققل از واگذاری شر ت محسو( می گردد.

سازمان خصوصوی سوازی موظوف اسوت هنگوام واگوذاری، انودازه شور تهای قابول واگوذاری را بور             -5ماده 

يون زیور هقبوه بنودی و در آگهوی فوروش سوهام        اساس ارزش  ل پایه سهام و یا تعوداد  ار نوان آن، بوه ترت   

مربوهه اعالم نماید. در ارزیابی اندازه شر ت بر اساس معيار )الف( و )((  یل، هر حالت  وه شور ت را در   

 هقبه باالتر قرار دهد معيار اندازه شر ت می باشد.

در تعوداد  ول   اندازه شر ت بر اساس ارزش  ل پایه سهام شر ت معادل قيمت پایه هور سوه   ورب    الف: 

 سهام

 میزان ارزش کل پایه شرکت اندازه شرکت

 ارزش  ل پایه شر ت ≥یکصد ميليارد ریال  شر تهای  وچک

 یکصد ميليارد ریال> ارزش  ل پایه شر ت  ≥پانصد ميليارد ریال  متوسط  شر  تهای

 پانصد ميليارد ریال> ارزش  ل پایه شر ت  ≥هزار ميليارد ریال  شر تهای بزرگ

 ارزش  ل پایه شر ت <هزار ميليارد ریال  ر تهای  النش

  

 اندازه شر ت بر اساس تعداد  ار نان ب:

 تعداد کارکنان اندازه شرکت

 نفر یا  متر 53 شر تهای  وچک

 نفر 533تا  58بي   شر تهای متوسط

 نفر 2533تا  538بي   شر تهای بزرگ

 نفر 2533بيختر از  شر تهای  الن

  

قنای سنجش سرمایه گذاری جدید، افوزایش در دارایيهوای غيرجواری و یوا سورمایه ثقوت شوده از        م -4ماده 

محل آورده نبدی سهامداران)خریداران( شر ت می باشد  ه بوه ازاء هور ميوزان افوزایش در ایو  شاخصوها،       

 بود.قابل اعااء به خریداران خواهد  %( آن به عنوان تخفيف از محل اصل قيمت معامله23بيست درصد )

اعاای تخفيف به خریوداران از محول ایو  شواخ  مخورو  بوه آن اسوت  وه دارایوی غيرجواری و            –تبصره 

سرمایه ثقت شده ا افه شده در بهقود و توسعه فرایند توليد شور ت مووثر باشود  و افوزایش در دارایيهوای      

ن خصوصوی  غير جاری از محل افزایش در سرمایه شر ت نقاشود. تخوخي  ایو  مو وو  بوه عهوده سوازما       

 سازی است.

شوواخ  سوونجش ارتبووای  وارآیی و بهووره وری، افووزایش نسووقت هوای فووروش سوورانه و برگخووت    -3مـاده  

 سرمایه است  ه  یال تعریف می شود و نسقت به اندازه شر ت ماابق جدول زیر می باشد.
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  فروش               نسقت فروش سرانه =   

 تعداد نيروی  ار           

 

 833*    سود عملياتی         ایه =برگخت سرم

 دارایی غير جاری                                        

 

 میزان تخفیف
شرکتهای 

 کالن

شرکتهای 

 بزرگ

شرکتهای 

 متوسط

شرکتهای 

 کوچک

درصد تخفيف در اصل قيمت معامله به 

 % افزایش فروش سرانه83ازای هر 
35/3 33/3 25/3 23/3 

قيمت معامله به  درصد تخفيف در اصل

% افوووووزایش برگخوووووت 83ازای هووووور 

 سرمایه

35/3 33/3 25/3 23/3 

 

شاخ  سنجش ارتبای ساح توليد تابعی از افزایش توليد  ل بنگواه و بوه نسوقت انودازه شور ت       -6اده م

ماابق جدول زیر می باشود   وه ميوزان تخفيوف مابوه ازاء آن در صوورت عودم اسوتفاده خریوداران از تخفيوف           

 ( ای  آیي  نامه، قابل اعااء خواهد بود.5، مصرح در ماده )«فزایش فروش سرانها»مو و  

 

 میزان تخفیف
شرکتهای 

 کالن

شرکتهای 

 بزرگ

شرکتهای 

 متوسط

شرکتهای 

 کوچک

درصد تخفيوف در اصول قيموت معاملوه     

 % افزایش در توليد  ل83به ازای هر 
35/3 33/3 25/3 23/3 

و  فعاليت آنها صرفًا ارا ه خدمات است، توليود معوادل فوروش در    در خصو  شر ت هایی  ه مو  -تبصره

 نظر گرفته می شود.

ميزان تخفيف در ققال افزایش ساح اشتغال تعداد  ار نوان ثقوت شوده در سوند واگوذاری شور ت        -7ماده 

( قوانون صودر االشواره    81ماابق دستورالعمل نحوه اعمال مخو  های مالی و یا غيرموالی مو وو  مواده )   

 باشد.  می 

در صورت تثقيت ساح اشتغال ميزان تخفيف صورفًا در سوود فوروش اقسواهی ماوابق جودول  یول         -تبصره

 خواهد بود.

 میزان تخفیف
شرکتهای 

 کالن

شرکتهای 

 بزرگ

شرکتهای 

 متوسط

شرکتهای 

 کوچک

درصد تخفيف در سود فروش اقسواهی  

 به ازای تثقيت ساح تعداد  ار نان
5 4 3 2 

 

تعيي  شاخ  ارتبای ساح ف  آوری شور ت واگوذار شوده، سوازمان خصوصوی سوازی        به منظور -8ماده 

می تواند با استفاده از خدمات مخواوره ای سواح فو  آوری شور ت را در زموان واگوذاری و زموان بررسوی         

امکان اعاای تخفيف بنا به درخواست خریدار اندازه گيری و مبایسه نماید. ارزیابی ناشوی از ایو  شواخ     



 079 

هوای توليود و یوا     بوه معيارهوایی نظيور تغييور در فرموالسويون محصوول یوا تغييور فرآینود و روش          می بایسوتی 

های فرآیندی توجه نماید. بهقود شاخ  ارتبای ساح ف  آوری شر ت واگذار شده نهایتا با پيخنهاد   نترل

ایو    سازمان خصوصی سازی و تصوین هيأت واگذاری تعيوي  خواهود شود. حودا ثر ميوزان تخفيوف از محول       

 درصد اصل قيمت معامله می باشد. 5/2شاخ  

 فوووو  و تایيووود سوووازمان  1الوووی  4در صوووورت انجوووام اقووودامات موووؤثر و مثقوووت موووذ ور در موووواد   -9مـــاده 

خصوصی سازی، به خریدار یا خریداران معادل حاصل جمع تخفيفات ناشوی از شواخ  هوای  سون شوده      

ملووه سووهام واگووذار شووده، بووا رعایووت مفوواد ایوو   درصوود اصوول قيمووت معا 25فووو  الووذ ر و حوود ا ثوور معووادل  

 دستورالعمل تخفيف اعااء خواهد شد.  

فوو  در خصوو  شور ت هوای بوا       1الی  4هر گونه تعدیل  راین محاسقه تخفيف مو و  مواد  –1تبصره

شرایط ویكه امکانتذیر است. در ای  صورت مو و  تعدیل  راین به پيخونهاد سوازمان خصوصوی سوازی بوه      

 واگذاری خواهد رسيد.تصوین هيأت 

اعمال قاعی تخفيفات به حسوا( خریودار یوا خریوداران مو وول بوه پرداخوت حوداقل نصوف اصول            –2تبصره 

 قيمت معامله از سوی آنان می باشد.  

تخفيفهای مو و  ای  دستورالعمل به خریدار یا خریداران اقساهی واجد شرایط عالوه بر تخفيوف   -11ماده

درصوود سووود فووروش  833ميووزان سووود فووروش اقسوواهی حوودا ثر معووادل   در اصوول قيمووت معاملووه،  وواهش

اقساهی و تخفيف زمانی به مفهوم بازنگری در مدت قرارداد ناشی از تاویل آن حدا ثر به مدت چهار سال 

سازی مکلف است به جوای  سون هور     بدون احتسا( سود فروش اقساهی می باشد. سازمان خصوصی

درصد  اهش در ميوزان سوود    5ماه دوره بازپرداخت و یا  5/2ه، تاویل درصد تخفيف در اصل قيمت معامل 8 

فروش اقساهی را به خریدار یا خریداران به عنوان تخفيف معو  پيخنهاد و در صورت درخواست خریودار یوا   

 جهت برخورداری از ای  نو  تخفيفات، مراتن را به همي  نحو به هيأت واگذاری پيخنهاد نماید. خریداران 

سازمان خصوصی سازی مجاز است اعاای تخفيف به خریدار یا خریداران سهام اقساهی  ه در  – تبصره

هول مدت قرارداد به مفاد قرارداد پایقند بوده و به تعهدات خود ناشی از قرارداد عمل نمایند، حدا ثر معوادل  

واگذاری جهت تصووین  % اصل قيمت معامله عالوه بر سایر تخفيفات مو و  ای  دستورالعمل را به هيأت 3

 پيخنهاد نماید.

 ليه اقالم ریالی مذ ور در ای  آیي  نامه، براسواس شواخ  بهوای توليود  ننوده، اعوالم شوده از         -11ماده 

 سوی بانک مر زی جمهوری اسالمی ایران به قيمت سال واگذاری تعدیل می گردند.  

 ستورالعمل به قرار زیر است:  ای  د 7تا  4مقنای اندازه گيری شاخصهای مو و  مواد  -12ماده 

فروش، سود عملياتی و دارایيهای غيرجاری براسواس ارقوام منودر  در صوورتهای موالی حسابرسوی        -الف

شووده شوور ت دولتووی واگووذار شووده در مباووع واگووذاری و رشوود ميووانگي  ارقووام مخووابه در صووورتهای مووالی 

ه رونود سوه سوال ققول از واگوذاری      حسابرسی شده در سال یا سالهای موردنظر بعد از واگذاری نسوقت بو  

 باشد.   می

ميزان توليد  ل براساس ارقام مندر  در یادداشتهای تو يحی منض  بوه صوورتهای موالی حسابرسوی      -ب

شده شر ت دولتی واگذار شده در مباع واگذاری و در صورت عدم   ر ميزان توليد در یادداشوتهای مزبوور،   

واگذاری  ه به تایيد بازرس رسيده باشد و ارقوام مخوابه بوا     گزارشهای  تقی هيأت مدیره شر ت در مباع

همووي  روش در سووال یووا سووالهای موووردنظر بعوود از واگووذاری نسووقت بووه رونوود سووه سووال ققوول از واگووذاری   

باشد. در صورتی  ه شر ت چند نو   اال توليود موی  نود ميوزان رشود در شواخ  توليود همگو  شوده           می

   وزنی رشد  االهای توليدی محاسقه می شود.شر ت شامل توليد  ل براساس ميانگي
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مقنای سنجش تغييرات اشتغال در شر ت واگذار شده، استمرار حق بيمه پرداختی  ار نان تمام وقوت   -ج

مندر  در سند واگذاری در موعد درخواست و ارا ه مستندات معتقر حق بيمه پرداخت شده از سوی خریدار 

سووتمر حووق بيمووه حووداقل بووه موودت یکسووال در مووورد  ار نووان      در شوورایط تثقيووت اشووتغال یووا پرداخووت م  

جدیداالستخدام پس از واگذاری تا موعود درخواسوت و ارا وه مسوتندات معتقور حوق بيموه پرداخوت شوده از          

 باشد. سوی خریدار یا خریداران در شرایط ارتباء اشتغال می

 فصل سوم: سایر موارد 

دند موجقوات نظوارت بور حسو  ایفوای تعهودات خوود، در ازاء        خریدار یا خریداران می باید متعهد گر -15ماده 

بهره منودی از تخفيفوات مو وو  ایو  دسوتورالعمل از جملوه ارا وه مودارک و مسوتندات الزم و امکوان بازدیود            

  ارشناسان یا نمایندگان سازمان خصوصی سازی از شر ت واگذار شده را فراه  نمایند.  

ل صرفًا بوه آن دسوته از خریوداران سوهام شور تهای دولتوی  وه        تخفيفات مو و  ای  دستورالعم -14ماده 

قرارداد فروش سهام آنها پس از ابالغ قانون فو  االشاره منعبد شده است، تعلوق خواهود گرفوت. اعاوای     

تخفيف به خریدارانی  ه ققل از ابالغ قانون مذ ور قرارداد فروش سهام آنها منعبد شده است  ما وان توابع   

( 1( قانون برنامه سووم توسوعه تنفيوذی در مواده )    84( آیي  نامه بند )و( ماده )1ماده ) دستورالعمل مو و 

 قانون برنامه چهارم توسعه می باشد.

برای تأمي  منابع  در صورت عدم  فایت حصه باقيمانده اقسا  خریدار یا اصل قيمت معامله،  -13ماده 

وشهای اقساهی و یا در موارد فروش نبدی، الزم جهت پرداخت تخفيفات مو و  ای  دستورالعمل در فر

منابع مذ ور حسن مورد، به پيخنهاد سازمان خصوصی سازی توسط خزانه داری  ل، از محل حسا( رد 

 درآمدهای حاصل از فروش سهام شر تها، تامي  و پرداخت خواهد شد. وجوه 

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس هیات
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 (51( ماده)1ن نامه اجرایی " نحوه بیمه مسئوالن و مجریان امر واگذاری "، موضوا تبصره)آیی

 هیات واگذاری 15/12/1587مورخ   214357مصوب شماره 

 بسمه تعالی 

 معاونت  –وزارت امور اقتصادی و دارایی   -وزارت دادگستری  –مجلس شورای اسالمی 

اتاق  -اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران –ری برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهو

 بازرگانی و صنایع و معادن ایران

بنا به پيخنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، و به استناد جزء  28/88/8317هيات واگذاری در جلسه مورخ 

فرهنگوی   ( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهوارم توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و    43( بند )(( ماده )8)

( قانون اساسوی، آیوي  ناموه اجرایوی نحووه      44جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لی اصل )

 بيمه مسئوالن و مجریان امر واگذاری را به شرح زیر تصوین نمود:

 نامه اجرایی نحوه بیمه مسئوالن و مجریان امر واگذاری آیین

گذار، تمامی مسوئوليت مودنی، محکوميوت     بيمه سازی موظف است به عنوان سازمان خصوصی ـ  1ماده   

جزایی مالی، محکوميت به جقران  رر و زیان ناشی از جرم و هر محکوميوت قابول تبووی  بوه جوزای نبودی       

 ليه مسئوالن و مجریان امر واگذاری را در ققوال خااهوای غيور عمودی آنوان در ارتقوا  بوا واگوذاری، چوه بوه           

مسئوليت انفرادی، نزد یک یوا چنود شور ت از شور تهای بيموه بوه       عنوان مسئوليت جمعی و چه به عنوان 

هوا و خسواراتی را  وه هور یوک از مسوئوالن و مجریوان امور          گر بتوانود  ليوه هزینوه    نحوی بيمه نماید  ه بيمه

 شوند بتردازد. واگذاری تحت هر یک از عناوی  مذ ور ملزم به پرداخت آن می

مد بودن جرم یا خاا، توسط محا   قضوایی و یوا مراجوع  یصوالح     ها و خسارت  و عمد یا غير ع ميزان هزینه

 شود. دیگر، تعيي  می

ماه پوس از تصووین    4تعرفه حق بيمه و شرایط عمومی مو و  ای  آیي  نامه، ظرف مدت حدا ثر  ـ  2ماده  

 ای  آیي  نامه، توسط بيمه مر زی ایران تهيه و ابالغ خواهد شد.

انودر اران امور واگوذاری مو وو       ست مخاغل مسئوالن، مجریان و دسوت بار فهر حداقل سالی یک -5ماده 

سوازی بوه تصووین هيوأت      های هر شغل به پيخونهاد سوازمان خصوصوی    ای  آیي  نامه و مصادیق مسئوليت

 رسد. واگذاری می

سووازی موظووف اسووت در هوور سووال بووه مأخووذ برنامووه واگووذاری همووان سووال   سووازمان خصوصووی ـ   4مــاده  

یک یا چند شور ت از شور تهای بيموه بوه منظوور پوشوش بيموه ای  امول  ليوه مسوئوالن،           ای با  نامه توافق

اندر اران امر واگذاری منعبد نماید. در چارچو( ای  توافوق ناموه، در هور موورد واگوذاری و در       مجریان و دست

ای هور  گور بور   زمان انعباد قرارداد مربوهه، فهرست اشخا  تحت پوشش به همراه ميزان حدا ثر تعهد بيمه

سوازی بوه بيموه گور اعوالم و بور اسواس آن گوواهی بيموه صوادر            یک از ای  افراد، از سوی سازمان خصوصی

 خواهد شد.  

ناموه بورای مسوئوالن، مجریوان و      ( ایو  آیوي   8در صوورت بوروز هرگونوه مخوکل از مصوادیق مواده )       ـ  3ماده  

ناموه، حسون موورد مو وو  از      یو  آیوي   های ققل از تصوین ا اندر اران امر واگذاری، درخصو  واگذاری دست

سوازی بوه هيوأت واگوذاری گوزارش شوده و در خصوو  آن اتخوا  تصومي  بوه عمول             هریق سازمان خصوصی

 خواهد آمد.

نامه را به عنوان هزینه واگذاری، از  سازی اعتقار مورد نياز جهت اجرای ای  آیي  سازمان خصوصی ـ  6ماده  

   خواهد نمود.محل درآمدهای حاصل از واگذاری تامي

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس هیات



 082 

واگذاري مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین  دستور العمل "نحوه تنظیم قراردادهای

قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم"، موضوا 

 (41اده)( بند)ب( م4جزء)

 هیات واگذاری 18/1/1588مورخ 225915مصوب شماره  

 

 بسمه تعالی

 –معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  –وزارت امور اقتصادی و دارایی 

اتاق  -اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران –مجلس شورای اسالمی   -وزارت دادگستری 

 بازرگانی و صنایع و معادن ایران 

 

بنا بوه پيخونهاد وزارت اموور اقتصوادی و دارایوی، دسوتورالعمل        21/88/8317ات واگذاری در جلسه مورخ هي

(  قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصوادی، اجتمواعی   43( بند )(( ماده )4مو و  جزء )

» ی، در خصوو   ( قوانون اساسو  44و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لی اصل )

نحوه تنظي  قراردادهای واگذاري مختمل بر تعيي  اختيوارات و تعهودات هورفي  قراردادهوا، وثوایق و تضومي        

 را به شرح زیر تصوین نمود:  « ها، شرایط فس  یا اقاله ونحوه اعمال تخفيفات و جرای  

هدات طرفین واگذاري مشتمل بر تعیین اختیارات و تع دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای

 قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله ونحوه اعمال تخفیفات و جرایم

 کلیات –فصل اول 

 اند: ها و اصاالحات مندر  در ای  مصوبه با مفاهي  زیر به  ار رفته واژه -1ماده 

 سازی سازمان خصوصیسازمان:   -1

ارم توسوعه اقتصوادی اجتمواعی و فرهنگوی  . ا. ایوران و      قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهقانون:  -2

 مجلس شورای اسالمی 8317قانون اساسی مصو(  44اجرای سياست های  لی اصل 

الخور ه و حبوو  مالکانوه     الخر ه، حق تبدم ناشی از سوهام یوا سوه     ، سه  ًٌُُ  سهام موارد واگذاری: -3

 دولتی.ها و موسسات دولتی و غير  دولت در شر تها، بنگاه

الخور ه، حوق تبودم ناشوی از      فوروش ميزانوی از سوهام، سوه      واگذاری سهام وحقـوق مـدیریتی:   -4

الخر ه و حبو  مالکانه بنگاه مورد واگذاری  ه خریدار یا خریداران آن، اختيار یا امکان تعيوي    سهام یا سه 

 نمایند.حداقل یک عضو را در هيأت مدیره بنگاه مورد واگذاری داشته باشند یا  سن 

الخر ه، حق تبدم ناشوی از سوهام    : فروش ميزانی از سهام، سه واگذاری سهام وحقوق کنترلی -3

الخر ه و حبو  مالکانوه بنگواه موورد واگوذاری  وه خریودار یوا خریوداران آن، اختيوار یوا امکوان تعيوي               یا سه 

 مایند.ا ثریت اعضا را در هيأت مدیره بنگاه مورد واگذاری داشته باشند یا  سن ن

اعضاء هيأت مدیره، مدیرعامل و افوراد دارای عنواوی  مخوابه یوا هور شوخ  دیگوری  وه         مدیران بنگاه:  -6

گيری در شر ت به موجن قانون و یوا اساسونامه یوا بوه موجون حکو  دادگواه و یوا مراجوع           مسئوليت تصمي 

 صالح قانونی به آنها واگذار شده باشد.  ی

(  قانون برنامه سوم توسعه اقتصوادی ،اجتمواعی،فرهنگی   23ماده ):هيات داوری مو و  هیات داوری -7

 جمهوری اسالمی ایران

عنوان فروشنده مکلف است چنانچه واگذاریَ  منجر به تنظي ، انعبواد و مقادلوه قورارداد     سازمان به -2ماده 

 رداد تصریح نماید.واگذاری سازمان با خریدار )خریداران( گردد، موارد مندر  در ای  دستورالعمل را در قرا
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واگذاری به روشهای اجاره به شر  تمليک و واگذاری مدیریت )اجاره ،پيمانکاری عمومی وپيمان  -1تبصره 

مدیریت (وانتبال بابت رددیون دولت به دستگاه های هلقکار وسهام عدالت به مخمولي  هرح توزیع سوهام  

 باشد. عدالت ،مخمول ای  دستورالعمل نمی

ه قرارداد واگذاری و نمونه و التنامه رسمی منض  به آن بوه تصووین هيوأت عامول سوازمان      نمون – 2تبصره 

 خواهد رسيد.

 مفادقرارداد –فصل دوم  

 کلیات قرارداد،شامل:-5ماده 

 مستند قانونی واگذاری -الف 

 مخخصات آگهی عر ه توسط سازمان خصوصی سازی -( 

 روش واگذاری اع  از بورس، مزایده، مذا ره -  

 مشخصات متعاملین -4اده م

مخخصات فروشنده و خریودار یوا نماینودگان قوانونی آنهوا هموراه بوا مسوتندات مربوهوه، بورای انجوام             –الف 

 معامله

 نخانی  امل اقامتگاه،  د ملی و  د پستی و شماره تماس هرفي  معامله و نمایندگان قانونی آنها -(

تغيير اقامتگواه خوود را بوه اهوال  هورف مبابول        مکلف است هرفي  قرارداد  تصریح به ای   ه هر یک از  –  

برساند و تا ققل از اعالم  تقی تغيير نخانی جدید ،  ليه مکاتقات، اهالعوات و اورا  بوه نخوانی منودر  در     

 قرارداد ارسال و ابالغ قانونی تلبی خواهد شد.

 تاریخ انعقاد ومدت قرار داد – 3ماده 

   برنده شدن در بورس یا مزایده یامذا ره(تاری  انجام معامله)تاری -الف

 تاری  انعباد قرارداد ومدت آن -(

 موضوا معامله – 6ماده 

 نام بنگاه مورد واگذاری و شماره، تاری  و مرجع ثقت آن –الف 

 ميزان واگذاری به تعداد و درصد از  ل مالکيت بنگاه و تعيي  دقيق نسقت مالکيت خریدار   –( 

 ثمن معامله -7ماده 

 بهای  ل واگذاری و تفکيک آن بر حسن حصه نبدی و اقساهی مربو  به هر یک از خریداران–الف 

 های اقساهی   سود فروش اقساهی مربو  به حصه اقساهی معامله در فروش–( 

های اقسواهی )مو وو  بنود ( مواده      مقل  و سر رسيد هر قسط مربو  به هر یک از خریداران در فروش–  

 ل(ای  دستورالعم 84

 نحوه تأدیه ثمن معامله و تضمین پرداخت آن -8ماده 

مقلوو  واریووزی توسووط خریوودار )خریووداران( بووه حسووا( سووازمان بابووت حصووه نبوودی معاملووه متضووم     –الووف 

 مخخصات اسناد پرداخت 

 مقل  واریزی خریدار )خریداران( به حسا( سازمان بابت سترده شر ت در مزایده یامذا ره–( 

امضوا خریودار    ی قابل ققول به عنوان وسيله پرداخت وبه ميوزان هور قسوط  وه بوه      مخخصات اسنادتجار–  

 )خریداران( رسيده باشد

( قوانون، بابوت   43مواده ) « الوف »بنود  « 2»ناموه جوزء    مخخصات سفته یا سایر اسناد معتقر مو و  آیوي  –د 

مضوا خریودار   % حصوه اقسواهی معاملوه،  وه بوه ا     53پرداخت بدهی ناشوی از اقسوا  و بوه ميوزان حوداقل      

 )خریداران( رسيده باشد
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تایيدخریدار )خریداران( مقنی بر گذاردن وثيبه ویا تضمي  نزدسازمان با هزینه خریدار )خریداران( وسولن   -ه 

 حق دخل و تصرف و تغيير و تحول آن در مدت مبرر، بدون ا ن سازمان  

 تعهدات سازمان -9ماده 

متعهد می شود پس از دریافت  ل ثم  معاملوه نسوقت    سازمانواگذاری نبدی ، در مورد قراردادهای -الف 

قابوول ققووول مو ووو  ایوو      بووه انعبوواد ومقادلووه قراردادوعنووداللزم دریافووت و الووت نامووه یووا اسووناد تجوواری       

اقودام نمووده و نسوقت بوه امضواي دفتور نبول وانتبوال مالکيوت وانتبوال قوانونی اورا  واسوناد              دستورالعمل

برنده شدن آنها در معامالت مزایده ای ویا به تاری  برنده شودن   یداران( ، به تاری مالکيتی به نام خریدار )خر

 آنها در معامالت بورسی ویا به تاری  برنده شدن آنها در معامالت مذا ره ای، مقادرت  ند.

گوردد پوس از وصوول حصوه نبودی معاملوه و اخوذ اسوناد          های اقساهی، سازمان متعهد موی  در واگذاری -(

بل ققول ، توثيق مورد واگذاری یا تضمي  بهاء مورد واگذاری و همچني  دریافت و الت ناموه نسوقت   تجاری قا

مالکيوت وانتبوال قوانونی اورا  یوا اسوناد       به انعباد قرار دادمو و  ای  دستور العمل ،امضا دفترنبل وانتبوال 

ایوده ای ویوا بوه بوه تواری  برنوده       به نام خریدار )خریداران(به تاری  برنوده شودن آنهوا در معوامالت مز     مالکيتی

 مذا ره ای ،اقدام نماید. شدن آنها در معامالت بورسی و یا به تاری  برنده شدن آنها در معامالت

ای  ماده، تاری  برنده شدن خریدار )خریوداران(،  «  »و « (»ای مو و  بندهای  در معامالت مذا ره -تبصره

 باشد. می ت  تقی، از سوی سازمانزمان اعالم نتيجه به برنده مذا ره، به صور

نماید چنانچه بنا به تصمي  قاعی هيوات داوری یوا مراجوع قضوایی،تمام یوا بخخوی از        سازمان تعهد می - 

سهام ،سه  الخر ه، حبو  مالکانه و یا سایر حبو  واگذار شده مستحق للغير درآید، بر اسواس قورارداد   

ستگاه  یربط و پرداخت آن به خریدار)خریداران( و اشوخا   فی مابي ، نسقت به دریافت غرامت قانونی از د

 ثالث اقدام نماید.

پرداخت هرگونه غرامت، خسارت ونظایر آن در ارتقا  با موارد ملی یوا مصوادره شوده  وه متعلوق بوه دوره        -د

 پيش از واگذاری باشد برعهده دولت خواهد بود.

داوری یا مراجع قضایی در اثر تخلوف اعضوای    چنانچه به موجن احکام قاعی هيات سازمان مکلف است -ه

هيات مدیره ،مدیر عامل وسایر مودیران بنگاههوای موورد واگوذاری ناشوی از  تموان وقوایع موالی یوا انتخوار           

گوزارش هوای مووالی غيور واقووع جهوت پنهووان نموودن و ووعيت واقعوی بنگوواه محورز گووردد ،خسوارت وارده بووه         

 خریدار)خریداران(را تامي  نماید.

حسا( زود تور از موعود اقسوا  قورارداد واگوذاری یوا پرداخوت آن بوه صوورت یکجوا ازجانون خریودار              تسویه -و

متعهد است سوود فوروش اقسواهی را بابوت بخخوی از بودهی  وه زودتور          )خریداران (مجاز است .سازمان

تسووویه مووی گووردد  سوور نمایوود .لوويک  تعهوود حفووظ سوواح اشووتغال بنگوواه توسووط خریدار)خریووداران(برای      

ال پس از واگذاری ماابق مفاد ای  دستورالعمل باقی خواهد بوود .همچنوي  سوازمان مکلوف بوه      (س5مدت)

 تصریح وثایق وتضامي  درقرارداد واگذاری می باشد

 تعهدات خریدار )خریداران(   -11ماده 

تصریح وتصدیق به داشت  اهالعات  افی ووافوی از و وعيت مالی،اقتصوادی،و فنوی ققلوی و  نوونی        –الف 

مورد معامله در هنگام خرید و در زمان انعباد قرارداد و اسبا  حق هرگونه ادعوا عليوه سوازمان بعلوت     بنگاه 

 بنگاه واهالعات دیگر مربوهه نداشت  اهالعات الزم از صورت مالی وآخری  و عيت حسا( های

ی پوول و  تعهد به پرداخت وجه التزام تاخير در تادیه قسط یوا اقسوا  معاملوه براسواس مصووبات شوورا       –( 

 اعتقار )بانک مر زی  . ا. ایران(

به اشخا  ثالث بوه صوورت  لوی یوا جزیوی بودون        اسبا  حق انتبال هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد - 

 موافبت وهماهنگی سازمان تا زمان انجام تعهدات
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بوه سوازمان   عنووان جوز الینفوک قورارداد واگوذاری       ارا ه و الت رسمی بالعزل به شرح نمونه پيوسوت بوه   -د 

 جهت تحبق اجرای تعهدات مختلف قراردادی

ه_تفویت اختيار به سازمان برای تامي  و وصول ماالقات خوود ازمحول وثوایق واسوناد موالی اخوذ شوده، در        

صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهی ناشی از واگذاری '' مورد معامله'' یا عدم ایفای تعهدات منودر  در  

 قرار داد

هوای مووالی مصووو( و   ای از صووورت )خریوداران( اقسوواهی نسوقت بووه ارسوال فوووری نسوخه     تعهود خریوودار  –و

های منض  به آن، صورتجلسات هيأت مدیره و مصوبات مجامع عمومی بنگاه واگذار شوده. هموي     یادداشت

 باشد. ( سال پس از واگذاری بر عهده خریدار مستبر می5های نبدی نيز تا مدت ) تعهد در مورد واگذاری

گووردد بوه منظووور ایجوواد شوورایط مالووو( نظوارت سووازمان در اداره مناسوون بنگوواه پووس از    ار متعهوود موویخریود 

( سوال  5واگذاری، چه در فروش اقساهی هی مدت اجرای قرارداد و چه در موارد فروش نبدی ظرف مدت )

خواست  تقوی  مذ ور، امکان رویت مدارک و مستتندات الزم و بازدید نمایندگان سازمان را از بنگاه حسن در

 سازمان فراه  سازد.

گوردد برناموه  تقوی خوود را بورای حفوظ        در واگذاری سهام وحبو   نترلی، خریدار )خریداران( متعهد می –ز

 ساح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاری، هنگام عبد قرارداد به سازمان خصوصی سازی ارا ه نماید.

گوردد ميوانگي  سواالنه تعوداد  ار نوان       ریداران( متعهد موی در واگذاری سهام وحبو   نترلی، خریدار )خ -ح

سوال پوس از واگوذاری، بوا توجوه بوه افوراد جوایگزی  شوده در ازاء افوراد            5شر ت واگوذار شوده، هوی مودت     

بازنخسووته و بازخریوود شووده هووی سوونوات پووس از واگووذاری، از تعووداد منوودر  در سووند واگووذاری، مترنگردد. 

 %(بيختر نقاشد.83داد  ار نان هی دوره مورد بررسی از ده درصد)مخرو  بر آنکه هيچگاه  اهش تع

گوردد موادامی  وه بودهی خوود را بوا        در واگذاری سهام وحبو   نترلی، خریدار )خریوداران( متعهود موی    - 

های اقسواهی، در هوول مودت اجورای قورارداد، و در       سازمان به هور  امل تسویه ننموده است، در واگذاری

( سال پس از واگذاری به منظوور هرگونوه تغييور اساسونامه بنگواه از      5، تا سبف زمانی )های نبدی واگذاری

%( ارزش 8جمله تغيير در سرمایه آن و همچنوي  فوروش دارایوی هوای ثابوت بوا ارزش بويش از یوک درصود )         

% 8 دفتری  ليه ای  دارایيها در زمان واگذاری، مراتون را بوه سوازمان اعوالم و مجووز  تقوی دریافوت نمایود )        

باشود( و در   معادل مجمو  ارزش قابل فروش دارایيهای ثابت بنگاه، بدون دریافت مجوز  تقی از سازمان می

هی همي  مدت بازرس قانونی و حسابرس بنگاه را نيوز از بوي  مؤسسوات و حسابرسوان معتمود سوازمان       

 بورس و اورا  بهادار انتخا( و تعيي  نماید.

ــره  داده مووی شووود از خریدار)خریدارانی( ووه از مفوواد بنوود هووای      بووه سووازمان خصوصووی اجووازه   -1تبص

%(اصول قيموت معاملوه یوا     5تخلف نمایند را با تصوین هيات واگذاری ،حدا ثر معادل پن  درصد )‹‹ ››و‹‹ح››

 ارزش دارایيها خسارت دریافت نماید.

ان بنگواه  وه از   شوود مودیر   در واگذاری سهام وحبو  مدیریتی، خریودار )خریوداران( متعهود موی     – 2تبصره 

 گردند، تعهدات مو و  ای  ماده را رعایت نمایند. سوی وی تعيي  می

منودی  ار نوان بنگواه  وه تمایول بوه        گوردد شورایط الزم بورای توداوم بهوره      خریدار )خریداران( متعهود موی   -ی

دارنود،   ( قانون مقنی بر حفظ صوندو  بازنخسوتگی  یوربط خوود را    38برخورداری از امکانات مندر  در ماده )

 فراه  نماید.

ل_خریدار)خریداران(متعهد می شود چنانچه بنا به تصمي  قاعی هيوات داوری یوا مراجوع قضوایی ،تموام یوا       

بخخی از سهام ،سه  الخور ه ،حبوو  مالکانوه ویوا سوایر حبوو  واگذارشوده مسوتحق للغيور درآیود ،بور            

دستگاه  یربط از هریق سوازمان ،اقودام   اساس قرارداد فی مابي  ،صرفا نسقت به دریافت غرامت قانونی از 

 نماید.
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 خیارات -11ماده 

خریدار )خریداران( با اهال   امل از شرایط و موقعيت بنگاه مورد واگذاری و و عيت مالی، اقتصوادی و فنوی   

نمایود و بوا امضوا آن  ليوه خيوارات       و  ليه تعهدات حال و آینده بنگاه، مقادرت بوه امضوا قورارداد واگوذاری موی     

 نماید.   صَا خيار غق  و لو فاحش را از خود سلن و ساقط میخصو

( ایو  دسوتورالعمل، مو وو   تموان وقوایع موالی یوا        1ماده )‹‹ و››و ‹‹ د››،‹‹الف››موارد مخمول بند -تقصره

هوای موورد    های مالی غير واقع، توسط اعضای هيأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگواه  انتخار گزارش

 تخخي  هيات داوری یا مراجع قضایی از شمول مفاد ای  ماده مستثنی هستند.واگذاری، به 

 حل اختالفات   -12ماده 

موابي  متعواملي  ناشوی از تفسوير، تعقيور و اجورای        در قرارداد تأ يد گردد  وه  ليوه اختالفوات و دعواوی فوی     

بوی و حبووقی از هور    قرارداد واگذاری و رسيدگی، اظهارنظر و اتخا  تصمي  در موورد شوکایت اشوخا  حبي   

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصوادی، اجتمواعی و   23( و )23ها در امر واگذاری هقق مادتي  ) یک از تصمي 

 ( قانون توسط هيات داوری حل و فصل خواهد شد.33فرهنگی  .ا.ایران تنفيذی در ماده )

 فسخ قرارداد -15ماده 

ا قسومتی از مووارد ماروحوه در قورارداد تخلوف نمایود و یوا        در صورتی  ه خریدار )خریداران( از اجرای تمام یو 

تعهدات خود را در موعد مبرر ایفاء نکند، سازمان حوق دارد نسوقت بوه فسو  قورارداد بوه صوورت یوک هرفوه          

هوای وارده و   ازهریق هيات داوری اقدام نماید. در صورت فس  قرارداد واگذاری، جقران  ليه خسارات و زیوان 

 عهده خریدار )خریداران( خواهد بود.رد منافع حاصله بر 

در  ليه مواردی  ه به موجن ای  مصوبه، مورد واگذاری بوه مالکيوت دولوت برگردانوده شوود، سوازمان مجواز        

های وارده  ه بور عهوده خریودار     ها و زیان است از هریق هيات داوری، نسقت به محاسقه و ماالقه خسارت

 )خریداران( است، اقدام  ند.

 یر مواردسا -14ماده 

قرارداد باید در سه نسخه  وه  ليوه نسو  آن از اعتقوار یکسوان برخوردارنود، تنظوي  شوود و بوه امضوا            –الف 

 مابي  متعاملي  مقادله شود. متعاملي  برسد و فی

باشد، در بردارنده تعوداد اقسوا ، سررسويد و مقلو  هور یوک از اقسوا          جدولی  ه پيوست قرارداد می –( 

 شود. رسد و جزو الینفک قرارداد محسو( می ضا قرارداد به امضا متعاملي  میاست و همزمان با ام

چنانچه در موارد واگذاری، برنده خارجی به عنوان خریدار )خریداران( تعيي  شده باشد، عالوه بر تنظي   –  

امضوا   قرارداد به زبان فارسی، سه نسخه قرارداد به زبان انگليسی عينَا ماابق موت  فارسوی تنظوي  و بوه    

مابي  آنها مقادله خواهد شود. در مبدموه قورارداد انگليسوی خالصوه اهالعوات        متعاملي  خواهد رسيد و فی

گذاری خوارجی در شورایای  وه خریودار مجووز موذ ور را اخوذ نمووده باشود نيوز در             مربو  به مجوز سرمایه

 گردد. می

ماابق  وابط و مبررات سازمان بوورس  صورت تدریجی از هریق بورس  ها به واگذاری سهام بنگاه -13ماده 

باشد. همچني  سازمان مکلف است نمونوه   بهادار می باشد و مخمول مفاد ای  دستورالعمل نمی و اورا  

( 3های مورد واگذاری بوه  ار نوان و مودیران مو وو  تقصوره )      قرارداد مربو  به واگذاری بخش ترجيحی بنگاه

الت مو وو  فصول شخو  قوانون و همچنوي  واگوذاری بنگواه در        ( قانون و نيوز واگوذاری سوهام عود    23ماده )

هوای توأمي     چارچو( استفاده از خدمات تعهود پوذیره نویسوی یوا تعهود خریود سوهام مؤسسوات یوا شور ت          

ناموه منضو     ( قانون را در چارچو( مبررات اجرایی هر یک از موارد موذ ور و و الوت  22سرمایه مو و  ماده )

 برداری نماید. و تصوین نموده و حسن مورد، بهره به آن به صورت جداگانه تنظي 



 087 

بایست تعهد نماید در زمره هيچ یک از اشخاصی  ه سومت آنوان در مواده     خریدار )خریداران( می -16ماده 

باشود. در غيور ایو  صوورت هرگونوه معوامالت اشوخا          ( آن تصریح شده اسوت نموی  2( قانون و تقصره )24)

امر توسط هيات داوری یا مرجع قضایی، هرف معاملوه مکلوف اسوت موورد      مذ ور باهل خواهد بود و با اثقات

واگذاری را به همراه  ليه منافع آن به مالکيت دولوت برگردانود و  ورر و زیوان ناشوی از ایو  اقودام را جقوران         

  ند.

بایسوت تعهود نمایود مخومول      های دولتی، خریدار )خریوداران( موی   در موارد واگذاری سهام بانک -17ماده 

( آن نقووده و بوه واسواه خریود سوهام نيوز در حياوه        8( قوانون و تقصوره )  5هوای منودر  در مواده )    حدودیتم

 گيرد. محدودیت مذ ور قرار نمی

الذ ر،  های فو  در صورت احراز تخلف خریدار )خریداران( از تعهد غير واقعی ناشی از عدم شمول محدودیت

االثور اسوت و هورف معاملوه مکلوف اسوت        ينوه باهول و ملغوی   معامله انجام شده و قرارداد منعبده در ای  زم

  م  جقران  ليه  رر و زیان وارده به دولت سهام خریداری شده ومنافع آن را به مالکيت دولت برگرداند.

حکوو  ایوو  موواده در خصووو  موووارد واگووذاری بووه مؤسسووات عمووومی غيردولتووی نيووز در ارتقووا  بووا   –تبصــره

 ( قانون تسری دارد.1اده )بينی شده در م های پيش محدودیت

هوایی  وه در اجورای قوانون توسوط سوازمان عر وه و واگوذار          نبل و انتبال موارد واگوذاری و بنگواه   -18ماده 

شوووند از شوومول ماليووات نبول و انتبووال واگووذاری معوواف هسوتند. ایوو  مو ووو  در قوورارداد واگووذاری در     موی 

 گردد. می

( 25( و )81ناموه اجرایوی موواد )    ها، براسواس آیوي    رلی بنگاهدر موارد واگذاری سهام وحبو   نت -19ماده 

باشد. ای  مو وو  در قورارداد واگوذاری در  و     قانون، سازمان مجاز به ارا ه تخفيف به خریدار )خریداران( می

گيورد و در صوورت احوراز     توسط سازمان از هریق اخذ اهالعات  امل از خریدار مورد بررسی و نظارت قرار می

 گردد. الذ ر به هيأت واگذاری ارا ه می زم پيخنهاد فو شرایط ال

اقالووه قراردادهووای واگووذاری در شوورایط خووا  منووو  بووه حسابرسووی ویووكه از اقوودامات خریوودار    – 21مــاده 

)خریداران( و جقران و تأدیه  رر و زیان وارده به دولت از سوی خریدار )خریوداران( مجواز خواهود بوود. مراتون      

 رداد واگذاری در  گردد.مذ ور باید در قرا

هوای اقسواهی بوه موجون      بایسوتی تصوریح شوود در  ليوه موواردی  وه در فوروش        در قرارداد می -21ماده 

موابي  متعواملي  نوزد هيوأت داوری یوا سوایر مراجوع قضوایی  یصوالح، پرونوده رسويدگی             هرگونه اختالف فی

حفوظ خواهود مانود و خریودار )خریوداران(     تخکيل گردد  ليه تعهدات خریدار )خریداران( به سازمان  ما ان م

 حق استنکاف از پرداخت اقسا  یا ایفاء سایر تعهدات مو و  قرارداد را هی مدت رسيدگی ندارد.

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس هیات
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 (41( بند)ب( ماده)4دستورالعمل" نحوه نظارت پس از واگذاري"،  موضوا جزء)

 هیات واگذاری 17/3/1589مورخ  / هـ 145/2/89مصوب شماره 

 بسمه تعالی

مجلس شوراي اسالمي، وزارت اموراقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، معاونت برنامه 

ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق مركزي 

 تعاون ج.ا.ايران

بنابه پيخنهاد سازمان خصوصوي سوازي و بوه     81/32/8311و 88/32/8311جلسات مورخهيأت واگذاري در 

(  دسوتورالعمل اجرايوي نحووه تنظوي  قراردادهواي واگوذاري مخوتمل بور تعيوي  اختيوارات و           83استناد ماده)

 ها، شرايط فس  يا اقاله و نحوه اعمال تخفيفات و جوراي  مو وو    تعهدات هرفي  قراردادها، وثايق و تضمي 

( قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگوي  43( بند)(( ماده)4جزء)

( قوانون اساسوي و بوه منظوور     44هاي كلي اصل چهل و چهوارم)  جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياست

شوود، دسوتورالعمل    نظارت مالو( بر شر تهايي كه سهام آنها به صورت كنترلي و يا موديريتي واگوذار موي   

 نحوه نظارت پس از واگذاري را به شرح  يل تصوين نمود :

 «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري » 

 سازمان خصوصي سازي موظف است پس از انعباد و ابالغ قراردادهاي واگذاري،  -1ماده

اي از اي   سخههاي مذ ور شامل تعهدات خريداران را به انضمام ن مستخرجه اي از مفاد قرارداد

دستورالعمل به خريداران و مديران عامل شركتهاي واگذارشده جهت اجرا ابالغ نمايد و در صورت 

 هاي مرتقط را در اختيار آنان قرار دهد. ها و دستورالعمل نامه اي از آيي  درخواست خريداران نسخه

برسي مورد اعتماد)از سازمان خصوصي سازي مكلف است با استفاده از خدمات مؤسسات حسا -2ماده

بي  سازمان حسابرسي و يا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران( و يا در موارد خا  

اي  ه تهيه مي نمايد، شر تهاي واگذار شده را مورد  كارشناسان رسمي دادگستري براساس برنامه

سازي منعبد مي  بازرسي ويكه قراردهد. اي  مؤسسات موظفند هي قراردادي  ه با سازمان خصوصي

سازي از  تر از شش ماه به تخخي  سازمان خصوصي هاي كوتاه نمايند هر شش ماه يكقار و يا در دوره

روز به سازمان خصوصي سازي  45شر تهاي واگذارشده بازديد نموده و گزارش  تقي خود را حداكثر ظرف

زرسان ويكه موظف گردند در موارد  روري اي تنظي  شوند كه با ارا ه نمايند. قراردادهاي مزبور بايد به گونه

اي، گزارشات موردي در فاصله  سازي عالوه بر ارا ه گزارشات دوره حسن تخخي  سازمان خصوصي

 تر را نيز تهيه و ارا ه نمايند. زماني كوتاه

هاي مو و  اي  دستورالعمل محرمانه تلبي شده و اي  مو و   گزارشات بازرسان ويكه از شركت-1تبصره

 سازي با بازرسان ويكه در  گردد. د در قراردادهاي سازمان خصوصيباي

سازي  در موارد خا  به منظور نظارت مستمر، با تصوين هيات واگذاري، سازمان خصوصي -2تبصره

 هاي واگذارشده استفاده نمايد. تواند از بازرسان ويكه به صورت مبي  در شركت مي

از انعباد و ابالغ قراردادهاي واگذاري، بازرس يا سازمان خصوصي سازي موظف است پس  -5ماده

( ای  دستورالعمل( را تعيي  و به خريدار)ان( و همچني  2بازرسان ويكه شر ت واگذارشده)مو و  ماده)

 شر ت واگذارشده اعالم نمايد.

 بازرسان ويكه موظفند حسن مورد درخصو  موارد  يل با اخذ مستندات و مدارک مورد نياز از  -4ماده

مديريت شركت و در صورت لزوم بازديد حضوري از شركت، گزارش تهيه نموده و به سازمان خصوصي 

 سازي ارا ه نمايند:

 



 089 

 موارد نظارتي به منظور جلوگيري از نبت تعهدات خريداران -الف

 و تغيير تركين سهامداران 8

 تغييرات اعضاي هيأت مديره -2

 و تغييرات اساسنامه3

 و تغييرات سرمايه4

 و فعاليت شر ت در چارچو( اساسنامه5

 و خريد و فروش دارا يهاي ثابت1

 و اجاره و يا واگذاري حق انتفا  اموال شر ت7

 و انتخا( حسابرس و بازرس قانوني1

 و صورتهاي مالي و گزارشات حسابرس و بازرس قانوني 1

 مجامع عمومي و صورتجلسات هيأت مديره و مجامع عمومي و همچني  گزارشات هيأت مديره به83

 و حضور در مجامع عمومي شر تها به عنوان ناظر بدون حق راي جهت نظارت برمخروح مذا رات88

 و پرداخت به موقع حبو  و دستمزد پرسنل82

 هاي شر ت به بانکها، سازمان امورمالياتي، سازمان تأمي  اجتماعي و.... و نحوه پرداخت بدهي83

 توثيق اموال جهت اخذ تسهيالت مالي يا هرعمل مخابه ديگر و اخذ تسهيالت مالي و يا ترهي  و84

 تضامي  و تعهدات شركت -85

 دعاوي حبوقي له و عليه شركت -81

 و نظارت بر تحبق بودجه مصو( شر ت)درصورت وجود( و بررسي علل انحراف آن)درصورت وجود(87

 معامالت با اشخا  وابسته -81

 معامالت غيرمتعارف -81

 سازي به تخخي  سازمان خصوصي ساير موارد -23

 موارد نظارتي به منظور تخويق و اعااي تخفيف به خريداران -(

 و تداوم توليدات و ارا ه خدمات8

 و حفظ ساح اشتغال نسقت به زمان واگذاري و تغييرات آن پس از واگذاري2

 آموزش نيروي انساني شاغل شركت -3

 ديد در فرايند توليد و محصولهاي ج ارتباء فناوري و استفاده از فناوري -4

 وري عوامل توليد بهقود بهره -5

 هاي جديد شركت گذاري سرمايه -1

 سازي ساير موارد به تخخي  سازمان خصوصي -7

تعيي  چارچو( گزارشات مزبور و نحوه ارا ه آن، به عهده سازمان خصوصی سازی می باشد و  -تقصره

 باشد. مي مسئوليت صحت گزارشات بر عهده بازرسان ويكه

مديران شركتهاي واگذارشده موظفند اهالعات مورد نياز را به بازرس يا بازرسان ويكه تعيي  شده  -3ماده

 ارا ه نمايند. 

دامنه شمول مفاد اي  دستورالعمل شامل  ليه شر تهايي كه سهام آنان به صورت كنترلي و  - 6ماده 

 مديريتي واگذارشده است به شرح  يل مي باشد:

( اي  4شود مخمول كليه بندهاي ماده) هايي كه سهام آنان به صورت بلوكي كنترلي واگذار مي كتشر -8

 گردند. دستورالعمل مي
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  1و  4و 8شر تهايي  ه سهام آنها به صورت بلو ي مديريتي واگذار مي گردد فبط مخمول بندهاي -2

( اي  دستورالعمل در مورد 4ماده) ( ای  دستورالعمل مي باشند. ساير بندهاي4بند الف ماده) 88و  83و

 اي  خريداران صرفًا با درخواست سازمان خصوصي سازي خواهد بود .

شر تهايي  ه واگذاري آنها به صورت بلو ي ولي با انعباد قراردادهاي متعدد واگذاري انجام   -1تبصره

 بندي خواهند شد.   گرفته است از لحاظ موارد نظارتي بر مقناي مجمو  درصد بلوک واگذارشده تبسي 

مفاد اي  دستورالعمل در خصو  شر تهايي كه سهام آنها به صورت نبد و اقسا  واگذار  - 2تبصره

شود حداكثر براي هول مدت قرارداد و حداقل به مدت پن  سال و براي شركتهايي كه سهام آنها به  مي

اري است. در موارد خا  كه گردد حداكثر به مدت پن  سال پس از واگذاري ج صورت نبد واگذار مي

تواند به پيخنهاد سازمان  باشد، هيأت واگذاري مي تعهدات خريدار)ان( بيش از هول مدت قرارداد مي

 سازي مفاد اي  دستورالعمل را تا پايان زمان ايفاي تعهدات مزبور اعمال نمايد. خصوصي

 25دستورالعمل اجرايي ماده  83در راستاي اعااي مخوقهاي مالي مندر  در تقصره  یل ماده -7ماده

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و 

هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سازمان خصوصي سازي مجاز است براي  اجراي سياست

د، اعااي تخفيف را متناسن با ميزان خريداراني  ه در اجراي مفاد اي  دستورالعمل همکاري نماين

 همكاري آنان به هيأت واگذاري پيخنهاد نمايد.

دستورالعمل اجرايي نحوه تنظي   83ماده 8در راستاي اعمال تنقيهات مندر  در تقصره  - 8ماده

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه  43بند ( ماده  4قراردادهاي واگذاري مو و  جزء

هاي كلي اصل چهل و چهارم  ادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستاقتص

قانون اساسي، سازمان خصوصي سازي مي تواند براي خريدار)خريداراني(  ه از اجراي مفاد اي  

اي  دستورالعمل را با  1دستورالعمل خودداري نمايند، خسارت يا اقدام تنقيهي مناسن، مبرر در ماده 

توجه به نو ، علت و ميزان تخلف، تعدد و تكرار آن، و عيت خريداران و ساير او ا  و احوال جهت تصوين 

 به هيأت واگذاري پيخنهاد نمايد.

انجام هر يك از اعمال زير توسط خريداران و يا مديران شركتهاي واگذارشده مخمول اي   -9ماده

 ت تنقيهي مبرر به ترتين زير خواهد شد:دستورالعمل، تخلف محسو( و مخمول خسارت و اقداما

 تخلفات : -الف

 اي كه ادامه فعاليت آن در آينده با تهديد مواجه گردد. كاهش فعاليت شركت به گونه -8

ترهي ، توثيق، اجاره، فروش و واگذاري اموال و داراييهاي ثابت شركت بدون اخذ مجوز كتقي از سازمان  -2

 سازي. خصوصي

 سازي. ر مفاد اساسنامه شركت بدون اخذ  مجوز كتقي از سازمان خصوصيهر نو  تغيير د -3

 سازي. اخذ وام و ساير تسهيالت بدون اخذ مجوز كتقي از سازمان خصوصي -4

روز از  85عدم ارسال صورتهاي مالي و صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره شركت ظرف مدت  -5

 تاري  تصوين.

 ف خار  از مو و  فعاليت شركت.انجام فعاليتهاي نا متعار -1

تأخير بيش از دو ماه در پرداخت حبو  و دستمزد كاركنان به گونه اي كه باعث اخالل در روند فعاليت  -7

 شركت گردد.

 كاهش تعداد كاركنان شركت خار  از مجوز مندر  در قرارداد -1

 خسارات و اقدامات تنقيهي: -(
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( دستورالعمل نحوه تنظي  83( ماده)8عامله مو و  تقصره)% اصل ثم  م5اعمال جريمه تا معادل  -8

 قراردادهاي واگذاري

افزايش سود فروش اقساهي در مورد اقسا  باقيمانده تا سبف سود فروش اقساهي نظام بانکي  -2

  خور

 25( دستورالعمل ماده 83% اصل ثم  معامله مو و  تقصره  يل ماده)3لغو اعااي تخفيف تا معادل  -3 

اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و  قانون

 هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي  اجراي سياست

 عدم پرداخت ساير تخفيفات حتي در صورت استحبا  تا مدت معي )حقس تخفيفات( -4

 عدم آزاد سازي سهام در وثيبه تا مدت معي  -5

 محدوديت و يا ممنوعيت خريد سهام از سازمان خصوصي سازي )رد اهليت خريدار( -1

قانون محاسقات عمومي كخور، مصو( سال  41تواند در اجراي ماده سازي مي سازمان خصوصي -11ماده

، براي وصول ماالقات معو  دولت ناشي از سهام واگذارشده، مراتن را به همراه مستندات الزم به 8311

مور مالياتي كخور ارسال دارد تا مقال  مورد نظر بر هقق مبررات اجرايي مالياتهاي مستبي  سازمان ا

 وصول گردد.

سازمان خصوصی سازی موظف است فهرست شر تهای واگذارشده مخمول اي  دستورالعمل  -11ماده

 را به سازمان ثقت اسناد و امالک  خور اعالم نمايد و سازمان مزبور در دوره تعهد، 

 گونه نبل و انتبال اسناد مالكيت اموال شر ت را منو  به مجوز سازمان خصوصی سازی نمايد .هر 

سازمان خصوصی سازی موظف است فهرست شر تهای واگذارشده مخمول اي  دستورالعمل  -12ماده

ن را به سازمان ثقت اسناد و امالک  خور )اداره  ل ثقت شر تها و مالکيت صنعتی( اعالم نمايد و سازما

 مزبور هر گونه ثقت تغييرات اساسنامه شر ت را منو  به مجوز سازمان 

 خصوصی سازی نمايد.

سازمان خصوصي سازي موظف است گزارش اقدامات نظارتي انجام شده ماابق مفاد اي   -15ماده

 ماهه تهيه و به هيأت واگذاري ارا ه نمايد. دستورالعمل را به صورت شش

موظف است پس از تصوين اي  دستورالعمل پيخنهاد اصالح تمامي  سازمان خصوصي سازي -14ماده

دستورالعملها و آ ي  نامه هاي مغاير با مفاد اي  دستورالعمل را به مراجع  يصالح جهت تصوين ارا ه نمايد 

 و درصورت لزوم نسقت به تدوي  و پيخنهاد تصوين مبررات جديد اقدام نمايد.

  ميمه و جزء الينفك قرارداد فروش سهام خواهد بود. اي  دستورالعمل به عنوان -13ماده

سازي بوده و سازمان مزبور موظف  مسئوليت اجراي اي  دستورالعمل به عهده سازمان خصوصي -16ماده

هاي واگذارشده  است مفاد اي  دستورالعمل را به نحو مبتضي به ويكه به خريداران سهام و مديران شركت

 انود .ابالغ و به اهال  عمووم برس

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس هیات
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ی قابل واگذاري از طریق مذاکره و نحوه انتخاب دستورالعمل " واگذاری سهام یا بنگاه ها

 (41( بند )ب( ماده )3موارد واگذاری از این طریق"  موضوا جزء)مدیران و متخصصان در 

 هیات واگذاری18/1/1588مورخ  225911 مصوب شماره 

 بسمه تعالی

 –معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  –وزارت امور اقتصادی و دارایی 

اتاق  -اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران  –مجلس شورای اسالمی  -وزارت دادگستری 

 بازرگانی و صنایع و معادن ایران 

 

بنا به پيخنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بوه اسوتناد جوزء     81/88/8317هيات واگذاری در جلسه مورخ 

(  قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی    43( بند )(( ماده )5)

( قانون اساسی، و بور اسواس مفواد تقصوره     44جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لی اصل )

واگوذاری سوهام یوا بنگواه هوا  قابول واگوذاري از هریوق موذا ره و          »قوانون، دسوتورالعمل   ( ایو   23( ماده )2)

را بوه شورح زیور تصووین      « ویكگيهای الزم و نحوه انتخا( مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از ای  هریوق 

 نمود:  

خاب دستور العمل " واگذاری سهام یا بنگاه ها  قابل واگذاري از طریق مذاکره و نحوه انت

 متخصصان در موارد واگذاری از این طریق" مدیران و

 

 های قابل واگذاری از طریق مذاکره   فصل اول( واگذاری سهام یا بنگاه 

در مواردی  ه برای بنگاه یا سهام بنگاههوای قابول واگوذاری پوس ازعر وه عموومی در بورسوهای         (1ماده 

ریوداری وجوود نداشوته باشود، واگوذاری از هریوق       برگوزاری دو نوبوت مزایوده، خ    داخلی یا خارجی و یا جهت 

سازی و تصوین هيأت واگذاری در چوارچو( ایو  دسوتورالعمل،     مذا ره به موجن پيخنهاد سازمان خصوصی

 به  ليه افراد حبيبی و حبوقی بخش غيردولتی، مجاز است.  

یوا گروهوی از مودیران و    فروش بنگاه یا سهام بنگاههای قابل واگذاری از هریق مذا ره بوه مودیران    (2ماده 

هوای مودیریتی     ارشناسان متخص  همان بنگاه در شر تهای سهامی عام  ه نيازمند استفاده از تخصو  

هوای مخواور و دانوش پایوه  وه دارای دارایيهوای فيزیکوی و موالی محودود بووده و            باشند  یا شر ت ویكه می

سوازی و تصووین    د سازمان خصوصوی ارزش شر ت عمدتًا دارایيهای نامخهود است  به تخخي  و پيخنها

 هيأت واگذاری، در چارچو( ای  دستورالعمل، مجاز است.

استفاده ازروش مذا ره جهت واگذاری بنگاه یا سوهام بنگاههوای قابول واگوذاری بوه تعواونی هوای         –تبصره

 فراگير ملی در قالن هرح توزیع سهام عدالت مجاز است.

منظور انجام مذا رات مو و  ای  دستورالعمل نسقت به سازی موظف است به  سازمان خصوصی (5ماده 

( نفر است  ه 7تخکيل گروه مذا ره  ننده متخکل از افراد زیر اقدام نماید. ای  گروه جمعًا مر ن از هفت )

 باشد.   دو نفر آن ناظر بدون حق رثی می

 سازی یا نمایند  وی )ریيس گروه( ریيس سازمان خصوصی (5-1

 سازی ت عامل سازمان خصوصیدو نفر از هيأ (5-2

دو نفر به انتخا( هيأت واگذاری حسن مو و  باوریکه حداقل یک نفر ازآنها از بي  بخش غير دولتی ( 5-5

 باشند.

 یک نفر ناظر از دستگاه متقو  بنگاه مورد واگذاری )بدون حق رثی(  ( 5-4

 )بدون حق رای(یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی عضو هيات بعنوان ناظر (3-5



 093 

سازی مکلف است پوس از اخوذ مجووز انجوام موذا ره از هيوأت واگوذاری حودا ثر          سازمان خصوصی (4ماده 

ظوورف یووک موواه نسووقت بووه در  آگهووی فووروش بنگوواه یووا سووهام موووردنظر از هریووق مووذا ره در دو روزنامووه      

حوداقل اهالعوات زیور در آگهوی      ثيراالنتخار حداقل در دو نوبت و با فاصله حودا ثر ده روز اقودام نمایود. در     

  روری است:  

 نام، محل و مو و  فعاليت شر ت  (4-1

 تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسقت به  ل سهام شر ت   (4-2

اعالم تعوداد و شورایط واگوذاری سوهام ترجيحوی بوه مودیران و  ار نوان هموان بنگواه و سوایر مودیران              (4-5

 متخص  و با تجربه

 ين سهامداران عمده بنگاه مورد واگذاریاعالم تر  ( 4-4

های ققلی عر وه از هریوق بوورس یوا مزایوده، در       های  ثيراالنتخار مربو  به آگهی مخخصات روزنامه (4-3

 (8ارتقا  با مصادیق ماده )

 (8قيمت پایه سهام آگهی شده ققلی، در ارتقا  با مصادیق ماده ) (4-6

 مربو  به بنگاه مورد واگذاری  تعيي  محل دریافت فرمها و اهالعات (4-7

 تعيي  مهلت و چگونگی تسلي  پيخنهادها  (4-8

( قووانون 81در صووورت مو وووعيت داشووت ، اعووالم شوورایط منوودر  در دسووتورالعمل اجرایووی موواده )        (4-9

های مالی و غيرمالی بورای خریوداران سوهام  نترلوی  و دسوتورالعمل اجرایوی        االشاره مو و  مخو  فو 

قانون مو و  اخذ تعهدات و اعاای تخفيفات به خریداران سهام  نترلی بنگاههوای مخومول    ( ای 25ماده )

 واگذاری

 بنگاه مورد واگذاری اعالم آمادگی برای بازدید متبا يان خرید، از  (4-11

( اعالم اینکه نبل و انتبال سهام در چارچو( قرارداد بوده و شر ت در مذا ره به معنی اهال   امل و 4-11

 باشد یت و ققول شرایط مندر  در آن میرعا

اعالم مهلت زمانی الزم برای بررسی پيخنهاد متبا ی یا متبا يان و نحوه دعووت رسومی از آنهوا    ( 4-12

 برای حضور در جلسه مذا ره  

حسون نوو     اعالم  رورت اجتنا( از برخی اقدامات مربو  به انحصار رقابت و محدود  ننود  تجواری    (4-15

 سهام مورد واگذاری و نحو  در  آن در قرارداد بنگاه و یا 

( ایو  دسوتورالعمل در واگوذاریهای    1های مو وو  مواده )   اعالم  رورت اثقات و احراز  وابط و ویكگی (4-14

 (2مو و  ماده )

بوه تخوخي  گوروه موذا ره     1-4اخذ  مانتنامه شر ت در موذا ره توا یوک درصود قيموت مو وو  بنود       (13 - 4

  ننده.

ک از اعضاء گروه مذا ره  ننوده بایود تعهدناموه حفوظ اسورار و اهالعوات محرمانوه را هقوق فورم          هر ی(3ماده 

سازی امضاء  نند و ققول از شور ت در جلسوه هور موورد معاملوه در        تعيي  شده از سوی سازمان خصوصی

 تقوًا بوه   گروه مذا ره،  ینفع نقودن احتمالی خود )اع  از نفع حرفه ای یا شخصی( در معاملوه موورد نظور را    

 سازی اعالم و رسيد دریافت دارند. سازمان خصوصی

 قانون مجازات اسالمی خواهند شد.   141متخلفي  مخمول ماده (1تبصره

متبا ی یا متبا يان نيز باید در ققال اخذ اهالعات بنگاه، تعهدنامه منع افخواء اهالعوات بنگواه را     (2تبصره

 .  سازی تسلي  نمایند تکميل و به سازمان خصوصی
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سازی مکلف است ظرف مهلوت اعوالم شوده در آگهوی موذا ره،  وم  برگوزاری         سازمان خصوصی(6ماده 

جلسه یا جلسات مذا ره نسقت به بررسی پيخنهاد متبا ی یا متبا يان با توجه به زمان وصوول اقودام و   

 نماید.  های مربو  و  قط و نگهداری آنها  برای هر جلسه مقادرت به تنظي  صورتجلسه یا صورتجلسه

های تنظيموی، ظورف    سازی مکلف است ماابق مفاد صورتجلسه یا صورتجلسه سازمان خصوصی (7ماده 

حدا ثر یک ماه از انبضای مهلت مذا ره با متبا ی یا متبا ويان، گوزارش  ارشناسوی الزم را بورای تعيوي       

 برند  مذا ره به ترتين زیر تهيه نماید:  

 الف( در صورت تعدد متقاضیان:  

 بندی نتيجه مذا ره با متبا ی برحسن تخص    اولویت( 1-الف

 بندی نتيجه مذا ره با متبا ی برحسن قيمت پيخنهادی مورد تفاه  در جلسه مذا ره   اولویت( 2-الف

در صورتيکه متبا ی واجد تخص  ، دارای باالتری  قيمت پيخونهادی نيوز باشود، بوه عنووان برنود         (5-الف

غيراینصوورت، از ميوان نفورات اول توا سووم واجود بواالتری  تخصو ، در دور دوم         مذا ره اعالم خواهد شد. در 

 ننوده بوا دعووت رسومی انجوام و تواری  آن باوور  تقوی بوه           مذا ره  وه  ورورت دارد از سووی گوروه موذا ره     

متبا ی ظرف یکهفته از روش  شدن نتيجوه، اعوالم شوود، فوردی انتخوا( خواهود شود  وه دارای بواالتری           

ی نيز باشد. در صورت  رورت، اعوالم قيمتهوای پيخونهادی نفورات اول توا سووم در دور دوم       قيمت پيخنهاد

 مذا رات به متبا ی در جلسه رسمی، بالمانع است.  

 ب( در صورت عدم تعدد متقاضیان:

  ننده خواهد بود.  در صورتيکه متبا ی واجد شرایط وجود داشته باشد، مذا ره منو  به نظر گروه مذا ره

 تيجه مذا ره جهت تصوین قيمت به هيات واگذاری گزارش می گردد.نتبصره(

سازی حدا ثر ظرف مدت یک هفتوه   اعالم برنده مذا ره به صورت  تقی از سوی سازمان خصوصی (8ماده 

سازی مکلف اسوت حودا ثر ظورف یوک مواه از       از روش  شدن نتيجم نهایی الزامی است. سازمان خصوصی

 الزم را با برند  مذا ره متضم   ليه شرو  مذا ره وقرارداد واگذاری منعبد نماید.  اعالم نتيجم مزبور قرارداد 

روز  واری( از تواری  اعوالم  تقوی سوازمان       33در صورتيکه برند  مذا ره ظرف مدت مبرر )حدا ثر  (1تبصره 

صوله  سازی مجواز اسوت بالفا   سازی به وی، جهت انعباد قرارداد مراجعه ننماید، سازمان خصوصی خصوصی

برای انتخا( نفر بعودی بوه اجورا گوذارد و در صوورت عودم        ( ای  دستورالعمل را 7ماده )« 3-الف»ترتيقات بند 

  وجود متبا ی بعدی، در درجم اول با یک مهلت شش ماهه مجددًا ترتيقات فو  را به مورد اجرا گذارد. 

با وی بورای موورد واگوذاری مراجعوه      در صورتيکه عليرغ  برگزاری مذا ره، در نهایت هيچگونه مت (2تبصره 

سازی مکلف است حدا ثر ظرف یک ماه از حصول اهمينوان در ایو  راباوه، نتيجوم      ننماید، سازمان خصوصی

بوه هيئوت واگوذاری جهوت      امر را به همراه پيخنهاد الزم  م  هماهنگی با وزارت اموور اقتصوادی و دارایوی   

 اتخا  تصمي  منعکس نماید.  

  

 یران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره:فصل دوم( شرایط مد

 و دانوش پایوه و شور تهای سوهامی عوام  وه در        شرایط مدیران و متخصصان در شور تهای مخواور  (9ماده 

 آن ها به استفاده از تخص  های مدیریتی نياز باشد، به شرح زیر است:

 ( شرایط مدیران:  1-9

ایط زیر باشند مجاز به خرید سهام شور تهای سوهامی عوام و    مدیران بنگاه مخمول واگذاری  ه دارای شر

 باشند.   شر ت های مخاور و دانش پایه می

 دارای حداقل دو سال ساببه مدیریت در همان بنگاه الف(

 تعهد مقنی بر اشتغال وپذیرش مسئوليت مدیریتی در بنگاه حداقل به مدت دو سالب(
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 و گرایش مناقق با مو و  فعاليت (حداقل دارای مدرک تحصيلی ليسانس در رشته 

افوراد دارای مودرک  متور از  ارشناسوی بخور  داشوت  تجوار( ممتواز بوا تخوخي  هيوات عامول             (1تبصره

 سازمان خصوصی سازی

مدیران با مدرک تحصيلی بواالتر و گورایش یوا رشوته مناقوق بوا مو وو  فعاليوت بنگواه در شورایط            (2تبصره

 مساوی دارای اولویت خواهند بود. 

 ( شرایط کارشناسان متخصص:  2-9

متخصصان بنگاه مخمول واگذاری  ه دارای شرایط زیر باشند مجاز به خرید سهام شر تهای سهامی عوام  

 باشند.   و شر تهای مخاور و دانش پایه می

 حداقل دارای مدرک تحصيلی ليسانس در رشته و گرایش مناقق با مو و  فعاليت بنگاه   الف(

ساببه  ار برای دارندگان مدرک ليسانس و حوداقل پون  سوال سواببه  وار بورای        دارای حداقل ده سال ب(

دارندگان مدرک فو  ليسانس وحداقل سه سال ساببه  ار برای دارنودگان مودرک د تورا در رشوته مو وو       

 فعاليت بنگاه  

هيوأت   تعهد مقنی بر اشتغال و پذیرش مسئوليت مودیریتی در بنگواه بعود از واگوذاری و در موورد اعضوای       ج(

 مدیره تعهد به ققول حداقل دو دوره عضویت هيأت مدیره در صورت تصوین مجمع عمومی بنگاه  

در موارد تعدد متبا يان خرید سهام از هریق مذا ره بوا رعایوت مفواد ایو  دسوتورالعمل در شورایط       تبصره( 

 مساوی پيخنهاد مدیران و  ارشناسان متخص  در شکل تعاونی ها در اولویت است.

 

 شمس الدین حسینی سید

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس هیات
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دستور العمل " نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پـذیره نویسـی یـا تعهـد خریـد سـهام موسسـات        

 (41( بند)ب( ماده)6تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها " موضوا جزء)

 واگذاری هیات 18/1/1588مورخ  225913 مصوب شماره 

 بسمه تعالی

معاونت برنامه ریزی و نظارت  –وزارت امور اقتصادی و دارایی  –مجلس شورای اسالمی 

اتاق  –اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  –وزارت دادگستری  –راهبردی ریاست جمهوری 

 تعاون جمهوری اسالمی ایران

 

اد سووازمان خصوصووی سووازی، دسووتورالعمل بنووا بووه پيخوونه 28/82/8317هيووات واگووذاری در جلسووه مووورخ 

(  قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصوادی، اجتمواعی   43( بند )(( ماده )1مو و  جزء )

( قووانون اساسووی، در  44و فرهنگووی جمهوووری اسووالمی ایووران و اجوورای سياسووت هووای  لووی اصوول )       

خریود سوهام موسسوات توامي  سورمایه       نحووه تنظوي  قراردادهوای تعهود پوذیره نویسوی یوا تعهود        »خصو 

 را به شرح زیر تصوین نمود: « متضم   وابط پرداخت حق الزحمه آنها

دستور العمل نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات  

 تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه  آنها

 

 ( هدف و دامنه کاربرد:  1ماده  

سوازی بوا اسوتفاده از        دسوتور العمول، ایجواد اهمينوان در خریوداران سوهام از سوازمان خصوصوی        هدف ای 

خدمات موسسات تامي  سرمایه )عامل یا  ام ( در امر تعهد پذیره نویسی یا تعهد خریود سوهام از هریوق    

ازی تنظي  قرارداد الزم متضم  تعهدات موسسات تامي  سرمایه )عامل یا  ام ( و سوازمان خصوصوی سو   

 به صورت شفاف می باشد.  

مراد از پذیره نویسی مو و  ای  دسوتور العمول صورفًا تعهود پوذیره نویسوی سوهام یوا تعهود خریود            تبصره(

های مخمول واگذاری بخش دولتی برای فروش به صورت تودریجی یوا    سهام در عر ه عمومی سهام بنگاه

یسوی بورای تأسويس بنگواه، توأمي  افوزایش       بلو ی از هریق بورس و خار  از بوورس، موی باشود و پوذیره نو    

 سرمایه و تأمي  مالی هرحهای سرمایه گذاری و تجاری و نظایر آن را در بر نمی گيرد. 

 ( تعاریف و مفاهیم:  2ماده  

 در ای  دستور العمل اصاالحات زیر در معانی مخروح به  ار رفته است:  

 الف( قانون:  

هوارم توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی جمهووری اسوالمی        قانون اصالح موادی از قانون برناموه چ » 

 «( قانون اساسی44ایران و اجرای سياست های  لی اصل چهل و چهارم )

 کننده(:   ب( سازمان )نماینده قانونی ناشر و عرضه

 سازمان خصوصی سازی

 ج( عرضه عمومی:

صورت تدریجی یوا بلوو ی از   های مخمول واگذاری بخش دولتی برای فروش به  عر ه عمومی سهام بنگاه

 هریق بورس و خار  از بورس

 د( مؤسسات تأمین سرمایه )پذیره نویس یا ضامن یا عامل یا مشاور عرضه(:  

بانکهووا و مؤسسووات اعتقوواری و شوور تهای تووأمي  سوورمایه و سوورمایه گووذاری بووه اسووتثناء آن دسووته از        

ری می پردازنود  و حسون موورد از سووی     گذاری  ه در قالن هولدین  به امر شر ت دا های سرمایه شر ت
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بانک مر زی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اورا  بهادار یوا شوورای عوالی بوورس اورا  بهوادار      

مجوووز فعاليووت دریافووت نموووده باشووند و عمليووات اجرایووی مربووو  بووه پووذیره نویسووی سووهام مو ووو  ایوو       

هام( را از هرف نماینده قانونی ناشر به عهده موی  دستورالعمل )شامل تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید س

 گيرند.  

 د( پذیره نویسی:  

فرآیند خرید سهام از ناشر و یا نمایند  قانونی آن و تعهود پرداخوت وجوه  امول آن   و یوا تعهود خریود سوهام         

 بنگاههای مخمول واگذاری، هقق قرارداد

 هـ( تعهد خرید سهام و تعهد پذیره نویسی:   

ث )پذیره نویس( برای خرید سهامی است  وه ظورف مهلوت عر وه عموومی   ور شوده در        تعهد شخ  ثال

 قرارداد، به فروش نرسد.  

 و( متعهد پذیره نویسی:  

 هرشخصی  ه خرید سهام پذیره نویسی نخده را ظرف مهلت مبرر تعهد و تضمي  می  ند.

 ز( اعالمیه پذیره نویسی:  

هوای مخومول واگوذاری بخوش دولتوی، توسوط        ه سوهام بنگواه  ای  ه از هریق آن اهالعات مربوو  بو   اعالميه

 گيرد. نویسی، در اختيار عموم قرار می  ننده سهام قابل پذیره نماینده قانونی ناشر و عر ه

 ط( بازار ثانویه:  

 گيرد.  بازاری است  ه سهام پس از عر ه اوليه، در آن مورد داد و ستد قرار می

 ی( قرارداد:  

 ویسووی منوودر  در ایوو  دسووتور العموول اسووت  ووه حبووو  و الزامووات یسووازمانی و        مووراد قوورارداد پووذیره ن  

یپذیره نویسی یا یپوذیره نویسوانی را در فوروش سوهام مو وو  قورارداد در عر وه عموومی سوهام مخوخ            

  ند.   می

 ک( حق الزحمه:  

تصوادی و  ( قوانون بوه تصووین وزیور اموور اق     22مراد حق الزحمه ای است  ه در دستور العمل اجرایی مواده ) 

 دارایی رسيده است.  

 ل( انتشار:  

 انتخار عقارت است از صدور سهام برای عر م عمومی  

 م( دستگاه نظارت:  

نمایند  وزارت امور اقتصادی و دارایی است  ه نماینده آن با حک  وزیر امور اقتصادی و دارایی امر نظارت بور  

 دارد. اجرای صحيح قرارداد مو و  ای  دستورالعمل را به عهده 

 ن( پذیره نویس:  

شخ  ثالثی  ه خرید سهامی  ه ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد را تعهد  رده است و حسن 

 مورد نبش رهقری، مدیریت و هماهنگی امر پذیره نویسی را بعهده دارد.

 س( نامه فراغت:  

دن حسوابدار شور ت،   نامه ای است  وه نماینوده پوذیره نویسوان از حسوابدار مسوتبل دایور بور مسوتبل بوو          

ای در موورد صوورتهای ميوان دوره ای     اناقا  صورت های مالی با بيانيوه ثقوت و اميدناموه و اظهوارنظر حرفوه     

سوال   5حسابرسی نخده شر ت از حيث مناقق بودن صورتهای مزبور بور الزاموات حسابرسوی و سووابق     

 پيش شر ت با بيانيه ثقت دریافت می  ند.

 ا( خالص عرضه برای عموم:
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 باشد. گذاری می سهامی  ه در دسترس عموم برای سرمایه

 ف(امیدنامه )گزارش توجیهی(:

گزارش اهالعات تفصيلی است  ه اهداف، ساختار سازمانی، سهامداران، اسامی هيات مودیره، ترازناموه،   

 اقالم با اهميت صورتهای مالی، تعهدات و بدهی ها، معامالت بوا اشوخا  وابسوته، ریسوکهای خریوداران،     

چگونگی سودآوری، برنامه های آینده، جز يات سرمایه گوذاریهای آتوی و سوایر اهالعوات مفيود دیگور و نوام        

مخاور پذیرش، مجوز مجموع عموومی بورای عر وه عموومی سوهام و نوام حسوابرس را دربور دارد و توسوط           

 شود.   سازمان برای هر مورد عر ه عمومی سهام به صورت تدریجی و بلو ی، تهيه می

 یه ثبت:ص(بیان

ها، اهالعات و اسناد و مدار ی است  ه در مرحله تبا ای ثقت شر ت بوه سوازمان بوورس و     مجموعه فرم

 شود. اورا  بهادار داده می

 ( اقدامات پیش نیاز:  5ماده  

چارچو( مندر  در ای  دستورالعمل مالک تدوی  و انعباد قرارداد پذیره نویسی عر ه عمومی سوهام   الف(

یره نویسی و تعهد خرید سهام( بورای شور تهای مخومول واگوذاری  وه از سووی سوازمان        )شامل تعهد پذ

 سهام آنها عر ه می گردد، می باشد.  

الذ ر منو  به ارا ه پيخنهاد مخترک توسط سازمان و سوازمان بوورس    اصالح چارچو( قرارداد فو  تبصره:

 و اورا  بهادار خواهد بود.  

 ووه و یووا سووایر مخوواوران حسوون مووورد و نيوواز در چووارچو( مفوواد    سووازمان پووس از انتخووا( مخوواور عر  ج(

( قانون و به منظور فراه   ردن مبدمات الزم برای واگوذاری سوهام و پوس از    22دستورالعمل اجرایی ماده )

پذیرش و تأیيد نهایی بيانيه ثقت در  ميسيون اورا  بهوادار مخورو  بور آنکوه قيموت فوروش سوهام معوي  و         

نویسوان از سووی    ت عر ه انجام شده باشد، با ارسوال ناموه فراغوت بوه نماینوده پوذیره      بازاریابی آن نيز جه

قورارداد  »حسابرس مستبل شر ت موافبت و ستس اقدام به انعباد قراردادی با حداقل اهالعات مندر  در 

 نماید. نویسی )تعهد خرید سهام( می مو و  ای  دستورالعمل، متضم  تعهد پذیره« پذیره نویسی

صو  عر ه عمومی سهام از هریق بورس، سازمان مجواز اسوت تعهود پوذیره نوویس را نسوقت بوه        در خد(

% ارزش سووهام مووورد واگووذاری در عر ووه عمووومی و یووا صوورفًا معووادل آن بخووش از سووهام  ووه توسووط    833

در سامانه مجوازی معوامالتی بوورس ثقوت نوام بوه        8 اشخا  حبيبی ظرف مدتی  ه برای تجهيز متبا يان

بينوی   هی قرارداد پذیره نویسی اخذ و با توجه به تقصره زیر مقل   ومانتنامه را در قورارداد پويش   عمل آمده، 

 نماید.

نوویس را در قالون  ومانتنامه بوانکی      % تعهد پوذیره 23تقصره( سازمان مکلف است در هریک از موارد فو ، 

رای اعتقوار اسوت، اخوذ و    نویسوی( دا  نویسوی )مهلوت پوذیره    معتقر  ه تا یک هفته پس از خاتموه امور پوذیره   

استرداد آن را مو ول به خاتمه قرارداد و با نظر دستگاه نظارت نماید. ارسال یک نسوخه  توی  ومانتنامه از    

سوی سازمان به هور مکتو( جهوت سوازمان بوورس و اورا  بهوادار بوه منظوور فوراه  آوردن امکوان نظوارت          

 باشد. نویسی، الزامی می مزبور بر امر پذیره

توانوود از  ليووه پووذیره نویسووانی  ووه در اجوورای ایوو  دسووتورالعمل بووا وی قوورارداد منعبوود      مان مووی( سووازهـــ

 ای در حد تعهدات آنها نماید.   نمایند، درخواست قرارداد بيمه مسئوليت حرفه می

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس هیات

                                                 
0

 -  Book bilding 
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 «قرارداد پذیره نویسی»

( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 43ماده )« (»د بن« 1»مو و  جزء 

 ( قانون اساسی44اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران واجرای سياست های  لی اصل)

 ( طرفین قرارداد:  1ماده 

قودس، خيابوان    ای  قرارداد بي  سازمان خصوصی سازی به شماره ثقت ....................... و آدرس: شهرک

به نماینودگی آقوا/ خوان ..............................  وه      75ایوانک، خيابان زرافخان شمالی، ساختمان شماره 

ناميده می شود از یک هرف و بانک / شور ت توأمي  سورمایه/ مؤسسوه     « سازمان»در ای  قرارداد اختصارًا 

..... )سووهامی .....................( بووه شووماره ثقووت    اعتقوواری/ شوور ت سوورمایه گووذاری .......................   

.......................... بووه نماینوودگی آقووا/ خووان  ........................... براسوواس روزنامووه رسوومی شووماره        

............  وووه در ایووو  ................. موووورخ ...................... و آدرس ...................................................

 ناميده می شود از هرف دیگر به شرح  یل منعبد گردید:  « پذیره نویس»قرارداد اختصارًا 

و « قوانون بوازار اورا  بهوادار   »هرفي   م  ققول  ليه مندرجات قرارداد، همچني  ققوول و تعهود نمودنود  وه     

( و 22با مفاد مواد دستورالعمل اجرایی مواده )   ليه دستور العملها، آیي  نامه ها و  وابط آن را تا جایی  ه

( قووانون اصووالح موووادی از قووانون برنامووه چهووارم توسووعه اقتصووادی، اجتموواعی 43موواده )« (»بنوود « 1»جووزء 

( قوانون اساسوی   44وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لی اصل چهول و چهوارم )  

 مغایر نقاشد، مورد رعایت قرار دهند.  

 ( موضوا قرارداد و شرایط آن:  2 ماده

در موودت................ بووه قيمووت « سووازمان»بووه « پووذیره نووویس»مو ووو  قوورارداد ارا ووه خوودمات زیوور توسووط  

 .............. و شرایط زیر است:  

... تعهد پذیره نویسی ................... سه  از سهام بنگاه )خال  عر ه برای عمووم( ...................  الف(

 جهت عر م عمومی سهام در بورس اورا  بهادار براساس شرایط مندر  در ای  قرارداد. 

تعهد خرید ........................ سوه  از سوهام بنگواه در صوورتی  وه سوهام مو وو  ایو  قورارداد ظورف            ب(

بوه   ظرف یک هفته از خاتموم مودت عر وه عموومی سوهام بورای فوروش        مهلت تعيي  شده به فروش نرود، 

 صورت تدریجی یا بلو ی، براساس شرایط مندر  در ای  قرارداد.  

 ج( شرایط:  

 تاری  شرو  عر ه عمومی سهام مو و  قرارداد (1-ج

مهلوت یکهفتوه ای خریود سوهام      مدت عر م عمومی سهام مو و  قرارداد )پایان ای  مودت ، شورو    (2-ج

 توسط پذیره نویس خواهد بود(

 ومی سهام مو و  قرارداد )سررسيد(تاری  خاتمه عر ه عم (5-ج

 قيمت فروش هر سه  در عر ه عمومی سهام مو و  قرارداد (4-ج

 نویس قيمت خرید هر سه  در عر ه عمومی سهام مو و  قرارداد توسط پذیره (3-ج

  ل مقل  عر م عمومی )شامل حق تبدم سهام  ه به تفکيک مخخ  می شود(( 6-ج

 اد در عر ه عمومی )شامل حق تبدم سهام(تعداد  ل سهام مو و  قرارد( 7-ج

 ل مقل  خرید سهام )پذیره نویسی سهام(  ه از سوی پذیره نویس تعهود شوده اسوت بوا توجوه بوه       ( 8-ج

 قانون 22دستورالعمل اجرایی ماده 

 تاری  انجام بازاریابی( 9-ج

 ميزان سهام وثيبه )در صورت وجود(( 11-ج

 واحد مقادله( 11-ج
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 دارانریسکهای خری( 12-ج

 «قانون( »22ماابق دستور العمل ماده ) -فی معامله )حق الزحمه پذیره نویس(( 15-ج

 ماليات یا مالياتهای متعلبه( 14-ج

 حق الثقت در سازمان بورس و اورا  بهادار )در صورت وجود(( 13-ج

 دهای بانکی  ه از سوی پذیره نویس در اجرای قرارداد ارا ه می شو ميزان  مانتنامه( 16-ج

 های بانکی  ه از سوی پذیره نویس در اجرای قرارداد ارا ه می شود نو   مانتنامه( 17-ج

 روز  اری  ه شماره حسا( بانکی نزد خزانه داری  ل برای عر ه عمومی سهام فعال می شود( 18-ج

یره شماره حسا( بانکی نزد خزانه داری  ل برای واریز وجووه خریود سوهام توسوط خریوداران یوا پوذ        (19 -ج

 نویس )در صورت عدم فروش سهام ظرف مهلت تعيي  شده(

 ميزان سهام ممتاز )در صورت وجود(( 21-ج

تصویر مصوبه هيأت واگذاری برای تعيي  قيمت عر وه )قيموت تسوویه بوازار( حسون بنود الوف مواده         ( 21-ج

 (8پيوست شماره ) –( قانون جزء الینفک قرارداد 28)

 گزارش توجيهیتاری  تهيه اميد نامه یا ( 22-ج

 سال مالی حسابهای بنگاه مخمول واگذاری( 25-ج

 نام روزنامه مورد توافق هرفي   ه اخاارها و آگهی های رسمی مربوهه در آن منتخر می شود( 24-ج

 تاری  اصالح ساختار )در صورت وجود( (23-ج

 قرارداد حا ر( 5برنامه زمانقندی قرارداد )حسن ماده ( 26-ج

 های وابسته به بنگاه مخمول واگذاریاسامی شر ت( 27-ج

 نام حسابدار رسمی بنگاه )بازرس قانونی(( 28-ج

 نام اشخا  حبيبی  ه سهام بنگاه مو و  قرارداد را به هر نحو تحت  نترل دارند( 29-ج

نام اشخا  حبوقی  ه سهام بنگاه مو و  قرارداد را به هور نحوو تحوت  نتورل دارنود یعنوی قودرت        ( 51-ج

 ستبي  یا غيرمستبي  سياست ها و مدیریت آن را هدایت  ننددارند  ه م

 تاری  پذیرش در هيئت پذیرش بورس اورا  بهادار )در خصو  عر ه عمومی سهام در بورس(( 51-ج

 نام مدیران شر ت( 52-ج

 (2پيوست شماره ) -تاری  قيمت تعيي  شده )قرارداد تعيي  قيمت جزء الینفک قرارداد(( 55-ج

صورتهای مالی حسابرسی شده سال موالی حسوابهای بنگواه مخومول واگوذاری پيوسوت       گزارش ( 54-ج

 (3شماره )

 توواری  ثقووت و انعبوواد قراردادهووای مخووار تی )سووندیکایی( پووذیره نووویس )قراردادهووای مخووار تی    (53-ج

 (4پيوست شماره ) -) سندیکایی( پذیره نویس جزء الینفک قرارداد(  

 هيئت پذیرش بورس اورا  بهادار تاری  تایيدیه دریافتی از( 56-ج

اسامی پذیره نویسانی  ه پذیره نویس را در قرارداد مخوار تی )سوندیکایی( همراهوی موی  ننود       (57-ج

 )اسامی  امني (

 (5پيوست شماره ) –تاری  فراغت نامه جزء الینفک قرارداد (58-ج

پيوست  –جزء الینفک قرارداد  –د( نویس )در صورت وجو ای پذیره تصویر قرارداد بيمه مسئوليت حرفه( 59-ج

 (1شماره )

شرایط و تعهدات مو و  ای  قرارداد توسط سازمان به سازمان بوورس و اورا  بهوادار ارسوال موی      تبصره(

شود. سازمان مزبور مکلف است  م  ثقت مراتن، نسقت به افخاء مفاد آن جهت عموم حودا ثر یوک مواه    

 پس از دریافت آن اقدام نماید.  
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 ( مبلغ قرارداد )حق الزحمه پذیره نویس( و ترتیب پرداخت آن:  5ماده 

شوود معوادل .....    حق الزحمه پذیره نویس  ه از سوی سازمان در ازاء خدمات مو و  قورارداد پرداخوت موی   

باشد  ه به صورت سوهام در قالون بخخوی از     درصد ارزش فروش سهام تعهد شده مو و  ای  قرارداد می

داد و به هور علی الحسا( در ققال  مانت نامه بوانکی معتقور  وه بایود توا پایوان یوک        سهام مو و  ای  قرار

هفته مهلت پس از خاتمه مدت عر وم عموومی سوهام مو وو  قورارداد دارای اعتقوار باشود، پرداخوت موی          

 شود.  

 :  ( مبلغ و نوا ضمانتنامه4ماده 

% ارزش سوهام  23( ای  قرارداد( معوادل  3) مانتنامه مو و  ای  قرارداد )عالوه بر  مانتنامه مو و  ماده 

باشد  ه از سوی پذیره نویس )یا پذیره نویسان( بوه صوورت    نویسی شده مو و  ای  قرارداد می تعهد پذیره

  مانتنامه بانکی معتقر تهيه و به سازمان همزمان با انعباد قرارداد تسلي  می شود.  

نهوایی   ( ایو  قورارداد در زموان تسوویه     3 و  ماده )تضمي  مو و  ای  ماده، همچني  تضمي  مو (1تبصره 

ایو  مواده    3( جرای  )در صورت وجود(، به پذیره نویس بوا توجوه بوه مفواد تقصوره      83قرارداد و با رعایت ماده )

مسترد خواهد شد. یک نسخه تصوویر  ومانتنامه مو وو  ایو  مواده از سووی یسوازمانی جهوت مرجوع  ی          

 قرارداد به منظور فراه   ردن امر نظارت، ارسال شود.صالح صدور مجوز جهت مخاور هرف 

 پرداخوووت  ليووه  سوووورات قووانونی مترتووون بووور قوورارداد مربوووو  بووه پوووذیره نووویس بوووه عهووود        (2تبصــره  

 پذیره نویس بوده و سازمان در ای  خصو  هيچگونه مسئوليتی ندارد.  

نوویس تحوت نظور     ارداد بوه پوذیره  ( ایو  قور  3هوای مو وو  ایو  مواده و مواده )      استرداد  ومانتنامه  (5تبصره 

دستگاه نظارت، مو ول بوه امضواء و تنظوي  صورتجلسوه ای اسوت  وه بوه امضواء نماینود  دسوتگاه نظوارت،            

 سازمان و پذیره نویس می رسد.  

 ( مدت قرارداد:  3ماده 

 شود.   تاری  شرو  قرارداد، از تاری  پذیرش بيانيه ثقت موثر بوده و اعمال می الف(

 مه قرارداد در صورت تحبق هر یک از موارد زیر می باشد:  تاری  خات ب(

 فروش  ل سهام مو و  قرارداد در عر ه عمومی سهام ظرف مهلت تعيي  شده، توسط عموم.   (1-ب

خرید بخخی از سهام مو و  قرارداد در عر ه عمومی سهام توسط عمووم و مواببی توسوط پوذیره      (2-ب

 نویس ظرف مهلت تعيي  شده.  

 «:  سازمان»عهدات ( ت6ماده 

(  سووازمان موظووف اسووت ققوول از عر ووه اورا ، سيسووت  حسووابداری اسووتاندارد مووورد تایيوود سووازمان       8

 مستبر و اجرا  نماید.   حسابرسی را به هور جداگانه و مستبل از سایر عمليات و فعاليتهای خویش، 

مندر  در ای  قورارداد پرداخوت   سازمان متعهد شد  ه حق الزحمه انجام خدمات پذیره نویس را به ترتين  (2

 نماید.  

% سهام مو و  قرارداد را بدون برگوزاری  5سازمان اعالم نمود  ه به منظور  خف قيمت، اجاز  عر م   (3

 مزایده دارا می باشد. )مراعی(

 سازمان متعهد گردید مالياتهای مربو  به انتخار اورا  و سایر امور اجرایی را پرداخت نماید.  (4

مان متعهد شد  ه حسابهای مربو  به انتخار را هقوق اسوتاندارد تعيوي  شوده و بوه شوکل اعوالم        ساز  (5

 شده نگهداری و در فواصل زمانی تعيي  شده انتخار دهد.  

سازمان متعهد شد  ه فروش حق تبدم خود در خصو  سوهام مو وو  ایو  قورارداد را صورفًا از هریوق         (1

 پذیره نویس انجام دهد.  
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همچني  متعهد شود  وه هزینوه هوا و مخوار  نبودی و غيرنبودی مسوتبي  یوا غيرمسوتبي  بوا            سازمان   (7

انتخار سهام )شامل پرداختيها به شر تهای تأمي  سرمایه، سایر نهادهای مالی، بانکها یا سایر اشوخا   

 حبوقی(، شامل  ارمزدهای پرداختی و سایر هزینه ها را رثسًا پرداخت نماید.

  ه خال  وجوه حاصل از عر ه سهام را  م  قرارداد برآورد نماید.   سازمان متعهد شد  (1

سازمان مکلف است تعهد پذیره نویس را مقنی بر حمایت از قيمت اورا  سهام و جلوگيری از نوسوانات    (1

غير متعارف قيموت اورا  را بوه سوازمان بوورس و اورا  بهوادار ارا وه نمایود. نوسوانات غيرمتعوارف براسواس           

پووذیره نووویس و دبيوور  وول بووورس اورا  بهووادار تهووران تعيووي  مووی شووود. حوودود  لووی نوسووانات   هموواهنگی 

 غيرمتعارف توسط بانک مر زی جمهوری اسالمی ایران تعيي  و اعالم می شود.  

ناموه هوا،  ووابط و     ( سازمان ملزم به ارا ه تعهد مقنی بر پذیرش و رعایت قانون بوازار اورا  بهوادار، آیوي    83

 های بورس اورا  بهادار است.  دستور العمل

 ( سازمان صحت و  امل بودن بيانيه ثقت و اناقا  آن بر قواني  مربو  به سهام را تضمي  می  ند.88

 «:پذیره نویس»( تعهدات 7ماده 

پذیره نویس تعهد و ققول  رد  ه سهام مو و  قرارداد را ظرف مهلت تعيي  شده و با نرخ معوي  منودر     (1

به فروش رساند و معوادل ..... درصود ارزش معاملوه در قالون بخخوی از سوهام مو وو  ایو           در ای  قرارداد

قرارداد را به عنوان حوق الزحموه دریافوت دارد ودر صوورت فوروش نورفت  تموام یوا بخخوی از سوهام مو وو             

قرارداد، حسن توافق به عمل آمده نسقت به خرید آن ظرف مهلت تعيي  شوده )یوک هفتوه پوس از خاتموه      

 ه عمومی سهام( اقدام نماید.عر 

پذیره نویس متعهد شد  ه در صورتی  ه تبا اها فراتر از تعوداد سوهام در عر وه اوليوه سوهام مو وو         (2

دسوتگاه  »نسوقت بوه سوهميه بنودی واگوذاری سوهام، تحوت نظور          قرارداد باشد )در واگوذاریهای تودریجی(،   

دارانی  وه مایول بوه گرانتور خریودن سوه  باشوند،        اقدام و در ای  حالت مراتن را آگهی  ند توا خریو  « نظارت

 سه  بيختری دریافت دارند

پذیره نویس ققول و اعالم نمود  ه نبش  ام ، رهقری، مدیریت وهماهنگی امر پذیره نویسوی )شوامل    (5

تجهيز دیگر سرمایه گذاران و پذیره نویسان( را به عهده داشته و  ليوه شورایط منودر  در ایو  قورارداد را بوه       

گام تجهيز پذیره نویسان، در قرارداد مخار تی )سندیکایی( منعبده با دیگر پذیره نویسوان  وه بوه اتفوا      هن

پذیره نویس و حسن قرارداد فيمابي ، تعهد پذیره نویسوی یوا تعهود خریود سوهام مو وو  ایو  قورارداد را در         

 صورت فروش نرفت  ظرف مهلت تعيي  شده، به عهده گرفته اند، خواهد گنجاند.  

پووذیره نووویس متعهوود شوود  ووه قوورارداد یووا قراردادهووای موصوووف را  ووه بووه صووورت قوورارداد مخووار تی       ( 4

)سندیکایی( به منظور استفاده از سرمایه، تجربه و تخص  فنی و تضومي  سوایر پوذیره نویسوان در اجورای      

قرارداد، ترتيقوات و   ای  قرارداد منعبد نموده به رؤیت سازمان برساند به گونه ای  ه ققل از نهایی شدن ای 

 توافبات آنها در ای  قرارداد با تخخي  سازمان قابل در  باشد.  

 پووذیره نووویس متعهوود شوود  ووه خووود و سووایر پووذیره نویسووانی  ووه قوورارداد مخووار تی )سووندیکایی( بووا     ( 3

ه پوذیره نوویس امضواء نمووده انود منفوردًا و مخوتر ًا در مبابوول سوازمان مسوئول اجورای ایو  قورارداد بوا  ليوو             

تضمينات و شرایط آن خواهند بود و در صورت خرو  یا انصراف هر یوک از آنهوا، سوایر پوذیره نویسوان، متعهود       

 تعهدات آنان خواهند بود.  ققول

پذیره نویس اقرار نمود  ه سود و زیان قرارداد مخار تی )سندیکایی( به نسقت سرمایه هریک از پوذیره  ( 6

 نویسان تبسي  خواهد شد.  

( ای  قرارداد را منفردًا یا مختر ًا به ترتين فوو  بوه   2ویس مجاز است ارا ه خدمات مو و  ماده )پذیره ن( 7

 اجرای گذارد.  
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 پذیره نویس اقرار نمود  ه قيمت گذاری سهام مو و  ای  قرارداد توسط وی صورت نتذیرفته است.  ( 8

توه توا سوبف موورد توافوق بوا       پذیره نویس الزام به خریود سوهامی  وه در عر وه عموومی بوه فوروش نرف       ( 9

سازمان را پذیرفت و اقرار نمود  ه خرید سهام توسط وی و سایر پوذیره نویسوان صورفًا توا سوبف پون  برابور        

 سرمایه اسمی هر یک مجاز شناخته شده است.  

 ( سایر تعهدات طرفین قرارداد:  8ماده 

گر مخاوران حبوقی ناشور مسوئول   نماینده قانونی ناشر، پذیره نویس، حسابرس شر ت و ارزش یابان و دی

جقران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند  ه در اثر قصور، تبصير، تخلف و یا به دليل ارا وه اهالعوات   

 نووواق  و خوووالف واقوووع در عر وووم اوليوووه  وووه ناشوووی از فعووول یوووا تووورک فعووول آنهوووا باشووود، متضووورر             

 گردیده اند.  

نویس و دیگر پذیره نویسانی  ه تعهد پذیره نویسی یوا تعهود    اه  ترتيقات و توافبات فيمابي  پذیره (9ماده 

خرید سهام مو و  ای  قرارداد را براساس قرارداد یا قراردادهای فيمابي  مختر ًا و منفردًا به عهوده گرفتوه   

 اند:  

 

 حداقل اهالعات مورد نياز به قرار زیر است:  

شوماره مجووز موأخو ه از سوازمان بوورس و       نام، شماره ثقت، شمار  روزنامه رسمی آگهی ثقت شر ت،  -

اورا  بهووادار، اقامتگوواه قووانونی، ميووزان سوورمایه اسوومی، ميووزان ارزش ویووكه براسوواس آخووری  ترازنامووه         

حسابرسووی شووده مصووو( مجمووع عمووومی آن، اسووامی موودیران و متخصصووان  ليوودی، سوووابق تجربووی در  

 مو و  قرارداد و هر اهال  مفيد دیگر.  

یره نویسوان از عر وم عموومی سوهام مو وو  قورارداد و ميوزان و نحوو  اخوذ تعهود و           سه  هور یوک از پوذ     -

  مانتنامه در ققال ایفاء تعهدات.  

 نحو  استرداد  مانتنامه  -

حق الزحمه مورد توافق برای هر یک از پذیره نویسان و نحوه ارا ه  مانتنامه بانکی در ققال دریافت علی   -

 الحسا( آن

  ز اهميت در قراردادهای منعبده  سایر توافبات حا  -

 شماره و تاری  تعهد نامه ها و تضمي  ها.   -

 ( جرایم:  11ماده 

هوای تعيوي     ( در صورتی  ه پذیره نویس هر یک از تعهدات خود مندر  در ای  قرارداد را با توجوه بوه مهلوت   8

تواند بوه ازای هور روز توأخير     میشده انجام ندهد باوریکه تمام یا قسمتی از  ارها به تأخير افتاد، سازمان 

 معادل ........... درصد مقل  قرارداد را از محل  مانتنامه پذیره نویس  سر نماید.  

( در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسيدهای مبرر توسط پذیره نویس، سازمان مکلف اسوت بوا نظوارت    2

مبرر در قرارداد فيمابي  اقدام به ایفای  دستگاه نظارت از محل وثایق و تضمينهای نزد خود براساس ترتيقات

 تعهدات نماید.  

 نمی  اهد. « سازمان»نظارت دستگاه نظارت به هيچ وجه از تعهدات  (1تبصره 

در صورتی  ه تضمينهای مو و  ای  قرارداد تکوافوی توأمي  و جقوران مووارد یواد شوده را ننمایود،         (2تبصره 

بوورس و اورا  بهوادار، سوایر تمهيودات قوانونی الزم را      سازمان مکلف اسوت  وم  همواهنگی بوا سوازمان      

 بياندیخد.  

 ( حل اختالف:  11ماده 
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هرفي  قرارداد تبقل نمودند  ه در صورت بروز اختالف در تفسير یا اجرای مفواد تموام یوا بخخوی از قورارداد،      

ل نتيجوه، مو وو    بدوًا سعی خواهند نمود  ه آن را از هریق مذا ره حل و فصل نمایند. در صورت عدم حصو

( قوانون برناموه سووم توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی  .ا.        25از هریق هيات داوری مو و  مواده ) 

( قووانون اصووالح موووادی از قووانون برنامووه چهووام توسووعه اقتصووادی، اجتموواعی و  33ایووران، تنفيووذی در موواده )

قانون اساسی، رسويدگی و حول   ( 44فرهنگی  .ا. ایران و اجرای سياست های  لی اصل چهل و چهارم )

 و فصل خواهد شد.

 ( فسخ قرارداد:  12ماده 

( هر یک از هرفي  می توانند در صورت تحبق موارد  یل، مراتن را با   ر مسوتندات بوه هورف دیگور اعوالم      8

فس  قورارداد بوه     نماید. در صورتی  ه در مدت ده روز پاسخی ارا ه نخود یا پاس  ارا ه شده موجه نقاشد،

 ف دیگر اعالم می شود:  هر

 ( نبت هر یک از شرو  قرارداد.  8-8

 ( بروز حواد  قهری به نحوی  ه انجام قرارداد ناممک  شود. 2-8

( در صورتی  ه سازمان اقدام به ارا ه اهالعات خالف واقع  ند یا  اشوف بوه عمول آیود  وه عليورغ  توذ ر        2

مخاور موی توانود بوا اعوالم  تقوی قورارداد را فسو           تقی مخاور، قواني  یا مبررات را رعایت ننموده است،

  ند.

( در واگذاریهایی  ه می بایستی از هریق بورس انجام شود، هرگواه پويش از خاتموه قورارداد، سوازمان از      3

مو و  قرارداد در بورس منصرف شود، موی توانود قورارداد را فسو  نمایود مخورو  بوه آنکوه          پذیرش سهام 

 ر به مخاور اعالم نماید.  مراتن را پانزده روز زودت

 فس  قرارداد مانع ماالقه هزینه ها، خسارات و جریمه ها نمی باشد.   (1تبصره 

همزمان با فس  قرارداد هر یک از هرفي  موظف به اعالم  تقی مراتن با   ر دقيق تواری  فسو     (2تبصره 

 به شر ت بورس می باشند )در واگذاریهای بورسی(.  

قرارداد توسط هریک از هرفي ، نسقت به تسویه حسا( ماابق اعالم مخواور و   در صورت فس  (5تبصره 

 تایيد دستگاه نظارت اقدام می شود.

نویس پيش از بست  معامالت و در صورت تحبق شورایط زیور، مجواز بوه لغوو عر وه سوهام         پذیره  (4تبصره 

 باشد: مو و  ای  قرارداد می

 تعليق مقادالت به صورت  لی در بورس   - 8

 تعليق مقادالت بر روی سهام سازمان   - 2

 وقو  وقفه در فرآیند تسویه مقادالت سهام  - 3

 های بانکی   اعالم وقفه و یا توقف در فعاليت - 4

وقووایع ا وواراری نظيوور وقووو  جنوو  و شوورایط مخووابه  ووه بوورای انجووام عر ووه امکووان عملووی و   - 5

 مصلحت عبلی وجود نداشته باشد.

 ونی طرفین:  ( اقامتگاه قان15ماده 

اقامتگاه هرفي  همان اسوت  وه در مواده یوک قورارداد   ور شوده اسوت. هریوک از هورفي  در صوورت تغييور             

روز پويش از تغييور بوه هورف دیگور اهوال  دهود توا          85نخانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت 
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 دریافوت شوده تلبوی     زمانی  ه نخانی جدید اعالم نخده، مکاتقوات بوه آدرس ققلوی ارسوال موی شووند و      

 می گردند. 

نسوخه تنظوي  گردیود و در تواری  .............. )تواری  انعبواد( بووه        3تقصوره، در   83 مواده و   83ایو  قورارداد در   

امضای هرفي  رسيد. یک نسخه از قرارداد نزد هرفي  خواهد بود و نسوخه سووم بوه دسوتگاه نظوارت ارا وه       

 می شود.  

   محل امضاء نمایندگان پذیره نویس                                نمحل امضاء نمایندگان سازما 

 نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت   -                      نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت  -

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت   -                   نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت  - 
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 فصل چهارم:

 سایر مصوبات
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 (44( قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل)2بخشنامه "موضوا ماده )           

 قانون اساسي" 

  12/11/1588مورخ137311ابالغیه  شماره 

 بسمه تعالی 

 تمامی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور

  

الح موادی از قانون برنامه چهوارم توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی      ( قانون اص2در اجرای ماده)

( قوانون اساسوی و آیوي  ناموه اجرایوی آن،      44جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست هوای  لوی اصول)   

( قوانون  831وزرای عضو ميسويون اصول)   7/1/8311ک موورخ 43818/ت 885323مو و  تصوین نامه شماره

( تصوین نامه مذ ور و بوه منظوور شناسوایی و    5ر فرما يد به استناد بند)اساسی، خواهخمند است دستو

اعالم فعاليت های اقتصادی شوامل توليود، خریود و فوروش  االهوا و خودمات، فهرسوت تموامی بنگواه هوا و           

فعاليت های اقتصادی  وه در تصووین ناموه یادشوده و جوداول پيوسوت آن در  نخوده را بوه هموراه معرفوی           

تيار برای هقبه بندی موارد مذ ور در یکی ازگروه های سه گانه مو و  ماده فوو ، حودا ثر   نماینده تام االخ

 تا پایان دی ماه جاری به ای  وزارت اعالم نمایند.

( قانون مورد نظر، مالکيت، سرمایه گذاری و مدیریت دولت در بنگواه  3شایان   ر است به استناد ماده)

(، اع  از هرح های تملک دارایوی هوای سورمایه ای،    2یک ماده) های اقتصادی دارای فعاليت مخمول گروه

 تاسوويس موسسووه و یووا شوور ت دولتووی و مخووار ت بووا سووایر بخووش هووای اقتصووادی بووه هوور نحووو و             

هر ميزان ممنو  است،  م  آن  ه امور در اختيار باید تا پایان سال جاری واگذار شوند و تداوم آن ها صورفًا  

 س شورای اسالمی و برای مدت معي  مجاز خواهد بود.  با پيخنهاد دولت و تصوین مجل

                                                                           

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی
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آيین نامه" نحوه تاسیس و اداره بانك ها و موسسات و مالي و اعتباري غیر دولتي"، موضوا  

 (3( ماده)2بصره)ت

   12/8/1588مصوب هزار و صد وچهارمین جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ

 بسمه تعالی

 

قوانون اصوالح مووادی از قوانون برناموه چهوارم توسوعه         (5( مواده) 2شورای پول و اعتقوار بوه اسوتناد تقصوره )    

( قوانون  44)اقتصادی، اجتماعی و فرهنگوی جمهووری اسوالمی ایوران و اجورای سياسوت هوای  لوی اصول         

اساسی، آیي  نامه نحوه تاسيس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتقواری غيردولتوی را بوه شورح زیور      

 تصوین نمود:

 واژه ها و اصاالحات بکار رفته در ای  آیي  نامه در معانی مخروح  یل به  ار می رود: -1ماده 

قتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی    : قوانون اصوالح مووادی از قوانون برناموه چهوارم توسوعه ا       قانون -1-1

 .-8311مصو(  –( قانون اساسی44جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های   لی اصل)

 : بانک مر زی جمهوری اسالمی ایران.بانک مرکزی -1-2

: اشتغال به امر واساه گری بي  عر ه  نندگان و متبا يان وجوه و اعتقوار  عملیات مجاز بانکی -1-5

سترده، ودیعه، اعاای انووا  تسوهيالت و اعتقوار و مووارد مخوابه بوه        به صورت دریافت انوا  وجوه،

صورت  لوی یوا جزیوی وارا وه انووا  خودمات بوانکی از ققيول صودور  ارتهوای الکترونيکوی دریافوت و             

پرداخت و  ارتهای اعتقاری، در چارچو( قانون عمليات بوانکی بودون ربوا و سوایر قوواني  و مبوررات       

 مربوهه.

ز تقی بانک مر زی  ه جهت انجام مراحل تاسويس، ثقوت و فعاليوت بانوک یوا      : هر گونه مجومجوز -1-4

 .موسسه اعتقاری صادر می شود. از ققيل مجوز  اوليه، مجوز تاسيس و مجوز فعاليت

( قانون محاسقات عموومی  4: بانکی  ه به موجن قانون و با عنایت مو و  ماده)بانک غیردولتی -1-3

با مالکيت و مدیریت اشوخا  غيردولتوی،    ،(44اصل) ( قانون سياست های  لی11 خور و ماده)

با مجوز بانک مر زی و بر اساس مبررات مربوهه تاسيس می گردد و می تواند در چارچو( قواني  

 و مبررات مربوهه به  ليه عمليات مجاز بانکی مقادرت نماید.

ــاری  -1-6 و : هوور نووو  موسسووه مووالی واعتقوواری غيربووانکی و بنگوواه واسوواه پووولی     موسســه اعتب

 ه بوه موجون قوانون، بوا مالکيوت و مودیریت اشوخا          5-8غيردولتی، به جز مورد مذ ور در تعریف 

غيردولتی بوا مجووز بانوک مر وزی تاسويس موی گوردد و موی توانود در چوارچو( قوواني  و مبوررات             

 مربوهه به عمليات مجاز بانکی در محدوده تعيي  شده توسط بانک مر زی مقادرت نماید.

اشخا  حبيبی و حبوقی متبا ی دریافوت مجوزهوای مربوهوه و اشوتغال     : اشخاص متقاضی -1-7

 به عمليات بانکی.

تاسيس، ثقت و فعاليت بانک یا موسسه اعتقاری مو و  ای  آیي  نامه فبط با اخذ مجوز از بانوک     -2ماده 

تورالعمل مر زی و در چارچو( قواني ، آیي  نامه ها و مصوبات شوورای پوول و اعتقوار و سوایر مبوررات و دسو      

 .های مربوهه امکان پذیر است

ــره  تعوواونی هووای اعتقووار قوور  الحسوونه وصووندوقهای قوور  الحسوونه ای  ووه منحصوورًا بووه  اموور            -تبص

 قر  الحسنه می پردازند، از شمول ای  آیي  نامه مستثنی بوده و تابع مبررات خا  خود  می باشد.

  نامه موظفند در چارچو( مبوررات ایو  آیوي     مراجع ثقت فعاليت اشخا  متبا ی مو و  ای  آیي -5ماده 

نامه و سایر قواني  مربوهه ققل  از ثقت فعاليت، مجوز تاسيس صوادره توسوط بانوک مر وزی را از متبا ويان      

 ماالقه  نند.
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چنانچه به هر علتی مراحل ثقت بدون اخذ و ارا ه مجوزهوای صوادره از سووی بانوک مر وزی انجوام        -تبصره

ه حبی برای متبا ی ایجاد نمی  ند و وی حق اشتغال بوه عمليوات بوانکی مو وو      شود، ای  امر هيچگون

 ای  آیي  نامه را به هيچ ترتيقی نخواهد داشت.

اشخا  متبا ی تاسيس و  اداره بانک یا موسسه اعتقاری غيردولتی باید دارای شرایط عموومی   -4ماده

 :و اختصاصی زیر باشند

 متبا يان تاسيس بانک: -الف

 ری از صالحيت عمومی اخالقی و حس  شوهرت و سوالمت مالی)عودم بودهی معوو  بوه       برخوردا

 .سيست  بانکی(

  ارا ه سرمایه الزم برای تاسيس و ادامه فعاليت 

 :اعضاي هيات مدیره، مدیرعامل و قا   مبام مدیرعامل  -(

        برخورداری از صالحيت عمومی اخالقی و حس  شوهرت و سوالمت مالی)عودم بودهی معوو  بوه

 .ت  بانکی(سيس

 ارا ه گواهی عدم سوء پيخينه موثر  يفری. 

 برخورداری از صالحيت های علمی، تخصصی و حرفه ای به تخخي  بانک مر زی. 

 تعهد به رعایت  ليه قواني ، مبررات و  مفاد اساسنامه. 

        محکومي  به سرقت، ارتخاء، اختالس، خيانت در امانوت،  الهقورداری، جعول و تزویور، صودور چوک

اعو  از اینکوه حکو  از دادگواه هوای داخلوی یوا خوار           -ل و ورشکستگی به تبصير یوا تبلون  بی مح

از تصودی اداره اموور     – خور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد

 به هر عنوان ممنو  می باشند. -بانک یا موسسه اعتقاری غيردولتی

ک مر وزی انجوام و نتيجوه اعو  از مثقوت یوا منفوی بوه متبا وی          تاقيق شرایط مربوهه توسط بان -1تبصره

 اعالم می گردد.

در صورت سلن شرایط و یا در صالحيت نامزدها و اشخا  پيخنهادی بند)(( مو و  ای   -2تبصره

روز بوا رعایوت ترتيقوات بنود)((      33ماده توسط بانک مر زی، بانک متبا ی موظف است ظورف مودت  

 ی اقدام نماید.نسقت به جایگزینی فرد دیگر

بانک مر زی پس از بررسوی درخواسوت اشوخا  متبا وی، مودارک و مسوتندات موورد نيواز و          -3ماده

 تاقيق و احراز شرایط مربوهه نسقت به صدور مجوزهای الزم اقدام می نماید.

         مجوز اوليه  ه موافبت اوليه بانک مر زی بوا تاسويس بانوک اسوت، صورفًا بوه منظوور         -1تبصره

 يل پرونده ثقتی و پذیره نویسی سهام توسط بانک مر زی صادر می شود.تخک

ثقوت        محوز ثقت  ه موافبت نهایی با تاسيس بانک است، توسط بانک مر زی به منظور  -2تبصره

 بانک در مرجع ثقت شر ت ها صادر می شود .

صوادر         انک مر وزی  مجوز فعاليت  ه اجاره نامه برای شرو  فعاليت بانک است، توسط ب -5تبصره

 می شود.

صوادر        مجوز فعاليتهاي عملياتي بانك مي تواند بصورت مرحلوه اي توسوط بانوك مركوزي      -4تبصره 

 شود.

تاسيس و فعاليوت بانوك يوا موسسوه اعتقواري مو وو  ايو  آ وي  ناموه فبوط در قالون شوركت              -6ماده 

ركت تعواوني سوهامي عوام مو وو      سهامي عام و شركت تعاوني سهامي عام امكان پذير است. شو 

اي  آ ي  نامه نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايوت قوانون تجوارت، قوواني  و مبوررات پوولي و       

( قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصوادي،   5بانكي، محدوديت هاي مذكور در ماده)
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( قوانون اساسوي،   44اي كلوي اصول)  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايوران و اجوراي سياسوته   

نحوه بلوك بندي در شوركتهاي تعواوني سوهامي    » وابط مبرر بانك مركزي و با رعايت آ ي  نامه اجرايي

كميسويون مو وو  اصول     24/5/8311ك موورخ   43313/ت834875مو وو  تصووين ناموه شوماره     « عام

 قانون اساسي تخكيل شده است. 831

بانك يا موسسه اعتقاري مو و  اي  آ ي  نامه به هوور مسوتبي    سبف مجاز تملك سهام هر  – 7ماده 

و غير مستبي  بوراي هور شوركت سوهامي عوام، يوا تعواوني سوهامي عوام و يوا هور موسسوه و نهواد              

% ( 5%( و براي اشخا  حبيبي و ساير اشخا  حبوقي پن  درصود) 83عمومي غيردولتي ده درصد)

 تعيي  مي شود .

هاي مجاز در ماده فوو  توسوط هور يوك از اشوخا  موذكور باهول و         معامالت بيش از سبف -1تبصره 

ملغي االثر است. افزايش سبف سوه  مجواز از هريوق ار  نيوز مخومول ايو  حكو  اسوت و ورا  و يوا          

اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سبف، ظرف مدت دو ماه پوس از صودور گوواهي حصور وراثوت      

ز سهام به هر هريق ديگور بايود ظورف مودت سوه مواه بوه سوبف         خواهند بود. افزايش قهري سبف محا

 هاي مجاز اي  ماده كاهش يابد. درصورت عدم واگذاري، تنقيهات انضقاهي اعمال مي گردد .

اشخا  حبيبي سهامدار بنگاههاي مو و  اي  ماده و اعضاء خانواده آنها شوامل همسور،    -2تبصره 

و موادر منحصورًا توا سوبفي مجواز هسوتند سوهام داشوته          فرزندان و همسران آنان، برادر، خوواهر، پودر  

باشند كه نتوانند مختركًا بويش از يوك عضوو هيوات موديره را در بانوك غيور دولتوي و موسسوه اعتقواري           

تعيي  نمايند. مو و   ينفع واحد در خصو  اشوخا  حبووقي ماوابق  ووابط و مبوررات مصوو( بانوك        

 مركزي اعمال مي گردد .

سسات اعتقواري مو وو  ايو  آ وي  ناموه در هنگوام تاسويس و فعاليوت موظوف بوه           بانكها و مو -8ماده 

تامي  سرمايه الزم و رعايت  وابط نظارتي و نسقتهاي مالي احتياهي مورد نظر بانوك مركوزي از ققيول    

 نسقت كفايت سرمايه، نسقت تسهيالت كالن و نسقت تسهيالت به اشخا  مرتقط مي باشند.

ايه اوليه براي تاسيس بانك يا موسسه اعتقواري غيردولتوي توسوط بانوك     چگونگي توديع سرم -9ماده 

 مركزي اعالم مي شود.

موسسات اعتقاري كه قصد ارتبواء بوه سواوح بواالتر فعاليوت و يوا اخوذ مجووز فعاليوت بانوك            – 11ماده 

مجووز را   غيردولتي را داشته باشند منو  به دارا بودن شرايط اي  آ ي  نامه، مي توانند مراحل الزم اخذ

 هي نمايند.

ايجاد و گسترش شعن و واحدهاي بانكها و موسسات اعتقاري غيردولتي در داخول و خوار     -11ماده 

 از كخور مستلزم كسن اجازه بانك مركزي خواهد بود.

بانك مركزي در هر مرحله اي كه تخخي  دهد متبا يان تاسيس بانك يا موسسه اعتقاري  -12ماده 

ار نقوده يا قادر به انجام تعهدات خود نقوده و يوا اهالعوات خوالف واقوع ارا وه نمووده       ازشرايط الزم برخورد

 اند، مي تواند مجوزهاي صادره را در هر مرحله تا ققل از صدور مجوز فعاليت متوقف و يا لغو نمايد.

، در صورتي كه بانك يا موسسه اعتقاري مو وو  ايو  آ وي  ناموه، قوواني  و مبوررات مربوهوه        -15ماده 

مفاد اساسونامه و يوا دسوتورات بانوك مركوزي را رعايوت ننمايود، مخومول مبوررات تنقيهوي و انتظوامي            

 خواهد گرديد.

الزم است بانك مركزي نسقت به تعيي  و اعالم شرايط و چگونگي تسلي  تبا اي تاسويس   -14ماده 

ر مجووز و سواير مووارد    بانك يا موسسه اعتقاري غيردولتي، ريز مدارك مورد نياز ، مراحل بررسي و صودو 

 مربوهه، به ترتيقي اقدام نمايد كه امكان اهال  عموم از شرايط و  وابط مورد نظر فراه  گردد.

به تصوين شوراي پول و اعتقار رسيد. 2/1/8311تقصره در تاري  83ماده و  84اي  آ ي  نامه در 
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جرایی موضوا تصویب نامه تنفیذ برخي مصوبات،آیین نامه ها و دستورالعمل های ا 

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 9ماده)

 ایران

 هیات وزیران  7/7/1587مورخه 41877/ت115458مصوب شماره 

 بسمه تعالی

 وزارت دادگستری -وزارت امور اقتصادی و دارایی

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

  

بنابه پيخنهاد وزارت امور اقتصوادی و دارایوی و بوه اسوتناد اصول       24/1/8317یران در جلسه مورخهيات وز   

  یکصد و سی و هخت  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصوین نمود:

تا زمان تصوین آیي  نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مبوررات اجرایوی مربوو  بوه قوانون اصوالح مووادی از           

 چهوووارم توسوووعه اقتصوووادی، اجتمووواعی و فرهنگوووی جمهووووری اسوووالمی ایوووران و اجووورای   قوووانون برناموووه 

( قانون اساسی  ه مرجع تصوین آنها هيات وزیران تعيي  شوده  44سياست های  لی اصل چهل و چهارم)

است، ماابق مهلوت هوای قوانونی، تموامی مصووبات،آیي  ناموه هوا و دسوتورالعمل هوای اجرایوی مو وو             

 8313مصوو(   -مه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایوران ( قانون برنا1ماده)

 ه درخصو  فرایند واگذاری سهام دولتی و متعلق بوه دولوت بوه تصووین هيوات وزیوران رسويده اسوت از          -

 جمله موارد زیر و اصالحات بعدی آنها جهت اجرا تنفيذ می شود:

تعلوق بوه دولوت و شور تهای دولتوی ، تخفيوف هوا و چگوونگی         آیي  نامه اجرایی قيمت گذاری سوهام م  -8 

 .81/2/8317ک مورخ 34817/ت23718پرداخت قيمت توسط خریداران مو و  تصوین نامه شماره 

مووورخ  هووو31511/ت83815آیووي  نامووه نحوووه واگووذاری سووهام ترجيحووی مو ووو  تصوووین نامووه شووماره    -2 

8/2/8311 . 

نوارهای ایرانی از هریق گسترش سه  بخش تعاون بر اساس توزیوع  آیي  نامه اجرایی افزایش ثروت خا -3 

 . 21/1/8315هو مورخ 31254/ت834851سهام عدالت مو و  تصوین نامه شماره 

( تنفيذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهووری  85آیي  نامه اجرایی ماده) -4 

چهووارم توسووعه اقتصووادی، اجتموواعی و فرهنگووی جمهوووری  ( قووانون برنامووه1اسووالمی ایووران مو ووو  موواده)

 . 88/5/8314هو مورخ 33311/ت21841مو و  تصوین نامه شماره -8313مصو(  -اسالمی ایران

( تنفيذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی    84آیي  نامه اجرایی بند)هو( ماده) -5 

( قوانون برناموه چهوارم    1م اقساهی فروش سهام مو و  ماده)جمهوری اسالمی ایران مو و  برقراری نظا

مو ووو  تصوووین نامووه  -8313مصووو(  -توسووعه اقتصووادی، اجتموواعی و فرهنگووی جمهوووری اسووالمی ایووران 

 . 88/5/8314هو مورخ33311/ت21312شماره

مهووری  ( تنفيذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج28آیي  نامه اجرایی ماده) -1 

( قووانون برنامووه چهووارم توسووعه اقتصووادی ،اجتموواعی و فرهنگووی جمهوووری 1اسووالمی ایووران مو ووو  موواده)

 .1/5/8314ه مورخ  33311/ت27123اسالمی ایران، مو و  تصوین نامه شماره 

 .21/2/8313مورخ 23731/ت7151اساسنامه سازمان خصوصی سازي مو و  تصوین نامه شماره  -7 

 

 پرويز داودي

 ن اول رییس جمهورمعاو
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 دستورالعمل"استفاده از خدمات بانک ها و شرکت های تامین سرمایه و 

 ( 22سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی"،  موضوا ماده)

 وزیر امور اقتصادی و دارایی 6/2/1588مورخ  252716/2/65ابالغیه شماره 

 

 بسمه تعالي

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

   دستورالعمل اصاالحات زير در معاني مخروح مربو  به كار رفته است:  در اي  -1ماده 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصوادي، اجتمواعي و فرهنگوي جمهووري      قانون: -الف

 ( قانون اساسي.  44اسالمي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم)

 ی در چارچو( قانون.سهام شر ت مورد واگذارسهام:  –ب 

 سازمان خصوصي سازي به عنوان نماينده قانوني ناشر و عر ه كننده سهام.سازمان:  -ج

صدور و عر ه سهام به عمووم اعو  از فوروش تودریجی یوا بلوو ی از هریوق         انتشار و عرضه عمومی: -د

 بورس یا خار  از آن.

ي خريد تموام یوا بخخوی از سوهامی     تعهد شخ  ثالث براتعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام: -ه 

 كه ظرف مهلت عر ه عمومی تعيي  شده در قرارداد به فروش نرسيده است.

شركت هاي تأمي  سورمايه، بانوك هوا، مؤسسوات اعتقواري وشور ت هوای        مشاوران عرضه سهام:  -و 

 گذاري  ه تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام را بر عهده می گيرند.   سرمايه

اشوخا  حبيبوي يوا حبووقي از جملوه موسسوات مخواوره موالی و سورمایه گوذاری            اوران:ساير مش -ز

مو و  قانون تسهيل اعاای تسهيالت بانکی و  اهش هزینه های هورح و تسوریع در اجورای هزینوه هوای      

موورد تایيود     -مجلس شورای اسالمی 8311مصو( سال  –توليدی و افزایش منابع مالی و  ارآیی بانک ها 

ر اقتصووادی و دارایووی و موسسووات حسابرسووی  ووه از مراجووع صووالحيت دار مجوووز ارایووه خوودمات   وزارت امووو

 اي مالی دريافت نموده اند. مخاوره

گزارش تحليلی  ه و عيت شر ت مورد واگذاری و صنعت مربو  را بوه تفصويل ارایوه    گزارش توجیهی: -ح

 می  ند و شامل اظهار نظر در مورد قيمت سهام مورد واگذاری است.

 ( قانون.43( بند)(( ماده)1قرارداد مو و  جزء) قرارداد: -ط

سازمان می تواند برای انتخار و عر ه عمومی سهام از خدمات مخاوران عر ه سهام به منظور  -2ماده

 تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید تمام یا بخخی از سهام استفاده  ند.

م یا سایر مخاوران برای تهيه گزارش توجيهی، سازمان می تواند از خدمات مخاوران عر ه سها -5ماده

پيگيري انتخار و عر ه عمومی، ماالعات بازاريابي،ارزشيابی و بازاريابي فروش سهام با رعایت مبررات 

 مربو  استفاده نماید.

پرداخت حق الزحمه به مخاوران مو و  ای  دستورالعمل با پيخنهاد مدیرعامل سازمان و  - 4ماده

 ل سازمان به ترتين زیر مجاز است: تصوین هيات عام

( ميليون ريال برای تهيه گزارش توجيهی و انجام ماالعات بازاریابی 253تا سبف دویست و پنجاه) (1

 سهام.

 حدا ثر مجمو  حق الزحمه قابل پرداخت برای ارزشيابی و بازاریابی فروش سهام ماابق جدول زیر: (2
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ارزش سهام فروش رفته)در 

گذاری شده به بازاریابی( یاقیمت 

 میلیون ریال 

 ضریب

حق  

 الزحمه

حداکثر مبلغ 

حق الزحمه 

نسبت به 

مازاد)میلیون 

 ریال(

حداکثر مبلغ 

تجمعی حق 

الزحمه )میلیون 

 ریال(

 3 3 331/3 533 متراز 

 81 85 333/3 نسقت به مازاد    8ر333تا  533از

 31 23 335/3 نسقت به مازاد    5ر333تا  8ر333از

 43 5 338/3 نسقت به مازاد    83ر333تا  5ر333از 

نسقت به     833ر333تا  83ر333از 

 مازاد 

3335/3 45 11 

نسقت به     533ر333تا  833ر333از 

 مازاد

3333/3 823 231 

نسقت    8ر333ر333تا  533ر333از 

 به مازاد

3338/3 53 251 

و بيختر    نسقت به  8ر333ر333

 مازاد

33335/3 242 533 

دا ثر مجمو  حق الزحمه قابل پرداخت برای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام ماابق ح (3

  جدول زیر:

ارزش فروش سهام تعهد 

 شده

 )میلیون ریال( 

 حق الزحمه

 درصد(-) ریال

 حداکثر مبلغ 

حق 

الزحمه)میلیون 

 ریال(

 حداکثر مبلغ تجمعی 

حق الزحمه)میلیون 

 ریال(

 3 3 3ر333ر333 833 متر از 

نسقت به     8ر333تا  833از 

 مازاد

 11 13 درصد 7

نسقت    53ر333تا  8ر333از 

 به مازاد

 2ر588 2ر445 درصد 5

     533ر333تا  53ر333از 

 نسقت به مازاد

 85ر171 83ر417 درصد 3

و بيختر      نسقت  533ر333

 به مازاد

 33ر333 84ر322 درصد 8

ی  ماده صرفا در مورد سهام قابل واگذاری به ارزش بيش از پنجاه ( ا8حق الزحمه مو و  بند) – 1تبصره

 ميليارد ریال قابل پرداخت خواهد بود.

در صورت عبد قرارداد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام سازمان مجاز به عبد قرارداد و  – 2تبصره

 پرداخت حق الزحمه ارزشيابی و بازاریابی سهام نخواهد بود.

مان، مخاور عر ه سهام و ساير مخاوران مكلفند در مورد هر یک از خدمات مو و  ساز - 5تبصره

( اي  دستورالعمل، زمانقندی انجام تعهدات و ارایه خدمات و همچني  تكاليف و حدود مسئوليت 3( و)2مواد)
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نحوه  هاي هر يك از هرفي  را براساس توافق در مت  قرارداد مربو  قيد نمايند. مخاور مکلف است نو  و

اقدامات مو و  قرارداد را به روشني مخخ  و آن ها را براساس استانداردهاي علمي انجام دهد. عدم 

 ايفای اي  تعهدات حسن مورد موجن تعلق 

 مناقق با قرارداد خواهد بود. 

تواند از كليه مخاوراني كه در اجراي اي  دستورالعمل با وي قرارداد منعبد   سازمان مي -4تبصره

 اي درخواست نمايد. ايند، در حد تعهدات آنها قرارداد بيمه مسئوليت حرفهنم مي

انتخا( مخاور با رعایت آیي  نامه معامالتی سازمان خصوصی سازی به عهد  هيأت انتخا(  - 3ماده

 شوند:   مخاوران است  ه با تركين زير تعيي  مي

 مدیر عامل و اعضای هيات عامل سازمان. -الف 

 زارت امور اقتصادي و دارایي.نمايند  و  -( 

كارشناس متخص  در زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري و نو  خدمات مورد نظر به انتخا(  -  

 سازمان.

 هيأت انتخا( مخاوران وظایف زیر را برعهده دارد:  -6ماده 

 بررسی و ارزيابي فني پيخنهاد  مخاوران متبا ی انجام خدمات مو و  ای  دستورالعمل. (0

الزحمه مو و  اي   يابي پيخنهادهاي مالي حسن مورد در چارچو(  وابط پرداخت حقارز (2

 دستورالعمل.

سازمان موظف است اعتقارات مورد نياز مو و  اي  دستورالعمل را همه ساله در بودجه خود  -7مادة 

  بيني نموده و به منظور تصوين مجمع عمومي سازمان اقدامات الزم را معمول دارد. پيش

 ای  دستورالعمل در هخت ماده و چهار تقصره به تصوین رسيده است. – 8ه ماد

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

 

 

 

 دستورالعمل" نحوه برگزاري جلسات كمیسیون تخصصي شوراي عالي اجراي

 ( قانون اساسي"44سیاست های كلي اصل) 

 بسمه تعالي

 

 ( قووانون اساسووي در جلسووه 44اي سياسووت هووای كلووي اصوول) كميسوويون تخصصووی شوووراي عووالي اجوور 

( آیي  نامه نحووه اداره و  اخوذ تصوميمات    83بنابه پيخنهاد دبيرخانه شورا و به استناد ماده) 1/1/8317مورخ

دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات كميسيون تخصصوی شووراي    - 21/1/8317مصو( مورخ  -شوراي مزبور

 نمود:   ياد شده را به شرح زير تصوين

 

( قوانون اساسوي كوه منقعود در ايو       44كميسيون تخصصی شوراي عالي اجراي سياست های كلي اصل)

دسووتورالعمل بووه اختصاریكميسوويونی ناميووده مووي شووود، بووه منظووور بررسووي كارشناسووي پيخوونهادهاي     

 هريوووك از اعضووواء و همچنوووي  مووووارد ارجووواعي از سووووي شووووراي عوووالي اجوووراي    ،دسوووتگاههاي اجرايي
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( قانون اساسي كه در اي  دستورالعمل به اختصاریشورای ناميوده خواهدشود،   44ی كلي اصل)سياست ها

 با رعايت موارد زير تخكيل مي گردد. 

 تركیب اعضاي كمیسیون : -1ماده 

هريك از اعضاي حبوقي شورا يك نفر از معاونان را به عنوان عضو كميسيون بوراي شوركت در     - 8-8

مي نمايد. روساي سازمان هاي خصوصي سازي و بوورس و  جلسات به دبيرخانه شورا معرفي 

 اورا  بهادار و اعضاي حبيبي شورا موظفند شخصای در جلسات شركت نمايند.

 كليوووه اعضووواي حبووووقي و حبيبوووي كميسوووويون داراي يوووك حوووق راي غيرقابووول تفووووويت         - 8-2

 مي باشند.

 رياست كمیسیون : -2ماده 

موه و شوركتهاي دولتوي وزارت اموور اقتصوادي و دارايوي       رياست كميسيون بر عهوده معواون اموور بوانكي، بي    

جلسوه را بوه   اداره است. در صورت غيقن ايخان يا ترك جلسوه، ریويس سوازمان خصوصوی سوازی وظوايف       

 عهده خواهد گرفت.

 وظايف رییس كمیسیون: -5ماده 

 وظووايف ریوويس كميسوويون عقووارت از ارسووال دعوتنامووه، هوورح مو وووعات دسووتوركار، هوودايت مسووير و           

بسوي  بنوودي زمووان مقاحووث، جمووع بنوودي نهووايي، رثي گيووري و نظووارت بوور انعكوواس نتوواي  در صورتجلسووات  ت

 كميسوويون اسووت. ریوويس  ميسوويون نتووای  و تصووميمات را بووه اعضوواي كميسوويون و دبيوور شووورا موونعکس     

 می نماید.

 دبیر كمیسیون: -4ماده

 ابد.مديركل دبيرخانه شورا به عنوان دبيركميسيون در جلسات حضور مي ي

 وظايف دبیرخانه: -3ماده 

دبيرخانه مكلف بوه ارسوال مودارك و مسوتندات الزم جهوت بررسوي در جلسوات، برگوزاري جلسوات و تهيوه           

 .خالصه مذاكرات وصورتجلسات مربو  و در  تصميمات در دستور كار جلسات شورا مي باشد

 محل و زمان برگزاري جلسات :  - 6ماده

 ه يكقار در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار مي شود.جلسات عادي كميسيون هر دو هفت

درصورت نياز، بنا به تصمي  اعضاء، عالوه برجلسات معمول، برگزاري جلسات فو  العاده بوا دعووت    -تبصره

 ققلي مجاز است.

 نحوه رسمیت يافتن جلسات و تصويب پیشنهادها: -7ماده 

داراي حق رثي رسوميت موي يابود و تصووين مو ووعات       جلسات كميسيون با حضور اكثريت نسقي اعضاي

 منو  به كسن راي اكثريت حا ري  داراي حق رثي در جلسه مي باشد.

در صورت سه بار غيقت متوالي يا چهار بار غيقت متناو( هريوك از اعضواء كميسويون در یوک سوال،       تبصره:

 ساند.دبيرخانه مو و  را هي نامه اي به اهال  مسئول دستگاه  يربط مي ر

 نحوه طرح موضوعات در كمیسیون : - 8ماده 

ابتدا دستگاه درخواست كننده و يا هريك از اعضاي كميسيون شورح مختصوري در موورد پيخونهاد ماروحوه      

ارا ه مي نمايد و چنانچه دبيرخانه نظر خاصي در مورد پيخنهاد مزبور داشته باشد مراتن را اعوالم  خواهود   

رات و سواالت خود را هورح موي نماينود و در نهايوت جموع بنودي مقاحوث        نمود. ستس اعضاي كميسيون نظ

توسط ریيس جلسه صورت مي پذيرد و اعضاي حا ور داراي حوق رثي نسوقت بوه مو وو  اعموال رثي موي        

قوانون را   15عالوه بر ای   ميسيون تخصصی موظف است گزارش پيخورفت عمليوات مو وو  مواده      .نمايند

 ای  آن را به شورا ارایه نماید.بررسی و جمع بندی نموده و نت
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 درج موضوعات در دستور كار: -9ماده 

ریيس  ميسيون موظف است در صورت تكميل و ارا ه اهالعات الزم از سوي دستگاه هاي  يربط و اعضواي  

شورا، به ترتين زمان ورود یا اولویت مو و ، نسقت به تهيه گزارش و در  مو و  در دستور كوار كميسويون   

ايد. تخخي  اولویت بر عهده ریيس جلسه خواهد بود. فهرست دستوراتی  وه هوی یوک مودت دو     اقدام نم

ماهه مورد تصمي  قرار نگيرد از سوی ریيس  ميسيون به جلسه اعوالم و بوا اولویوت مو ووعات ارجواعی از      

سوي شورا نسقت به آن اتخوا  تصومي  خواهود شد.درخواسوت در  مو وو  در دسوتور كوار كميسويون  بوا          

 اي مبام عالي دستگاه  يربط و عضو  ميسيون صورت مي گيرد.امض

 نحوه انعكاس نظرات كمیسیون به شورا: -11ماده 

مصوبات در مورد هريك از مو وعات مندر  در دستور كار كميسيون بالفاصله هوي صورتجلسوه اي تودوي  و    

شورا در دستور كوار شوورا    پس ازتاييد اعضاي داراي حق رثي حا ر درجلسه براي اتخا  تصمي  توسط دبير

 .قرارخواهد گرفت

 موارد متفرقه: -11ماده 

 ميسيون می تواند در موارد لزوم از هريق دبيور شوورا برگوزاری جلسوات فوو  العواده شوورا  را         -8-88

 درخواست نماید.

اشخا  صاحن نظر و یا  ارشناسان خار  از  ميسويون بنوا بوه پيخونهاد هور یوک از اعضواء و بوا         -2-88

 هنگی و موافبت ریيس  ميسيون می توانند بدون حق راي در جلسه شر ت نمایند.هما

 ميسيون در مواقع  روری در جهت تسهيل و تسریع در امر  ارشناسوی موی توانود نسوقت بوه      -3-88

 تخکيل  ارگروه های خا  اقدام نماید.  

 اهد گرفت.( آن صورت خو1هرگونه تغيير و اصالح اي  دستورالعمل بر اساس ماده) -4-88
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دستورالعمل" برگزاری و نحوه اداره جلسات و اخذ تصمیمات هیات نظارت بر مقررات زدایی  و 

 تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی"

 آن هیات 14/2/1588مورخ  98155/2/65مصوب شماره 

 بسمه تعالی

 وزارت امور اقتصادی ودارایی

 

 رفته در ای  دستورالعمل دارای معانی زیر است:اصاالحات به  ار  -1ماده 

قووانون اصووالح موووادی از قووانون برنامووه چهووارم توسووعه اقتصووادی،اجتماعی و فرهنگووی جمهوووری     قــانون:

 .8317( قانون اساسی مصو( سال 44اسالمی ایران و اجرای سياست های  لی اصل)

ا و پروانوه فعاليوت هوای اقتصوادی     : هيات نظارت بور مبوررات زدایوی و تسوهيل شورایط صودور مجوزهو       هیات

 ( قانون.7( ماده)4مو و  تقصره)

( 2( قانون اساسی، مو وو  تقصوره)  44: دبيرخانه شورای عالی اجرای سياست های  لی اصل)دبیرخانه

 ( قانون، مستبر در معاونت امور بانکی،بيمه و شر ت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.48ماده)

ی هيات با دستور جلسه مخخ  و با دعوت  تقوی دبيرخانوه، هور دو هفتوه یکقوار در      جلسات عاد -2ماده

 محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تخکيل می شود.

 حسوون  وورورت، بنابووه هموواهنگی دبيرخانووه بووا اعضووای هيووات، جلسووات فووو  العوواده تخووکيل       -تبصــره

   می شود.

 يل جلسووه از سوووی دبيرخانووه بووه عموولدعوووت از اعضووای هيووات حووداقل یووک هفتووه ققوول از تخووک  -5مــاده

 می آید. دستور جلسه و مستندات آن به همراه دعوت نامه برای اعضاء ارسال می شود. 

اعضای هيات از بي  خود یک نفر را به عنوان ریيس و یک نفر را بوه عنووان نایون ریويس بورای مودت        -4ماده

 عمل می آید. یک سال تعيي  می نمایند. در خاتمه ای  مدت انتخا( مجدد به

ریاست جلسات بر عهده ریيس هيوات و در غيوا( وی بور عهوده نایون ریويس هيوات اسوت. ریويس           -تبصره

 هيات مسئول ابالغ مصوبات و سخنگوی هيات است.               

جلسات هيات بوا حضوور ا ثریوت اعضواء رسوميت موی یابود و تصوميمات آن بوا رثی موافوق ا ثریوت             -3ماده

 عتقر است.نسقی اعضای هيات م

دبيرخانه تصوميمات اعضواء را در صورتجلسوه ای ثقوت و نگهوداری موی نمایود و موظوف اسوت بوه            -8تبصره

 هریق مبتضی تصميمات هيات را به اهال  عموم برساند.

 

عدم حضور هر یک از اعضای هيات در چهار جلسه متوالی و یا شوش جلسوه غيور متووالی بودون       -2تبصره

هول یک سال، پس از هرح در هيات از سووی ریويس هيوات بوه ریويس جمهوور       اهال  و هماهنگی ققلی در 

 منعکس خواهد شد.  

هيووات بوورای رسوويدگی  ارشناسووی مو وووعات، حسوون مووورد نسووقت بووه تخووکيل  ووارگروه هووای  -6مــاده

تخصصی تصمي  گيری می نمایود.نحوه فعاليوت و مو ووعات قابول رسويدگی در  وارگروه هوای تخصصوی از         

 اهد شد.سوی هيات تعيي  خو

حضور  ارشناسوان و مسوئوالن دسوتگاه هوای دولتوی و غيردولتوی و اشوخا  صواحن نظور بورای            -7ماده

شر ت در جلسات هيات، حسن مو وو  مربوو ، بوا تصومي  ققلوی اعضواء و دعووت  تقوی دبيرخانوه مجواز           

 است.
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ات بورای  دبيرخانه حسن  رورت، عوامل  ارشناسی، بررسوی، بازرسوی و نظوارت  موورد نيواز هيو       -8ماده

( قوانون و اقودامات اجرایوی ایو      7( قوانون و آیوي  ناموه اجرایوی مواده)     7( ماده)4انجام وظایف مو و  تقصره)

 دستورالعمل را فراه  می نماید.

بوه تصووین هيوات رسويده اسوت و      8311/ 1/2( تقصوره در تواری    4( مواده و) 1ایو  دسوتورالعمل در)   -9ماده

 ي  ا ثریت نسقی اعضای هيات صورت خواهد گرفت.هرگونه اصالح یا تغيير در آن، با تصم
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درصدی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از سهم  41بخشنامه" نظارت بر سهم حداكثر

 ( 6( ماد )2بازار هرکاال و یا خدمت "، موضوا تبصره)

 16/8/1588مورخ  112728/2/65ابالغیه شماره

 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 یبسمه تعال

 

قووانون اصووالح موووادی از قووانون برنامووه چهووارم توسووعه اقتصووادی، اجتموواعی و فرهنگووی  ( 1براسوواس موواده)

مؤسسوات   ( قوانون اساسوي،  44جمهوری اسالمی ایران و اجراي سياسوتهاي كلوي اصول چهول وچهوارم)     

 غيردولتي و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ها حوق مالكيوت مسوتبي  و غيرمسوتبي  مجموعواً      عمومي

 حداكثر تا چهل درصد سه  بازار هر كاال و يا خدمت را دارند.

( همي  ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظوف اسوت بور حسو  اجورای      2از آنجایی  ه براساس تقصره)

عالي اجرای سياسوتهاي   اي  ماده و تقصره آن نظارت  ند و در صورت مخاهده موارد مغاير، آن را به شوراي

( بورای اتخوا  تصومي  اعوالم نمايود، بنوابرای  بوه منظوور اجورای مناسون حکو             44چهوارم) كلي اصل چهل و 

قانونی مورد اشاره، مبتضی است  م  توجه و رعایت حک  قانون در زمان انجام معوامالت و واگوذاری هوا،    

 در صورت مخاهده هرگونه موارد مغاير، مراتن را به ای  وزارت اعالم فرمایيد.

 یسید شمس الدین حسین

 وزیر امور اقتصادی و دارایی
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حقوق  بخشنامه ممنوعیت اعضای مرتبط با امر واگذاری در خریداری سهام ،سهم الشرکه ،

 (24مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری" موضوا ماده)

 24/8/1588مورخ  112119/2/65و  65/ 98259/1ابالغیه های شماره 

 دی و داراییوزیر امور اقتصا

 بسمه تعالی

 

 (قانون اساسی44اعضای شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل)

 اعضای هیات واگذاری

 وزیران ومعاونان وزیران

 1مشاوران وزیران

مـدیران عامــل و هیـات مــدیره تمـامی شــرکت هـای مــادر تخصصـی داراي شــرکت هـای قابــل       

 واگذاری

 شرکت های مصوب واگذاری  مدیران عامل، اعضاء هیات مدیره و مدیران 

 معاونین و مشاورين وزير و ساير مديران کل وزارت امور اقتصادي و دارايي

 ريیس، هیات عامل و كاركنان سازمان خصوصي سازي

 رییس، معاونین و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار

 مدیرعامل، هیات مدیره و مدیران شرکت بورس اوراق بهادار

قوقي سازمان خصوصی سازی شامل اشخاص دست اندركار و اعضـاي  مشاورين حقیقي و ح

   2كمیته هاي قیمت گذاری، بازاریابی و واگذاری شرکت های مورد واگذاری

 

 

( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و    24به منظور حس  اجرای ماده)

(  یول  2( قوانون اساسوی و تقصوره)   44های  لی اصل)فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست 

 ماده یادشده، ه مبرر می دارد:  

 

 

 

 

یوزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اي  وزارتخانه كه در امر واگوذاري  

( قانون اساسوي،  44دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل)

وزراء، مخاوران، معاونان و مديران دستگاه هايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنهوا موورد   

سوازي و   گيرد )حسون موورد (، اعضواء هيوأت عامول، ر ويس و كاركنوان سوازمان خصوصوي          واگذاري قرار مي

هور مسوتبي  يوا    ري حق ندارند بهاندركار واگذا هاي فني و تخصصي دست اعضاء شركتهاي مخاور و كميته

الخوركه، حبوو  مالكانوه و     غيرمستبي  در خريد سهام، سه  الخركه، حق تبدم ناشي از سهام و سوه  

 برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.   حق بهره

 

                                                 
 24/1/8311مورخ  882381/2/13ابالغيه شماره مو و   - 8
  24/1/8311مورخ 13/ 11231/8مو و  ابالغيه شماره  - - 2
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ت و دادگواه  گيرد، باهل اسو   هايي كه بر خالف حك  اي  ماده صورت مي كليه معامالت و واگذاري -1تبصره 

 رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجددًا به مالكيت دولت برگرداند.

 

حك  اي  ماده بوه بسوتگان تموام افوراد موذكور در مواده بوه شورح منودر  در قوانون منوع مداخلوه              -2تبصره 

 يابد.ی  و اصالحات بعدي آن تسري مي 8337كاركنان دولت مصو( 

 

 رد زیر ابالغ می شود:موا

 

اشخا  مخمول ای  بخخنامه و بستگان ايخان شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، اوالد بالفصل  -1

و عروس و داماد از خرید سهام بنگاه های مورد واگذاری از سوي سازمان خصوصي سازي منع هستند. 

 رت گيرد، باهل است. معامالتی  ه برخالف حک  ماده یادشده و مفاد ای  بخخنامه صو

سازمان خصوصی سازی مکلف است با بهره گيری از امکانات مناسن و با همکاری سازمان بورس و  -2

اورا  بهادار شرايط پایش و نظارت بر مفاد ای  بخخنامه را فراه  نمايد. عدم رعایت ای  بخخنامه از 

 ارش خواهد شد. سوي اشخا  توسط سازمان خصوصي سازي به مراجع قانوني  يربط گز

( قانون فو  مخمول 23( ماده)3واگذاری سهام ترجيحی و سهام مدیران متخص  مو و  تقصره) - 5

 مفاد ای  بخخنامه نيست.

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی
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نامه "اعمال اختیارات مرتبط با واگذاری بنگاه ها از جمله طبقه بندی،تعیین قیمت،  اجازه

ازاریابی و استفاده ازکلیه روشهای عرضه،اجاره وپیمان مدیریت بنگاه های قابل واگذاری در ب

 (26سازمان خصوصي سازي " بر اساس ماده) توسط بازارهای داخلی وخارجی

 8/7/1587مورخ   115823ابالغیه شماره 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 بسمه تعالی

 رییس كل سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی

 

( قوانون اصوالح مووادی از قوانون برناموه چهوارم توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی           21در اجرای ماده)

( قانون اساسی و از تاری  ابالغ قانون موذ ور  44جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياست های  لی اصل)

در اعموال اختيوارات مورتقط بوا واگوذاری سوهام، سوه          تا اهال  ثانوی، جنابعالی را بوه عنووان نماینوده خوود    

الخر ه، حق تبدم ناشی از سهام و سه  الخر ه، حبو  مالکانه، حق بهره برداری و مودیریت بنگواه هوا    

از جمله هقبه بندی، تعيي  قيمت، بازاریابی واستفاده از  ليه روشهای عر ه، اجاره و پيمان مدیریت بنگاه 

زارهای داخلی و خارجی با رعایت چوارچو( هوا و  ووابط و مبوررات مربوهوه تعيوي        های قابل واگذاری در با

 می نمای .

 

 سید شمس الدین حسینی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی
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 ( 51" شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئوالن و مجریان امر واگذاری"، موضوا ماده)

 رای عالی بیمهمصوب شو 4/9/1588مورخ   39آيین نامه شماره

 بسمه تعالی

 

 قووانون تاسوويس بيمووه مركووزي جمهوووري اسووالمي ايووران و    87موواده 3شوووراي عووالي بيمووه در اجووراي بنوود 

مسووئوليت مسووئوالن و مجريووان اموور »، شوورايط عمووومي بيمووه نامووه4/1/8311بيمووه گووري، در جلسووه مووورخ

 تقصره تصوين نمود: 3ماده و  82فصل، 5را مختمل بر « واگذاري

 : كلیاتفصل اول

قانون برنامه سوم توسوعه اقتصوادي، اجتمواعي     24: اي  بيمه نامه براساس مادهاساس قرارداد -1ماده 

قانون اصالح مووادي از قوانون برناموه چهوارم توسوعه       33و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تنفيذي در ماده

قووانون   44ي اصول اقتصوادي، اجتموواعي و فرهنگوي جمهوووري اسوالمي ايووران و اجوراي سياسووت هواي كلوو     

 21/88/8317اساسي و آيي  نامه اجرايي نحوه بيمه مسئوالن و مجريان امر واگذاري مصوو( جلسوه موورخ   

و پيخنهاد بيمه گوذار كوه جوزء الينفوك بيموه ناموه        8381هيات واگذاري و قانون بيمه مصو( ارديقهخت ماه 

 مي باشد، تنظي  گرديده است و مورد توافق هرفي  مي باشد.

مت از پيخنهاد كتقي بيمه گذار كه مورد ققول بيمه گر نقوده و همزمان با صدور بيمه نامه يوا ققول از   آن قس

 آن كتقًا به بيمه گذار اعالم گرديده است، جزء تعهدات بيمه گر محسو( نمي شود.

 تعاريف و اصطالحات : – 2ماده 

يموه مسوئوليت را از بيموه    بيمه گر: هر يك از شركت هاي بيمه كه مجوز فعاليوت در رشوته هواي ب    -8

 مركزي جمهوري اسالمي ايران دريافت كرده اند.

 بيمووه گووذار: سووازمان خصوصووي سووازي كووه موظووف بووه پرداخووت حووق بيمووه تمووام بيمووه شوودگان    -2

 مي باشد. 

بيمه شوده/ گوان: كليوه مسوئوالن و مجريوان  ي سومت در امور واگوذاري كوه هور سواله فهرسوت              -3

توسوط هيوات واگوذاري تصووين و اسوامي متصوديان هور        مخاغل و مصاديق مسئوليت هاي آن ها 

شغل به همراه حداكثر تعهد بيموه گور بوراي هور يوك، از هورف بيموه گوذار بوه بيموه گور اعوالم و در             

 گواهي بيمه صادره در  مي شود.

مقل  بيمه شده: حداكثر تعهد بيمه گر به ازاي هر بيمه شده و به ازاي هر بنگواه موورد واگوذاري و     -4

دات بيمووه نامووه در هووول موودت اعتقووار آن بووه ترتيقووي خواهوود بووود كووه در شوورايط  سووبف كلووي تعهوو

 خصوصي بيمه نامه مخخ  مي گردد.

مدت اعتقار بيمه نامه: شرو  و انبضاي مدت اعتقار اي  بيموه ناموه بوه ترتيقوي خواهود بوود كوه در         -5

 شرايط خصوصي بيمه نامه مخخ  مي گردد.

الخركه، حق تبدم ناشي از سهام و سه  الخوركه،   امر واگذاري: فروش و واگذاري سه ، سه  -1

حبو  مالكانه، حق بهره بورداري و موديريت در شوركت هوا، بنگواه هوا و موسسوات دولتوي و غيور          

 دولتي كه توسط سازمان خصوصي سازي انجام می شود.

دوره كخف: منظور از دوره كخف سه سال پس از انبضواء دوره اعتقوار بيموه ناموه موي باشود كوه         -7

گذار مي تواند ادعاي خسارات ماروحه را همانند زمان اعتقار بيمه ناموه بوه بيموه گور اعوالم      بيمه 

نمايد. چنانچه خااي غير عمد در دوره اعتقار بيمه نامه صورت گرفته باشد و در دوره كخف ماورح  

 گردد، بيمه گر متعهد جقران خسارت هاي مذكور خواهد بود.
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اهمال يا اشتقاه در انجام وظيفه كه ناشي از عمد نقاشد  خااي غير عمد: هر گونه غفلت، قصور، -1

و موجن مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي يا هر محكوميت قابل خريد ديگور يوا محكوميوت    

 به جقران  رر و زيان ناشي از جرم مسئوالن و مجريان امر واگذاري مو و  اي  بيمه نامه شود.

ه هزينه هاي حق الوكاله و يا دادرسوي كوه بيموه شوده     هزينه هاي حق الوكاله و يا دادرسي: كلي -1

 موظف و يا محكوم به بازپرداخت آن به زيانديده/ گان است.

: عقارت است از بيمه مسئوليت مدني، محكوميت جزايي موالي، محكوميوت    موضوا بیمه – 5ماده 

شده/گان در ققوال   به جقران  رر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل تبوي  به جزاي نبدي بيمه

 خااهاي غير عمدي آنان در ارتقا  با امر واگذاري.

 فصل دوم : وظايف و تعهدات بیمه گذار

: بيمه گذار مكلف است پرسش هواي كتقوي بيموه گور     رعايت اصل حد اعالي حسن نیت – 4ماده 

بيموه گور   را با دقت و صداقت و به هور كامل پاس  دهد. هر گاه بيمه گذار در پاسو  بوه پرسوش هواي     

عمدًا از اظهار مالقي خودداري و يا اظهارات خالف واقع بنمايد، به نحووي كوه ماالون اظهوار نخوده يوا       

اظهارات خالف واقع، مو و  خار را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد، قرارداد بيموه از  

شوده يوا بورخالف واقوع اظهوار شوده        تاري  انعباد باهل و بالاثر خواهد بود. حتي اگر مالقي كوه كتموان  

است هيچگونه تاثيري در وقو  حادثه نداشته باشد. در اي  صورت عالوه بر آنكه وجووه پرداختوي بيموه    

گذار به وي مسترد نخواهد شد، بيمه گر مي تواند اقسوا  معوو  حوق بيموه توا آن تواري  را نيوز از وي        

 ماالقه نمايد.

: شرو  پوشش و اجراي تعهدات بيمه گور منوو    بیمه گرشروا پوشش و اجراي تعهدات  -3ماده 

 به انباد قرارداد بيمه و پرداخت حق بيمه آن است.

بيمه گذار موظف است حوداكثر ظورف مودت پون  روزكواري ازتواري  اهوال  از         اعالم خسارت : -6ماده 

گوان ،   هرح هرگونه دادخواست، شكايت و خسارت ادعاشده ناشي از مسئوليت هر يك از بيمه شده/

به بيمه گر) شركت بيمه صادر كننده  بيمه نامه( مراجعه و با تكميل فرم اعالم خسارت، خسارت ادعوا  

شده ناشي از مسئوليت هر يك از بيمه شدگان را اعالم نمايد يا مراتن را ظورف مودت موذكور كتقوًا بوه      

ه و ساير اهالعاتي كوه راجوع   اهال  بيمه گر برساند و  م  انجام اقدامات و دفاعيات الزم ، مدارك مثقت

به حادثه و تعيي  ميزان خسارت از او خواسته مي شود را در اختيار بيمه گر قرار دهود. در صوورتي كوه    

بيمه گذار هر يك از تعهدات فو  را انجام ندهد بيموه گور تعهودي در ققوال خسوارت موورد ادعوا نخواهود         

 ر قابل اجتنا( از عهده انجام بر نيامده است.داشت، مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند به دليل امور غي

بيمه گذار موظف است فهرسوت بيموه شوده/گان را بوه      اعالم فهرست بیمه شده/ گان: – 7ماده 

همراه ميزان حداكثر تعهد بيمه گر براي هر يك از ايو  افوراد، جهوت صودور گوواهي بيموه حوداكثر ظورف         

اعالم نمايد. در غير اينصورت بيموه گور تعهودي نسوقت      مدت يك ماه از تاري  صدور بيمه نامه به بيمه گر

 به پرداخت خسارت ندارد.

: بيموه گوذار و بيموه شوده/ گوان موظفنود، كليوه قوواني  و          رعايت قوانین و مقررات مربوط -8ماده 

مبررات مربو  از جملوه قوانون برناموه سووم و چهوارم توسوعه اقتصوادي ، اجتمواعي و فرهنگوي  .ا.ا ،          

موووادي از قووانون برنامووه چهووارم توسووعه اقتصووادي ، اجتموواعي و فرهنگووي  .ا.ا و اجووراي قووانون اصووالح 

قانون اساسي و همچني  دستورالعمل ها و رويه جواري در امور مو وو  ايو       44سياستهاي كلي اصل

 بيمه نامه، بخصو   وابط كارشناسي، آ ي  نامه معامالت و مزايده و غيره را رعايت نمايد.

: در صوورتی كوه بيموه گور پوس از      یمه گذار به نظرات بیمه گر در مراجع قضاييتوجه ب – 9ماده 

دريافت فرم اعالم خسارت نسقت به جز يات امر از جمله چگونگي و ميزان  رر و زيان ادعا شده و كو   
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و كيف ادعاي ماروحه دادگاه يا ساير مراجع رسيدگي كننده نظراتي داشته باشد و آن ها را بوه بيموه   

كس نمايد، بيمه گذار مكلوف اسوت بوه نظورات وي توجوه كوافي و دقيوق نمووده و آن را در هور          گذار منع

مرحله در اختيار مراجع قضايي و يا ساير مراجع رسيدگي كننده قرار دهد. عوالوه بور آن در صوورتي كوه     

 مبررات و پرونده قضايي اجازه دهد، بيمه گر مي تواند در جلسات رسيدگي به دعاوي شركت نمايد.

 فصل سوم : وظايف و تعهدات بیمه گر

بيمه گر متعهد است در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار در مراجوع  يصوالح، حوداكثر ظورف      -11ماده 

روز پس از دريافت اسناد و مدارك موورد نيواز، نسوقت بوه ايفواي تعهودات خوود، هقوق شورايط           85مهلت 

ها و خسوارات مو وو  بيموه و عمود يوا غيور        عمومي و خصوصي اي  بيمه نامه اقدام كند. ميزان هزينه

 عمد بودن جرم يا خاا، توسط مراجع  يصالح تعيي  مي شود.

در تعهود بيموه گور قورار      2ماده  1پرداخت هزينه هاي حق الوكاله و يا دادرسي مو و  بند  – 1تبصره 

 دارد.

بيموه گور و بيموه گوذار     تعيي  وكيل براي دفا  از دعاوي مو و  اي  بيموه ناموه بوا موافبوت      – 2تبصره 

انجام مي شوود. پرداخوت هزينوه هواي دادرسوي و حوق الوكالوه دفوا  از دعواوي ماروحوه عليوه بيموه             

 % مقلو  تعهود بيموه گور    83شده/گان منو   به موافبت ققلي بيمه گر هقق قورارداد وكالوت و جمعوًا توا     

 مي باشد.

ا توجه به اسناد و مدارك ارا ه شوده  در مواردي كه مسئوليت بيمه گذار و بيمه شده/گان ب – 5تبصره 

از نظر بيمه گر محرز باشد ، بيمه گر موي توانود ققول از صودور راي از سووي مراجوع قوانوني  يصوالح بوا          

 تحصيل موافبت مدعي يا مدعيان نسقت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.  

 فصل چهارم : استثنائات.

 نامه نمي باشند:خسارتهاي زير تحت پوشش اي  بيمه  -11ماده 

 مسئوليت هاي مدني بيمه گذار و بيمه شده/گان خار  از مو و  اي  قرارداد -8

 مسئوليت هاي ناشي از توليدات و خدمات هر يك از شركت هاي واگذار شده   -2

 خسارت ناشي از عدم النفع، از دست دادن هر گونه سود، پاداش و درآمد شركتهاي واگذار شده   -3

 اغتخاش نيروي كار معتر  به امر واگذاري خسارت ناشي از اعتصا( و -4

 خسووارت هوواي ناشووي از هوور گونووه معووامالت و تقوواني مجريووان و مسووئوالن اموور واگووذاري، عموود      -5

بيمه شده/گان، افترا، تهمت و انتخوار افتورا بوه صوورت كتقوي يوا شوفاهي، غراموت هواي كيفوري           

 ناشي از تبلن و كالهقرداري  

 يك از مسئوالن و مجريان امر واگذاري   هر گونه صدمه بدني وارده از سوي هر -1

 خسارات مستبي  يا غير مستبي  ناشي از نوسانات نرخ ارز و ارزش سهام در بازار بورس   -7

 فصل پنجم : ساير مقررات

در موارد سكوت اي  قرارداد ماابق  وابط كلي حاك  بر امر بيمه، عورف بيموه گوري و سواير      -12ماده 

 هد شد.مبررات و قواني  جاري عمل خوا
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 4-2، موضوا بند "ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری "تصويب نامه

( آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور 4ماده)

 در همین چارچوب

 هیات عامل سازمان خصوصي سازي 28/11/1589وبه مورخ مص

 بسمه تعالی

 

بنا به پيخنهاد مدير عامل  21/38/8311هيات عامل سازمان خصوصي سازي در جلسه مورخ 

( آیي  نامه اجرایی شيوه های قيمت گذاری بنگاه ها و نحوه 4ماده) 4-2سازمان و به استناد بند 

 اعمال 

شوراي عالي اجراي سياستهاي  28/88/8317ارچو(، مصو( مورخشيوه های مذ ور در همي  چ

( قانون اساسي، ویكگی ها، شرایط و  وابط انتخا(  ارشناسان قيمت گذاری سهام 44كلي اصل)

 را با رعايت مبررات قانوني مربو ، به شرح زير تصوين نمود:

 ار می روند:در ای  دستورالعمل  اصاالحات زیر در معانی مخروح مربو  به   -1ماده 

 سازمان خصوصی ساز ی  سازمان:

شخ  حبيبی و حبوقی است  ه برای ارزیابی سهام و به عنوان  کارشناس رسمی منتخب:

 سرگروه از موارد زیر انتخا( می گردند. 

اشخا  حبيبی و حبوقی شامل  ارشناسان رسمی دادگستری و مر ز امور مخاوران و  -

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 817) ارشناسان قوه قضایيه مو و  ماده

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران . 

 اشخا  حبوقی، شامل موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. -

شخ  حبيبی است  ه جهت ارزیابی دارایی های ثابت و جاری  کارشناس رسمی همکار:

ی و مر ز امور مخاوران و  ارشناسان قوه قضایيه غيرپولی از خدمات  ارشناسان رسمی دادگستر

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 817مو و  ماده)

ایران، در موارد مبتضی از رشته های امور راه و ساختمان و نبخه برداری، امور صنعت و ف ، امور 

استفاده خواهد شد و  ارشناس رسمی وسا ط نبليه و سایر رشته های مربو  حسن مورد 

 همکار تحت مدیریت  ارشناس منتخن ارا ه خدمات خواهد نمود.

(،  ارشناسان مورد نياز جهت 8( ماده)3( و)2از بي   ارشناسان موصوف در بندهای) -2ماده 

ارزیابی سهام و دارایی های بنگاه های مخمول واگذاری توسط معاون آماده سازی و اصالح 

 و با هماهنگی مدیر آماده سازی سهام وامور بازار انتخا( می گردد.ساختار 

( ای  دستورالعمل در صورت احراز شرایط زیر، در 8( ماده)2هر دام از اشخا  مو و  بند) -5ماده 

 فهرست  ارشناسان منتخن قرار می گيرند.
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شناسان  ارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی دادگستری و  ار -8-3           

( در صورتی  ه دارای پروانه   ارشناس رسمی با حدود صالحيت در امور ارزیابی 817مو و  ماده)

 ( را ققاًل انجام داده باشند.2( شر ت مورد تایيد اعضای ماده)5سهام باشند وحداقل ارزیابی سهام)

عنوان حسابدار موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی  ه سه سال از تاری  احراز  -2-3          

( را ققاًل انجام داده 2( شر ت مورد تایيد اعضاي ماده)5رسمی آنها گذشته و حداقل ارزیابی سهام)

 باشند.

 ارشناس منتخن باید ظرف یک هفته از تاری  ارجا   ار،جدول زمانقندی رسيدگی را تهيه  -4ماده 

 ی را آغاز  نند.و به سازمان ارا ه نمایند و همزمان با آن مبدمات امور ارزیاب

 85 ارشناس متخن باید با اعمال مدیریت زمان، نسقت به انجام امور ارزیابی ظرف  -3ماده 

روز اقدامات الزم را معمول دارند و گزارش ارزیابی را به شکل استاندارد گزارش ارزیابی  53الی

مربوهه در سهام و ماابق نمونه ای  ه سازمان خصوصی سازی ارا ه می نماید، تحویل مرجع 

سازمان نمایند و در صورتی  ه به علت خار  از اراده  ارشناس منتخن نياز به تعدیل مدت زمان 

انجام  ار ارزیابی باشد مو و  ظرف مدت ده روز ققل از انبضای مدت تعيي  شده ققلی توسط 

انجام  روز به سبف زمان 85 ارشناس منتخن به سازمان اعالم می گردد  ه در ای  صورت حدا ثر 

  ار ا افه می گردد.

( توسط  ارشناس منتخن،  ار  ارشناسی به  ارشناس 5در صورت عدم تحبق ماده) -1تبصره 

 دیگری ارجا  می گردد.

 ارشناس منتخن، حق واگذاری  ار ارجاعی ارزیابی سهام را به سایر اشخا  از ققيل  -6ماده 

وسسات عضو جامعه حسابداران  ارشناس از ققيل  ارشناس رسمی، حسابداران رسمی و م

رسمی و غيره را ندارد و امور ارجاعی باید با مدیریت و سرپرستی مستبي   ارشناس منتخن 

 انجام پذیرد و مسئوليت آن متوجه  ارشناس منتخن می باشد.

حق الزحمه انجام امور  ارشناسان منتخن و همکار بر اساس قرارداد جداگانه و یا هقق   -7ماده 

 و( حق الزحمه  ارشناس قابل پرداخت می باشد.تعرفه مص

ساعت دوره های آموزشی ارزیابی سهام را  ه  25 ارشناس منتخن باید ساليانه حداقل -8ماده 

از هرف سازمان برگزار می شود، با موفبيت هی نماید. در غير اینصورت از ارجا   ار به آنها در 

 سنوات بعد خودداری خواهدشد.

منتخن در ارزیابی سهام موظف به رعایت قواني ، مبررات، آیي  نامه ها و  ارشناس  -9ماده 

دستورالعمل های سازمان و همچني  استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، آیي  رفتار 

حرفه ای می باشند و در صورت تخلف از  وابط مبرر، مو و  تخلف به مراجع صالحه و مربوهه 

 جهت رسيدگی اقدام خواهدشد.

به تصوین هيات عامل  21/8/8311( تقصره در تاری  8( ماده و)83ای  دستورالعمل در) -11ده ما

 سازمان خصوصی سازی رسيد و از تاری  تصوین الزم االجرا می باشد.
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 بخش سوم:

اسناد باال دستی قانون اصالح موادي از قانون 

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

ايران و اجرای  ميفرهنگي جمهوري اسال

 ( قانون اساسي44سیاست های كلي اصل )
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 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (44اصل چهل و چهار)

 

نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعـاونی و خصوصـی بـا    

 برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

ر،  بازرگوانی خوارجی ، معوادن بوزرگ، بانکوداری ،      بخش دولتی شامل  ليه صنایع بوزرگ، صونایع مواد   

بيمووه ، تووامي  نيوورو، سوودها و شووقکه هووای آبرسووانی ، رادیووو تلویزیووون ، پسووت و تلگووراف و تلفوو  ،   

هواپيمایی ،  ختيرانی ، راه و راه آه  و مانند ایو  هوا اسوت  وه بوه صوورت مالکيوت عموومی و در         

 اختيار دولت است.

موسسات تعواونی توليود و توزیوع اسوت  وه در شوهر و روسوتا بور         بخش تعاونی شامل شر ت ها و 

 هقق  وابط اسالمی تخکيل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از خواورزی ،داموداری، صونعت، تجوارت و خودمات موی شوود  وه         

 مکمل فعاليت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

ابق باشود و از محودوده قوواني     مالکيت در ای  سه بخش تا جایی  وه بوا اصوول دیگور ایو  فصول ماو       

 اسالم خار  نخود مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است.

 تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معین می کند.
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هجری شمسی 1414انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  چشم

 

ریزی شده و مدبرانه ی جمعوی و   عزم ملی و  وشش برنامهبا اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و 

 ساله:   انداز بيست در مسير تحبق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چخ 

یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بـا   ایران کشوری است توسعه 

سـازنده و مـؤثر در روابـط     بخـش در جهـان اسـالم و بـا تعامـل      هویت اسـالمی و انقالبـی، الهـام   

 الملل. بین

 انداز چني  ویكگيهایی خواهد داشت:   ی ایرانی در افق ای  چخ  جامعه  

 یافته، متناسن با مبتضيات فرهنگی، جغرافيایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و  توسعه

تمواعی، آزادیهوای   سواالری دینوی، عودالت اج    ارزشهای اسالمی، ملی و انبالبی با تأ يد بر: مردم

 مند از امنيت اجتماعی و قضایی.  مخرو ، حفظ  رامت و حبو  انسانها و بهره

           برخوردار از دانش پيخرفته، توانا در توليود علو  و فنواوری، متکوی بور سوه  برتور منوابع انسوانی و

 سرمایه اجتماعی در توليد ملی.  

      جانقوه و پيوسوتگی موردم و     هموه  ام ، مستبل و مبتدر با سوامان دفواعی مقتنوی بور بازدارنودگی

 حکومت.

      ،برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذایی، تأمي  اجتماعی، فرصتهای برابور، توزیوع مناسون درآمود

 مند از محيط زیست مالو(.   نهاد مستحک  خانواده به دور از فبر، فساد، تقعيت و بهره

 ی تعواون و    اری، انضقا  روحيوه  از وجدانمند، برخوردار  پذیر، ایثارگر، مؤم ، ر ایت فعال، مسئوليت

 سازگاری اجتماعی، متعهد به انبال( و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

      ی آسويای جنوو( غربوی     دست یافته به جایگاه اول اقتصوادی، علموی و فنواوری در سواح منابوه

افوزاری توليود    با تأ يد بر جنقش نرم )شامل آسيای ميانه، قفباز، خاورميانه و  خورهای همسایه(

عل ، رشد پرشتا( و مستمر اقتصادی، ارتباء نسقی سواح درآمود سورانه و رسويدن بوه اشوتغال       

  امل.  

 ی  ارآمود،   سواالری دینوی، توسوعه    بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکي  الگوی موردم  الهام

أثيرگووذار بوور همگرایووی اسووالمی و   جامعووه اخالقووی، نواندیخووی و پویووایی فکووری و اجتموواعی، ت   

 های امام خمينی )ره(.   ای براساس تعالي  اسالمی و اندیخه منابه

   .دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت 

 

های ساليانه، ای  نکته مورد توجه قرار گيرد  های توسعه و بودجه در تهيه، تدوی  و تصوین برنامه مالحظه:

گذاری، درآمد سرانه، توليد ناخال  ملی، نرخ اشتغال  ه: شاخصهای  ّمی  الن آنها از ققيل: نرخ سرمایه 

های باال و پایي  جامعه، رشد فرهن  و آموزش و پكوهش و  و تورم،  اهش فاصله درآمد ميان دهک

انداز،  تنظي  و  چخ توانایيهای دفاعی و امنيتی، باید متناسن با سياستهای توسعه و اهداف و الزامات 

 تعيي  گردد و ای  سياست ها و هدفها به صورت  امل مراعات شود.

 

 سید علی خامنه ای         
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 44های کلی اصل) سیاست

 

ل ( قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران مطـابق بنـد یـک اصـ       44سیاست های کلی اصل )

 گردد. ابالغ می 111

 الزم است نکاتی را در ای  زمينه یادآور شوم:

اجرای ای  سياست ها مسوتلزم تصووین قوواني  جدیود و بعضوًا تغييراتوی در قوواني  موجوود اسوت، الزم           -8

 است دولت و مجلس محترم در ای  زمينه با یکدیگر همکاری نمایند.

هوا بوا اتخوا  تودابير الزم و همکواری       ی ایو  سياسوت  نظارت مجمع تخخي  مصلحت نظام بر حس  اجرا -2

 های نظارتی هر سال در وقت معي  مورد تأ يد است. های مسئول و ارا ه گزارش دستگاه

هــای غیردولتــی از طریــق واگــذاری فعالیتهــا و  هــای کلــی توســعه بخــش سیاســت»در مووورد  -3

مخوورتی تفصويلی مجموع راجوع بوه      هوا و مسوتندات و نظریوات     پس از دریافت گوزارش « های دولتی بنگاه

، نبوش عوامول مختلوف در نا ارآمودی بعضوی از      44سوازی بوا هور یوک از عوامول  یول اصول         راباه خصوصوی 

های غيردولتوی،   های مربو  به بخش و بنگاه 44های دولتی، آثار انتبال هر یک از فعاليتهای صدر اصل  بنگاه

ای اعمال حا ميت دولت، اتخوا  تصومي  خواهود شود     ه های غيردولتی و  مانتها و راه ميزان آمادگی بخش

                        انخاءا... .

 سید علی خامنه ای

 1584اول خرداد 

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 44های کلی اصل  سیاست

 منظور:   و به 43قانون اساسی و مفاد اصل  44با توجه به  یل اصل 

 .شتا( بخخيدن به رشد، اقتصاد ملی 

 منظور تأمي  عدالت اجتماعی. گسترش مالکيت در ساح عمومی مردم به 

 وری منابع مادی و انسانی و فناوری. های اقتصادی و بهره ارتباء ارایی بنگاه 

 پذیری در اقتصاد ملی. افزایش رقابت 

 های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی. افزایش سه  بخش 

 فعاليتهای اقتصادی.  است  از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی 

 .افزایش ساح عمومی اشتغال 

 گذاری و بهقود درآمد خانوارها . انداز و سرمایه تخویق اقخار مردم به پس 

 گردد: مبرر می

 سیاست های کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی: -الف

را ندارد و موظف است هرگونوه فعاليوت )شوامل     44دولت حق فعاليت اقتصادی جدید خار  از موارد صدر اصل  -8

 5نقاشد، حدا ثر تا پایوان برناموه    44برداری از آن( را  ه مخمول عناوی  صدر اصل  های ققلی و بهره تداوم فعاليت

های تعواونی و خصوصوی و عموومی غيردولتوی      درصد  اهش فعاليت( به بخش 23ساله چهارم )ساليانه حداقل 

 واگذار  ند.

 44ه به مسئوليت نظام در حس  اداره  خور، تداوم و شرو  فعاليت  روری، خوار  از عنواوی  صودر اصول     با توج 

 توسط دولت، بنا به پيخنهاد هيأت وزیران و تصوین مجلس شورای اسالمی برای مدت معي  مجاز است.
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محرمانووه دارد،  اداره و توليوود محصوووالت نظووامی، انتظووامی و اهالعوواتی نيروهووای مسوولح و امنيتووی  ووه جنقووه    

   مخمول ای  حک  نيست.

شورح  یول    قوانون اساسوی بوه    44های مذ ور در صودر اصول    گذاری و مالکيت و مدیریت در زمينه سرمایه -2

 های تعاونی و خصوصی مجاز است:   ها و نهادهای عمومی غيردولتی و بخش توسط بنگاه

ستی نفت و گاز( و معوادن بوزرگ )بوه اسوتثنای     صنایع بزرگ، صنایع مادر )از جمله صنایع بزرگ پایي  د -2-8

 نفت و گاز(.

 های تجاری و ارزی  خور. فعاليت بازرگانی خارجی در چارچو( سياست -2-2

هووای تعوواونی سووهامی عووام و   هووا و نهادهووای عمووومی غيردولتووی و شوور ت  بانکووداری توسووط بنگوواه -2-3

 مداران با تصوین قانون.های سهامی عام مخرو  به تعيي  سبف سهام هر یک از سها شر ت

 بيمه.  -2-4

 تأمي  نيرو شامل توليد و واردات بر  برای مصارف داخلی و صادرات. -2-5

هووای مووادر مخووابراتی، امووور واگووذاری فر ووانس و     ليووه امووور پسووت و مخووابرات بووه اسووتثنای شووقکه   -2-1

 های اصلی تجزیه و مقادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی. شقکه

 آه . اه و راهر -2-7

 هواپيمایی )حمل و نبل هوایی( و  ختيرانی )حمل و نبل دریایی(. -2-1

 ایجووواد و بهوووره بووورداری سووودهای بوووزرگ و شوووقکه هوووای بوووزرگ آبرسوووانی بوووا حفوووظ  ليوووه حبوووو  -2-1 

 .8حبابه بران 

ت و ، با توجه به حفظ حا ميوت دولو  44های صدر اصل  های دولتی و غيردولتی در فعاليت سه  بهينه بخش

 شود. استبالل  خور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، هقق قانون تعيي  می

 

 های کلی بخش تعاونی: سیاست -ب

 ساله پنج . 5درصد تا آخر برنامه  25افزایش سه  بخش تعاونی در اقتصاد  خور به  -8

 د.ها برای بيکاران در جهت اشتغال مول اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی -2

هووایی از جملووه تخفيووف ماليوواتی، ارایووه   هووا از هریووق روش حمایووت دولووت از تخووکيل و توسووعه تعوواونی  -3

وسيله  ليه مؤسسات مالی  خور و پرهيز از هرگونه دریافت ا وافی دولوت    تسهيالت اعتقاری حمایتی به

 ها نسقت به بخش خصوصی. از تعاونی

 های اقتصادی از جمله بانکداری و بيمه. هها در تمام عرص رفع محدودیت از حضور تعاونی -4

 تخکيل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتبای سه  بخش تعاونی در اقتصاد  خور. -5

 رسانی جامع و عادالنه به ای  بخش. ها به بازار نهایی و اهال  حمایت دولت از دستيابی تعاونی -1

ياستگذاری و نظارت بر اجورای قوواني  مو ووعه و پرهيوز از     اعمال نبش حا ميتی دولت در قالن امور س -7

 ها. مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی

منظور افوزایش  ارآمودی و توانمندسوازی     های الزم به ای و سایر حمایت های فنی و حرفه توسعه آموزش -1

 ها. تعاونی

نحووی     ر بخش تعاونی و اتخا  تدابير الزم بههای افزایش سرمایه و توزیع سهام د انعااف و تنو  در شيوه -1

هوای جدیود در قالون شور ت سوهامی عوام بوا         هوای متعوارف امکوان تأسويس تعواونی       ه عالوه بور تعواونی  

  ند، فراه  شود. محدودیت مالکيت هر یک از سهامداران به سبف معينی  ه حدود آن را قانون تعيي  می

 تعداد اعضا. ها متناسن با حمایت دولت از تعاونی -83
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منظووور  هووای فراگيوور ملووی بوورای تحووت پوشووش قوورار دادن سووه دهووک اول جامعووه بووه  تأسوويس تعوواونی -88

 فبرزدایی.

 

هـای   هـای غیردولتـی از طریـق واگـذاری فعالیتهـا و بنگـاه       سیاست های کلی توسعه بخش -ج

 :1دولتی

ای عودالت اجتمواعی و   با توجه بوه  ورورت شوتا( گورفت  رشود و توسوعه اقتصوادی  خوور مقتنوی بور اجور           

 ساله  خور 23انداز  فبرزدایی در چارچو( چخ 

 تغيير نبش دولت از مالکيت و مدیریت مستبي  بنگاه به سياستگذاری و هدایت و نظارت 

     توانمندسووازی بخخووهای خصوصووی و تعوواونی در اقتصوواد و حمایووت از آن جهووت رقابووت  االهووا در

 المللی بازارهای بي 

  داخلی جهت مواجهه هوشمندانه بوا قواعود تجوارت جهوانی در یوک فرآینود       آماده سازی بنگاههای

 تدریجی و هدفمند

  توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخص 

    هووای ارزیووابی  يفيووت بووا اسووتانداردهای    توسووعه و ارتبوواء اسووتانداردهای ملووی و اناقووا  نظووام

 المللی. بي 

 پذیری و گسترش مالکيوت عموومی    بتسازی در راستای افزایش  ارایی و رقا گيری خصوصی جهت

قوانون   44و بنا بور پيخونهاد مجموع تخوخي  مصولحت نظوام بنود ) ( سياسوت هوای  لوی اصول            

 گردد. ابالغ می 883( اصل  8اساسی  .ا.ا. ماابق بند )

 

به بخشهای خصوصی،  44% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 81واگذاری 

 شرح ذیل مجاز است: ههای عمومی غیردولتی بهشرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگا

 

دسوتی   بنگاههای دولتی  ه در زمينه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر )از جمله صنایع بزرگ پایي  -8

 نفت و گاز( فعال هستند، به استثنای شر ت ملی نفت ایران و شر تهای استخرا  و توليد نفت خام و گاز

نای بانک مر زی  .ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سته، بانک صونعت و معودن، بانوک    بانکهای دولتی به استث -2

  خاورزی، بانک مسک  و بانک توسعه صادرات

 شر تهای بيمه دولتی به استثنای بيمه مر زی و بيمه ایران -3

شوور تهای هواپيمووایی و  خووتيرانی بووه اسووتثنای سووازمان هواپيمووایی  خوووری و سووازمان بنووادر و         -4

 نی ختيرا

 های اصلی انتبال بر  بنگاههای تأمي  نيرو به استثنای شقکه -5

هووای مووادر مخووابراتی، امووور واگووذاری فر ووانس و    بنگاههووای پسووتی و مخووابراتی بووه اسووتثنای شووقکه   -1

 های اصلی تجزیه و مقادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شقکه

ات دفواعی و امنيتوی  وروری بوه تخوخي  فرمانوده       صنایع وابسته به نيروهای مسلح به استثنای توليد -7

  ل قوا

 الزامات واگذاری:

 گذاری سهام ازهریق بازار بورس انجام ميخود. قيمت الف(
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فراخوان عمومی با اهال  رسانی مناسن جهت ترغيون و تخوویق عمووم بوه مخوار ت و جلووگيری از        ب(

 ایجاد انحصار و رانت اهالعاتی صورت پذیرد.

ازدهی مناسوون سووهام شوور تهای مخوومول واگووذاری اصووالحات الزم درخصووو  بووازار، جهووت تضوومي  بوو ج(

 گذاری محصوالت و مدیریت مناسن براساس قانون تجارت انجام گردد. قيمت

واگذاری سهام شر تهای مخمول هرح در قالن شر تهای موادر تخصصوی و شور تهای زیرمجموعوه بوا       د(

  ارشناسی همه جانقه صورت گيرد.

وری بنگاههوای مخومول واگوذاری بوا اسوتفاده از ظرفيتهوای        ر اصوالح مودیریت و افوزایش بهوره    منظوو  بوه  هـ(

 مدیریتی  خور اقدامات الزم جهت جذ( مدیران با تجربه، متخص  و  ارآمد انجام پذیرد.

% از سهام شور تهای مخومول بنود ) ( بوه مودیران و  ار نوان شور تهای فوو          5فروش اقساهی حدا ثر 

 مجاز است.

و تغييور وظوایف حوا ميتی، دولوت موظوف اسوت        44ا توجه به ابالغ بند ) ( سياست هوای  لوی اصول    ب و(

 نبش جدید خود در سياستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوی  و اجرا نماید.

هووای نوووی  بووا فنوواوری پيخوورفته در راسووتای وظووایف   تخصووي  درصوودی از منووابع واگووذاری جهووت حوووزه ی(

 ز است.حا ميتی مجا

 سیاست های کلی واگذاری: -د 

 الزامات واگذاری -1

هوای اقتصوادی    های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعاليتهای گسوترده و اداره بنگواه   توانمندسازی بخش -8-8

 بزرگ.

 ربط بعد از واگذاری برای تحبق اهداف واگذاری. نظارت و پختيقانی مراجع  ی -8-2

و سال  واگذاری با تأ يود بور بوورس، تبویوت تخوکيالت واگوذاری، برقوراری        های معتقر  استفاده از روش -8-3

گيووری از عر ووه توودریجی سووهام   رسووانی، ایجوواد فرصووتهای برابوور بوورای همووه، بهووره   جریووان شووفاف اهووال  

 منظور دستيابی به قيمت پایه سهام. های بزرگ در بورس به شر ت

 ها. رندگان دولتی در واگذاریگي اندر اران واگذاری و تصمي  نفع نقودن دست  ی -8-4

 ها. های  لی بخش تعاونی در واگذاری رعایت سياست -8-5

 مصارف درآمدهای حاصله از واگذاری: -2 

داری  ول  خوور واریوز و در     های دولتی بوه حسوا( خاصوی نوزد خرانوه      وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه 

 شود: میترتين زیر مصرف  های مصو( به ها و بودجه قالن برنامه

 های مستضعف و محروم و تبویت تأمي  اجتماعی. ایجاد خوداتکایی برای خانواده -2-8

 منظور فبرزدایی. های فراگير ملی به درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی 33اختصا   -2-2

 ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناهق  متر توسعه یافته. -2-3

هوای اقتصوادی    ها و نوسازی و بهسازی بنگاه ت )وجوه اداره شده( برای تبویت تعاونیاعاای تسهيال -2-4

هوای غيردولتوی در توسوعه     گوذاری بخوش   هوای واگوذار شوده و نيوز بورای سورمایه       غيردولتی با اولویت بنگاه

 مناهق  متر توسعه یافته.

ور توسوعه اقتصوادی   منظو  درصود بوه   41مخار ت شر تهای دولتی بوا بخخوهای غيردولتوی توا سوبف       -2-5

 مناهق  متر توسعه یافته.

 ها. تمام شر تهای دولتی با رعایت بند )الف( ای  سياست های نيمه تکميل هرح -2-1
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 های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار: هـ( سیاست

ای های غيردولتی از هریق سياسوتگذاری و اجور   تداوم اعمال حا ميت عمومی دولت پس از ورود بخش -8 

 ویكه در مورد اعمال موازی  شرعی و قانونی در بانکهای غيردولتی. قواني  و مبررات و نظارت به

 جلوگيری از نفو  و سياره بيگانگان بر اقتصاد ملی. -2

هووای اقتصوادی غيردولتووی از هریووق تنظوي  و تصوووین قووواني  و    جلووگيری از ایجوواد انحصووار، توسوط بنگوواه   -3

 مبررات.

 خامنه ای سید علی        
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پاسخ رهبر معظم انقالب اسالمي ايران به درخواست رییس محترم جمهور برای اختصاص 

 بخشی ازسهام شرکتهای دولتی به طرح توزیع گسترده سهام بین اقشارکم درآمد

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جناب آقای دکتر احمدی نژاد 
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

قانون اساسی بوه شورح    44لی جهت اختصا  درصدی از سهام صدر اصل با درخواست جنا( عا

  یل موافبت می گردد:

درصد از سوهام قابول واگوذاری ابالغوی در بنود ) ( سياسوت هوای         53با فروش اقساهی تا  - 8

در قالوون شوور ت هووای سوورمایه گووذاری اسووتانی متخووکل از تعوواونی هووای        44 لووی اصوول  

 شهرستانی موافبت می گردد.

 مت سهام در بورس تعيي  گردد.قي - 2

درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاری بوا دوره تبسويط ده    53درمورد دودهک پایي  درآمدی  - 3

 ساله مجاز است .

شر تهای سرمایه گذاری استانی با  مک دولوت در بوورس پذیرفتوه شوده و جهوت افوزایش        - 4

 بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعاليت نمایند.

به نسقت اعضای شر ت های تعاونی هر استان،سهام مخمول واگذاری در اختيار شور ت   - 5

 سرمایه گذاری استان قرار گيرد.

خرید و فروش سهام شر تهای سرمایه گذاری استان در بوورس بوه ميزانوی  وه اقسوا  آن       - 1

 پرداخت ویا مورد تخفيف واقع شده ، مجاز است .

و دهوک پوایي  درآمودی بوا سواز و  ارهوای علموی و دقيوق انجوام          شناسایی افراد واقوع در د  - 7

 گرفته و روستایيان موردتوجه ویكه قرار گيرند.

اجوورای هوورح ، نقایوود موجقووات افووزایش یووا تووداوم تصوودی گووری هووای دولووت در شوور ت هووای   - 1

 مخمول واگذاری گردد.

،  44های  لوی اصول   شایسته ی تذ ر است با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابالغ سياست 

هنووز اقودامات اجرایوی و فراخووان ملوی جهووت توسوعه سورمایه گوذاری و  وارآفرینی صوورت نگرفتووه           

را برعهوده گرفتوه و بودون فووت      44است،لذا مبرر نمایيد ستادی قوی، مسئوليت  امل اجورای اصول   

فوراه  نمایود .    وقت زمينه رونق و تحرک اقتصادی را با به  ارگيری همه نيروها و سرمایه های ملی

اهال  رسانی همه جانقه و فراگير جهت دوری از ویكه خواری گوروه هوای خوا ، تخوویق عمووم بوه       

 سوووووورمایه گووووووذاری و بهقووووووود فضووووووای  سوووووون و  ووووووار  خووووووور مووووووورد تا يوووووود اسووووووت.   

 توفيق جنا( عالی را درخدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال خواستارم.

 سید علی خامنه ای                                                            



 237 

اندرکاران  در دیدار مسئوالن اقتصادى و دست  یانات رهبر معظم انقالب اسالمي ايران ب

 51/11/1583مورخاجراي سیاست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وون . بحمدالل ووه همووه جمعنوود  فعوواالن و      آموود عوور  موو    ى بوورادران عزیووز خوووش   اواًل بووه همووه 

ى اقتصادى. م  هو  عورایت خوودم را بودون مبدموه       سازان و سياستگذاران و فعاالن عرصه سياست

  ن . شرو  م 

 -ایو  سياسوت هوا    «  »به اسوتثناى بنود    - 44سياست هاى  ل  اصل  8314در اوِل خرداد سال  

 وه مربوو  بوه     -ایو  سياسوت هوا هو      «  »، بنود  88/4/15ن  ابالغ شد. در حدود یک سال بعد، یع

ابوالغ شود. فورداى آن روز     -واگذارى بنگاههاى اقتصادِى دولت  به بخش خصوصو  و تعواون  اسوت    

بوه  «  »ى ر يس جمهور محترم، مجوز واگذارى درصدى از سهام بنگاههاى بند  ه  در پاس  به نامه

ار شود بوي  گروههوای  از جاموه تبسوي  بخوود، ابوالغ        قور « سهام عدالت»اى  ه به عنوان  مجموعه

 شد.

گذرد و از تاری  اول ابالغ، یعنو  اول   تا امروز، ماههاى زیادى م  - 82/4/15یعن   -از آخری  ابالغ ما 

بخش نيست. ایو  را   گذرد. پيخرفتها در ای  با( ر ایت تا امروز، یک سال و ني  بيختر م  14خرداد 

حترم سه قوه در یک  دو ماه ققل از ای ، گفت   بوه شوما هو   وه مسوئوالن      م  صریحًا به رؤساى م

 ون . حوواال چوورا ایوو    هواى مختلووف پيخوورفت ایو   ووار در بخخووهاى مختلووف هسوتيد، عوور  موو     رده

پيخرفتها خو( نيست؟ یا به خاهر اینکه توجه الزم به اهميت ای  سياسوت هوا و آنچوه  وه در پوس      

 -یعن  یک تحول عظي  اقتصادى در  خور و ابعاد آن  -ه شده بود ى ابالغ ای  سياست ها دید زمينه

نخده  یا به خاهر اینکه از مسئله، برداشتهاى مختلف  هست. افراد هر  ودام  در دسوتگاه هواى    

اى  وه   مختلف یا حت  در یک دستگاه، از بندهاى مختلف ای  سياست ها و از مباصد آنها و از نتيجه

البوول نيسوتند  درک واحودى و برداشوت واحودى       ا عایود بخوود، متفوق   باید بر اجراى آن سياسوت هو  

 ندارند.

ای  جلسه براى ای  است  ه ه  اهميوت ایو   وار از نظور موا بوه شوما بورادران عزیوز صوریحًا گفتوه             

بخود  ه  درک و برداشت مختر   به وجود بيایود و سوال ق گونواگون، راه را بور ایو  اقودام بسويار        

 نقندد.مه  و  رورى و حيات  

ى اقتصواد  خوور،    ى ما، باید ای  باشد  ه ما در نگرشهایمان در مسوئله  ى ای  جلسه برادران! نتيجه

موان، نبخوها و    در رفتارهامان و در ساختارهاى تخوکيالت  و اداریموان، قوانينموان و قواعود مو ووعه     

یو  سياسوتگذارى و   سه  های   ه هر  دام از دستگاه ها دارند، باید تغييرات  بدهي  و بر اسواس ا 

ى دسوتگاه هواى    ى خودمان را شکل بودهي . ایو  جوزو وظوایف حتموِ  هموه       ای  سياست ها، آینده

 خور است. بودجه بر اساس ایو  سياسوت هوا بایسوت  تنظوي  و تصووین بخوود  بایود فعاليتهواى          

  اقتصادِى بيرون از بودجه، بر اساس ای  سياست ها تنظي  بخوود. در ایو  زمينوه هو  مجلوس، هو      

 ى قضا يه وظا ف بسيار مهم  دارند،  ه باید انجام بدهند. دولت، ه  قوه

هاى ای  سياست ها را عر  بکنوي . موا وقتو  بوه و وع       ى اول ما یک تقيين  بکني   انگيزه در درجه

بيني  تحوالت   ه از انبال( اسالم  در  خوور موا ناشو  شود، تحووالت        ني ، م  خودمان نگاه م 
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هوواى  هوواى سياسوو ، در زمينووه هوواى فرهنگوو ، در زمينووه يبوو  اسووت  در زمينووهبسوويار عظووي  و عم

اى است و بسيار ه  عميق اسوت.   درجه 813اجتماع ، در اثقات هویت مل ، ای  تحوالت، تحوالت 

جوور بيوان    توجه موا یوک   جور، بعض  از دوستاِن ب  با ای  حرفها و گفتها و ماالق   ه دشمنان ما یک

تور از ایو  حرفهاسوت. لکو       شود  خيل  عظي  دار ه  نم  دست آمده، خدشه  نند، آنچه  ه به م 

ى اقتصادى انجام گرفته، متناسن با تحوالت در بخخهاى   ن  تحوالت   ه در زمينه صریحًا عر  م 

 توانستي  یک الگوى موفب  از اقتصاد به دنيا عر ه  ني . دیگر نيست. ما باید م 

مدى در جهت رشد رونق اقتصاد، ه   ارآمدى در جهت تأمي  عودالت  به هور خالصه باید ما ه   ارآ

خوواهي  انکوار  نوي    ارهواى      داني ، نم  دادی . القته  ارهای  را  ه شده و م  را به دنيا نخان م 

ای  و ای  بوراى موا    رسيدی ، قاعًا نرسيده بسيار مهم  انجام گرفته، لک  به آن ساح   ه باید م 

 دردناک است.

ى اصول  مخواهده     نوي ، دو توا پایوه    ى اقتصواد اسوالم  نگواه مو      ت  به صورت  الن به زمينهما وق

ى اقتصوادى  وه ایو  دو پایوه را بتوانود توأمي   نود،          ني . هر روش اقتصادى، هر توصيه و نسوخه  م 

الظواهر دینو  باشود و نتوانود ایو  دو را       اى هر چه ه  مستند به منابع علو   معتقر است. هر نسخه

 خووور «. افووزایش ثووروت ملوو »ي   نوود، اسووالم  نيسووت. یکوو  از آن دو پایووه عقووارت اسووت از  تووأم

اسالم  باید  خور ثروتمندى باشد   خور فبيرى نقاید باشود  بایود بتوانود بوا ثوروت خوود، بوا قودرت         

توزیوع عادالنوه و   »المللو  پويش بقورد. پایوه دوم،      اقتصادى خود، اهداف واالى خودش را در ساح بي 

است. ای  دو تا باید تأمي  بخود. و اولو ، شور  دومو     « ى اسالم  محروميت در درون جامعهرفع 

تواني  محروميوت را برهورف    است. اگر توليد ثروت نخود  اگر ارزش افزوده در  خور باال نرود، ما نم 

تصوادى   ني   نخواهي  توانست فبر را برهرف  ني . بنابرای  هر دو تا الزم است. شوما  وه متفکور اق   

هستيد و پایقند به مقان  اسالم ، هرحتان را بياورید  باید ایو  دو توا در آن هورح توأمي  بخوود. اگور       

 ای  دو در آن هرح تأمي  نخد، آن هرح اختالل دارد  ایراد دارد.

نيووازى برسوواني ، بایوود   بووراى اینکووه بتووواني   خووور را از لحوواظ ثووروت ملوو  بووه حوود اسووتغناء و بوو       

ى آحاد فعال  خور قرار بگيورد    فعاليت اقتصادى و توليد ثروت در معر  انتخا( همهگذارى و  سرمایه

یعن  همه باید بتواننود در ایو  زمينوه فعاليوت  ننود. دولوت بایود از آن حمایوت  نود  قوانون بایود از آن            

ر  ه بحمدالل ه در  خو -حمایت  ند. خيل عظي  نيروهاى جوان و تحصيلکرده و مدیران مجر( و الیق 

هاى بزرگ و فعاليتهواى   باید بتوانند پروژه -ما هر دو، ه  جوانان تحصيلکرده و ه  مدیران الیق زیادند 

آفری   خور را به دست بگيرند  اجرا  نند و پيش بقرند  باید بتواننود.  خوور از لحواظ      ارآفری  و ثروت

 ن   س  بتوانود نظور    نم  منابع مادى و از لحاظ منابع انسان  قوى است. تا ای  جاى مالن، فکر

 مخالف  را با اتکاء به دیدگاههاى اسالم  مارح  ند.

، ه  هوشمند بودند، ه  منصف  بوه نظور بنوده. موا بوا بيخوتر       44نویسندگان قانون اساس  و اصل 

و اینهاسوت،  واماًل    43، اصول  44اینها از نزدیک  ار  رده بودی . در محصول  ار ه   وه هموي  اصول    

نها ه  مردمان هوشمندى بودند، ه  مردمان باانصاف  بودند. اینها آن چيزى را  وه از  پيداست  ه ای

دارى و اقتصوواد  ى بووي  اقتصوواد سوورمایه نظرشووان بووه شووکل  لوو  درسووت هوو  هسووت، خووط ميانووه  

ریختنود.   44سوسياليس  شوناخته بودنود و ایو  را در قالون آن سوه محوور اصول  مالکيوت، در اصول          

بنودى    ، مالکيوت تعواون ، و مالکيوت بخوش خصوصو   اینهوا را تبسوي        مالکيتهاى اختصاصو  دولتو  

 ردند. بعد، در  یلش بوراى ایو ، دو سوه توا شور  قورار دادنود. یکو  از شورهها ایو  اسوت  وه ایو               
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ى اقتصواد بخوود     باید موجن رشد و توسعه - ه مصادیق را   ر  ردم  -بندى با ای  مصادیق  تبسي 

بنودى،     اگر یک روزى مسئوالن  خور تخوخي  دادنود  وه ایو  تبسوي      ى زیان نقاشد. یعن باید مایه

ى زیان است  موجن رشد اقتصادى نيست، ای  قانون دیگر در آن روز، بدی  شکل اعتقار ندارد و  مایه

 رساند. به شکل   ه مناقق بر مصلحت باشد، اناقا  دارد. ای ، هوشمندى و انصاف آنها را م 

ه خواهر مسوا ل دفوا  مبودس و جنو  و گرفتاریهواى گونواگون و محاصورات         ى اول انبال( ب ما در دهه

ى دولوت منتهو  شود      عجين و غرین اقتصادى و غيره، اقدامات  را  ردی   وه بوه مالکيوت گسوترده    

بيش از آن مبدارى  ه در ای  اصل قانون اساس    ر شده بود. القته همان وقتهوا هو  در بسويارى    

ى آن دوره ر وويس جمهووور بووودم و بووا مسووئوالن  دم در بخووش عموودهاز اینهوا جوواى حوورف بووود. موو  خووو 

هرحوال   اقتصادى دولت و با ر ويس دولوت و مسوئوالن اقتصوادى مقاحثوات فراوانو  داشوتي ، لکو  بوه         

 رورتها بر آنها و بر  خور ای  مسا ل را تحميل  رد و مالکيت دولت  به شکل  فراتر از آنچوه  وه در   

ى دوم و سوم، یعن  بعد از جن  تا امروز، موا   پيدا  رد، اما در دههدیده شده بود، گسترش  44اصل 

 وه چنود هوزار شور ت دولتو  وجوود دارد  وه تعوداد          -نقاید با گسترش شر تهاى دولت  غير رورى 

ى دولوت،    ردی   یعن  تخکيل آنها به وسويله  موافبت م  -مهم  از اینها حبيبتًا غير رورى بودند 

 به مردم، عمل موافق مصلحت نقود. 44هاى  یل اصل یا واگذار نکردِن بنگاه

و بر اسواس قوانون   وه در شووراى انبوال( تصووین  ورده بوودی ،          44یک  از وظا ف   ه ما در اصل 

را  اًل به مردم واگذار  نند. آنجا هو  موا    44مسل  بود، ای  بود  ه بنگاههاى غير مخمول صدر اصل 

شور تها و  «  »داشوت. بنود   « د»و «  »و « (»و « الوف »یک مصوبه و یک قانون  داشوتي   وه بنود    

بنگاههای  بود  ه از رژی  گذشته به دولت مبرو  بودند. مبرر شده بوود  وه اینهوا قر خوان را  وه      

دادند، شر ت به آنهوا داده شوود، اموا ایو   وار را نکردنود. مو  االن یوادم هسوت  وه در اول ریاسوت            

را بوه  «  »قانون اساس ، به آن هيئت   ه شر تهاى بنود   ن   ه با استناد به  جمهورى، گمان م 

یک تعداد شر ت بود  ه بایود در اختيوار دولوت    « (»بند  - ردند  متصل م « (»عناوی  مخمول بند 

 اعترا   ردم. -گرفت  قرار م 

نو ،  ى بعود از ج   رد، نقاید دیگر ای   ارها در دوره اگر  رورتهای  ه  ای   ار را در آن دوره ایجا( م 

شوود  نقایوود از واگووذارى  گرفووت  نقایوود بيخووود شوور ت توليوود موو   ى دوم و سوووم، انجووام موو  در دهووه

شور تهاى دولتو  بووه موردم، در آن بخخوو   وه قووانون اساسو  تصووریح بوه آن  وورده بوود،  وتوواه         

 هوور نخود، بلکوه بيخوتر و      ردی . ای  روز  متر م  دادی . باید مالکيت دولت را روزبه شد  باید م  م 

تر شد! و خيل  از درآمودهای   وه بایود در خودمت توليود، در خودمت گوردش صوحيح پوول در           گسترده

سوازیهاى   آميوز، سواختمان   گرفوت، صورف  ارهواى غيورالزم شود  فعاليتهواى اسوراف        جامعه قورار مو   

هرحووال، ایوو   ووار در ایوو  دو دهووه نقایوود انجووام  بيخووودى. و حتمووًا بووه اقتصوواد  خووور لامووه خووورد. بووه

ى عظي  مالکيتهاى دولتو ، بعضوًا بورخالف هموان      ت. واقعيت و ع  نون  ای  است: گسترهگرف م 

آمده سند چخو  انوداز    44، و بسيارى ه  برخالف ای  شره   ه در  یل اصل 44مت  موجود اصل 

انوداز و اهوداف آن، نخوواهي      هدفهای  را معي   رده،  ه ما دیدی  با ای  و عيت، ما به سوند چخو   

انود، رشود آنهوا بایود حودود       گذاریهای  باید انجام بگيرد  ه هقق محاسوقات   وه  ورده    ایهرسيد. سرم

شود. فبط در بخش نفت محاسقه  ردند  وه   دوازده درصد در سال باشد. ای ، خيل  رق  باالی  م 

ميليوارد. دولوت    87گوذارى  نوي   یعنو  سوال       ميليارد دالر باید سرمایه 873در هول ده سال آینده، 

ى اینها،  ى بر همه گذارى را انجام بدهد؟ اینها خار  از توان دولت است. عالوه ر است ای  سرمایهقاد
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گوذاریهاى فووراوان در   هوواى راهقوردى، در فعاليتهوواى جدیود، سوورمایه   دولوت وظوا ف سوونگين  در حووزه   

اینهوا  دهد،  ى فناوریهاى پيخرفته دارد.  ارهای   ه بخش خصوص  به هور هقيع  انجام نم  زمينه

 اى. ى هسته ى  خور متوقف به اینهاست  مثل همي  مسئله را باید دولت انجام بدهد و آینده

ه  وجود  -ى رفع فبر و محروميت  مسئله -از هرف ، عي  همي  نگرانيها در بخش مربو  به عدالت 

رجيها  ه نگواه  ها هست،  ه ققاًل اشاره  ردم. القته امروز شما به تقليغات خا هور نگران  دارد. همي 

شووان، چووه آنچووه  ووه در محوواورات سياسوو  و دیتلماسوو  دوجانقووه بيووان  چووه تقليغووات علنوو  - نيوود 

خواهنود مسوئوليت    بينيد مو   م  - نند،  ه شاید ای  گفتگوها در اختيار بعض  از شماها باشد  م 

هوول سوالها    ای  و ع را به گردن دولت  نون  بيندازند. ای ، غلط اسوت  ایو  هوور نيسوت، بلکوه در     

بتدری  به وجوود آموده   سو  هو  سووءنيت نداشوته اسوت. روش، روش درسوت  نقوود و بوه اینجوا            

 منته  شد.

را مد نظور قورار بودهي .     44ى سياست هاى ابالغ  اصل  اینها بر روى ه  موجن شد  ه ما مسئله

گفوت   وه روى    -بوود   77به نظرم یا  71سال  -القته از آن وقت   ه بنده به مجمع تخخي  مصلحت 

 ه ما ابوالغ  وردی ، چنود سوال هوول  خويد.        14 ه آمد و تا سال  13ای  مسئله  ار بکنند، تا سال 

اش  خالصوه  -ایو    ای  پن  بندى  ه ما در ای  سياست ها قورار داده  - 44سياست هاى ابالغ  اصل 

یوا  « الوف »دها مثل بند بعض  از ای  بن«. ه»، بند «د»، بند « »، بند «(»، بند «الف»ای  است: بند 

ى ای  سياست ها عقارت است از آزاد شدن دولوت از   شود. خالصه به دو بخش تبسي  م « د»بند 

ى اقتصواد   گوذار در عرصوه   فعاليتهاى اقتصادى غير ورور، بواز شودن راه بوراى حضوور حبيبو  سورمایه       

ر روى اقخوار  وعيف   و چتر گسترده شر تهاى تعواون  بو   -شر تهاى تعاون   - خور، تکيه بر تعاون 

مردم، پورداخت  دولوت بوه آدا( و قواعود نبوش حوا ميت ، سياسوتگذاریهاى اجرا و  و ایفواى نبوش           

حا ميت  و صرف چگونگ  مصرف درآمدهاى ناش  از ای  واگذارى در بخخوهای   وه   ور شوده، و     

 است. 44ى سياست هاى ابالغ  اصل  بعد، الزامات دولت در امر واگذارى. ای ، خالصه

ى سهام عدالت ماورح شود، موا از ایو   وار اسوتبقال  وردی   احسواس  وردی  اینکوه            قت  مسألهو 

ى مخوغول  وار و مخوغول توليود و      حداقل دو دهک پوا ي  جامعوه را از یوک سوهم  در یوک سورمایه      

درآمدزا برخوردار  ني ، یک فرصت بسيار مهم  اسوت. گفتوي  ایو  سوهام را بوا تخفيوف و بوا امهوال         

 بدهند.

هور  ه م  شرح دادم، وا ح است  ه به معناى چو( حورا  زدن بور ثوروت     ای  سياست ها ای  القته

دهوي   وه ثروتهواى دولوت  وه موال موردم         وجه ما مایول نيسوتي  و اجوازه نمو      دولت نيست  به هيچ

اثور بوه    اثور یوا  و     بازده و ب  است، چو( حرا  زده شود و از بي  برود  نه، ای  تقدیل ای  موجودى   

ى اقتصواد  خوور اسوت و القتوه در  نوار ایو ، سوو  دادن ثروتهواى          برنوده  ک موجوودى پراثور و پويش   ی

المال، به سمت اقخار محروم است. در بخخهاى مختلوف، برخو  از ابهاموات را     عموم ، یعن  بيت

   نند. بعض  ه  با خود م  مارح  ردند و گفتند شوما بوا ابوالغ ایو     در  هنها وارد  ردند، یا وارد م 

شوید  ه افرادى داراى ثروتهاى بوزرگ و سونگي  بخووند  بوا ایو  فعاليتهواى        سياست ها موجن م 

گوی   ه ثروتمند شودن   ام و حاال ه  م  شوند. م  در جوا( آنها گفته اقتصادى یک عده ثروتمند م 

 از راه قانون  و مخرو ، از نظر اسوالم هويچ اشوکال  نودارد. موا هويچ وقوت نگفتوي   وه اگور  سو            

 س ای  را  فعاليت قانون  و مخرو  بکند و ثروت  به دست بياورد، از نظر شر  نامالو( است. هيچ

 شناسند. شناسند و قرآن را م  گوید  افرادى  ه دی  را م  نگفته و نم 
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دو چيز را با ه  نقاید مخلو   رد. یک ، توليد ثروت است.  س  فعاليت  نود بوه شوکل صوحيح  و     

ى استفاده است. بخش اول قضيه، چيز مالووب  اسوت     ى توليد و نحوه ک ، نحوهثروت توليد  ند. ی

شود، به معناى ثروتمند شودن مجموو  جامعوه اسوت. بخوش       چون هر ثروت   ه در جامعه توليد م 

دوم  وه بخووش حسوواس اسوت، ایوو  اسووت  ووه چگوونگ  توليوود مووورد توجوه قوورار بگيوورد  از راههوواى     

لقووات و تخلفووات نقاشوود  مصوورف او، مصوورف نووامالوب  از نظوور شوور  ى از تب غيرقووانون ، بووا اسووتفاده

ى شوریفه   نقاشد  بتواند مثل خون  در رگهاى جامعه جریان پيدا  ند  صرف در فساد نقاشد. ای  آیوه 

ى  امول و یوک ثروتمنود     قوارون یوک نمونوه    -ى قص ، آیوات مربوو  بوه قوارون      سوره -را مالحظه  نيد 

ن و شوور  و همووه اسووت. از قووول قوووم قووارون، )یووا بزرگووان و متوودیني   نووامالو( از نظوور اسووالم و قوورآ

ایو  حرفهوا از آدمهواى عوام  و      -« قال لوه قوموه  »اسرا يل، یا حضرت موس ( قرآن نبل ميکند   بن 

معمول  نيسوت  بنوابرای  حرفهواى معتقورى اسوت  عوالوه بور اینکوه خووِد قورآن ایو  حرفهوا را تبریور              

  آنچوه  «و ابت  فيموا اتواک الل وه دار األخور     » گویند:   ه به او م  - ند    ند  یعن  بيان و اثقات م م 

نعو   »ى به دست آوردِن آخرت قورار بوده. در روایوات موا هو  هسوت:         ه خدا به تو داد، ای  را وسيله

   از ای  ثروت براى آباد  ردن آخرتت استفاده   .«العون الّدنيا عل  األخر 

  سه  خودت را ه  فراموش نک . خود تو ه  سوهم   «صيقک م  الّدنياو ال تنس ن»ى دوم:  توصيه 

مند نخو از ای  ثروت  نوه،   گویي   ه استفاده نک   خودت بهره دارى، نصيق  دارى  آن را ه  ما نم 

 مند ه  بخو  مانع  ندارد. بهره

اى بخوو  وه      خدا بوه توو ایو  ثوروت را داده  توو هو  وسويله       «و ثحس   ما ثحس  الل ه إليک»سوم: 

 بتوان  ای  ثروت را به دست مردم   ه نيازمندند، برسان . یعن  سهم  از ای  را به مردم بده.

  فساد ایجاد نک . آفت ثروت  ه باید از آن جلوگيرى  رد، ایجاد «و ال تق  الفساد ف  األر »چهارم: 

 وه دارى، بوراى ازدیواد آن     گویند ثروت جمع نک ، یا از ای  ثروتو   فساد است. مترف نخو. به او نم 

گوینود سوءاسوتفاده نکو   از ایو       استفاده نک   یا آن را به  ار توليد و سازندگ  و تجوارت نوزن  مو    

ى خو( بک ،  ه بهتری  استفاده ای  اسوت  وه آخرتوت را بوا ایو  آبواد  نو . نصوين          ثروتت استفاده

 م ای  است.خودت را ه  داشته باش  سه  خودت را ه  داشته باش. مناق اسال

اید  ه اميرالمؤمني  اوقواف زیوادى دارد.    اید، از اهل منقر و خاقا ه  زیاد شنيده شما در  تابها خوانده

توانود وقوف  نود. ایو  اوقواف، اموالک         س   ه مالک نقاشد،  ه نمو  «. ال وقف إّلا ف  ملک»گفت: 

د، با  وار خوودش توليود  ورده بوود. در      اميرالمؤمني  بود. اميرالمؤمني  ای  امالک را به ار   ه نقرده بو

 وورد، آبوواد  آورد، مزرعووه درسووت موو  زد، آ( بيوورون موو  آن و ووعيت  وو  آبوو ، اميرالمووؤمني  چوواه موو 

دار و   رد. بعض  از اوقاف اميرالمؤمني ، قرنها مانده. پيداسوت چيزهواى ریخوه     رد، بعد وقف م  م 

اگور چنانچوه در ایو  توليود ثوروت، قصود        هرحال، توليد ثروت چيوز خووب  اسوت.    مهم  بوده است. به

صرف او براى  ار خير، براى پيخرفت  خور، بوراى  موک بوه محروموان باشود، حسونه هو  هسوت،         

 ثوا( ه  دارد.

اگر از مو  سوؤال  ننود  سو  ثروتو  توليود  نود بوراى اینکوه بيسوت نفور یوا صود نفور انسوان را  وه                 

یا مثاًل فر  بفرمایيد  ه پنجواه نفور را  وه در    شان سرشار از محروميت است، به نوا برساند،  زندگ 

الر وا در حسورتند و    موسو   بو    نند و در آرزوى یک بار زیارت ققور ماهور علو     فالن شهر زندگ  م 

خواهد با آن  نتوانستند بروند، اینها را با ثروتش به زیارت بقرد، ای  بهتر است یا با همي  پول   ه م 
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ه  عمره بورود، بنوده بوه هوور قاوع و یبوي  و بودون هويچ تردیود           توليد ثروت  ند، ده سال پخت سر

نفسه ممدوح است  اگور بوا    خواه  گفت اول  مبدم است. حاال هر سال عمره نرود. توليد ثروت ف 

 ى اله  ه  هست  اجر اله  و اخروى ه  دارد. نيت  مک باشد، آن وقت حسنه

هوور   ت. مال حاال ه  نيست، از سابق ه  هموي  مردم ما اهل خيرند. ای  واقعيت را نقاید نادیده گرف

همي  قدر  وه راه بواز    -ساز  خيری  مدرسه -سازى  بوده، حاال ه  بيختر هست. ای  نهضت مدرسه

 ننود. ایو  نهضوت     شود براى اینکه مردم بيایند و  مک  نند، شما بقينيد چبودر موردم  موک مو      م 

نبووال( در مخووهد راه افتوواد  االن شوواید بهتووری   سووازى  ووه از ققوول از ا سووازى و بيمارسووتان درمانگوواه

بيمارستان مخهد یا یک  از بهتری  بيمارستانهاى مخهد، بيمارستان  است  وه بوا هموي  پولهواى     

 نند. در جاهاى دیگر ه  هست. اخيورًا چنود مواه     شود و همي  خيری  آن را اداره م  مردم اداره م 

مو   وه اینهوا راجوع بوه  ارهواى بهداشوت  و درموان           ققل از ای ، از شيراز  سان  آمده بودند پيش

 ارهاى بسيار باارزش و مفيدى انجام داده بودند،  ه موا توصويه  وردی  ایو  را بوا جاهواى دیگور هو          

تواننود انجوام    جورند. ای   ارها را افراد خير، افراد ثروتمنود مو    درميان بگذارید و انجام دهيد. مردم ای 

ان بيمارستان  داشتي   ه شاید مرجع چبدر از مجروحي  تظواهرات بوود    بدهند. همي  جا ما در تهر

اندازنود. موردم موا     دهنود  راه مو    همي  بيمارستان بازرگانان. یک عوده خّيور ایو   ارهوا را انجوام مو       

جورنوود  اهوول خيرنوود. و  سووان   ووه حوواال اوقوواف  دارنوود و ایوو  همووه وقووف، ایوو  همووه  ارهوواى    ایوو 

ناش  از وجود ثوروت افوراد اسوت. موا بوا ایو  بود نيسوتي . چورا بيخوود در بيورون            الل ه، اینها  سقيل ف 

منعکس بخود  ه نظام اسالم  و مسوئوالن  خوور، توا  سو  بخواهود یوک مبودار پوول بوه دسوت           

جوورى    ننود. ایو     ننود  احسواس بغوت و نفورت نسوقت بوه او مو         بياورد، اخمهاشان را در هو  مو   

 نيست  واقعيت ای  نيست.

ال به نظر ما اشکال واردى نيست. یک  از دوستان نزدیک و بسيار خو( ما به م  گفت  وه  ای  اشک

 ه شما ابالغ  ردید، موجن ثروتمند شودن افوراد و وارد شودن     44گویند ای  سياست هاى اصل  م 

شود. م  گفت  اصاًل ما ای  سياست ها را ابالغ  ردی  براى اینکه هموي    دارها به ميدان م  سرمایه

گووذارى  ننوود، فعاليووت اقتصووادى  ننوود.   ر بخووود  بووراى اینکووه بياینوود وارد ميوودان بخوووند، سوورمایه  ووا

 شود؟! ما اصاًل براى همي  ابالغ  ردی   ه ای   ار بخود. گویند اینجورى م  م 

بعض  دیگر ای  ابهام در  هنخان هست  وه ایو  هموه راجوع بوه مفاسود اقتصوادى گفتيود و حور           

اش عمل نخوده، حواال چاوور شوما ایو  را       اش عمل شده و بعض  د،  ه بعض خوردید و دستور دادی

ى با مفاسد اقتصادى بوه هموان صوورت   وه بنوده        ن : دوستان! اگر مقارزه گویيد؟ م  عر  م  م 

گفت ، با همان جدیت انجام بگيرد،  مک بسيار مهم  بوه هموي  فعاليوت اقتصوادى و نخوا  سوال        

 تا مکمل همند.اقتصادى خواهد  رد. ای  دو 

بار راجع به مفاسد اقتصادى صحقت  ردم، بعضو  از مسوئوالن در    همان چند سال پيش  ه بنده اول

خواهنود    هنخان ای  بود  ه ممک  است مخکالت  ایجاد  ند. مو  گفوت  نوه، آن  سوان   وه مو       

و  شووند از اینکووه یوک عووده  ّلواش و قّلوواش    فعاليوت سوال  اقتصووادى داشوته باشووند، خوشوحال موو     

شک  در ميدان نقاشند، راهها را نقندند، اینها را بدنام نکنند. ما ای   انداز و قانون ه   الهقردار و پخت

دانو   معتبودم  وه     دانوي ، بلکوه بنوده اینهوا را مکمول هو  مو         دو تا را نه فبط با همدیگر مناف  نم 

و  موک بوه هموي       نو  فسواد، بسترسواز رقابوت سوال  اقتصوادى اسوت        ى با فساد و ریخوه  مقارزه

است  ه ابالغ  ردی . القته براى اینکه فساد در ایو   وار راه پيودا نکنود، یوک       44سياست هاى اصل 



 243 

الزامات  وجود دارد  ه دولت، مجلس و قوه قضوا يه، بایود بوه آنهوا پایقنود باشوند. مو  اجموااًل اشواره          

 خواه   رد:

و خمهواى ادارى را  و   ننود. اینکوه اختيوار یوک       باید مبررات را شفاف  نند، راهها را  وتاه  نند، پيچ 

فعاليت اقتصادى ناگهان برگردد به یک مأمورى  ه پخوت فوالن ميوز و در فوالن اداره نخسوته،  وه او       

بتواند بگوید آرى یا نه، و سرنوشت یک  ار را فراه  بکند، ای  بزرگتوری   وربه اسوت. ایو  موأمور در      

 ارى  رد  ه ای ، پيش نيایود. بایود قواعود، قوواني  و      معر  خار است  در معر  لغزش است. باید

 روشها اصالح شود و بر اساس آنچه  ه در اینجا هست، تغيير پيدا  ند.

خواه  جدًا به دوستان عر  بکن   ه ایو   وار، یعنو  اجوراى ایو  سياسوت هوا،         ای  را ه  م  م 

ای  سياست ها یک نو  جهواد  مخالفان و دشمنان  دارد. چون دشمنان  دارد، پس تالش در اجراى 

ى با دشمنان باشود، مجاهودت اسوت و در عورف اسوالم  اسومش        است. هر تالش   ه در مبابله

جهاد است  اگر با اخال  و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه  سان  هستند؟ بعض  از مخالفان 

هنود نظوام   خوا خواهند با اجرای  شودن ایو  سياسوت هوا،  مقودهوا برهورف شوود. اصواًل نمو           نم 

اسالم  آن شکوفای  و پيخرفت اقتصادى و رونق اقتصادى را داشته باشد. روى فخار اقتصادى بور  

اى  وه   هور مثل یک گرگ گرسنه اند. خارجيها از ای  ققيلند. االن بقينيد، همي  ریزى  رده  خور برنامه

اقودام اقتصوادى بکننود.    نخسته و منتظر است  ه فرصت  پيدا  ند و حمله  ند، منتظرند بتوانند یک 

گویند  ه باید فخوار اقتصوادى بيواوری .     القته از اقدام نظام  و اجتماع  مأیوسند  خودشان ه  م 

تواند ای  فخارها را     ند، یا  خواهند فخارهاى اقتصادى را زیاد  نند. یک  از چيزهای   ه م  م 

ا مایول نيسوتند ایو  سياسوت هوا      تأثيرش را بسيار     ند، همي  اجراى ای  سياست هاسوت. آنهو  

 وه ایو  دیگور     -اجرا شود. ممک  است در داخل ه  دوسوتان و هرفوداران  داشوته باشوند. بعضو       

خواهد ای  و وعيت   اند و دلخان نم  نفع در و ع  نون  منافع  دارند   ى -هاست  مربو  به داخل 

چوه در   -مسوئول، حواال در هور جوا     به ه  بخورد. از اینکه اجازه یک مدیر، گردش قل  یک مدیر یا یک 

توانوای  ایو  را داشوته باشود  وه خيلو  از ایو          -ى قضا يه، چه در مجلس  ى مجریه، چه در قوه قوه

خواهند از بي  بورود. بنوابرای ، اینهوا هو  جوزء       شمارند و نم  جا بکند، ای  را مغتن  م  چيزها را جابه

نخواهند متصدى ایو   وار بوزرگ، دولوت  نوون       ها ه  شاید باشند  ه  مخالفان هستند. حاال بعض 

 دهي ، یبي  نداری . باشد. القته ای  را احتمال م 

 ون  ایو  اسوت  وه هموه در ایو  بخوش،         حاال  ه اهميت ای   ار معلوم شد، آنچه  ه م  عر  م 

وظيفه دارند. علت اینکه م  با دوستان خواست  صحقت بکن ، همي  بود  ه همه توجه  ننود  وه در   

خهاى خودشان اجراى ای   ار را تسهيل  نند  ه  در مجلس قواني  و مبررات  بایسوت  تودوی    بخ

شود یا تغيير پيدا  ند، ه  در بخخهاى مختلف دولت بایست مدیران و مسئوالن به ای   وار اهتموام   

ي ، از اى  وه بوا آقایوان داشوت     بورزند و با جدیت آن را دنقال  نند، و ه  در قوه قضا يه،  وه موا جلسوه   

ى قضا يه خواستي   ه دادگاههاى تخصصو  بوراى رسويدگ  بوه ایو  مسوا ل و دفوا  از حبوو           قوه

ى مسوا ل   مالکيت افراد تخکيل بدهند. ه  در ای  زمينه دادگاه تخصص  الزم اسوت، هو  در زمينوه   

مربو  به مفاسد اقتصادى. در هر دو جا بخخهاى تخصصو  و دادگاههواى تخصصو  الزم اسوت  وه      

باشند  ه با اهتمام  امل مسئله را دنقال  نند. در بخخهاى دولت  هو  بایود هموه جودیت       سان 

گوویي ، مرادموان شوتابزدگ  نيسوت        وه مو   « سورعت عمول  »داشته باشند و سرعت عمل. القته 

سرعت عمِل بدون شتابزدگ . یک مباع  را مخخ   نند و  ارها را پويش بقرنود و نتوای   ارهوا را     
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تر گزارش بدهند. ما ه  در اینجا از چند ماه پويش یوک  وارگروه  را تخوکيل دادیو       به مسئوالن باال

براى اینکه در سه قوه مو و  را دنقال  نند. حاال در مجلس ه   ميسويون  بوراى ایو   وار تخوکيل      

اى براى ای   ار هست. باید  ار را سرعت بقخخند. سورعت بخخويدن    شده، در دولت ه  مجموعه

ارد با اینکوه  وار شوتابزده انجوام نگيورد  یعنو  ماالعوات را بکننود و اهورافش را هو            به  ار منافات ند

نظر مخورت بکنند. ایو  یوک وظيفوه اسوت  وه هموه بایود در  وار          درست بسنجند  با آدمهاى صاحن

 خودشان جدى باشند.

« فالو »ى بخش هاى ای  سياست ها را مد نظر قرار بدهند. ای  سياست هوا از بنود    دوم اینکه همه

 ه خودش دو بخش است: یک بخوش آزاد  وردن دولوت از    « الف»پن  بند است. بند «. ه»دارد تا بند 

بوه آن شور تها اشواره شوده  یعنو  چيزهوای   وه         44بار سنگي  شر تهای  است  ه در  یل اصل 

ه بود و باید خودش را زودتر از اینها خال   ند. یک بخش دیگر ای  است  ه ب 44مربو  به صدر اصل 

 44شود  ه در مواردى  ه مخوابه صودر اصول     مردم، به بخخهاى خصوص  و تعاون  اجازه داده م 

هاست و خصوصيات   وه مربوو  بوه تعواونی      مربو  به تعاون « (»گذارى  نند. بند  هست، سرمایه

مربو  به واگذاری هاست  یعن  واگوذارى هموان شور تهای   وه     «  »هاست، در آن   ر شده. بند 

بواز خوودش دو   « د»آمده  با یک اسوتثناهای . چنود اسوتثنا در آنجوا   ور شوده. بنود         44اصل در صدر 

بخش دارد. یک بخش الزامات،  ه دولت  ارهای  را باید انجام بدهد تا ای  انتبال صحيح انجام بگيورد  

و تسهيل بخود و بخش خصوص  بوه ایو   وار رغقوت پيودا  نود  یوک بخوش هو  مربوو  بوه مصوارف             

ازاى او و درآمود او    ننود، مابوه   ای  است  ه وقت  به بخش خصوص  یا تعاون  واگذار مو  درآمدهاى 

است، مربوو  بوه سياسوت هواى     « ه»آید، در  جا مصرف بخود. بند آخر ه   ه بند   ه در دولت م 

گوذارى  نود،    حا ميت  دولت است. دولت سياست هاى حا ميت  خودش را باید حفوظ  نود، برناموه   

گذارى  ند، متمر ز بخود  در یک مووارد   د، هدایت  ند، در یک موارد خاص  سرمایهسياستگذارى  ن

ى ای  بندها باید با ه  مد نظر قرار بگيرد. وااّل ما بعضو    خاص ، از ققيل آنچه  ه عر   ردی . همه

مود و  از ای  بندها را جلو بيندازی ، بعض  از بندها را فراموش  ني ، ای  عدم تعادل به وجوود خواهود آ  

 درست نيست.

سوازى مبوررات اسوت. مبوررات را       ار سوم   ه باید انجام بگيرد  ه ققاًل ه  اشاره  وردی ، شوفاف  

بایست  شفاف  رد  ه جاى توجيه و تقودیل و تعقيور و تأویول نقاشود. راه هواى تبلون بسوته بخوود،         

 جلوى  سان   ه اهل سوءاستفاده از ظواهر قواني  هستند، گرفته شود.

رسان  به مردم است. مردم باید در جریوان جز يوات  وار     رى  ه الزم است انجام بگيرد، اهال  ار دیگ

گوذارى  ننود،    تواننود سورمایه   توانند فعاليت اقتصادى  نند،  جا م  قرار بگيرند و بدانند  ه در  جا م 

ایو   اهالعنود. سوال گذشوته وقتو       تواننود در یوک تعواون  وارد شووند. غالون موردم بو         هور مو   چه

سياسووت هووا از تلویزیووون اعووالم شوود و گفتووه شوود، بعضوو  از خوووا  شوونيدند، خوشووقخت شوودند    

دیدی ، اصاًل توجه نداشوتند  وه مو وو  چيسوت! بایود بوراى        خوشحال شدند. اغلن مردم  ه ما م 

تواننود از  موک دولوت اسوتفاده  ننود، بخوش        مردم تخریح بخوود  تقيوي  بخوود  بداننود چگونوه مو       

توانود بوه او  نود  چوه      تواند استفاده  ند، دولوت چوه  موک هوای  مو       امتيازات  م خصوص  از چه 

 گذارى  نند. توانند وارد بخوند و سرمایه  ند، در  جاها م  حمایت های  م 
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 ار بعدى مسئله تبني  است  ه اشاره  ردی   ه حتمًا مر ز پكوهخهاى مجلس و بخخهاى مربو  

ًا به قوانين   ه الزم است، بتردازند و اینها را تهيوه  ننود  فوراه     به ای  مسئله در مجلس، باید واقع

  نند و با دولت ه  همکارى و همفکرى  نند.

و آخووری  مالوون هوو  حمایووت  اموول قضووا   از مالکيتهوواى قووانون  اسووت. بووه نظوور مووا اگوور چنانچووه   

حترم سوه قووه هو      ه عمدتًا در اینجا جمع هستيد و رؤساى م -شاءالل ه مسئوالن ما همت  نند  ان

هاى حر وت   توان نخانه شاءالل ه در ظرف دو سه سال م  ان -در جریان ای  نظرات  اماًل قرار گرفتند 

 شاءالل ه به آینده اميدوارتر شد. صحيح و تغيير محسوس را در  خور به چخ  دید و ان

 و الّسالم علیکم و رحمةاللَّه و برکاته

 سید علی خامنه ای

 


