
ایران و اجراء  متن قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

  ٢٥/٣/١٣٨٧  قانون اساسی) ٤٤(سياستهای کلی اصل چهل و چهارم 

   

  جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

  رئيس محترم جمهوری اسالمی ایران 

قانون اساسی ) ١٢٣( در اجراء اصل یکصد و بيست و سوم١٨/٢/١٣٨٦ مورخ ٢٢٨١٤/٣٦٤٦٦ شماره  عطف به نامه

ایران  ایران قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی اسالمی جمهوری

 مجلس ٨/١١/١٣٨٦به مورخ قانون اساسی مصوب جلسه علنی روز دوشن) ٤٤(و اجراء سياستهای کلی اصل چهل و چهارم 

قانون اساسی جمهوری ) ٤٤(شورای اسالمی که با عنوان الیحه یک فوریتی اجراء سياستهای کلی اصل چهل و چهارم

شورای اسالمی تقدیم ومطابق اصل یکصد  اسالمی ایران و واگذاری فعاليتها و بنگاههای دولتی به بخش غيردولتی به مجلس

 جمهوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیيد آن قانون اساسی) ١١٢(و دوازدهم

  .گردد مجمع به پيوست ابالغ می

  علی الریجانی

  رئيس مجلس شورای اسالمی

   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

   

ایران و اجراء سياستهای  قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

  کلی

  قانون اساسی ) ٤٤(اصل چهل و چهارم

   تعاریف-فصل اول 

  :شود  کار برده می  در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به-١ماده 

شود که در آن خریداران و فروشندگان، کاالها و خدمات مشابه یا جانشين   فضایی جغرافيایی یا مجازی اطالق میبه :  بازار-١

  .کنند  نزدیک را مبادله می

  . گيرد تواند مورد مبادله و استفاده قرار   منقول و یا غيرمنقول که می هرشیء :  کاال-٢

  .فرایند توليد آن قابل تفکيک نيستمحصول غيرملموسی که استفاده از آن از :  خدمت-٣

  .که دارای شخصيت حقوقی یا حقيقی باشد کند، اعم از آن  واحد اقتصادی که در توليد کاال یا خدمت فعاليت می:  بنگاه-٤

  . شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکيل شده باشد:  شرکت-٥

 یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل یک عضو را در هيأت مدیره ميزانی از سهام:  سهام مدیریتی-٦

  .شرکت دارد

  . که دارنده آن قادر به تعيين اکثریت اعضاء هيأت مدیره شرکت باشد حداقل ميزان سهام مورد نياز برای آن:  سهام کنترلی-٧

 مجلس ١٣٧٠ایران مصوب  عاونی اقتصاد جمهوری اسالمیشخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش ت:  شرکت تعاونی-٨

است و اصالحات بعدی آنها تشکيل شده   که نسخ نشده١٣٥٠و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب  شورای اسالمی

  .شود  این نوع شرکت تعاونی متعارف نيز ناميده می. باشد

های مذکور در این قانون  ا رعایت قانون تجارت و محدودیتعام است که ب نوعی شرکت سهامی: عام  شرکت تعاونی سهامی-٩

  . تشکيل شده باشد

عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائين درآمدی  نوعی تعاونی متعارف یا سهامی:  شرکت تعاونی فراگير ملی-١٠

اعضاء آن باید از %) ٧٠(د درصدعضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکيل حداقل هفتا. شود  تشکيل می

  . دهک پائين درآمدی باشند سه

وضعيتی در بازار که در آن تعدادی توليدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای توليد، خرید و یا فروش کاال یا خدمت :  رقابت-١١

ين قيمت را در بازار نداشته باشند یا یک از توليدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعي طوری که هيچ کنند، به  فعاليت می

  .برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد

کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به  وضعيتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت توليد:  انحصار-١٢



  . فعاليتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده  تمامی-گروه یک

  .اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده قانون) ٤٤(رم  فعاليتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چها-گروه دو

  : های مشمول این گروه عبارتند از  فعاليتها، مؤسسات و شرکت- گروه سه

  ، )فرکانس(های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد شبکه) ١

  های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،  شبکه) ٢

  و امنيتی به تشخيص فرماندهی کل نيروهای مسلح،  ، انتظامی ات محرمانه یا ضروری نظامیتوليد) ٣

  های استخراج و توليد نفت خام و گاز،  شرکت ملی نفت ایران و شرکت) ٤

  معادن نفت و گاز، ) ٥

 صادرات، بانک توسعه ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک بانک مرکزی جمهوری اسالمی) ٦

  کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 

  بيمه مرکزی و شرکت بيمه ایران، ) ٧

  های اصلی انتقال برق،  شبکه) ٨

  ایران،  سازمان هواپيمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتيرانی جمهوری اسالمی) ٩

  های بزرگ آبرسانی،  سدها و شبکه) ١٠

  رادیو و تلویزیون،) ١١

بندی فعاليتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پيشنهاد وزارت  انطباق و طبقهتشخيص، 

گروه سه، مصوبه هيأت وزیران باید به ) ٣(رسد و در مورد بند   ماه به تصویب هيأت وزیران می ودارایی ظرف شش اموراقتصادی

  .تصویب فرماندهی کل نيروهای مسلح برسد

  :شود  شرح زیر تعيين می  قلمرو فعاليتهای اقتصادی دولت به- ٣ماده 



گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعاليت آنها مشمول گروه یک   مالکيت، سرمایه-الف 

لتی، مشارکت با ای، تأسيس مؤسسه و یا شرکت دو این قانون است، اعم ازطرحهای تملک دارایيهای سرمایه) ٢(مادة 

  .غير دولتی، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی بخش

برداری  ، حق بهره الشرکه، حقوق مالکانه  دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم- ١تبصره 

این قانون ) ٢(دولتی که موضوع فعاليت آنها جزء گروه یک مادة، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غير  و مدیریت خود را در شرکتها

های خصوصی،  ایران به بخش است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

  .غيردولتی واگذار نماید تعاونی و عمومی

این قانون و بعد از انقضاء قانون ) ٢(بوط به گروه یک ماده تداوم مالکيت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مر-٢تبصره 

و یا شروع فعاليت در موارد ضروری تنها با پيشنهاد دولت  برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

  . و برای مدت معين مجاز است و تصویب مجلس شورای اسالمی

تواند برای فعاليتهای گروه یک  های نوین و صنایع پرخطر، دولت می و یا در زمينه فناوری در مناطق کمتر توسعه یافته - ٣تبصره 

با %) ٤٩(ونه درصد  ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل از طریق سازمانهای توسعه) ٢(ماده

سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف دراین موارد دولت مکلف است . گذاری کند های غير دولتی مشترکًا سرمایه بخش

  . برداری به بخش غير دولتی واگذار کند سه سال پس از بهره

) ٢(از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده %) ٨٠( دولت مکلف است هشتاددرصد-ب 

  .غيردولتی واگذار نماید ونی و عمومیهای خصوصی، تعا آهن را به بخش این قانون به استثناء راه و راه

این قانون با توجه به حفظ ) ٢( دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتی در فعاليتهای گروه دو ماده -١تبصره 

گذاری نماید که سهم دولت از  حاکميت دولت، استقالل کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به ميزانی سرمایه

  . ارزش این فعاليتها در بازار بيشتر نباشد%) ٢٠(ت درصد بيس

بخشهای دولتی و غيردولتی در  سهم بهينه . آهن هستند  ـ بخشهای غيردولتی مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه٢تبصره 

وزارت اموراقتصادی و دارایی وترابری و  ای خواهد بود که به پيشنهاد مشترک وزارت راه نامه فعاليتهای راه و راه آهن مطابق آئين

  .قانون اساسی خواهد رسيد) ٤٤(به تصویب شورای عالی اجراء سياستهای کلی اصل چهل و چهارم

 ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين کاالهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معين، ٣تبصره 

  .تمهيدات الزم را بيندیشد

این قانون منحصرًا در اختيار دولت ) ٢( ی، مالکيت و مدیریت در فعاليتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادةگذار  سرمایه-ج 

  .است

این ) ٢(های غيردولتی درفعاليتهای گروه سه ماده  خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش-١تبصره 

اقتصادی  ماه به پيشنهاد وزارت امور نامه ای که ظرف مدت شش بق آئيندولت ط%) ١٠٠( قانون به شرط حفظ مالکيت صددرصد

  . رسد، مجاز است ربط به تصویب هيأت وزیران می و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی

و امنيتی نيروهای مسلح و امنيتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط  ، انتظامی نامه مربوط به کاالها و خدمات نظامی آئين

  .فاع و پشتيبانی نيروهای مسلح تهيه و جهت تصویب به فرماندهی کل نيروهای مسلح تقدیم خواهد شدوزارت د

های سالمت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول این قانون نيست و هرگونه توسعه توسط   فعاليتهای حوزه  ـ٢تبصره 

ای خواهد بود که  ها مطابق الیحه ر این حوزهبخشهای دولتی و غيردولتی و همچنين هرگونه واگذاری به بخش غيردولتی د

  .رسد سال از ابالغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسالمی می ظرف مدت یک



سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این   بنگاههای غير دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک-٣تبصره 

  .ده تطبيق دهندما

پردازند، از   الحسنه می ای که منحصرًا به امر قرض الحسنه های قرض و صندوق الحسنه های اعتباری قرض  ـ تعاونی٤تبصره 

  .باشند  شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می

 و اصالحات بعدی آن و شرکتهای ١٣٦٦مصوب  قانون محاسبات عمومی) ٥(غيردولتی موضوع ماده   مؤسسات عمومی- ٦ماده 

سهم بازار هر کاال و یا خدمت را %) ٤٠(تابعه و وابسته آنها حق مالکيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعًا حداکثر تا چهل درصد 

  .دارند

یت های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعا  تأدیه بدهی-١تبصره

  .های مقرر در این قانون مجاز است سقف

 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد - ٢تبصره

  .جهت اتخاذ تصميم اعالم نماید) ٤٤(عالی اجراء سياستهای کلی اصل چهل و چهارم مغایر، آن را به شورای

های غيردولتی در  گذاری و صدور مجوز فعاليتهای اقتصادی برای بخش ه منظور تسهيل و تسریع در امر سرمایه ب- ٧ماده 

های  شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه این قانون، شوراهای اسالمی) ٨٦(قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده

وکار با رویکرد حذف  گذاری و کسب ها و مجوزهای سرمایه ر بر صدور پروانهصنفی موظفند ترتيبی اتخاذ نمایند تا کليه مقررات ناظ

سازی فعاليتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب  مجوزهای غيرضروری، تسهيل شرایط دریافت مجوزها و شفاف

یخ ثبت درخواست توسط مرجع ای اصالح، تهيه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تار این قانون به گونه

ربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم صورت  در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی.ربط کتبًا داده شود ذی

هزینه های قانونی را کتبًا به متقاضی اعالم و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نياز به حسابهای اعالم 



  .ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعالم نماید  در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی-١تبصره 

ربط در پایان مدت اعالم شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت   در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی-٢تبصره 

گذاری استان قابل طرح  قاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایهمنفی بودن پاسخ، چنانچه مت

  . است

ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی،  گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ستاد سرمایه

این . شود  زیست هر استان تشکيل می ات کل تعاون و حفاظت محيطکاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادار

ربط رسيدگی  ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی

 و فرد یا افراد متخلف کند و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجدید رسيدگی به تقاضای متقاضی را صادر می

گونه افراد را تأیيد نماید به مجازاتهای مقرر در  چنانچه هيأت، تخلف این. نماید  ربط معرفی می را به هيأت تخلفات اداری ذی

جلسات ستاد با حضور . محکوم خواهند شد) ٧/٩/١٣٧٢مصوب (قانون رسيدگی به تخلفات اداری ) ٩(به بعد ماده» د«بندهای

  .ء رسميت دارد و تصميمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر استدو سوم اعضا

در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرااستانی نياز داشته باشد به اعتراض وی در هيأتی متشکل از معاونين 

مقرر در این تبصره رسيدگی خواهد و دارایی یا معاون وی به ترتيب  الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی ربط فوق دستگاههای ذی

  . شد

 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کليه مراجع صدور مجوز یا -٣تبصره 

بار  ه یکگذاری در کليه فعاليتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ما برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه پروانه کاری یا بهره

این کتاب راهنما تنها مستند تعيين . با رویکرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهای غير ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد

هيچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بيشتر از . گذاری است تکاليف متقاضيان سرمایه

  .لبه کندموارد مصرح در آن را مطا

فعاليتهای  زدایی و تسهيل شرایط صدور مجوزها و پروانه  رئيس جمهور موظف است هيأتی را مأمور نظارت بر مقررات-٤تبصره 

این هيأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوایح مورد نظر را تهيه و . اقتصادی نماید

  .یدتقدیم هيأت وزیران نما

بار اطالعات  کنند، موظفند هر شش ماه یک   کليه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی صادر می-٥تبصره 

مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان 

  .ع عموم منتشر نمایندقرار داده و برای اطال

  .ماه به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد ودارایی ظرف مدت سه نامه اجرائی این ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادی آئين

   

شود، عينًا و با اولویت  این قانون مقرر ) ٢( هر امتيازی که برای بنگاههای دولتی با فعاليت اقتصادی گروه یک و دو ماده - ٨ماده

  . غيردولتی باید درنظر گرفته شود رای بنگاه یا فعاليت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومیب

 دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کليه امتيازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعميم -تبصره 

  . دهد

   سياستهای توسعه بخش تعاون-فصل سوم 

ریزی کشور، وزارت  و برنامه کشاورزی، سازمان مدیریت وسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد سند ت-الف

ایران که در  مرکزی جمهوری اسالمی تعاون  ایران و اطاق  و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی اموراقتصادی



د، این حمایت برای کن   ارائه می-جز مالياتها   به– در کليه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غيردولتی مشوقهایی را -ب

  . بيش از بخش غيرتعاونی خواهدبود%) ٢٠(درصد  تعاونيها بيست

  :  تعاونی انجام خواهد گرفت های زیر در شرکتهای این ماده، حمایت» ب« عالوه بر حمایت موضوع بند–ج 

 که اعضاء آن درزمان  نیالحسنه برای تأمين تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاو  کمک بالعوض و پرداخت تسهيالت قرض-١

  . دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند

  %).٢٠(درصد  ميزان بيست بيمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به  تخفيف حق-٢

   

  .صورت رایگان وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به  ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره-٣

   

  . اندازی شرکت تعاونی گذاری اوليه برای راه های سرمایه  پرداخت یارانه سود تسهيالت بانکی و سایر هزینه-٤

  .سازی اراضی  کمک به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازی بانک اطالعاتی، تملک و آماده-٥

 فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی های فراگيرملی برای عام و تعاونی   کمک به تشکيل شرکتهای تعاونی سهامی-د 

  .تخصصی

  . حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون-هـ 

ارزی توسط دولت برای تأمين   تأسيس بانک توسعه تعاون با سرمایه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ریال از محل حساب ذخيره-و 

  .ای بخش تعاون منابع سرمایه

حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانين و مقررات بانکی با پيشنهاد مشترک اساسنامه این بانک 

بانک مذکور خواهد  وزیر تعاون رئيس مجمع عمومی. رسد وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب هيأت وزیران می

  . بود

گذاری تعاون بدون  عاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه صندوق تعاون پس از تأسيس بانک توسعه ت-١تبصره 

  .شود  داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می

  .شود  شعب صندوق با کليه امکانات، دارایی و نيروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می

دارایی، رئيس سازمان  و  اقتصادی  یرامورحساب فی مابين صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وز تسویه

  .گردد  ماه پس از واگذاری شعب انجام می ریزی کشور ظرف حداکثر سه مدیریت و برنامه

های دولت به بخش تعاون صرف   سهم دولت از سود قابل تقسيم بانک توسعه تعاون برای تأمين بخشی از کمک-٢تبصره 

  .شود  می

ین ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستایيان، افراد تحت  حمایتهای مذکور در ا-٣تبصره 

  . پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود



» ها گيری و توانمند سازی تعاونی شکل« منابع الزم برای اجراء این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت عنوان -ز

  . هد شدمنظور خوا

 وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونيها و بهبود سياستهای توسعه -ح

ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در  ایران ظرف شش بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی

  .م و لوایح مورد نياز را به هيأت وزیران پيشنهاد نمایدقوانين و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدا

%) ٤٩(ونه درصد  های تعاونی مجازند در بدو تأسيس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل  کليه شرکتها و اتحادیه- ١٠ماده 

 همين نسبت به شرط کل آراء و تصدی کرسيهای هيأت مدیره به%) ٣٥(وپنج  سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی

عدم نقض حاکميت اعضاء و رعایت سقف معين برای سهم و رأی هر سهامدار غيرعضو که در اساسنامه معين خواهد شد به 

گذاری  فروش به اشخاص غيرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه. اشخاص حقيقی یا حقوقی غيرعضو واگذار نمایند

  . خارجی باشد

قانون ) ٦٢(و ) ٦١(های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد  ی تعاونی مجازند نسبت به تشکيل اتحادیههمچنين شرکتها

ایران  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی) ٤٣(ماده » ٢« و بدون رعایت تبصره ١٣٥٠شرکتهای تعاونی مصوب سال 

  .  اقدام نمایند١٣٧٠ مصوب

نی ميزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام یا حجم معامالت آنها با های تعاو در مجمع عمومی انواع اتحادیه

  .گردد  اتحادیه یا تلفيقی از آنها وفق اساسنامه تعيين می

  .قانون تجارت خواهد بود) ١٢٩(های تعاونی مشمول ماده  معامالت مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه

 و اصالحات بعدی آن الحاق ١٣٦٦قانون مالياتهای مستقيم مصوب ) ١٠٥(به ماده » ٦« متن زیر به عنوان تبصره -١١ماده 

  :گردد  می

عام مشمول بيست  های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی  درآمد مشمول ماليات ابرازی شرکتها و اتحادیه-٦تبصره 

  . باشد  تخفيف از نرخ موضوع این ماده می %)٢٥(وپنج درصد

عام با رعایت شرایط زیر  های سهامی زارت تعاون موظف است تمهيدات الزم را به منظور تشکيل و توسعه تعاونی و-١٢ماده 

  :معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید

 حداکثر سهم هر شخص حقيقی، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نباید از نيم درصد سرمایه شرکت -١

  .تجاوز کند

عام باشند  فراگيرملی یا تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی  اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی-٢

سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و . سهام را دارند%) ١٠(درصد  حداکثر حق مالکيت ده

  .را دارنداز سهام %) ٥(غيرمستقيم خود حداکثر حق مالکيت پنج درصد 

ونه درصد  یافته تا چهل  هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه-٣

فعاليتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود %) ٢٠(درصد و در سایر مناطق تا بيست%) ٤٩(

مجاز به مشارکت %) ٤٩( درصد ونه و جمعًا تا چهل%) ٢٠(ولتی نيز هر یک تا بيست درصدمؤسسات عمومی غير د. هستند

  .هستند

غيردولتی و شرکتهای دولتی مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان  در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی

  .بيشتر گردد%) ٤٩(درصد  ونه های هيأت مدیره نباید از چهل سهام و چه در کرسی

 در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غيرسهامدار -٤

  .شرکت در خرید این سهام تقدم دارند



 هر .بندی برگزار خواهد شد  عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوک در تعاونی سهامی  مجامع عمومی-٥

برای رعایت حقوق . حضور یابند یک از سهامداران مخيرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقيمًا در مجمع عمومی

تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی  شود که مشترکًا توسط وزارت  ای تعيين می نامه بندی در آئين سهامداران خرد نحوه بلوک

  .رسد  ت وزیران میپيشنهاد و به تصویب هيأ

 کليه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکيت سهام مقرر در -٦

هر توافقی بر خالف حکم این بند باطل . اساسنامه به تشخيص هيأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند

  .هد بودو بالاثر خوا

  .های تعاون درآیند توانند به عضویت اطاق  عام می  شرکتهای تعاونی سهامی-٧

   ساماندهی شرکت های دولتی-فصل چهارم 

وری و اداره مطلوب شرکتهایی  منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره  به - ١٣ماده 

  :مانند دولت مکلف است  ن در بخش دولتی باقی میاین قانو) ٣(که با رعایت ماده 

گذاری و اعمال وظایف حاکميتی را که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب   کليه امور مربوط به سياست-الف

ات دولتی ها و مؤسس شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه  دولت تعيين می

  .ربط محول کند تخصصی ذی

ای خواهد بود که به تصویب  نامه  تبدیل وضعيت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئين-تبصره 

  .هيأت وزیران خواهد رسيد

ها صرفًا در  نای بانکها و بيمهشوند به استث  مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکيل می   شرکتهایی که دولتی باقی می-ب

  :دو قالب فعاليت خواهند کرد

  . جمهور است شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقيمًا دولت و یا رئيس مجمع عمومی آن رئيس) ١

تأسيس شرکت جدید یا تملک . شرکتهای عملياتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند) ٢

ای که قانون برای آنها تعيين کرده باشد و ثانيًا   در محدوده کتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اوًالشر

  . سهام شرکتهای تأسيس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید%) ١٠٠(صددرصد

 فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعاليت گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی  مشارکت و سرمایه-١تبصره 

این حکم شامل بانکها، مؤسسات . گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند پذیر با فعاليت شرکت سرمایه شرکت سرمایه

  .شود  گذاری آنها نمی ها و شرکتهای سرمایه اعتباری، بيمه

قتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پيشنهاد  ميزان و چگونگی مالکيت سهام سایر بنگاههای ا-٢تبصره 

گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به  واعتبار به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد ولی در هر صورت سرمایه شورای پول

  . ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضيان تسهيالت، خللی ایجاد نماید گونه

و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پيشنهاد مشترک وزارت  افتتاح -٣تبصره 

های دولتی از شمول  بانکها و بيمه. کشوروتصویب هيأت وزیران مجاز است ریزی مدیریت وبرنامه ودارایی وسازمان  اموراقتصادی

  . این حکم مستثنی هستند

ذ نماید که تغيير و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر  دولت مکلف است ترتيباتی اتخا- ٤تبصره 

  .صالح برسد گيرند به تصویب مراجع ذی  اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می



  .الثر اعالم نمایدا های آن را ملغی های مغایر با موضوع این ماده و تبصره العمل ها و دستور نامه  دولت موظف است آئين- ٥تبصره 

  .ها خاتمه یابد  کليه واگذاری١٣٩٣ عمليات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گيرد که حداکثر تا پایان سال - ١٤ماده 

ای را به صورت سازمانهای   حرفه–های تأسيس انجمنهای صنفی  ماه زمينه است حداکثر ظرف شش  دولت موظف– ١٥ماده 

و تکنولوژی در  ای و توسعه علمی حرفه ای، اصول اخالق این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه. دمردم نهاد فراهم نمای

ها نظر  دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصالح ضوابط و مقررات از این انجمن. نمایند های مرتبط فعاليت می رشته

  . مشورتی أخذ نمایند

 سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههای مشمول واگذاری، هيأت  انسانی، حفظمنظور حمایت از نيروی   به– ١٦ماده 

در برابر بيکاری بيمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام  واگذاری مکلف است کليه کارکنان هر شرکت را پيش از واگذاری،

  :دهد

 که برای این ٢٦/١٠/١٣٨٥ نوسازی صنایع مصوب قانون بازسازی و) ١٠(و ) ٩( بازنشستگی پيش از موعد براساس مواد -١

  . گردد   تمدید می١٣٩٣بنگاهها تا پایان سال 

  .  بازخرید بر اساس توافق-٢

 تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری   ـ پس از اقدامات فوق،٣

  .شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارندبگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار 

 ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا ٤

  .غيرمالی از جمله تخفيف در اصل قيمت اعالم نماید

 راسًا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای کارگيری نيروی مازاد در واحدهای دیگر  آموزش و به-٥

  . وغيرمالی مالی

 اعمال مشوقهای مالی و یا غيرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پيشنهاد هيأت -١تبصره 

  .سی خواهد رسيدقانون اسا) ٤٤(واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سياستهای کلی اصل چهل و چهارم 

 خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غيرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال -٢تبصره 

  .موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هيأت واگذاری ارائه کنند

   فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی-فصل پنجم 

ماه از تصویب این قانون کليه بنگاههای  این قانون مکلفند ظرف شش) ٨٦( دستگاههای دولتی موضوع ماده کليه- ١٧ماده 

آوری، وضعيت  این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن) ٢(ماده) ٢(و ) ١(های  دولتی مشمول گروه

 به محصول توليدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکتها و مالی، روابط صنعتی و ميزان حساسيت مصرف کننده نسبت

این قانون، پيشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نيروی انسانی، فهرست ) ٣(ماده» ١«حقوق و دارایيهای مصرح در تبصره 

 وزارت امور اقتصادی و اموال منقول و غيرمنقول، کليه اطالعات و مدارک الزم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به

  .دارایی ارائه نمایند

های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را   وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطالعات و مدارک و صورت-الف 

  .دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیيد نماید

است در صورت تقاضای خریدار، اطالعات، مدارک و صورتهای مالی تأیيد شده را در  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف -ب

  . اختيار آنها قرار دهد

 سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و -ج

  .بندی مشخص دو ماهه انجام دهد مانفرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با ز



بندی بنگاهها، تأیيد صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به  نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه آئين

  .ماه به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد ودارایی حداکثر ظرف مدت سه پيشنهاد وزارت اموراقتصادی

این قانون ) ٨٥(احکام این ماده و یا ارائه اطالعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطالعات مشمول حکم ماده  تخلف از - ١تبصره 

  . است

های مالی   اعضاء هيأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش- ٢تبصره 

این قانون ) ٧٥(و ) ٧٢(نگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعی ب

  . محکوم خواهند شد

های مالی غيرواقع را  سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش  سازمان خصوصی- ٣تبصره 

  .ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید با رأی مراجع ذی

 جهت تسهيل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاری اقدامات -١٨ماده 

  :شود  زیر انجام می

  .شود  ودارایی منتقل می  کليه حقوق مرتبط با اعمال مالکيت بنگاهها به وزارت اموراقتصادی-١

نتقال اموال و دارایيهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم  از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و ا-٢

  .تصرف غيرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پيگرد قانونی است

صرفًا در (شود در اساسنامه ومقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غيردولتی می  ـ به هيأت واگذاری اجازه داده ٣

در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاری و اداره شرکتها، اصالحات الزم را انجام ) سال و قابل تمدید تا دوسال ت یکمد

  .در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نيستند. دهد

 عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند  وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کليه شرایط الزم را برای-٤

  . این قانون فراهم نماید) ٢٠(ماده » الف«

 ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل ٥

شوند و به نحو موجود قابل واگذاری   و یا در قالب غيرشرکتی اداره میشوند  واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی

باشند و صرفًا به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک  نمی

 ١٣٩٢این حکم تا پایان سال . مایداین قانون اقدام ن) ٣(ماده » الف«بند» ٣«و » ٢«های  سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره

  .معتبر است

تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقيقی و حقوقی    وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می-تبصره 

  . دولتی و یا غيردولتی حسب مورد استفاده کند

ن ماده از کليه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و  هيأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد ای- ١٩ماده 

و  اجاره، پيمانکاری عمومی(و واگذاری مدیریت ) اجاره به شرط تمليک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال (مالکيت 

  .، تجزیه، واگذاری، انحالل و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید)پيمان مدیریت

  .دهد  در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هيأت واگذاری رأی به واگذاری می:  واگذاری-الف 

واگذاری  در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصالحات ساختاری بنگاه قابل:  بازسازی ساختاری-ب 

کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال   وبی که هيأت واگذاری مشخص میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچ  می

  .دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است. بازسازی ساختاری نماید

تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به   همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاری می

برداری از شرکت مورد اجاره را  در این موارد هيأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره. غيردولتی، موافقت نمایدهای  بخش

  .از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند دقيقًا مشخص نماید و پس از بررسی صالحيت فنی و علمی



این قانون موجب انتقال موقعيت انحصاری ) ١( ماده) ١٢(در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند :  تجزیه-ج 

تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا    واگذاری می شود، هيأت  های غيردولتی می شرکت دولتی به بخش

  .وری آن، نسبت به تفکيک و تجزیه شرکت اتخاذ تصميم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد افزایش بهره

تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه   دولت می: ـ ادغامد 

  .دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید

را بدون محو شخصيت حقوقی هرکدام به یک ) تحصيل شونده(تواند سهام چندشرکت قابل واگذاری دولت می: تحصيل-هـ 

منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری ) تحصيل کننده(ابل واگذاری دیگرشرکت ق

  .شرکت تحصيل کننده اقدام نماید

در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن :  انحالل-و 

ش خالص دارایيهای شرکت منفی باشد و یا به هر دليل موجه انحالل آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت نگردد، یا ارز

  .تواند رأی به انحالل شرکت دهد  واگذاری می

تواند نسبت به هبه و یا صلح غيرمعوض شرکتهای دولتی   در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت می:  هبه یا صلح غيرمعوض-ز

که شرکت  غيردولتی مشروط بر این این قانون که غير قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی) ٢(دهموضوع گروه دو ما

نامه اجرائی این ماده مشترکًا توسط وزارت  آئين. گيری نماید مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصميم

  .رسد  ماه به تصویب هيأت وزیران می کشور تهيه وظرف ششریزی  مدیریت و برنامه امور اقتصادی و دارایی و سازمان

 نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، -١تبصره 

بنگاههایی که . اف استوانتقال مع تحصيل و انحالل تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل

یابند تا زمان واگذاری نيز از شمول ماليات   وانتقال می شوند یا بين دستگاههای اجرائی نقل در اجراء این قانون واگذار می

همچنين انتقال سهام به شرکتهای تأمين سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از ماليات . وانتقال معاف هستند نقل

  .ل معاف استوانتقا نقل

 پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پيش از -٢تبصره 

  .واگذاری باشد بر عهده دولت است

  :این قانون به شرح زیر خواهد بود) ٣(تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده   نحوه واگذاری طرحهای نيمه-ح

  واگذاری طرحها به بخش غيردولتی از طریق مزایده، -١

تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غيردولتی ظرف   مشارکت با بخش غيردولتی و آورده طرح نيمه-٢

  برداری آن، سه سال بعد از بهره

  برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غير دولتی،   واگذاری حق بهره-٣

  های طرح، برداری در طرحهای غيرانتفاعی در مقابل تکميل طرح برای مدت معين متناسب با هزینه اری حق بهره واگذ-٤

، اجتماعی و سياسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری   طرحهایی که توجيه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی-تبصره 

  .د شددولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواه

  .گيرد  و رعایت ترتيب، به روشهای زیر تصميم می) الف(بند  هيأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجيح -٢٠ماده 

  سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،   فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی-الف

  جی، در بازارهای داخلی و یا خار  فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی-ب

   فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره، -ج



گذاری خارجی و قانون بازار اوراق    مجوزعرضه سهام دربورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه-١تبصره

های کلی  ـ به پيشنهاد هيأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سياست١/٩/١٣٨٤ایران ـ مصوب  بهادار جمهوری اسالمی

  . شود  قانون اساسی صادر می) ٤٤(چهل وچهارم اصل

 در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه -٢تبصره 

ير ملی در قالب سهام های فراگ همچنين استفاده از روش مذاکره به غير از واگذاری به تعاونی. هيأت واگذاری مجاز است

عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای دارایيهای فيزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتًا 

عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نياز باشد به مدیران و یا  دارایيهای نامشهود باشد و نيز شرکتهای سهامی

تشخيص شرایط مدیران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاری . ارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز استگروهی از مدیران و ک

  .است

از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و %) ٥( فروش اقساطی حداکثر پنج درصد – ٣تبصره 

شرایط مدیران مشمول و نيز ضوابط روش . مد مجاز استبه سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآ%) ٥(حداکثر پنج درصد 

  .شود  اقساطی، توسط هيأت واگذاری تعيين می

این ماده » ج«و » ب« وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای -٤تبصره 

  .نی در اولویت خرید قرار گيردشوند ترتيبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاو واگذار می

  .است  الزامی١٣٨٠گذاری خارجی مصوب   در کليه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه-٥تبصره 

بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر  گذاری و زمان  قيمت-٢١ماده 

  :خواهد بود

گذاری عرضه اولين بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام،  سهام، قيمت  در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی-الف 

روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از 

در عرضه . ی و تصویب هيأت واگذاری تعيين خواهد شدساز انجام مطالعات کارشناسی با پيشنهاد سازمان خصوصی

  .است  ـ الزامی٩/١٣٨٤/ ایران ـ مصوب اسالمی  اوراق بهادار جمهوری  سهام رعایت قانون بازار عمومی

االجاره و   در مورد فروش دارایيها، قراردادهای اجاره و پيمان مدیریت، تعيين قيمت فروش دارایيها، تعيين ميزان مال-ب 

زحمه پيمان مدیریت و سایر شرایط الزم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون ال حق

  .سازی و تصویب هيأت واگذاری باشد مناقصات و معامالت دولتی به پيشنهاد سازمان خصوصی

قابل اجراء است   مجلس شورای اسالمی١٣٨٣ب ای در چهارچوب قانون مناقصات مصو ای و دومرحله  مزایده یک مرحله–تبصره 

  . در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معامالت دولتی مجری است

گذاری جهت تعهد  تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمين سرمایه و سرمایه  سازی می  سازمان خصوصی- ٢٢ماده

توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد   گونه مؤسسات می این. د خرید سهام استفاده نمایدنویسی یا تعه پذیره

  .نویسی که به تأیيد هيأت واگذاری خواهد رسيد خریداری نمایند پذیره

  .رسد ماه از تصویب این قانون به تصویب زیراموراقتصادی ودارایی می دستورالعمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه

الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمين سرمایه  شود، حق  سازی اجازه داده می  به سازمان خصوصی-تبصره 

. گيرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد  نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره

  . در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شدالزحمه مزبور ضوابط پرداخت حق

 سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، - ٢٣ماده 

  : بالفاصله با انتشار اطالعيه ای در روزنامه کثير االنتشار موارد زیر را اعالم کند



 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعاليتهای واگذاری ساالنه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه –تبصره 

  . برساند سال بعد به اطالع مجلس شورای اسالمی

اونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت  وزیر، مع-٢٤ماده 

قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و ) ٤٤(دارند، اعضاء هيأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سياستهای کلی اصل

، اعضاء )حسب مورد (گيرد  عه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار میمدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تاب

اندرکار  های فنی و تخصصی دست سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کميته هيأت عامل، رئيس و کارکنان سازمان خصوصی

الشرکه،  و سهمطور مستقيم یا غيرمستقيم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام  واگذاری حق ندارند به

  . برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند حقوق مالکانه و حق بهره

گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگی کننده مکلف   هایی که بر خالف حکم این ماده صورت می  کليه معامالت و واگذاری-١تبصره 

  . دولت برگردانداست کليه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجددًا به مالکيت

 و ١٣٣٧ حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب -٢تبصره 

  .یابد  اصالحات بعدی آن تسری می

گذاری  ایهسازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظير سرم  سازمان خصوصی- ٢٥ماده 

وری شرکت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبيت سطح  جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره

سازی هيأت  چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پيشنهاد سازمان خصوصی. نماید  اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می

  .د فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قيمت تخفيف دهدواگذاری مجاز است سو

نحوه أخذ تعهدات و درج این شروط . انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود

ت قانونی به پيشنهاد سازمان خصوصی سازی توسط طرفين براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررا

  .ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هيأت واگذاری خواهد رسيد

االختيار خود در اعمال تمام  عنوان نماینده تام سازی را به تواند رئيس سازمان خصوصی   وزیر امور اقتصادی و دارایی می- ٢٦ماده 

  .ی موضوع این قانون تعيين کندیا بخشی از اختيارات خویش در امر واگذار

سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به   اساسنامه سازمان خصوصی- ٢٧ماده

  .تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد

ند استخدام های سازمانی مصوب، کارم سازی مجاز است با تصویب هيأت وزیران تا سقف پست  سازمان خصوصی-١تبصره 

  .نماید

سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا   دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی-٢تبصره 

  .منتقل نمایند

سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقيقی و حقوقی دولتی ویا   سازمان خصوصی- ٣تبصره 

  .ی و کار معين استفاده کندغيردولتی به شکل ساعت

 دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغيب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، - ٤تبصره 

ای که به پيشنهاد هيأت واگذاری به  نامه اعتبارات این ردیف طبق آئين. هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید

  . شود  قانون اساسی خواهد رسيد هزینه می) ٤٤(ی عالی اجراء سياستهای کلی اصل چهل و چهارم تصویب شورا



) ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(ایران مکلفند ساالنه حداقل ده ميليارد  وری اسالمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمه-١

  .های غيردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند گذاریهای بخش دالر خط اعتباری جهت تأمين مالی سرمایه

  دولت مکلف است سياستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هيأت امناء حساب ذخيره ارزی بانک مرکزی جمهوری-٢

از مانده حساب ذخيره ارزی سال پيش را به بخش غيردولتی اختصاص دهد %) ٤٠(ایران و بانکهای عامل چهل درصد  اسالمی

درهرصورت . و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجيه فنی و اقتصادی به متقاضيان پرداخت نماید

  . برداشت از حساب ذخيره ارزی در آن سال کمتر باشد%) ٤٠(ددرص سهم بخش غيردولتی درهرسال نباید از چهل

منظور افزایش سهم  شود به  ایران اجازه داده می  به هيأت امناء حساب ذخيره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی-٣

عنوان  ن را بهایرا تسهيالت ارزی به بخش غيردولتی، بخشی از ارز حساب ذخيره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسالمی

سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهيالت بيشتر 

  .منظور نماید

های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و  سياستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری) د( باتوجه به بند-٢٩ماده 

  :شود  داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می ساب خاصی نزد خزانهعملياتی به ح

  های مستضعف و محروم و تقویت تأمين اجتماعی،   ایجاد خوداتکائی برای خانواده-١

منظور فقرزدایی، شامل  های فراگير ملی به از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی%) ٣٠( اختصاص سی درصد -٢

  این قانون، ) ٣٤(ع مادهتخفيفهای موضو

  یافته،   ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه-٣

ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غيردولتی با اولویت  برای تقویت تعاونی) وجوه اداره شده( اعطاء تسهيالت -٤

یافته و تقویت منابع بانک  ر توسعه مناطق کمتر توسعههای غيردولتی د گذاری بخش بنگاههای واگذار شده و نيز برای سرمایه

  توسعه تعاون، 

منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر  به%) ٤٩(های غيردولتی تا سقف چهل و نه   مشارکت شرکتهای دولتی با بخش-٥

  یافته،  توسعه

  تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،   تکميل طرحهای نيمه-٦

  های نوین با فناوری پيشرفته و پرخطر،   وظایف حاکميتی دولت در حوزه ایفاء-٧

  . سازی بنگاهها جهت واگذاری  بازسازی ساختاری، تعدیل نيروی انسانی و آماده-٨

  . اعتبارات بندهای فوق در قوانين بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد-١تبصره 

ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری  ف مدت سهنامه اجرائی این ماده ظر  آئين-٢تبصره 

  .رسد  ریزی کشور و وزارت تعاون تهيه و به تصویب هيأت وزیران می سازمان مدیریت و برنامه

  .گردد  تنفيذ میایران  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی) ٢٤(تا ) ٢٠( مواد - ٣٠ماده 

ماه از تصویب این قانون با پيشنهاد وزارت  قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه) ٢٤( دستورالعمل اجرائی موضوع ماده -١تبصره 

  .امور اقتصادی و دارایی به تصویب هيأت واگذاری خواهد رسيد

قانون اساسی جمهوری اسالمی ) ١٣٨(تمو یکصد و سی و هش)٨٥( مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم-٢تبصره 

در صورت اعالم مغایرت از سوی رئيس مجلس شورای اسالمی، . گردد ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می

  .شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند

گردد و آن دسته از   ربط قطع می دستگاههای اجرائی ذیکارکنان بنگاههای دولتی واگذارشده با   ارتباط استخدامی- ٣١ماده

های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات  کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق



أمين اجتماعی در امور دریافت حق بيمه و أخذ  کليه قوانين و مقررات مربوط به کسر حق بيمه و اختيارات سازمان ت-تبصره

 نسبت به افراد و ١٣٥٤قانون تأمين اجتماعی مصوب ) ٥٠(و ) ٤٩(جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد 

  .های فوق مجری خواهد بود صندوق

قانون و قانون بازار اوراق بهادار   قوه قضائيه مکلف است برای رسيدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این– ٣٢ماده 

این شعب منحصرًا به دعاوی و شکایات مربوط به این دو . شعب خاصی را تعيين کندـ  ١/٩/١٣٨٤ایران ـ مصوب  جمهوری اسالمی

  .نماید  قانون رسيدگی می

ماه از تصویب  ف مدت شش قوه قضائيه مکلف است الیحه رسيدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظر-تبصره 

  .این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کيفيت با استانداردهای بين – ٣٣ماده 

نامه اجرائی این ماده شامل زمان بندی  آئين. باشد المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کليه بنگاههای اقتصادی می

اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران به تصویب هيأت وزیران خواهد 

  . رسيد

   توزیع سهام عدالت-فصل ششم 

%) ٤٠(ولت مجاز است تا چهل درصد منظور تأمين عدالت اجتماعی، د به  گسترش مالکيت عمومی  در اجراء سياست– ٣٤ماده 

این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی ) ٢(مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 

  :مقيم داخل کشور واگذار نماید

 تخفيف در قيمت سهام واگذاری با %)٥٠(درصد الف ـ در مورد دو دهک پائين درآمدی با اولویت روستانشينان و عشایر، پنجاه 

  .دوره تقسيط ده ساله

  .سال حسب مورد داده خواهد شد در مورد چهار دهک بعدی تقسيط تا ده ب ـ 

  .گذاری، قيمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود  مبناء قيمت- ١تبصره 

  .شود  به اقشار کم درآمد منظور میهای بالعوض  این ماده به حساب کمک» الف«های مذکور در بند   تخفيف- ٢تبصره 

ربط حداکثر   وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمين اجتماعی و سایر نهادهای ذی- ٣تبصره 

و دقيق شناسایی و شرایط  ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی

  .ی سهام به مشموالن را فراهم نمایدواگذار

این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و ) ٣٤(ماده» ب«و» الف« مشمولين بندهای – ٣٥ماده 

. کنند  تجارت فعاليت می تشکيل وبراساس قانون  سهامی گذاری استانی به صورت شرکتهای ازترکيب آنها شرکتهای سرمایه

  .های الزم را انجام دهد ت جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور دربورس اوراق بهادار کمکاس دولت موظف 

از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقيمًا بين شرکتهای ) ٣٤(سازی موظف است سهام موضوع ماده  سازمان خصوصی-٣٦ماده 

های  متناسب با تعداد اعضاء تعاونیگذاری استانی  سهم هر یک از شرکتهای سرمایه. گذاری استانی تقسيم کند سرمایه

  .شهرستانی هر استان تعيين خواهد شد

  .گذاری استانی از ماليات معاف است سازی به شرکتهای سرمایه  نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی-١تبصره 

سازی، همچنين  گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی  افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه-٢تبصره 

گذاری استانی مربوط از این  افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه

  .محل، از ماليات معاف است























  علی الریجانی

  رئيس مجلس شورای اسالمی

  


