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 چکیده

را ) قانون اساسی 44هاي قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل(با مواد و تبصرهاقدامات مرتبط این گزارش 

  مشتمل بر نکات کلی زیر است: نشان می دهد و  1396دوره شش ماهه اول سال براي 

 ها در گروه گذاري جدیدي از سوي دستگاهسرمایهبر اساس اطالعات موجود رش، در دوره مورد گزا

بنگاه است که از این تعداد مطابق  243ها محدود به تعداد یک انجام نشده و حضور دولت در این قبیل فعالیت

 . داشته اندقرار  1396بنگاه در فهرست واگذاري سال  230مصوبات هیات واگذاري تعداد 

 بنگاه در فهرست واگذاري  107تعداد  ،بنگاه گروه دو 270از تعداد ات هیأت واگذاري حسب مصوب

گذاري، مالکیت و . همچنین گرچه با توجه به مجوزهاي قانونی، شرایط الزم براي سرمایهگرفتندقرار  1396سال 

د دارد، ولی هیچ هاي غیر دولتی در فعالیتهاي مرتبط با این گروه وجومدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش

 گذاري صورت گرفته در این زمینه از فعالیت ها در دسترس نیست.اطالعاتی از میزان سرمایه

  به رغم تصویب الزامات مورد نیاز براي ارتقاي سهم بخش تعاونی در اقتصاد همچون سند توسعه بخش

ه اي نبوده که اهداف متصور براي تعاون در سالهاي گذشته، اقدامات انجام شده براي اجراي سند مذکور به گون

  ، را محقق نماید. درصد 25این بخش به بخش تعاونی از جمله هدف افزایش سهم 

 امنیت ایجاد و اقتصادي فعالیتهاي در تعاونی و خصوصی غیردولتی، بخشهاي حضور تسهیل منظور به 

 سهم رعایت جهت اجرایی انتضم و نظارتی چارچوب نمودن فراهم هدف با همچنین و بخشها این سرمایه براي

 قانون 6 ماده اقتصادي، هايفعالیت از....  و هاصندوق انتظامی، و نظامی نهادهاي غیردولتی، عمومی نهادهاي

 وظایف تعیین ضمن و گردید اصالح 1395 و 1393 سالهاي در اساسی قانون 44 اصل کلی سیاستهاي اجراي

 و بورس سازمان و رقابت شوراي طریق از دارایی و اقتصادي امور وزارت ماده، این موضوع سازمانهاي و نهادها

 سهم و موصوف مؤسسات و نهادها سهم سازيشفاف و ماده این مفاد حسن بر نظارت مسئولیت بهادار، اوراق

 است. نشده ارائه خصوص این در گزارشی کنون تا لیکن. نمود اقتصادي هايفعالیت از آنها

 هايسیاست اجراي قانون) 38( تا)  34( مواد موضوع عدالت سهام دهیانسام« الیحه پیگیري تصویب 

 شده اسالمی شوراي مجلس تقدیم 18/10/1396 تاریخ در که »اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی

سیاستهاي کلی اصل  ملی اقتصاد در خصوصی بخش سهم افزایشتواند گامی مؤثر در رسیدن به هدف است می

 اساسی باشد.) قانون 44(

 قانون اساسی به تسهیل رقابت و منع انحصار 44هاي کلی اصل فصل نهم قانون اجراي سیاست 

متأسفانه  لیکناختصاص دارد که اقدامات انجام شده، به عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت معطوف شده است. 

 نشده است. دریافت  1396در خصوص عملکرد شش ماهه اول سال گزارشی از سوي مرکز مذکور 
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 مقدمه 

) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادي و دارایی 44) قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل(88بر اساس ماده (

ها به مجمع بار،گزارش عملکرد اجراي قانون مذکور را به تفکیک مواد و تبصرهماه یکبایست هر ششمی

اي اطالع عموم منتشر نماید. بر همین اساس گزارش ارائه و برتشخیص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمی 

شایان ذکر ) می باشد. 1396شهریور  31حاضر هجدهمین گزارش شش ماهه عملکرد قانون یاد شده (منتهی به 

ت به ارائه دستگاه نسب 11دستگاه مکاتبه شده است؛ لیکن صرفاً  18 است جهت تدوین این گزارش، با تعداد

رو بر اساس اطالعات اخذ شده از اند. لذا گزارش پیشحکام قانون اقدام نمودهعملکرد خود در راستاي ا

و منتشر  تنظیم "ضمائم"و " گزارش اجراي مواد و تبصره ها"کلی دستگاههاي مربوط تدوین و در دو بخش 

  شده است.

راي عالی البته ذکر این نکته ضروري است که با محول شدن وظایف و مسئولیتهاي مربوط به دبیرخانه شو

وزیر  23/08/1396سازي، طی ابالغیه مورخ ) قانون اساسی به سازمان خصوصی44اجراي سیاستهاي کلی اصل (

گیري از دستگاها، نسبت محترم امور اقتصادي و دارائی، این سازمان جهت تسریع و بهینه نمودن فرآیند گزارش

اقدام و سامانه  یاد شدههاي قانون تبصرهبه احصاء وظایف دستگاههاي اجرایی مختلف به تفکیک مواد و 

اندازي نموده است. سامانه یاد شده راه مربوطهاینترنتی دبیرخانه یاد شده را جهت اخذ گزارشات دستگاههاي 

گزارش عملکرد "، "مذکورقانون  85گزارش عملکرد دستگاهها در راستاي ماده "مشتمل بر چهار بخش اصلی 

گزارش عملکرد "، "یاد شده) قانون 3) بند (الف) ماده (7) و (3هاي (تاي تبصرهاي در راسهاي توسعهسازمان

گزارش عملکرد برخی از "و  "مزبور) قانون 6) ماده (3مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی در راستاي بند (

اندازي راهباشد و متعاقب می "یاد شده) قانون 42) ماده(5دستگاهها پیرامون شاخصهاي اجرایی موضوع بند (

سامانه یاد شده، این سازمان به دستگاهها اعالم نموده است که گزارشات آتی عملکرد خود را  پیرامون تکالیف 

  بارگذاري نمایند. asl44.ipo.irو مقررات مربوطه در بازه هاي زمانی مقرر در این سامانه به آدرس 

حت نظام، مجلس شوراي اسالمی، امید است گزارش حاضر بتواند مورد استفاده مجمع تشخیص مصل

  نهادهاي نظارتی، صاحبنظران، اساتید، اندیشمندان و همه عالقه مندان به موضوع قرار گیرد. 

  

  پوري حسینی

  معاون وزیر و 

  سازيکل سازمان خصوصیرئیس
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  ��ش اول

  ��ارش ا��ای �واد  و ���ره �
  ) قانون اساسی44قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (
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  )1( ادهم ، تعاریف  – فصل اول

  موضوع حکم و عملکرد آن ماده/تبصره  ردیف

1  
  )1ماده (

موضوع 

  حکم

  شود:کار برده میدر این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به -1ماده 

فروشندگان، کاالها و خدمات مشابه یا  شود که در آن خریداران وـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازي اطالق می1

  کنند.جانشین نزدیک را مبادله می

  گیرد.تواند مورد مبادله و استفاده قرار منقول و یا غیرمنقول که میکاال: هرشیء  - 2

  خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست. - 3

که داراي شخصیت حقوقی یا حقیقی کند، اعم از آندر تولید کاال یا خدمت فعالیت میبنگاه: واحد اقتصادي که  - 4

  باشد.

  شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. - 5

ضو را در هیأت سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک ع -  6

  مدیره شرکت دارد.

که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز براي آن - 7

  باشد.

ایران مصوب شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی - 8

است و اصالحات بعدي که نسخ نشده 1350ی و موادي از قانون شرکتهاي تعاونی مصوب مجلس شوراي اسالم 1370

  شود.آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می

هاي مذکور در عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتعام: نوعی شرکت سهامیشرکت تعاونی سهامی - 9

  شده باشد.این قانون تشکیل 

عام است که براي فقرزدایی از سه دهک پایین شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی -10

) %70شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(درآمدي تشکیل می

  دهک پایین درآمدي باشند.اعضاء آن باید از سه

رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادي تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل براي تولید، خرید و یا فروش  -11

یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را طوري که هیچکنند، بهکاال یا خدمت فعالیت می

  ر یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.در بازار نداشته باشند یا براي ورود بنگاهها به بازا

کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید -12

تقاضاي بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههاي جدید به بازار 

  ا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.ی

تواند کاال یا خدمت را به انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می  -13

  قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگري با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کاال و یا خدمت خاص در انحصار انحصار قانونی: وضعیتی  -14

  گیرد.یک یا چند بنگاه معین قرار می

وضعیت اقتصادي مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضاي کاال یا خدمت  -15



٥ 

  ص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخ

که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدي ادغام: اقدامی -16

  تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگري جذب شوند.

که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تجزیه: اقدامی -17

  تشکیل دهد.

کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا بنگاه یا شرکت کنترل -18

  کند.از طرق دیگر، فعالیتهاي اقتصادي بنگاهها یا شرکتهاي دیگر را در یک بازار کنترل می

د داراي عناوین مشابه یا هر شخص دیگري که مسؤولیت مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افرا -19

صالح قانونی به ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذيگیري در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آنتصمیم

  آنها واگذار شده باشد.

منتهی شدن به تمرکز و  اخالل در رقابت: مواردي که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، -20

تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادي بیگانه بر کشور 

  شود.

ـ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعالم، موافقت، تأییدیـه  21

ي شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداري فعالیت اقتصادي توسط دستگاه هاي اجرائـی موضـوع مـاده    یا مصوبه است که برا

، 1/6/1366) قــانون محاســبات عمــومی مصــوب 5و مـاده (  8/7/1386) قـانون مــدیریت خــدمات کشــوري مصــوب  5(

ون یـا اصـناف، تشـکلهاي    شوراهاي اسالمی شهر و روستا، اتاق هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي، اتاقهاي تعـا 

اقتصادي، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام هاي صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمسـتقیم آنهـا صـادر مـی     

    شود.

ـ پایگاه اطالع رسانی مجوزهاي کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا 22

در همه مشاغل، صنایع، کشاورزي، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از الزم تمدید مجوز کسب و کار 

  االجراءشدن این قانون، مرجع رسمی اعالم شرایط صدور یا تمدید مجوزهاي کسب و کار محسوب می شود.

خالصه 

  عملکرد

لکردي قانون است و شامل حکم اجرایی و عم اصطالحات بکار رفته در تعاریف در برگیرندهماده یک 

  نیست.



٦ 

 

  )8) تا (2( مواد ، هاي دولتی، تعاونی و خصوصیقلمرو فعالیتهاي هر یک از بخش -فصل دوم 

  موضوع حکم و عملکرد آن ماده/تبصره ردیف

 )2ماده ( 2

موضوع 

  حکم

سه ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به  فعالیتهاي اقتصادي در جمهوري اسالمی -2ماده

  شود: گروه زیر تقسیم می

  فعالیتهاي اقتصادي به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.تمامی -گروه یک 

اساسی بـه جـز مـوارد مـذکور در     ) قانون44فعالیتهاي اقتصادي مذکور درصدراصل چهل و چهارم ( -گروه دو

  گروه سه این ماده. 

  شمول این گروه عبارتند از:هاي مفعالیتها، مؤسسات و شرکت -گروه سه

  هاي مادر مخابراتی و امور واگذاري بسامد(فرکانس)،) شبکه1

  هاي اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،) شبکه2

  و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلح،، انتظامی) تولیدات محرمانه یا ضروري نظامی3

  هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز،و شرکت ) شرکت ملی نفت ایران4

  ) معادن نفت و گاز،5

توسـعه  ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صـنعت و معـدن، بانـک   ) بانک مرکزي جمهوري اسالمی6

  صادرات، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،

  ) بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران،7

  نتقال برق،هاي اصلی ا) شبکه8

  ایران،) سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی9

  هاي بزرگ آبرسانی،) سدها و شبکه10

  ) رادیو و تلویزیون 11

بندي فعالیتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع این ماده با هر یک از سه گروه بـه پیشـنهاد   تشخیص، انطباق و طبقه

) گـروه سـه،   3رسد و در مـورد بنـد(  ماه به تصویب هیأت وزیران میو دارایی ظرف ششي وزارت اموراقتصاد

 مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح برسد.

خالصه 

  عملکرد

 51شرکت در گروه دو و تعداد  313 شرکت در گروه یک، تعداد 401بندي اولیه، تعداد بر اساس طبقه

شخیص، ت" ) قانون با عنوان2موضوع ماده ( نامه اجراییهاي آییندر پیوست ،وه سهشرکت در گر

درج و  ،"این ماده مصرح در گروه با هر یک از سهانطباق و طبقه بندي فعالیتها و بنگاههاي اقتصادي 

) قانون 138ون موضوع اصل( کمیسی 7/6/1388ك، مورخ 43181/ت115320طی مصوبه شماره 

 صورت گرفتهي بندطبقهاین  تغییراتی در ،طی مصوبات جداگانهالبته در این سالها  .اساسی ابالغ شد

شرکت در  140 تعدادشرکت در گروه یک و  24تعداد  مصوبات مزبور، هم اکنوناست که با توجه به 

 ) قرار گرفته و3نیز با توجه به مصوبات و یا قانون در گروه (شرکت  117و تعداد قرار دارند گروه دو 

   .اندیا خارج شده

هاي جدید انجام شده در خصوص موارد مشمول واگذاري با توجه به شناساییدر حال حاضر البته 
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مورد اموال و داراییهاي  176باشد که از این تعداد مورد می 243 ، )1هاي گروه (تعداد کل بنگاه

 باشدمورد می 270 ،)2روه (هاي گمربوط به شرکتهاي قابل واگذاري است. همچنین تعداد کل بنگاه

  مورد اموال و داراییهاي مربوط به شرکتهاي قابل واگذاري است. 38که از این تعداد 

طبقه جهت مصوبه هیأت وزیران ، ) قانون2شرکت خارج از آیین نامه ماده ( 10الزم به ذکر است تعداد 

شرکت  127اکنون اب این تعداد، هماند که با احتس) فعالیتهاي اقتصادي را اخذ نموده3بندي در گروه (

  اند.) قرار گرفته و یا خارج شده3در گروه (

  وزارت نفت :

 بنگاهها بنديطبقه ،1388 سالبندي فعالیتها مصوب اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه نامهآئین اساس بر

در  تابعه رکتهايش از تعدادي بنديگروه است. در این راستا گرفته انجام نفت وزارت تابعه شرکتهاي و

 و سازيخصوصی سازمان در الزم مراحل طی پس وزیران محترم هیأت مصوبات با 1394 سال ابتداي

 انحالل پیشنهاد 1396 سال ابتداي ماهه شش در. است یافته تغییر ،وزیران هیأت اقتصاد کمیسیون

مورخ  236374که با توجه به مصوبه شماره ه شده است ئارا طبیعی گاز سازيذخیره شرکت

  .است موافقت شده این شرکتانحالل با هیأت واگذاري  24/10/1396

3 
( الف)  بند

 )3ماده (

موضوع 

  تکلیف

  شود:  شرح زیر تعیین میقلمرو فعالیتهاي اقتصادي دولت به -3ماده

گذاري و مدیریت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصـادي کـه موضـوع    مالکیت، سرمایه -الف 

اي، ) این قانون است، اعم ازطرحهاي تملـک داراییهـاي سـرمایه   2یت آنها مشمول گروه یک مادة (فعال

هـاي خصوصـی و تعـاونی و بخـش عمـومی غیـر       تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش

  به هرمیزان ممنوع است.  دولتی، به هرنحو و

خالصه 

  عملکرد

محدود به تعداد  ،ر بنگاههاي اقتصادي مشمول گروه یکدگذاري و مدیریت دولت یت، سرمایهمالک

  د.نباشدارایی میمورد  176شرکت و مورد  67 تعداد،این از که  بنگاه است. 243

4  

 )1( تبصره

 بند (الف)

 )3ماده (

موضوع 

  حکم

الشرکه، حقوق الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمدولت مکلف است سهم، سهم -1تبصره

، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که برداري و مدیریت خود را در شرکتهابهره، حق مالکانه

پایان قانون برنامه چهارم توسعه  ) این قانون است، تا2(ه وضوع فعالیت آنها جزءگروه یک مادم

هاي خصوصی، تعاونی و ایران به بخشاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

 ار نماید.غیردولتی واگذعمومی

خالصه 

  عملکرد

 قانون) 44( اصل کلی سیاستهاي اجراي قانون) 1( گروه واگذاري قابل هايبنگاه فهرست ساالنه

 آخرین براساس و راستا این در. گرددمی ارائه واگذاري محترم هیأت به تصویب جهت اساسی

 شده ریزيبرنامه بنگاههاي فهرست در واگذاري هیأت توسط شده، اعمالو اصالحات  تغییرات

 وجودمورد دارایی  176مورد شرکت و  54مشتمل بر ) 1( گروه بنگاه 230 تعداد واگذاري، جهت

بنگاه  243) قانون 1هاي قابل واگذاري موضوع گروه (البته الزم به ذکر است کل بنگاه .است داشته

  قرار گرفته است. 1396مورد در فهرست برنامه واگذاري سال  230بنگاه  243باشد که از این می
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 شش در گرفته، صورت ریزيبرنامه مطابق و سال، کل براي شده گرفته نظر در کمی هدف به توجه با

 خصوص این در. شدمی تکلیف تعیین یا واگذار) 1( گروه بنگاه) 115( بایست می 1396 سال اول ماهه

  :است شده تکلیف تعیین یا ذارواگ زیر شرح به شده، تصویب بنگاههاي از مورد 8 مذکور دوره در و

 4 شده واگذار بنگاه  

 2 منحل شده بنگاه   

 2 خارج شده واگذاري قابل بنگاههاي فهرست از بنگاه  

 شده واگذار 1396 سال واگذاري قابل بنگاههاي فهرست از خارج بنگاه 1 به متعلق سهام همچنین

شش ماهه  در یک گروه هايگذاريوا تعداد این بنابر. است نگردیده منظور فوق موارد درکه  ،است

  .باشدمی بنگاه 5اول 

  وزارت نفت:

 در یا و شده واگذار قانون 2 ماده یک گروه درموجود  نفت وزارت تابعه شرکتهاي اتفاق به قریب

 واگذاري 1396 سال ابتداي ماهه شش در. باشندمی سازيخصوصی سازمان توسط واگذاري دست

 اقدام دست در نفتی هايفرآورده عرضه جایگاههاي همچنین و یرازش فرآیند پارس گنو، بهمن شرکت

  .است بوده

5  

 )2( تبصره

بند (الف) 

  )3ماده (

موضوع 

  حکم

) این 2( تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه یک ماده -2تبصره

و یا اعی و فرهنگی جمهوري اسالمی قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتم

و براي مدت شروع فعالیت در موارد ضروري تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراي اسالمی

   معین مجاز است.

خالصه 

  عملکرد

و همچنین شناسایی جدید برخی دیگر از  1395در سال  هااز بنگاه یبرخ يعدم واگذاربه با توجه 

  .در جریان واگذاري قرار دارند 1396در سال  مواردن ای، هاي دولتیبنگاه

  وزارت نفت: 

  .است نکرده مطرح )1ي گروه (شرکتها در خود مالکیت تداوم براي درخواستی نفت وزارت

  وزارت جهاد کشاورزي:

 و ساختاري و اداري امور و گرفته قرار سازيخصوصی سازمان اختیار در مشمول هايشرکت کلیه

  . باشدمی مزبور سازمان اختیار در واگذاري فرآیند ایانپ تا ه آنهاغیر

6  

 )3( تبصره

بند (الف) 

  )3ماده (

موضوع 

  حکم

 وزارتخانه سوي از عمومی فراخوان از پس ايتوسعه هايسازمان طریق از تواندمی دولت - 3 تبصره

 بدون ذاريگسرمایه براي دولتی غیر بخشهاي تمایل عدم احراز و ربطذي مادرتخصصی شرکت یا

 مناطق در قانون این) 2( ماده یک گروه هايفعالیت موضوع اقتصادي طرحهاي در دولت، مشارکت

 به کشور مناطق کلیه در پذیر خطر صنایع یا و باال فناوري با پیشرفته صنایع در یا و یافته توسعه کمتر

 فراخوان اعالن زا پس که صورتی در. کند اقدام دولتی غیر بخشهاي با مشترك گذاريسرمایه

 هر به را نظر مورد طرحهاي در گذاريسرمایه به تمایلی دولتی غیر بخشهاي که شود محرز عمومی

 صددرصد تا نظر مورد طرح در گذاريسرمایه به نسبت توانندمی ايتوسعه هايازمانس ندارند، میزان



٩ 

 از قبل که را تبصره این موضوع طرحهاي مشخصات است موظف وزیران هیأت. کنند اقدام) 100%(

 به روز پنج و چهل مدت ظرف حداکثر شودمی پیشنهاد ربطذي وزارتخانه توسط عمومی فراخوان

 تعیین اينامهآیین موجب به پذیر خطر صنایع و باال فناوري با پیشرفته صنایع مصادیق. برساند تصویب

 و اقتصادي امور« هايتخانهوزار توسط قانون این ابالغ تاریخ از ماه سه مدت ظرف که شودمی

  .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه »تجارت و معدن صنعت،« و »دارایی

 اطالع پایگاه یک در عمومی فراخوان منظور به را تبصره این موضوع طرحهاي است مکلف دولت

 استان، کیکتف به طرح اجراي محل طرح، موضوع مربوطه، ايتوسعه سازمان نام آن در که( رسانی

 مدت حداکثر. برساند عموم اطالع به) شودمی مشخص اجراء در که طرح پیشرفت مراحل و شهرستان

 ثبت زمان از ماه سه تبصره این موضوع طرحهاي بررسی و عمومی فراخوان براي الزم زمان

  .باشدمی رسانیاطالع پایگاه در طرح مشخصات

 ظرف حداکثر جدید بنگاه قالب در باید گذاريسرمایه نوع این از ناشی دولتی قدرالسهم یا سهام

 واگذاري عدم. شود واگذار قانون این مقررات رعایت با برداريبهره پروانه اخذ از پس سال سه مدت

  .شودمی محسوب عمومی اموال در قانونی غیر تصرف حکم در بنگاه،

 از بخشی و ماده این) 7( رهتبص موضوع اعتبارات از ايتوسعه هايسازمان سهم است مکلف دولت

 بودجه مشخص و مستقل ردیفهاي در را قانون این) 29( ماده) 7( و) 5( ،)3( بندهاي موضوع اعتبارات

  .کند پرداخت تبصره، این اهداف تحقق منظور به ايتوسعه هايسازمان به و درج کشور کل ساالنه

 و طرحها این مشخصات و تفهرس است موظف) کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان( دولت

 شوراي مجلس به سنواتی بودجه لوایح پیوست و جداگانه صورت به سالههمه را هاگذاريسرمایه

  .کند تقدیم اسالمی

  .دارد اعتبار توسعه ششم برنامه پایان تا جدید هايگذاريسرمایه مورد در تبصره این حکم

خالصه 

  عملکرد

هیات  24/05/88ك مورخ 43081/ت104460نامه شماره ویباي در تصهاي توسعهفهرست سازمان

   .و الحاقات بعدي آن، درج شده است وزیران

  اند.گزارشی ارائه ننمودهدرخصوص عملکرد این بند اي سازمانهاي توسعه

  وزارت نفت :

 مورخ ك43081ت/104460 شماره اجرایی نامه آئین 2 بند مطابق پتروشیمی صنایع ملی شرکت

  .است شده درج ايتوسعه سازمانهاي جزء اساسی قانون 138 اصل کمیسیون 24/05/1388

  سازمان انرژي اتمی:

ه 51986/ت113319شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران با عنایت به مصوبه شماره 

اي اضافه و از فهرست هاي توسعههیأت محترم وزیران، به فهرست سازمان 12/10/1394مورخ 

رج شده است. این شرکت پس از این مصوبه و با اختیارات حاصل از ااي مشمول واگذاري خهشرکت

مشارکت نموده  %49هاي اتمی ایران (سورنا) به میزان اندازي نیروگاهآن، در سهام شرکت ساخت و راه

  است.
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 )4( تبصره

بند (الف) 

  )3ماده (

  

موضوع 

  حکم

 نزد شده اداره وجوه صورت به اولویت با را خود داخلی بعمنا مجازند ايتوسعه سازمانهاي -4تبصره 

 با نوین هايحوزه در مصوب طرحهاي به کمک یا تسهیالت اعطاء براي دولتی ايتوسعه بانکهاي

  .دهند اختصاص غیردولتی بخشهاي به پیشرفته فناوري

خالصه 

  عملکرد

  وزارت نفت :

 طرحهاي فهرست ايتوسعه سازمان عنوان به پتروشیمی صنایع ملی شرکت اساسنامه تصویب از پس

  .شد خواهد ارائه وزیران محترم هیأت به قانون مطابق آنها موردنظر

8  

 )5( تبصره

بند (الف) 

  )3ماده (

موضوع 

  حکم

سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران و واحدهاي تابعه استانی آن، به عنوان  -5 تبصره

وظایف  تفکیک باشد.و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاري نمی شودتعیین می ايسازمان توسعه

حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهاي تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجراي 

) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوري صورت می 44سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (

  گیرد.

به مالکان واحدهاي مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه  شهرکها و نواحی صنعتی واگذاري

وزارت  وانجام می پذیرد  31/2/1387واگذاري مالکیت و اداره امور شهرکهاي صنعتی مصوب 

صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 

  دیریت به شرکتهاي خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.انتقال م نسبت به اجراي کامل قانون و

مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرك یا ناحیه صنعتی در زمین  در

باشند، واحدهاي تابعه استانی سازمان با شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می

مکلف به صدور پروانه براي متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال  رعایت قوانین و مقررات ذي ربط

  هاي الزم را به عمل آورند.نظارت، حمایت

مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا  در

همچنان سازمان  در مناطقی که متقاضی غیردولتی براي احداث شهرك یا نواحی صنعتی وجود ندارد،

صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران و واحدهاي تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات 

  رسانی و تأمین زیر ساخت ها را برعهده دارند.

نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط  آیین

همکاري معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و  وزارت صنعت، معدن و تجارت با

  رسد.وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می

خالصه 

  عملکرد

هیات  28/07/1393مورخ  ه 50936/ت85301، طی تصویب نامه شماره نامه اجرایی این تبصره آیین

  است. وزیران ابالغ شده

  صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکرد این بند گزارشی ارائه ننموده است.وزارت 

9  
 )6( تبصره

بند (الف) 

موضوع 

  حکم

شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادي و توسعه اي است  - 6 تبصره

  کند.که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می



١١ 

  )3ماده (
صه خال

  عملکرد

 پیوست) 3( گروه به) 2( گروه فهرست از نفت وزارت زیرمجموعه شرکت 18 انتقالبا توجه به 

 هیأت 06/02/1394 مورخ ه 50655ت/12739 شماره مصوبه موجب به قانون) 2( ماده نامهآیین

  ) منتقل گردیده است.3، شرکت مذکور نیز به فهرست شرکتهاي گروه (وزیران

10  

 )7( تبصره

د (الف) بن

  )3ماده (

موضوع 

  حکم

) 2هاي موضوع گروه (اي کشور در فعالیتههاي توسعمشارکت سازمان وسرمایه گذاري  -7 تبصره

ها، با رعایت سقف تعیین ) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان2ماده (

جاز است، مشروط به اینکه موارد ) م3) بند (ب) ماده (1شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (

) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده براي فعالیت هاي این گروه 2مشارکت و سرمایه گذاري در گروه (

  حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداري واگذار شود.

) تا هنگامی که 2) و (1ها در بنگاههاي موضوع گروههاي (سهم الشرکه و حق تقدم سازمان سهام،

ها جهت شود. وجوه حاصل از واگذاريربط اداره میاي ذياگذار نشده است توسط سازمان توسعهو

) قانون 29) قانون اساسی و ماده (44اجراي مفاد بند (د) سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (

شود. هفتاد درصد ) قانون اساسی به خزانه واریز می44هاي کلی اصل چهل و چهارم (اجراي سیاست

) وجوه حاصل از واگذاري شرکتهاي وابسته به سازمان توسعه اي کشور در اختیار سازمان هاي 70%(

مذکور براي مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل 

و آماده  طرحهاي نیمه تمام، ایفاي وظایف حاکمیتی در حوزه هاي نوین با فناوري پیشرفته و پر خطر

تکالیف مذکور در بند (د) سیاست  قیه. براي انجام بشودسازي بنگاه ها جهت واگذاري مصرف می 

) قانون اساسی از محل وجوه 44( ) قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم29ها و ماده (

  شود.حاصل از واگذاري سایر شرکتها عمل می

خالصه 

  عملکرد

  وزارت نفت:

 تاکنون ولیکن باشد،می ايتوسعه سازمانهاي جزء پتروشیمی صنایع ملی شرکت نکهای علیرغم

 امور وزارت سوي از شرکت آن به آن تابعه شرکتهاي واگذاري از حاصل وجوه درصد 70 تخصیص

  .است نیافته تحقق دارایی و اقتصادي

   سازمان انرژي اتمی:

 ه51986ت/113319 شماره مصوبه به عنایت با ایران اتمی انرژي توسعه و تولید مادرتخصصی شرکت

 فهرست از و اضافه ايتوسعه هايسازمان فهرست به وزیران، محترم هیأت 12/10/1394 مورخ

 از حاصل اختیارات با و مصوبه این از پس شرکت این. است شده رجاخ واگذاري مشمول هايشرکت

 نموده مشارکت %49 میزان به) سورنا( رانای اتمی هاينیروگاه اندازيراه و ساخت شرکت سهام در آن،

  .است

11  
بند (ب) 

  )3ماده (

موضوع 

  حکم

) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتی در هر فعالیت %80دولت مکلف است هشتاددرصد( - ب  

هاي خصوصی، تعاونی و آهن را به بخش) این قانون به استثناء راه و راه2مشمول گروه دو ماده (

  ی واگذار نماید. غیردولتعمومی



١٢ 

خالصه 

  عملکرد

 قانون) 44( اصل کلی سیاستهاي اجراي قانون) 2( گروه واگذاري قابل هايبنگاه فهرست ساالنه

 آخرین براساس و راستا این در. گرددمی ارائه واگذاري محترم هیأت به تصویب جهت اساسی

 واگذاري جهت شده ریزينامهبر بنگاههاي فهرست در واگذاري هیأت توسط شده، اعمال تغییرات

 داشته وجودمورد دارایی  38مورد شرکت و  69مشتمل بر ) 2( گروه بنگاه 107 تعداد ،1396در سال 

باشد بنگاه می 270) قانون 2هاي قابل واگذاري موضوع گروه (البته الزم به ذکر است کل بنگاه .است

  قرار گرفته است. 1396سال مورد در فهرست برنامه واگذاري  107 تعداد،که از این 

 شش در گرفته، صورت ریزيبرنامه مطابق و سال، کل براي شده گرفته نظر در کمی هدف به توجه با

 خصوص این در. شدمی تکلیف تعیین یا واگذار) 2( گروه مورد) 54( بایستمی 1396 سال اول ماهه

  :است دهش تکلیف تعیین یا واگذار زیر شرح به مورد 8 مذکور دوره در و

 1 واگذاري شرایط و پایه قیمت تصویب مورد  

 7 واگذاري قابل بنگاههاي فهرست از خروج مورد  

 شده واگذار 1396 سال واگذاري قابل بنگاههاي فهرست از خارج بنگاه 2 به متعلق سهام همچنین

 در است، واگذاري مشمول موارد فهرست مصوب هايردیف از خارج آنجائیکه از لیکن ،است

می بنگاه 2 اول ماهه شش در دو گروه هايواگذاري تعداد بنابراین. اندنگردیده منظور فوق ردموا

  .باشد

  وزارت نفت:

(پاالیش نفت اصفهان،  کشور نفت پاالیشگاه هفت سهام درصد 20 عودت با ماده این دقیق اجراي در

 آبادان پاالیشگاههاي سهام از درصد 80 واگذاري ،شیراز، تهران، الوان و کرمانشاه) ،تبریز، بندرعباس

پاالیشگاههاي یاد  سهام .گرفت قرار سازيخصوصی سازمان توسط واگذاري کار دستور در اراك و

 حاضر حال در. داشت قرار دولت مالکیت در کامل بطور شده قبل از قرار گرفتن در برنامه واگذاري

 سایر براي و است شده واگذار ردولتیغی بخش به نفت وزارت تابعه دو گروه شرکتهاي اتفاق به قریب

  .دارد قرار سازيخصوصی سازمان توسط اقدام حال در نیز دو گروه شرکتهاي

  وزارت جهاد کشاورزي:

 اقدام و بوده سازيخصوصی سازمان کار دست در مزبور ماده مشمول هايبنگاه سهام واگذاري

  .آمد خواهد بعمل متناسب

  وزارت ارتباطات: 

 خصوصی، هايبخش به ایران مخابراتی کارخانجات و بانک پست مخابرات، شرکتهاي سهام از بخشی

  .است شده واگذار غیردولتی عمومی و تعاونی

12  

) بند 1تبصره(

) ماده (ب

)3(  

موضوع 

  حکم

) این 2دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهاي گروه دو ماده ( -1تبصره

حفظ حاکمیت دولت، استقالل کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادي به  قانون با توجه به

) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر %20گذاري نماید که سهم دولت از بیست درصد (میزانی سرمایه

   نباشد.



١٣ 

خالصه 

  عملکرد

  وزارت نفت:

 شرکتهاي سایر و نفت پاالیشی یتهايفعال جمله از دو گروه فعالیتهاي گذاريسرمایه در بند این مفاد

  .است شده مراعات دو گروه در مندرج

13  

) 2( تبصره

بند (ب)  

  )3ماده (

موضوع 

  حکم

بخشهاي دولتی آهن هستند. سهم بهینه بخشهاي غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه -2تبصره

ي خواهد بود که به پیشنهاد مشترك وزارت انامهو غیردولتی در فعالیتهاي راه و راه آهن مطابق آیین

وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارایی به تصویب شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل راه

  ) قانون اساسی خواهد رسید.44چهل و چهارم(

خالصه 

  عملکرد

  آهن تهیه و طیآیین نامه اجرایی سهم بهینه بخش هاي دولتی و غیر دولتی در فعالیت هاي راه و راه 

شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل  04/08/1388مورخ  110768/1/63تصویب نامه شماره  

   قانون اساسی ابالغ شده است. 44

14  

) 3( تبصره

بند (ب)  

  )3ماده (

موضوع 

  حکم

دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کاالهاي اساسی مانند گندم و  -3تبصره

  براي مدت معین، تمهیدات الزم را بیندیشد. سوخت

خالصه 

  عملکرد

  وزارت نفت:

 ایران نفتی هايفرآورده پخش ملی شرکت سوخت، مانند اساسی کاالهاي تأمین لزوم به عنایت با

 سه گروه به دولت، هیأت موافقت و نفت وزارت پیشنهاد به کشور، نیاز مورد سوخت تأمین جهت

 حال در یا و شده واگذار خصوصی بخش به کشور سوخت جایگاههاي ااماست؛  یافته انتقال

  .می باشد واگذاري

   وزارت جهاد کشاورزي:

 ارائه ها و امالك قابل واگذاري از طریق گذاري شرکتسازي جهت قیمتبا سازمان خصوصی

اطالعات، اسناد و مدارك مورد نیاز سازمان مذکور در مسیر کارشناسی و قیمت گذاري سهام 

 .مربوطه نیز مشارکت شده استهاي و در جلسههمکاري الزم صورت پذیرفته 

 سیلوي غیر استراتژیک (مشمول واگذاري) به همراه شرکت هاي غله و خدمات  20قیمت گذاري

گانه ) جهت واگذاري به بخش خصوصی در دستور کار شرکت قرار گرفته  12بازرگانی مناطق ( 

ه شرکت بازرگانی دولتی ایران بر واگذاري هر دو مورد ( شرکت ). با این توضیح ک1396است (سال 

 ، تاکید و اصرار دارد .و) به یک نفر (حقوقی و حقیقی )و سیل

 هاي کلی (اجراي سیاست 1396گذاري سایر مناطق در سال هماهنگی الزم در راستاي قیمت

 صورت پذیرفته است.قانون اساسی)  44اصل 

 هاي تابعه در راستاي توانمندسازي مالی و عملیاتی و به شرکت هاي ثابتطرح انتفال دارایی

  در دستور کار قرار گرفته است.ی براي بقاي شرکتها در بخش خصوصی تجلوگیري از مشکالت آ

15  
بند (ج)  

  )3ماده (

موضوع 

  حکم

قانون ) این 2( گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادةسرمایه -ج 

  منحصراً در اختیار دولت است.



١٤ 

خالصه 

  عملکرد

گروه سه پیوست آیین نامه اجرایی فهرست شرکت در  51، تعداد ) قانون2ماده (بر اساس حکم 

) 2مصرح در ماده( گروه با هر یک از سهشخیص، انطباق و طبقه بندي فعالیتها و بنگاههاي اقتصادي ت

هیات وزیران، ابالغ شده  7/6/1388ك، مورخ 43181ت/115320قانون درج و طی مصوبه شماره 

 اندبه این فهرست اضافه شدهنیز هاي دیگر طی مصوبات جداگانه، برخی بنگاه الزم به ذکر استاست. 

ها مشمول واگذاري نبوده و شرکت این رسیده است.مورد  117ها به که هم اکنون تعداد این شرکت

   است.صددرصد سهام آنها در اختیار دولت 
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) 1( تبصره

بند (ج) ماده 

)3(  

موضوع 

  حکم

هاي غیردولتی درفعالیتهاي ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههاي بخش1تبصره

نامه اي که ) دولت طبق آیین%100() این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد 2گروه سه ماده(

ربط به اقتصادي و دارایی با هماهنگی دستگاههاي ذيماه به پیشنهاد وزارت امورظرف مدت شش

     رسد، مجاز است.تصویب هیأت وزیران می

و امنیتی نیروهاي مسلح و امنیتی حداکثر ظرف ، انتظامی نامه مربوط به کاالها و خدمات نظامیآیین 

دهی کل مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه و جهت تصویب به فرمان

  نیروهاي مسلح تقدیم خواهد شد.

خالصه 

  عملکرد

 17/05/1388ك مورخ  43078/ت99599آیین نامه اجرایی مورد نظر تهیه و طی تصویب نامه شماره 

در این آیین نامه، خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی در  هیات وزیران ابالغ شده است.

هاي موضوع ماندن فعالیتقانون (به شرط باقی 2ماده  3گروه گانه موضوع هاي یازدهخصوص فعالیت

قانون برگزاري مناقصات و سایر قوانین حسب مورد) در هر  29آیین نامه دراختیار دولت و رعایت ماده 

گیرد و دستگاه هاي اجرایی ذیربط موظفند به منظور مورد با تشخیص باالترین مقام اجرایی صورت می

هاي الزم را سب براي امکان ارایه مطلوب خدمات توسط بخش غیر دولتی حمایتهاي مناایجادظرفیت

  انجام دهند.

در قسمت انتهایی این  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلحشایان ذکر است به رغم تکلیف بر عهده 

  ارایه نشده است. حکم، گزارشی از سوي وزارت مزبور
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) 2( تبصره

ماده بند (ج) 

)3(  

موضوع 

  کمح

هاي سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و فعالیتهاي حوزه ـ2تبصره

هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاري به بخش غیردولتی در 

س سال از ابالغ این قانون به تصویب مجلاي خواهد بود که ظرف مدت یکها مطابق الیحهاین حوزه

  رسد.شوراي اسالمی می

خالصه 

  عملکرد

در دستور کار وزارت امور تدوین الیحه موضوع این تبصره، به منظور تعیین تکلیف حکم مزبور، 

براي هیأت  25/09/1396مورخ  210081/22257/80طی نامه شماره گرفت و اقتصادي و دارایی قرار 

  .ارسال شده است دولت

18  
( الف)  بند

  )4ماده (

وع موض

  حکم

   شود:قلمرو فعالیتهاي اقتصادي بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می - 4ماده

) این قانون منحصراً در 2گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتهاي گروه یک مادة (الف ـ سرمایه 



١٥ 

    اختیار بخش غیردولتی است.

خالصه 

  عملکرد
  نموده و فاقد حکم اجرایی است.  را تعیین غیردولتی هاي بخش این ماده، محدوده فعالیت

19  

  تبصره بند

( الف) ماده 

)4(  

موضوع 

  حکم

) این قانون مجاز 3) بند(الف) ماده (3) و(2هاي(تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره 

  است. 

خالصه 

  عملکرد

نیز،  اي دوره مورد نظربر البته اي است کهحضور دولت در این فعالیتها از طریق سازمانهاي توسعه

  هاي متولی ارایه نشده است.توسط دستگاه هااز عملکرد این سازمان گزارش مناسبی

20  
بند( ب) 

  )4ماده (

موضوع 

  حکم

هاي ) این قانون براي بخش2گذاري، مالکیت و مدیریت درفعالیتهاي گروه دو ماده (ب ـ سرمایه

    است. غیردولتی مجازخصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی

خالصه 

  عملکرد

) مجاز اعالم شده 44(صدر اصل فعالیتهاي گروه دو در  غیردولتی هاي بخشطی این حکم، حضور 

در حال حاضر مجوز فعالیت براي بخش خصوصی در این  ،هاحسب شواهد و عملکرد دستگاه. است

   .وجود نداردها لیتدر این فعا غیردولتی هايبخشبراي حضور  یشود و محدودیتحوزه ها صادر می

21  
بند( ج) ماده 

)4(  

موضوع 

  حکم

) این 2غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (ج ـ فعالیت بخشهاي خصوصی و تعاونی و عمومی

    ) این قانون مجاز است. 3ماده (» ج«) بند 1قانون با رعایت تبصره(

خالصه 

  عملکرد

 در حال حاضر شرایط و مقررات الزم براي مورد نظر،) 1تبصره( آیین نامه اجراییبا توجه به تصویب 

ماده  3هاي یازده گانه موضوع گروه خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی در خصوص فعالیت

اتی در این خصوص ارایه نکرده است وتنها وزارت لیکن هیچ دستگاهی اطالع، وجود داردقانون  2

  ند.اداشته بندنفت اشاره به رعایت این 

  )5ماده (  22

موضوع 

  حکم

ـ بانکهاي غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباري و سایر بنگاههاي واسطه پولی که قبل و بعد از  5ماده

شود صرفاً در شوند و بانکهاي دولتی که سهام آنها واگذار میتصویب این قانون تأسیس شده یا می

م مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام عا سهامی عام و تعاونیسهامی قالب شرکتهاي 

عام یا هر مؤسسه و نهاد عام یا تعاونی سهامی سهامی طور مستقیم یا غیرمستقیم براي هر شرکتبه

) %5) و براي اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (%10(درصد غیردولتی دهعمومی 

مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل هاي شود. معامالت بیش از سقفتعیین می

األثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا و ملغی

اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر 

ماه به هام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سهوراثت خواهند بود. افزایـش قهري سـقف مجاز س

    هاي مجاز این ماده کاهش یابد.سقف

  بانک مرکزي:خالصه 
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 و صادر مرکزي بانک سوي از 20/5/1390 مورخ 117977/90 شماره به مختوم متعددي هايبخشنامه  عملکرد

 از مکرر جلسات در همچنین. است هگـردید ابالغ غیردولتی اعتباري مؤسسات و هابانک به اجرا جهت

 مدیره هیات اعضاي و عامل مدیران الزام بر اعتباري، مؤسسات و هابانک با نظارتی جلسـات جمله

 شده تأکید آن مفاد کامل رعایت جهت در مذکور قانون) 5( ماده ناقض سهامداران ترغیب به بانکها

  .است

 درخواست حسابرسی، سازمان عامل مدیر عنوان 30/7/1390 مورخ 176812/90 شماره نامه طی

 تحت بانکهاي در سهام تملک هايسقف رعایت موضوع سازمان آن حسابرسان است گردیده

 عدم موارد گزارش و مالی صورتهاي روي حسابرس گزارش در را نتایج ونموده  بررسی را حسابرسی

 مورخ 201939/90 شماره نامه طی همچنین. نمایند منعکس مرکزي بانک مقررات با انطباق

 مستقل، حسابرس با قرارداد در تا است شده درخواست غیردولتی بانکهاي عامل مدیران از 29/8/1390

 هايبررسی انجام به نسبت مستقل حسابرس تا نمایند بینیپیش را سهام تملک سقف بررسی موضوع

  . نماید گزارش مرکزي به را نتیجه و اقدام الزم

 اوراق و بورس سازمان وقت محترم رئیس عنوان 30/7/1390 مورخ 176817/90 شماره نامه طی

 عالی شوراي دبیرخانه 10/5/1390 مورخ جلسه مصوبات موجب به سازمان آن که شد اعالم بهادار،

 در غییراتت و نظارت قانون) 5( ماده در شده تعیین هايسقف رعایت تا است شده موظف ملی، امنیت

  . نماید گزارش مرکزي بانک به ماهیانه صورت به را اعتباري مؤسسات و بانکها کلیه سهام مالکیت

 تجاري هايبانک نمونه اساسنامه مذکور، قانون) 5( ماده در مندرج الزامات کردن عملیاتی جهت در

 به اعتبار و پول شوراي 13/12/1392 مورخ جلسه سومین و هفتاد و یکصد و یکهزار در غیردولتی

 31/4/1393 تاریخ تا حداکثر گردیدند مکلف مشمول هايبانک آن براساس که رسید تصویب

 به نهایی تصویب براي را آن و معمول را ابالغی اساسنامه با خود اساسنامه تطبیق براي الزم اقدامات

 سهام تملک مجاز سقف به یادشده، نامهاساس 11 تا 7 ماده همچنین. نمایند ارائه اعتبار و پول شوراي

 بانک سهام تملک مجاز سقف حداکثر مذکور، اساسنامه 7 ماده براساس. دارد اختصاص بانکها توسط

 مؤسسات و عام سهامی تعاونی هايشرکت عام، سهامی هايشرکت براي غیرمستقیم و مستقیم طور به

 درصد، 5 حقوقی اشخاص سایر و قیحقی اشخاص براي درصد، 10 غیردولتی عمومی نهادهاي و

 هر خانواده اعضاي براي جمعی سقف و درصد 5 حقیقی شخص هر خانواده اعضاي براي فردي سقف

 شایان. کنند تعیین را مدیره تأهی عضو یک از بیش مشترکاً نتوانند که است میزانی به حقیقی شخص

 40 سقف تا حداکثر مرکزي بانک مجوز با خارجی اشخاص براي سهام تملک مجاز سقف است ذکر

 لیکن گرفت قرار بازنگري مورد 1394 سال در مجدداً مذکور اساسنامه. است گردیده تعیین درصد

  .باشدمی االجراءالزم و نافذ همچنان اعتباري موسسات و بانکها سهام تملک به مربوط مواد

 مقرر اعتباري، مؤسسات تنظار و مقررات کمیسیون 11/4/1393 مورخ جلسه سومین مصوبه اساس بر

 کلی سیاستهاي اجراي قانون 5 ماده در شده تعیین حدود که بانکهایی سرمایه افزایش درخواست شد

 حدود ناقض سهامداران که گیرد قرار موافقت مورد بشرطی اندنموده نقض را اساسی قانون 44 اصل
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  .ایندنم اقدام خود مالکیت میزان تعدیل به نسبت مذکور، ماده در مقرر

 سال در حسابرسی مؤسسات حسابرسان با تخصصی هاينشست برگزاري با مرکزي بانک نظارت بخش

 را آنها از مرکزي بانک انتظار مورد محورهاي اهم مستقل، حسابرسان با تعامل بر تاکید ضمن ،1393

 درخواست مستقل انحسابرس از 20/1/1394 مورخ 8874/94 شماره بخشنامه طی متعاقباً. نمود تبیین

 عدم موارد گزارش بانکها، سالیانه عادي عمومی مجمع برگزاري از قبل ماه یک حداقل است شده

 13 محورهاي از یکی. نمایند ارسال مرکزي بانک نظارت بخش به را مرکزي بانک مقررات با انطباق

 اجراي قانون) 5( هماد رعایت چگونگی مورد در مستقل حسابرس نظر اظهار به مذکور، گزارش گانه

  .دارد اختصاص اساسی قانون) 44( اصل کلی هايسیاست

 میزان و وضعیت و بانکها سهامداري موضوع متعدد مکاتبات طی قبالً که است ضروري نکته این ذکر

 شماره هاينامه( دارائی و اقتصادي امور وزارت به متعددي گزارشهاي طی بانکها سهام مالکیت

 شماره و وقت محترم وزیر به 22/7/91 مورخ 191408/91شماره  و 1/10/90 مورخ 232468/90

 شماره نامه( کشور کل محترم دادستان و) اقتصادي امور معاونت به 4/5/94 مورخ 111634/94

 ارسال) 17/5/94 مورخ 125405/94 شماره نامه( اعتبار و پول شوراي و) 25/9/94 مورخ 273140/94

  .است شده

 و پول شوراي تأیید و مرکزي بانک پیشنهاد به 28/10/1393 مورخ جلسه در وزیران محترم تأیه

 نامهآئین اساسی، قانون 44 اصل کلی سیاستهاي اجراي قانون) 5( ماده) 2( تبصره به استناد با و اعتبار

 هايتبصره و 19 ادهم اساس بر. رساند تصویب به را غیردولتی اعتباري مؤسسات اداره و تأسیس نحوه

 گردیده تبیین غیرمستقیم و مستقیم طوربه اعتباري مؤسسه سهام تملک مجاز سقف مذکور، مصوبه ذیل

  .است

 از اساسی قانون 44 اصل کلی هايسیاست اجراي قانون 5 ماده ضوابط رعایت که داندمی ذکر شایان

 امر این. ندارد هاآن با ارتباطی قیممست بطور مرکزي بانک و باشدمی هابانک سهامداران تکالیف

 موجود ابزار با آن اجراي در بانک این و باشدمی بهادار اوراق و بورس سازمان وظایف از الوصولعلی

  .کندمی مساعدت

 هیأت 28/10/1393 مورخ مصوب غیردولتی اعتباري موسسات اداره و تاسیس نحوه نامهآئین موجب به

 درخواست به رسیدگی مختلف مقاطع در ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک ران،وزی محترم

 و شرایط بررسی سرمایه؛ افزایش و اساسنامه تغییرات تاسیس، جمله از اعتباري موسسات و هابانک

 هايشاخص اساس بر را هاآن حقوقی و نسبی سببی، روابط و سهامداران و موسسین مالکیت میزان

  .دهدمی قرار بررسی مورد مذکور، انونق در شده تعیین

 منظور به موجود هايظرفیت تمام از استفاده در ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک تالش رغمعلی

 هايتبصره و اساسی قانون 44 اصل کلی هايسیاست اجراي قانون 5 ماده قانونی الزامات نمودن اجرایی

 با را بانک این نظارت حوزه و شده آن شایسته ياجرا از مانع هاییمحدودیت همواره آن، ذیل

 با 12/11/1394 مورخ 329163/94 شماره نامه در که هامحدودیت این. است نموده مواجه هاییچالش
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  : از عبارتند است، شده تشریح) پیوست تصویر( جمهور رییس محترم اول معاون عنوان

 به مایل دلیلی هر به که اشخاصی براي قانون در موثر و بازدارنده ییاجرا ضمانت بینیپیش عدم  - 1

 تملک را هابانک سهام -است مجاز چهآن از بیش- طریقی به یا و باشندنمی خود سهام مازاد واگذاري

  . اندکرده

 قانون متن در. خانواده یک اعضاي توسط هابانک سهام تملک مجاز سقف بودن مشخص عدم  - 2

 از بیش مشترکاً نتوانند که باشند داشته سهام توانندمی سقفی تا منحصراً خانواده یک اعضاي تاس آمده

 و متفاوت تواندمی شرایط به بسته مبنایی و معیار چنین. کنند تعیین بانک در را مدیره هیات عضو یک

  .باشد متغیر

 در مهم بسیار امري که-  هانکبا واقعی مالکان شناسایی امکان عدم و گذارقانون هدف تامین عدم  - 3

 از بیش هابانک سهام تملک و اشخاص برخی سوي از قانون زدن دور سبب به - است بانکی نظارت

 هدف با مختلف اشخاص طریق از بانک سهام خرید جمله از گوناگون، انحاي به است مقرر آنچه

 از ناشی حقوق تمامی سلب و خلع رايب مذکور اشخاص از وکالت اخذ سپس و قانون صوري رعایت

  .معمول و مرسوم هايروش از یکی عنوان به ها،آن سهام

 انتقال و نقل طریق از اعتباري موسسات و هابانک سهام مالکیت مقرر حدود نقض است، ذکر شایان

) میرس اسناد دفاتر( کشور امالك و اسناد ثبت سازمان یا و بهادار اوراق و بورس سازمان در سهام

 انتقاالت و نقل این از الذکر،فوق هايسازمان همکاري با دارد تالش بانک این که پذیردمی صورت

  .نماید جلوگیري غیرقانونی

  سازمان بورس و اوراق بهادار:

 سهامی رکت(ش حقوقی و حقیقی اشخاص براي سهام در بانکها تملک مجاز سقف اینکه به توجه با

 مستقیم غیر و مستقیم صورت به  درصد 10 میزان به عام سهامی تهايشرک و درصد 5 میزان به )خاص

 غیر و مستقیم تملک میزان تملک افزار نرم از استفاده با بهادار اوراق بورس شرکت لذا باشد می

  . نماید می نظارت را مزبور صنعت در مستقیم

 تعیین سقف رعایت با انخریدار مستقیم غیر و مستقیم تملک میزان بلوك و عمده معامالت انجام در

 کنترل تملک افزار نرم از استفاده باقانون اساسی  44 اصلقانون اجراي سیاستهاي کلی  5 ماده در شده

  .شودنمی داده معامله انجام امکان مزبور ماده با مغایرت درصورت و شده

 و گیرد می ارقر بررسی مورد دوره طی خرید سقف اي دوره گزارش تهیه با خرد معامالت انجام در 

 قانون با تطبیق و مازاد سهام فروش خواستار و مکاتبه خریدار کارگزار با قانونی مواد نقض صورت در

 وجود مذکور زمانی بازده در اي سابقه خصوص این در تخلفاتی گزارش عدم به توجه با. است شده

 توسط درصد، 1 باالي رانِسهامدا مالکیت میزان گزارش ماده، این اجراي بر نظارت منظور به. ندارد

 می ارائه فرابورس و بورس هاي شرکت به مستمر صورت به و ماهانه مرکزي گذاري سپرده شرکت

  .شود

 و بانکها بر ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک نظارتی نقش به عنایت با که است توجه شایان
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 اشخاص مجاز تملک سقف هب مربوط مفاد رعایت خصوص در بهینه نظارت اعتباري، و مالی موسسات

 رسمی هايرویه ایجاد مستلزم اعتباري، و مالی موسسات و بانکی شرکتهاي سهام در حقوقی و حقیقی

 اوراق و بورس سازمان فیمابین مذکور، موضوع با مرتبط اطالعاتی هايپایگاه به دسترسی و منظم و

می غیرتجاري موسسات و هاتشرک ثبت کل اداره و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک بهادار،

قانون   5 ماده اصالحیه الیحه نویسپیش ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک راستا، این در. اشدب

 سازمان و مرکزي بانک میان مشترکی جلسات و نموده تدوین را 44 اصل کلی هايسیاست اجراي

  .است شده برگزار مذکور نویسپیش کردن نهایی براي بورس

23  
) 1ه(تبصر

  )5ماده (

موضوع 

  حکم

ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههاي موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، 1تبصره

تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند  فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً

          نگاه تعیین کنند.که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این ب

خالصه 

  عملکرد

  سازمان بورس و اوراق بهادار:

 این با گیرد، می قرار کنترل مورد دسترس در اطالعات اساس بر مذکور تبصره مفاد حاضر حال در

 احوال ثبت سامانه به دسترسی ویژه به اطالعاتی منابع تکمیل نیازمند آن دقیق و کامل اجراي وجود

 بورس سازمان اطالعات فناوري مدیریت است ذکر به الزم. باشد می خانوادگی روابط استخراج جهت

 الزم ارتباطی بستر و زیرساخت ایجاد مرحله در کشور امالك و اسناد ثبت سازمان و بهادار اوراق و

  .باشند می اطالعات تبادل جهت

 یا هابانک مدیره هیات اعضاي عنوان به حقیقی اشخاص صرفا کشور پولی و مالی قوانین طبق

 ماده، این موضوع اشخاص مدیره هیات اعضاي انتخاب راستاي در. شوندمی انتخاب مالی موسسات

. برسانند مرکزي بانک اطالع به را صالحیت واجد کاندیدهاي هستند موظف مالی موسسات و هابانک

می هاآن صالحیت تایید به اقدام مقررات و قوانین با افراد مشخصات تطابق از پس نیز مرکزي بانک

 که ناشرانی مدیره هیات در) فوق بشرح( صالحیت داراي افراد شدن کاندید بر بورس سازمان. نماید

 رویه صحیح اجراي بر نمایندمی مدیره هیات اعضاي انتخاب منظور به عمومی مجامع برگزاري به اقدام

  .کندمی نظارت فوق

24  
) 2تبصره(

  )5ماده (

موضوع 

  حکم

رسد، ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزي که به تأیید شوراي پول و اعتبار می2هتبصر

اقدامات قانونی الزم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههاي موضوع این 

  ماده به انجام رساند. 

خالصه 

  عملکرد

  بانک مرکزي:

 تهیه بانک این توسط »غیردولتی اعتباري مؤسسات اداره و تأسیس نحوه نامهآیین« حکم این اجراي در

 شماره نامهتصویب طی و گرفت قرار تأیید مورد اعتبار و پول شوراي 12/8/1388 مورخ جلسه در و

 پایگاه در اکنونهم نامه آیین این. شد ابالغ وزیران هیئت 14/11/1393 مورخ ه 48436 ت/130671

  .است همگان دسترس در بانکی نظارت بخش در مرکزي بانک رسانیاطالع

سال از تاریخ تصویب این ـ بنگاههاي غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک3تبصرهموضوع ) 3تبصره(  25
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          قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.   حکم  )5ماده (

خالصه 

  عملکرد
  .است آمده) )5ماده ( موضوع عملکرد خالصه( گفتهپیش شرح به توضیحات

26  
) 4تبصره(

  )5ماده (

موضوع 

  حکم

اي که منحصراً به امر الحسنههاي قرضو صندوقالحسنه هاي اعتباري قرضـ تعاونی4تبصره

  می باشند.پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود الحسنه میقرض

خالصه 

  عملکرد
  ت.فاقد حکم اجرایی اس

27  
) 5تبصره(

  )5ماده (

موضوع 

  حکم

در تاسیس بانک مشترك ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف هاي مندرج در  - 5تبصره 

  این ماده مستثنی است.

  دولت جمهوري اسالمی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک -1

  اي نماید.توسعه

  ) سهام ایرانی، ایرانی محسوب می شوند.%51اشخاص حقوقی خارجی با حداقل( -2

خالصه 

  عملکرد

  بانک مرکزي:

 در موجود مشترك بانک تنها شد، تاسیس 1387 سال در که ونزوئال و ایران مشترك بانک اکنون هم

 بانکهاي تاسیس تقاضاهاي پذیرش آمادگی ضرورت صورت در مرکزي بانک و باشد می کشور

  .داراست را باشد سالمت و ثبات داراي آنها نکیبا سیستم که کشورهایی با مشترك

  :است ذکر قابل نکته دو ایرانی، بانک تاسیس در خارجی گذاري سرمایه خصوص در

 مورخ مصوب آزاد، مناطق اداره چگونگی قانون )18(ماده استناد به صنعتی تجاري آزاد مناطق در  - 1

 مناطق در بانکی و پولی عملیات راییاج نامه آیین موجب به و اسالمی شوراي مجلس 1377 و 1372

 ذي دستورالعمل و) وزیران هیات 27/02/1379 مورخ ك 22623ت/2368 شماره نامه تصویب(آزاد

 صد در صد سرمایه با بانک تاسیس ،)اعتبار و پول شوراي 13/06/1379 مورخ جلسه مصوب(ربط

  .است پذیر امکان مرکزي بانک موافقت و بررسی از پس خارجی

 تاسیس از خارجی طرف مشارکت سهم سقف کشور، توسعه دائمی احکام) 18( ماده به عنایت با  - 2

 بانک پیشنهاد با اساسی قانون چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراي قانون رعایت با ایرانی بانک

 و پولی قانون) 31( ماده) د( بند جایگزین ماده این. شودمی تعیین وزیران تأهی تصویب و مرکزي

 و ایرانی مشترك بانکهاي تاسیس در لذا. شده است 25/04/1354 مصوب اصالحی کشور انکیب

  .بود خواهد ثیرگذارأت مذکور مصوبه خارجی

28  
) ماده 1بند (

)6(  

موضوع 

  حکم

هاي اقتصادي و منظور تسهیل حضور بخشهاي غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیتبه  -  6ماده 

  گردد:جاد امنیت براي سرمایه این بخشها مقرر میبرقراري رقابت سالم و ای

) قانون محاسبات عمومی، 5اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع ماده(-  1
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نهادهاي نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمانهاي وقفی و بقاع 

از کشوري و لشکري، نظیر صندوقهاي بازنشستگی وابسته به متبرکه، کلیه صندوقهاي بازنشستگی اعم 

دستگاههاي اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و 

و کلیه شرکتهاي تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادي را دارند،  نهادهاي انقالب اسالمی

ازار تولید کاال و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخالل در می توانند در ب

رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهاي تابعه 

و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر شش ماه یک بار به شوراي رقابت ارسال کنند. 

) 72دم ارائه اطالعات و یا خالف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (ع

  این قانون است.

خالصه 

  عملکرد
  .استدرخصوص عملکرد این بند گزارشی ارائه نداده شوراي رقابت 

29  
) ماده 2بند (

)6(  

موضوع 

  حکم

) قانون محاسبات عمومی و شرکتهاي تابعه 5ـ مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع ماده ( 2

) درصد سهم بازار هر %40و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل (

  کاال و یا خدمت را دارند.

خالصه 

  عملکرد

  وزارت نفت:

 تابعه شرکتهاي سهام از بخشی واگذاري هیأت و سازيخصوصی سازمان قانون، بند این رعایت با

  .است نموده واگذار غیردولتی عمومی نهادهاي به دولت رددیون بابت را نفت وزارت

  :کشاورزي جهاد وزارت

  ) قانون6) ماده (1عملکرد مطابق بند (

 گزارشی بند این عملکرد درخصوصبویژه شوراي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار،  دستگاهها سایر

  .اند نداده ارائه

30  
ماده  )3بند (

)6(  

موضوع 

  حکم

ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر  3

) 5) درصد براي هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (%40بنگاه اقتصادي تا سقف چهل(

  باشد. قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادي دارند، مجاز می

خالصه 

  عملکرد

  وزارت نفت:

 تابعه شرکتهاي سهام از بخشی واگذاري هیأت و سازيخصوصی سازمان قانون، بند این رعایت با

  .است نموده واگذار غیردولتی عمومی نهادهاي به دولت رددیون بابت را نفت وزارت

 گزارشی بند این عملکرد خصوصدر بهادار، اوراق و بورس سازمان و رقابت شوراي بویژه دستگاهها سایر

  .اند نداده ارائه
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31  

) 1تبصره (

) ماده 3بند (

)6(  

موضوع 

  حکم

ـ مؤسسات و نهادهاي موضوع این بند می توانند واحدهاي تولیدي و خدماتی با مالکیت صد  1تبصره 

درصدي احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداري، سهم و 

کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش 

  دهند.

خالصه 

  عملکرد

  :کشاورزي جهاد وزارت

  ) قانون6) ماده (1عملکرد مطابق بند (

  دستگاهها درخصوص عملکرد این بند گزارشی ارائه نداده اند.سایر 

32  

) 2تبصره (

) ماده 3بند (

)6(  

وع موض

  حکم

ـ مؤسسات و نهادهاي عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره)  2تبصره 

سال پس از ابالغ این قانون واگذار اي حداکثر تا پنجمازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله

  نمایند.

خالصه 

  عملکرد

  :وزارت جهاد کشاورزي

 %85عنوان شده است براساس مفاد آیین نامه واگذاري مقرر شده   در مورد موسسه جهاد توسعه نیز

باقی مانده به کارکنان موسسه و  %15و  سهام شرکتهاي تابعه این موسسه به ایثارگران وزارت متبوع

  بنابراین هیچ سهام مدیریتی نگهداري نخواهدشد. شرکتهاي تابعه واگذار شود.

  .اند نداده ارائه زارشیگ بند این عملکرد درخصوص دستگاهها سایر

33  
) ماده 4بند (

)6(  

موضوع 

  حکم

تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی هاي قانونی دولت به نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع این ماده و  - 4

شرکتهاي وابسته به بانک هاي دولتی از طریق واگذاري سهام بنگاهها، اموال و دارایی هاي دولت و 

هاي خود تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و داراییدولت میشرکتهاي دولتی ممنوع است. 

هاي خویش را تأدیه هاي سنواتی بدهیو شرکتهاي دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه

  نماید.

خالصه 

  عملکرد

وع کل کشور و آیین نامه اجرایی آن موض 1396قانون بودجه سال  5با توجه به بند (و) تبصره 

به دولت اجازه داده شده است در سال «هیات وزیران  3/1396//23/ت مورخ 33263تصویبنامه شماره 

بدهی هاي قطعی خود به اشخاص حقیق و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب  1396

ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور از طریق  1395مقررات مربوط تا پایان سال 

  » خرجی تسویه نماید. –اوراق تسویه خزانه به صورت جمعی  صدور

میلیارد ریال اوراق  10،000سازمان خصوصی سازي  1396در این راستا و در شش ماهه نخست سال 

  خزانه صادر کرده است.  تسویه 
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34  

) ماده 5بند (

) و تبصره 6(

  ) آن1(

موضوع 

  حکم

ص حقوقی زیرحسب مورد موظفند نسبت به ارائه ها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به اشخاشرکت - 5

اطالعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط 

عمل کنند. بنگاههاي مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگري 

ام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقد

  صورت درخواست شوراي رقابت گزارش هاي مالی مربوطه را ارائه کند.

  ) قانون محاسبات عمومی5الف ـ مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع ماده (

  ب ـ نهادهاي نظامی و انتظامی کشور

  ج ـ سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور

  دها و سازمان هاي وقفی و بقاع متبرکهد ـ نها

هـ ـ کلیه صندوق هاي بازنشستگی اعم از کشوري و لشگري، نظیر صندوق هاي بازنشستگی وابسته به 

  دستگاه هاي اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

  و ـ نهادهاي انقالب اسالمی

  ) این قانون است.1) ماده (5) و (4از بنگاه و شرکت در این بند، بندهاي ( ـ منظور 1تبصره 

خالصه 

  عملکرد

  :سازمان بورس و اوراق بهادار

 و شرکتها با الزم مکاتبات لیکن ؛است نگردیده مقرر سازمان براي تکلیفی بند این در اینکه رغم علی  

 و شده شناسایی موارد حد در الذکر فوق ندب در مذکور حقوقی اشخاص و مشمول اقتصادي هايبنگاه

 دستور در نتیجه حصول تا پذیرفته صورت مکاتبات یريگپی و مشمولین سایر با مکاتبه و انجام مقدور

  .دارد قرار کار

 اقتصادي امور محترم وزیر به ايجداگانه هايگزارش صورت به مکاتبات، باالي حجم به توجه با ضمناً

هاي سیاست اجراي عالی شوراي همچنین و دارایی و اقتصادي امور وزارت تصادياق معاونت دارایی، و

  .است گردیده تقدیم آن تخصصی کمیسیون و 44 اصل کلی

 هاي شرکت اطالعات انتشار الزام موضوع اياطالعیه طی کارگزاران، بر نظارت زمینه در است مقرر

  .گردد ابالغ کارگزاري هايشرکت به کدال سامانه طریق از 44 اصل مشمول کارگزاري

 شرکتهاي اطالعات افشاي به مربوط مقررات سرمایه، بازار اطالعات حوزه نوین مقتضیات به توجه با 

  .اندگرفته قرار بازنگري مورد سازمان، نزد شده ثبت

35  

) 2تبصره (

) ماده 5بند (

)6(  

موضوع 

  حکم

هاي عملکرد ساالنه در خصوص اجراي ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش  2تبصره 

  این بند به مجلس شوراي اسالمی اقدام کند.

خالصه 

  عملکرد

  سازمان بورس و اوراق بهادار :

 شوراي مجلس به بهادار اوراق و بورس سازمان توسط ساالنه هايگزارش قانون، الزام به توجه با

 کمیسیون با برگزارشده جلسات در و گرددمی ارائه دارایی و اقتصادي امور وزارت همچنین و اسالمی

 گردیده ارائه گزارش و انجام خصوص این در الزم رسانی اطالع ،44 اصل تخصصی شوراي عالی



٢٤ 

 هايگزارش دارایی، و اقتصادي امور وزارت و اسالمی شوراي مجلس درخواست با همچنین. است

 سازمان عملکرد گزارش به توانمی لهجم آن از که است گردیده ارائه و تهیه سازمان توسط ايدوره

  .نمود اشاره مجلس اقتصادي کمیسیون محترم رئیس به

36  

) 3تبصره (

) ماده 5بند (

)6(  

موضوع 

  حکم

ماه موظف به اجراي تکالیف مقرر ـ از زمان ابالغ این قانون نهادهاي مذکور حداکثر طی شش 3تبصره 

  در این بند هستند.

خالصه 

  عملکرد

  

  درخصوص عملکرد این بند گزارشی ارائه نداده اند.مشمول نهادهاي 

37  

) 4تبصره (

) ماده 5بند (

)6(  

موضوع 

  حکم

ـ اشخاص مذکور در این بند که براي انجام مأموریت هاي خاص حاکمیتی براساس  4تبصره 

تأیید  باشد، بابندي میمجوزهاي قانونی تشکیل شده اند و افشاي اطالعات اقتصادي آنها داراي طبقه

  باشند.شوراي عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی

خالصه 

  عملکرد
  درخصوص عملکرد این بند گزارشی ارائه نداده اند.نهادهاي مشمول 

38  
) 5تبصره (

  )6ماده (

موضوع 

  حکم

  ان ـ عدم اجراي این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ایش 5تبصره 

  می باشد.

خالصه 

  عملکرد

 هاي تحت پوشش دفتر ماده به دستگاهاین  تسري عدم اذن معظم له را مبنی بر مقام معظم رهبري دفتر 

  .ابالغ نمودند

39  
) 6تبصره (

  )6ماده (

موضوع 

  حکم

ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است بر حسن اجراي این ماده نظارت کند و در  6تبصره 

) 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (مشاهده موارد مغایر، آن را به شوراي عالی اجراي سیاست صورت

  جهت اتخاذ تصمیم اعالم کند.

خالصه 

  عملکرد

) قانون اساسی؛ موضوع 44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (6نخستین کارگروه تخصصی ماده (

) قانون 44تهاي کلی اصل (سی اجراي سیاشوراي عال 18/12/1396مورخ  245305تصویبنامه شماره 

) قانون اجراي 6با موضوع بررسی ابعاد مختلف نحوه اجراي ماده ( 20/03/1396اساسی در تاریخ 

همچنین معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی در  سیاستهاي مذکور برگزار گردید.

دي و دارایی برگزار گردید که در ان گزارش اي با ریاست وزیر امور اقتصاجلسه 19/10/1396مورخ 

توسط معاون امور » جایگاه و نقش نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکتهاي دولتی در اقتصاد ایران«

به  1395در سال که جلسه برگزار شده در این خصوص  18اقتصادي ارائه شد. این گزارش نتیجه 

تی و نیروهاي مسلح ادهاي عمومی غیردولر نمایندگان نهریاست آقاي دکتر آقامحمدي و با حضو

باشد. در جلسه یاد شده مقرر گردیده است گزارش مذکور و آمار و تشکیل گردیده است، می

اطالعات مربوط به سهم نهادهاي عمومی غیردولتی توسط معاونت امور اقتصادي تکمیل شده و 
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  مجدداً ارائه گردد.

  )7ماده (  40

موضوع 

  حکم

تسهیل سرمایه گذاري در ایران، مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار موظفند  ـ به منظور 7ماده 

شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهاي کسب و کار را به نحوي ساده کنند که هر متقاضی مجوز 

کسب و کار در صورت ارائه مدارك مصرح در پایگاه اطالع رسانی مجوزهاي کسب و کار، بتواند 

جوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی براي صدور مجوز در هر در حداقل زمان ممکن، م

 تعیین و در» هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار«کسب و کار، توسط 

  می شود.پایگاه اطالع رسانی مذکور اعالم 

خالصه 

  عملکرد

  :نفتت روزا

. است نموده رعایت را قانون بند این ؛نفت وزارت در اصولی موافقت و مجوز کننده صادر مراجع

 و پاالیشی طرحهاي احداث اصولی موافقت کننده صادر عنوان به نیز نفت وزارت ریزيبرنامه معاونت

 نموده اقدام pshr.mop.ir به نشانی  مجوز صدور اینترنتی سامانه اندازي راه به نسبت پتروشیمی

  . است

  :سازمان بورس و اوراق بهادار

 فهرست ،"مجوز ایران" سامانۀ در بهادار اوراق و بورس سازمان مجوز 91 فهرست هارائ از پس

  . است شده بارگذاري سامانه آن در مجوز 27 تعداد به آن نهاییفهرست  و یافته تقلیلمربوطه 

 بازار مجوزهاي از برخی صدور براي زمانی سقف و خصوص این در شده انجام اقدامات از برخی

  :است رزی شرح به سرمایه

 فرآیند تسهیل براي اقداماتی حاضر حال در و است شده تجمیع کارگزاري شرکت مجوزهاي 

  .است جریان در شده تجمیع مجوزهاي صدور

 از صرفاً سرمایه بازار در) حقوقی و حقیقی( خارجی اشخاص معامله براي معامالتی کد صدور 

 پس( کدها این صدور براي زمال زمان مدت. شود می انجام مرکزي گذاري سپرده شرکت طریق

  . باشد می کاري روز 1 از کمتر) خارجی گذار سرمایه به بورس سازمان مجوز اعطاي از

 کاالیی هاي بورس پذیرش هیات در کاال بر مبتنی بهادار اوراق و کاال پذیرش مجوز صدور 

  .گردد می انجام هیات در طرح از پس هفته 1 ظرف حداکثر

 توسط فنی زیرساخت بودن فراهم صورت در سازمان در برخط معامالت مجوز صدور 

 .گیردمی انجام متقاضی درخواست از پس روز 10 حداکثر متقاضی شرکتهاي

  بانک مرکزي:

 در بانک، این ایران، اسالمی جمهوري مرکزي بانک با دارایی وي اقتصادامور  وزارت مکاتبات بنابر

 کسب مجوزهاي صدور تسهیل و زدایی مقررات هیأت هیئت مصوبات اجراي و سازيشفاف راستاي

 و ياقتصادامور  وزارت اعالم با امر، بدو در. آورد عمل به را الزم هايهمکاري و اقدامات ،کار و

 در هاآن صدور که بانکی غیر اعتباري موسسات و هابانک فعالیت و تأسیس مجوز 37 ،دارایی

 مجوزهاي رسانیاطالع پایگاه در است،داشته قرار بانک این اختیارات و وظایف مقررات يحیطه
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 با جلسه 24 حدود آن، از پس. اندگردیده درج www.iranmojavez.ir نشانی به کار و کسب

 تکمیل و تدوین به منجر نهایت در که شد، برگزار هاکاربرگ تهیه جهت الذکرفوق هیئت نمایندگان

 در و شده تحویل دارایی و ياقتصادامور  وزارت به هاکاربرگ این. گردید کاربرگ 48 تعداد

 تصویب به و مطرح) قانون اساسی 44شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل ( تخصصی کمیسیون

 کسب مجوزهاي صدور تسهیل و زداییمقررات هیئت در باید هاکاربرگ این نهایت در. است رسیده

  .برسد تصویب به کار و

 دستگاهی، بین مجوزهاي و هاسرویس رابطه تبیین هدف با ورکش مجوزهاي جامع نقشه سند و کتاب

 و شده برگزار جلسات از حاصل نتایج با مغایر سند این متاسفانه که است شده منتشر و تهیه

 جدول در شده اشاره هايسرویس برخی مثال عنوان به. است شده ارائه شده تهیه هايکاربرگ

 معاونت( ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک از هصادر مجوزهاي براي نیاز مورد هايسرویس

 استعالم مانند) کشور مجوزهاي استعالمات ملی نقشه 983 الی 981 صفحات) (مرکزي بانک نظارتی

 کشور، مالیاتی امور سازمان از مالیاتی قطعی بدهی عدم استعالم مرکزي، بانک از برگشتی چک

 ثبت سازمان از هویتی اطالعات تأیید ستعالما همچنین و صرافی بخش در سرمایه انسداد گواهی

 این که شده آورده غیرالکترونیکی صورت به الحسنهقرض صندوق و صرافی بخش در کشور احوال

  .شودمی انجام الکترونیکی صورت به اینک هم سرویس

  

  :وزارت ارتباطات

در  اقدامات آخرین تابعه، کار و کسب مجوزهاي صدور مراجع با آمده عمل به هماهنگی به توجه با

مجوزهاي  صدور تسهیل و زداییمقررات هیأت به مجوزها صدور زمان کاهش و سهولت راستاي

  .است گردیده ارسال کار و کسب

41  
) 1تبصره (

  )7ماده (

موضوع 

  حکم

ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف  1تبصره  

تواند عالوه بر ارائه ه در پایگاه اطالع رسانی یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز میزمانی تعیین شد

شکایت حضوري یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از باالترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار 

ستگاه مربوط، تسریع در صدور مجوز موردنیاز خود را درخواست کند. در این موارد، باالترین مقام د

اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاري از تاریخ ثبت درخواست، با 

دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب 

قوانین، زمینه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم کند. باالترین مقام دستگاه اجرایی یا 

اندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخالل یا اهمال کرده اند را است

به هیأت تخلفات اداري معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به 

) قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب هفتم آذر 9مجازات هاي مقرر در بندهاي (د) به بعد ماده (

  محکوم می شوند. 1372

  .ندادر خصوص این بند گزارشی ارائه نکردهدستگاهها خالصه 
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  عملکرد

42  
) 2تبصره (

  )7ماده (

موضوع 

  حکم

ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و  2تبصره 

ریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطالع رسانی مذکور د

، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع »اشباع بودن بازار«کسب و کار اجازه ندارند به دلیل 

  کنند. 

زمانی تعیین شده در پایگاه اطالعامتناع از پذیرش مدارك و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف 

ي متقاضیانی که مدارك معتبر مصرح در پایگاه اطالع رسانی رسانی مذکور در صدور مجوز برا

) این قانون است و شوراي رقابت 45موضوع ماده (» اخالل در رقابت«اند، مصداق یادشده را ارائه داده

موظف است به شکایت ذي نفع رسیدگی و باالترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین 

  ) این قانون محکوم کند.61) ماده (12شده در بند (

خالصه 

  عملکرد

اند و سایر دستگاههاي اجرایی وزارت جهاد کشاورزي و وزارت نفت به رعایت این بند اذعان داشته

  اند.گزارشی در این خصوص ارائه ننمودهبویژه شوراي رقابت 

43  
) 3تبصره (

  )7ماده (

موضوع 

  حکم

ادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار ص -3تبصره

ظرف مدت یک ماه پس د به همراه مبانی قانونی مربوطه کننتمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می

مستقر  "ت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کاریأه "از ابالغ این قانون، تهیه و به 

رت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام االختیار یا در وزارت امور اقتصادي و دارایی به صو

  باالترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.

این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادي و دارایی و با حضور دادستان کل  

ختیار کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام اال

آنان، دو نماینده مجلس شوراي اسالمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، 

رئیس اتاق تعاون مرکزي ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذي 

شور و ) قانون محاسبات عمومی ک5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (5ربط موضوع ماده (

ت موظف است أشود. این هیدارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می

حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در 

نه هاي آن را مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوي تسهیل و تسریع نماید و هزی

به نحوي تقلیل دهد که صدور مجوزکسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به 

صورت آنی و غیر حضوري و راه اندازي آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت 

زیر پذیرد.مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تایید و

امور اقتصادي و دارایی و در مورد تصویب نامه هاي هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران براي 

کلیه مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب 
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  و کار نقش دارند الزم االجراء می باشد.

استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به  فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز

اصالح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهاد هاي الزم را براي اصالح قوانین 

  تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

خالصه 

  عملکرد

  :نفتوزارت 

 نموده رعایت را قانون بند این نفت وزارت در اصولی موافقت و مجوز هرگونه کننده صادر مراجع

 .است

  :وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 .است شده ارسال زداییمقررات هیأت به الکترونیکی صورت به تبصره این در شده قید مدارك

 :سازمان بورس و اوراق بهادار

 قاورا و بورس سازمان توسط اعطایی مجوز 27 به مربوط اطالعات تبصره، این اجراي راستاي در

  .است شده بارگذاري "مجوز ایران" سامانۀ در بهادار

44  
) 4تبصره (

  )7ماده (

موضوع 

  حکم

) این 3موضوع تبصره (» هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار«ـ  4تبصره 

ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون شرایط صدور مجوزهاي کسب 

  ه تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطالع رسانی مجوزهاي کسب و کار منتشر کند.و کار را ب

، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهاي کسب و »پایگاه اطالع رسانی مذکور«پس از راه اندازي 

کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بالفاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه 

انی یادشده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارك موردنیاز و به هر اطالع رس

نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه 

  اعالم شود.

رط یا مدرکی مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ ش

یا هزینه اي بیش از آنچه در پایگاه اطالع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز 

) قانون 600کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (

  ) است.2/3/1375مجازات اسالمی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده، مصوب 

خالصه 

  عملکرد

  سازمان بورس و اوراق بهادار:

سازي  فرآیند و مجوز صادر می کند که در حال ساده 27سازمان بورس و اوراق بهادار هم اکنون 

باشد که می توان به مواردي در این خصوص به شرح زیر کاهش مدت زمان اعطاي مجوز ها می

  اشاره کرد: 

اعطا مجوز مجددا بررسی و مقرر شد تا فرآیند اعطاي مجوز هاي شناسایی مشتریان و دستورالعمل - 

گذاري اشخاص تفویض اختیار صدور مجوز سرمایه( .گذاري مرکزي واگذار شودبه شرکت سپرده

همچنین دستورالعمل  .باشد)خارجی به شرکت سپرده گذاري مرکزي در مراحل عملیاتی شدن می

ر جلسه هیات مدیره مجددا پس از رفع موانع تصویب شناسایی مشتریان پس از بازخوانی کارشناسی د



٢٩ 

  شد.

اعطا/ لغو/ اتاق معامالت/ نمایندگی /دفتر پذیرش/شعبه/تاالر به کارگزاري هاي  "ضوابط اجرایی - 

توسط هیات مدیره بورس اوراق بهادار  "عضو و ایستگاه معامالتی به اشخاص حقوقی غیر کارگزار

  تهران تصویب شده است.

باشد که سازي  فرآیند و کاهش مدت زمان اعطاي مجوز میي ایران در حال سادهشرکت بورس کاال

در این راستا دستورالعمل هاي شناسایی مشتریان (خریداران و عرضه کنندگان) و پذیرش کاال و اعطا 

  مجوزهاي فرعی در حال بازنگري است.

45  
) 5تبصره (

  )7ماده (

موضوع 

  حکم

) قانون برنامه 62کارگروه موضوع ماده ("قانون، وظایف و اختیارات از تاریخ تصویب این   -5تبصره

هیأت مقررات زدایی و "به  "15/10/1389پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب 

)  قانون اجراي 7) و (6)، (1موضوع قانون اصالح مواد ( "تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار

) 62منتقل می شود و ماده ( 1/4/1393قانون اساسی مصوب ) 44سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم(

  شود. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران لغو می

خالصه 

  عملکرد

  انجام هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کارهم اکنون این وظایف توسط 

  می شود. 

46  
) 6تبصره (

  )7ماده (

موضوع 

  حکم

 در مورد آن دسته از فعالیت هاي اقتصادي که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد  -  6ره تبص

می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و 

 تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در

فضاي مجازي با مشارکت سایر دستگاههاي مرتبط به گونه اي اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل 

همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط 

  تجاوز ننماید. "مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار"هیأت 

حد، دستگاههاي فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق در ایجاد فرآیند پنجره وا

استقرار نماینده تام االختیار در محل پنجره هاي واحد و یا در فضاي مجازي اقدام و همکاري الزم را 

اساس ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بربه عمل آورند. دستور العمل هاي مربوطه شامل رویه ها و 

مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههاي اصلی در  قوانین و

مقررات زدایی و تسهیل صدور  "صدور مجوز در فعالیت هاي مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت

) قانون اجراي سیاستهاي 7) و (6)، (1) قانون اصالح مواد (3موضوع ماده ( "مجوزهاي کسب و کار

) قانون برنامه 70قانون اساسی تهیه و ابالغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون ماده ( 44کلی اصل 

  شود.پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران لغو می

خالصه 

  عملکرد

موضوع ایجاد پنجره واحد در فرایند صدور مجوزها از سوي دستگاه هاي اجرایی در حال پیگیري 

   .با هماهنگی وزارت امور اقتصادي و دارایی در حال انجام استاست و مقدمات اجراي آن 

  :سازمان بورس و اوراق بهادر



٣٠ 

 

سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام الزم در راستاي اجراي  مجوز صادره توسط 27با توجه به فهرست 

  توسط این سازمان در دستور کار قرار دارد.این تبصره 

47  
) 7تبصره (

  )7ماده (

موضوع 

  محک

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی 76مصوبات کمیته مذکور در ماده ( -  7تبصره 

ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررت زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار 

  شود.می باشد به این هیأت ارسال می

خالصه 

	_  عملکرد 	

  )8ماده (  48

موضوع 

  حکم

) این قانون 2ازي که براي بنگاههاي دولتی با فعالیت اقتصادي گروه یک و دو ماده (هر امتی ـ 8ماده 

شود، عیناً و با اولویت براي بنگاه یا فعالیت اقتصادي مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و مقرر 

   غیردولتی باید درنظر گرفته شود.عمومی

خالصه 

  عملکرد
  گزارشی ارائه نداده اند. دستگاهها درخصوص عملکرد این بند

49  
تبصره ماده 

)8(  

موضوع 

  حکم

تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این 

   ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.

خالصه 

  عملکرد
  .اند نداده ارائه گزارشی بند این عملکرد درخصوص دستگاهها
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  )12) تا (9،  مواد(هاي توسعه بخش تعاونسیاست  -فصل سوم 

  موضوع حکم و عملکرد آن  ماده/تبصره  ردیف

50  
بند (الف) 

  )9ماده (

موضوع 

  حکم

) تا پایان سال %25( درصدو پنج منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست  ـ به9ماده

  : ، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد1393

کشاورزي، سازمان الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاري وزارت جهاد 

و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزي جمهوري ریزي کشور، وزارت اموراقتصاديو برنامهمدیریت

به سهم  ایران که در آن مجموعه راهکارهاي نیلمرکزي جمهوري اسالمیتعاون ایران و اطاق اسالمی

) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و براي تصویب به %25وپنج درصد (بیست

  هاي ساالنه قرار گیرد.شود. این سند باید مبناي تدوین بودجهوزیران تقدیم میهیأت

خالصه 

  عملکرد

هیات وزیران  8/2/1392مورخ  ھ 46116/ت23609سند توسعه بخش تعاون طی تصویب نامه شماره 

  .ابالغ شده است

  :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 معظم مقام ابالغی کلی سیاستهاي به باتوجه: کشور تعاون بخش توسعه و هماهنگی شوراي تشکیل

 ارتقاء و توسعه به نیل جهت و مقاومتی اقتصاد سیاستهاي تحقق منظور به و انداز چشم سند در رهبري

 کیفی، و کمی اهداف راهبردها، از اي مجموعه که تعاون توسعه سند ،اقتصاد در تعاونی بخش سهم

 1404 تا 1395 از ساله 10 دوره براي ذیربط اجرایی دستگاههاي نیاز مورد احکام و اجرایی سیاستهاي

 شوراي« تعاون، توسعه سند شدن اجرایی راستاي در و اساس همین بر. است گردیده تنظیم باشد،می

 .گردید تشکیل ذیل اهداف با »کشور تعاون بخش توسعه و هماهنگی

 :شورا اهداف

 تعاون بخش توسعه سند کیفی اهداف در بازنگري و بررسی  •

 تعاون بخش توسعه کالن راهبردهاي بازنگري و بررسی  •

 تعاون توسعه سند اجرایی هايسیاست تبیین  •

 بخش توسعه براي کاال، وتوزیع خدمات نظام ،)سرمایه( مالی بازارهاي بر ناظر هايسیاست بررسی  •

 تولیدي، هاي فعالیت و فقرزدایی هايبرنامه تعاونی،

 سند در تعاون روح و  فرهنگ وترویج برتوسعه ناظر هايسیاست تبیین  •

 تعاونی بخش توسعه سند اجرایی احکام در بازنگري و بررسی تبیین،  •

 توسعه سند اصالح جهت الزم پیشنهادات و بازنگري و شده تشکیل مذکور شوراي جلسه 10 تاکنون

 اجرایی دستگاههاي به اجرا براي و تدوین 1391 سال در تعاون توسعه سند. است اقدام دست در تعاون

 پس تعاون توسعه سند اصالح مذکور، سند موثرتر و بهتر اجراي امکان منظور به همچنین. گردید ابالغ

 ششم برنامه قانون 21 ماده به توجه با و دولت هیئت قتصاديا کمیسیون کارشناسی کمیته نظر اعالم از



٣٢ 

  .است اقدام دست در هادستگاه سایر و ایران تعاون اتاق اصالحی پیشنهادات و نظرات اعمال جهت

  

51  
بند (ب) 

  )9ماده (

موضوع 

  حکم

ا ـ ارائه جز مالیاتهب ـ در کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ به 

  ) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.%20درصد (کند، این حمایت براي تعاونیها بیستمی

خالصه 

  عملکرد

از سوي معاون اول وقت رییس جمهور با  به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه اي بنا

ها و موسسات دولتی، نهادهاي سازمان ها،به کلیه وزارتخانه 16/12/1390مورخ  248215/46948شماره 

ابالغ و به موجب آن بر لزوم حمایت از بخش تعاونی به  انقالب اسالمی و استانداري هاي سراسر کشور

هاي اجرایی در هنگام وضع مقررات هاي دیگر تاکید و مقرر شد دستگاهدرصد بیشتر از بخش 20میزان 

  و مزایا مفاد حکم بند قانونی یادشده را رعایت نمایند.هاي مربوط و اختصاص تسهیالت و دستورالعمل

ها با توجه به این حکم توسط ها و اعمال مشوقهاي مرتبط با واگذاريدر ضمن برخی از دستورالعمل

  هیات واگذاري اصالح شده است.

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 بورس سازمان دارایی، و اقتصادي ورام وزارت با موثر تعامل طریق از مذکور حکم اجراي پیگیري - 

) 75( ماده اجرایی نامه آیین) 6( ماده در آن اعمال طریق از سازيخصوصی سازمان و بهادار اوراق و

  سازيخصوصی سازمان از آن اجراي پیگیري و تعاونی بخش قانون الحاقی

 مورخ 248215 شماره بخشنامه پیرو و گردید احصاء اجرایی دستگاههاي با مرتبط مشوقهاي - 

 مورخ 89062 شماره نامه طی مرتبط سازمانهاي روساي و وزارء با مکاتبه جمهوري، ریاست90/12/16

  . است پذیرفته انجام 6/6/91

52  

) بند 1جزء (

(ج) ماده 

)9(  

موضوع 

  حکم

تعاونی انجام خواهد  هاي زیر در شرکتهاياین ماده، حمایت» ب« ج ـ عالوه بر حمایت موضوع بند  

    ت:گرف

الحسنه بـراي تـأمین تمـام یـا بخشـی از آورده شـرکتهاي       ـ کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض1  

          که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدي جامعه باشند. تعاونی

خالصه 

  عملکرد

  :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 تخصـیص  ریـال  میلیـون  67294 مبلـغ  بـه  95 لغایت 90 سنوات در اونیهاتع و هااتحادیه به بالعوض کمک

  . است یافته

 حـداقل  صدراالشـاره  قـانون ) 1( مـاده ) 10(بنـد  براساس که ملی فراگیر تعاونی شرکت 189 تعداد تشکیل

 و ریـال  میلیـون  123561 سـرمایه  بـا  باشـند،  درآمـدي  پـایین  دهـک  سـه  از بایـد  هاآن اعضاء درصد هفتاد

 کمــک ریــال میلیــون 4845 پرداخــت و کشــور کــل در نفــر 180355 عضــویت و نفــر 11159 زاییاشــتغال

 شـایان  عامـل  هـاي  بانـک  بـه  تسهیالت اخذ جهت تعاونی 23 معرفی و ملی فراگیر تعاونی 56 به بالعوض

 و وزارتخانـه  ایـن  مکـرر  هـاي پیگیـري  و مـذکور  قانون) 29( ماده) 2( بند صریح حکم علیرغم است ذکر

 بالعوض کمک هیچگونه شده ذکر موارد از غیر به ها،تعاونی اینگونه براي مقاومتی اقتصاد پروژه تعریف



٣٣ 

  .است نشده داده اختصاص هاتعاونی این بهاز این محل،  ايالحسنهقرض تسهیالت ویا

53  

) بند 2جزء (

(ج) ماده 

)9(  

موضوع 

  حکم
   ).%20میزان بیست درصد ( تعاونی بهبیمه سهم کارفرما براي اعضاء شاغل در هر ـ تخفیف حق2

خالصه 

  عملکرد

  تعاون، کار و رفاه اجتماعی:وزارت 

  است نشده اجرایی دولت توسط بودجه تخصیص عدم بدلیل حکم این مکرر، هايپیگیري علیرغم

 یـی اجرا مـالی  منابع تامین عدم دلیل به ولی است شده انجام اجتماعی تامین سازمان طریق از الزم پیگیري

  .است نشده

54  

) بند 3جزء (

(ج) ماده 

)9(  

موضوع 

  حکم

صــورت وري، آمــوزش کــارآفرینی، مهــارت، کــارآموزي، بــهـــ ارائــه مشــاوره، کمــک بــه ارتقــاء بهــره3

         رایگان.

 

خالصه 

  عملکرد

  :تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت 

 مورد خدمات ارائه و وري بهره ارتقاء و مشاوره به کمک جهت مذکور حکم اجراي راستاي در 

 با تولیدي تعاونیهاي رقابتی توان وافزایش فعالیت اجراي یندآفر مستمر بهبود هدف با و تعاونیها نیاز

 اقدامات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت 154000 ردیف دوم فصل اعتبارات محل از اعتبار تامین

  .است پذیرفته انجام زیر

 بودجه وتقسیم وري بهره چرخه استقرار متقاضی تولیدي هايیتعاون تعیین جهت سنجی نیاز 

  شده انجام سنجی نیاز مبناي بر استان 27 به اختصاصی

 سال دیماه ابتداي در ریال میلیون 1240 مبلغه ب موصوف فعالیت نیاز مورد بودجه تخصیص و تامین 

  تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت ذیحسابی سوي از 1395

 ابالغیه طی وريبهره چرخه استقرار و مشاوره قرارداد همراه به اجرا نحوه دستورالعمل غابال و تهیه 

   استانی کل ادارات به 5/10/95 مورخ 186759 شماره

 کل ادارات از گزارشات اخذ و مذکور فعالیت شدن عملیاتی و مربوطه اعتبار جذب جهت پیگیري 

  تابعه

 ذیربط کل اداره 27 مجموع از نهایت در که ستانیا کل ادارات از ماخوذه گزارشات بندي جمع 

 بودجه جذب با تعاونی 56 در انتظار مورد فعالیت نمودن واجرایی جذب به موفق کل اداره 24 تعداد

  . اند گردیده ریال میلیون 1120 مبلغ به اي

 نیاز ردمو موارد سایر و تعاونی هايشرکت تشکیل دستورالعمل اساسنامه، انواع تیپ تدوین و تهیه 

  .ها تعاونی تشکیل منظور به مشاوره ارائه و هاتعاونی

 سرمایه بازار در حضور از محدودیت رفع منظور به بهادار اوراق و بورس سازمان با موثر تعامل .  

 آموزش وري،بهره ارتقاء به کمک بمنظور هااستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل ادارات راهبري 

  رآموزيکا مهارت، کارآفرینی،
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 بمنظور هااستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل ادارات در مستمر آموزشی هايکارگاه برگزاري 

  تعاونی تشکیل متقاضیان و هاتعاونی استانی، کارشناسان آموزش

 ،جمهوري تعاونی بخش قانون الحاقی) 75( ماده اجرایی نامه آیین تصویب پیگیري و تدوین تهیه 

  هاتعاونی وري بهره ارتقاء ورمنظ به ایران اسالمی

 و سراسري بصورت آموزشی دوره برگزاري و آموزشی محتواي و سرفصل برنامه، تهیه 

 ارتقاء جهت اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت الکترونیکی یادگیري درگاه طریق از الکترونیکی

  .هاتعاونی وريبهره

 به ملی فراگیر و عام سهامی تعاونی مندسازيتوان و گسترش مقاومتی اقتصاد پروژه پیشنهاد و تهیه 

  .آن تصویب و دولت مقاومتی اقتصاد ستاد

 مهارت و کارآفرینی آموزش جهت پژوهشی هاي اولویت تعیین.  

 با مسئولین آشنایی و ها تعاونی و متقاضیان آموزش منظور به هاتعاونی کتابچه چاپ و محتوا تهیه 

  .هاتعاونی

 ها تعاونی مهارت و وريبهره ارتقاء جهت التمقا انتشار و بروشور تهیه.  

 ها تعاونی در وري بهره وارتقاي سازمانی تعالی اجراي   

 ٌو وريبهره ارتقاء براي بودجه ریال میلیون 21800 مبلغ 1395 و 1393 ،1391 سالهاي در مجموعا 

  . است یافته تخصیص غذایی صنایع استاندارد و 9001 ایزو استاندارد اخذ به کمک

 التحصیالنفارغ از کارآموز نفر 5000 واعتباري فنی کمکهاي محل از منابع تامین با 1388 سال رد 

  . گردید ارائه الزم آموزشهاي مختلف دانشگاههاي

 طی کار جویاي میلیون نیم و یک از بیش به مقرارات و قوانین آموزش و شغلی مشاوره ارائه 

   1395 سال پایان لغایت1390 سالهاي

 خانگی مشاغل و تعاونی تشکلهاي قالب در کارجو هزار 950 از بیش توانمندسازي و ساماندهی . 

 به آموزشی هايبسته ارسال طریق از کارجو نفر هزار 100 به کارآفرینی الکترونیکی آموزش 

  .کشور سراسر
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) بند 4جزء (

(ج) ماده 

)9(  

موضوع 

  حکم

انـدازي شـرکت   گـذاري اولیـه بـراي راه   هاي سـرمایه ـ پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینه4

            تعاونی.

خالصه 

  عملکرد

 :تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت

 101،950مبلغ  ،از محل ردیفهاي اعتباري کمکهاي فنی واعتباري و وجوه اداره شده طی سنوات گذشته

  میلیارد ریال یارانه به تعاونیها پرداخت شده است.

دامات و پیگیري الزم به منظور پرداخت یارانه دولتی جهت متمم تسهیالت مسکن مهر به تعاونیانجام اق

   هاي مسکن مهر

  سازي اراضی.اندازي بانک اطالعاتی، تملک و آمادهکمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه ـ 5موضوع ) بند 5جزء (  56
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(ج) ماده 

)9(  

  حکم

خالصه 

  عملکرد

  ر و رفاه اجتماعی:وزارت تعاون، کا

 طرح تیپ اقتصادي در موضوعات فعالیتی مختلف  350شناسایی و تهیه بیش از  - 

تهیه طرح جامع تعاون، اشتغال وکارآفرینی (تاك) در راستاي اجراي سیاستهاي ابالغی اقتصاد  - 

 مقاومتی طی دوره زمانی سه ساله و با اجرایی شدن سه مرحله اصلی طرح: 

گام دوم :افزایش توان رقابت  - 2ز کارآفرینی و سرمایه گذاري در تعاونی ها گام نخست: حمایت ا- 1

گام نهایی:تقویت بازار و توسعه فضاي کسب و کار تعاونیها، بکارگیري ظرفیت بیش  - 3پذیري تعاونیها 

هزار شغل جدید و  528هزارمیلیاردریال به بیش از  76هزار طرح تعاونی و با صرف منابعی معادل  27از 

ایدار درکشور دست یافت.این طرح درحال حاضر به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وسازمان برنامه پ

  باشد.بودجه جهت تامین اعتبار ارسال و در حال پیگیري تامین بودجه مورد نیاز می

ریزي توسعه تدوین سند توسعه روستایی در حوزه کارگروه اقتصادي، تولیدي و اشتغال شوراي برنامه -

  هاي کم درآمد.روستایی و عشایري جهت توانمندسازي گروه

تجمیع تعاونیها در قالب اتحادیه ها و تعاونیهاي تامین نیاز تولید کنندگان زیربخش محصوالت مختلف  - 

تعاونی تامین  700اتحادیه تعاونیهاي کشاورزي و بیش از 120کشاورزي که در این راستا تعداد 

 17نمایند. همچنین تعداد شاورزي در کشور به ثبت رسیده وفعالیت مینیازتولیدکنندگان محصوالت ک

  نیاز تولیدکنندگان در بخش کشاورزي در حال فعالیتند.اتحادیه سراسري وتعاونی تامین

نفر که نیاز به تسهیالت  20593تعاونی با ظرفیت اشتغال  1429شناسایی و ایجاد بانک اطالعاتی از  - 

  دار ندارند.یارانه

مندي شرکتهاي تعاونی از طرح رونق تولید: بر اساس اطالعات یري و اقدام درخصوص بهرهپیگ - 

اند که از طرح شرکت تعاونی داراي تسهیالت مصوب بوده 2415یاب تعداد مستخرج شده از سامانه بهین

ارد ریال و میلی 31041اند. مبلغ تسهیالت مصوب به میزان مبلغ تسهیالت دریافت نموده 564این تعداد نیز 

  باشد. میلیارد ریال می 4932تسهیالت دریافتی بالغ بر 

لغایت  1390میلیارد ریال وام و تسهیالت به شرکتهاي تعاونی طی سالهاي  100556پرداخت بیش از  - 

  1395سال 

کمک به راه اندازي سامانه هاي تخصصی بخش تعاون(نظارت جامع بر تعاونیها و ثبت و تشکیل  - 

  تعاونیها)

هنمایی و راهبري ادارات استانی به منظور کمک به انجام مطالعات و تهیه طرح تعاونی ها از طریق را - 

  برگزاري جلسات منطقه اي و ارسال کارشناسان ستادي

  برگزاري اتاق فکردر حوزه تعاون   - 

  اقتصاد مقاومتی ) _طرح هاي مطالعاتی ( ملی  اجراي - 

  ي ارشد و دکتريهانامهحمایت از پایان - 
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  رت جهاد کشاورزي:وزا

   )جلسه 10( کشور برداري نقشه سازمان با منظم جلسات تشکیل و هماهنگی ، تعامل - 1

 جمعاً کشاورزي اراضی کاداستر طرح راهبر مشاور با منظم جلسات تشکیل و هماهنگی ، تعامل - 2

   جلسه 9 از بیش

    رضوي خراسان در کاداستر آموزشی دوره ساعت نفر  1200 برگزاري – 3

 با خصوصی بخش با کشاورزي جهاد سازمانهاي توسط کاداستر طرح اجرایی قرارداد 16 انعقاد – 4

   هکتار هزار 310 سطح در ریال میلیارد 118 حدود اعتبار

  کشور برداري نقشه سازمان توسط هکتار هزار 600 سطح در کشاورزي اراضی از برداري تصویر – 5

 از برداري نقشه گرید داراي مشاورین توسط هکتار هزار 310  طحس در سازي گویا و نقشه تولید – 6 

   کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان

  فرم 25000  حدود بردار بهره و محصول و مالک ، ملک توصیفی اطالعات آوري جمع – 7
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بند (د) ماده 

)9(  

موضوع 

  حکم

راگیرملی براي فقرزدایی و ایجاد و هاي فعام و تعاونید ـ کمک به تشکیل شرکتهاي تعاونی سهامی

          گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. 

خالصه 

  عملکرد

  آیین نامه موضوع این بند تصویب و ابالغ شده است. 

  :وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

شرکت تعاونی  156میلیون ریال به تعداد  4845جهت تشکیل شرکتهاي تعاونی فراگیرملی مبلغ  - 

فرصت شغلی ایجاد شد تعداد  13000تعاونی فعال داریم که  183دید درحال حاضر پرداخت گر

 میلیون ریال فعالیت دارند.  113370با سرمایه اولیه  182717اعضاء 

نفر اشتغالزایی و سرمایه بیش از  10910نفر عضو و  18167شرکت تعاونی دهیاري با  848تشکیل  - 

  میلیارد ریال 230

  ي شرکتهاي تعاونی منابع طبیعی، آبخیزداري و کشاورزي کشورتشکیل اتحادیه سراسر - 

استان  6هاي فرش دستباف از طریق اتحادیه سراسري مربوطه و انتخاب توانمندسازي اعضاي تعاونی - 

لرستان، فارس، کردستان، چهارمحال بختیاري، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم به عنوان پایلوت در 

 باشد. حال اجرا می

تشکیل اتحادیه هاي تخصصی در زمینه صنفی(خوابگاه داران ، باتریسازان و ....) و تشکیل  کمک به - 

اتحادیه هاي تخصصی نظارت و هماهنگی در گرایش هاي (اعتبار، مسکن، تامین نیاز، مصرف و 

  مرزنشینان)

اي هـا دار استان کشور بـه ثبـت رسـیده اسـت. ایـن تعـاونی       7شرکت تعاونی سهامی عام در  15تعداد  - 

نفـر   3879عضو حقوقی و تعداد 149عضو حقیقی و  5880نفر سهامدار (عضو) متشکل از تعداد  6029

 باشند. میلیارد ریال می 804اشتغالزایی و سرمایه ثبتی آنها 

  هاي سهامی عام انجام شده است:اقدامات ذیل جهت تشکیل و گسترش تعاونی
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عام (معاف از ثبت و ثبت شده نزد سازمان بورس و هاي تعاونی سهامی تهیه و تدوین اساسنامه شرکت - 

 ارواق بهادار) و اصالح آن با همکاري سازمان بورس و اوراق بهادار.

  هاي تعاونی سهامی عام .تهیه و تدوین دستورالعمل تشکیل شرکت - 

سـهامی  متعـارف بـه شـرکت تعـاونی    تهیه وتدوین دستورالعمل تغییر وضعیت شرکت سهامی یا تعاونی  - 

 ها.و ابالغ آن به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانعام 

  تهیه و تدوین اساسنامه شرکت هاي بیمه در قالب تعاونی سهامی عام با همکاري بیمه مرکزي. - 

ها و موسسات مالی و اعتباري در قالـب تعـاونی سـهامی عـام و تأییـد آن      تهیه و تدوین اساسنامه بانک - 

  توسط بانک مرکزي.

هاي تعاونی سهامی عـام و اعـالم بـه ادارات کـل     رنامه آموزشی آشنایی با فرآیند تشکیل شرکتتهیه ب - 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها.

تعامل موثر با سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور رفع محدودیت از حضور تعاونی هاي سهامی عام  - 

تعاونی سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس  در بازار سرمایه از طریق اصالح اساسنامه شرکت هاي

 و اوراق بهادار و تایید اساسنامه مذکور توسط هیات مدیره سازمان.

برگزاري جلسات مشترك با سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادي و دارایی به منظـور   - 

 جلب همکاري هاي مشترك درجهت توسعه تعاونی هاي سهامی عام.

ثر با بانک مرکـزي و برگـزاري چنـدین جلسـه بمنظـور تشـکیل بانـک و یـا موسسـه مـالی و           تعامل مو - 

 هاي اعتبار به بانک در قالب تعاونی سهامی عام.اعتباري جدید و یا تبدیل تعاونی

 هاي سهامی عام.ها بمنظور آشنا کردن مسئولین با تعاونیبرگزاري جلسات در برخی استانداري - 

  مرکزي و معرفی متقاضیان تشکیل بانک در قالب تعاونی سهامی عام. مکاتبات متعدد با بانک - 

 ها بمنظور پیگیـري و تسـریع در تشـکیل تعـاونی    راهبري ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان - 

 ها. سهامی عام و نظارت بر آن

نها بمنظـور  هاي آموزشی مسـتمر در ادارات کـل تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی اسـتا       برگزاري کارگاه - 

 هاي سهامی عام.آشنایی کارشناسان استانی با تعاونی

)  قـانون اصـالح مـوادي از قـانون بخـش تعـاونی       75نویس آیین نامه اجرایی مـاده ( تهیه و تدوین پیش - 

جمهوري اسالمی ایران با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی، سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و    

منظور ایجاد زمینه دسترسی به ابزار هاي جدید تامین مالی و خرید و فـروش سـهام   اتاق تعاون ایران به 

تعاونی هاي قابل عرضه به عموم مردم در بازار سرمایه و تصویب آیین نامه مذکور توسط هیأت محترم 

 .15/04/95وزیران در مورخ 

هـاي  تشـکیل شـرکت  تهیه برنامه، سرفصل و محتواي آموزشـی و برگـزاري  دوره آشـنایی بـا فرآینـد       - 

تعاونی سهامی عام بصـورت سراسـري و الکترونیکـی از طریـق درگـاه یـادگیري الکترونیکـی وزارت        

 متبوع.

تهیه و پیشنهاد پروژه اقتصاد مقـاومتی گسـترش و توانمندسـازي تعـاونی سـهامی عـام بـه سـتاد اقتصـاد           - 
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 مقاومتی دولت و تصویب آن.

ی عام و اعالم آن به دفتر تـرویج، آمـوزش و تحقیقـات    تعیین اولویت هاي پژوهشی تعاونی هاي سهام - 

 وزارت متبوع.

هـاي سـهامی عـام بـه منظـور آشـنایی مـردم و مسـئولین بـا اینگونـه           تهیه محتوا و چاپ کتابچه تعـاونی  - 

 ها.تعاونی

)  5) و (2)، (1نویس الیحه اصالح بندهاي (آسیب شناسی تعاونی هاي نوع جدید و تهیه و تدوین پیش - 

 )  قانون اساسی.44)  قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل (12ماده (

پیگیري ایجاد زمینه تشکیل شرکت تعاونی سرمایه گذاري و مادر (هلدینگ) بـه عتـوان نهـاد مـالی در      - 

 قالب تعاونی سهامی عام.

میلیـون ریـال و    123561شـرکت تعـاونی فراگیـر ملـی بـا سـرمایه        189تعاونی فراگیر ملی:تـاکنون تعـداد   

  نفر در کل کشور تشکیل شده و فعال می باشند. 180355نفر و عضویت  11159غالزایی اشت

  هاي فراگیرملی انجام شده است:اقدامات ذیل جهت تشکیل و توسعه تعاونی

هـاي  راهبري ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هـا بـه منظـور تشـکیل و گسـترش تعـاونی       - 

  فراگیر ملی.

هـاي  سـازي هـدف  هک پایین درآمـدي و ایجـاد اشـتغال پایـدار از طریـق مـوازي      توانمند سازي سه د - 

هاي حمایتی از جمله بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، بنیاد علوي، کمیتـه امـداد امـام خمینـی،     سازمان

ها بـراي تقویـت بیشـتر    آن هاي فراگیر ملی و جلب همکاري و حمایتسازمان بهزیستی و ... با  تعاونی

  هاي موصوف .تعاونی

انعقاد تفامنامه همکاري مشترك با سازمان بهزیستی، بانک توسـعه تعـاون و صـندوق ضـمانت سـرمایه       - 

 گذاري به منظور کمک به فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدي.

 تعاونی فراگیر ملی. 56میلیون ریال کمک بالعوض به  4845پرداخت  - 

 عامل. تعاونی جهت اخذ تسهیالت به بانک هاي 23معرفی  - 

تهیه و بروزآوري بخشنامه  و اساسنامه تعاونی هاي فراگیر ملی و ابـالغ بـه ادارات کـل اسـتانی جهـت       - 

  بهره برداري.

  تهیه بروشور و انتشار مقاالت جهت ترویج تعاونی هاي فراگیر ملی. - 

  ها.هاي فراگیر ملی از طریق سامانه هاي نظارت بر تعاونینظارت بر تعاونی - 

  ادارات استانی جهت تشکیل و گسترش تعاونی هاي فراگیر ملی. پیگیري مستمر از - 

تهیه پروژه اقتصاد مقاومتی به منظور فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدي از طریق توسعه و 

  فراگیر ملی. توانمندسازي تعاونیهاي

  سازمان بورس و اوراق بهادار:

 و ثبت تقاضاي است گردیده مقرر و ،گرددمی برگزار تعاون وزارت با مستمري جلسات زمینه این در

 توافق شرایط تطبیق و الزم هاي بررسی از پس و ارسال سازمان این به مذکور نهادهاي طرف از تاسیس
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  .گردد صادر تاسیس جهت مذکور مجوزهاي شده

 و گردیده نهایی تعاون وزارت و سازمان این تایید مورد عام سهامی تعاونی هايشرکت نمونۀ اساسنامۀ

 تقاضا هرگونه ارسال صورت در لذا. است شده داده قرار عموم دسترس در سازمان این سایت طریق از

 هاي¬درخواست بررسی منظور به الزم آمادگی سازمان این عام سهام تعاونی هايشرکت تشکیل براي

  .باشد می دارا را شده یاد

58  
) هـبند (

  )9ماده (

موضوع 

  حکم
  دسازي اطاقهاي تعاون.هـ ـ حمایت مالی براي توانمن

خالصه 

  عملکرد

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

  ریال میلیون 34305 مبلغ به تعاون اتاقهاي توانمندي براي مالی حمایت جهت بالعوض کمک اعطاي  

59  
بند (و) ماده 

)9(  

موضوع 

  حکم

ارزي یال از محل حساب ذخیرهو ـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ر

  اي بخش تعاون. توسط دولت براي تأمین منابع سرمایه

اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات 

بانکی با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران 

   بانک مذکور خواهد بود.وزیر تعاون رییس مجمع عمومی رسد.می

خالصه 

  عملکرد

هیات وزیران ابالغ  13/5/1388مورخ ه 41484/ت97914بانک به موجب تصویب نامه شماره اساسنامه 

شروع به 1388شعبان سال میلیارد تومان از نیمه 500شده و متعاقب آن نیز بانک تاسیس و با سرمایه اولیه

  کرده است.فعالیت 

60  
) 1تبصره (

  )9ماده (

موضوع 

  حکم

ـ صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت 1تـبصره

  شود. گذاري تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل میسرمایه

حساب شود. تسویهتعاون واگذار میشعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروي انسانی آن به بانک توسعه  

دارایی، رییس سازمان و اقتصادي مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امورفی

  گردد.ماه پس از واگذاري شعب انجام میریزي کشور ظرف حداکثر سهمدیریت و برنامه

خالصه 

  عملکرد

مابین صندوق و حساب فیو تسویه مطابق این حکم تشکیل شده گذاري تعاونصندوق ضمانت سرمایه

 1388بینی شده، انجام و اساسنامه آن نیز در اسفندماه بانک توسط کارگروهی که در این تبصره پیش

  تصویب شده است.

61  
) 2تبصره (

  )9ماده (

موضوع 

  حکم

هاي دولت به بخشی از کمک ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون براي تأمین2تبصره

        شود. بخش تعاون صرف می

خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف مورد توجه قرار دارد.



٤٠ 

62  
) 3تبصره (

  )9ماده (

موضوع 

  حکم

ـ حمایتهاي مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهاي مربوط به اقشار خاص مثل 3تبصره

  مایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهاي ح

خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف مورد توجه قرار دارد.

63  
بند (ز) ماده 

)9(  

موضوع 

  حکم

گیري و شکل« زـ منـابع الزم براي اجراي این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت عنوان 

  .منظور خواهد شد» هاتوانمند سازي تعاونی

خالصه 

  عملکرد
  گزارشی در خصوص این بند توسط دستگاههاي اجرایی ارائه نشده است.

64  
بند (ح) 

  )9ماده (

موضوع 

  حکم

ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و 

ماه ظرف شش ایرانبهبود سیاست هاي توسعه بخش، با همکاري اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی

پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگري در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح 

  مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

خالصه 

  عملکرد

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران اصالح و در  1392در ابتداي سال 

به تصویب هیات وزیران رسید. همچنین در اقدام دیگر، قانون اصالح موادي از قانون  18/1/1392یخ تار

به تصویب مجلس شوراي اسالمی  17/2/1393بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران در تاریخ 

  رسیده است.

  

  )10ماده (  65

موضوع 

  حکم

در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف  هاي تعاونی مجازندـ کلیه شرکتها و اتحادیه10ماده

) کل آراء و تصدي %35وپنج () سهـام خود را با امکان اعمال رأي حداکثر تا سی%49ونه درصد (چهل

کرسیهاي هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین براي 

امه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی سهم و رأي هر سهامدار غیرعضو که در اساسن

گذاري غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه

هاي تعاونی تخصصی در خارجی باشد.همچنین شرکتهاي تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه

ماده » 2«و بدون رعایت تبصره  1350ی مصوب سال ) قانون شرکتهاي تعاون62) و (61چارچوب مواد (

اقدام نمایند. در مجمع عمومی  1370ایران مصوب) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی43(

هاي تعاونی میزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معامالت آنها انواع اتحادیه

گردد. معامالت مدیران شرکتهاي تعاونی و وفق اساسنامه تعیین میبا اتحادیه یا تلفیقی از آنها 

  ) قانون تجارت خواهد بود.129هاي تعاونی مشمول ماده (اتحادیه

  .بند ارائه نکرده است ناتاق تعاون گزارشی در خصوص ایخالصه 
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  عملکرد

  )11ماده (  66

موضوع 

  حکم

اصالحات و  1366) قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 105به ماده (» 6«ـ متن زیر به عنوان تبصره 11ماده 

  گردد:بعدي آن الحاق می

هاي تعاونی متعارف و شرکتهاي تعاونی ـ درآمد مشمول مالیات ابرازي شرکتها و اتحادیه 6تبصره  

  باشد.تخفیف از نرخ موضوع این ماده می)%25عام مشمول بیست وپنج درصد(سهامی

خالصه 

  عملکرد

 79791/210تخفیف از نرخ موضوع این ماده، طی بخشنامه شماره )%25( بیست وپنج درصد اعمال

  شود.سازمان امور مالیاتی کشور توسط کلیه واحدها و مراجع مالیاتی اجرا می 12/08/1387مورخ 

  )12ماده (  67
موضوع 

  حکم

عام با هاي سهامیتعاونی ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات الزم را به منظور تشکیل و توسعه12ماده

  رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراي آن نظارت نماید: 

ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم 1 

  درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. 

فراگیرملی یا تعاونی خود شرکت تعاونیعام، هرگاه ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی2 

) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با %10درصد (عام باشند حداکثر حق مالکیت دهسهامی

  ) از سهام را دارند. %5تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (

یافته با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها3

) فعالیتهاي مجاز در این قانون مجاز به %20درصد() و در سایر مناطق تا بیست%49ونه درصد (تا چهل

مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست 

  ) مجاز به مشارکت هستند. %49(رصددونه) و جمعاً تا چهل%20درصد(

غیردولتی و شرکتهاي دولتی مستقیم و غیرمستقیم در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی 

  ) بیشتر گردد. %49درصد (ونههاي هیأت مدیره نباید از چهلچه در میزان سهام و چه در کرسی

خی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا بر4 

  کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند. 

بندي عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوكدر تعاونی سهامیـ مجامع عمومی 5  

نده انتخاب کنند و یا مستقیماً در برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوك، نمای

اي تعیین نامهبندي در آیینحضور یابند. براي رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوكمجمع عمومی

تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت شود که مشترکاً توسط وزارتمی

  رسد. وزیران می

و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف  ـ کلیه سهام، با نام بوده 6

مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز 

  کند. هر توافقی بر خالف حکم این بند باطل و بالاثر خواهد بود. 



٤٢ 

 
 

 

  هاي تعاون درآیند.انند به عضویت اطاقتوعام میـ شرکتهاي تعاونی سهامی7

خالصه 

  عملکرد

 :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  )9مطابق عملکرد بند (د) ماده (



٤٣ 
 

  )16) تا (13، مواد(هاي دولتیساماندهی شرکت - فصل چهارم 

  نآ عملکرد و حکم موضوع  تبصره/ماده ردیف

68  
بند (الف) 

  )13ماده (

موضوع 

  حکم

وري و منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهاي دولتی و افزایش بازدهی و بهرهبه ـ 13ماده

مانند دولت ) این قانون در بخش دولتی باقی می3اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (

  مکلف است: 

رت امور گذاري و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزاالف ـ کلیه امور مربوط به سیاست

شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از اقتصادي و دارایی و تصویب دولت تعیین می

  ربط محول کند. ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذيشرکتهاي دولتی منفک و به وزارتخانه

خالصه 

  عملکرد

  وزارت نفت:

 توربین مهندسی و رانای پیراحفاري نفت، پشتیبانی و ترابري خدمات شرکتهاي حاکمیتی وظایف

در دست  نیز مابقی و گردید منتقل جنوب نفتخیز مناطق ملی ماندگار شرکت به و احصاء جنوب

  .انجام است

  وزارت جهاد کشاورزي:

وظایف حاکمیتی مربوط به شرکت پرورش کرم ابریشم در قالب مرکز توسعه نوغانداري 

   .مستقر گردیده استسازماندهی شده است و در ساختار وزارت جهاد کشاورزي 

 هايشهرك توسعه و گذاريسرمایه توسعه کشاورزي، خدمات به مربوط حاکمیتی وظایف

  .اندشده سازماندهی وزارتخانه این در تخصصی مادر شرکت قالب در کشاورزي

وظایف حاکمیتی مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران در دست 

  .باشددهی در زیربخش مربوط در وزارت جهاد کشاورزي میبررسی و سازمان

69  

تبصره بند 

(الف) ماده 

)13(  

موضوع 

  حکم

تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهاي موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب 

  اي خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نامهآیین

خالصه 

  عملکرد

 28/05/1388ك مورخ  43179/ت 109122موضوع این بند طی تصویب نامه شماره نامه آیین

براساس آن  حسب مورد قانون اساسی تصویب و ابالغ شده است و 138کمیسیون موضوع اصل 

  شود.عمل می

  وزارت جهاد کشاورزي:

ي ت وزیران تاکنون به سرانجام نرسیده است و پیشنهادات موردأهی هبه دلیل عدم وجود مصوب

  سازي قرار نگرفته است.وزارت جهاد کشاورزي مورد موافقت سازمان خصوصی



٤٤ 
 

70  
بند (ب) ماده 

)13(  

موضوع 

  حکم

شوند به استثناي مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل میب ـ شرکتهایی که دولتی باقی می

  ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد: بانکها و بیمه

رتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رییس مجمع عمومی آن ) شرکت ماد1

     جمهور است.رییس

) شرکتهاي عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهاي مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس 2

در   شرکت جدید یا تملک شرکتهاي دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اوالً

) سهام شرکتهاي تأسیس یا %100که قانون براي آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد (اي محدوده

   تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.

خالصه 

  عملکرد

با توجه به اینکه احکام این بند قبال در برنامه چهارم توسعه وجود داشت، بنابراین کلیه شرکت هاي 

  ند ساماندهی شده اند.دولتی در قالب مجاز این ب

71  
) 1تبصره (

  )13ماده (

موضوع 

  حکم

گذاري هر شرکت دولتی در سایر شرکتهاي دولتی فقط در صورتی ـ مشارکت و سرمایه1تبصره 

گذار مرتبط باشد و پذیر با فعالیت شرکت سرمایهمجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه

هاي ها و شرکتبانکها، مؤسسات اعتباري، بیمهدولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل 

  شود.گذاري آنها نمیسرمایه

خالصه 

  عملکرد

مفاد  است و فقط وزارت نفت عنوان نمودهاند  نکرده ارائه بند این خصوص در گزارشی هادستگاه

  شود.این بند رعایت می

72  
) 2تبصره (

  )13ماده (

موضوع 

  حکم

ت سهام سایر بنگاههاي اقتصادي توسط بانکهاي تجاري و ـ میزان و چگونگی مالکی2تبصره

تخصصی دولتی به پیشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر 

اي باشد که در اختصاص منابع بانکی گذاري بانکها در بنگاههاي دیگر نباید به گونهصورت سرمایه

           ماید.به متقاضیان تسهیالت، خللی ایجاد ن

خالصه 

  عملکرد

  :بانک مرکزي

 عنوان با را اينامهآیین نویسپیش ،1390 سال درمرکزي  بانک مذکور، قانونی تکلیف اجراي در

 در تصویب از پس و تدوین »اقتصادي هايبنگاه سهام در دولتی هايبانک گذاريسرمایه نامهآیین«

 تصویب براي اعتبار، و پول شوراي 11/11/1390 مورخ جلسه ششمین و سی و صدیک و هزاریک

 ادامه، در. نمود تقدیم جمهور رئیس وقت محترم اول معاون به اينامه طی وزیران هیأت در نهایی

 و میزان نامهآیین” عنوان تحت آن نام تغییر جمله از و اصالحات ايپاره با پیشنهادي نامهآیین

 در “دولتی تخصصی و تجاري هايبانک توسط ادياقتص هايبنگاه سهام مالکیت چگونگی

 جلسه در موضوع متعاقباً. گرفت قرار تأیید مورد دولت هیأت اقتصاد کمیسیون تخصصی کمیسیون
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 موافقت مورد آن مفاد لیکن یافت، طرح مجال دولت هیأت اقتصاد کمیسیون 2/10/1391 مورخ

  :گذشت اقتصاد نکمیسیو تصویب از ذیل شرح به ايمصوبه و نگرفت قرار

 جلسه یکمین و هشتاد و هزاریک مصوب اعتباري مؤسسات گذاريسرمایه دستورالعمل  - 1

 بانک 26/1/1386 مورخ 182/ب م شماره نامه موضوع ،18/1/1386 مورخ اعتبار و پول شوراي

 اجراي قانون) 13( ماده) 2( تبصره نامهآیین عنوان به اجرا براي ایران اسالمی جمهوري مرکزي

 مالکیت چگونگی و میزان درخصوص -1386 مصوب -اساسی قانون) 44( اصل کلی هايسیاست

  . شودمی تنفیذ تخصصی و تجاري هايبانک توسط اقتصادي هايبنگاه سایر سهام

 که اقتصادي هايبنگاه اموال و سهام تملک از بخش آن شامل دستورالعمل این هايمحدودیت  - 2

 تسري. بود نخواهد پذیرد،می انجام وزیران هیأت مصوبات جمله از مقررات و قوانین براساس

 هیأت تصویب به منوط دولتی تخصصی و تجاري هايبانک به مذکور نامهآیین بعدي تغییرات

  .“است وزیران

 مورد عیناً را اقتصاد کمیسیون مصوبه 20/10/1391 مورخ جلسه در وزیران محترم هیأت نهایت در

 معاونت دارایی، و اقتصادي امور وزارت براي ايابالغیه طی مزبور نامهتصویب. داد ارقر تصویب

. شد ارسال ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک و جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزيبرنامه

  :کردند مرقوم مذکور مصوبه هامش بر وقت محترم جمهور رئیس لیکن

 فساد این غیرمستقیم، چه و مستقیم چه باشند داشته گذاريیهسرما اجازه نباید مؤسسات این اصوالً”

 بود شده ابالغ قبالً اگر و شود دقت خیلی باید. باشند کارآفرینان و مردم پول واسطه باید فقط. است

  .“شود اصالح

 نشد، ابالغ) دولتی هايبانک( کشور بانکی شبکه به مذکور مصوبه الذکر،فوق مرقومه به عنایت با

 رجحان ،5/5/1392 مورخ 132760/92 شماره نامه طی مجدداً نیز آن از پس بانک این حالایعلی

 بانک این پیشنهادي نسخه در کهآن چه. نمود اظهار شده اشاره نامهآیین نمودن اجرایی براي را خود

 يدامنه در اقتصادي هايبنگاه سایر در دولتی تخصصی و تجاري هايبانک گذاريسرمایه میزان

 نقض هايبانک براي اجرا ضمانت عنوان به نیز مالی جرایم دیگر سوي از. بود گرفته قرار محدودي

  .ماند مسکوت و نرسید نتیجه به موضوع لیکن. بود شده گرفته نظر در حدود کننده

 سال اوایل در کشور مالی نظام ارتقاي و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون تصویب از پس متعاقباً

 اعتباري مؤسسات و هابانک کلیه: ”است نموده تکلیف آن) 16( ماده »ب« بند مفاد که 3941

 تابعه هايشرکت و خود تملک تحت سهام سال سه مدت تا قانون شدن االجراالزم تاریخ از موظفند

 تمامنیمه هايطرح استثناي به دهند،می انجام غیربانکی هايفعالیت که هاییبنگاه در را خود
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 مؤسسات ها،بانک که هاییبنگاه فعالیت بودن »غیربانکی« تشخیص. کنند واگذار تابعه هايشرکت

 ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک عهده بر هستند، هاآن سهامدار تابعه، هايشرکت و اعتباري

 بانک این داري،بنگاه عرصه به اعتباري مؤسسات ورود از بیشتر چه هر پیشگیري منظور به و.“ است

 سال مصوب اعتباري مؤسسات گذاريسرمایه دستورالعمل مربوط کارگروه تشکیل با 1395 سال در

 که داد قرار اصالح و بازنگري مورد کشور فعلی اقتضائات با متناسب را اعتبار و پول شوراي 1386

 به 12/2/1396 مورخ جلسه در “بهادار اوراق در گذاريسرمایه دستورالعمل” عنوان تحت نهایتاً

  .شد ابالغ کشور بانکی شبکه به و رسید اعتبار و پول شوراي تصویب

 دکتر آقاي جناب عنوان به 9/5/1396 مورخ م140818/96 شماره محرمانه نامه طی ادامه، در

 بند، این در مندرج شرح به موضوع تشریح ضمن جمهور،رییس محترم اول معاون جهانگیري

 مورخ جلسه مصوب اخیرالذکر دستورالعمل شده، یاد قانونی حکم اجراي در شد پیشنهاد

 به ،“بهادار اوراق در گذاريسرمایه دستورالعمل” عنوان تحت اعتبار و پول شوراي 12/2/1396

) 44( اصل کلی هايسیاست اجراي قانون) 13( ماده »ب« بند) 2( تبصره اجرایی نامهآیین عنوان

 در “دولتی هايبانک توسط اقتصادي هايبنگاه سهام الکیتم چگونگی و میزان” درخصوص قانون

  .شود تنفیذ وزیران محترم هیأت

73  
) 3تبصره (

  )13ماده (

موضوع 

  حکم

ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهاي دولتی تنها با پیشنهاد 3تبصره

کشور و تصویب ریزي نامهمدیریت و برو دارایی و سازمان مشترك وزارت اموراقتصادي 

    هاي دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.وزیران مجاز است. بانکها و بیمههیأت

خالصه 

  عملکرد

  :وزارت نفت

 موافقت مورد تابعه شرکتهاي و ایران نفت ملی شرکت کشور از خارج دفاتر فعالیت تداوم پیشنهاد

 این در الزم مصوبات و گرفته قرار دارایی و اقتصادي امور وزارت و سازي خصوصی سازمان

  .است هشد اخذ) 24/11/1395مورخ  223297(مصوبه شماره  واگذاري محترم هیأت از خصوص

74  
) 4تبصره (

  )13ماده (

موضوع 

  حکم

ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههاي دولتی و 4تبصره

گیرند به تصویب مراجع اساس مفاد این قانون در جریان واگذاري قرار می وابسته به دولت که بر

  صالح برسد. ذي

خالصه 

  عملکرد

طابق حکم مقرر، اقدامات الزم براي اصالح اساسنامه شرکت هاي مشمول واگذاري در هیأت م

  واگذاري انجام می شود.

75  
) 5تبصره (

  )13ماده (

موضوع 

  حکم

هاي هاي مغایر با موضوع این ماده و تبصرهالعملها و دستورنامهت آیینـ دولت موظف اس 5تبصره

  االثر اعالم نماید.آن را ملغی
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خالصه 

  عملکرد
  موارد مغایري شناسایی نشده است تا نسبت به لغو آنها اقدام شود.

  )14ماده (  76

موضوع 

  حکم

 1393که حداکثر تا پایان سال  ـ عملیات واگذاري توسط دولت باید به نحوي انجام گیرد14ماده

  ها خاتمه یابد.کلیه واگذاري

خالصه 

  عملکرد

و  1395در سال  از شرکتها یبرخ يعدم واگذاربه با توجه به رغم اتمام مهلت مورد نظر قانونی، 

در فهرست  هاي جدیدو بنگاه هاشرکتباقیمانده ، هاي قابل واگذاريشناسایی جدید برخی از بنگاه

  اند.قرار گرفته 1396سال  واگذاري

 ،1396 سال در شده است داده اجازه دولت به 1396قانون بودجه سال  2تبصره الفبراساس بند 

 چهل اصل کلی هايسیاست) د( بند )2( جزء موضوع دولتی بنگاههاي واگذاري به مربوط مصارف

 بخشهاي به خود بدهی و قانون این) 13( شماره جدول طریق از را اساسی قانون) 44( چهارم و

 و هادارایی و اموال واگذاري محل از را غیردولتی عمومی نهادهاي و تعاونی و خصوصی

 موارد به مربوط درآمدهاي استثناي به دولتی شرکتهاي و مؤسسات و دولت به متعلق الشرکهسهم

 جدول طریق زا اساسی قانون) 44( وچهارمچهل اصل کلی هايسیاست) د( بند )2( جزء در مندرج

  .کند پرداخت قانون این) 18( شماره

  )15ماده (  77

موضوع 

  حکم

اي را هاي تأسیس انجمنهاي صنفی ـ حرفهماه زمینهاست حداکثر ظرف ششـ دولت موظف15ماده

اي، به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها براي تحقق مقررات صنفی و حرفه

نمایند. دستگاههاي هاي مرتبط فعالیت میو تکنولوژي در رشتهي و توسعه علمیاحرفه اصول اخالق

    ها نظر مشورتی اخذ نمایند.اجرایی موظفند در تدوین واصالح ضوابط و مقررات از این انجمن

خالصه 

  عملکرد

  وزارت نفت:

 صنفی نجمنا نفت، انجمن شامل پتروشیمی و گاز و نفت بخش فعالیتهاي با مرتبط انجمنهاي  

  .باشندمی فعالیت مشغول و تشکیل...  و نفت صنعت تجهیزات سازندگان انجمن و پتروشیمی صنایع

  )16ماده (  78
موضوع 

  حکم

منظور حمایت از نیروي انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههاي مشمول ـ به16ماده

در برابر  شرکت را پیش از واگذاري،واگذاري، هیأت واگذاري مکلف است کلیه کارکنان هر 

  بیکاري بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:

) قانون بازسازي و نوسازي صنایع مصوب 10) و (9بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد ( - 1

  گردد.تمدید می 1393که براي این بنگاهها تا پایان سال  26/10/1385

  .وافقبازخرید بر اساس ت - 2

تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و این  ـ پس از اقدامات فوق،3
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شرط را در شرایط واگذاري بگنجاند که مدیران شرکتهاي واگذار شده تا پنج سال حق کاهش 

  اد کارکنان خویش را ندارند. تعد

شرکت را پس از واگذاري افزایش ـ براي خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان 4

  دهند مشوقهاي مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعالم نماید.

کارگیري نیروي مازاد در واحدهاي دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با ـ آموزش و به 5 

    وغیرمالی.استفاده از مشوقهاي مالی

خالصه 

  عملکرد

 براي...  و کارکنان افزایش براي مالی غیر و مالی هاي مشوق اعطاي و لاشتغا حفظ بمنظور

 واگذاري قرارداهاي کلیه به واگذاري از پس نظارت نحوه دستورالعمل واگذارشده، شرکتهاي

 سازمان کار دستور در واگذاري از پس و حین نظارت اساس آن بر که گردد، می الحاق

  گیرد.سازي قرار میخصوصی

و  »دزفول قند« ،»کردستان استان پروتئینی مواد فرآوري« هايشرکت خریداران است کرذ به الزم

 هايبخش تشویق« نامهشیوه از 1396 سال شش ماهه اول طی)» ایریتک( ایران مهندسی المللی بین«

  .اند شده مندبهره »هاواگذاري در مشارکت جلب منظور به تعاونی و خصوصی

79  
) 1تبصره (

  )16ماده (

موضوع 

  حکم

ـ اعمال مشوقهاي مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که 1تبصره

به پیشنهاد هیأت واگذاري به تصویب شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم 

  .) قانون اساسی خواهد رسید44(

خالصه 

  عملکرد

شوراي 18/01/1388مورخ  206295/2/63ب نامه شماره مورد نظرتدوین وطی تصوی دستورالعمل

ابالغ شده است و توسط ) قانون اساسی 44عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (

  سازمان خصوصی سازي حسب مورد اعمال می شود. 

80  
) 2تبصره (

  )16ماده (

موضوع 

  حکم

لی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را ـ خریداران مکلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي ما2تبصره

براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي کارکنان بنگاه در حال واگذاري به هیأت واگذاري 

  ارائه کنند. 

خالصه 

  عملکرد
  می شود. توجه به این موارد در زمان اعمال مشوق ها توسط سازمان خصوصی سازي،
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  )33) تا (17( ، موادي دولتیهاهفرآیند واگذاري بنگا  -فصل پنجم

  آن عملکرد و حکم  موضوع  تبصره/ماده ردیف

  )17ماده (  81

موضوع 

  حکم

ماه از تصویب این ) این قانون مکلفند ظرف شش86ـ کلیه دستگاههاي دولتی موضوع ماده(17ماده

ر بازار بر اساس ) این قانون را در ه2) ماده(2) و (1هاي (قانون کلیه بنگاههاي دولتی مشمول گروه

آوري، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف عواملی از جمله اندازه شرکت، فن

بندي نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهاي کننده نسبت به محصول تولیدي شرکت طبقه

یروي انسانی، ) این قانون، پیشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد ن3ماده(» 1«مصرح در تبصره 

فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطالعات و مدارك الزم و آخرین صورتهاي مالی 

  حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادي و دارایی ارائه نمایند. 

خالصه 

  عملکرد

) 44( اصل کلی سیاستهاي اجراي قانون) 2( و) 1( گروه واگذاري قابل هايبنگاه فهرست ساالنه

با توجه به  و راستا این در. گرددمی ارائه واگذاري محترم هیأت به تصویب جهت اساسی نقانو

 107 و) 1( گروه بنگاه 245 تعداد واگذاري، هیأت مصوبات براساس شده، اعمال تغییرات آخرین

  .است داشته قرار 1396در برنامه واگذاري سال  واگذاري قابل) 2( گروه بنگاه

  :نفتوزارت 

 کلیه و نموده مراعات دقیقا واگذاري جریان در را بند این مفاد تابعه شرکتهاي و نفت وزارت

 وقت اسرع در را واگذاري مشمول شرکتهاي سهام اوراق و مالی صورتهاي و درخواستی اطالعات

  .اند نموده ارسال سازي خصوصی سازمان براي

  :وزارت جهاد کشاورزي

 دستور در و ارائه سازي خصوصی سازمان به گذاريوا مشمول هاي شرکت مستندات و مدارك کلیه

  .باشد می واگذاري جهت کشاورزي جهاد وزارت با سازي خصوصی سازمان مشترك کار

  سازمان انرژي اتمی:

  هاي دولتی تابعه سازمان انرژي اتمی ایران به شرح زیر می باشد:اعالم اسامی شرکت

 شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی -1

 بهره برداري نیروگاه اتمی بوشهرشرکت  -2

 ايشرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته -3

 اي ایرانشرکت فرآوري اورانیوم تولید سوخت هسته -4

 اي ایرانشرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته -5
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 اي ایرانشرکت سهامی پسمانداري صنعت هسته -6

 سازي اورانیوم)فته به شرکت غنیشرکت فناوریهاي پیشرفته ایران (تغییر نام یا -7

 هاي اتمی)تغییر نام یافته به شرکت نیروگاهشرکت توسعه کاربرد پرتوها ( -8

هاي نام برده و با توجه به توجیهات ارائه شده هاي شرکتتوجه به ماهیت فعالیتالزم به ذکر است با 

 شمول واگذاري خارجشرکتهاي تابعه این سازمان از فهرست موارد متوسط سازمان انرژي اتمی 

  اند.شده

سازي با دستگاههاي اجرایی، بسیاري از رغم مکاتبات متعدد سازمان خصوصیشایان ذکر است علی

  اند.ها فهرست شرکتهاي زیرمجموعه خود را به این سازمان اعالم نکردهدستگاه

82  
بند (الف) 

  )17ماده (

موضوع 

  حکم

هاي مالی مربوط ف است اطالعات و مدارك و صورتالف ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکل 

به بنگاههاي قابل واگذاري را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و 

  تأیید نماید. 

خالصه 

  عملکرد

 واگذاري مشمول بنگاه 220 شده حسابرسی مالی صورتهاي و اطالعات 1396 سال اول ماههشش در

  .است گردیده دریافت تخصصی مادر هايشرکت از

83  
بند (ب) ماده 

)17(  

موضوع 

  حکم

ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در صورت تقاضاي خریدار، اطالعـات، مـدارك و     

    صورتهاي مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.

خالصه 

  عملکرد

 مورد هايشرکت مالی هايصورت ك،مدار و اطالعات دریافت محض به و آگهی انتشار از پس

 طی امر این به توجه با. گرددمی درجسازي خصوصی سازمان سایت در اسکن از پس واگذاري

  .ه استشد درج سازيخصوصی سازمان سایت در شرکت 17 اطالعات 1396 سال شش ماهه اول

84  
بند (ج) ماده 

)17(  

موضوع 

  حکم

یـت مفـاد ایـن مـاده بـراي فـروش بنگاههـاي مشـمول         سازي مکلف است بـا رعا ج ـ سازمان خصوصی 

بنـدي  واگذاري بازاریابی نموده و فرآیند واگذاري را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمـان 

  مشخص دو ماهه انجام دهد.  

بندي بنگاهها، تأیید صورتهاي مـالی و بازاریـابی بنگاههـاي    نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقهآیین 

ماه بـه تصـویب   و دارایی حداکثر ظرف مدت سهمول واگذاري بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادي مش

  هیأت وزیران خواهد رسید.  

خالصه 

  عملکرد

 :باشد می زیر شرح به 1396 سال اول ماهه 6 طی شده انجام اقدامات

 بالقوه متقاضی 193 شناسایی -

  بنگاه 19 تعداد عرضه آگهی انتشار -

 زمان، درخصوص ذینفعان کلیه و گذاري سرمایه هاي¬شرکت و بالقوه متقاضیان به نیرسا اطالع -
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 واگذاري شرایط و نحوه

 انگلیسی و فارسی اینترنتی سایت در آن درج و واگذاري قابل هاي شرکت گزارش خالصه تهیه -

 سازمان

 خرید  متقاضیان رايببنگاه  45 از بازدید نامه معرفی صدور -

 سازمان سایت در واگذاري قرارداد نمونه و مزایده در شرکت فرم و مالی اطالعات درج -

 خارجی هاي هیأت و متقاضیان همچنین و داخلی متقاضیان با جلسه برگزاري -

 صنعت و کشت« و »کشاورزي حمایت خدمات« هايشرکت براي بازاریابی نامه تفاهم امضاء -

 »مغان

 سازمان سایت در انگلیسی زبان به منتخب هايشرکت اطالعات خالصه و آگهی درج و ترجمه -

  .متقاضیان با مزایده در شرکت موافقتنامه یک انعقاد

85  
) 1تبصره (

  )17ماده (

موضوع 

  حکم

ـ تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطالعات ناقص یا نادرسـت یـا کتمـان اطالعـات مشـمول      1تبصره

  ) این قانون است.85حکم ماده (

خالصه 

  عملکرد
  ) گزارش نشده است.85موردي براي اعمال احکام ماده ( 1396سال  اوله ماهدر شش 

86  
) 2تبصره (

  )17ماده (

موضوع 

  حکم

مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا ـ اعضاء هیأت2تبصره

ایند متخلف محسوب و هاي مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمانتشار گزارش

     ) این قانون محکوم خواهند شد.75) و (72به مجازاتهاي مقرر در مواد (

خالصه 

  عملکرد

 توسط مجوز درخواست صورت در. باشد می انجام حال در مستمر طور به بند این اجراي بر نظارت

 تأکید مذکور قانونی ماده رعایت به نسبت سازي،خصوصی سازمان از واگذاري مشمول شرکتهاي

سازمان خصوصی سازي علیه مدیران و اعضاء هیأت  ،در این راستا در دوره مورد گزارش .گردد می

در جریان مدیره شرکت آلومینیوم المهدي و طرح هرمزآل شکایت کیفري نموده است که 

  رسیدگی قرار دارد.

  ازمان بورس و اوراق بهادار:س

 به اقدام که هاییبنگاه مدیران سایر و مدیرعامل مدیره، هیأت اعضاي تخلف مشاهده صورت در

 بنگاه واقعی وضعیت نمودن پنهان جهت غیرواقع، مالی هاي گزارش انتشار یا مالی وقایع کتمان

 ها¬بنگاه این. نمود خواهد برخورد متخلف با مقررات مطابق بهادار اوراق و بورس سازمان نمایند

 بهادار، اوراق بازار قانون ششم فصل در مذکور جرائم ظلحا از هم و انضباطی مقررات لحاظ از هم
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 حقوقی معاونت توسط پرونده مورد 7 خصوص این در که باشندمی مقتضی آراي صدور مستوجب

 اوراق بازار قانون 49 تا 46 مواد در است ذکر شایان. اندشده گزارش ذیصالح مراجع به سازمان

  .است دهش اشاره مربوطه مجازات و جرایم به بهادار

87  
) 3تبصره (

  )17ماده (

موضوع 

  حکم

سازي مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار ـ سازمان خصوصی3تبصره

  ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.هاي مالی غیرواقع را با رأي مراجع ذيگزارش

خالصه 

  عملکرد
  نشده است.موردي گزارش  1396سال  اولدر شش ماهه 

88  
) ماده 1بند (

)18(  

موضوع 

  حکم

ـ جهت تسهیل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصویب فهرست بنگاهها 18ماده

  شود: توسط هیأت واگذاري اقدامات زیر انجام می

  شود. و دارایی منتقل می ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي1 

خالصه 

  عملکرد

 هاوزارتخانه سایر با دارایی و اقتصادي امور محترم وزیر توسط مکاتباتی بند، این راستاي در

 اعالم به شرح زیر واگذاري مشمول هاي شرکت عمومی مجامع برگزاري نحوه و شده انجام

  :است شده

شد، مجمع باآنها مشمول واگذاري میسهم درصد  50درخصوص شرکتهایی که باالي  -

عمومی آنها با حضور وزیر امور اقتصادي و دارایی، وزیر وزارتخانه ذیربط و وزیر 

 دادگستري تشکیل خواهد شد.

مجمع باشد، درصد سهم آنها مشمول واگذاري می 50درخصوص شرکتهایی که زیر  -

با  از سوي وزیر امور اقتصادي و دارایی وعمومی آنها با نمایندگی وزیر وزارتخانه ذیربط 

هاي مادرتخصصی و یا نماینده آنها در حق توکیل به معاونین و یا اعضاي هیأت مدیره بنگاه

  گردد.سطح مدیران و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دعوت، برگزار می

  :وزارت نفت

 رسیده اعضاء امضاء به و تهیه بند این مقرر تکالیف مطابق واگذاري مشمول شرکتهاي مجامع کلیه

  .تاس

  :وزارت جهاد کشاورزي

  . است گردیده منتقل دارایی و اقتصادي امور وزارت به مشمول هايبنگاه کلیه مالکیت اعاده حقوق

 وزیر ریاست با شرکت مجامع برگزاري مربوط هايابالغیه حسب و مقررات و قوانین چارچوب در

 و زیرمجموعه شرکتهاي فروش جمله از مالکیت اعمال و بوده دارایی و اقتصادي امور محترم

  پذیرد.می صورت مذکور وزارت مجوز با کشتارگاهها
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89  
) ماده 2بند (

)18(  

موضوع 

  حکم

ـ از زمان تصویب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهاي ثابت بنگاه بدون مجوز 2

قابل پیگرد وزارت امور اقتصادي و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و 

  قانونی است. 

خالصه 

  عملکرد
   .است شده صادر دارایی و اموال فروش و خرید مجوز مورد 1ماهه اول سال،  6در 

90  
) ماده 3بند (

)18(  

موضوع 

  حکم

شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهاي قابل واگذاري میـ به هیأت واگذاري اجازه داده 3

سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در در مدت یک(صرفاً  به بخش غیردولتی

جهت تسهیل در واگذاري و اداره شرکتها، اصالحات الزم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این 

          شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتی نیستند. 

خالصه 

  عملکرد
  شرکت صادر شده است. 1اساسنامه مجوز اصالح  1396سال  اولماهه  6در 

91  
) ماده 4بند (

)18(  

موضوع 

  حکم

ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی ملزم است کلیه شرایط الزم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار 4

      ) این قانون فراهم نماید.20ماده (» الف« براي بنگاههاي مشمول بند 

خالصه 

  عملکرد

چوب قوانین و مقررات بازار سرمایه با حضور منظم نمایندگان سازمان همکاري و تسهیل در چار

بورس اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه در جریان هر عرضه با سازمان خصوصی سازي انجام 

  می گیرد.

  سازمان بورس و اوراق بهادار:

 این در الزم یمقررات الزامات نظارت تحت اشخاص هم و نظران صاحب نظرات اخذ با مورد حسب

  .رسدمی سازمان مدیره هیأت تصویب به خصوص

92  
) ماده 5بند (

)18(  

موضوع 

  حکم

ـ در اجراي این قانون وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصـدیهاي  5

در  شوند و یااقتصادي و زیربنایی دولتی قابل واگذاري را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی

باشند و صرفاً به منظور شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمیقالب غیرشرکتی اداره می

واگذاري، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف یک 

د. این ) این قانون اقدام نمای3ماده (» الف« بند» 3«و » 2«هاي سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره

  معتبر است. 1392حکم تا پایان سال 
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خالصه 

  عملکرد
  اعتبار این حکم منقضی شده است.

93  
تبصره ماده 

)18(  

موضوع 

  حکم

تواند از خدمات حقوقی و تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی جهت امر واگذاري بنگاهها می

    استفاده کند.فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد 

خالصه 

  عملکرد

استفاده از کارشناسان بیرونی براي از قبیل هاي دولتی مربوط به واگذاري بنگاه بسیاري از فعالیتهاي

  گیرد.انجام می به بخش غیردولتی سپاريبروناز طریق  گذاريقیمت

94  
بند (الف) 

  )19ماده (

موضوع 

  حکم

رایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهاي ممکن ـ هیأت واگذاري مجاز است حسب ش19ماده  

براي واگذاري بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاري 

و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاري، انحالل اموال) و واگذاري مدیریت (اجاره، پیمانکاري عمومی 

  یل استفاده نماید: و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذ

الف ـ واگذاري: در مواردي که شرایط واگذاري از هر جهت آماده است، هیأت واگذاري رأي به  

  دهد. واگذاري می

خالصه 

  عملکرد

 روشهاي از واگذاري هیأت مجوز اخذ باسازي خصوصی سازمان 1396 سال شش ماهه اول در -

 گروه بنگاه 5 سهام و نموده استفاده بنگاهها مالکیت واگذاري جهت مزایده و فرابورس بورس،

 میلیارد 1،066 ارزش به) واگذاریها فهرست از خارج بنگاه 1 و واگذاریها فهرست در بنگاه 4) (1(

 را ریال، میلیارد 105 ارزش به) واگذاریها فهرست از خارج بنگاه دو هر) (2( گروه بنگاه 2 و ریال

  .است رسانده فروش به

  .است گرفته انحالل مصوبه شرکت 2 واگذاري هیأت مصوبات براساس و مذکور دوره در -

  .است نداشته وجود مدیریت پیمان یا و اجاره صورت به واگذاري -

  .است نشده نهائی هنوز ولی تهیه اجاره قرارداد نمونه و دستورالعمل نویس پیش -

 هـ/172007/208/2/90 شماره مصوبه طی و تهیه مدیریت پیمان قرارداد نمونه و دستورالعمل -

  .است رسیده واگذاري هیأت تصویب به 25/08/1390 مورخ

95  
بند (ب) ماده 

)19(  

موضوع 

  حکم

ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي که مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام  

بی که شود، وزارت امور اقتصادي و دارایی در چارچوواگذاري میاصالحات ساختاري بنگاه قابل

کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازي ساختاري نماید. دوره هیأت واگذاري مشخص می

  بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمدید است. 

تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاري می
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غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاري موظف هاي بنگاه قابل واگذاري به بخش

برداري از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صالحیت است چارچوب بهره

          از طریق برگزاري مناقصه یا مزایده اقدام کند. فنی و علمی

خالصه 

  عملکرد

 ساختار اصالح بودجه به نیاز اعالم جهت ها زارتخانهو و تخصصی مادر هاي شرکت با دوره این در

 نشده معرفی ساختار، اصالح نیازمند موردي دوره این در لیکن است، گرفته صورت الزم مکاتبه

  .است

96  
بند (ج) ماده 

)19(  

موضوع 

  حکم

) این قانون موجب 1() ماده12ج ـ تجزیه: در مواردي که واگذاري شرکت دولتی در چارچوب بند (

تواند در واگذاري می شود، هیأتهاي غیردولتی میانتقال موقعیت انحصاري شرکت دولتی به بخش

وري آن، نسبت به تفکیک و تجزیه جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و یا افزایش بهره

          شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاري شرکت دهد. 

خالصه 

  عملکرد
   .وره مذکور تجزیه شرکت صورت نپذیرفته استدر د

97  

  

بند (د) ماده 

)19(  

موضوع 

  حکم

تواند چند شرکت قابل واگذاري دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت دـ ادغام: دولت می

  امور اقتصادي و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نماید. 

خالصه 

  عملکرد
  دغام صورت نپذیرفته است.در دوره مذکور ا

98  

  

) ماده هـبند (

)19(  

  

موضوع 

  حکم

توانـد سـهام چنـد شـرکت قابـل واگـذاري (تحصـیل شـونده) را بـدون محـو           هــ تحصیل : دولت مـی  

شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاري دیگر (تحصیل کننده) منتقـل کـرده و سـپس    

  د نسبت به واگذاري شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.به وزارت اموراقتصادي و دارایی اجازه ده

خالصه 

  عملکرد
  صورت نپذیرفته است.تحصیل در دوره مذکور 

99  

  

بند (و) ماده 

)19(  

  

موضوع 

  حکم

وـ انحالل: در مواردي که بازسـازي سـاختاري بنگـاه قابـل واگـذاري مقـدور نباشـد و پـس ازسـه بـار           

رزش خالص داراییهاي شرکت منفی باشد و یا به هر دلیـل  آگهی، واگذاري شرکت ممک نگردد، یا ا

توانـد رأي بـه انحـالل شـرکت دهـد.      موجه انحالل آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاري می

         

خالصه 
  ند.ا گرفته انحالل مصوبه شرکت 2 واگذاري هیأت مصوبات براساس و مذکور دوره در

  وزارت نفت:
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 و صـنعتی  تجهیـزات  و ایـران  پیراحفـاري  نفـت،  پشـتیبانی  و ترابـري  خدمات شرکتهاي لانحال پیشنهاد  عملکرد

 الزم اقـدامات  حاضـر  حـال  در و رسـیده  واگـذاري  هیأت تصویب به جنوب توربین مهندسی خدمات

  .باشدمی انجام حال در نفت وزارت توسط شرکتها این انحالل جهت

100  

  

بند (ز) ماده 

)19(  

  

موضوع 

  حکم

تواند نسـبت بـه هبـه و یـا صـلح      ا صلح غیرمعوض: در چـارچوب مجوزهاي قانونی، دولت میزـ هبـه ی

) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند بـه  2غیرمعوض شرکتهاي دولتی موضوع گروه دو ماده(

که شرکت مورد واگـذاري در چـارچوب وظـایف مؤسسـه     غیردولتی مشروط بر اینمؤسسات عمومی 

نامه اجرایی این مـاده مشـترکاً توسـط وزارت امـور اقتصـادي و      گیري نماید. آیینتصمیممذکور باشد، 

  رسد.ماه به تصویب هیأت وزیران میریزي کشور تهیه وظرف ششمدیریت و برنامهدارایی و سازمان

خالصه 

  عملکرد

مه اجرایی مزبـور  ناالزم به ذکر است آیین است.نشده هبـه یا صلح غیرمعوض موردي  در دوره مذکور

) قـانون  138کمیسیون موضـوع اصـل(    04/09/1388ك، مورخ 43178/ت181450طی مصوبه شماره 

  اساسی، ابالغ شده است.

101  

  

) 1تبصره (

ذیل بند (ز) 

  )19ماده (

موضوع 

  حکم

الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقـدم بنگاههـاي مشـمول واگـذاري در     ـ نقل و انتقال سهام، سهم1تبصره

د تجزیه، ادغام، تحصیل و انحالل تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشـد از پرداخـت   فراین

شوند یا بین دسـتگاههاي  وانتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراي این قانون واگذار میمالیات نقل

قال معـاف هسـتند. همچنـین    و انتیابند تا زمان واگذاري نیز از شمول مالیات نقل وانتقال میاجرایی نقل

و انتقـال  انتقال سهام به شرکتهاي تأمین سرمایه که ناشـی از تعهـد پـذیره نویسـی باشـد از مالیـات نقـل        

  معاف است.  

خالصه 

  عملکرد
  به همین نحو رعایت می شود.

102  

) 2تبصره (

ذیل بند (ز) 

  )19ماده (

موضوع 

  حکم

ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملـی یـا مصـادره شـده کـه      2تبصره

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

خالصه 

  عملکرد
  در دوره مورد نظر، عملکردي نداشته است.

103  

) بند 1جزء (

(ح) ماده 

)19(  

موضوع 

  حکم

) ایـن قـانون بـه شـرح     3تمام شرکتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (هاي نیمهح ـ نحوه واگذاري طرح  

  زیر خواهد بود:  

         یردولتی از طریق مزایده، ـ واگذاري طرحها به بخش غ1  

  .با توجه به گزارش واگذاري ها، موردي انجام نشده استخالصه 
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  عملکرد

104  

) بند 2جزء (

(ح) ماده 

)19(  

موضوع 

  حکم

تمام به عنوان سهم دولتی، و واگـذاري سـهم دولتـی    رکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمهـ مشا2

         برداري آن، به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره

خالصه 

  عملکرد
  ها، موردي انجام نشده است.با توجه به گزارش واگذاري

105  

) بند 3جزء (

(ح) ماده 

)19(  

  

موضوع 

  حکم
          برداري از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،اري حق بهرهـ واگذ3

خالصه 

  عملکرد
  .ها، موردي انجام نشده استبا توجه به گزارش واگذاري

106  

) بند 4جزء (

(ح) ماده 

)19(  

  

موضوع 

  حکم

ناسـب  برداري در طرحهاي غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح براي مدت معین متـ واگذاري حق بهره4

  هاي طرح، با هزینه

، اجتمـاعی و سیاسـی دارد از   تبصره ـ طرحهایی که توجیه فنـی، اقتصـادي نـدارد ولـی جنبـه عمـومی        

  شرکتهاي قابل واگذاري دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.  

خالصه 

  عملکرد
  .ها، موردي انجام نشده استبا توجه به گزارش واگذاري

107  
بند (الف) 

  )20ماده (

موضوع 

  حکم

بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشـهاي زیـر   ـ هیأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجیح 20ماده

  گیرد:  تصمیم می

        .سهام در بورسهاي داخلی یا خارجیالف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی 

خالصه 

  عملکرد

 شده واگذار زیر تفکیک به ریال میلیارد 1،171 ارزش به بنگاه 7 تعداد 1396 سال اول ماهه شش طی

 مابقی و است بودهسال مذکور  واگذاري هیأت مصوب فهرست در بنگاه 4 تعداد، این از: (است

  )اند بوده واگذاري فهرست در گذشته سالهاي در که هستند بنگاههایی به متعلق

  ریال یونمیل 102 ارزش به بنگاه 1 تعداد:  بورس

  . است نداشته وجود خارجی بازارهاي در بنگاه واگذاري دوره این در

108  
بند (ب) ماده 

)20(  

موضوع 

  حکم
       در بازارهاي داخلی و یا خارجی ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی
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خالصه 

  عملکرد
در بازارهاي  از طریق مزایدهریال  یاردمیل 1،069ارزش  بهبنگاه  6 تعداد در دوره مورد گزارش،

  واگذار شده است. داخلی

109  
بند (ج) ماده 

)20(  

موضوع 

  حکم
  مذاکرهج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق 

خالصه 

  عملکرد
  در این دوره بنگاهی از طریق مذاکره واگذار نشده است.

110  
) 1تبصره (

  )20ماده (

موضوع 

  حکم

گـذاري  هام در بورسهاي خارجی با رعایت قانون تشـویق و حمایـت از سـرمایه   ـ مجوزعرضه س1تبصره

ــازار اوراق بهــادار جمهــوري اســالمی  ــانون ب ــران ـ مصــوب   خــارجی و ق ــه پیشــنهاد    1/9/1384ای ـ ب

) قـانون اساسـی   44چهل و چهارم(واگذاري توسط شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل هیأت

         شود.صادر می

الصه خ

  عملکرد

  :بهادار اوراق و بورس سازمان

می خارجی هاي¬بورس در سهام عرضه امکان تسهیل جهت سرمایه بازار اقدامات مهمترین جمله زا

  :کرد اشاره زیر موارد به توان

 به IOSCO بهادار اوراق کمیسیون المللیبین سازمان در بهادار اوراق و بورس سازمان عضویت-

  . المللیبین نهاد این در کامل عضویت جهت پیگیري و وابسته عضو عنوان

 پیگیري و حقوقی هايزیرساخت ایجاد طریق از اعتباري بنديرتبه مؤسسات فعالیت نمودن اجرایی-

 بندي رتبه موسسات فعالیت آغاز. مذکور مؤسسات اندازيراه متقاضیان به فعالیت مجوز اعطاي

 بازار المللی بین فعالیت شفافیت افزایش معناي به ایران رد خارجی معتبر شرکاي مشارکت با اعتباري

 میان در و خارجی هاي بورس در ایرانی هاي شرکت سهام عرضه اعتماد تواند می که باشدمی سرمایه

  . بخشد ارتقا را کشورها آن گذارانسرمایه

 راستاي در داربها اوراق و بورس سازمان در سرمایه بازار شدن المللیبین جامع برنامه تدوین-

  ایران سرمایه بازار المللیبین اقدامات کردن یکپارچه

 سرمایه بازار المللیبین جایگاه ارتقاي و سرمایه بازار توسعه و اطالعاتی شفافیت افزایش راستاي در-

 زمینه در حسابرسی سازمان عمومی مجمع مصوبه استناد به خارجی، گذاريسرمایه جذب و کشور

 بورس سازمان مدیره هیات مصوبه با مطابق) IFRS(مالی گزارشگري المللیبین دهاياستاندار اجراي

 نزد شده ثبت اعتباري مؤسسات و هابانک کلیه) الف گردید مقرر 18/08/1395 مورخ بهادار اوراق و

 بهادار اوراق و بورس سازمان نزد شده ثبت بیمه هايشرکت کلیه) ب بهادار، اوراق و بورس سازمان
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 ثبت سرمایه با ایران فرابورس و تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته هايشرکت کلیه )ج و

 استانداردهاي براساس را خود ساالنه مالی هايصورت آن، از بیشتر و ریال میلیارد 10ر000 شده

 در. نداشده مذکور ابالغیه مشمول شرکت 77 مرحله این در. دهند ارائه مالی گزارشگري المللیبین

 گزارشگري المللیبین استانداردهاي به ملی استانداردهاي از گذار فرآیند تسهیل منظور به راستا همین

  :است شده انجام زیر شرح به پژوهشی هايفعالیت و اقدامات مالی،

 سامانه اندازيراه ifrs.seo.ir  

 المللیبین دهاياستاندار پذیرش( 1 شماره مالی گزارشگري المللیبین استاندارد ترجمه 

  )بار اولین براي مالی گزارشگري

 نمونه مالی هايصورت گیرياندازه جنبه بر تمرکز با تنها المللیبین و ملی استانداردهاي مقایسه 

  مالی گزارشگري المللیبین استانداردهاي طبق

 خصوص در الزم قانونی مواد پیشنهاد و دارایی و اقتصادي امور وزارت به گزارش ارائه 

  IFRS بکارگیري

 راهبري کمیته و هاکارگروه تشکیل پیگیري IFRS  

 بهادار اوراق و بورس سازمان نزد شده ثبت یابانارزش دستورالعمل نویسپیش بررسی و تهیه  

 بکارگیري خصوص در مرکزي بانک با مکاتبه IFRS ابالغی نمونه مالی هايصورت اصالح و 

  بانک آن توسط

 بکارگیري خصوص در الیاتیم امور سازمان با مکاتبه IFRS مالی هايصورت گرفتن نظر در و 

  مالیات مشمول درآمد محاسبه ماخذ عنوان به ملی حسابداري استانداردهاي طبق

 شده ثبت بیمه هايشرکت الزام با رابطه در سازمان ابالغیه خصوص در مرکزي بیمه با مکاتبه 

  IFRS مالی گزارشگري المللیبین انداردهاياست طبق مالی صورتهاي تهیه به بورس سازمان نزد

 مالی گزارشگري المللیبین استانداردهاي" همایش برگزاري)IFRS (ارتقاي در آن نقش و 

 یعنی ملی پروژه این در درگیر کالن ارکان بین هماهنگی ایجاد منظور به "مالی بازاهاي شفافیت

 اسالمی جمهوري مرکزي بانک می،اسال شوراي مجلس مالیاتی، امور سازمان حسابرسی، سازمان

  ایران

 المللیبین استانداردهاي بکارگیري هايچالش بر تمرکز با آموزشی هايدوره برگزاري 

 اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرسی مؤسسات مدیران و شرکا حضور با مالی گزارشگري

   ایران مالی مرکز در مشمول، هايشرکت و بهادار

   ژاپن و جنوبی کره کشورهاي در ایران  اسالمی بهادار اوراق انتشار پیگیري -
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 بورس در پذیرش فرآیندهاي بررسی و مبدا بورس انتخاب براي موجود هاينامه تفاهم بررسی -

 توسط  شده انجام هاي اقدام از متقابل پذیرش براي قزاقستان و فراتکفورت جنوبی، کره قبرس،

  .است بوده جاري سال در تهران بهادار اوراق بورس

 در اروپایی آسیایی بورسهاي فدارسیون کاري کمیته جلسه و ساالنه مجمع امین23 میزبانی -

  .ایران فابورس شرکت توسط 96 ماه اردیبهشت

 نهادهاي و هابورس سایر با ارتباط ها،بورس جهانی فدراسیون سالیانه مجمع در فرابورس حضور -

 گذارانسرمایه از متشکل هايهیئت میزبانی و مشترك همکاري فرصت ایجاد دلیل به المللیبین

 این مفاد تحقق جهت در تالش و خارجی گذارسرمایه جذب براي فرابورس توسط متعدد خارجی

  .تبصره

  ایران کاالي بورس توسط هندوستان کاالي بورس در ایران قیر عرضه پیگیري -

 و دانش اطالعات، تبادل منظور به تایوان آتی بورس و ایران کاالي بورس میان نامهتفاهم انعقاد -

  .آتی	بازار تجربیات

 تسهیل هاي روش بررسی درخصوص EuroClear ي نماینده با مشترك يجلسه برگزاري -

 این با مستقیم همراهی و Omnibus Account طریق از ایران به خارجی گذاري سرمایه ورود

  مرکزي يگذار سپرده شرکت توسط ها ظرفیت از استفاده و المللی بین نهاد

 منظور به مختلف کشورهاي با مرکزي گذاري سپرده شرکت توسط زیر هاي پروژه پیگیري -

 دسترسی براي کانالی ایجاد یا مقصد کشور در ایرانی بهادار اوراق پذیرش امکان کردن فراهم

   ایران سرمایه بازار به خارجی گذاران سرمایه

 در اقدامات از ترکیه سرمایه بازار در نیایرا شرکت یک سهام متقابل پذیرش پروژه در همکاري -

 همکاري این محور. است تهران بورس شرکت همکاري با مرکزي گذاري سپرده شرکت جریان

  .است زیر مفاد تهران بورس با ها

 پروژه نفعان ذي به سهام متقابل پذیرش سنجی امکان گزارش ارائه و تهیه  

 ابلمتق پذیرش نهایی مدل انتخاب پیرامون نظر تبادل  

 سپرده نهاد و استانبول بورس با متقابل پذیرش هاي فرآیند جزئیات پیرامون پاسخ و پرسش 

  ترکیه گذاري

  یونان و ایران سرمایه بازارهاي اتصال -

 به خارجی گذاران سرمایه دسترسی امکان و کشور دو سرمایه بازارهاي اتصال هدف با پروژه این

 در پروژه این در اقدامات مهمترین از برخی. است پیگیري حال در ایران سرمایه بازار به اروپایی ویژه
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  :است ذیل شرح به فعلی مرحله

 پروژه اصلی ارکان به مربوط فرآیندها و وظایف شرح تبیین و هماهنگی  

 زیرساختهاي کردن فراهم زمینه در الزم هاي هماهنگی IT نیاز مورد  

 یونانی طرف با یبانک توافقات زمینه در ایرانی عامل بانک با هماهنگی  

  گري معامله پیشنهادي مدل ارائه -

 در ترکیه سرمایه تأمین بزرگترین طریق از خارجی گذاران سرمایه گذاري سرمایه هدف با مدل این

  :است پیگیري دست

 آن اجراي جهت پیشنهادي طرح همراه به مدل از ویراش دو ارائه  

 بورس زمانسا در مدل ارائه و طرح در دخیل هاي طرف همه با تعامل  

  جنوبی کره و ایران سرمایه بازارهاي اتصال -

 بازار در گذاري سرمایه منظور به جنوبی کره و ایران سرمایه بازارهاي اتصال هدف با پروژه این

  :است شده ریزي برنامه جنوبی کره سرمایه بازار در سهام سپرده رسید انتشار همچنین و ایران سرمایه

 طرفین از یک هر توسط بازارها الاتص مدل نهایی ویرایش ارائه  

 اي کره طرف به ارائه و ایران ثابت درآمد با اوراق بازار معرفی مستند تهیه  

 جنوبی کره پیشنهادي مدل خصوص در کارشناسی نظرات ارائه   

 ایرانی تجاري هاي بانک با نیاز مورد بانکی هاي نیازمندي پیگیري   

 پروژه بعدي گام مورد در مکاتبات و پیگیري  

111  
) 2تبصره (

  )20ماده (

موضوع 

  حکم

ـ در مواردي که پس از برگزاري دو نوبت مزایده، خریداري وجود نداشـته باشـد واگـذاري از    2تبصره

طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاري مجاز است. همچنین استفاده از روش مـذاکره بـه غیـر    

عدالت، درخصـوص شـرکتهاي مشـاور و دانـش      هاي فراگیر ملی در قالب سهاماز واگذاري به تعاونی

پایه که داراي داراییهاي فیزیکی و مالی محـدودي بـوده و ارزش شـرکت عمـدتاً داراییهـاي نامشـهود       

عام که در آنها به استفاده از تخصصهاي مدیریتی نیاز باشد به مـدیران و یـا   باشد و نیز شرکتهاي سهامی

بنگــاه مجــاز اســت. تشــخیص شــرایط مــدیران و   گروهــی از مــدیران و کارشناســان متخصــص همــان

  .متخصصین بر عهده هیأت واگذاري است

خالصه 

  عملکرد
  ه است.توجود نداش این زمینهدر دوره مورد نظر عملکردي در 

موضوع ) 3تبصره (  112
ران و ) از سهام بنگاههـاي مشـمول واگـذاري بـه مـدی     %5ـ فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (3تبصره

) به سایر مدیران باتجربـه و متخصـص و کارآمـد مجـاز     %5کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (
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  .شوداست. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاري تعیین می  حکم  )20ماده (

خالصه 

  عملکرد

 128 ارزش بـه  شـده  رواگـذا  شـرکت  3 به متعلق سهم میلیون 23 تعداد ،1396 سالشش ماهه اول  طی

  .است یافته تخصیص ها شرکت این پرسنل از نفر  586 تعداد به ریال میلیارد

113  
) 4تبصره (

  )20ماده (

موضوع 

  حکم

ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که بـا روشـهاي   4تبصره

نمایـد تـا در شـرایط یکسـان، بخـش تعـاونی در        شوند ترتیبـی اتخـاذ  این ماده واگذار می» ج« و » ب« 

  اولویت خرید قرار گیرد.  

خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف مورد توجه قرار دارد و به همین نحو رعایت می شود.

114  
) 5تبصره (

  )20ماده (

موضوع 

  حکم

ب گـذاري خـارجی مصـو   ـ در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایـت از سـرمایه    5تبصره

  است. الزامی 1380

خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف مورد توجه قرار دارد و به همین نحو رعایت می شود.

115  
بند (الف) 

  )21ماده (

موضوع 

  حکم

بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتی متناسـب بـا روش و گسـتره هـر     گذاري و زمانـ قیمت21ماده 

  بازار مطابق بندهاي زیر خواهد بود:  

گذاري عرضه اولـین بسـته از سـهام هـر     سهام، قیمتی مورد واگذاري از طریق عرضه عموم در الف ـ  

شـرکت، انــدازه بسـته ســهام، روش انتخـاب مشــتریان اسـتراتژیک و متقاضــی خریـد ســهام کنترلــی و      

مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسـی بـا پیشـنهاد سـازمان     

سـهام رعایـت قـانون    زي و تصویب هیأت واگذاري تعیین خواهد شد. در عرضه عمـومی  ساخصوصی

  است.ـ الزامی 1/9/1384ایران ـ مصوباسالمی بازار اوراق بهادار جمهوري 

خالصه 

  عملکرد

گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شیوه هاي هاي قیمتشیوه« نامهآیین در بند این در اشاره مورد موضوع

 واگذاري هیأت مصوبات حسب و است شده بینی پیش کامل طور به »در همین چارچوب مذکور

 طرق از یکی به مورد حسب واگذاري قابل شرکتهاي گذاري قیمت روش همچنین. گردد می رعایت

  :پذیرد می صورت زیر

  )بازدهی( سودآوري روش - الف

  شرکت هاي دارایی خالص روز ارزش روش -ب
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  سهام اسمی ارزش روش - ج

  فرابورس/بورس تابلو قیمت روش -د

  دفتري ویژه ارزش روش - ه

  :بهادار اوراق و بورس سازمان

 این در واگذاري هیات توسط شده تشکیل جلسات در منظم طور به ها بورس و سازمان نمایندگان 

  .نمایند می آماده خصوص این در را الزم هاي زمینه و نمایند می شرکت خصوص

 شرکت از وکالت به سازمان آن طرف از شده تعیین قیمت با سازي صیخصو سازمان توسط فروش

 و میگردد تأیید بهادار اوراق و بورس سازمان توسط نهایی خریدار. پذیردمی صورت فروشنده

  .دارد عهده بر را فرایند این اجرایی عملیات فرابورس/بورس

116  
بند (ب) ماده 

)21(  

موضوع 

  حکم

، قراردادهاي اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییهـا، تعیـین   ب ـ در مورد فروش داراییها 

الزحمه پیمان مدیریت و سایر شـرایط الزم بـراي واگـذاري مبتنـی بـر ارزیـابی       االجاره و حقمیزان مال

فنی و مالی حسب مـورد بایـد در چـارچوب قـانون مناقصـات و معـامالت دولتـی بـه پیشـنهاد سـازمان           

         ویب هیأت واگذاري باشد. سازي و تصخصوصی

خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف مورد توجه قرار دارد و به همین نحو رعایت می شود.

117  

تبصره ذیل بند 

(ب) ماده 

)21(  

موضوع 

  حکم

مجلس  1383اي در چارچوب قانون مناقصات مصوب اي و دو مرحلهتبصره ـ مـزایده یـک مرحله

در صورت تغایر برگزاري مزایده با احکام این قانون، قوانین و  قابل اجرا استشوراي اسالمی

  .مقررات ناظر بر معامالت دولتی مجري است

خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف مورد توجه قرار دارد و به همین نحو رعایت می شود.

  )22ماده (  118
موضوع 

  حکم

اي تأمین سرمایه و تواند از خدمات بانکها و شرکتهسازي میـ سازمان خصوصی22ماده

گونه مؤسسات نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. اینگذاري جهت تعهد پذیرهسرمایه

نویسی که به تأیید هیأت واگذاري خواهد توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذیرهمی

  رسید خریداري نمایند. 

ماه از تـصویب این قـانون به تصویب وزیر سـه دسـتورالعمل اجرایی این مـاده حـداکثر ظرف مدت

  .رسداموراقتصادي و دارایی می
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خالصه 

  عملکرد

 در دوره مورد اشاره فرابورس یا و بورس در دولت به متعلق هايشرکت سهام اینکه به عنایت با

  .است نداشته موضوعیت ماده این قانونی ظرفیت از استفاده لذا است، نشده اولیه عرضه

119  
تبصره ماده 

)22(  

موضوع 

  حکم

الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباري و شود، حقسازي اجازه داده میتبصره ـ به سازمان خصوصی

نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده شرکتهاي تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره

الزحمه مزبور در پرداخت حقگیرند به صورت درصدي از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط می

  دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.

خالصه 

  عملکرد

  سازمان خصوصی سازي در این خصوص عملکردي نداشته است.

  : سازمان بورس و اوراق بهادار

 و خصوص این در سازمان از مجوز داراي سرمایه تامین شرکت 9 توسط الزم هاي همکاري

 الزم مجوزهاي ارائه با مقررات چارچوب در بهادار اوراق در گذاريمایهسر هايصندوق همچنین

  .گیردمی صورت

  )23ماده (  120

موضوع 

  حکم

سازي مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام ـ سازمان خصوصی23ماده

النتشار موارد زیر را اعالم مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بالفاصله با انتشار اطالعیه اي در روزنامه کثیرا

     کند:

     نام بنگاه و خالصه اطالعات مالی و مدیریتی آن -

     خالصه اي از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده -

اي سازي، خدمات مشاورهنام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی -

    اند،داده

  نام و نشانی خریدار -

     نویسی سهام را متعهد گردیده است،نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره -

  .اندگذاري بنگاه را انجام دادهتدادگستري یا مؤسسات خدمات مالی که قیمنام کارشناس رسمی -

خالصه 

  عملکرد

 شده تشرمن کثیراالنتشار هايروزنامه در ماده این اجراي در بنگاه 43 اطالعات گزارش مورد دوره طی

  .است

121  
تبصره ماده 

)23(  

موضوع 

  حکم

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهاي واگذاري ساالنه طـبق این 

   برساند.قانون را، تا پایان اردیبـهشت ماه سال بعـد به اطالع مجلس شوراي اسالمی 

خالصه 
 مجلس به ارائه جهت مقرر موعد در سازيخصوصی سازمان ساالنه واگذاري هايفعالیت گزارش

  .گرددتهیه می اسالمی شوراي
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  عملکرد

122  

  )24ماده (

  

موضوع 

  حکم

ـ وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادي و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه 24ماده

ي عالی اجراي سیاست هاي که در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاري، اعضاء شورا

) قانون اساسی، وزرا، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و 44کلی اصل(

گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رییس مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار می

فنی و تخصصی  هايسازي و اعضاء شرکتهاي مشاور و کمیتهو کارکنان سازمان خصوصی

الشرکه، حق طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهماندرکار واگذاري حق ندارند بهدست

برداري مدیریت قابل واگذاري را، الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهرهتقدم ناشی از سهام و سهم

           خریداري نمایند.

خالصه 

  عملکرد

 112019/2/63و شماره  98239/1/63هاي شماره ست بخشنامهدر خصوص بند مزبور الزم به ذکر ا

ممنوعیت اعضاي مرتبط با امر واگذاري «وزیر امور اقتصادي و دارایی، موضوع  24/08/1388مورخ 

ابالغ » برداري مدیریت قابل واگذاريدر خریداري سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره

  رد.گیشده است که مورد رعایت قرار می

 این واگذاري، قراردادهاي همچنین و فرابورس و بورس عرضه هايبیانیه و مزایده در شرکت فرم در

  .گرددمی رسانی اطالع موضوع

123  
) 1تبصره (

  )24ماده (

موضوع 

  حکم

گیرد، باطل است و هایی که بر خالف حکم این ماده صورت میـ کلیه معامالت و واگذاري1تبصره

نده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دادگاه رسیدگی کن

  دولت برگرداند. 

خالصه 

  عملکرد
  موردي وجود نداشته است.

124  
) 2تبصره (

  )24ماده (

موضوع 

  حکم

ـ حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله 2تبصره

  یابد.و اصالحات بعدي آن تسري می 1337دولت مصوب کارکنان 

خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف مورد توجه قرار دارد و به همین نحو رعایت می شود.

  )25ماده (  125
موضوع 

  حکم

سازي قبل از واگذاري سهام کنترلی شرکتهاي دولتی، حسب مورد ـ سازمان خصوصی25ماده

وري شرکت، تداوم تولید همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره گذاري جدید درشرایطی نظیر سرمایه
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و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط 

سازي هیأت واگذاري نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصیمی

کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف مجاز است سود فروش اقساطی را 

  دهد. 

انتقال قطعی سهام یا آزادسازي ضمانتهاي خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه 

اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط 

هاد سازمان خصوصی سازي ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت و مقررات قانونی به پیشن

  واگذاري خواهد رسید. 

خالصه 

  عملکرد

 را )25( ماده موضوع دستورالعمل مزایاي از برخورداري شرکت یک ،1396 سال شش ماهه اول در

زم به ذکر ال. باشدمی اولیه اقدامات انجام و بررسی مرحله در موضوع که است نموده درخواست

به  18/01/1388مورخ  223915است دستورالعمل موضوع این حکم طی تصویب نامه شماره 

   .ت واگذاري رسیده استأتصویب هی

  )26ماده ( 126

موضوع 

  حکم

عنوان نماینده سازي را بهتواند رییس سازمان خصوصیـ وزیر امور اقتصادي و دارایی می26ماده

مام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاري موضوع این قانون االختیار خود در اعمال تتام

  تعیین کند.

خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف مورد توجه قرار دارد.

  )27ماده (  127

موضوع 

  حکم

سازي با توجه به مأموریتهاي جدید توسط وزارت امور اقتصادي ـ اساسنامه سازمان خصوصی27ماده

  یأت وزیران خواهد رسید. و دارایی تدوین و به تصویب ه

خالصه 

  عملکرد

در راستاي اجراي این حکم، اساسنامه سازمان خصوصی سازي اصالح و طی تصویب نامه شماره 

و اقدامات این سازمان در چارچوب اساسنامه ابالغ شده  26/12/1388مورخ  260626/42733

  گیرد.ابالغی صورت می

128  
) 1تبصره (

  )27ماده (

موضوع 

  حکم

هاي سازمانی سازي مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پستـ سازمان خصوصی1تبصره 

     مصوب، کارمند استخدام نماید. 

خالصه 

  عملکرد
  شود.حسب لزوم از مجوز این حکم، استفاده می
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129  
) 2تبصره (

  )27ماده (

موضوع 

  حکم

سازي کارشناسان خود را خصوصی ـ دستگاههاي اجرایی مکلفند بنا به درخواست سازمان2تبصره

  به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.

خالصه 

  عملکرد
  حسب لزوم از مجوز این حکم، استفاده می شود.

130 
) 3تبصره (

  )27ماده (

موضوع 

  حکم

سازي مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص ـ سازمان خصوصی3تبصره

  ساعتی و کار معین استفاده کند.  یردولتی به شکلحقیقی و حقوقی دولتی ویا غ

خالصه 

  عملکرد
  شود.این تکلیف مورد توجه قرار دارد و به همین نحو رعایت می

131  
) 4تبصره (

  )27ماده (

موضوع 

  حکم

ـ دولت مجاز است براي آموزشهاي کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش 4تبصره

هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید.  کارکنان سازمان خصوصی سازي،

اي که به پیشنهاد هیأت واگذاري به تصویب شوراي عالی اجراي نامهاعتبارات این ردیف طبق آیین

   شود.) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می44سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (

خالصه 

  عملکرد

امه اجرایی نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق آئین ن» 4«دستورالعمل ماده 

به تصویب  16/09/1393مورخ   775و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازي طی مصوبه شماره 

 آن راستاي در بررسی مورد دوره طی لیکنهیأت عامل سازمان خصوصی سازي رسیده است. 

  .است نداشته وجود عملکردي

مورخ  207946/206192/2/63است آیین نامه اجرایی مربوط طی تصویب نامه شماره الزم به ذکر 

ابالغ  ) قانون اساسی44شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم ( 18/12/1387

  شده است.

132  
) ماده 1بند (

)28(  

موضوع 

  حکم

ست هاي کلی اصل چهل و ـ منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز براي اجراي سیا28ماده

  ) قانون اساسی به شرح زیر است: 44چهارم (

ایران مکلفند ساالنه حداقل ده ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی1 

هاي گذاریهاي بخش) دالر خط اعتباري جهت تأمین مالی سرمایه10,000,000,000میلیارد (

          اهم نمایند. غیردولتی از خارج از کشور فر

خالصه 

  عملکرد

  بانک مرکزي:

 مالی تسهیالت دالر میلیارد 8/1 تقریبی مبلغ به خصوصی طرح 4 براي ،1396 سال دوم ماهه سه در
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 قرارداد ،ءامضا مستلزم شده فراهم تسهیالت از استفاده است بدیهی. استشده فراهم خارجی

  .استنیافته تحقق تاکنون که باشدمی هاطرح از یک هر براي مالیتأمین

133  
) ماده 2بند (

)28(  

موضوع 

  حکم

ـ دولت مکلف است سیاست هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزي 2

) از مانده حساب ذخیره %40ایران و بانکهاي عامل چهل درصد (بانک مرکزي جمهوري اسالمی

ختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و ارزي سال پیش را به بخش غیردولتی ا

داشتن طرحهاي داراي توجیه فنی و اقتصادي به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش 

) برداشت از حساب ذخیره ارزي در آن سال کمتر %40درصد(غیردولتی درهرسال نباید از چهل

  باشد.

  

خالصه 

  عملکرد

  بانک مرکزي:

 از جدید تعهد گونه هر ایجاد کشور، توسعه هايبرنامه دائمی احکام قانون) 17( ماده مفاد حسب

 ماده وفق ملی توسعه صندوق فعالیت به توجه با لحاظ بدین و بوده ممنوع ارزي ذخیره حساب محل

 منابع طریق از غیردولتی بخش به تسهیالت اعطاي کشور، توسعه هايبرنامه دائمی احکام قانون) 16(

 تسهیالت اعطاي عاملیت قرارداد و شرایط و ضوابط نامه نظام چارچوب در ملی وسعهت صندوق

  .بود خواهد میسر مربوطه عامل بانکهاي طریق از و مذکور صندوق منابع محل از ارزي

134  
) ماده 3بند (

)28(  

موضوع 

  حکم

شود اده میایران اجازه دـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزي و بانک مرکزي جمهوري اسالمی3

منظور افزایش سهم تسهیالت ارزي به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزي و یا ارز به

عنوان سپرده در بانکهاي عامل جهت باز کردن خط ایران را بهبانک مرکزي جمهوري اسالمی

  نماید.اعتباري ارزي توسط بانکهاي عامل و بانکهاي خارجی و پرداخت تسهیالت بیشتر منظور 

خالصه 

  عملکرد
  در دوره مورد نظر، عملکردي ارایه نشده است.

135  
) ماده 1بند (

)29(  

موضوع 

  حکم

هاي موضوع این قانون از ـ باتوجه به بند(د) سیاست هاي کلی، وجوه حاصل از واگذاري29ماده

و در  داري کل کشور واریزجمله شرکتهاي مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه

  شود: موارد زیر مصرف می

   

 خالصه

  عملکرد

) عمومی درآمد حساب به ریال میلیارد 79،000 واریز تکلیف( سال کل براي شده تعیین هدف از

 واریز به توجه با که باشدمی 1396 سال اول ماهه شش تکلیف به مربوط ریال میلیارد 39،500

 محقق هدف %44 از بیش مذکور، سال اول ماهه شش طی خزانه حساب به ریال میلیارد 17،345
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  .است شده

موضوع 

  حکم
          اجتماعی، تأمین تقویت و محروم و مستضعف هايخانواده براي خوداتکایی ایجاد ـ1

خالصه 

  عملکرد

در شش  طبق اطالعات دریافتی از خزانه ریال است که میلیارد 66،566اعتبار مصوب این ردیف 

  ریال تخصیص و پرداخت شده است. میلیارد 29،325، 1396سال اول ماهه 

136  
) ماده 2بند (

)29(  

موضوع 

  حکم

منظور هاي فراگیر ملی به) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی%30ـ اختصاص سی درصد (2

   ) این قانون،34فقرزدایی، شامل تخفیفهاي موضوع ماده(

خالصه 

  عملکرد

 شش در خزانه از دریافتی اطالعات طبق که است ریال میلیارد 3،230، اعتبار مصوب این ردیف

  .است شده پرداخت و تخصیص ریال میلیارد 8 ،1396 سال اول ماهه

137  
) ماده 3بند (

)29(  

موضوع 

  حکم
           یافتهـ ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه3

خالصه 

  عملکرد
  .است شده پرداخت ریال میلیارد 28 مبلغ است کهریال  میلیارد 2،200یف، این رداعتبار مصوب 

138  
) ماده 4بند (

)29(  

موضوع 

  حکم

ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي ـ اعطاء تسهیالت (وجوه اداره شده) براي تقویت تعاونی4

هاي غیردولتی گذاري بخشاقتصادي غیردولتی با اولویت بنگاههاي واگذار شده و نیز براي سرمایه

   یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،در توسعه مناطق کمتر توسعه

خالصه 

  عملکرد
  .است شده پرداخت ریال میلیارد 438 مبلغ که است ریال میلیارد 494اعتبار مصوب این ردیف، 

139  
) ماده 5بند (

)29(  

موضوع 

  حکم

منظور توسعه ) به%49ی تا سقف چهل و نه (هاي غیردولتـ مشارکت شرکتهاي دولتی با بخش 5 

           یافته،اقتصادي مناطق کمتر توسعه

خالصه 

  عملکرد
  است. شدهپرداخت  ریال میلیارد 71میلیارد ریال است که مبلغ  800اعتبار این ردیف، 

  فصل پنجم این قانونتمام شرکتهاي دولتی با رعایت ـ تکمیل طرحهاي نیمه 6موضوع ) ماده 6بند (  140
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  حکم  )29(

خالصه 

  عملکرد

پرداختی صورت  لیکن در این خصوصاست  ریال میلیارد 5ر000اعتبار مصوب این ردیف، مبلغ 

  نگرفته است.

140  
) ماده 7بند (

)29(  

موضوع 

  حکم
         هاي نوین با فناوري پیشرفته و پرخطر ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه7

خالصه 

  عملکرد

پرداختی صورت نگرفته  خصوص این در لیکن است  ریال میلیارد 350 ،تبار مصوب این ردیفاع

  است.

142  
) ماده 8بند (

)29(  

موضوع 

  حکم
   سازي بنگاهها جهت واگذاري.ـ بازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آماده 8

خالصه 

  عملکرد

پرداختی صورت نگرفته  خصوص این در لیکن است  ریال میلیارد 360 ،اعتبار مصوب این ردیف

  است.

143  
) 1تبصره (

  )29ماده (

موضوع 

  حکم
  ـ اعتبارات بندهاي فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد. 1تبصره 

خالصه 

  عملکرد
  درج شده است. 1396اعتبارات بندهاي مذکور در قانون بودجه سال 

144  
) 2تبصره (

  )29ماده (

ضوع مو

  حکم

ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سهـ آیین2تبصره

ریزي کشور و وزارت تعاون تهیه و به اقتصادي و دارایی با همکاري سازمان مدیریت و برنامه

  رسد.تصویب هیأت وزیران می

خالصه 

  عملکرد

ك مورخ  41672/ت 104451صویب نامه شماره تهیه و طی تنامه اجرایی این ماده آیین

  قانون اساسی ابالغ شده است. 138کمیسیون موضوع اصل  24/05/1388

  )30ماده (  145
موضوع 

  حکم

 مهوريج ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی24) تا (20مواد ( - 30 ادهم

  گردد.ایران تنفیذ می اسالمی

اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از رسیدگی،  - 20ماده "

داوري است و این موضوع در قراردادهاي هریک ازتصمیمها در امر واگذاري درصالحیت هیأت
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  رسد.شود و به امضاي طرفین قرارداد میتنظیمی واگذاري سهام قید می

  از هفت نفر بشرح زیر است:) این قانون مرکب 20هیأت داوري موضوع ماده( -  21ماده 

پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترك وزیر  -  1

و تصویب  مدیریت وبرنامه ریزي کشورسازمان امور اقتصادي و دارائی ، وزیر دادگستري و رئیس

  هیأت وزیران براي مدت شش سال.

  رئیس اتاق تعاون. -  2

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران. رئیس -  3

گیري خواهد کرد. این هیأت در مورد شکایات و اختالفات مربوط به واگذاري، رسیدگی و تصمیم

اي است که به تصویب نامهآن براساس آئیننحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم

  هیأت وزیران خواهد رسید.

ت هیأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و جلسا-  22ماده 

نظر اقلیت نیز باید داراي اعتبار قانونی است(هاي آن با رأي اکثریت اعضاي حاضر در جلسهتصمیم

  مجلس قید و به امضاء برسد). در صورت

االجراست و و الزمرأي هیأت داوري پس از ده روز از تاریخ ابالغ به طرفین، قطعی -  23ماده 

مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت

تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی 

ئیس قوه قضائیه صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رکه

نماید. رأي صادره رأي مقتضی صادر میتعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و

  االجراست.قطعی و الزم

دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به - 24ماده 

مسؤوالن و مجریان امر واگذاري  محکومیت قابل خرید دیگرجبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر

چه به عنوان را درقبال خطاهاي غیرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و

ها و مخارجی را که هر گر کلیه هزینهاي بیمه کند که بیمهگونهمسؤولیت انفرادي، به هزینه خود به

از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت  تحت هر یکیک از مسؤوالن و مجریان امر واگذاري،

  "شوند، بپردازد.آن می

خالصه 

  عملکرد

آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوري طی 

قانون  138کمیسیون موضوع اصل  17/05/1388مورخ  هــ   41562/ت99597تصویب نامه شماره 

  شود. اس آن جلسات هیات تشکیل میاساسی ابالغ شده است و براس
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 فقره 1 صدور بابت ریال میلیون 61 مبلغ فوق بند حکم اجراي بابت 1396 سال شش ماهه اول در

  .است شده پرداخت دانا بیمه شرکت به واگذاري امر مجریان و مسئوالن گواهینامه

146  

) 1تبصره (

  )30ماده (

  

موضوع 

  حکم

ماه از تصویب ) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه24ماده ( ـ دستورالعمل اجرایی موضوع1تبصره

  این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت واگذاري خواهد رسید. 

خالصه 

  عملکرد

ت واگذاري ابالغ شده أهی 13/12/1387مورخ  204537نامه مذکور تهیه و طی مصوبه شماره آیین

  است. 

147  
) 2تبصره (

  )30ماده (

موضوع 

  حکم

) 138) و یکصد و سی و هشتم(85( ـ مصوبات این شورا در اجراي اصول هشتاد و پنجم2تبصره

گردد. در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي ریاست مجلس شوراي اسالمی ارسال می

ح یا صورت اعالم مغایرت از سوي رییس مجلس شوراي اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصال

  لغو مصوبات خود اقدام کند.

خالصه 

  عملکرد
  شود.می مجلس شوراي اسالمی ارسال براي (هیأت) رونوشت تمامی مصوبات شورا

  )31ماده (  148

موضوع 

  حکم

ربط قطع کارکنان بنگاههاي دولتی واگذارشده با دستگاههاي اجرایی ذيـ ارتباط استخدامی31ماده

هاي نان بنگاههاي دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقگردد و آن دسته از کارکمی

خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهاي دولتی هستند و ارتباط استخدامی 

توانند در گردد، میهاي فروش سهام، قطع میربط در اجراي سیاستآنها با دستگاههاي اجرایی ذي

احدهاي فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به صورت ادامه اشتغال در و

  تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند. 

خالصه 

  عملکرد

  وزارت نفت:

 بازنشستگی موارد در باالخص موارد برخی در. است شده مراعات نفت وزارت سوي از بند این مفاد

 اقدام نفت صندوق به مقرر بیمه حق پرداخت به نسبت شده واگذار شرکتهاي کارکنان موعد از پیش

  .است شده نفت صنعت بازنشستگی صندوق براي عدیده مشکالت بروز موجب امر این که کنندنمی

149  
تبصره ماده 

)31(  

موضوع 

  حکم

مان تأمین اجتماعی در امور ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات ساز تبصره

) قانون 50) و (49م ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (یدریافت حق بیمه و اخذ جرا

  هاي فوق مجري خواهد بود.نسبت به افراد و صندوق 1354تأمین اجتماعی مصوب 

  اند.دهارائه نکردستگاهها گزارشی در خصوص موضوع این بند خالصه 
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  عملکرد

  )32ماده (  150

موضوع 

  حکم

قانون و م ناشی از اجراي اینیـ قوه قضائیه مکلف است براي رسیدگی به تخلفات و جرا32ماده

شعب خاصی را تعیین کند. این ـ 1/9/1384ایران ـ مصوبقانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی

  نماید. می شعب منحصراً به دعاوي و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی

خالصه 

  عملکرد

  سازمان بورس و اوراق بهادار:

 موضوع جرائم کشف از پس بهادار، اوراق بازار قانون 52 ماده براساس سازمان حقوقی معاونت

 ارائه قضایی ذیصالح مراجع به را مربوطه مدارك و مستندات بهادار، اوراق بازار قانون ششم فصل

 رئیس مصوب بخشنامه ابالغ با همچنین. نمایدمی پیگیري را الزم تاقداما نتیجه حصول تا و نموده

 از خاصی شعب تعیین بر مبنی کشور وقت محترم دادستان دستور همچنین و قضائیه قوه وقت محترم

 خاص شعب بورسی، جرایم به رسیدگی براي تجدیدنظر و بدوي دادگاههاي و بازپرسی شعبات

 ویژه 22 ناحیه دادسراي بازپرسی پنجم شعبه. (گردیدند نتعیی مذکور جرایم به کننده رسیدگی

 نظر تجدید دادگاه 70 و 68 ،25 شعب و 2 کیفري عمومی دادگاه 1063شعبه( ،)اقتصادي جرایم

  )تهران استان

151  
تبصره ماده 

)32(  

موضوع 

  حکم

حداکثر م موضوع این قانون را یتبصره ـ قوه قضائیه مکلف است الیحه رسیدگی به تخلفات و جرا

         ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شوراي اسالمی نماید. ظرف مدت شش

خالصه 

  عملکرد
  .این الیحه تدوین شده ولی از فرایند تصویب آن، اطالعاتی در دسترس نیست

  )33ماده (  152

موضوع 

  حکم

هاي ارزیابی کیفیت با نطباق نظامـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به ا33ماده

باشد. المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههاي اقتصادي میاستانداردهاي بین

بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه نامه اجرایی این ماده شامل زمانآیین

  		وزیران خواهد رسید.استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت 

خالصه 

  عملکرد

کمیسیون  28/05/1388ك مورخ 43180/ت109124نامه اجرایی این ماده طی مصوبه شماره آیین 

قانون اساسی ابالغ شده است، لیکن براي دوره مورد بررسی گزارش عملکردي ارایه  138اصل 

  نشده است. 
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  )38) تا (34، مواد (توزیع سهام عدالت  - فصل ششم 

  آن عملکرد و حکم موضوع  تبصره/ماده ردیف

  )34ماده (  153

موضوع 

  حکم

منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا به گسترش مالکیت عمومی  در اجراي سیاست

) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده %40چهل درصد (

  وابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: ) این قانون را با ض2(

) %50درصد (پنجاه  ،رالف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدي با اولویت روستانشینان و عشای 

  تخفیف در قیمت سهام واگذاري با دوره تقسیط ده ساله. 

    . سال حسب مورد داده خواهد شددر مورد چهار دهک بعدي تقسیط تا ده ب ـ 

خالصه 

  عملکرد

 1/12/1395مـورخ   150897نامـه شـماره   و با اعمـال مفـاد تصـویب    1396سال  ماهه اولششتا پایان 

ــران ــات وزی ــماره   هی ــویبنامه ش ــین تص ــورخ  188710و همچن ــراي   01/09/1396م ــالی اج ــوراي ع ش

 266،363پـذیر بـه ارزش   شـرکت سـرمایه   49، بخشـی از سـهام   قانون اساسـی  44سیاستهاي کلی اصل 

نامـه شـماره   کـه ایـن سـهام باسـتناد تصـویب      یافتـه میلیارد ریال  به طرح توزیع سهام عدالت تخصـیص  

قطعـی شـده سـهام     سهامدارنفر  49،126،193متناسب با مذکور و شوراي  14/9/1395مورخ  167979

وزیـع  سـاله تقسـیط طـرح ت    10بـا پایـان دوره   همچنـین   .مشمولین تخصیص داده شده اسـت  به ،عدالت

و در راستاي ساماندهی و تکمیل این طرح، با راه اندازي سامانه سـاماندهی سـهام عـدالت    سهام عدالت 

ــه نشــانی    ــمولین، صــدور       www.samanese.irب ــعیت ســهامداري مش ــاهده آخــرین وض مش

اجرائـی و   ،تسـویه نشـده مشـمولین   صورتحساب و امکان دریافت و پرداخت قبض مانده بدهی اقسـاط  

مهلت واریز مانده بـدهی   ،محقق گردیده است. شایان ذکر است بر اساس آخرین تصمیم شوراي عالی

  تمدید گردیده است. مذکور اقساط تسویه نشده تا پایان مهرماه سال

مـایتی  ساله اجراي طرح، بخشی از مشـمولین شـامل مـددجویان نهادهـاي ح     10توجه به پایان دوره با 

ریــال از ســهام تخصیصــی  10،000،000درصــد تخفیــف تــا ســقف  50بــا نفــر  5،969،032بــه تعــداد 

   برخوردار شدند.

    گذاري، قیمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود. قیمت يمبناموضوع ) 1تبصره (  154



٧٥ 
 

  حکم  )34ماده (

خالصه 

  عملکرد
  .هاي بورسی به این طریق عمل شده استدر خصوص شرکت

155  
) 2تبصره (

  )34ماده (

موضوع 

  حکم

هاي بالعوض به اقشار کماین ماده به حساب کمک» الف«هاي مذکور در بند ـ تخفیف2تبصره

  شود. درآمد منظور می

خالصه 

  عملکرد
  با اعمال تخفیفات به همین نحو عمل خواهد شد.

156  
) 3تبصره (

  )34ماده (

موضوع 

  حکم

ارایی مکلف است با همکاري وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر وزارت امور اقتصادي و د

ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را نهادهاي ذي

  و دقیق شناسایی و شرایط واگذاري سهام به مشموالن را فراهم نماید.با سازوکارهاي علمی 

خالصه 

  عملکرد

آخرین مرحله از شناسایی و ثبت نام سهامداران سهام ام کلیه مراحل شناسایی مشمولین (با توجه به اتم

) در شش ماهه اول به پایان رسید 31/1/1394در تاریخ  ،کارگران فصلی و ساختمانی، یعنی عدالت

انجام اقدام خاصی در این خصوص موضوعیت نداشته است. تعداد مشمولین نهایی  1396سال 

   باشند.  نفر می 49،126،193شناسایی شده، 

  )35ماده (  157

موضوع 

  حکم

) این قانون در قالب شرکتهاي تعاونی شهرستانی 34( ماده» ب«و » الف«مشمولین بندهاي 

تشکیل سهامی  گذاري استانی به صورت شرکتهايشده و از ترکیب آنها شرکتهاي سرمایهساماندهی

است جهت پذیرفته شدن شرکتهاي مذکور د. دولت موظف کننتجارت فعالیت میو بر اساس قانون 

  هاي الزم را انجام دهد. در بورس اوراق بهادار کمک

خالصه 

  عملکرد

  سازي:سازمان خصوصی

بر اساس ساز و کارهاي موجود کلیه سهامداران سهام عدالت اعم از مشمولین بندهاي (الف) و (ب) 

هاي مربوطه ساماندهی و ثبت نام قطعی م عدالت شهرستانقانون در شرکتهاي تعاونی سها )34(ماده 

گذاري استانی به عنوان یک نهاد شرکت سرمایه 27که در دوره مذکور با وجود این اند.گردیده

شرایط  هنوزلیکن هیچکدام از آنها ، ندبود مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده

  اند.کسب نکرده پذیرش در بورس و یا فرابورس را

  سازمان بورس و اوراق بهادار:

گذاري قابل هاي سرمایهباتوجه به اینکه مقرر گردید طرح آزادسازي سهام عدالت در قالب صندوق

گذاري قابل هاي سرمایهمعامله انجام شود، اقدامات الزم براي طراحی مقررات و ساختار صندوق
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پذیر در هاي سرمایهصوص مشمولین و شرکتمعامله شروع شد. همچنین برخی سواالت در خ

  سازي تدوین گردید.خصوص فرآیند آماده سازي سهام عدالت جهت ارسال به سازمان خصوصی

اقدام به غیرفعال  مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه گذارياستاي اقدام فوق، شرکت سپردهدر ر

هاي ها از شرکتتقال داراییبررسی و ان و هاي کارگزاري سهام عدالتنمودن کدهاي شرکت

سازي گذاري استانی طبق نظر سازمان خصوصیهاي سرمایهکارگزاري سهام عدالت به شرکت

  نموده است.

گذاري مرکزي طی جلسات بحث آزادسازي سهام عدالت در شرکت سپرده 1395از اواخر سال 

  متعدد مطرح و فرآیند آزادسازي با ارائه چندین مدل، پیشنهاد شد.

  :گذاري مرکزي در این پروژه به شرح زیر استسپردهشرکت ورهاي مجموعه اقدامات مح

سنجی و ارائه چندین مدل پیشنهادي آزادسازي سهام عدالت با توجه به امکانات امکان -

 .موجود در بازار سرمایه

ها هاي عملیاتی اجراي طرح، بررسی کم و کاستیات بحث و تبادل نظر در مورد شیوهجلس -

  .واحدهاي مختلف شرکتتوسط 

  )36ماده (  157

موضوع 

  حکم

) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقیماً 34( سازي موظف است سهام موضوع مادهسازمان خصوصی

گذاري استانی گذاري استانی تقسیم کند. سهم هریک از شرکتهاي سرمایهبین شرکتهاي سرمایه

          ر استان تعیین خواهد شد.هاي شهرستانی همتناسب با تعداد اعضاء تعاونی

خالصه 

  عملکرد

بر اساس ضوابط موجود طی سنوات گذشته سهام تخصیص یافته به طرح توزیع سهام عدالت 

متناسب با تعداد سهامداران هر یک از شرکتهاي تعاونی سهام عدالت شهرستانی و با لحاظ نسبت 

شرکت سرمایه گذاري  30ستقیماً بین درصد تخفیف، م 50مشمولین حائز شرایط بهره مندي از 

  . استانی تقسیم و قراردادهاي مربوطه نیز فی ما بین طرفین منعقد گردیده است

159  
) 1تبصره (

  )36ماده (

موضوع 

  حکم

گذاري استانی از مالیات سازي به شرکتهاي سرمایهـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی1تبصره

   معاف است. 

خالصه 

  عملکرد
  در زمان نقل و انتقال سهام به همین نحو عمل می شود.

160  
) 2تبصره (

  )36ماده (

موضوع 

  حکم

گذاري استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان ـافزایش سرمایه در شرکتهاي سرمایه2تبصره

سازي، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهاي تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی خصوصی

  گذاري استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.سرمایه شرکتهاي



٧٧ 
 

خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف مورد توجه قرار دارد.

  )37ماده (  161

موضوع 

  حکم

گذاري استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به فروش سهام واگذار شده به شرکتهاي سرمایه

ن نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهاي خارج میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همی

  شود.  از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می

خالصه 

  عملکرد

گذاري استانی و هاي الزم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با شرکتهاي سرمایههمکاري

  گیرد.پذیر صورت میشرکتهاي سرمایه

  )38ماده (  162

موضوع 

  حکم

اي واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم ) را به گونه34دولت مکلف است سهام موضوع ماده (

مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، 

گذاري رکتهاي سرمایه) این قانون مجاز به أخذ وکالت از ش86دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (

نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و استانی نخواهند بود. آیین

ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه ذيوزارت تعاون و با همکاري نهادهاي 

) قانون اساسی 44(و به تصویب شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم 

           ایران خواهد رسید. جمهوري اسالمی

خالصه 

  عملکرد

ــ ــد  ه ب ــتناد بن ــویب 2اس ــماره  تص ــه ش ــورخ  194737/63نام ــراي   25/11/1393م ــالی اج ــوراي ع ش

قانون اساسی در تعیین تکلیف اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهاي واگـذار   44هاي کلی اصل سیاست

موضـوع تصـویب نامـه    » آئین نامه اجرائی توزیع سهام عدالت) «9حذف ماده ( شده به سهام عدالت، با

پــذیر سـهام عــدالت  عمــالً نقـش کــانون شـرکتهاي سـرمایه    29/1/1388مـورخ   226037/1/63شـماره  

کمرنگ و تا زمان آزادسازي سهام عدالت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهاي واگذار شـده بـه سـهام    

  (مادر تخصصی) واگذار گردیده است. ذیربط یعدالت به دستگاههاي اجرائ

هیــأت محتــرم وزیــران و  19/8/1389هرمــورخ 44619/ت187436نامــه شــماره بـه اســتناد تصــویب 

قـانون   44هاي کلی اصـل  شوراي عالی اجراي سیاست 25/11/1393مورخ  194737/63مصوبه شماره 

سـئولیت اعمـال مالکیـت و مـدیریت     هاي اجرایی که تا قبل از واگذاري سهام دولت، ماساسی دستگاه

اند، تا زمان آزادسازي سـهام بـه عنـوان نماینـده دولـت تعیـین گردیـده و        سهام مزبور را بر عهده داشته

  اند.  نمایندگان شرکتهاي مادر تخصصی جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت معرفی گردیده
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163  
تبصره ماده 

)38(  

موضوع 

  حکم

) 138) و یکصد و سی و هشتم (85اجراي اصول هشتاد و پنجم (تبصره ـ مصوبات این شورا در 

گردد. در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي ریاست مجلس شوراي اسالمی ارسال می

صورت اعالم مغایرت از سوي رییس مجلس شوراي اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا 

  لغو مصوبات خود اقدام کند.

خالصه 

  عملکرد

  شود.می مجلس شوراي اسالمی ارسال تمامی مصوبات شورا برايونوشت ر

  

  تبصره/ماده ردیف
  )40) تا (39،  مواد (هیأت واگذاري و وظایف آن - فصل هفتم

  )39ماده (  164

موضوع 

  حکم

اقتصادي و منظور هماهنگی در اجراي مواد این قانون هیأت واگذاري به ریاست وزیر امورـ به39ماده

     گردد:یی متشکل از اعضاء زیر تشکیل میدارا

    ـ وزیر امور اقتصادي و دارایی،1         

    ـ وزیر دادگستري،2         

     ریزي کشور بدون حق رأي،ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه3         

    ربط بدون حق رأي،ذيـ وزیر وزارتخانه 4         

  . عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسالمیبه از نمایندگان مجلسـ دو نفر  5       

 مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور سازي مستقر است.در سازمان خصوصیدبیرخانه هیأت  

  کند. اقتصادي و دارایی ابالغ می

خالصه 

  عملکرد

بتداي قابل ذکر است از ا است. پس از ابالغ قانون، هیات واگذاري با ترکیب مورد نظر تشکیل شده

جلسه براي رسیدگی به موضوعات مختلف  331 این هیات ،1396نیمه دوم سال پایان تشکیل تا 

  جلسه بوده است. ، چهار1396نیمه اول سال در  برگزار شده. تعداد جلسات برگزار نموده است

  گزارش تفصیلی عملکرد هیئت واگذاري در بخش دوم این گزارش ارایه شده است.

165  

) بند 1جزء(

الف) ماده (

)40(  

موضوع 

  حکم

  ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاري به شرح زیر است:  40ماده 

  الف ـ  

  هاي مشمول واگذاريهاي کلی واگذاري و تعیین تکلیف بنگاهمشیها و خطـ اجراي برنامه1 

          

فهرست برگزار شد،  02/02/1396که در تاریخ  جلسه هیات واگذاري سیصد و بیست و هشتمیندر خالصه 
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  د.رسیتصویب به  1396سال  واگذاري هاي مشمولبنگاه  عملکرد

166  

) بند 2جزء(

(الف) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم
  نامه نظام اقساطی واگذاري و نحوه دریافت بهاي حقوق قابل واگذاريـ تهیه آیین2

خالصه 

  عملکرد

قانون اساسی،  44ي سیاستهاي کلی اصل نامه موضوع این بند، پس از تصویب شوراي عالی اجراآیین

  ابالغ شده و در حال اجراست. 18/12/1387مورخ  206329/2/63نامه شماره طی تصویب

167  

) بند 3جزء(

(الف) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم
  هاي مذکور در همین چارچوبگذاري بنگاهها و نحوه اعمال شیوههاي قیمتنامه شیوهـ تهیه آیین3

خالصه 

  عملکرد

 44نامه موضوع این بند تهیه و پس از تصویب شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل آیین

ابالغ شده و در حال  20/12/1387 مورخ 196514/2/63نامه شماره قانون اساسی، طی تصویب

  ها است.گذاري بنگاهحاضر مبناي قیمت

168  

) بند 4جزء(

(الف) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم

ین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چارچوب تعهدات خریداران و ـ تهیه نظام تأم4

  ندهفروش

خالصه 

  عملکرد
  .تاکنون نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به تصویب هیأت واگذاري نرسیده است

169 

  

) بند 5جزء(

(الف) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم

ها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و ار بنگاهـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساخت 5

  صیانت نیروي انسانی شاغل

خالصه 

  عملکرد

 44دستورالعمل موضوع این بند تهیه و پس از تصویب شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل 

ابالغ شده و اصالح ساختار  03/03/1388مورخ  11130/2/63نامه شماره قانون اساسی، طی تصویب

  .شودها با توجه به این دستورالعمل انجام میاهبنگ

170  

) بند 6جزء(

(الف) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم
  ود و شفافیت امر واگذارينامه فعالیتهاي فرهنگی ـ تبلیغاتی براي بسترسازي، بهبـ تهیه نظام 6

خالصه 

  عملکرد

پس از تصویب شوراي عالی اجراي  ها تهیه وتبلیغاتی در امر واگذاري –هاي فرهنگینامه فعالیتنظام

 13/08/1388مورخ  108333/2/63نامه شماره قانون اساسی، طی تصویب 44هاي کلی اصل سیاست

شامل  ،1396سال  اول ماهه شش در سازيسازمان خصوصی . در این راستا اقداماتابالغ شده است
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  :است بوده موارد زیر

  برنامـه تلویزیـونی بـا هـدف معرفـی شـرکتهاي در        8برنامه رادیویی و  45تهیه و تولید بیش از

 ها.  هاي انجام شده در راستاي واگذاري بنگاهو اعالم فعالیتحال واگذاري، بازاریابی 

     در مــوردرسـانی  ســازي بـه منظـور اطــالع  راه انـدازي بـولتن الکترونیکــی سـازمان خصوصـی 

   .سازيصوصیروي سایت سازمان خ فعالیتهاي سازمان و قرار دادن لینک آن بر

  گــذاران خـارجی بــه منظــور  هــاي اقتصـادي و ســرمایه ســه بـا هیــأت جل 15 برگـزاري بــیش از

   .هاي در حال واگذاريبازاریابی براي شرکت

 گذاران خارجی به منظور بازاریـابی  هاي اقتصادي و سرمایهتأجلسه با هی  8 برگزاري بیش از

 و تبلیغات براي شرکتهاي در حال واگذاري  

 مشمول واگذاري.هاي رسانی به منظور بازاریابی و فروش بنگاهروشورهاي اطالعتهیه ب  

  رسانی به مقامات سازمان در مورد مطالب منتشـره در  اطالعتولید دو نسخه بولتن روزانه جهت

 آنها.گویی به و در صورت لزوم پاسخ سازيها در رابطه با خصوصیرسانه

 سـازي  موانـع خصوصـی   شناختسازي به منظور یبرگزاري همایش ارزیابی عملکرد خصوص

 .پس از واگذاري موفق در دورهو معرفی شرکتهاي 

  همچنین اقدامات سازمان انرژي اتمی ایران در این رابطه شامل موارد زیر بوده است:

 هاي رادیویی و تلویزیونی.  هاي تلویزیونی و مصاحبههاي مستند، مجموعهتهیه فیلم 

 هاي تخصصی.نمایشگاهها و برگزاري همایش 

 اي.هاي مختلف صنعت هستهبازدید از بخش  

171  

) بند 7جزء(

(الف) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم
  هاي خارجیمشمول واگذاري در بورس هايـ تهیه پیشنهاد واگذاري بلوکی بنگاه7

خالصه 

  عملکرد

 اي خارجیهواگذاري در بورساي در خصوص هیئت واگذاري در بازه زمانی یادشده مصوبه

  .نداشته است

172  

) بند 8جزء(

(الف) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم
   نامه نحوه واگذاري سهام ترجیحی به مدیران و کارکنانـ تهیه آیین 8

خالصه 

  عملکرد

 44نامه موضوع این بند تهیه و پس از تصویب شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل آیین

 ابالغ شده و مبناي واگذاري 20/12/1387مورخ  198898/2/63شماره  مصوبهقانون اساسی، طی 
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  است.  سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان

173  

) بند 1تبصره (

(الف) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم

) قانون 44(چهارم و  چهلموارد فوق باید به تصویب شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل 

  اساسی برسد. 

خالصه 

  عملکرد

به تصویب شوراي عالی اجراي سیاست هاي اجرایی مورد نظر به پیشنهاد هیات واگذاري مقررات 

  .رسیده است ) قانون اساسی44(چهارم و  چهلکلی اصل 

174  

) بند 2تبصره (

(الف) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم

اسی ) قانون اس138هشتم (و ) و یکصد و سی 85مصوبات این شورا در اجراي اصول هشتاد و پنجم (

گردد و در صورت اعالم جمهوري اسالمی ایران براي ریاست مجلس شوراي اسالمی ارسال می

مغایرت از سوي رییس مجلس شوراي اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات 

  خود اقدام کند. 

خالصه 

  عملکرد

مراجع ذیربط  ارسال  سایرو  مجلس شوراي اسالمیمصوبات از سوي دبیر شورا براي  کلیهرونوشت 

  شده است.

175  

) بند 1جزء(

(ب) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم

    اندرکاران امر واگذارينامه نحوه بیمه مجریان و دستصویب آیینت-

  

خالصه 

  عملکرد

 204537نامه شماره نامه موضوع این بند تهیه و پس از تصویب هیات واگذاري، طی تصویبآیین

 61جاري بابت اجراي حکم بند فوق مبلغ سال نیمه اولدر  الغ شده است. اب 13/12/1387مورخ 

فقره گواهینامه مسئوالن و مجریان امر واگذاري به شرکت بیمه دانا  یکمیلیون ریال بابت صدور 

  .پرداخت شده است

176  

) بند 2جزء(

(ب) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم

ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و  تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحالل، -

بندي الزم به همراه میزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان

بندي اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاري با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط زمان

          .شوده میربط تهیوزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت ذي

خالصه 

  عملکرد

) از سوي سازمان 2) و (1گروه ( به تفکیک هاي قابل واگذاريفهرست بنگاه 1396در ابتداي سال 

هیات  02/02/1396در جلسه مورخ که  شد سازي براي تصویب به هیأت واگذاري ارایهخصوصی

مشمول واگذاري  بنگاه 230 دادتع شده، اعمال تغییرات آخرین براساسبه تصویب رسید. واگذاري 

  درج گردید.گروه دو مشمول واگذاري در  بنگاه 107و تعداد   یک گروهدر 

) قانون در بخش دوم گزارش ارایه 2) ماده (2) و (1هاي قابل واگذاري گروه (جدول فهرست  بنگاه
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  شده است .

177  

) بند 3جزء(

(ب) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم
  يتصویب قیمت موارد واگذار-

خالصه 

  عملکرد

بنگاه مشمول واگذاري را به ارزش کل  4 هیأت واگذاري قیمت ،1396ماهه نخست سال ششدر 

  میلیارد ریال مورد تصویب قرار داده است.  33،053

178  

) بند 4جزء(

(ب) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم

رات و تعهدات تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعیین اختیا -  

م در یها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جراطرفین قراردادها، وثایق و تضمین

          چارچوب ضوابط و مقررات قانونی

خالصه 

  عملکرد

هیات واگذاري ابالغ شده  17/5/1389مورخ /ه 143/2/89مذکور طی مصوبه شماره  دستورالعمل

  است. 

179  

) بند 5جزء(

ماده  (ب)

)40(  

موضوع 

  حکم

هاي الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی -

           واگذاري از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون

خالصه 

  عملکرد

ده هیأت واگذاري ابالغ ش 18/01/1388مورخ  223911نامه شماره تصویبدستورالعمل یادشده طی 

  هیچ شرکتی از طریق مذاکره واگذار نشده است. 1396اول سال است. البته در شش ماهه 

180  

) بند 6جزء(

(ب) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم

نویسی یا تعهد خرید سهام تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهاي تعهد پذیره -

  الزحمه آنهامؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق

خالصه 

  عملکرد

هیات واگذاري ابالغ شده  18/1/1388مورخ  223915دستورالعمل یاد شده، طی مصوبه شماره 

سازي از خدمات سازمان خصوصی 1396ماهه دوم سال ششکن در یاست و مورد اجراست، ل

  است. ننمودهموسسات تأمین سرمایه استفاده 

181  

) بند 7جزء(

(ب) ماده 

)40(  

موضوع 

  حکم
    ) این قانون.30صویب دستورالعمل ماده (ت - 

خالصه 

  عملکرد

 شدههیات واگذاري ابالغ  13/12/1387مورخ  204537ه شماره مذکور طی مصوب دستورالعمل

  است.
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  )42) تا (41، مواد () قانون اساسی و وظایف آن44شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم( -فصل هشتم 

  عملکردآن و حکم  موضوع  تبصره/ماده ردیف

  )41ماده (  182

موضوع 

  حکم

) قانون اساسی براي ایفاء 44ـ شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (41ماده

  شود: وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می

    راعنوان رییس شوـ رییس جمهور یا معاون اول وي به1         

    ور اقتصادي و دارایی (دبیر شورا)ـ وزیر ام2         

   ـ وزیر تعاون3         

    ربطهاي ذير یا وزراء وزارتخانهـ وزی4         

  ـ وزیر دادگستري 5         

   ـ وزیر اطالعات 6         

    ریزي کشورازمان مدیریت و برنامهـ رییس س7         

     ایرانجمهوري اسالمیبانک مرکزي  ـ رییس کل 8         

    ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام9         

     ـ دادستان کل کشور10         

    ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور11         

   ـ رییس دیوان محاسبات کشور12          

    یـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسالم13         

   ایراندا و سیماي جمهوري اسالمیازمان صـ رییس س14         

   بازرگانی و صنایع و معادن ایرانـ رییس اطاق 15         

    ایرانـ رییس اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی16         

هاي خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش17         

    ا حکم رییس جمهورصادي و دارایی باقت

    سازيـ رییس سازمان خصوصی18          

   رییس سازمان بورس و اوراق بهادارـ 19         

خالصه 

  عملکرد

 درنماید. این شورا شورا با ترکیب مورد نظر تشکیل شده و نسبت به انجام وظایف خود اقدام می

   اي برگزار ننموده است. جلسه، 1396سال  اولماهه شش
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183  
) 1تبصره (

  )41ماده (

موضوع 

  حکم

) 6( ) تا1اي اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهاي(نامهـ این شورا طبق آیین1تبصره

  ) خواهد بود. 42نامه مشمول تبصره ماده(رسد و این آیینبه تصویب می

خالصه 

  عملکرد

 44الی اجراي سیاست هاي کلی اصل نامه موضوع این تبصره تهیه و پس از تصویب شوراي عآیین

ابالغ شده و مبناي تشکیل  23/11/1387مورخ  188986/2/63نامه شماره قانون اساسی، طی تصویب

  .باشدمیو اداره جلسات شورا 

184  
) 2تبصره (

  )41ماده (

موضوع 

  حکم
  شود.ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادي و دارایی تشکیل می2تبصره

صه خال

  عملکرد

شده است. این دبیرخانه تا تاریخ  دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادي و دارایی تشکیل

در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی مستقر بود؛ لیکن بموجب ابالغیه  23/08/1396

دبیرخانه شورا به وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی، از این تاریخ به بعد،  23/08/1396مورخ 

  سازي انتقال یافت. همراه وظائف آن به سازمان خصوصی

185  

) ماده 1بند (

)42(  

  

موضوع 

  حکم

) قانون 44(و چهارمچهل  هاي کلی اصلـ وظایف و اختیارات شوراي عالی اجراي سیاست42ماده

  اساسی به شرح زیر است: 

           هاي اجرایی ساالنهمشیـ تبیین سیاستها و خط1  

خالصه 

  عملکرد

قانون اساسی در چهار  44براي تحقق اهداف سیاستهاي کلی اصل  هاي اجراییمشیسیاستها و خط

ابالغ شده که مبنایی براي  16/08/1388مورخ  110904/1/63محور تهیه و طی تصویب نامه شماره 

   اخذ گزارش عملکرد از دستگاههاي اجرایی است.

186  

) ماده 2بند (

)42(  

  

موضوع 

  حکم

) 44( و چهارمچهل ـ نظارت بر فرآیند اجراي قوانین و مقررات مرتبط با سیاست هاي کلی اصل 2

          قانون اساسی

خالصه 

  عملکرد

و ) اساسی 44اجراي سیاستهاي کلی اصل (با ایجاد ساختارها و نهادهاي قانونی نظیر شوراي عالی 

قوانین و مقررات  يشوراي رقابت، نظارت بر فرآیند اجراکمیسیون تخصصی آن، هیات واگذاري و 

  شود.) قانون اساسی از طریق این نهادها انجام می44( و چهارمچهل  هاي کلی اصلمرتبط با سیاست

187  

) ماده 3بند (

)42(  

  

موضوع 

  حکم

چهارم  و چهل ـ سازماندهی فعالیتهاي فرهنگی ـ تبلیغاتی براي اجراي سیاست هاي کلی اصل3  

           ) قانون اساسی44(

خالصه 

  عملکرد

 101276/10/63نامه شماره تصویب طیمورد نظر این بند تدوین و ـ تبلیغاتی  فعالیتهاي فرهنگی

  .استمورد عمل  و ابالغ شده 13/06/1389مورخ 
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188  

) ماده 4بند (

)42(  

  

موضوع 

  حکم

ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن مهناها، نظامها، دستورالعملنامهـ تصویب آیین4

           این شورا است

خالصه 

  عملکرد

توسط شورا تصویب و از سوي دبیر آن (وزیر امور اقتصادي و  مورد نظر قانونکلیه مقررات اجرایی 

وره الزم به ذکر است در د شود.اقدامات بر مبناي این مصوبات انجام می ودارایی) ابالغ شده است 

  نامه/دستورالعمل یا نظامنامه توسط شوراي مذکور به تصویب نرسیده است. زمانی مورد نظر، آیین

189  

) ماده 5بند (

)42(  

  

موضوع 

  حکم

) 44(و چهارم  چهل هاي کلی اصلهاي اجرایی براي تحقق اهداف سیاستـ تصویب شاخص 5

         امنظور اعمال نظارت دقیق بر اجراي آنهقانون اساسی به

خالصه 

  عملکرد

اي اجرایی مورد نظر با تشکیل گروه کارشناسی از سوي دبیرخانه شورا تدوین و به هشاخص

ابالغ شد. هشت دستگاه  16/05/1389مورخ  110908/1/63شماره مصوبه تصویب رسید و طی 

و بودجه کشور  برنامهسازمان که عبارتند از: ها را برعهده دارند اجرایی مسئولیت محاسبه شاخص

سازمان متعلق به شاخص  9شاخص شامل  10شاخص)، وزارت امور اقتصادي و دارایی ( 19(

شاخص)،  5( ج.ا.امعاونت امور اقتصادي)، بانک مرکزي متعلق به شاخص  1سازي و خصوصی

)، شودتهیه میتعاون، کار و رفاه اجتماعی  ، که با همکاري وزارتشاخص 4مرکز آمار ایران (

شاخص)، وزارت صنعت،  1شاخص)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( 2(  ملی رقابت مرکز

دستگاههاي متولی مکلفند حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال،  شاخص). 1معدن و تجارت (

، لیکن در دوره مورد نظر گزارشی از عملکرد خود را بر اساس هر شاخص محاسبه و ارایه نمایند

  ههاي مربوطه ارائه نشده است. سوي اکثر دستگا

190  

) ماده 6بند (

)42(  

  

موضوع 

  حکم
          وکارهاي جلوگیري از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی ـ تدوین ساز 6

خالصه 

  عملکرد

  کارهاي جلوگیري از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی با اهتمام به قانون جلب  و ساز

  .خارجی مورد توجه استهاي گذاريسرمایه

191  

) ماده 7بند (

)42(  

  

موضوع 

  حکم
           ـ تبیین نقش سیاستگذاري و هدایت و نظارت دولت7

خالصه 

  عملکرد
  هاي اجرایی ساالنه مورد تبیین قرار گرفته است.ها و خط مشیاین موضوع در قالب سیاست
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192  
) ماده 8بند (

)42(  

موضوع 

  حکم
  قانون اساسی 44هاي کلی اصل بین دستگاههاي اجرایی در اجراي سیاستـ ایجاد هماهنگی  8

خالصه 

  عملکرد

قانون اساسی توسط  44دستگاههاي اجرایی براي اجراي سیاستهاي کلی اصل  هماهنگی بین

یه و ابالغ چک لیست هاي مختلف نظیر برگزاري جلسات، تهدبیرخانه شورا از طریق مکانیزم

  شود.م میها انجاوظایف دستگاه

193  
) ماده 9بند (

)42(  

موضوع 

  حکم
        گذاري، کارآفرینی و بهبود فضاي کسب و کار. ـ تمهیدات الزم براي تشویق عموم به سرمایه9 

خالصه 

  عملکرد
  گیرد.  این موضوع در مصوبات مختلف شورا مورد توجه قرار می

194  
تبصره ماده 

)42(  

موضوع 

  حکم
  نماید.ورا را وزیر امور اقتصادي و دارایی ابالغ میتبصره ـ مصوبات این ش

خالصه 

  عملکرد
  این تبصره تاکنون مورد رعایت قرار گرفته است. 
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  )84) تا (43( ، موادتسهیل رقابت و منع انحصار - فصل نهم 

  وعملکردآن حکم موضوع  تبصره/ماده ردیف

  )43ماده (  195

موضوع 

  حکم

، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول هاي عمومیی و حقوقی بخشاشخاص حقیقـ تمامی 43ماده

  مواد این فصل هستند.

خالصه 

  عملکرد

هاي بخش براي اخذ اطالعات الزم از اشخاص حقیقی و حقوقی فرمی یکساندر اجراي این حکم، 

 عمومی، دولتی و تعاونی در ارتباط با شکایات ارسالی به شورا و مرکز ملی رقابت توسط شوراي

  رقابت تهیه شده است.

196  
) ماده 1بند (

)44(  

موضوع 

  حکم

ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا 44ماده

عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتیجه آن بتواند 

  وع است : اخالل در رقابت باشد ممن

ـ مشخص کردن قیمتهاي خرید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم 1 

    یا غیرمستقیم. 

خالصه 

  عملکرد
  ارائه نشده است. 1396ماهه اول سال خصوص عملکرد ششگزارشی از طرف شوراي رقابت در

197  
) ماده 2بند (

)44(  

موضوع 

  حکم
  تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار.  ـ محدود کردن یا2

خالصه 

  عملکرد
  ارائه نشده است. 1396ماهه اول سال خصوص عملکرد ششگزارشی از طرف شوراي رقابت در

198  
) ماده 3بند (

)44(  

موضوع 

  حکم
  .آمیز در معامالت همسان به طرفهاي تجاريـ تحمیل شرایط تبعیض3

خالصه 

  عملکرد
  ارائه نشده است. 1396ماهه اول سال خصوص عملکرد ششگزارشی از طرف شوراي رقابت در

    ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها. 4موضوع ) ماده 4بند (  199
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  حکم  )44(

خالصه 

  عملکرد
  ارائه نشده است. 1396ماهه اول سال خصوص عملکرد ششابت درگزارشی از طرف شوراي رق

200  
) ماده 5بند (

)44(  

موضوع 

  حکم

ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهاي دیگر که بنا بر عرف  5

  تجاري با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد. 

خالصه 

  عملکرد
  ارائه نشده است. 1396خصوص عملکرد شش ماهه اول سال گزارشی  از طرف شوراي رقابت در

201  
) ماده 6بند (

)44(  

موضوع 

  حکم
          ـ تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص.  6 

خالصه 

  عملکرد
  ارائه نشده است. 1396خصوص عملکرد شش ماهه اول سال گزارشی  از طرف شوراي رقابت در

202  
ماده  )7بند (

)44(  

موضوع 

  حکم
  ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.7

خالصه 

  عملکرد
  ارائه نشده است. 1396خصوص عملکرد شش ماهه اول سال گزارشی  از طرف شوراي رقابت در

203  
تبصره ماده 

)44(  

موضوع 

  حکم

منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع و کارفرمایی به هاي کارگريتبصره ـ قراردادهاي میان تشکل 

  قانون کار است. 

خالصه 

  عملکرد
  ارائه نشده است. 1396ماهه اول سال خصوص عملکرد ششگزارشی  از سوي شوراي رقابت در

204  
بند (الف)ماده 

)45(  

موضوع 

  حکم

  : شود، ممنوع استـ اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت می45ماده

  الف ـ احتکار و استنکاف از معامله  

  ـ استنکاف فردي یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاال یا خدمت موضوع معامله. 1 

  ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معامالت آنها با رقیب. 2 

ز فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوي که این کاال یا امتناع ا ـ ذخیره یا نابود کردن3   

سازي، اقدام یا امتناع منجر به باال رفتن ساختگی قیمت کاال یا خدمت در بازار شود، اعم از ذخیره
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  که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد. این

خالصه 

  عملکرد
  ارائه نشده است. 1396اول سال ماهه خصوص عملکرد ششگزارشی  از سوي شوراي رقابت در

205  
بند (ب)ماده 

)45(  

موضوع 

  حکم

  آمیز گذاري تبعیضب ـ قیمت

هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف عرضه و یا تقاضاي کاال یا خدمت مشابه به قیمت

ل و هاي حممعامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه

  هاي جانبی آن باشد. سایر هزینه

خالصه 

  عملکرد

  سازمان بورس و اوراق بهادار :

  گیرد.هاي الزم صورت میدر چارچوب قوانین و مقررات مصوب بازار سرمایه کنترل 

  ارائه نشده است.  1396ماهه اول سال درخصوص عملکرد شش شوراي رقابتگزارشی از سوي 

206  
بند (ج)ماده 

)45(  

ضوع مو

  حکم

  ج ـ تبعیض در شرایط معامله 

  آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان. قائل شدن شرایط تبعیض

خالصه 

  عملکرد

 به سازمان واصل نگردیده است. شوراي رقابتاز طرف  1396خصوص عملکرد سال گزارشی در

ین و مقررات مصوب بازار در چارچوب قوان، سازمان بورس و اوراق بهادارهمچنین حسب گزارش 

  .گیردهاي الزم صورت میسرمایه کنترل

207  
بند (د)ماده 

)45(  

موضوع 

  حکم

   گذاري تهاجمید ـ قیمت 

تر از هزینه تمام شده آن به نحوي که لطمه جدي به دیگران ـ عرضه کاال یا خدمت به قیمتی پایین1 

  وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. 

         ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدي به دیگران شود.2 

خالصه 

  عملکرد
  گیرد.هاي الزم صورت میدر چارچوب قوانین و مقررات مصوب بازار سرمایه کنترل

208  
تبصره ذیل بند 

  )45(د)ماده (

موضوع 

  حکم
  رقابت است.تبصره ـ تشخیص لطمه جدي، بر عهده شوراي 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

موضوع )ماده هـبند (  209
  کننده: هـ ـ اظهارات گمراه

  هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:  
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مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص  ـ کاال یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت،1     حکم  )45(

  نشان دهد و یا کاال و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. 

  ـ کاالي تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیري یا کهنه را نو معرفی کند. 2   

ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداري، تعمیر کاال یا هر قسمتی از 3   

یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی  آن و

  وجود نداشته باشد. 

  شود، فریب دهد.ـ اشخاص را از حیث قیمت کاال یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می۴   

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

210  
بند (و)ماده 

)45(  

موضوع 

  حکم

  وـ فروش یا خرید اجباري 

  ـ منوط کردن فروش یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعکس. 1 

ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضاي 2 

  ال یا خدمت دیگري ارتباط داده شود. کا

  ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد. 3 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

211  
بند (ز)ماده 

)45(  

موضوع 

  حکم

  عرضه کاال یا خدمت غیراستاندارد زـ 

صالح از جمله شده توسط مراجع ذيعرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهاي اجباري اعالم

  بندي. راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

212  
بند (ح)ماده 

)45(  

موضوع 

  حکم

  ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب 

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک 

ل سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معامالت بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأي، انتقا

  هاي مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد. بـنگاهها و یا شرکتها یا روش

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 
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213  
بند (ط)ماده 

)45(  

موضوع 

  حکم

  سوء استفاده از وضعیت اقتصادي مسلط  ط ـ

  هاي زیر: سوءاستفاده از وضعیت اقتصادي مسلط به یکی از روش

     ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،1 

    ـ تحمیل شرایط قراردادي غیرمنصفانه،2 

    هش قیمت بازار،منظور افزایش و یا کاـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به3 

منظور مشکل کردن ورود رقباي جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهاي رقیب در ـ ایجاد مانع به4  

    یک فعالیت خاص،

ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاري، ارتباطی با  5  

    موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،

  صورتی که منجر به اخالل در رقابت شود. ها بهمایه و سهام شرکت ـ تملک سر 6    

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

214  
بند (ي)ماده 

)45(  

موضوع 

  حکم

  ي ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد 

  خریدار به پذیرش شرایط زیر: مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به 

ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وي در تعیین قیمت فروش به هر 1   

  شکلی. 

ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتی معین، براي بنگاه یا شرکتی که از او 2  

اه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر کند یا محدود کردن بنگکاال یا خدمت خریداري می

  شکلی. 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

215  
بند (ك)ماده 

)45(  

موضوع 

  حکم

  ك ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص 

یرمجاز از هرگونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاري، مالی، فنی و برداري غـ کسب و بهره1  

  نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث. 

، قبل از افشاء یا اعالن برداري غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجع رسمیـ کسب و بهره2  

  عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث. 

  ده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث. ـ سوء استفا3    

  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در خالصه 
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  عملکرد

  )46ماده (  216

موضوع 

  حکم

یجاد ـ هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ا46ماده 

محدودیت یا اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتی در شرکت و یا 

          بنگاهی مرتبط و یا داراي فعالیت مشابه باشند. 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )47ماده (  217

موضوع 

  حکم

ـ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتها یا بنگاههاي دیگر را به نحوي 47ماده

          تمـلک کند که موجب اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار گردد. 

خالصه 

  عملکرد
  ائه نشده است.از طرف شوراي رقابت ار 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

218  
تبصره ماده 

)47(  

موضوع 

  حکم

  تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است: 

گري که به کار خرید و فروش اوراق ـ تملک سهام یا سرمایه بوسیله کارگزار یا کارگزار معامله1 

  ه نشود. که از حق رأي سهام براي اخالل در رقابت سوءاستفاددارد، مادامی بهادار اشتغال

ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههاي فعال در بازار یک 2 

  که منجر به اعمال حق رأي در این شرکتها یا بنگاهها نشود.کاال یا یک خدمت مشروط بر این

که اینـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراري تملک شده باشد، مشروط بر 3 

ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطالع شوراي رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی حداکثر ظرف یک

  کند، تملک ادامه نیابد. که شورا تعیین می

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

219  
) ماده 1بند (

)48(  

موضوع 

  حکم

  ـ ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: 48ماده 

          .) اعمال شود45ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(1 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

220  
) ماده 2بند (

)48(  

موضوع 

  حکم
          ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کاال یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد. 2



٩٣ 
 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

221  
) ماده 3بند (

)48(  

موضوع 

  حکم
          ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.  ـ هرگاه ادغام موجب3

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

222  
) ماده 4بند (

)48(  

موضوع 

  حکم
      کننده در بازار شود. ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل4

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

223  
) ماده 1تبصره (

)48(  

موضوع 

  حکم

ـ در مواردي که پیشگیري از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی 1تبصره

) این ماده شود، مجاز 4) و (3ادغام منجر به بندهاي (پذیر نباشد، هر چند جز از طریق ادغام امکان

          است.

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

224  

 

 

) ماده 2تبصره (

)48(  

موضوع 

  حکم
  .کندـ دامنه تمرکز شدید را شوراي رقابت تعیین و اعالم می2تبصره

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )49ماده (  225
موضوع 

  حکم

) این قانون بر اقدامات خود از 48) و (47توانند در مورد شمول مواد (ـ بنگاهها و شرکتها می49ماده

اي رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ شوراي رقابت کسب تکلیف کنند. شور

وسیله دادن پیام طور کتبی یا بهوصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به

) این قانون به اقدامات 48) و (47مطمئن به متقاضی اعالم کند. در صورت اعالم عدم شمول مواد (

از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی  موضوع استعالم یا عدم ارسال پاسخ



٩٤ 
 

  شود. می

خالصه 

  عملکرد
  گزارشی در این خصوص ازطرف شوراي رقابت ارائه نشده است.

  )50ماده (  226

موضوع 

  حکم

ی (خرده فروشی) کاالها یا خدمات یـ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جز 50ماده

  ز شمول این فصل مستثنی هستند.پردازند، امی

خالصه 

  عملکرد
  فاقد حکم اجرایی است. 

227  
بند (الف) ماده 

)51(  

موضوع 

  حکم

) 48) تا (44ـ حقوق و امتیازات انحصاري ناشی از مالکیت فکري نباید موجب نقض مواد( 51ماده

میم زیر را اتخاذ این قانون شود، در این صورت شوراي رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تص

  کند: 

  توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاري -الف 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

228  
بند (ب) ماده 

)51(  

موضوع 

  حکم

، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام یا بخشی از شرایط منع طرف قرارداد -ب

          ،و تعهدات مندرج در آن

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

229  
بند (ج) ماده 

)51(  

موضوع 

  حکم

ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابیر فقابطال قراردادها، توا - ج

  این ماده.» ب«و » الف«موضوع بندهاي 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )52ماده (  230

موضوع 

  حکم

از دولتی (ریالی، ارزي، اعتباري، معافیت، تخفیف، ترجیح، ـ هرگونه کمک و اعطاء امتی 52ماده 

آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در اطالعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض

  بازار یا اخالل در رقابت شود، ممنوع است. 

  رقابت ارائه نشده است. از طرف شوراي 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در خالصه 
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  عملکرد

231  
بند (الف) ماده 

)53(  

موضوع 

  حکم

شود. تشکیل می» شوراي رقابت« ـ براي نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان  53ماده 

  شرح زیر است: ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به

  الف ـ ترکیب اعضاء  

تصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و ـ سه نماینده مجلس از بین اعضاي کمیسیونهاي اق1 

  عنوان ناظر. به معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شوراي اسالمی 

  ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.  2 

  کم رییس جمهور. ـ دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و ح3 

ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پیشنهاد وزیر دادگستري و حکم 4 

  جمهور. رییس

           حکم رییس جمهور. ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و 5 

  معادن و حکم رییس جمهور. ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و 6 

ریزي کشور و ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه7 

  حکم رییس جمهور. 

  ـ یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادي و دارایی و حکم رییس جمهور.  8  

  ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران . 9  

          ایران . ر به انتخاب اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمیـ یک نف10 

خالصه 

  عملکرد
  نفر است و احکام آن ها توسط مراجع ذیربط صادر شده است. 15ترکیب اعضاي شوراي رقابت 

232  

) بند 1تبصره (

(الف) ماده 

)53(  

موضوع 

  حکم

) به پیشنهاد اعضاء و 2وضوع بند (ـ رییس شورا از بین صاحبنظران اقتصادي عـضو شورا، مـ1تبصره

  شود. جمهور منصوب میبا حکم رییس

خالصه 

  عملکرد
  ترتیبات انتخاب و انتصاب رییس شورا به همین ترتیب بوده که مقرر شده است.

233  

) بند 2تبصره (

(الف) ماده 

)53(  

موضوع 

  حکم
  شود. کم رییس شورا منصوب میـ نایب رییس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با ح2تبصره

  رییس شورا به همین ترتیب بوده که مقرر شده است.نایب ترتیبات انتخاب و انتصاب خالصه 
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  عملکرد

234  
بند (ب) ماده 

)53(  

موضوع 

  حکم

  ب ـ شرایط انتخاب اعضاء 

    ـ تابعیت جمهوري اسالمی ایران،1 

     ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن،2 

دن مدرك دکتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك ـ دارا بو3 

     کارشناسی براي صاحبنظران تجاري و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،

و یا محکومیت قطعی به ) مکرر قانون مجازات اسالمی 62ـ نداشتن محکومیتهاي موضوع ماده (4 

    ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،

    ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط، 5  

) قانون رسیدگی به تخلفات 9به باال موضوع ماده(» د« از بند ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی  6  

  )  7/9/1372اداري (مصوب 

خالصه 

  عملکرد
  انتخاب اعضاي شورا با توجه به شرایط مقرر صورت گرفته است.

235  
ب) تبصره بند (

  )53ماده (

موضوع 

  حکم
   تبصره ـ به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف به همین نحو رعایت می شود.

  )54ماده (  236

موضوع 

  حکم

مرکز اي شوراي رقابت، هاي دبیرخانهمنظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیتـ به 54ماده 

شود که تشکیالت اي دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل میملی رقابت در قالب مؤسسه

شود. تغییرات بعدي آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می

یزي کشور و رتشکیالت مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شوراي رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

      تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

خالصه 

  عملکرد

تشکیالت مرکز ملی رقابت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و پس از طرح و تصویب 

ابالغ شد.الزم به ذکر است  04/02/1389هیات وزیران، در تاریخ  01/02/1388در جلسه مورخ 

گیري از ، وظایف و نمودار سازمانی آن، با بررسی و بهرهساختار سازمانی مرکز مشتمل بر هدف

تجارب دیگر کشورها و با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوري در قالب یک موسسه دولتی 

  مستقل (وابسته به ریاست جمهوري) تهیه و تصویب شده است.
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237  
) ماده 1تبصره (

)54(  

موضوع 

  حکم
        باشد. لی رقابت نیز میـ رییس شوراي رقابت، رییس مرکز م1تبصره 

خالصه 

  عملکرد
  فاقد حکم اجرایی است. 

238  
) ماده 2تبصره (

)54(  

موضوع 

  حکم

و پیمانی  ـ در تأمین نیروي انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی2تبصره

  ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است. وزارتخانه

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6در خصوص عملکرد این بند در  گزارشی

239  
) 3تبصره (

  )54ماده (

موضوع 

  حکم

نامه تشویق اعضاء شوراي رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور ـ آیین3تبصره

   رسد.اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می

صه خال

  عملکرد

 13/07/1389ك مورخ  44773/ت 155990نامه مذکور تدوین و طی تصویب نامه شماره آیین

  قانون اساسی ابالغ شده است. 138کمیسیون موضوع اصل 

240  
) ماده 1بند (

)55(  

موضوع 

  حکم

 شرح زیرـ دوره تصدي، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به 55ماده

  است: 

ـ دوره تصدي عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو 1

          قاضی دو دوره و براي سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود. 

خالصه 

  عملکرد
  به نحو مقتضی رعایت شده است. این تکلیف 

241  
) ماده 2بند (

)55(  

موضوع 

  حکم

شوند، به میزان بقیه دوره تصدي عضو کسانی که به دالیلی جانشین اعضاء شورا می ـ دوره تصدي2

         قبلی خواهد بود. 

خالصه 

  عملکرد
  به نحو مقتضی رعایت شده است.این تکلیف 

242  
) ماده 3بند (

)55(  

موضوع 

  حکم

و هیأت تجدیدنظر  ـ اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه براي عضویت آنان در شورا3

          است. الزامی

  به نحو مقتضی رعایت شده است.این تکلیف خالصه 
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  عملکرد

243  
) ماده 4بند (

)55(  

موضوع 

  حکم

توانند همزمان وقت است. افراد مذکور نمیصورت تمامـ اشتغال رییس و اعضاء شوراي رقابت به4

  یا تعاونی داشته باشند. ، خصوصی شغل و یا مسؤولیت دیگري در بخش عمومی

خالصه 

  عملکرد
  به نحو مقتضی رعایت شده است.این تکلیف 

244  
) 4تبصره بند (

  )55ماده (

موضوع 

  حکم

دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند تبصره ـ اعضاء هیأت علمی

) این قانون از شمول این بند مستثنی 53() بند (الف) ماده 10) و (9)، (8و اعضاء مذکور در اجزاء (

  هستند.

خالصه 

  عملکرد
  به نحو مقتضی رعایت شده است.این تکلیف 

245  
) ماده 5بند (

)55(  

موضوع 

  حکم

ـ به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رییس قوه قضائیه و نیز  5

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداري و به تخلفات قاضی  کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات

قضات رسیدگی هاي انتظامیمنتخب رییس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه

  خواهد شد. 

خالصه 

  عملکرد
  به نحو مقتضی رعایت شده است.این تکلیف 

246  
) ماده 1بند (

)56(  

موضوع 

  حکم

  شرح زیر است: یت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن بهـ تضمین موقع 56ماده 

توان برخالف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد ـ هیچ یک از اعضاء شوراي رقابت را نمی1  

  مگر در موارد زیر: 

  الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.          

  ) این قانون. 53ماده (» ب«بند » 5«و » 3«مذکور در جزءهاي ب ـ محکومیتهاي          

  ) این قانون. 76) و (75استفاده از مقررات مواد (ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سوء         

  د ـ از دست دادن اهلیت استیفاء.          

از حضور در شورا، هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال          

  با تشخیص اکثریت اعضاء شوراي رقابت. 

) این قانون و تخطی از مقررات موضوع 68وـ نقض تکالیف و محدودیتهاي موضوع ماده (         

  ) به تشخیص اکثریت اعضاء شوراي رقابت. 76) و (75مواد (
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خالصه 

  عملکرد
  این تکلیف مورد توجه قراردارد.

247  
) ماده 2بند (

)56(  

موضوع 

  حکم

گیري داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز ـ در صورت کناره2 

موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دالیل و مدارك و مستندات مربوط حسب 

کننده عضو، جهت انتصاب عضو مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وي به مرجع انتصاب

شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در شین اعالم میجان

          ) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شوراي رقابت معرفی کند. 53چارچوب ماده(

خالصه 

  عملکرد
  شده است.از طرف شوراي رقابت ارائه ن 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

248  
) ماده 3بند (

)56(  

موضوع 

  حکم

و یا  توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونیـ اعضاء شوراي رقابت را نمی3

  کنند، تحت تعقیب قرار داد. اظهاراتی که به استناد قانون می

خالصه 

  عملکرد
  به نحو مقتضی رعایت شده است.این تکلیف 

249  
ه ) ماد4بند (

)56(  

موضوع 

  حکم

گیري مطابق مقررات این فصل از استقالل کامل برخوردار ـ شوراي رقابت در رسیدگی و تصمیم4 

  . است

خالصه 

  عملکرد
  به نحو مقتضی رعایت شده است.این تکلیف 

  )57ماده (  250

موضوع 

  حکم

نایب رییس  ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رییس و در غیاب او 57ماده

که از رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأي اکثریت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آن

) این قانون در 61پنج رأي کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (

  صورتی اعتبار خواهد داشت که رأي حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.

خالصه 

  عملکرد
  زارشی در این خصوص از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. گ

251  
) ماده 1بند (

)58(  

موضوع 

  حکم

ـ عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:  58ماده 

در مورد هاي ضد رقابتی و معافیتهاي موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم ـ تشخیص مصادیق رویه1

          این معافیتها در خصوص امور موردي مندرج در این قانون. 
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خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

252  
) ماده 2بند (

)58(  

موضوع 

  حکم
          ). 48) تا (44ط با مواد (ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها و خدمات مرتب2

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

253  
) ماده 3بند (

)58(  

موضوع 

  حکم

هاي منظور اجراي این فصل و دستورالعملهاي الزم بهـ تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل3

          لی شورا. داخ

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

254  
) ماده 4بند (

)58(  

موضوع 

  حکم
        ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت براي تنظیم لوایح مورد نیاز. 4

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6بند در گزارشی در خصوص عملکرد این 

255  
) ماده 5بند (

)58(  

موضوع 

  حکم

ـ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاري  5 

  در هر مورد با رعایت مقررات مربوط. 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6ند در گزارشی در خصوص عملکرد این ب

  )59ماده (  256
موضوع 

  حکم

تواند در حوزه کاال یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی ـ شوراي رقابت می 59ماده

 کننده بخشی را براي تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی ازاست، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم

  کننده بخشی واگذار نماید. خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیموظایف و اختیارات تنظیمی

کننده بخشی به پیشنهاد شوراي رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین ترکیب اعضاء نهادهاي تنظیم

ء آنها در ) این قانون است و اعضا53ماده(» ب«شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند می

بینی شده در این قانون براي اعضاء حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهاي پیش

  شوراي رقابت را برعهده دارند. 



١٠١ 
 

تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شوراي رقابت در کننده بخشی نمیدر هر حال هیچ نهاد تنظیم 

  د. کنبگیرد یا اقدامیزمینه تسهیل رقابت تصمیمی

  گزارش تفصیلی این ماده در پایان ارایه شده است.

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

257  
بند (الف) ماده 

)60(  

موضوع 

  حکم

  شرح زیر است: ـ اختیار شورا براي بازرسی و تحقیق به 60ماده

   الف ـ بازرسی 

شوراي رقابت اختیار دارد در اجراي وظایف و مأموریتهاي خود براي رسیدگی به دعاوي و  

هاي طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل پرونده

ا، دفاتر و سایر هها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهاي اقتصادي، اموال، رایانهنقلیه، رایانه

آوري اطالعات مورد نیاز از جمله و جمعاوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی 

           مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.

خالصه 

  عملکرد
  اقدامات شورا  و مرکز ملی رقابت براساس این حکم صورت می گیرد.

258  
بند (ب) ماده 

)60(  

موضوع 

  حکم

  ب ـ تحقیق 

شورا اختیار دارد در اجراي وظایف و مأموریتهاي خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، 

  رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد: 

  ور انجام تحقیقات از او. منظـ احضار مشتکی عنه براي حضور در شورا یا مرکز به1

ه شکایات ضروري منظور رسیدگی بشهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به ـ احضار2 

  تشخیص داده شود. 

از کاغذي یا الکترونیکی) مرتبط گزارش، اطالعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعمـ درخواست3 

  هاي ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی. با رویه

  دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی. ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و 4 

خالصه 

  عملکرد
  گزارشی در این خصوص از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 

259  
) ماده 1تبصره (

)60(  

موضوع 

  حکم

ـ شوراي رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراي این ماده 1تبصره 

قاضی که بدین منظور توسط ورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنجدر هر مورد حسب م
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، درخواست شوندرییس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می

کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به 

    حکم قاضی است.

 خالصه

  عملکرد
  گیرد.اقدامات شورا به ترتیب مقرر در این حکم صورت می

260  
) ماده 2تبصره (

)60(  

موضوع 

  حکم

تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و ـ شورا می2تبصره

  اند، ارجاع کند.حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت شده

خالصه 

  ردعملک
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

261  
) ماده 1بند (

)61(  

موضوع 

  حکم

ـ هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کند که یک یا چند  61ماده 

ن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، ) ای48) تا (44هاي ضدرقابتی موضوع مواد (مورد از رویه

  تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد: می

تا )44هاي ضدرقابتی موضوع مواد (ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه1  

        ) این قانون.48(

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396 ماهه اول 6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

262  
) ماده 2بند (

)61(  

موضوع 

  حکم

  هاي ضدرقابتی مورد نظر. هاي مرتبط با آن از ادامه رویهـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق2

  

خالصه 

  عملکرد
  نشده است. از طرف شوراي رقابت ارائه 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

263  
) ماده 3بند (

)61(  

موضوع 

  حکم
  ضدرقابتی یا عدم تکرار آن. ـ دستور به توقف هر رویه3

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

        ت شفافیت بیشتر بازار. در جهرسانی عمومیـ اطالع4 موضوع ) ماده 4بند (  264
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  حکم  )61(

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

265  
) ماده 5بند (

)61(  

موضوع 

  حکم
        اند. ) این قانون انتخاب شده46ـ دستور به عزل مدیرانی که برخالف مقررات ماده ( 5

خالصه 

  لکردعم
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

266  
) ماده 6بند (

)61(  

موضوع 

  حکم

) این قانون حاصل 47ها که برخالف ماده (ها یا شرکتـ دستور به واگذاري سهام یا سرمایه بنگاه 6

        شده است. 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6وص عملکرد این بند در گزارشی در خص

267  
) ماده 7بند (

)61(  

موضوع 

  حکم

) این قانون انجام 48ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده (7

  هاي ادغام شده. شده و یا الزام به تجزیه شرکت

خالصه 

  ردعملک
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

268  
) ماده 8بند (

)61(  

موضوع 

  حکم

هاي ضدرقابتی ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه 8 

      صالح قضائی.طریق مراجع ذي است از) این قانون تحصیل شده 48) تا (44موضوع مواد (

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

269  
) ماده 9بند (

)61(  

موضوع 

  حکم
      ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص. 9

صه خال

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

مدیره شرکتها یا یا هیأت عمومیـ دستور به اصالح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع10موضوع ) ماده 10بند (  270
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. هاي شرکتها و مؤسسات بخش عمومیاساسنامهارائه پیشنهاد الزم به دولت درخصوص اصالح   حکم  )61(

          
خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

271  
) ماده 11بند (

)61(  

موضوع 

  حکم
  صاري. ـ الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انح11

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

272  
) ماده 12بند (

)61(  

موضوع 

  حکم

) ریال، 1,000,000,000) ریال تا یک میلیارد (10,000,000ـ تعیین جریمه نقدي از ده میلیون (12 

  ) این قانون.45ه (در صورت نقض ممنوعیتهاي ماد

م نقدي متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترك نامه مربوط به تعیین میزان جرایآیین   

تصویب هیأت وزیران بازرگانی و دادگستري تهیه و بههاي امور اقتصادي و دارایی، وزارتخانه

  رسد.می

خالصه 

  عملکرد

هیات  26/11/1389مورخ  ه 44490/ت 270566نامه مربوط تهیه و طی تصویب نامه شماره آیین

  وزیران ابالغ شده و در صدور آرا و احکام  براساس آن عمل می شود. 

  )62ماده (  273

موضوع 

  حکم

هاي ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا ـ شوراي رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه 62ماده

کل یا دادستان محل، دیوان جمله دادستانبراساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از 

هاي بخشی، سازمانها و نهادهاي وابسته به کنندهمحاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم

هاي کنندگان و دیگر سازمانمصرفهاي حمایت از حقوق هاي صنفی، انجمندولت، تشکل

) این 61از و در چارچوب ماده (را آغ هاي ضدرقابتیغیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه

بگیرد. شورا مکلف است براي رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و قانون تصمیم

توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا آن را به طرفین ابالغ نماید. طرفین می

      الیحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند. 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

274  
ماده  تبصره

)62(  

موضوع 

  حکم

تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق 

اي مرکب ل اختالف با کمیتهمقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختالف، ح
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از یکی از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت 

) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستري خواهد بود. رأي اکثریت 53موضوع ماده (

  ي خواهد بود.اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستر

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )63ماده (  275

موضوع 

  حکم

نفع )، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ به ذي61موجب ماده (ـ تصمیمات شوراي رقابت به 63ماده

) این قانون است. این مدت براي اشخاص 64وضوع ماده (قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر م

مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در 

          صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. 

خالصه 

  عملکرد

  مرکز ملی رقابت:

راجع به تجدید نظر خواهی شکات نسبت به  ي رقابتدر جلسات شورا انجام شدهپیرو مباحث 

 44با توجه به مفاد مواد مختلف قانون اصل  18/8/95مورخ  268در جلسه تصمیمات شوراي رقابت، 

هاي شوراي رقابت که به در ذیل تصمیم مقرر شد؛قانون  63قانون اساسی بویژه استفساریه ماده 

شود تصریح شود که  این قانون اساسی اتخاذ می 44اي کلی اصل هقانون سیاست 61موجب ماده 

قانون قابل تجدید نظر خواهی  63تصمیم ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ به ذي نفع به موجب ماده 

  است.قانون  64در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 

276  
ماده  تبصره

)63(  

موضوع 

  حکم

تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت تبصره ـ در مواردي که تصمیمات شورا، به 

  باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر شود. 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

277  
) ماده 1بند (

)64(  

موضوع 

  حکم

گیري در این هیأت ل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیمـ مح 64ماده

  شرح زیر است: به

  شود: ـ هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می1

  الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.   

  ي به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و حکم رییس جمهور. ب ـ دو صاحبنظر اقتصاد  

ج ـ دو صاحبنظر در فعالیتهاي تجاري و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترك وزراء صنایع و    

          معادن و بازرگانی و حکم رییس جمهور. 
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خالصه 

  عملکرد
  ی خود فعالیت می نماید.ظایف قانونتشکیل و هم اکنون در راستاي و هیأت تجدیدنظر

278  
) ماده 2بند (

)64(  

موضوع 

  حکم

ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل داراي پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط 2

انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات 

و حقوق و مزایاي آنان به ترتیبی خواهد بود که در و ضوابط استخدامی  اعضاء و نیز موقعیت شغلی

          ) این قانون ذکر شده است. 56) و (55) و مواد (53ماده (» ب« بند 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

279  
) ماده 3بند (

)64(  

موضوع 

  حکم

  شرح زیر است: گیري هیأت تجدیدنظر بهـ نحوه تصمیم3

تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأي تجدیدنظر الف ـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به  

) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این 61در مورد تصمیمات ماده(

  هیأت باشد. 

تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و دنظر میب ـ هیأت تجدی 

  اند، ارجاع کند. حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت شده

تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا ج ـ هیأت تجدیدنظر می 

  میم دیگري بگیرد. اصالح کند یا مستقالً تص

   االجراي خواهد بود.شرح بند فوق قطعی و الزمدـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر به 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

280  
) ماده 4بند (

)64(  

موضوع 

  حکم

دعوا را براي اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و  تواند طرفینـ هیأت تجدیدنظر می4

توانند حضوراً یا با ارائه الیحه دفاعیه نسبت به اداي توضیحات یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می

در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارك و 

  ده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.مستندات مضبوط در پرون

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )65ماده (  281
موضوع 

  حکم

نفع این قانون پس از ابالغ به ذي) 61ماده (» 12«ـ تصمیمات شوراي رقابت جز در مورد بند  65ماده 

  ) مانع اجراي نخواهد شد. 63موجب ماده (نفع بهاست و تجدید نظرخواهی ذي قابل اجراي
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گیري تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیمنفع میدر هر صورت ذي

هیأت تجدیدنظر، توقف اجراي تصمیم شوراي رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به 

تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراي تصمیمات میتقاضا رسیدگی کرده و 

  شوراي رقابت را صادر کند. 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )66ماده (  282

موضوع 

  حکم

هاي ضدرقابتی مذکور در این قانون، رویهدیده از ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت66ماده

توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شوراي رقابت یا هیأت تجدید نظر می

منظور جبران خسارت به دادگاه صالحیتدار دادخواست هاي ضدرقابتی، بهمبنی بر اعمال رویه

کند که دادخواست رسیدگی میبدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به 

خواهان رونوشت رأي قطعی شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست 

        کرده باشد. 

خالصه 

  عملکرد
  فاقد حکم اجرایی است. 

283  
تبصره ماده 

)66(  

موضوع 

  حکم

داشته و پس از  مومیتبصره ـ در مواردي که تصمیمات شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبۀ ع

توانند با أخذ گواهی از نفع میشود، اشخاص ثالث ذيقطعیت از طریق جراید کثیراالنتشار منتشر می

شوراي رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صالحیتدار 

و دادگاه در صورت  بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است

درخواست خواهان مبنی بر تقاضاي صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعالم پاسخ شوراي رقابت 

نماید. رسیدگی شورا به درخواستهاي موضوع این تبصره خارج از نوبت از رسیدگی خودداري می

  خواهد بود.

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396اول ماهه  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )67ماده (  284

موضوع 

  حکم

م موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از یتواند در کلیه جراـ شوراي رقابت می 67ماده

  درخواست رسیدگی کند.دار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی دادگاه صالحیت

خالصه 

  عملکرد
  حکم اجرایی است. فاقد 
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285  
) ماده 1بند (

)68(  

موضوع 

  حکم

هاي اعضاء شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی ـ تکالیف و محدودیت 68ماده

  شرح زیر است: رقابت به

ین دادرسی ی) قانون آ91گیري در موارد موضوع ماده (ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم1 

 نقالب در امور مدنی و ادادگاههاي عمومی

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا 

          معافیت از تکلیفی براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود. 

خالصه 

  عملکرد
  .فاقد حکم اجرایی است

286  
) 1تبصره بند (

  )68ماده (

ضوع مو

  حکم

تبصره ـ چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادي از اعضاء شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر از 

گیري منع شوند، شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع شرکت در جلسات شورا و تصمیم

کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را براي رسیدگی به این موضوع میمعرفی

          کند. 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

287  
) ماده 2بند (

)68(  

موضوع 

  حکم

  ـ وظیفه حفظ اطالعات داخلی 2

الً اعضاء شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قب 

ها، شرکتها یا اشخاصی را که در در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطالعات داخلی بنگاه

طور مخفیانه از آن به نفع اند، فاش کنند یا بهجریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطالع یافته

    خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند. 

خالصه 

  عملکرد
  رایی است. فاقد حکم اج

288  
) ماده 3بند (

)68(  

موضوع 

  حکم

 ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم3

اعضاء شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، 

ها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی درخصوص تخلفات بنگاه

  هارنظر کنند. اظ

خالصه 

  عملکرد
  فاقد حکم اجرایی است. 
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  )69ماده (  289

موضوع 

  حکم

هاي مرتبط با این ها ودستورالعملنامهشوراي رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین

          فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراي این فصل را تنظیم و براي عموم منتشر کند.

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )70ماده (  290

موضوع 

  حکم

تصمیمات قطعی شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراي احکام مدنی 

       شود. دادگستري اجرامی

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6خصوص عملکرد این بند در  گزارشی در

  )71ماده (  291

موضوع 

  حکم

نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعالمات و وصول آیین

ان تصویب هیأت وزیر مـاه بهشـکایات به پیشنـهاد شوراي رقابت حداکثـر ظرف مدت شـش

  رسد.می

خالصه 

  عملکرد

  مرکز ملی رقابت:

در خصوص چگونگی اجراي مفاد مقرر نمود؛  18/8/1395مورخ  268شوراي رقابت در جلسه  -

قانون اساسی مصوب  )44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  )71(اجرایی ماده  نامهآئین )2(ماده 

واصله را به لحاظ مطابقت با قانون و تکمیل مرکز ملی رقابت شکایات ، هیأت وزیران 21/06/1395

اطالعات و مستندات بررسی و پس از انجام این امور گزارش مربوط به شکایت را بطور کامل همراه 

با اظهارنظر کارشناسی خود به شورا ارائه و شورا پس از احراز صالحیت رسیدگی، مطابق قانون و 

  .صمیم خواهد نمودنامه اجرائی مذکور نسبت به آن اتخاذ تآئین

  )72ماده (  292
موضوع 

  حکم

هاي هر کس براي أخذ گواهی یا مجوزهاي موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه

ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خالف واقع کند و یا از ارائه اطالعات و اسناد 

قابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداري تواند در نتیجه تصمیمات شوراي رو مدارکی که می

کند و همچنین هر کس که به شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارك و اسناد 

هاي ضدرقابتی را جعلی یا خالف واقع تسلیم کند یا اطالعات، مدارك و اسناد مرتبط با رویه

ابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس طور مستقیم یا غیرمستقیم ننظر از قالب آنها بهصرف

) ریال تا یکصد میلیون 10,000,000تعزیري از سه ماه تا یک سال یا به جزاي نقدي از ده میلیون (

  ) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 100,000,000(

أخذ گواهی یا چنانچه ارائه اسناد و مدارك یا بیان اظهارات خالف واقع یا جعلی منجر به    
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مجوزهاي مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه عالوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با 

  کند.نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر میذيتقاضاي

خالصه 

  عملکرد
  ئه نشده است.از طرف شوراي رقابت ارا 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )73ماده (  293

موضوع 

  حکم

هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظري که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست 

شود و برخالف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع 

ریال تا  )30,000,000میلیون( سی شود، به حبس تعزیري از یک تا سه سال یا به جزاي نقدي از

  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.  )300,000,000سیصدمیلیون(

خالصه 

  عملکرد
  فاقد حکم اجرایی است. 

294  
تبصره ماده 

)73(  

موضوع 

  حکم

تبصره ـ عالوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات 

  شد. بانیز میاسالمی

خالصه 

  عملکرد
  فاقد حکم اجرایی است. 

  )74ماده (  295

موضوع 

  حکم

اي بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا ـ هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه74ماده

صاحبان آنها شکایتی به شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی 

ده است، عالوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا ثابت شود واهی بو

  به جزاي نقدي معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )75ماده (  296

موضوع 

  کمح

هرکس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطالعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص 

بگیرد، شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطالعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره 

) 40,000,000حسب مورد به حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از چهل میلیون (

) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء 400,000,000ریال تا چهارصد میلیون (

  و یا انتشار اطالعات محکوم خواهد شد.

  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در خالصه 
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  عملکرد

  )76ماده (  297

موضوع 

  حکم

هریک از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و 

نیز هر شخص دیگري که از  بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها وهمچنین هر یک از حقوق

اي اشخاص حقیقی یا زدن به منافع مالی یا اعتبار تجـاري و حرفهمقررات این قانون براي ضربه

تعزیري از سه تا پنج سال یا جزاء نقدي استفاده کند، عالوه بر جبران خسارات به حبسسوء حقوقی

) ریال یا هر دو مجازات محکوم 500,000,000میلیون () ریال تا پانصد50,000,000از پنجاه میلیون (

  خواهد شد. 

خالصه 

  عملکرد
  ف شوراي رقابت ارائه نشده است.از طر 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )77ماده (  298

موضوع 

  حکم

شود و محسوب می) این قانون تخلف انتظامی68ماده (» 3«و » 2«، »1«نقض هر یک از بندهاي 

» 5«مرتکب عالوه بر مجازاتهاي مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند 

  ) محاکمه خواهد شد.55ماده (

الصه خ

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )78ماده (  299

موضوع 

  حکم

کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، هر

) ریال محکوم 20,000,000بیسـت میـلیون () ریال تا 5,000,000به جزاي نقدي از پنج میلیون (

) ریال به 1,000,000تراشی به ازاي هر روز، مبلغ یک میلیون (خـواهد شد و در صورت ادامه مانع

  جزاي نقدي تعیین شده اضافه خواهد شد.

خالصه 

  عملکرد
  است. از طرف شوراي رقابت ارائه نشده 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

300  
) ماده 1بند (

)79(  

موضوع 

  حکم

  شرح زیر است: مجازات اشخاص حقوقی به

م موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران یـ در صورت ارتکاب هر یک از جرا1

آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون براي اشخاص حقیقی محکوم 

  خواهند شد. 

خالصه 

  کردعمل
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

بگیران آن ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق2موضوع ) ماده 2بند (  301
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فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این  شود،) می1انجام گیرد، عالوه بر آنچه که مشمول بند (  حکم  )79(

  قانون مسؤولیت کیفري خواهد داشت. 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

302  
) ماده 3بند (

)79(  

موضوع 

  حکم

قوقی ثابت کند که جرم بدون اطالع آنان بگیران اشخاص حـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق3 

اند یا بالفاصله پس انجام گرفته یا آنان همه توان خود را براي جلوگیري از ارتکاب آن به کار برده

اند، از مجازات مربوط صالح اعالم کردهاز اطالع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت یا مراجع ذي

       به آن عمل معاف خواهد شد. 

صه خال

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

303  
تبصره ماده 

)79(  

موضوع 

  حکم

ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در 

  این ماده مسؤول خواهند بود. این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در 

  )80ماده (  304

موضوع 

  حکم
      صالح است.به دادگاه ذيمطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست 

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6ر خصوص عملکرد این بند در گزارشی د

  )81ماده (  305

موضوع 

  حکم

بینی تري در قوانین دیگر پیشم مذکور در این فصل، مجازاتهاي سنگینیچنانچه درخصوص جرا

    تر اعمال خواهد شد. هاي سنگینشده باشد، مجازات

خالصه 

  عملکرد
  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6خصوص عملکرد این بند در  گزارشی در

  )82ماده (  306

موضوع 

  حکم

، مطابق این فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومی)78) تا (72م موضوع مواد (یـ به جرا 82ماده

      شود. مقررات جاري و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می

  از طرف شوراي رقابت ارائه نشده است. 1396ماهه اول  6گزارشی در خصوص عملکرد این بند در خالصه 
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  عملکرد

  )83ماده (  307

موضوع 

  حکم

در اجراي این قانون، ضابطان دادگستري مکلف به همکاري با شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و 

  مرکز ملی رقابت هستند.

خالصه 

  عملکرد

  بت:مرکز ملی رقا

به رییس کل دادگستري استان تهران ضمن اشاره به  29/4/95مورخ  4254/95/10طی نامه شماره 

و به طور خاص قانون  این هاي شوراي رقابت به موجب مواد قانونی مندرج در فصل نهمصالحیت

هاي ، اعالم شد بنا بر تکلیف قانونی مقرر این شورا به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه 62ماده 

ضد رقابتی، مکلف به پذیرش و رسیدگی شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه رقابت 

بوده و نیز می تواند خود رأساً به این نوع رویه هاي ضد رقابتی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم 

اسب و به مقتضی نماید. لذا با توجه به افزایش تعداد شکایات واصله به این شورا و نیز لزوم اجراي من

قانون مذکور و نیز فوریت  83و  70هنگام تصمیمات متخذه، درخواست شد با امعان نظر به مواد 

هاي موضوع، در اسرع وقت جلسه مشترکی با حضور نمایندگان آن مرجع، جهت انجام هماهنگی

ریاست  قوه قضائیه با معاون 2اي در محل ساختمان شماره فیمابین برگزار شود که متعاقب آن جلسه

کل دادگستري استان تهران در امور اجراي احکام مدنی در ارتباط با اجراي تصمیمات شوراي 

و طی  شدرقابت و تخصیص مجتمعی ویژه به منظور ارجاع آراي مذکور جهت اجرا برگزار 

مقرر شد مجتمع قضایی عدالت بعنوان مجتمع اصلی  31/05/1395مورخ  30/7262ي شماره مکاتبه

  قضایی شهید بهشتی بعنوان معین، بدین منظور اختصاص یابند.و مجتمع 

  )84ماده (  308

موضوع 

  حکم

ـ مبالغ جزاي نقدي مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهاي  84ماده

اعالم طور رسمیایران بهاسالمیکاالها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزي جمهوري

  شود.نهاد شوراي رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود، با پیشمی

خالصه 

  عملکرد
  این حکم،  ارایه نشده است. اجراي در دوره مورد نظر پیشنهادي از سوي شوراي رقابت در راستاي
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  )92) تا (85، مواد (مواد متفرقه -فصل دهم 

  وعملکردآن حکم  موضوع  تبصره/ماده ردیف

  )85ماده (  309

وضوع م

  حکم

) این قانون، مسؤول اجراي صحیح و 86باالترین مقام هریک از دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (

باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را به موقع تکالیف مقرر شده براي آنها در این قانون می

ون اساسی ) قان44هاي کلی اصل چهل و چهارم (بار به شوراي عالی اجراي سیاستهر سه ماه یک

ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون باالترین 

مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداري معرفی 

) قانون 9کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده(

یدگی به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، رس

اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، الیحه 

    تقدیم نماید.اصالح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شوراي اسالمی

خالصه 

  عملکرد

  ها عبارتند از: توسط یازده دستگاه ارائه شده است که این دستگاه 1396ماهه اول سال ش ششگزار

سازي، بانک مرکزي سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان انرژي اتمی ایران، سازمان خصوصی

ج.ا.ا، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت نفت، وزارت تعاون، 

داري کل کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد و رفاه اجتماعی، معاونت نظارت مالی و خزانهکار 

  اسالمی و وزارت کشور. 

ها از جمله  شوراي رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ، وزارت نیرو گزارشی در سایر دستگاه

    اند.این خصوص ارائه ننموده

  )86ماده (  310
موضوع 

  حکم

) قانون محاسبات 4( هاي دولتی و شرکتهاي دولتی موضوع مادهمؤسسه ها،وزارتخانه کلیه

و همچنین کلیه دستگاههاي اجرایی، شرکتهاي دولتی و مؤسسات  1/6/1366کشور مصوب عمومی

بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی 

ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهاي وابسته  آنها است، از جمله شرکت

به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه آن، 

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفیه 

ن و شرکتهاي تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کاال و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، صنایع ملی ایرا

باشند و الذکر در شرکتهاي غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص میسازمانها و شرکتهاي فوق

  بانکها و مؤسسات اعتباري در فعالیتهاي اقتصادي مشمول مقررات این قانون خواهند بود. 
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ه خالص

  عملکرد

ماهه اول ) ذکر شد، صرفاً یازده دستگاه عملکرد شش85گونه که در توضیح عملکرد ماده (همان

  اند. را ارائه نموده 1396سال 

  )87ماده (  311

موضوع 

  حکم

هاي مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور نامهکلیه آیین

هاي نامهماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیینششحداکثر ظرف مدت اقتصادي و دارایی

موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با 

         همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

خالصه 

  عملکرد

) بند 3ه به مفاد همین ماده، موادي از قانون که شفاف نبوده است از جمله موضوعات تبصره (با توج

) ماده 1)، بند (8)، ماده (3) بند (ج) ماده (2)، تبصره (3) بند (ب) ماده (1)، تبصره (3(الف) ماده (

اره نامه شمسازي موضوع تصویبنامه اجرایی شفاف)، طی آیین13) و بند (الف) ماده (18(

قانون اساسی ابالغ شده  138کمیسیون موضوع اصل  24/05/1388مورخ  - ك43081/ت104460

  .است

  )88ماده (  312

موضوع 

  حکم

ماه یک بار گزارش عملکرد اجراي این قانون وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است هر شش

ارائه و براي  اي اسالمیها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شوررا به تفکیک مواد و تبصره

         اطالع عموم منتشر نماید.

خالصه 

  عملکرد

ماهه) از عملکرد قانون مذکور است که تهیه و براي گزارش (شش هجدهمینرو، گزارش پیش

  خواهد شد. مراجع ذیربط ارسال 

  )89ماده (  313

موضوع 

  حکم

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ارم) قانون برنامه چه161ـ این قانون از شمول ماده ( 89ماده

       ایران مستثنی است. جمهوري اسالمی

خالصه 

  عملکرد
  .فاقد حکم اجرایی است

  )90ماده (  314

موضوع 

  حکم

هاي مشمول واگذاري و یا هردلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاهـ چنانچه دولت به90ماده

متی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است هاي بخش غیردولتی را به قیسایر بنگاه

التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال مابه

  اجراي پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

خالصه 

  عملکرد
  تگاههاي اجرایی ارائه نشده است. گزارشی در این خصوص ازسوي دس

غیردولتی در  پذیري بخشبه منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر براي مشارکت و مسؤولیتموضوع بند (الف) ماده   315
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  فعالیتهاي اقتصادي:   حکم  )91(

هاي اقتصادي توانند در بررسی لوایح و طرحمیهاي مجلس شوراي اسالمی ـ کلیه کمیسیون الف

          مشورتی فعاالن اقتصادي را کسب و مورد استفاده قرار دهند.نظر 

خالصه 

  عملکرد
  شود.از نظرات مشورتی اتاق ها استفاده می هاي مجلس شوراي اسالمیکمیسیون هم اکنون در

316  
بند (ب) ماده 

)91(  

موضوع 

  حکم

دولـت مجازند در تصمیمات  گیري درب ـ کـلیه کمـیسیونها، هیأتها، شـوراها و ستـادهاي تصـمیم

   اقتصادي خود، نظر فعاالن اقتصادي را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.

دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون  

رسمیت بخشد. هاي مربوطه نامهگیري اقتصادي را از طریق اصالح قانون یا آییندر شوراهاي تصمیم

به عنوان عضو رسمی و اطاق تعاون به از این پس رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

گذاري خارجی ترکیب اعضاء شوراي اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزي، هیأت سرمایه

گذاري خارجی) و هیأت عالی واگذاري(موضوع قانون (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه

          شود. ایران) اضافه میامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمیبرن

خالصه 

  عملکرد

بر اساس اطالعات موجود، رییس یا نمایندگان اتاق عالوه بر شوراهاي مصرح در قانون، در شوراها 

اجراي  عالی هاي تخصصی موثر در تصمیمات کالن اقتصادي کشور از جمله: شورايو کمیسیون

شوراي اقتصاد، شوراي پول  هیات داوري، ، هیات واگذاري،قانون اساسی 44اصل  سیاستهاي کلی

گذاري خارجی، شوراي عالی بورس، شوراي عالی بیمه، شوراي رقابت، و اعتبار، هیأت سرمایه

  .شوراي عالی توسعه صادرات غیر نفتی، شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی حضور دارند

هاي اتاق يجلسات شوراي اقتصاد و کمیسیون تخصصی آن از روسا در  مان برنامه و بودجه ساز

ها در راستاي اجراي بازرگانی و تعاون و در زمان تدوین برنامه ششم توسعه کشور از نمایندگان اتاق

  این ماده دعوت به عمل آورده است.

317  
بند (ج) ماده 

)91(  

موضوع 

  حکم

گونه هاي اقتصادي به داوري، در داوري ایناست با تشویق ارجاع پرونده ج ـ قوه قضائیه موظف

هاي کارشناسی بخش غیردولتی ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادي، از ظرفیتپرونده

  عمل آورد. نهایت استفاده را به

خالصه 

  عملکرد
  اطالعات مرتبط با نحوه اجراي این حکم، در دسترس نیست.

موضوع (د) ماده بند   318
د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان 

هاي اقتصادي و کسب نظرات ساز و کار الزم براي ساماندهی و هماهنگی تشکل مشاور سه قوه،
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مل سازنده بخش خصوصی با ارکان فعاالن اقتصادي را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضاي تعا  حکم  )91(

ها حکومت، در مسائل اقتصادي پیشنهادهاي کارشناسانه الزم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاق

) قانون 44چهل و چهارم (موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیري اجراي سیاست هاي کلی اصل

) 44هاي کلی اصل چهل و چهارم(تعالی اجراي سیاس هاي منظم الزم را به شورايگزارش اساسی،

ایجاد فضاي مساعد کارآفرینی و رفع موانع « نویس قانون تقدیم نمایند و همچنین پیشقانون اساسی 

  را تهیه و ارائه کنند. » کسب و کار

خالصه 

  عملکرد

ق قانون اساسی در اتاق ایران و اتا 44هرچند واحد پایش و پی گیري اجراي سیاست هاي کلی اصل 

مربوط به دبیرخانه شورا هاي گزارشتعاون مرکزي و واحدهاي استانی آن ایجاد شده است، ولی 

  ارایه نمی شود.

به تصویب  16/11/1390ها در تاریخ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با مشارکت اتاق

قرار گرفت و مجلس شوراي اسالمی رسیده است،  پس از استقرار دولت یازدهم مورد اهتمام جدي 

در همین راستا واحدي تحت عنوان دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در معاونت اقتصادي 

وزارت امور اقتصادي و دارایی بمنظور تدوین مقررات اجرایی مربوط و پیگیري امور مربوط به آن 

  تشکیل شده است.

ر ادامه این گزارش آمده گزارش مواد و تبصره هاي قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز د

  است.

  )92ماده (  319

موضوع 

  حکم

گردد و مادام که در ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می92ماده 

قوانین بعدي نسخ و یا اصالح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد 

   تبر خواهد بود.نظر قید نشود، مع

خالصه 

  عملکرد
  فاقد حکم اجرایی است.
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 وزارت امور اقتصادي و دارایی

 

  سازمان خصوصی سازي

)  قانون اساسی و تکالیف مندرج در قانون 44هاي کلی اصل (سازي با توجه به احکام قانون اجراي سیاستسازمان خصوصی

اقداماتی را براي اجراي وظایف محوله به عمل آورده است  1396سال  اولبراي دوره شش ماهه  کل کشور، 1396بودجه سال 

  شود.که در ادامه عملکرد این سازمان به اختصار ارایه می

شرکت در گروه سه، در  51شرکت در گروه دو و تعداد  313 شرکت در گروه یک، تعداد 401بندي اولیه، تعداد بر اساس طبقه

مصرح در این  گروه با هر یک از سهشخیص، انطباق و طبقه بندي فعالیتها و بنگاههاي اقتصادي نامه اجرایی تآیین هايپیوست

 ) قانون اساسی ابالغ شد.138ون موضوع اصل( کمیسی 7/6/1388ك، مورخ 43181/ت115320درج و طی مصوبه شماره  ،ماده

ي صورت گرفته است که با توجه به مصوبات مزبور، هم بندطبقهدر این  که البته در این سالها طی مصوبات جداگانه، تغییراتی

شرکت نیز با توجه به مصوبات  117شرکت در گروه دو قرار دارند و تعداد  140شرکت در گروه یک و تعداد  24تعداد اکنون 

دید انجام شده در خصوص موارد مشمول هاي جالبته با توجه به شناسایی اند.) قرار گرفته و یا خارج شده3و یا قانون در گروه (

مورد اموال و داراییهاي مربوط به شرکتهاي  176باشد که از این تعداد مورد می 243) 1هاي گروه (واگذاري تعداد کل بنگاه

هاي مورد اموال و دارایی 38باشد که از این تعداد مورد می 270) 2هاي گروه (قابل واگذاري است. همچنین تعداد کل بنگاه

  مربوط به شرکتهاي قابل واگذاري است.

طبقه بندي در گروه جهت مصوبه هیأت وزیران  ،) قانون2ماده (موضوع شرکت خارج از آیین نامه  10الزم به ذکر است تعداد 

ا خارج ) قرار گرفته و ی3در گروه (شرکت  127اکنون اند که با احتساب این تعداد، هم) فعالیتهاي اقتصادي را اخذ نموده3(

  اند.شده

  سازمان خصوصی سازي به شرح جدول زیر است. 1396عملکرد واگذاریهاي شش ماهه اول سال 

 ارزش به ریال                1396سال   اولماهه  ششارزش واگذاري سهام و دارائی بنگاه هاي دولتی توسط سازمان خصوصی سازي به تفکیک بازار عرضه در

  توضیحات  مجموع  مزایده- خارج از بورس  بورس  گروه  نام شرکت  ردیف

1  
بین المللی مهندسی 

 ایریتک
1  	  22،855،703،040   22،855،703،040     

2 

عرصه، اعیان و 

تاسیسات جایگاه شرکتی 

 آوج(قزوین)

1   	  30،000،000،000   30،000،000،000   

خارج از لیست 

بنگاههاي قابل 

 1396واگذاري سال 

3  
ی فرآوري مواد پروتئین

 استان کردستان
1   	  103،189،505،819   103،189،505،819     

     109،707،493،879   109،707،493،879  	   1 قند دزفول  4
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 ارزش به ریال                1396سال   اولماهه  ششارزش واگذاري سهام و دارائی بنگاه هاي دولتی توسط سازمان خصوصی سازي به تفکیک بازار عرضه در

  توضیحات  مجموع  مزایده- خارج از بورس  بورس  گروه  نام شرکت  ردیف

   3،014،470،053   3،014،470،053  	   2 پاالیش نفت کرمانشاه  5

خارج از لیست 

بنگاههاي قابل 

 1396واگذاري سال 

   102،059،126،784  	   102،059،126،784   2 هلدینگ خلیج فارس  6

خارج از لیست 

بنگاههاي قابل 

 1396واگذاري سال 

     370،826،299،575   268،767،172،791   102،059،126،784  	 مجموع  

  

  در قالب جدول زیر ارایه می شود. 1396سال  اولدر ادامه گزارش عملکرد هیئت واگذاري در شش ماهه 
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  1396 سال اول ماهه شش طی واگذاري هیئت عملکرد گزارش

ف
دی

ر
  

شماره 

  جلسه

  تاریخ

  جلسه
  اعضا حاضردر جلسه  اهـم مصوبات و تصمیمات متخذه  دستورجلسه

1  328  02/02/1396  

) 2( و) 1( گروه واگذاري قابل هايشرکت فهرست تصویب و بررسی  .1

 قـانون ) 44( اصـل  کلـی  هـاي سیاست اجراي قانون) 2( ماده موضوع

   . 1396 سال در اساسی

 اقســاطی فــروش ســود نــرخ تعیــین«درخصــوص تصــمیم اتخــاذ  .2

 تأدیه تاخیر خسارت عنوانبه التزام وجه نرخ و 1396 سال هايواگذاري

  .»جاريسال

 تـاخیر  خسـارت  التـزام  وجـه  بخشودگی« درخصوص تصمیم اتخاذ  .3

  .»عدالت سهام سود تادیه

 سـال  اول ماهـه  شـش  ویـژه  بازرسـی « درخصـوص  گـزارش ارائه  .4

1395 .«  

 قراردادهاي تادیه در خسارت بخشودگی« درخصوص تصمیم اتخاذ  .5

 و) تـراورس ( آهـن  راه فنی ابنیه و خط مهندسی هايشرکت واگذاري

  .آریا منصور امیر گروه به شده واگذار »لرستان سازي ماشین

  موارد. سایر   .6

 واگـذاري  قابـل  هـاي بنگـاه  تصویب فهرست  .1

 قــانون) 2( مــاده موضــوع) 2( و) 1( هــايگــروه

  )44( اصـل کلـی هايسیاست اجـراي

 هايواگذاري اقساطی فروش سود نرخ . تعیین2

 خسـارت  عنـوان به التزام وجه نرخ و 1396 سال

  درصد. 6و  13جاري به میزان سال تأدیه تاخیر

 عنـوان  به التزام وجه . تعیین تکلیف بخشودگی3

 بـه  مربوط عدالت سهام سود تادیه تاخیر خسارت

 پذیر.سرمایه هايشرکت

  

نمایندگان اصلی و  -1

همچنین نمایندگان ناظر 

مجلس شوراي اسالمی (آقایان 

فر و علی رمضانعلی سبحانی

 اسماعیلی)

  

هاي نمایندگان دستگاه -2

 ذیربط:

  جوانان امور و ورزش وزارت -

2  329  20/03/1396  

  سـهام  درصـد  100 واگذاري شرایط و پایه قیمت تصویب و بررسی  .1

 شـرکت   سـهام  درصـد  64/66، »کشاورزي حمایتی خدمات« شرکت

 کشت« شرکت  سهام درصد 100 ، »کردستان پروتئینی مواد فرآوري«

 در فوق شرکت سهام درصد 40 همراه به »مغان دامپروري و صنعت و

  سـهام  درصـد  40، »پارس دامپروري و صنعت و کشت ملی« شرکت

 احـداث « شـرکت  سهام درصد 100، »اریش منیزیم تولیدي« شرکت

 واگذاري جهت  »ایران آلومیناي« شرکت  سهام درصد 51و   »صنعت

  مزایده طریق از

 تـأمین  و محاسـبه  شناسـایی،  نحـوه « دستورالعمل اصالح پیشنهاد  .2

  .»سازيخصوصی سازمان درآمدهاي

 شرکت به متعلق ساختمان باب دو خروج« درخصوص تصمیم اتخاذ  .3

 نام درج«و  »واگذاري قابل موارد فهرست از نوساز خدمات و ساختمان

  .»واگذاري مشمول هايبنگاه فهرست در طب آریا گستر بهینه شرکت

 دین مانده از اقساطی فروش سود حذف«. اتخاذ تصمیم درخصوص 4

  .»واگذاري قراردادهاي در حال

 قـرارداد  اقسـاط  پرداخـت  در اسـتمهال « درخصـوص  گـزارش  ارائه.5

  .»بیستون پتروشیمی شرکت واگذاري

 درخصوص» 1395 سال اول ماهه شش ویژه بازرسی« گزارش . ارائه6

  .واگذارشده هايشرکت

  .»ترجیحی سهام واگذاري نحوه نامه آئین« اصالح پیشنهاد .7

   . سایر موارد.8

 100شـرایط واگـذاري    و پایـه  قیمت . تصویب1

 حمـــایتی خـــدمات« شـــرکت ســـهام درصـــد

 شـــرکت هامســ  درصـــد 64/66، »کشــاورزي 

 100، »کردسـتان  استان پروتئینی مواد فرآوري«

 دامپروري و صنعت و کشت« شرکت سهام درصد

 کت شر سهام درصد 40 واگذاري لحاظ با »مغان

 در »پـارس دامپـروري  و صـنعت  و کشـت  ملی«

 دامپـروري  و صـنعت  و کشت« شرکت واگذاري

همزمان جهت واگذاري از طریق  طور به »مغان

  مزایده.

 شـرکت  سـهام  درصد 51 واگذاري فقت با. موا2

 طـرح  اجـراي  و تکمیل بعد از »ایران آلومیناي«

  آلومینیوم. شمش ایجاد تنی هزار 36

 از صـادره  دادنامـه  اجراي نحوه«. ارائه گزارش 3

 درخصوص بهادار اوراق بازار داوري هیئت سوي

 و »بیسـتون  پتروشـیمی  شرکت واگذاري قرارداد

 از تهیه گزارشی به سازيسازمان خصوصی الزام

 جهـت  اخیر سال 5 طی یاد شده شرکت وضعیت

  واگذاري.  هیئت جلسه ارائه در 

نمایندگان اصلی و  -1

همچنین نمایندگان ناظر 

مجلس شوراي اسالمی (آقایان 

فر و علی رمضانعلی سبحانی

 اسماعیلی)

  

هاي نمایندگان دستگاه -2

 ذیربط:

  کشاورزي جهاد وزارت -

 و معدن صنعت، وزارت -

  تجارت
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» 1395 سال اول ماهه شش ویژه بازرسی« گـزارش ارائه  .1

  .شده واگذار شرکتهاي درخصوص

 دین مانده از اقساطی فروش سود حذف« درخصوص تصمیم اتخاذ  .2

  .»واگذاري قراردادهاي در

  .»ترجیحی سهام واگذاري نحوه« نامه آئین اصالح پیشنهاد  .3

 تأمین و محاسبه شناسایی، نحوه« دستورالعمل صالحا پیشنهاد  .4

  .»سازيخصوصی سازمان درآمدهاي

  .»واگذاري قراردادهاي تنظیم نحوه« دستورالعمل اصالح پیشنهاد  .5

 تادیه تاخیر خسارت بخشودگی« درخصوص تصمیم اتخاذ  .6

 آهنراه فنی ابنیه و خط مهندسی هايشرکت واگذاري قراردادهاي

  .آریا امیرمنصور گروه به شده واگذار »لرستان سازيشینما و) تراورس(

 قرارداد اقساط پرداخت در استمهال« درخصوص گزارش ارائه  .7

  .»بیستون پتروشیمی شرکت واگذاري

  ,1396 سال مصوب شرکتهاي فهرست اصالحیه تصویب  .8

 و واگذاري قراردادهاي اقساط وضعیت« درخصوص گزارش ارائه  .9

  ».1395 الی 1391 هايسال طی التعد سهام سود وصول

  موارد، سایر.10

 دستورالعمل) 9( ماده) و( بند موافقت با اصالح .1

 .»واگذاري قراردادهاي تنظیم نحوه«

 اجرایـی  نامـه آیین) 5( ماده اصالح موافقت با .2

 .»ترجیحی سهام واگذاري نحوه«

ــالح  .3 ــا اص ــت ب ــتورالعمل موافق ـــوه« دس  نح

ـــاسبه شناســـایی، ـــأمین و مح ـــايدر ت  آمـده

 .»سـازيخصـوصی سـازمان

) 10( مــاده بــه) م( موافقــت بــا افــزودن بنــد .4

 .»واگذاري قراردادهاي تنظیم نحوه« دستورالعمل

 تادیه تاخیر خسارت بخشودگی عدم موافقت با .5

 ابنیه و خط مهندسی خدمات«هاي بدهی شرکت

 »لرستان سازيماشین«و)» تراورس( آهنراه فنی

 .»آریا امیرمنصور گروه«واگذار شده به 

 دادنامـه  اجراي گیري درخصوص نحوهتصمیم .6

 بهـادار  اوراق بـازار  داوري هیئت سوي از صادره

 پتروشـیمی  شـرکت  واگـذاري  قـرارداد  مربوط به

سازي بر ابـالغ  بیستون و الزام سازمان خصوصی

 قرارداد واگذاري شرکت مذکور.

سازي به تهیه مکلف نمودن سازمان خصوصی .7

هاي دولتی و ز روند واگذاري بنگاهگزارشی جامع ا

هـاي ذیـربط در اجـراي    مقاومت مدیران دستگاه

) قـانون  44سازي در چـارچوب اصـل (  خصوصی

 اساسی جهت ارائه به مجلس شوراي اسالمی.

 فهرست تغییرات در موافقت با برخی .8

) 1( هايگروه تفکیک به واگذاري قابل هايبنگاه

 کلـی هايتسیاس اجـراي قانون) 2( ماده) 2( و

  :ذیل شرح به اساسی قانون) 44( اصـل

 بـــه متعلــق ســـاختمان بــاب دو خـــروج) الــف

) 1( گروه از »نوساز خدمات و ساختمان« شـرکت

 تصویبنامه استناد به واگذاري قابل موارد فهرست

 16/02/1396 مورخ ك52418ت/16087 شماره

 اساســی قــانون 138 اصــل موضــوع کمیســیون

  .حسابرسی سازمان به آنها لکیتما انتقال موضوع

 در »طب آریا گستربهینه« شرکت نام درج) ب

  .واگذاري قابل هايبنگاه) 1( گروه فهرست

 نیروگاه از برداريبهره« هايشرکت نام خروج) ج

 مواد تولید« ،»اتمی هاينیروگاه« ،»بوشهر اتمی

 و اکتشـاف « ،»ایـران  ايهسـته  سـوخت  و اولیه

ــه مــواد تــأمین ــران ايهســته عتصــن اولی  ،»ای

ــرآوري« ــوم فـ ــوخت اورانیـ ــته سـ  و »ايهسـ

 سـازمان « زیرمجموعـه  »اورانیـوم  سـازي غنی«

 قابــل مــوارد فهرســت از »ایــران اتمــی انــرژي

 مقـام  موافقـت  بـه بـاتوجه 1396 سال واگذاري
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 و تولیـد « شــرکت  نـام انتقـال با رهبري معظم

 و »آنتابعـه  هـاي شـرکت  و اتمی انـرژي توسعه

 ایران ايهسته سوخت و اولیه مواد تولید« تشرک

 هايفعالیت) 3( گروه به »آن تابعه هايشرکت و

  .اقتصادي

اسـتمهال در پرداخـت اقسـاط    «. ارائه گـزارش 9

معوق قرارداد واگذاري شـرکت بازرسـی کیفیـت    

و موافقت بـا اسـتمهال اقسـاط    » استاندارد ایران

تـا  » گذاري سبو قشـم سرمایه«واگذاري شرکت 

  یان اسفند ماه سال جاري.پا

سـود فـروش    تاکید بر نحـوه محاسـبه نـرخ    .10

 و نـرخ وجـه   1396هاي سـال  اقساطی واگذاري

سـال جـاري موضـوع مصـوبه      تادیه تاخیر التزام

ــراي 02/02/1396 ــش ب ــی بخ ــی خصوص  واقع

 19درصد و سـایر خریـداران معـادل     16 معادل

  درصد.

 78/30 واگذاري شرایط و پایه تصویب قیمت.11

 واگذاري جهت »دزفول قند« شرکت سهام درصد

  مزایده. طریق از

4  331  07/05/1396   ---  

 فهرست تغییرات در موافقت با برخی  .1

) 1( هايگروه تفکیک به واگذاري قابل هايبنگاه

 کلـی هايسیاست اجـراي قانون) 2( ماده) 2( و

  :ذیل شرح به اساسی قانون) 44( اصـل

 فهرست در »گنو بهمن « شرکت نام درج) الف

  .1396 سال واگذاري قابل هايبنگاه) 1( گروه

 متعلـق  سوخت هايجایگاه« فهرست اصالح) ب

و  »ایران نفتی هايفرآورده پخش ملی شرکت به

 بــه ســوخت جایگــاه عنــوان 12 نمــودن اضــافه

  .1396 سال واگذاري قابل هايبنگاه فهرست

 تعلقم »فرش تخته 77«موافقت با استفاده از   .2

صنعت، معـدن و تجـارت بـه صـورت      وزارت به

  جمهوري. ریاست ویژه پاویون در امانی

 44/11 واگذاري شرایط و پایه . تصویب قیمت3

 جهـت  »امین اتکایی بیمه« شرکت سهام درصد

  فرابورس. طریق از واگذاري

 دریا«هاي . موافقت با پیشنهاد انحالل شرکت4

 اديبــ هــايتــوربین«و  »پــارس آورفــن دانــش

  .»آترین گسترش

) 9( تادیه تاخیر خسارت . موافقت با بخشودگی5

 سـود  بابـت  خـود  بدهی به دلیل پرداخت شرکت

  .31/04/1396 تاریخ تا عدالت سهام
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5  
331  

  (اصالحیه)
07/05/1396   ---  

هواپیمـایی  «موافقت بـا خـروج نـام شـرکت      .1

ــران ــوارد » جمهــوري اســالمی ای از فهرســت م

ور تکمیل اصالح ساختار مشمول واگذاري به منظ

 .1396تا پایان سال 

بیمـه  «اصالح قیمت پایه هـر سـهم شـرکت     .2

 1،382ریال به مبلغ  1،151از مبلغ » اتکایی امین

  ریال.
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 داري کل کشورمعاونت نظارت مالی و خزانه

هاي دولتی به م بنگاههاي کلی واگذاري، مقرر شده است وجوه حاصل از واگذاري سهابراساس قسمت دوم بند (د) سیاست 

هاي مصوب در قالب موارد تعیین شده در این بند، ها و بودجهداري کل کشور واریز و در قالب برنامهحساب خاصی نزد خزانه

قانون اساسی به چگونگی مصرف  44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 29مصرف شود. در انطباق با این موضوع، ماده 

هاي موضوع این قانون از جمله ها اختصاص یافت و طی آن مقرر شد، وجوه حاصل از واگذاريدرآمد حاصل از واگذاري

گانه تعیین شده در داري کل کشور واریز و در عناوین هشتهاي مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانهشرکت

 این ماده، مصرف شود.

  )ریال میلیون به ارقام.  (دهدمی نشان 1396 سال اول ماهه شش در را)  29( ماده اعتبارات مصرف چگونگی زیر جدول

  

  

  

  
  

 شرح  ردیف

 30/6/1396ی هاي خزانه تا پرداخت  اعتبار مصوب

  هزینه اي
تملک داراییهاي 

  سرمایه اي
  هزینه اي

تملک داراییهاي 

  سرمایه اي

1  
ایجاد خود اتکائی براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقویت تامین 

 29) ماده 1وضوع بند (اجتماعی (م
59،456،559 7،109،041 29،325،181 ٠ 

2  

) از درآمدهاي  حاصل از واگذاري به تعاونی هاي فراگیر %30اختصاص (

ملی به منظور فقر زدایی و ارائه تسهیالت براي تقویت تعاونی ها ( موضوع بند 

 ) 29ماده  2

30،000 3،200،000 7،950 0 

3  

ره شده) براي تقویت تعاونی ها و نوسازي و اعطاء تسهیالت (وجوه ادا

بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غیر دولتی با اولویت بنگاه هاي واگذار شده و نیز 

 براي سرمایه گذاري بخش هاي غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته

244،400 250،000 438،127 0 

4  
 3وسعه یافته (موضوع بند ایجاد زیر بناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر ت

 )29ماده 
0 2،200،000 0 28،500 

5  
) به منظور توسعه %49مشارکت هاي دولتی با بخش هاي غیر دولتی تا سقف (

 اقتصادي مناطق کمتر توسعه یافته
300،000 500،000 50،740 20،000 

0،0005،00 0 ) 29ماده  6تکمیل طرح هاي نیمه تمام شرکت هاي دولتی ( موضوع بند   6  0 0 

7  
ایفاي وظایف حاکمیتی دولت در حوزه هاي نوین با فناوري پیشرفته و پر 

 ) 29ماده  7خطر ( موضوع بند 
350،000 0 0 0 

8  
بازسازي ساختاري ، تعدیل نیروي انسانی و آماده سازي بنگاه ها براي 

 ) 29ماده  8واگذاري ( موضوع بند 
360،000 0 0 0 

59،04118،2 60،740،959 جمع کل  29،821،998 48،500 


