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        67428 :شماره

  12/5/1387 :تاریخ                                                                                                         

  بسمه تعالی

  وزارت امور اقتصادي و دارایی

قانون ) 44( هارمقانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چ        

از سوي مجمع  25/3/1387ن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهم

گردیده است، به پیوست  مجلس شوراي اسالمی واصل 31/4/1387مورخ  25274/680تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 

  .گردد جهت اجرا ابالغ می

  محمود احمدي نژاد                

  رییس جمهور            

  25274/680 :شماره 

  31/4/1387 :تاریخ

  

  بسمه تعالی

  نژاد جناب آقاي دکتر محمود احمدي

  رییس محترم جمهوري اسالمی ایران

اساسی جمهوري اسالمی ایران، قانون اصالح موادي از قانون ) 123( در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم 18/2/1386مورخ  22814/36466عطف به نامه شماره         

قانون اساسی مصوب جلسه علنی روز ) 44( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ) 44( ریتی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارممجلس شوراي اسالمی که با عنوان الیحه یک فو 8/11/1386دوشنبه مورخ 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ) 112( و واگذاري فعالیت ها و بنگاه هاي دولتی به بخش غیردولتی به مجلس شوراي اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم

  .گردد رسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابالغ میبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ا

  علی الریجانی                                                                                                

  اسالمیرییس مجلس شوراي           

 



 

   فصل اول ـ تعاریف 

   :شود  کار برده می یر در معانی مشروح مربوط بهدر این قانون اصطالحات ز ـ1ماده      

  .کنند  شود که در آن خریداران و فروشندگان، کاالها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می  به فضایی جغرافیایی یا مجازي اطالق می :ـ بازار1        

   .گیرد مبادله و استفاده قرار تواند مورد   منقول و یا غیرمنقول که می هرشیء  :ـ کاال2        

  .محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست :ـ خدمت3        

  .که داراي شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد کند، اعم از آن  واحد اقتصادي که در تولید کاال یا خدمت فعالیت می :ـ بنگاه4        

  .حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشدشخص  :ـ شرکت 5        

  .میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد :ـ سهام مدیریتی 6        

   .که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد حداقل میزان سهام مورد نیاز براي آن :ـ سهام کنترلی7        

مجلس شوراي اسالمی و موادي از قانون  1370ایران مصوب  شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی :ـ شرکت تعاونی 8        

  .شود  این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می.دي آنها تشکیل شده باشداست و اصالحات بع که نسخ نشده 1350شرکتهاي تعاونی مصوب 

  .هاي مذکور در این قانون تشکیل شده باشد عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت نوعی شرکت سهامی :عام ـ شرکت تعاونی سهامی9        

عضویت سایر افراد در این .شود  عام است که براي فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدي تشکیل می یا سهامینوعی تعاونی متعارف  :ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی10        

   .دهک پایین درآمدي باشند اعضاء آن باید از سه%) 70(تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد

طوري که  کنند، به  ، خریدار و فروشنده مستقل براي تولید، خرید و یا فروش کاال یا خدمت فعالیت میوضعیتی در بازار که در آن تعدادي تولیدکننده :ـ رقابت11        

  .محدودیتی وجود نداشته باشد یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا براي ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن هیچ

کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا  وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید :ـ انحصار12        

  .مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههاي جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد

تواند کاال یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگري با آن قیمت   وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می :ـ انحصار طبیعی13        

   .قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد

  .گیرد  ، تولید، فروش و یا خرید کاال و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار میوضعیتی از بازار که به موجب قانون :ـ انحصار قانونی14        

وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضاي کاال یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص  :ـ وضعیت اقتصادي مسلط15        

   .ی قرار گیردحقیقی و یا حقوق

که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدي تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگري  اقدامی :ـ ادغام16        

   .جذب شوند

   .تشکیل دهد که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید اقدامی :ـ تجزیه17        

بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهاي اقتصادي بنگاهها یا  :کننده ـ بنگاه یا شرکت کنترل18        

  .کند  شرکتهاي دیگر را در یک بازار کنترل می



گیري در شرکت، به موجب قانون و یا  ، مدیر عامل و افراد داراي عناوین مشابه یا هر شخص دیگري که مسؤولیت تصمیماعضاء هیأت مدیره :ـ مدیران شرکت19        

  .صالح قانونی به آنها واگذار شده باشد ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذي اساسنامه آن

در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص،  مواردي که موجب انحصار، احتکار، افساد :ـ اخالل در رقابت20        

  .کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادي بیگانه بر کشور شود

أییدیه یا مصوبه است که براي شروع، ادامه، توسعه یا هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعالم، موافقت، ت :مجوز کسب و کار -21

قانون محاسبات عمومی مصوب ) 5(و ماده  8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ) 5(برداري فعالیت اقتصادي توسط دستگاههاي اجرائی موضوع ماده  بهره

ها، شوراها، مجامع و  ن و کشاورزي، اتاقهاي تعاون یا اصناف، تشکلهاي اقتصادي، اتحادیه، شوراهاي اسالمی شهر و روستا، اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معاد1/6/1366

  .1شود نظامهاي صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آنها صادر می

یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت  :رسانی مجوزهاي کسب و کار پایگاه اطالع -22

  .2شود االجراء شدن این قانون، مرجع رسمی اعالم شرایط صدور یا تمدید مجوزهاي کسب و کار محسوب می کشاورزي، خدمات به تفکیک در آن درج و پس از الزم

  هاي دولتی، تعاونی و خصوصی  فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهاي هر یک از بخش

   :شود  ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می فعالیتهاي اقتصادي در جمهوري اسالمی ـ2ماده

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

  .اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده  قانون) 44(هل و چهارم ـ فعالیتهاي اقتصادي مذکور درصدراصل چ گروه دو        

   :هاي مشمول این گروه عبارتند از ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت  گروه سه        

   ،)فرکانس(هاي مادر مخابراتی و امور واگذاري بسامد شبکه) 1        

    ت توزیع خدمات پایه پستی،هاي اصلی تجزیه و مبادالت و مدیری شبکه) 2        

    و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلح، ، انتظامی تولیدات محرمانه یا ضروري نظامی) 3        

   هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز، شرکت ملی نفت ایران و شرکت) 4        

    معادن نفت و گاز،) 5        

توسعه صادرات، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه  ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک اسالمی بانک مرکزي جمهوري) 6        

    تعاون،

    بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران،) 7        

    هاي اصلی انتقال برق، شبکه) 8        

  ایران، کشتیرانی جمهوري اسالمی سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و) 9        

    هاي بزرگ آبرسانی، سدها و شبکه) 10        

                                                             
  .مجلس شوراي اسالمی 01/04/1393قانون اساسی مصوب   44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 7(و ) 6(، )1(الحاقی به موجب قانون اصالح مواد .  1
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  رادیو و تلویزیون ) 11        

ماه به تصویب   و دارایی ظرف شش بندي فعالیت ها و بنگاه هاي اقتصادي موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادي  تشخیص، انطباق و طبقه

  .گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح برسد) 3( رسد و در مورد بند  هیأت وزیران می

   :شود  شرح زیر تعیین می  قلمرو فعالیتهاي اقتصادي دولت به ـ3ماده

این قانون است، اعم ) 2(دي که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة گذاري و مدیریت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصا مالکیت، سرمایه الف ـ        

میزان  به هر نحو و هاي خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هر اي، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش هاي سرمایهازطرحهاي تملک دارایی

  .ممنوع است

، بنگاهها و  برداري و مدیریت خود را در شرکتها ، حق بهره الشرکه، حقوق مالکانه الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم سهمدولت مکلف است سهم، ـ 1تبصره       

جمهوري این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ) 2( مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة

  .غیردولتی واگذار نماید هاي خصوصی، تعاونی و عمومی ایران به بخش اسالمی

این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی ) 2(تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه یک مادهـ 2تبصره       

  .و براي مدت معین مجاز است یا شروع فعالیت در موارد ضروري تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراي اسالمی و و فرهنگی جمهوري اسالمی 

ربط و احراز عدم تمایل بخشهاي غیر اي پس از فراخوان عمومی از سوي وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذيهاي توسعهتواند از طریق سازماندولت می -3تبصره        

این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته ) 2(هاي گروه یک ماده گذاري بدون مشارکت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعالیتتی براي سرمایهدول

در صورتی که پس از اعالن فراخوان عمومی محرز . گذاري مشترك با بخشهاي غیر دولتی اقدام کندبا فناوري باال و یا صنایع خطر پذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه

گذاري در طرح مورد نظر توانند نسبت به سرمایهاي میهاي توسعهازمانسگذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر میزان ندارند، شود که بخشهاي غیر دولتی تمایلی به سرمایه

شود ربط پیشنهاد میطرحهاي موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذيهیأت وزیران موظف است مشخصات . اقدام کنند%) 100(تا صددرصد 

شود که ظرف مدت سه ماه اي تعیین مینامهمصادیق صنایع پیشرفته با فناوري باال و صنایع خطر پذیر به موجب آیین. حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند

  .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میتهیه می» صنعت، معدن و تجارت«و » امور اقتصادي و دارایی«هاي قانون توسط وزارتخانه از تاریخ ابالغ این

اجراي  اي مربوطه، موضوع طرح، محلکه در آن نام سازمان توسعه(دولت مکلف است طرحهاي موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطالع رسانی 

حداکثر مدت زمان الزم براي فراخوان عمومی و بررسی . به اطالع عموم برساند) شودطرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می

  .باشدرسانی میطرحهاي موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطالع

برداري با رعایت مقررات این قانون گذاري باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهرهناشی از این نوع سرمایهسهام یا قدرالسهم دولتی 

  .شودعدم واگذاري بنگاه، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می. واگذار شود

این قانون را در ) 29(ماده ) 7(و ) 5(، )3(این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهاي ) 7(تبارات موضوع تبصره اي از اعهاي توسعهدولت مکلف است سهم سازمان

  .اي به منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کندهاي توسعهردیفهاي مستقل و مشخص بودجه ساالنه کل کشور درج و به سازمان

ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به ها را همهگذاريموظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه) رریزي کشوسازمان مدیریت و برنامه(دولت 

  .مجلس شوراي اسالمی تقدیم کند

.هاي جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار داردگذاريحکم این تبصره در مورد سرمایه
1  

اي مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهاي توسعه اي دولتی براي اعطاء تسهیالت یا کمک به هسازمانهاي توسع – 4تبصره       

  2.طرحهاي مصوب در حوزه هاي نوین با فناوري پیشرفته به بخشهاي غیر دولتی اختصاص دهند

                                                             
قانون اجراي ) 24(و ) 6(، )3(اصالح مواد قانون  )1(ماده مجلس شوراي اسالمی و  11/12/1389قانون اساسی، مصوب مورخ ) 44(اصالح قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل قانون  ماده واحده به موجباصالحی .  ١

  .مجلس شوراي اسالمی 07/6/1395مصوب مورخ  ،یقانون اساس) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست

  .مجلس شوراي اسالمی 07/6/1395قانون اساسی مصوب مورخ ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اجراي سیاست) 24(و ) 6(، )3(قانون اصالح مواد ) 2(اصالحی به موجب ماده .  ٢



اي تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول  و واحدهاي تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعهسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  - 5تبصره       

  .باشدواگذاري نمی

ون قانون اساسی و قان) 44(تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهاي تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

  .گیردمدیریت خدمات کشوري صورت می

انجام  31/2/1387تی مصوب واگذاري شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهاي مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالکیت و اداره امور شهرکهاي صنع

جم توسعه جمهوري اسالمی ایران نسبت به اجراي کامل قانون وانتقال مدیریت به می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پن

  .شرکتهاي خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید

ند، باششهرها میدر مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرك یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم 

مایت هاي الزم را به عمل واحدهاي تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذي ربط مکلف به صدور پروانه براي متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، ح

  .آورند

قی که متقاضی غیردولتی براي احداث شهرك یا نواحی صنعتی برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناط در مناطق غیر

  .ها را برعهده دارندساخت وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران و واحدهاي تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیر

اریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري معاونت توسعه مدیریت و نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تآیین

  1.رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میسرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می

  

پژوهش بنیادي و توسعه اي است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمی به عنوان یک واحد  -6تبصره        

  .کند  می

  

این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن ) 2(ماده ) 2(اي کشور در فعالیت هاي موضوع گروه هاي توسعهگذاري و مشارکت سازمانسرمایه -7تبصره        

باشد ) 2(مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاري در گروه ) 3(ماده ) ب(بند ) 1(ت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره ها، با رعایسازمان

  .برداري واگذار شودو مازاد بر سقف تعیین شده براي فعالیت هاي این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره

وجوه  .ربط اداره می شودتا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه اي ذي) 2(و ) 1(هاي موضوع گروههاي ها در بنگاهحق تقدم سازمانالشرکه و سهام، سهم

ی اصل چهل و چهارم قانون اجراي سیاست هاي کل) 29(قانون اساسی و ماده ) 44(سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم ) د(حاصل از واگذاري ها جهت اجراي مفاد بند 

هاي مذکور براي اي کشور در اختیار سازمانوجوه حاصل از واگذاري شرکتهاي وابسته به سازمان توسعه%) 70(هفتاد درصد  .شودقانون اساسی به خزانه واریز می) 44(

تمام، ایفاي وظایف حاکمیتی در حوزه هاي نوین با فناوري پیشرفته  هاي نیمهمشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح

  .شودها جهت واگذاري مصرف میسازي بنگاهو پر خطر و آماده

ز واگذاري قانون اساسی از محل وجوه حاصل ا) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارمقانون اجراي سیاست) 29(سیاست ها و ماده ) د(براي انجام بقیه تکالیف مذکور در بند  

  .شودها عمل میسایر شرکت

آهن را به  این قانون به استثناء راه و راه) 2(عالیت مشمول گروه دو ماده فاز ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتی در هر %) 80(درصد دولت مکلف است هشتادب ـ         

  .غیردولتی واگذار نماید هاي خصوصی، تعاونی و عمومی بخش

این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقالل کشور، عدالت ) 2(دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهاي گروه دو ماده ـ 1تبصره       

   .ر نباشدارزش این فعالیتها در بازار بیشت%) 20(گذاري نماید که سهم دولت از بیست درصد  اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادي به میزانی سرمایه

اي  نامه بخشهاي دولتی و غیردولتی در فعالیتهاي راه و راه آهن مطابق آیین سهم بهینه .آهن هستند بخشهاي غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راهـ 2تبصره       

قانون ) 44( وراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارماقتصادي و دارایی به تصویب ش ترابري و وزارت امورو خواهد بود که به پیشنهاد مشترك وزارت راه

  .اساسی خواهد رسید

  .دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کاالهاي اساسی مانند گندم و سوخت براي مدت معین، تمهیدات الزم را بیندیشدـ 3تبصره       

  .این قانون منحصراً در اختیار دولت است) 2( فعالیتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادةگذاري، مالکیت و مدیریت در  سرمایه ج ـ        

                                                             
مجلس شوراي  30/11/1392خ ، مصوب مور"نآقانون اساسی و الحاق دو تبصره به ) 44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ) 3(ه ماد) الف(بند ) 5(اصالح تبصره "قانون به موجب اصالحی  - 1

  .اسالمی



این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ) 2(فعالیتهاي گروه سه ماده دولتی در هاي غیر خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههاي بخشـ 1تبصره       

رسد، مجاز  ربط به تصویب هیأت وزیران می اقتصادي و دارایی با هماهنگی دستگاه هاي ذي  ماه به پیشنهاد وزارت امور اي که ظرف مدت ششنامه دولت طبق آیین%) 100( 

   .است

ع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و امنیتی نیروهاي مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفا ، انتظامی  نامه مربوط به کاالها و خدمات نظامی آیین        

  .تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهاي مسلح تقدیم خواهد شد

هاي سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتی و غیردولتی و همچنین  فعالیتهاي حوزه ـ 2تبصره       

  .رسد سال از ابالغ این قانون به تصویب مجلس شوراي اسالمی می اي خواهد بود که ظرف مدت یک ها مطابق الیحه ی در این حوزههرگونه واگذاري به بخش غیردولت

    :شود قلمرو فعالیتهاي اقتصادي بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می ـ4ماده        

   .این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است) 2(ک مادة گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتهاي گروه ی سرمایه الف ـ        

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

   .غیردولتی مجاز است  هاي خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی خشاین قانون براي ب) 2(گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتهاي گروه دو ماده  سرمایه ب ـ        

این قانون مجاز )  3(ماده » ج«بند ) 1( این قانون با رعایت تبصره) 2(غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده  فعالیت بخشهاي خصوصی و تعاونی و عمومی ج ـ        

  .است

شوند و بانکهاي   ت مالی و اعتباري و سایر بنگاههاي واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میبانکهاي غیر دولتی و مؤسسا ـ 5 ماده        

یرمستقیم طور مستقیم یا غ سقف مجاز تملک سهام به.عام مجاز به فعالیت هستند   سهامی  عام و تعاونی  سهامی  شود صرفاً در قالب شرکتهاي  دولتی که سهام آنها واگذار می

%) 5(و براي اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد %) 10( درصد  غیردولتی ده عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی   عام یا تعاونی سهامی   سهامی  براي هر شرکت

افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این .ستاألثر ا هاي مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی معامالت بیش از سقف.شود تعیین می

افزایـش قهري سـقف مجاز سهام به .حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود

   .کاهش یابد هاي مجاز این ماده ماه به سقف هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه

تا سقفی   نحصراًاشخاص حقیقی سهامدار بنگاههاي موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر مـ 1تبصره       

   .تعیین کنند مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه

رسد، اقدامات قانونی الزم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس   دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزي که به تأیید شوراي پول و اعتبار میـ 2تبصره       

  .و اداره بنگاههاي موضوع این ماده به انجام رساند

  .سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند این قانون موظفند ظرف یک بنگاههاي غیر دولتی موجود موضوع ـ3تبصره       

پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع   الحسنه می اي که منحصراً به امر قرض الحسنه هاي قرض و صندوق الحسنه  هاي اعتباري قرض تعاونیـ 4تبصره       

  .اشندمقررات خود می ب

  .در تاسیس بانک مشترك ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف هاي مندرج در این ماده مستثنی است -5تبصره        

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

 .1شوند محسوب میسهام ایرانی، ایرانی %) 51( اشخاص حقوقی خارجی با حداقل - 2

                                                             
  .اسالمی مجلس شوراي 4/3/1389 مورخ قانون اساسی مصوب) 44(ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون اجراي سیاستهاي کلی اصلالحاقی به موجب  .1



هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ایجاد امنیت براي سرمایه این بخشها مقرر  به منظور تسهیل حضور بخشهاي غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت - 6ماده 

گردد می
1
:  

ها و مؤسسات خیریه نهادهاي نظامی و انتظامی کشور، سازمانقانون محاسبات عمومی، ) 5(مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع ماده : اشخاص حقوقی - 1

هاي بازنشستگی اعم از کشوري و لشکري، نظیر هاي بازنشستگی اعم از کشوري و لشکري، نظیر صندوقهاي وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقکشور، نهادها و سازمان

و کلیه  هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهاي انقالب اسالمیبه دستگاه هاي اجرائی و وابستههاي بازنشستگی وابسته به دستگاهصندوق

ر توانند در بازار تولید کاال و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخالل د شرکتهاي تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادي را دارند، می

ار به موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر شش ماه یکب اشخاصاین . رقابت گردد

.این قانون است) 72(ماده  عدم ارائه اطالعات و یا خالف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم. شوراي رقابت ارسال کنند
2 

سهم بازار هر کاال و یا خدمت %) 40(و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد  این ماده) 1(اشخاص حقوقی بند  - 2

3.را دارند
  

کننده در توانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترلآنها، نمی هاي تابعه و وابسته بهاین ماده و شرکت) 1(اشخاص حقوقی بند  -1تبصره

اجراي مفاد این حکم . شودهاي کنترل کننده در بازار توسط شوراي رقابت انجام مینظارت بر اجراي این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت. بازار را در اختیار داشته باشند

.شودنهادهاي مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام میدر خصوص شرکتها و 
4  

آنها به عنوان  در مواردي که ارائه کاال و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسیس یا اساسنامه -2تبصره

در ته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کاال و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهاي عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخالل وظیفه اصلی آنها شناخ

فهرست این دسته از بنگاهها . ودربط و تأیید شوراي رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بتولید، تأمین و یا عرضه آن کاال و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذي

.شودهاي کثیراالنتشار با مشخصات کامل بنگاه و کاال و خدمات تولیدي و یا عرضه شده از سوي آنها درج میرسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه) سایت(در پایگاه 
5

 

براي هر مؤسسه و نهاد %) 40(در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد ) یرهسهم در هیأت مد(مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی  - 3

 .باشد قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادي دارند، مجاز می) 5(عمومی غیردولتی موضوع ماده 

در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار .احداث نمایند%) 100(در صدي  توانند واحدهاي تولیدي و خدماتی با مالکیت صد مؤسسات و نهادهاي موضوع این بند می -1تبصره 

  .خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند) سهم در هیأت مدیره(برداري، سهم و کرسی مدیریتی  سال پس از بهره

اي حداکثر تا پنج سال  مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله) أت مدیرهسهم در هی(مؤسسات و نهادهاي عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی  - 2تبصره 

  .پس از ابالغ این قانون واگذار نمایند

ریق واگذاري از ط این ماده و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهاي وابسته به آنها) 1(اشخاص حقوقی بند تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهاي قانونی دولت به  - 4

هاي خود و شرکتهاي دولتی و تبدیل  و داراییها و اموال  تواند از طریق فروش سهام بنگاه دولت می.هاي دولت و شرکتهاي دولتی ممنوع است ها، اموال و دارایی سهام بنگاه

 6.هاي سنواتی بدهیهاي خویش را تأدیه نمابد به وجوه نقد، در چارچوب بودجه

موظفند نسبت به ارائه اطالعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد  ي اقتصادي که در مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی زیر هستندشرکتها و بنگاهها - 5

گري مالی برابر بنگاههاي مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارش.سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند

اشخاص حقوقی . هاي مالی مربوطه را ارائه کند سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارش.قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند

.مان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهندموضوع این بند موظفند صورتهاي مالی تلفیقی شرکتها و بنگاههاي مشمول خود در این بند را به ساز
7 

  .قانون محاسبات عمومی) 5(موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع ماده  - الف
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  .نهادهاي نظامی و انتظامی کشور - ب

  .سازمانها و مؤسسات خیریه کشور -ج

  .هاي وقفی و بقاع متبرکه نهادها و سازمان -د

از کشوري و لشگري، نظیر صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها هاي بازنشستگی اعم  کلیه صندوق -ه

  .مستلزم ذکر یا تصریح نام است

  .نهادهاي انقالب اسالمی -و

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

  .هاي عملکرد ساالنه در خصوص اجراي این بند به مجلس شوراي اسالمی اقدام کندسازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش - 2ره تبص

ثبتی مربوط  مرجع ثبت شرکتها مکلف است امور. از زمان ابالغ این قانون نهادهاي مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجراي تکالیف مقرر در این بند هستند - 3تبصره 

اعطاي مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه . به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد

باشد؛ نحوه و ار این اطالعات میشو سازمان مکلف به انتاي مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است هگزارش

همچنین در . شودانجام می 1/9/1384سطح دسترسی عموم به اطالعات شرکتها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 

صالح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهاي بانکی اعضاي هیأت ق بهادار و حکم مرجع قضایی ذيصورت تخلف از اجراي این بند، با اعالم سازمان بورس و اورا

  .مدیره شرکتهاي مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند

ن بند، با تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تواند بابت اجراي تکالیف مندرج در ایسازمان بورس و اوراق بهادار می

سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعالمی بانک سقف کارمزدها هر سه. تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدي را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند

در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجراي تکالیف قانونی . یابدعالی بورس و اوراق بهادار افزایش میمی ایران با تصویب شورايمرکزي جمهوري اسال

ه منظور تسهیل اجراي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید ب) 14(تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدي بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 

داري کل کشور واریز ها باید به حساب خزانهوجوه حاصل از این جریمه. شوندمحکوم می 25/9/1388قانون اساسی مصوب ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  سیاست

.شود
1

  

اند و افشاي اطالعات اقتصادي آنها داراي  ونی تشکیل شدههاي خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهاي قان اشخاص مذکور در این بند که براي انجام مأموریت - 4تبصره 

  .باشند باشد، با تأیید شوراي عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی بندي می طبقه

  .باشد عدم اجراي این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ایشان می - 5تبصره 

هاي کلی  ادي و دارایی موظف است بر حسن اجراي این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شوراي عالی اجراي سیاستوزارت امور اقتص -6تبصره 

  .جهت اتخاذ تصمیم اعالم کند) 44(اصل چهل و چهارم 

ایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهاي کسب و کار را به نحوي ساده گذاري در ایران، مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار موظفند شر به منظور تسهیل سرمایه -7ماده 

رسانی مجوزهاي کسب و کار، بتوانند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را  کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدرك مصرح در پایگاه اطالع

تعیین و در پایگاه اطالع رسانی مذکور » هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار«کار، توسط  سقف زمانی براي صدور مجوز در هر کسب  و.دریافت کند

شود اعالم می
2.  

قاضی ع کند، متدر صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطالع رسانی یاد شده امتنا - 1تبصره 

ع در صدور مجوز مورد نیاز خود تواند عالوه بر ارائه شکایت حضوري یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از باالترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسری مجوز می

داکثر هفت روز کاري از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور در این موارد، باالترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف ح.را درخواست کند

  .مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم کند

این .اند را به هیأت تخلفات اداري معرفی کند سب و کار اخالل یا اهمال کردهباالترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز ک

  .شوند محکوم می 7/9/1372قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب ) 9(به بعد ماده ) د(اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات مقرر در بندهاي 
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رسانی مذکور دریافت و   جوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطالعهر یک از مراجع صادر کننده م -2تبصره 

  .از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند» اشباع بودن بازار«صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل .بررسی کنند

رسانی مذکور در صدور مجوز براي متقاضیانی که مدارك معتبر مصرح در  مدارك و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطالع امتناع از پذیرش

نفع رسیدگی و  ست به شکایت ذياین قانون است و شوراي رقابت موظف ا) 45(موضوع ماده » اخالل در رقابت«اند، مصداق  رسانی یاد شده را ارائه داده  پایگاه اطالع

  .این قانون محکوم کند) 61(ماده ) 12(باالترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند 

همراه مبانی قانونی کنند را به  کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می -3تبصره 

مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال » زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار هیأت مقررات«مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ این قانون، تهیه و به 

ل کشور، نماینده تام االختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده االختیار دادستان ک این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادي و دارایی با حضور نماینده تام.کنند

اتاق اصناف کشور، و حسب مورد  مجلس شوراي اسالمی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی ایران، نماینده

و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در کشور جمهوري اسالمی  شود ربط تشکیل می نماینده دستگاه ذي

هاي آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیر حضوري و در کمترین زمان ممکن صورت  ایران را به نحوي تسهیل و هزینه

  .باشد االجرا می مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی الزم.یردپذ

هاي اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهاي الزم براي اصالح قوانین،  ها، یا رویه در صورتی که تحقق این اهداف به اصالح قوانین، مقررات، بخشنامه

  .ربط باالتر پیگیري کند رائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصالح آنها را از مراجع ذيهاي اج مقررات و رویه

این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون ) 3(موضوع تبصره » هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار« – 4تبصره 

  .رسانی مجوزهاي کسب و کار منتشر کند را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطالع شرایط صدور مجوزهاي کسب و کار

تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهاي کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بالفاصله به » رسانی مذکور پایگاه اطالع«پس از راه اندازي 

شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارك مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد،  رسانی یاد شده اعمال می عدستور رئیس هیأت در پایگاه اطال

  .شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء در این پایگاه اعالم شود

اي بیش از آنچه در پایگاه اطالع رسانی مربوطه تصریح شده، از  هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز،

هاي  تعزیرات و مجازات :کتاب پنجم(قانون مجازات اسالمی ) 600(تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده .متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند

 .است )2/3/1375بازدارنده، مصوب 

شود، عیناً و با اولویت براي بنگاه یا فعالیت اقتصادي  این قانون مقرر ) 2(هر امتیازي که براي بنگاههاي دولتی با فعالیت اقتصادي گروه یک و دو ماده  ـ 8ماده         

   .غیردولتی باید درنظر گرفته شود مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی

    .ف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهددولت مکل تبصره ـ        

  فصل سوم ـ سیاست هاي توسعه بخش تعاون   

   :است اقدامات زیر را معمول دارد ، دولت موظف1393تا پایان سال %) 25(  درصد و پنج  منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست   بهـ 9ماده      

و دارایی، وزارت  ریزي کشور، وزارت اموراقتصادي و برنامه کشاورزي، سازمان مدیریت سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاري وزارت جهاد الف ـ        

و مسؤولیت %) 25(وپنج درصد  ایران که در آن مجموعه راهکارهاي نیل به سهم بیست یمرکزي جمهوري اسالم تعاون  ایران و اطاق  بازرگانی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی

   .هاي ساالنه قرار گیرد این سند باید مبناي تدوین بودجه.شود  وزیران تقدیم می هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد، تهیه و براي تصویب به هیأت

بیش از %) 20(درصد  کند، این حمایت براي تعاونی ها بیست  جز مالیاتها ـ ارائه می ت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ بهدر کلیه مواردي که دولت براي حمای ب ـ        

   .بخش غیرتعاونی خواهدبود

    :تعاونی انجام خواهد گرفت  هاي زیر در شرکتهاي این ماده، حمایت» ب« عالوه بر حمایت موضوع بند ج ـ         



که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک   الحسنه براي تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهاي تعاونی بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض ـ کمک1        

   .اول درآمدي جامعه باشند

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

   .صورت رایگان وري، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزي، به ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره3        

   .اندازي شرکت تعاونی گذاري اولیه براي راه هاي سرمایه ـ پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینه4        

  .سازي اراضی ازي بانک اطالعاتی، تملک و آمادهاند ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه 5        

  .هاي فراگیرملی براي فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی عام و تعاونی  کمک به تشکیل شرکتهاي تعاونی سهامید ـ         

  .حمایت مالی براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون هـ ـ        

  .اي بخش تعاون ارزي توسط دولت براي تأمین منابع سرمایه عاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیرهتأسیس بانک توسعه ت و ـ        

ت امور اقتصادي و زاراساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون و و        

   .بانک مذکور خواهد بود وزیر تعاون رییس مجمع عمومی.رسد دارایی به تصویب هیأت وزیران می

گذاري تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل  صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه ـ1تـبصره        

  .شود  می

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

ریزي کشور ظرف  دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه و  اقتصادي  مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور حساب فی تسویه        

  .گردد  پس از واگذاري شعب انجام می ماه حداکثر سه

  .شود  هاي دولت به بخش تعاون صرف می سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون براي تأمین بخشی از کمکـ 2تبصره        

ن، افراد تحت پوشش نهادهاي حمایتی، ایثارگران و حمایتهاي مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاییا ـ3تبصره        

   .نظایر آن نخواهد بود

  .منظور خواهد شد» ها گیري و توانمند سازي تعاونی شکل« منـابع الزم براي اجراي این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت عنوان زـ        

ولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست هاي توسعه بخش، با همکاري اطاق تعاون وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله د ح ـ        

ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگري در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت  ایران ظرف شش مرکزي جمهوري اسالمی

  .یدوزیران پیشنهاد نما

سهـام خود را با امکان اعمال رأي %) 49(ونه درصد  هاي تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهل کلیه شرکتها و اتحادیهـ 10ماده        

رعایت سقف معین براي سهم و رأي هر سهامدار کل آراء و تصدي کرسیهاي هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و %) 35(وپنج  حداکثر تا سی

گذاري  فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه.غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند

و  1350قانون شرکتهاي تعاونی مصوب سال ) 62(و ) 61(عاونی تخصصی در چارچوب مواد هاي ت همچنین شرکتهاي تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه.خارجی باشد

هاي تعاونی میزان رأي اعضاء  در مجمع عمومی انواع اتحادیه.اقدام نمایند 1370 ایران مصوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی) 43(ماده » 2«بدون رعایت تبصره 

هاي تعاونی  معامالت مدیران شرکتهاي تعاونی و اتحادیه.گردد  ان سهام یا حجم معامالت آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین میمتناسب با تعداد اعضاء و میز

  .قانون تجارت خواهد بود) 129(مشمول ماده 

   :گردد  و اصالحات بعدي آن الحاق می 1366مصوب قانون مالیاتهاي مستقیم ) 105(به ماده » 6«متن زیر به عنوان تبصره ـ 11ماده        



تخفیف از نرخ  %)25(عام مشمول بیست وپنج درصد هاي تعاونی متعارف و شرکتهاي تعاونی سهامی درآمد مشمول مالیات ابرازي شرکتها و اتحادیه ـ 6تبصره         

   .باشد  موضوع این ماده می

عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراي آن  هاي سهامی یدات الزم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونیوزارت تعاون موظف است تمهـ 12ماده        

    :نظارت نماید

  .ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند1        

سهام %) 10(درصد  عام باشند حداکثر حق مالکیت ده فراگیرملی یا تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی   اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامیـ 2        

  .دارنداز سهام را %) 5(سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد .را دارند

و در سایر مناطق تا %) 49(ونه درصد  یافته تا چهل ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه3        

و جمعاً %) 20(یردولتی نیز هر یک تا بیست درصدمؤسسات عمومی غ.فعالیتهاي مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند%) 20(درصد بیست

  .مجاز به مشارکت هستند%) 49( درصد ونه تا چهل

هاي هیأت مدیره نباید از  غیردولتی و شرکتهاي دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی        

  .بیشتر گردد%) 49(درصد  ونه چهل

  .سهام تقدم دارند ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این4        

هر یک از سهامداران مخیرند از طریق .بندي برگزار خواهد شد  بلوك عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با در تعاونی سهامی ـ مجامع عمومی 5        

شود که مشترکاً توسط   اي تعیین می نامه بندي در آیین براي رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك.حضور یابند بلوك، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی

  .رسد  ایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میتعاون و وزارت امور اقتصادي و دار وزارت

تشخیص هیأت مدیره ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به  6        

  .خالف حکم این بند باطل و بالاثر خواهد بودهر توافقی بر .است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند

  .هاي تعاون درآیند توانند به عضویت اطاق  عام می ـ شرکتهاي تعاونی سهامی7        

  فصل چهارم ـ ساماندهی شرکت هاي دولتی         

این قانون در ) 3(وري و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده  منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهاي دولتی و افزایش بازدهی و بهره به  ـ13ماده        

   :مانند دولت مکلف است  بخش دولتی باقی می

شود طی دو سال از   گذاري و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب دولت تعیین می کلیه امور مربوط به سیاستالف ـ         

  .ربط محول کند ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذي اریخ تصویب این قانون از شرکتهاي دولتی منفک و به وزارتخانهت

  .اي خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید نامه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهاي موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آیین تبصره ـ        

   :ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد شوند به استثناي بانکها و بیمه  مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می  شرکتهایی که دولتی باقی می ب ـ        

   .جمهور است شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییس) 1        

تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهاي دیگر توسط این شرکتها به .شرکتهاي عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهاي مادرتخصصی یا اصلی هستند) 2        

دولتی بوده یا به تملک دولت سهام شرکتهاي تأسیس یا تملک شده %) 100(اي که قانون براي آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد  در محدوده  شرطی مجاز است که اوالً

   .درآید



پذیر با فعالیت شرکت  گذاري هر شرکت دولتی در سایر شرکتهاي دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه مشارکت و سرمایهـ 1تبصره        

  .شود  گذاري آنها نمی ها و شرکتهاي سرمایه اعتباري، بیمه این حکم شامل بانکها، مؤسسات.گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند سرمایه

 میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههاي اقتصادي توسط بانکهاي تجاري و تخصصی دولتی به پیشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصویب هیأتـ 2تبصره        

   .اي باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیالت، خللی ایجاد نماید گاههاي دیگر نباید به گونهگذاري بانکها در بن وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه

مدیریت و  و دارایی و سازمان  افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهاي دولتی تنها با پیشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي  ـ3تبصره        

  .هاي دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند بانکها و بیمه.وزیران مجاز است کشور و تصویب هیأت  ریزي برنامه

ان واگذاري دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههاي دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریـ 4تبصره        

  .صالح برسد به تصویب مراجع ذي گیرند  قرار می

  .االثر اعالم نماید هاي آن را ملغی هاي مغایر با موضوع این ماده و تبصره العمل ها و دستور نامه دولت موظف است آیین ـ 5تبصره        

  .ها خاتمه یابد واگذاريکلیه  1393عملیات واگذاري توسط دولت باید به نحوي انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ـ 14ماده        

این انجمنها براي .اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نماید هاي تأسیس انجمنهاي صنفی ـ حرفه ماه زمینه است حداکثر ظرف شش دولت موظفـ 15ماده        

دستگاه هاي اجرایی موظفند در تدوین واصالح .نمایند تبط فعالیت میهاي مر و تکنولوژي در رشته اي و توسعه علمی حرفه اي، اصول اخالق تحقق مقررات صنفی و حرفه

   .ها نظر مشورتی اخذ نمایند ضوابط و مقررات از این انجمن

ن هر سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههاي مشمول واگذاري، هیأت واگذاري مکلف است کلیه کارکنا منظور حمایت از نیروي انسانی، حفظ بهـ 16ماده        

   :در برابر بیکاري بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد شرکت را پیش از واگذاري،

تمدید  1393که براي این بنگاهها تا پایان سال  26/10/1385قانون بازسازي و نوسازي صنایع مصوب ) 10(و ) 9(ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد 1        

  .گردد  می

   .ـ بازخرید بر اساس توافق2        

تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و این شرط را در شرایط واگذاري بگنجاند که مدیران شرکتهاي واگذار   ـ پس از اقدامات فوق،3        

  .شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند

شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاري افزایش دهند مشوقهاي مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت  ـ براي خریداران4        

  .اعالم نماید

   .وغیرمالی یکارگیري نیروي مازاد در واحدهاي دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مال ـ آموزش و به 5        

جراي اعمال مشوقهاي مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاري به تصویب شوراي عالی اـ 1تبصره        

  .قانون اساسی خواهد رسید) 44(سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم 

ء برخورداري از مشوقهاي مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي کارکنان بنگاه در خریداران مکلفند در ازاـ 2تبصره        

  .حال واگذاري به هیأت واگذاري ارائه کنند

  فصل پنجم ـ فرآیند واگذاري بنگاه هاي دولتی        

) 2(و ) 1(هاي  ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه هاي دولتی مشمول گروه این قانون مکلفند ظرف شش) 86(کلیه دستگاه هاي دولتی موضوع مادهـ 17ماده        

آوري، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدي  این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن) 2(ماده

این قانون، پیشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نیروي انسانی، ) 3( ماده» 1«وق و دارایی هاي مصرح در تبصره دي نموده و فهرست شرکت ها و حقبن شرکت طبقه

  .یی ارائه نمایندفهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطالعات و مدارك الزم و آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادي و دارا



هاي مالی مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا  وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است اطالعات و مدارك و صورت الف ـ        

  .حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید

  .رت تقاضاي خریدار، اطالعات، مدارك و صورتهاي مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهدوزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در صو ب ـ        

سازي مکلف است با رعایت مفاد این ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاریابی نموده و فرآیند واگذاري را پس از طی مراحل  سازمان خصوصی ج ـ        

  .بندي مشخص دو ماهه انجام دهد انمذکور در این قانون با زم

و دارایی  بندي بنگاهها، تأیید صورتهاي مالی و بازاریابی بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادي  نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه آیین        

  .ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید حداکثر ظرف مدت سه

   .این قانون است) 85(تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطالعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطالعات مشمول حکم ماده  ـ1بصرهت        

ن نمودن وضعیت واقع، جهت پنها هاي مالی غیر مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش اعضاء هیأتـ 2تبصره        

   .این قانون محکوم خواهند شد) 75(و ) 72(واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد 

ان ربط به خریدار واقع را با رأي مراجع ذي هاي مالی غیر سازي مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش سازمان خصوصیـ 3تبصره        

  .خسارت دیده پرداخت نماید

   :شود  جهت تسهیل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاري اقدامات زیر انجام می ـ18 ماده        

  .شود منتقل میبه وزارت امور اقتصادي و دارایی  بنگاههااعمال مالکیت  کلیه حقوق مرتبط باـ 1        

قانونی در اموال  از زمان تصویب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارایی در حکم تصرف غیر - 2       

  .دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است

) سال و قابل تمدید تا دوسال صرفاً در مدت یک(نامه و مقررات حاکم بر شرکتهاي قابل واگذاري به بخش غیردولتیشود در اساس می ـ به هیأت واگذاري اجازه داده 3        

در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتی .در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاري و اداره شرکتها، اصالحات الزم را انجام دهد

  .ستندنی

این قانون فراهم ) 20(ماده » الف« ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی ملزم است کلیه شرایط الزم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند 4        

  . نماید

تصـدیهاي اقتصادي و زیربنایی دولتی قابل واگذاري را که به صورت شرکت ـ در اجراي این قانون وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و  5        

باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب  شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمی  شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می مستقل اداره نمی

این حکم تا پایان سال .این قانون اقدام نماید) 3(ماده » الف« بند» 3«و » 2«هاي  یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصرهنموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف 

  .معتبر است 1392

یا غیردولتی حسب مورد  تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و  وزارت امور اقتصادي و دارایی جهت امر واگذاري بنگاهها می تبصره ـ        

   .استفاده کند

اجاره به شرط تملیک، (هیأت واگذاري مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهاي ممکن براي واگذاري بنگاهها و مالکیت  ـ19ماده         

، تجزیه، واگذاري، انحالل و ادغام شرکتها حسب مورد به )و پیمان مدیریت عمومی  اجاره، پیمانکاري(و واگذاري مدیریت ) فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاري اموال

   :شرح ذیل استفاده نماید

  .دهد  در مواردي که شرایط واگذاري از هر جهت آماده است، هیأت واگذاري رأي به واگذاري می :واگذاري الف ـ        



شود، وزارت امور اقتصادي و   واگذاري می واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصالحات ساختاري بنگاه قابلدر مواردي که مقدمات  :بازسازي ساختاري ب ـ        

  .دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمدید است.کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازي ساختاري نماید  دارایی در چارچوبی که هیأت واگذاري مشخص می

در این .هاي غیردولتی، موافقت نماید تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاري به بخش  همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاري می        

از طریق برگزاري مناقصه یا  صالحیت فنی و علمیبرداري از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی  موارد هیأت واگذاري موظف است چارچوب بهره

  .مزایده اقدام کند

هاي غیردولتی  این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاري شرکت دولتی به بخش) 1( ماده) 12(در مواردي که واگذاري شرکت دولتی در چارچوب بند  :تجزیه ج ـ        

وري آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس  م بازار بنگاه قابل واگذاري و یا افزایش بهرهتواند در جهت کاهش سه  واگذاري می  شود، هیأت  می

  .حکم به واگذاري شرکت دهد

  .سبت به واگذاري آن اقدام نمایدتواند چند شرکت قابل واگذاري دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه دهد ن  دولت می :ادغام د ـ        

تحصیل (را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاري دیگر ) تحصیل شونده(تواند سهام چند شرکت قابل واگذاري  دولت می :تحصیل  هـ ـ        

  .کت تحصیل کننده اقدام نمایدمنتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاري شر) کننده

سه بار آگهی، واگذاري شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهاي  در مواردي که بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس از :انحالل و ـ        

  .تواند رأي به انحالل شرکت دهد  ي میشرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحالل آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذار

این ) 2( تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهاي دولتی موضوع گروه دو ماده  در چـارچوب مجوزهاي قانونی، دولت می :هبـه یا صلح غیرمعوض  زـ        

 .گیري نماید که شرکت مورد واگذاري در چارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم غیردولتی مشروط بر این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی 

  .رسد  ماه به تصویب هیأت وزیران می ظرف شش ریزي کشور تهیه و مدیریت و برنامه  نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان آیین

الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحالل تا زمانی که بنگاه  م، سهمنقل و انتقال سهاـ 1تبصره        

یابند   وانتقال می یی نقلشوند یا بین دستگاه هاي اجرا بنگاههایی که در اجراي این قانون واگذار می .وانتقال معاف است دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل

و انتقال  همچنین انتقال سهام به شرکتهاي تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل .و انتقال معاف هستند تا زمان واگذاري نیز از شمول مالیات نقل 

  .معاف است

  .باط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاري باشد بر عهده دولت استپرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتـ 2تبصره        

   :این قانون به شرح زیر خواهد بود) 3(تمام شرکتهاي قابل واگذاري مشمول ماده  نحوه واگذاري طرحهاي نیمه ح ـ        

  ـ واگذاري طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده، 1        

  برداري آن،  تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاري سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره ـ مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه2        

    برداري از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی، ـ واگذاري حق بهره3        

  هاي طرح،  طرحهاي غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح براي مدت معین متناسب با هزینه برداري در ـ واگذاري حق بهره4        

، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهاي قابل واگذاري دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها  طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادي ندارد ولی جنبه عمومی تبصره ـ         

  .اتخاذ تصمیم خواهد شد

   :گیرد  و رعایت ترتیب، به روشهاي زیر تصمیم می) الف(بند هیأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجیح ـ 20ماده        

    سهام در بورسهاي داخلی یا خارجی، فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی الف ـ        

    داخلی و یا خارجی، در بازارهاي فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی ب ـ        



    فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره، ج ـ        

ایران ـ  گذاري خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی  مجوزعرضه سهام در بورسهاي خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهـ 1تبصره        

   .شود  قانون اساسی صادر می) 44( چهل و چهارم واگذاري توسط شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل  ـ به پیشنهاد هیأت 1/9/1384مصوب 

در مواردي که پس از برگزاري دو نوبت مزایده، خریداري وجود نداشته باشد واگذاري از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاري مجاز  ـ2تبصره        

هاي فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهاي مشاور و دانش پایه که داراي داراییهاي  ش مذاکره به غیر از واگذاري به تعاونیهمچنین استفاده از رو.است

نیاز باشد به مدیران و  عام که در آنها به استفاده از تخصصهاي مدیریتی فیزیکی و مالی محدودي بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهاي نامشهود باشد و نیز شرکتهاي سهامی

  .تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاري است.یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است

به سایر مدیران %) 5(نج درصد از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پ%) 5(فروش اقساطی حداکثر پنج درصد ـ 3تبصره        

  .شود  شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاري تعیین می.باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است

شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا  ذار میاین ماده واگ» ج« و » ب« وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهاي ـ 4تبصره        

  .در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد

  .است الزامی 1380گذاري خارجی مصوب  در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه ـ 5تبصره        

   :اي دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زیر خواهد بودبندي مناسب واگذاري بنگاهه گذاري و زمان قیمتـ 21ماده        

گذاري عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و  سهام، قیمت در مورد واگذاري از طریق عرضه عمومی الف ـ        

سازي و تصویب هیأت واگذاري  مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان

  .است ـ الزامی 9/1384/ 1ایران ـ مصوب اسالمی  اوراق بهادار جمهوري   سهام رعایت قانون بازار در عرضه عمومی .تعیین خواهد شد

الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط  االجاره و حق ا، قراردادهاي اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مالدر مورد فروش داراییه ب ـ        

صویب هیأت واگذاري سازي و ت الزم براي واگذاري مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چارچوب قانون مناقصات و معامالت دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی

  .باشد

قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاري مزایده  مجلس شوراي اسالمی 1383اي در چارچوب قانون مناقصات مصوب  اي و دو مرحله مـزایده یـک مرحله تبصره ـ        

   .با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معامالت دولتی مجري است

نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده  گذاري جهت تعهد پذیره تواند از خدمات بانک ها و شرکت هاي تأمین سرمایه و سرمایه  سازي می ازمان خصوصیسـ 22ماده        

  .ایندنویسی که به تأیید هیأت واگذاري خواهد رسید خریداري نم توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذیره  گونه مؤسسات می این.نماید

  .رسد ماه از تـصویب این قـانون به تصویب وزیر اموراقتصادي و دارایی می دسـتورالعمل اجرایی این مـاده حـداکثر ظرف مدت سـه        

د خود، که تعهد الزحمه بانک ها، مؤسسات اعتباري و شرکت هاي تأمین سرمایه طرف قراردا شود، حق  سازي اجازه داده می به سازمان خصوصی تبصره ـ        

الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج  ضوابط پرداخت حق.گیرند به صورت درصدي از ارزش کل معامله بپردازد  نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می پذیره

  .خواهد شد

اري سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بالفاصله با انتشار اطالعیه اي در سازي مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذ سازمان خصوصیـ 23ماده        

    :روزنامه کثیراالنتشار موارد زیر را اعالم کند

    نام بنگاه و خالصه اطالعات مالی و مدیریتی آن، -         

    خالصه اي از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، -         

    اند، اي داده سازي، خدمات مشاوره اور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصینام مش -       



    نام و نشانی خریدار، -         

    نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است، -       

    اند، گذاري بنگاه را انجام داده دادگستري یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت نام کارشناس رسمی -       

الع مجلس وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است گزارش فعالیت هاي واگذاري ساالنه طـبق این قانون را، تا پایان اردیبـهشت ماه سال بعـد به اط تبصره ـ        

   .برساند شوراي اسالمی 

قتصادي و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاري، اعضاء وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اـ 24ماده        

قانون اساسی، وزرا، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه هایی که سهام شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد ) 44(شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل

اندرکار  هاي فنی و تخصصی دست سازي و اعضاء شرکتهاي مشاور و کمیته ، اعضاء هیأت عامل، رییس و کارکنان سازمان خصوصی)حسب مورد(گیرد  گذاري قرار میوا

برداري مدیریت قابل واگذاري  ه و حق بهرهالشرکه، حقوق مالکان الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم واگذاري حق ندارند به

   .را، خریداري نمایند

گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا   هایی که بر خالف حکم این ماده صورت می کلیه معامالت و واگذاريـ 1تبصره        

  .واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند

و اصالحات بعدي آن تسري  1337حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ـ 2تبصره        

  .یابد  می

1.شودنیز میگیرند آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاري قرار می) 2(و ) 1(هاي حکم این ماده و تبصرهـ 3تبصره        
  

گذاري جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی  سازي قبل از واگذاري سهام کنترلی شرکت هاي دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه سازمان خصوصیـ 25 ماده        

چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید .نماید  ا، در واگذاري شرط میوري شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه ر و بهره

  .سازي هیأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد به پیشنهاد سازمان خصوصی

نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد .تعهدات خواهد بود انتقال قطعی سهام یا آزادسازي ضمانت هاي خریدار متناسب با انجام این

  .بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازي ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاري خواهد رسید

االختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر  عنوان نماینده تام سازي را به تواند رییس سازمان خصوصی  وزیر امور اقتصادي و دارایی میـ 26ماده        

  .واگذاري موضوع این قانون تعیین کند

  .سازي با توجه به مأموریت هاي جدید توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اساسنامه سازمان خصوصیـ 27ماده        

  .هاي سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید سازي مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست سازمان خصوصیـ 1تبصره        

  .سازي کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند دستگاه هاي اجرایی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصیـ 2هتبصر        

سازي مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین  سازمان خصوصیـ 3تبصره        

  .فاده کنداست

دولت مجاز است براي آموزش هاي کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازي، هر ساله یک ردیف اعتبار در  ـ4تبصره        

) 44(اي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم اي که به پیشنهاد هیأت واگذاري به تصویب شوراي عالی اجر نامه اعتبارات این ردیف طبق آیین.قانون بودجه منظور نماید

   .شود  قانون اساسی خواهد رسید هزینه می

                                                             
  .مجلس شوراي اسالمی 07/6/1395قانون اساسی مصوب مورخ ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم استقانون اجراي سی) 24(و ) 6(، )3(قانون اصالح مواد ) 4(اصالحی به موجب ماده .  1



   :قانون اساسی به شرح زیر است) 44(منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز براي اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم ـ 28ماده        

دالر خط اعتباري جهت تأمین مالی ) 10.000.000.000(ایران مکلفند ساالنه حداقل ده میلیارد  کزي جمهوري اسالمیـ وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مر1        

  .هاي غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند هاي بخشگذاري سرمایه

ایران و بانک هاي عامل چهل درصد  بانک مرکزي جمهوري اسالمیـ دولت مکلف است سیاست هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزي 2        

ی و اقتصادي به از مانده حساب ذخیره ارزي سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح هاي داراي توجیه فن%) 40(

   .برداشت از حساب ذخیره ارزي در آن سال کمتر باشد%) 40( درصد ل نباید از چهلدرهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسا.متقاضیان پرداخت نماید

منظور افزایش سهم تسهیالت ارزي به بخش غیردولتی، بخشی از  شود به  ایران اجازه داده می ـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزي و بانک مرکزي جمهوري اسالمی3        

عنوان سپرده در بانک هاي عامل جهت باز کردن خط اعتباري ارزي توسط بانک هاي عامل و بانک  ایران را به نک مرکزي جمهوري اسالمیارز حساب ذخیره ارزي و یا ارز با

  .هاي خارجی و پرداخت تسهیالت بیشتر منظور نماید

ز جمله شرکت هاي مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد هاي موضوع این قانون ا سیاست هاي کلی، وجوه حاصل از واگذاري) د( باتوجه به بندـ 29ماده        

   :شود  داري کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می خزانه

    هاي مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی، ـ ایجاد خوداتکایی براي خانواده1        

    این قانون،) 34( منظور فقرزدایی، شامل تخفیف هاي موضوع ماده هاي فراگیر ملی به عاونیاز درآمدهاي حاصل از واگذاري به ت%) 30( ـ اختصاص سی درصد2        

    یافته، ـ ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه3        

دولتی با اولویت بنگاههاي واگذار شده و نیز براي ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غیر براي تقویت تعاونی) وجوه اداره شده(ـ اعطاء تسهیالت 4        

    یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، هاي غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه گذاري بخش سرمایه

    یافته، عهمنظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توس به%) 49(هاي غیردولتی تا سقف چهل و نه  ـ مشارکت شرکت هاي دولتی با بخش 5        

    تمام شرکت هاي دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون، ـ تکمیل طرح هاي نیمه 6        

    هاي نوین با فناوري پیشرفته و پرخطر، ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه7        

   .سازي بنگاهها جهت واگذاري ـ بازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آماده 8        

  .اعتبارات بندهاي فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد ـ1تبصره        

ریزي کشور  ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري سازمان مدیریت و برنامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه آیین ـ2تبصره        

  .رسد  تهیه و به تصویب هیأت وزیران میو وزارت تعاون 

  .1گردد  ایران تنفیذ می قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی) 24(تا ) 20(مواد ـ 30ماده        

                                                             
گذاري سهام داوري است و این موضوع در قراردادهاي تنظیمی وا رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک ازتصمیمها در امر واگذاري درصالحیت هیأت - 20ماده   - 1

  .رسد شود و به امضاي طرفین قرارداد می قید می

  

  :این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است) 20(هیأت داوري موضوع ماده - 21ماده  

سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور و تصویب هیأت وزیران براي  ي و رئیسپنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترك وزیر امور اقتصادي و دارائی، وزیر دادگستر - 1

  .مدت شش سال

  .رئیس اتاق تعاون - 2

  .رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران - 3



نون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب ماه از تصویب این قا قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه) 24(دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  ـ1تبصره        

  .هیأت واگذاري خواهد رسید

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي ریاست مجلس ) 138( و یکصد و سی و هشتم) 85( مصوبات این شورا در اجراي اصول هشتاد و پنجمـ 2تبصره        

  .غایرت از سوي رییس مجلس شوراي اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کنددر صورت اعالم م.گردد شوراي اسالمی ارسال می

گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههاي دولتی که از نظر   ربط قطع می کارکنان بنگاههاي دولتی واگذارشده با دستگاه هاي اجرایی ذي  ارتباط استخدامی ـ31ماده        

ربط  هاي خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت هاي دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه هاي اجرایی ذي زنشستگی تابع صندوقمقررات با

رداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعایت ضوابط پ  گردد، می  در اجراي سیاست هاي فروش سهام، قطع می

  .بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند

رداخت حق کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پ تبصره ـ        

  .هاي فوق مجري خواهد بود نسبت به افراد و صندوق 1354قانون تأمین اجتماعی مصوب ) 50(و ) 49(جمله مواد  بیمه از

ایران ـ  قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی قوه قضائیه مکلف است براي رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجراي اینـ 32ماده        

  .نماید  این شعب منحصراً به دعاوي و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می.ب خاصی را تعیین کندشع ـ  1/9/1384مصوب

  

ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم  قوه قضائیه مکلف است الیحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش تبصره ـ        

  .می نمایدمجلس شوراي اسال

هاي ارزیابی کیفیت با استانداردهاي بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظامـ 33ماده        

ت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به بندي اعمال استانداردها ظرف مد نامه اجرایی این ماده شامل زمان آیین.باشد بنگاههاي اقتصادي می

   .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت         

هام بنگاههاي مجموع ارزش س%) 40(منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد  به  گسترش مالکیت عمومی   در اجراي سیاست ـ34ماده          

   :این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید) 2(قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده 

  .ره تقسیط ده سالهتخفیف در قیمت سهام واگذاري با دو%) 50(درصد  در مورد دو دهک پایین درآمدي با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه  الف ـ        

  .سال حسب مورد داده خواهد شد در مورد چهار دهک بعدي تقسیط تا ده  ب ـ        

  .گذاري، قیمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود مبناء قیمتـ 1تبصره        

  .شود  درآمد منظور میهاي بالعوض به اقشار کم  این ماده به حساب کمک» الف« هاي مذکور در بند  تخفیفـ 2تبصره        

                                                                                                                                                                                                    
اي است که به تصویب هیأت وزیران خواهد  نامه آن براساس آئین لسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیمنحوه تشکیل ج. گیري خواهد کرد این هیأت در مورد شکایات و اختالفات مربوط به واگذاري، رسیدگی و تصمیم 

  .رسید

باید در صورت مجلس قید و به  نظر اقلیت نیز (داراي اعتبار قانونی است هاي آن با رأي اکثریت اعضاي حاضر در جلسه جلسات هیأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم - 22ماده  

  ).امضاء برسد

مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخیر یکی از طرفین نسبت  االجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت رأي هیأت داوري پس از ده روز از تاریخ ابالغ به طرفین، قطعی و الزم - 23ماده  

شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض . صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی کهبه رأي صادره اعتراض داشته 

  .االجراست رأي صادره قطعی و الزم. نماید رأي مقتضی صادر می رسیدگی و

محکومیت قابل خرید دیگر مسؤوالن و مجریان امر واگذاري را درقبال خطاهاي  ؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هردولت مکلف است مس - 24ماده  

ها و مخارجی را که هر یک از مسؤوالن و مجریان امر  گر کلیه هزینه اي بیمه کند که بیمه گونه ود بهچه به عنوان مسؤولیت انفرادي، به هزینه خ غیرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و

 .شوند، بپردازد تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می واگذاري،



ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از  وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با همکاري وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهاي ذيـ 3تبصره        

  .م به مشموالن را فراهم نمایدو دقیق شناسایی و شرایط واگذاري سها تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهاي علمی 

شده و از ترکیب آنها شرکت هاي  این قانون در قالب شرکت هاي تعاونی شهرستانی ساماندهی) 34(ماده» ب« و » الف« مشمولین بندهاي ـ 35ماده        

است جهت پذیرفته شدن شرکت هاي مذکور در بورس  لت موظف دو.کنند  تجارت فعالیت می تشکیل و بر اساس قانون  سهامی   گذاري استانی به صورت شرکت هاي سرمایه

  1.هاي الزم را انجام دهد اوراق بهادار کمک

گذاري استانی تقسیم  از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقیماً بین شرکت هاي سرمایه) 34(سازي موظف است سهام موضوع ماده سازمان خصوصی ـ36ماده        

  .هاي شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد گذاري استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی ي سرمایهسهم هر یک از شرکت ها.کند

  .گذاري استانی از مالیات معاف است سازي به شرکت هاي سرمایه نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصیـ 1تبصره        

سازي، همچنین افزایش سرمایه در شرکت هاي تعاونی  ی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصیگذاري استان افزایش سرمایه در شرکت هاي سرمایهـ 2تبصره        

  .گذاري استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت هاي سرمایه

ز ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین گذاري استانی قبل ا فروش سهام واگذار شده به شرکت هاي سرمایهـ 37ماده        

  .شود  نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می

گذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت هاي مشمول اي وا را به گونه) 34(دولت مکلف است سهام موضوع ماده ـ 38ماده        

نامه  آیین.گذاري استانی نخواهند بود این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت هاي سرمایه) 86(در انتخاب مدیران، دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده .واگذاري را فراهم ننماید

ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به  ذي هاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت تعاون و با همکاري نهادهاي اجرایی این فصل با پیشن

  .ایران خواهد رسید قانون اساسی جمهوري اسالمی) 44(تصویب شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي ریاست مجلس شوراي ) 138(و یکصد و سی و هشتم ) 85(این شورا در اجراي اصول هشتاد و پنجم مصوبات  تبصره ـ        

  .در صورت اعالم مغایرت از سوي رییس مجلس شوراي اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.گردد اسالمی ارسال می

  فصل هفتم ـ هیأت واگذاري و وظایف آن        

    :گردد  اقتصادي و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می منظور هماهنگی در اجراي مواد این قانون هیأت واگذاري به ریاست وزیر امور بهـ 39ماده        

    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، ذي ـ وزیر وزارتخانه 4        

  . عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسالمی ـ دو نفر از نمایندگان مجلس به 5        

  .کند  اقتصادي و دارایی ابالغ می ر را وزیر امورمصوبات هیأت مذکو.سازي مستقر است دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی        

   :وظایف و اختیارات هیأت واگذاري به شرح زیر است ـ 40ماده         

  الف ـ         
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    هاي کلی واگذاري و تعیین تکلیف بنگاههاي مشمول واگذاري، مشی ها و خط ـ اجراي برنامه1

    و نحوه دریافت بهاي حقوق قابل واگذاري، نامه نظام اقساطی واگذاري ـ تهیه آیین2        

    هاي مذکور در همین چارچوب، گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شیوه هاي قیمت نامه شیوه ـ تهیه آیین3        

    ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،4        

    ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروي انسانی شاغل، 5        

     ، نامه فعالیت هاي فرهنگی ـ تبلیغاتی براي بسترسازي، بهبود و شفافیت امر واگذاري ـ تهیه نظام 6        

    مشمول واگذاري در بورس هاي خارجی، ـ تهیه پیشنهاد واگذاري بلوکی بنگاههاي7        

    نامه نحوه واگذاري سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان، ـ تهیه آیین 8        

  .قانون اساسی برسد) 44( چهارم  و   چهل موارد فوق باید به تصویب شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل ـ 1تبصره        

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي ریاست مجلس ) 138(هشتم  و  و یکصد و سی ) 85(در اجراي اصول هشتاد و پنجم  مصوبات این شوراـ 2تبصره        

  .گردد و در صورت اعالم مغایرت از سوي رییس مجلس شوراي اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند شوراي اسالمی ارسال می

  ـب         

    اندرکاران امر واگذاري، نامه نحوه بیمه مجریان و دست ـ تصویب آیین1

بندي الزم به همراه میزان و روش واگذاري آنها در هر  ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان2        

اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاري با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت بندي  فهرست مذکور شامل برنامه زمان.سال

    شود،  ربط تهیه می ذي

    ـ تصویب قیمت موارد واگذاري،3        

ت و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعیین اختیارا4        

  اعمال تخفیفات و جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، 

    این قانون، ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی هاي الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاري از طریق مذاکره با رعایت مفاد 5        

    الزحمه آنها، نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق ـ تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهاي تعهد پذیره 6        

   .این قانون) 30(ـ تصویب دستورالعمل ماده 7         

   قانون اساسی و وظایف آن) 44(اصل چهل و چهارم فصل هشتم ـ شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی

قانون اساسی براي ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل ) 44(شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم ـ 41ماده        

   :شود  می

    عنوان رییس شورا، ـ رییس جمهور یا معاون اول وي به1        

    ،)دبیر شورا(ـ وزیر امور اقتصادي و دارایی 2        



    ـ وزیر تعاون،3        

    ربط، هاي ذي ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه4        

    ـ وزیر دادگستري، 5        

    ـ وزیر اطالعات، 6        

    ریزي کشور، ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه7        

    ایران، انک مرکزي جمهوري اسالمیـ رییس کل ب 8        

    ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،9        

    ـ دادستان کل کشور،10        

    ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور،11        

    ـ رییس دیوان محاسبات کشور،12        

    ، ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسالمی13        

    ایران، ـ رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی14        

    ـ رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،15        

    ایران، ـ رییس اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی16        

    مور اقتصادي و دارایی با حکم رییس جمهور،هاي خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر ا ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش17        

    سازي، ـ رییس سازمان خصوصی18        

  .ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار19        

) 42(ول تبصره مادهنامه مشم رسد و این آیین به تصویب می) 6(تا) 1(اي اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهاي نامه این شورا طبق آیین ـ1تبصره        

  .خواهد بود

  .شود دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادي و دارایی تشکیل میـ 2تبصره        

   :قانون اساسی به شرح زیر است) 44( و چهارم چهل   وظایف و اختیارات شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصلـ 42ماده        

    هاي اجرایی ساالنه، مشی ـ تبیین سیاست ها و خط1        

    قانون اساسی،) 44(  و چهارم چهل  ـ نظارت بر فرآیند اجراي قوانین و مقررات مرتبط با سیاست هاي کلی اصل 2        

    قانون اساسی،) 44( و چهارم   چهل  ـ سازماندهی فعالیت هاي فرهنگی ـ تبلیغاتی براي اجراي سیاست هاي کلی اصل3        

    ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، نامه ها، نظام ها، دستورالعمل نامه ـ تصویب آیین4        



    منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراي آنها، قانون اساسی به) 44( و چهارم   چهل  هاي اجرایی براي تحقق اهداف سیاست هاي کلی اصل ـ تصویب شاخص 5        

    ـ تدوین سازوکارهاي جلوگیري از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، 6        

    ـ تبیین نقش سیاستگذاري و هدایت و نظارت دولت،7        

    قانون اساسی،) 44( و چهارم  چهل  ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه هاي اجرایی در اجراي سیاست هاي کلی اصل  8        

  .گذاري، کارآفرینی و بهبود فضاي کسب و کار ات الزم براي تشویق عموم به سرمایهـ تمهید9        

       .نماید  مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادي و دارایی ابالغ می تبصره ـ        

  فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار 

  .لتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند، دو هاي عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تمامی ـ 43ماده        

بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته ) اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی(هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم ـ 44ماده        

   :وع است باشد به نحوي که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممن

  .ـ مشخص کردن قیمت هاي خرید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم1        

  .ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار2        

  همسان به طرف هاي تجاري آمیز در معامالت  ـ تحمیل شرایط تبعیض3        

  .ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها4        

  .ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف هاي دیگر که بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد 5        

  .ـ تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص 6        

  .ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار7        

  .منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است هاي کارگري و کارفرمایی به قراردادهاي میان تشکل تبصره ـ        

   :شود، ممنوع است  اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت می ـ45ماده        

   احتکار و استنکاف از معامله الف ـ        

  .ـ استنکاف فردي یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاال یا خدمت موضوع معامله1        

  .ه و یا محدود کردن معامالت آنها با رقیبـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامل2        

سازي، اقدام یا امتناع منجر به باال رفتن ساختگی قیمت کاال یا  ـ ذخیره یا نابود کردن کاال یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوي که این ذخیره3        

  .ا واسطه انجام گیردکه به طور مستقیم یا ب خدمت در بازار شود، اعم از این

   آمیز گذاري تبعیض قیمت ب ـ        



رغم یکسان بودن شرایط عرضه و یا تقاضاي کاال یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به 

  .هاي جانبی آن باشد هاي حمل و سایر هزینه معامله و هزینه

   تبعیض در شرایط معامله ج ـ        

  .آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان قائل شدن شرایط تبعیض

    گذاري تهاجمی قیمت د ـ         

  تر از هزینه تمام شده آن به نحوي که لطمه جدي به  ـ عرضه کاال یا خدمت به قیمتی پایین1        

  .شخاص جدید به بازار شوددیگران وارد کند یا مانع ورود ا

  .ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدي به دیگران شود2        

  .تشخیص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است تبصره ـ        

   :کننده هـ ـ اظهارات گمراه         

   :هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که        

  .جلوه دهد ـ کاال یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کاال و یا خدمت رقبا را نازل1        

  .ـ کاالي تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیري یا کهنه را نو معرفی کند2        

مه تعهد به تعویض، نگهداري، تعمیر کاال یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنا3        

  .در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد

  .شود، فریب دهد  ـ اشخاص را از حیث قیمت کاال یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می4        

  وـ فروش یا خرید اجباري          

  .ـ منوط کردن فروش یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعکس1        

  .ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضاي کاال یا خدمت دیگري ارتباط داده شود2        

  .له با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزدـ معام3        

   عرضه کاال یا خدمت غیراستاندارد زـ        

، تکمیل و یا صالح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت شده توسط مراجع ذي عرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهاي اجباري اعالم

  .بندي بسته

   مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب ح ـ        

نتقال سهام، افشاء اسرار، ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأي، ا

  .هاي مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد ت بـنگاهها و یا شرکت ها یا روشمداخـله در معامال

   سوء استفاده از وضعیت اقتصادي مسلط ط ـ        



   :هاي زیر سوءاستفاده از وضعیت اقتصادي مسلط به یکی از روش        

    تی غیرمتعارف،ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صور1        

    ـ تحمیل شرایط قراردادي غیرمنصفانه،2        

    منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به3        

    منظور مشکل کردن ورود رقباي جدید یا حذف بنگاهها یا شرکت هاي رقیب در یک فعالیت خاص، ـ ایجاد مانع به4        

    ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاري، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، 5        

  .صورتی که منجر به اخالل در رقابت شود ـ تملک سرمایه و سهام شرکت ها به 6        

  ي ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد          

   :کاال یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر مشروط کردن عرضه

  .ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وي در تعیین قیمت فروش به هر شکلی1        

کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت  اري میـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتی معین، براي بنگاه یا شرکتی که از او کاال یا خدمت خرید2        

  .مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی

  ك ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص          

  .ص ثالثبرداري غیرمجاز از هرگونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاري، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخا ـ کسب و بهره1        

  .، قبل از افشاء یا اعالن عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث برداري غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجع رسمی ـ کسب و بهره2        

  .ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث3        

وران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور هیچ یک از مدیران، مشاـ 46ماده        

  .همزمان متصدي سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا داراي فعالیت مشابه باشند

ت ها یا بنگاههاي دیگر را به نحوي تمـلک کند که موجب اخالل در رقابت در یک و یا چند هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرک ـ47ماده        

  .بازار گردد

   :موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است تبصره ـ        

که از حق رأي سهام براي اخالل در  تغال دارد، مادامیگري که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اش وسیله کارگزار یا کارگزار معامله ـ تملک سهام یا سرمایه به1        

  .رقابت سوءاستفاده نشود

که منجر به اعمال حق  ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت ها و بنگاههاي فعال در بازار یک کاال یا یک خدمت مشروط بر این2        

  .رأي در این شرکت ها یا بنگاهها نشود

که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطالع شوراي رقابت  ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراري تملک شده باشد، مشروط بر این3       

  .کند، تملک ادامه نیابد  برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می

   :وارد زیر ممنوع استادغام شرکت ها یا بنگاهها در م ـ48ماده      



  .اعمال شود) 45(ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده1        

  .ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کاال یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد2        

  .ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود3        

  .کننده در بازار شود غام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترلـ هرگاه اد4        

پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به  در مواردي که پیشگیري از توقف فعالیت بنگاهها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکانـ 1تبصره        

  .این ماده شود، مجاز است) 4(و ) 3(بندهاي 

  .کند  دامنه تمرکز شدید را شوراي رقابت تعیین و اعالم میـ 2تبصره        

شوراي رقابت مکلف است .این قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت کسب تکلیف کنند) 48(و ) 47(توانند در مورد شمول مواد   بنگاهها و شرکت ها میـ 49ماده        

در صورت .وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعالم کند طور کتبی یا به در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا

  .ودش  این قانون به اقدامات موضوع استعالم یا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می) 48(و ) 47(اعالم عدم شمول مواد 

  .پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند  کاالها یا خدمات می) خرده فروشی(افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی  ـ 50ماده        

صورت شوراي رقابت اختیار خواهد داشت  این قانون شود، در این) 48(تا ) 44(حقوق و امتیازات انحصاري ناشی از مالکیت فکري نباید موجب نقض مواد ـ 51ماده        

   :یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند

    توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاري، - الف        

  ایط و تعهدات مندرج در آن،منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام یا بخشی از شر -ب        

  .این ماده» ب«و » الف«ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهاي  ابطال قراردادها، توافق - ج        

آمیز به یک یا چند بنگاه یا  ، به صورت تبعیض)یا مشابه آن ریالی، ارزي، اعتباري، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطالعات(هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی  ـ 52ماده        

  .شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود، ممنوع است

   :شرح زیر است ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به.شود  تشکیل می» شوراي رقابت« براي نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان  ـ 53ماده        

  الف ـ ترکیب اعضاء          

جلس شوراي ـ سه نماینده مجلس از بین اعضاي کمیسیون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب م1        

  .عنوان ناظر به  اسالمی 

  .س قوه قضائیهـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم ریی 2        

  .ـ دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و حکم رییس جمهور3        

  .جمهور ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پیشنهاد وزیر دادگستري و حکم رییس4        

  .نی و حکم رییس جمهورـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگا 5        

  .ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور 6        



  .ریزي کشور و حکم رییس جمهور ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه7        

  .امور اقتـصادي و دارایی و حکم رییس جمهور ـ یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر 8        

  .ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 9        

  .ایران  ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی10        

  .شود  پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس جمهور منصوب میبه ) 2(رییس شورا از بین صاحبنظران اقتصادي عـضو شورا، مـوضوع بند ـ 1تبصره        

  .شود  نایب رییس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس شورا منصوب میـ 2تبصره        

  ب ـ شرایط انتخاب اعضاء          

    ـ تابعیت جمهوري اسالمی ایران،1        

    ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن،2        

زیربنایی و  ـ دارا بودن مدرك دکتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك کارشناسی براي صاحبنظران تجاري و صنعتی و خدمات3        

    مالی،

    به تقصیر یا به تقلب، و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی مکرر قانون مجازات اسالمی ) 62(ـ نداشتن محکومیتهاي موضوع ماده 4        

    ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط، 5        

  ) 7/9/1372مصوب (قانون رسیدگی به تخلفات اداري ) 9(به باال موضوع ماده» د« از بند  ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی  6        

   .اد مانع انتخاب نخواهد بودبه استثناء قاضی، بازنشسته بودن افر تبصره ـ        

اي دولتی مستقل زیر نظر رییس  اي شوراي رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت هاي دبیرخانه به ـ 54ماده        

تغییرات بعدي تشکیالت مرکز ملی رقابت با .شود  یب هیأت وزیران تعیین میشود که تشکیالت آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصو  جمهور تشکیل می

  .ریزي کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود پیشنهاد شوراي رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

  .باشد رییس شوراي رقابت، رییس مرکز ملی رقابت نیز می ـ1تبصره         

  .ها و دستگاه ها و مؤسسات دولتی است و پیمانی وزارتخانه وي انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمیدر تأمین نیر ـ2تبصره        

   .رسد  نامه تشویق اعضاء شوراي رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می آیینـ 3تبصره        

   :شرح زیر است دوره تصدي، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به ـ 55ماده        

جاز خواهد ـ دوره تصدي عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضی دو دوره و براي سایر اعضاء یک دوره دیگر م1        

  .بود

  .شوند، به میزان بقیه دوره تصدي عضو قبلی خواهد بود  ـ دوره تصدي کسانی که به دالیلی جانشین اعضاء شورا می2        

  .است ـ اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه براي عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی3        



، خصوصی یا تعاونی  توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگري در بخش عمومی  افراد مذکور نمی.وقت است صورت تمام ت بهـ اشتغال رییس و اعضاء شوراي رقاب4        

  .داشته باشند

این ) 53(ماده ) الف( بند) 10(و ) 9(، )8(دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء  ـ اعضاء هیأت علمیتبصره         

  .قانون از شمول این بند مستثنی هستند

نون نحوه رسیدگی ـ به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رییس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قا 5        

  .قضات رسیدگی خواهد شد هاي انتظامی قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاهبه تخلفات اداري و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه 

   :شرح زیر است تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به ـ 56ماده        

   :مگر در موارد زیرتوان برخالف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد   ـ هیچ یک از اعضاء شوراي رقابت را نمی1        

  .ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا الف ـ        

  .این قانون) 53(ماده » ب«بند » 5«و » 3«محکومیت هاي مذکور در جزءهاي  ب ـ        

  .این قانون) 76(و ) 75(استفاده از مقررات مواد  محکومیت قطعی به دلیل سوءج ـ         

  .از دست دادن اهلیت استیفاء د ـ        

  .غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شوراي رقابت هـ ـ        

  .به تشخیص اکثریت اعضاء شوراي رقابت) 76(و ) 75(این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد ) 68(نقض تکالیف و محدودیت هاي موضوع ماده  وـ        

و گیري داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دالیل و مدارك  ـ در صورت کناره2        

مرجع مزبور مکلف است حداکثر .شود  کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعالم می ع انتصابمستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وي به مرج

  .این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شوراي رقابت معرفی کند) 53(ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده

  .کنند، تحت تعقیب قرار داد  و یا اظهاراتی که به استناد قانون می  ت در چارچوب وظایف قانونیتوان به دلیل اتخاذ تصمیما  ـ اعضاء شوراي رقابت را نمی3        

  .گیري مطابق مقررات این فصل از استقالل کامل برخوردار است ـ شوراي رقابت در رسیدگی و تصمیم4        

تصمیمات شورا با رأي اکثریت اعضاي صاحب .غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشتجلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رییس و در  ـ 57ماده        

این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأي حداقل یک قاضی ) 61(که از پنج رأي کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده  رأي مشروط بر آن

  .عضو نیز در آن مثبت باشد

   :عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد ـ 58ه ماد        

  .هاي ضد رقابتی و معافیت هاي موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوص امور موردي مندرج در این قانون ـ تشخیص مصادیق رویه1        

  .)48(تا ) 44(وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها و خدمات مرتبط با مواد ـ ارزیابی 2        

  .هاي داخلی شورا منظور اجراي این فصل و دستورالعمل هاي الزم به ـ تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل3        

  .ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت براي تنظیم لوایح مورد نیاز4        

  .ویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعایت مقررات مربوطـ تص 5        



اي تصویب کننده بخشی را بر تواند در حوزه کاال یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم  شوراي رقابت می ـ 59ماده        

  .کننده بخشی واگذار نماید خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی

» ب«ا، مطابق بند شرایط انتخاب اعضاء این نهاده.شود  کننده بخشی به پیشنهاد شوراي رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می ترکیب اعضاء نهادهاي تنظیم        

  .بینی شده در این قانون براي اعضاء شوراي رقابت را برعهده دارند این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیت هاي پیش) 53(ماده

  .کند بگیرد یا اقدامی رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شوراي  کننده بخشی نمی در هر حال هیچ نهاد تنظیم        

   :شرح زیر است اختیار شورا براي بازرسی و تحقیق به ـ 60ماده        

  الف ـ بازرسی          

هها و شرکت ها را بازرسی کند و اجازه ورود هاي طرح شده، بنگا شوراي رقابت اختیار دارد در اجراي وظایف و مأموریت هاي خود براي رسیدگی به دعاوي و پرونده        

شرکت در جلسات مجامع .ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت هاي اقتصادي، اموال، رایانه به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه

      .هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است آوري اطالعات مورد نیاز از جمله مصوبات و جمع عمومی 

  ب ـ تحقیق  

   :شکایات را انجام دهد شورا اختیار دارد در اجراي وظایف و مأموریت هاي خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و        

  .منظور انجام تحقیقات از او در شورا یا مرکز بهـ احضار مشتکی عنه براي حضور 1        

  .منظور رسیدگی به شکایات ضروري تشخیص داده شود ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به2        

  .بتی از اشخاص حقیقی و حقوقیهاي ضدرقا مرتبط با رویه) از کاغذي یا الکترونیکی اعم(گزارش، اطالعات، مدارك، مستندات و سوابق  ـ درخواست3        

  .ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی4        

ا یا یکی از شوراي رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراي این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورـ 1تبصره        

قاضی موظف است حداکثر ظرف .شوند، درخواست کند  انتخاب و معرفی می) از بین قضات با حداقل ده سال سابقه(قاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضائیه  پنج

   .انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.دوهفته تصمیم بگیرد

قیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت تواند امر تح  شورا می ـ2تبصره        

  .اند، ارجاع کند شده

این قانون ) 48(تا ) 44(هاي ضدرقابتی موضوع مواد  هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه ـ 61ماده        

   :تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد  توسط بنگاهی اعمال شده است، می

  .این قانون) 48(تا  )44(هاي ضدرقابتی موضوع مواد  ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه1        

  .هاي ضدرقابتی مورد نظر تبط با آن از ادامه رویههاي مر ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق2        

  .ضدرقابتی یا عدم تکرار آن ـ دستور به توقف هر رویه3        

  .در جهت شفافیت بیشتر بازار رسانی عمومی ـ اطالع4        

  .اند این قانون انتخاب شده) 46(ـ دستور به عزل مدیرانی که برخالف مقررات ماده  5        



  .این قانون حاصل شده است) 47(ـ دستور به واگذاري سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکت ها که برخالف ماده  6        

  .این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت هاي ادغام شده) 48(ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده 7        

است از طریق مراجع  این قانون تحصیل شده ) 48(تا ) 44(هاي ضدرقابتی موضوع مواد  دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویهـ  8        

  .صالح قضائی ذي

  .ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص9        

هاي  مدیره شرکت ها یا ارائه پیشنهاد الزم به دولت درخصوص اصالح اساسنامه یا هیأت  عمومی ـ دستور به اصالح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع10      

  . شرکت ها و مؤسسات بخش عمومی

  .ـ الزام بنگاهها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاري11        

  .این قانون) 45(ریال، در صورت نقض ممنوعیت هاي ماده ) 1.000.000.000(ریال تا یک میلیارد ) 10.000.000(ـ تعیین جریمه نقدي از ده میلیون 12        

بازرگانی و دادگستري تهیه و  دي و دارایی، هاي امور اقتصا نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدي متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه آیین        

  .رسد  تصویب هیأت وزیران می به

هاي ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله  شوراي رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه ـ 62ماده        

هاي صنفی،  هاي بخشی، سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت، تشکل کننده کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیمکل یا دادستان محل، دیوان محاسبات  دادستان

این قانون ) 61(هاي ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده  کنندگان و دیگر سازمان هاي غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه هاي حمایت از حقوق مصرف انجمن

توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل   طرفین می.شورا مکلف است براي رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابالغ نماید.دبگیر تصمیم

  .معرفی نمایند یا الیحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند

در صورت بروز .اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شدتخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب  تبصره ـ        

قانون نظام صنفی و ) 53(اي مرکب از یکی از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده  اختالف، حل اختالف با کمیته

  .محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستري خواهد بود.رأي اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است.واهد بودیک نفر به انتخاب وزیر دادگستري خ

این قانون ) 64(نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده  ، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ به ذي)61(موجب ماده  تصمیمات شوراي رقابت به ـ 63ماده        

در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت .راي اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بوداین مدت ب.است

  .تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است

زینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیراالنتشار در مواردي که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به ه تبصره ـ        

  .منتشر شود

   :شرح زیر است گیري در این هیأت به محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم ـ 64ماده        

   :شود  ـ هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می1        

  .سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه الف ـ        

  .دو صاحبنظر اقتصادي به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و حکم رییس جمهور ب ـ        

  .رگانی و حکم رییس جمهوردو صاحبنظر در فعالیت هاي تجاري و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترك وزراء صنایع و معادن و باز ج ـ        



سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، .ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل داراي پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند2        

و ) 55(و مواد ) 53(ماده » ب« و مزایاي آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند  و حقوق اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی 

  .این قانون ذکر شده است) 56(

   :شرح زیر است گیري هیأت تجدیدنظر به ـ نحوه تصمیم3        

این قانون در عین حال باید متضمن ) 61(تصمیمات ماده تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأي تجدیدنظر در مورد تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به  الف ـ        

  .موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد

تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز   هیأت تجدیدنظر می ب ـ        

  .اند، ارجاع کند صالحیت شده

  .تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصالح کند یا مستقالً تصمیم دیگري بگیرد  هیأت تجدیدنظر می ج ـ        

  .االجراي خواهد بود شرح بند فوق قطعی و الزم تصمیمات هیأت تجدیدنظر بهدـ         

توانند حضوراً یا با ارائه   وا را براي اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود میتواند طرفین دع  ـ هیأت تجدیدنظر می4        

تصمیم  ات مضبوط در پرونده،الیحه دفاعیه نسبت به اداي توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارك و مستند

  .مقتضی خواهد گرفت

موجب ماده  نفع به نفع قابل اجراي است و تجدید نظرخواهی ذي این قانون پس از ابالغ به ذي ) 61(ماده » 12«تصمیمات شوراي رقابت جز در مورد بند  ـ 65ماده        

  .مانع اجراي نخواهد شد) 63(

گیري هیأت تجدیدنظر، توقف اجراي تصمیم شوراي رقابت را تقاضا کند و هیأت  واهی یا پس از آن تا زمان تصمیمتواند همزمان با تجدید نظرخ  نفع می در هر صورت ذي    

  .تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراي تصمیمات شوراي رقابت را صادر کند  تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می

توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شوراي رقابت   هاي ضدرقابتی مذکور در این قانون، می دیده از رویه ی خسارتاشخاص حقیقی و حقوق ـ66ماده    

ون در صورتی به دادگاه ضمن رعایت مقررات این قان.منظور جبران خسارت به دادگاه صالحیتدار دادخواست بدهند هاي ضدرقابتی، به  یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه

  .کند که خواهان رونوشت رأي قطعی شوراي رقابت یا هیأت تجدید نظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد  دادخواست رسیدگی می

شود، اشخاص   ر منتشر میداشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیراالنتشا  در مواردي که تصمیمات شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبۀ عمومی تبصره ـ        

صدور حکم به جبران خسارت، .توانند با أخذ گواهی از شوراي رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صالحیتدار بدهند  نفع می ثالث ذي

گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعالم پاسخ شوراي رقابت از رسیدگی خودداري  منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضاي صدور

  .رسیدگی شورا به درخواست هاي موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.نماید  می

ار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی تواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صالحیتد  شوراي رقابت می ـ 67ماده        

  .درخواست رسیدگی کند 

   :شرح زیر است هاي اعضاء شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به تکالیف و محدودیت ـ 68ماده        

و انقالب در امور  یین دادرسی دادگاههاي عمومیقانون آ) 91(گیري در موارد موضوع ماده  ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم1        

 مدنی 

باطل و فاقد اثر قانونی خواهد  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،

  .بود

گیري منع شوند، شوراي رقابت  یا افرادي از اعضاء شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیمچنانچه بنا به محدودیت فوق فرد  تبصره ـ        

  .کند  کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را براي رسیدگی به این موضوع می یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی



  ـ وظیفه حفظ اطالعات داخلی 2         

د اطالعات داخلی اعضاء شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبالً در این سمت ها مشغول به کار بوده است، نبای        

طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره  اند، فاش کنند یا به بنگاهها، شرکت ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطالع یافته

  .بگیرند

 ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم3         

خاص از مقررات این قانون به اعضاء شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکت ها یا اش

  .ورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنندص

هاي مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراي  ها و دستورالعمل نامه شوراي رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین ـ 69ماده        

  .این فصل را تنظیم و براي عموم منتشر کند

  .شود  اي رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراي احکام مدنی دادگستري اجرا میتصمیمات قطعی شورـ 70ماده        

نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعالمات و وصول شـکایات به پیشنـهاد شوراي رقابت حداکثـر ظرف مدت  آیین ـ71ماده        

  .رسد  ران میتصویب هیأت وزی  مـاه به شـش

هاي ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خالف  هر کس براي أخذ گواهی یا مجوزهاي موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه ـ72ماده        

تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداري کند و همچنین هر کس که به تواند در نتیجه تصمیمات شوراي رقابت و هیأت   واقع کند و یا از ارائه اطالعات و اسناد و مدارکی که می

نظر از  هاي ضدرقابتی را صرف شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارك و اسناد جعلی یا خالف واقع تسلیم کند یا اطالعات، مدارك و اسناد مرتبط با رویه

ریال تا ) 10.000.000(ییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیري از سه ماه تا یک سال یا به جزاي نقدي از ده میلیون طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغ قالب آنها به

  .ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد) 100.000.000(یکصد میلیون 

هی یا مجوزهاي مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه عالوه بر تعیین مجازات چنانچه ارائه اسناد و مدارك یا بیان اظهارات خالف واقع یا جعلی منجر به أخذ گوا        

  .کند  نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می ذي مقرر در این ماده، با تقاضاي

رخواست شود و برخالف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظري که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل دـ 73ماده        

) 300.000.000(ریال تا سیصدمیلیون)30.000.000(شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیري از یک تا سه سال یا به جزاي نقدي از سی میلیون 

  .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد 

  .باشد  نیز می بر مجازاتهاي فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمیعالوه  تبصره ـ        

اي بنگاهها یا شرکت ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر  هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفهـ 74ماده        

رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، عالوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزاي نقدي معادل خسارت  تسلیم کرده باشد که پس از

  .وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این  هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطالعات داخلی شرکت ها، بنگاهها و یا سایر اشخاصـ 75ماده        

ریال تا چهارصد ) 40.000.000(بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از چهل میلیون  اطالعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره 

  .شی از افشاء و یا انتشار اطالعات محکوم خواهد شدریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات نا) 400.000.000(میلیون 

بگیران آنها و اشخاص طرف  هر یک از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوقـ 76ماده        

استفاده کند، عالوه بر  اي اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء دن به منافع مالی یا اعتبار تجـاري و حرفهز نیز هر شخص دیگري که از مقررات این قانون براي ضربه قرارداد آنها و

ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد ) 500.000.000(میلیون  ریال تا پانصد) 50.000.000(تعزیري از سه تا پنج سال یا جزاء نقدي از پنجاه میلیون  جبران خسارات به حبس

  .شد



شود و مرتکب عالوه بر مجازاتهاي مذکور در این قانون حسب   محسوب می این قانون تخلف انتظامی) 68(ماده » 3«و » 2«، »1«نقض هر یک از بندهاي ـ 77ادهم      

  .محاکمه خواهد شد) 55(ماده » 5«مورد در یکی از مراجع مذکور در بند 

ریال تا ) 5.000.000(قات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج میلیون هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیـ 78ماده      

ریال به جزاي نقدي تعیین شده اضافه ) 1.000.000(تراشی به ازاي هر روز، مبلغ یک میلیون  ریال محکوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانع) 20.000.000(بیسـت میـلیون 

  .شدخواهد 

   :شرح زیر است مجازات اشخاص حقوقی به ـ79ماده       

ن قانون براي ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در ای1     

  .اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد

شود، فرد مزبور   می) 1(بگیران آن انجام گیرد، عالوه بر آنچه که مشمول بند  وسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوقـ چنانچه ارتکاب جرم ت2      

  .نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفري خواهد داشت

جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را براي جلوگیري از ارتکاب آن  بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق3      

  .اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد صالح اعالم کرده اند یا بالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت یا مراجع ذي به کار برده

 م جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این مادهدر موارد لزو تبصره ـ      

  .مسؤول خواهند بود

  .صالح است مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذي ـ 80ماده         

  .تر اعمال خواهد شد بینی شده باشد، مجازات هاي سنگین تري در قوانین دیگر پیش انچه درخصوص جرایم مذکور در این فصل، مجازات هاي سنگینچن ـ 81ماده       

رج از نوبت رسیدگی ، مطابق مقررات جاري و مقررات این قانون و خا این فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومی )78(تا ) 72(به جرایم موضوع مواد  ـ 82ماده      

  .شود  می

  .در اجراي این قانون، ضابطان دادگستري مکلف به همکاري با شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند ـ 83ماده     

ه توسط بانک مرکزي مبالغ جزاي نقدي مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی ک ـ 84ماده     

  .شود  شود، با پیشنهاد شوراي رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می  اعالم می طور رسمی ایران به اسالمی جمهوري

  فصل دهم ـ مواد متفرقه     

قع تکالیف مقرر شده براي آنها در این قانون این قانون، مسؤول اجراي صحیح و به مو) 86(باالترین مقام هر یک از دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده  ـ 85ماده     

در صورت تأخیر .قانون اساسی ارائه نماید) 44(بار به شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم  باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک  می

ام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداري معرفی یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون باالترین مق

چنانچه علت تأخیر، .قانون رسیدگی به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید) 9( ماده) ط(تا ) ج(هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهاي .کند

ایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، الیحه اصالح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شوراي تعلل یا توقف، اشکال و یا نارس

   .تقدیم نماید اسالمی

همچنین کلیه دستگاه هاي  و 1/6/1366کشور مصوب  قانون محاسبات عمومی) 4( هاي دولتی و شرکت هاي دولتی موضوع ماده ها، مؤسسه کلیه وزارتخانه ـ 86ماده     

بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی  اجرایی، شرکت هاي دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی 

ت هاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکت هاي تابعه نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت هاي وابسته به وزارت نفت و شرک

آن، مرکز تهیه و توزیع کاال  آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت هاي تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت هاي تابعه



باشند و بانک ها و مؤسسات   الذکر در شرکتهاي غیردولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص می زمان ها و شرکت هاي فوقو همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سا

  .اعتباري در فعالیت هاي اقتصادي مشمول مقررات این قانون خواهند بود

ماه به  شش با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی حداکثر ظرف مدتهاي مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است  نامه کلیه آیین ـ 87ماده     

هاي موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاري وزارت امور  نامه آیین.تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

   .هد رسیداقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خوا

ها به مجمع تشخیص مصلحت  ماه یک بار گزارش عملکرد اجراي این قانون را به تفکیک مواد و تبصره وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است هر شش ـ 88ماده     

   .ارائه و براي اطالع عموم منتشر نماید نظام و مجلس شوراي اسالمی

  .ایران مستثنی است توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی قانون برنامه چهارم) 161(این قانون از شمول ماده  ـ 89ماده     

هردلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و یا سایر بنگاههاي بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار  چنانچه دولت بهـ 90ماده     

 التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراي پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها است مابهتکلیف کند، دولت مکلف 

  .به سازمان امور مالیاتی کسر نماید

   :در فعالیت هاي اقتصادي پذیري بخش غیردولتی به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر براي مشارکت و مسؤولیت ـ91ماده     

توانند در بررسی لوایح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتی فعاالن اقتصادي را کسب و مورد استفاده قرار    می کلیه کمیسیون هاي مجلس شوراي اسالمی  الف ـ        

  .دهند

ت مجازند در تصمیمات اقتصادي خود، نظر فعاالن اقتصادي را جویا شده و مورد گیري در دولـ کـلیه کمـیسیون ها، هیأت ها، شـوراها و ستـادهاي تصـمیم ب ـ        

  .توجه قرار دهند

گیري اقتصادي را از طریق اصالح قانون یا  دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهاي تصمیم        

به ترکیب اعضاء شوراي اقتصاد، هیأت امناء  عنوان عضو رسمی  از این پس رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به.رسمیت بخشد هاي مربوطه نامه آیین

نامه سوم توسعه اقتصادي، موضوع قانون بر( و هیأت عالی واگذاري) گذاري خارجی موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه(گذاري خارجی  حساب ذخیره ارزي، هیأت سرمایه

  .شود  اضافه می) ایران اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادي، از ظرفیت  گونه پرونده هاي اقتصادي به داوري، در داوري این قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده ج ـ        

  .عمل آورد یت استفاده را بههاي کارشناسی بخش غیر دولتی نها

ساز و کار الزم براي ساماندهی و هماهنگی  اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، د ـ        

د فضاي تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادي تشکل هاي اقتصادي و کسب نظرات فعاالن اقتصادي را فراهم نموده و با کمک به ایجا

قانون اساسی، ) 44(چهل و چهارم  در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیري اجراي سیاست هاي کلی اصل.پیشنهادهاي کارشناسانه الزم را ارائه نمایند

ایجاد فضاي مساعد « نویس قانون  تقدیم نمایند و همچنین پیش قانون اساسی ) 44(راي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارمعالی اج  هاي منظم الزم را به شوراي گزارش

  .را تهیه و ارائه کنند » کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار

ه در قوانین بعدي نسخ و یا اصالح مواد و مقررات این قانون صریحاً و گردد و مادام ک  از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ میـ 92ماده     

   .با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود

تصویب و در  اي اسالمیهشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شور شنبه مورخ  تبصره در جلسه علنی روز دو 90ماده و  92قانون فوق مشتمل بر         

  .از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد 25/3/1387تاریخ 

  علی الریجانی                                                                                  

 رییس مجلس شوراي اسالمی                                                                                  


