
  

  ن۴٧٣٢٢ت/١١۶١٣٢: شماره
 ١٢/۶/١٣٩١: مورخ

  بسمه تعالي
  "با صلوات برمحمد و آل محمد"

  وزارت نيرو –وزارت امور اقتصادی و دارایی              
  ریزی و نظارت راھبردی ریيس جمھور معاونت برنامه         

 
 :اساسی جمھوری اس+می ایران تصویب نمودبه استناد یکصد و سی و ھشتم قانون  ۵/۶/١٣٩١ھيأت وزیران در جلسه مورخ 

) ٣(بنگاھھا و فعاليتھای اقتصادی موضوع ماده ) ١(شرکتھای توليد نيروی برق بيستون و توليد نيروی برق سبز منجيل از گروه  -١
  .گردند ماده مذکور منتقل می) ٢(قانون اساسی به گروه ) ۴۴(قانون اجرای سياستھای کلی اصل 

بابت ) در صورت تعلق گرفتن(پس از کسر سھام ترجيحی %) ١٠٠(دولت در شرکتھای یاد شده به ميزان صددرصد سھام متعلق به -٢
شود تا برابر مقررات  گذاری استانی به نسبت مشمولين ھر استان واگذار می اجرای طرح توزیع سھام عدالت به شرکتھای سرمایه

  .توسط انتقال گيرندگان به عمل آورند
باشد  گذاری استانی مربوط می نامه حقوق مالکانه سھام شرکتھای یاد شده متعلق به شرکتھای سرمایه +غ این تصویباز تاریخ اب-٣

  .و شرکتھای یاد شده موظفند ب+فاصله اقدامات \زم را در خصوص انتقال مالکيت سھام به انتقال گيرنده به عمل آورند
  .شود ت واگذاری تعيين میقيمت سھام شرکتھای مورد واگذاری از سوی ھيأ -۴
گذاری استانی واگذاری به  چنانچه ارزش سھام واگذاری پس از تعيين قيمت قطعی سھام از مجموع ارزش سھام قابل سرمایه -۵

  .شود سازی اعمال می شرکتھا کمتر یا بيشتر گردد حسب مورد تعدی+ت \زم توسط سازمان خصوصی
انونی و معام+ت سھام توسط انتقال گيرندگان سھام از محل سود سھام شرکتھای واگذار ھای مربوط به انجام تشریفات ق ھزینه -۶

  .شده در طرح سھام عدالت تأمين و پرداخت خواھد شد
 ٢۶/١٢/١٣٨٨مورخ  ٢۶١٩۴۴/۴۴٢٩٨نامه شماره  تصویب) ١(از بند " سھام شرکت توليد برق بيستون%) ١٠٠(و صد در صد "عبارت  -٧

  . گردد حذف می
  

 محمد رضا رحيمی                                                                                     
  معاون اول ریيس جمھور                                                                                     

  
  ن۴٧٣٢٢ت/١١۶١٣٢: شماره

 ١٢/۶/١٣٩١: مورخ
  بسمه تعالي

  "با صلوات برمحمد و آل محمد"
  وزارت نيرو –وزارت امور اقتصادی و دارایی              

  ریزی و نظارت راھبردی ریيس جمھور معاونت برنامه         

 
 

 :به استناد یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اس+می ایران تصویب نمود ۵/۶/١٣٩١ھيأت وزیران در جلسه مورخ 
) ٣(بنگاھھا و فعاليتھای اقتصادی موضوع ماده ) ١(شرکتھای توليد نيروی برق بيستون و توليد نيروی برق سبز منجيل از گروه  -١

  .گردند ماده مذکور منتقل می) ٢(قانون اساسی به گروه ) ۴۴(قانون اجرای سياستھای کلی اصل 
بابت ) در صورت تعلق گرفتن(پس از کسر سھام ترجيحی %) ١٠٠(سھام متعلق به دولت در شرکتھای یاد شده به ميزان صددرصد -٢

شود تا برابر مقررات  گذاری استانی به نسبت مشمولين ھر استان واگذار می اجرای طرح توزیع سھام عدالت به شرکتھای سرمایه
  .توسط انتقال گيرندگان به عمل آورند

باشد  گذاری استانی مربوط می تھای یاد شده متعلق به شرکتھای سرمایهنامه حقوق مالکانه سھام شرک از تاریخ اب+غ این تصویب-٣
  .و شرکتھای یاد شده موظفند ب+فاصله اقدامات \زم را در خصوص انتقال مالکيت سھام به انتقال گيرنده به عمل آورند

  .شود قيمت سھام شرکتھای مورد واگذاری از سوی ھيأت واگذاری تعيين می -۴
گذاری استانی واگذاری به  ھام واگذاری پس از تعيين قيمت قطعی سھام از مجموع ارزش سھام قابل سرمایهچنانچه ارزش س -۵

  .شود سازی اعمال می شرکتھا کمتر یا بيشتر گردد حسب مورد تعدی+ت \زم توسط سازمان خصوصی
ن سھام از محل سود سھام شرکتھای واگذار ھای مربوط به انجام تشریفات قانونی و معام+ت سھام توسط انتقال گيرندگا ھزینه -۶

  .شده در طرح سھام عدالت تأمين و پرداخت خواھد شد
 ٢۶/١٢/١٣٨٨مورخ  ٢۶١٩۴۴/۴۴٢٩٨نامه شماره  تصویب) ١(از بند " سھام شرکت توليد برق بيستون%) ١٠٠(و صد در صد "عبارت  -٧

  . گردد حذف می
  

 محمد رضا رحيمی                                                                                     
  معاون اول ریيس جمھور                                                                                     

  



  ھـ ۴٨٢٨٢ت/١١۴۵٠٢شماره
 ٨/۶/١٣٩١: مورخ

  بسمه تعالي
  "با صلوات برمحمد و آل محمد"

 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو 
 بانک مرکزی جمھوری اسCمی ایران-جمھور ريزي و نظارت راھبردي رئيس معاونت برنامه

 
ھای امور اقتصادی و دارایی و نيرو و به استناد  مشترک وزارتخانهبنا به پيشنھاد  ٠۵/۶/١٣٩١ھيأت وزيران در جلسه مورخ 

  :نمود تصويبکل کشور  ١٣٩١قانون بودجه سال ) ٢۴- ٣- ١(بند 
ھای وزارت  لایر از بدھی) ٨،۶١٨،٧٢٠،٠٠٠،٠٠٠(مبلغ ھشت ھزار و ششصد و ھجده ميليارد و ھفتصد و بيست ميليون 

تصویب نامه ) ١(مزد به بانک مرکزی جمھوری اس+می ایران، موضوع بند نيرو و شرکتھای تابعه شامل اصل، سود و کار
از محل منابع حاصل از . که به تأیيد سازمان حسابرسی رسيده است ۶/٧/١٣٩٠ھـ مورخ ۴٧١٢٨ت/١٣۴٨۶۶شماره 

ھاتر و سازی، به بانک مذکور ت سھام دولت در شرکت توليد برق کرمان توسط سازمان خصوصی%) ١٠٠(واگذاری صد در صد 
  .تسویه گردد

  

  محمد رضا رحيمی                                                                                       
  معاون اول ریيس جمھور                                                                                     

   

  ھـ۴٧٢٢٢ت/١١١٠٠۶: شماره
 ۴/۶/١٣٩١: مورخ

  بسمه تعالي
  "با صلوات برمحمد و آل محمد"

  نيرووزارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی           
  ریزی و نظارت راھبردی رئيس جمھور معاونت برنامه

  
  :نمودبه استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اس+می ایران تصویب  ١٨/۵/١٣٩١ھيأت وزیران در جلسه مورخ 

قانون اجرای سياستھای کلی اصل ) ٢(بنگاھھا و فعاليتھای اقتصادی ماده ) ١(شرکت توليد نيروی برق شيروان از گروه  -١
  .گردد منتقل می) ٢(قانون اساسی جمھوری اس+می ایران به گروه ) ۴۴(
بابت اجرای طرح ) گرفتن در صورت تعلق(سھام متعلق به دولت در شرکتھا و بنگاھھای زیر پس از کسر سھام ترجيحی   -٢

شود تا برابر مقررات  گذاری استانی به نسبت مشمولين ھر استان واگذار می توزیع سھام عدالت به شرکتھای سرمایه
 .مربوط توسط انتقال گيرندگان اداره شود

  شرکت نام   ردیف
درصد سھام مورد 

  واگذاری 
  ترکيب سھامداران

  ١٠٠  )١(غله و خدمات بازرگانی منطقه   ١
 دولت% ١٠٠

٢  
 دولت% ١٠٠ ١٠٠ )٢(غله و خدمات بازرگانی منطقه 

 دولت% ١٠٠ ١٠٠ )٣(غله و خدمات بازرگانی منطقه   ٣

 دولت% ١٠٠ ١٠٠ )۴(غله و خدمات بازرگانی منطقه   ۴
  دولت% ١٠٠  ١٠٠ )۵(غله و خدمات بازرگانی منطقه   ۵

۶  
گذاری صنایع برق و اب  سرمایه
  ٩٩/۴٩  صبا

مھاب قدس  -دولت% ۴٩/٩٩
  %٠١/۵٠و بخش خصوصی 

  دولت% ١٠٠  ١٠٠  شرکت نيروی برق شيروان  ٧

گذاری استانی مربوط  نامه حقوق مالکانه سھام شرکتھای یاد شده متعلق به شرکتھای سرمایه از تاریخ اب+غ این تصویب -٣
سھام به انتقال گيرنده به باشد و شرکتھای یاد شده موظفند ب+فاصله اقدامات \زم را در خصوص انتقال مالکيت  می

 .عمل آورند
 .شود قيمت سھام شرکتھای مورد واگذاری از سوی ھيأت واگذاری تعيين می -۴
گذاری استانی  چنانچه ارزش سھام واگذاری پس از تعيين قيمت قطعی سھام از مجموع ارزش سھام قابل سرمایه -۵

 .شود سازی اعمال می توسط سازمان خصوصی واگذاری به شرکتھا کمتر یا بيشتر گردد، حسب مورد تعدی+ت \زم
ھای مربوط به انجام تشریفات قانونی و معام+ت سھام توسط انتقال گيرندگان سھام از محل سود سھام  ھزینه -۶

  .شود شرکتھای واگذار شده در طرخ سھام عدالت تأمين و پرداخت می
  
  

 محمد رضا رحيمی                                                                                     
  معاون اول ریيس جمھور                                                                                     

  



  

  ھـ۴٨٢١۴ت/٧۶۶۴٨: شماره
 ٢١/٠۴/١٣٩١: مورخ

  تعاليبسمه 
  "با صلوات برمحمد و آل محمد"

  وزارت نفت -وزارت امور اقتصادی و دارایی
  ریزی و نظارت راھبردی ریيس جمھور معاونت برنامه

  
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به  ١٣/٠٣/١٣٩١مورخ  ۴۶١٠٨پيشنھاد شماره به بنا  ١١/٠۴/١٣٩١ت وزیران در جلسه مورخ أھي

 :ھشتم قانون اساسی جمھوری اس+می ایران تصویب نموداستناد اصل یکصد و سی و 
شرکت صنایع پتروشيمی خليج "از زمان تشکيل شرکت صنایع پتروشيمی خليج فارس در کليه مصوبات واگذاری سھام دولت، عبارت 

  .شود می" شرکت ملی صنایع پتروشيمی"جایگزین عبارت )" ھلدینگ(فارس 
  
  

 محمد رضا رحيمی                                                                                     
  معاون اول ریيس جمھور                                                                                     

  
  ك ۴۶٢٢۵ت/۵٨٣٩۵: شماره

 ٢٧/٣/١٣٩١: مورخ
  

  بسمه تعالي
  با صلوات برمحمد و آل محمد

  مركز ملي رقابت -وزارت اموراقتصادي ودارايي
  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمھور

  معاونت برنامه ريزي ونظارت راھبردي رييس جمھور
   

بـه اسـتناد اصـل يكصـد و قـانون اساسـي  ۴۴ھاي كلي اصل  ھاي مربوط به قانون اجراي سياست نامه آيينوزيران عضو كارگروه تصويب 

 ١۴/١٠/١٣٨٧ھــ مـورخ  ۴١۶٣٣ت/١٨۶٠٨۴نامـه شـماره  ي اسـ+مي ايـران و بـا رعايـت تصـويبسي و ھشتم قانون اساسـي جمھـور

  :قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند) ۶۴(نظر موضوع ماده  ت تجديدأنامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم ھي آيين
  

ھاي  قانون اجراي سياست) ۶۴(ضوع ماده نحوه برگزاري ، اداره جلسات و اخذ تصميم ھيات تجديدنظر ، مو آيين نامه"

  "قانون اساسي) ۴۴(كلي اصل 
   

  :روند نامه اصط+حات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي دراين آيين -١ماده 

  قانون اساسي ۴۴ھاي كلي اصل  قانون اجراي سياست: قانون -١

  قانون) ۵٣(شوراي رقابت موضوع ماده : شورا -٢

  قانون ) ۶۴(ت تجديدنظر موضوع ماده أھي :تأھي -٣

  قانون) ۵۴(مركز ملي رقابت موضوع ماده  :مركز -۴

اجرايـي نظيـر امضـاي  رياسـت جلسـات و امـور. نمايد رييس تعيين ميت از بين صاحب نظران اقتصادي يك نفر را به عنوان أھي -٢ماده 

  .ت استأات برعھده رييس ھيمكاتب

نامـه  تدعو. شود ت، در محل مركز تشكيل ميأت با دعوت كتبي رييس ھيأت در مركز مستقر است و جلسات ھيأدبيرخانه ھي -٣ماده 

  .شود ارسال مي ءجلسات متضمن دستور جلسه و مستندات مربوط، حداقل سه روز كاري قبل از برگزاري جلسات براي اعضا

مركز بايد تمھيدات \زم براي انجام امور كارشناسي و تامين فضاي اداري مناسب براي استقرار ھيات و برگـزاري جلسـات آن،  -۴ماده 

را بـراي اجـراي ت و پرداخت حقوق و مزايـاي اعضـاء و حسـب ضـرورت سـاير امكانـات موردنيـاز أبودجه و نيروي انساني براي فعاليت ھي

  .نمايدت فراھم أوظايف ھي

 رأیصـدور . ت اسـتأيابد و تصميمات آن منوط به تصويب اكثريت اعضاي ھي ت با حضور اكثريت اعضاء رسميت ميأجلسات ھي -۵ماده 

  .ت باشدأقانون بايد متضمن موافقت حداقل دو قاضي عضو ھي) ۶١(درمورد تصميمات ماده 

اي درج و بـه امضـاي  ر اقليـت، در صورتجلسـهمتضـمن نظـت أشـده از سـوي ھيـ خ+صه مذاكرات ھر جلسه و تصميمات اتخاذ -۶ماده 

  .ت نگھداري خواھد شدأرسد و در دبيرخانه ھي مي ءاعضا

از تـاريخ ابـ+غ بـه ) مـاه براي اشـخاص مقـيم خـارج دو(قانون ، ظرف بيست روز در داخل ) ۶٣(تصميمات شورا به موجب ماده  -٧ماده 

  .ت استأنفع قابل تجديدنظر در ھي ذي



توانـد تحقيـق و  قـانون، درصـورت لـزوم مـي) ۶۴(مـاده ) ٣(بنـد ) ب(جـزء نظور رسيدگي به موضـوعات و بـه اسـتناد ت به مأھي -٨ماده 

انـد  ين خـاص تشـكيل و احـراز صـ+حيت شـدهبازرسي را به موسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كـه طبـق قـوان

  .ارجاع كند

  .قانون خواھد بود) ۶۵(و ماده ) ۶۴(ماده ) ۴(و ) ٣(مطابق بندھاي ت و چگونگي دادرسي، أگيري ھي نحوه تصميم -٩ماده 

  .شد ت به عنوان مطلع و براي اداي توضيحات دعوت خواھدأنماينده شورا در جلسات رسيدگي ھي –تبصره 

و اجـراي آن شـود  ت انجام مـيأت از طريق پست سفارشي و يا ھر طريق مقتضي ديگر، از سوي دبيرخانه ھيأاب+غ آراي ھي -١٠ماده 

  .برعھده واحد اجراي احكام مدني دادگستري است

ق روزنامـه كثيرا\نتشـار انجـام ت جنبه عمومي داشته باشـد، انتشـار آن از طريـأت، تصميم ھيأدرموردي كه به تشخيص ھي -١١ماده 

  .شود مي

  .ييد مقام محترم رياست جمھوري رسيده استأبه ت ٢٣/٢/١٣٩١نامه در تاريخ  باين تصوي
   

  محمدرضا رحيمي                                                                                     

  معاون اول رييس جمھور                                                                                       

  

  ن۴٨٠۶٧ت /۵۵٩٠٨: ماره
 ٢٣/٢/١٣٩١: مورخ

  بسمه تعالي
  "ل محمدآبا صلوات برمحمد و "

  وزارت امور اقتصادی و دارایی -راه و شھرسازیوزارت 
  

به استناد اصل یکصد  ٢٠/٣/١٣٩٠ھـ مورخ ۴٣۵٠۵ت/۶٧٢٢۶نامه شماره  تصميم نمایندگان ویژه ریيس جمھور در کارگروه موضوع تصویب
  :شود شرح زیر برای اجرا اب+غ می بيست و ھفتم قانون اساسی جمھوری اس+می ایران اتخاذ شده است، به و

از سھام متعلق به دولت در ) ۵٧/٨٢٧(، ١٧/١٢/١٣٩٠ھـ مورخ ۴٧٨۶۴ت/٢۴٩۴۶٢تصویب نامه شماره ) ١(در اجرای بند -١
لایر مطابق جدول ) ١۴،۵۴١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠( شرکت فو\د خوزستان تا سقف مبلغ چھارده ھزار و پانصد و چھل و یک ميليارد 

سازی بابت  توسط سازمان خصوصی) پس از کسر سھام ترجيحی(مھر دفتر ھيأت دولت تأیيد شده است پيوست که به 
دات وزارت راه و شھرسازی به پيمانکاران مجری طرحھای دولتی و شرکتھای دولتی با مبالغ مندرج در ھتأدیه مطالبات و تع
  .شود جدول زیر واگذار می

  ميليارد لایر -مبلغ  ربط دستگاھھای اجرایی و طرح ذی

  ١،٧١٠  حرمشھر -راه اھن بندر امام

  ٢،۶٨٢  اندیمشک - راه آھن دورد خرم آباد

  ٢٣۵  بندر امام - راه آھن اھواز
  ٨۴٠  حرمشھر - راه آھن اھواز

  ٧٧٠  اندیمشک - راه آھن اھواز

  ٣،٠٠٠  مترو پرند

  ۴،۵٠٠  نتنکابن و اتصال ھشتگرد و طالقا - راه اصلی قزوین

  ١،٨٠۴  راه روستاییپرداخت مطالبات 
  ١۴،۵۴١  جمع کل

  
 .شود روش واگذاری و قيمت سھام شرکت مورد واگذاری از سوی ھيأت واگذاری تعيين می -٢
ن ای) ١(چنانچه برای سھام عرضه شده خریداری وجود نداشته باشد و یا در مواردی که اشخاص ذینفع موضوع بند  -٣ -١

 .بدیا اخنصاص می انسھام مذکور توسط سازمان خصوصی سازی به آن. شوندتصميم نامه به عنوان برنده واگذاری تعيين 
ه سال جماده واحده قانون بود )٣٣(و دستورالعمل بند ) ۴٣(و ) ٣٣(انتقال سھام مورد واگذاری در چارچوب مفاد بندھای  -۴ -٢

 .کل کشور خواھد بود ١٣٩٠
شود، کليه  ان موضوع این تصميم نامه واگذار میعدر خصوص سھام عرضه شده فاقد خریدار که مستقيماً به ذینف -۵ -٣

 .گردد سازی پرداخت می ھای واگذاری بر عھده اشخاص مذکور بوده که در وجه سازمان خصوصی ھزینه
ارزش سھام مندرج در جدول پيوست برآوردی بوده و چنانچه ارزش سھام شرکتھای مذکور کمتر یا بيشتر از مطالبات  -۶ -۴

  .دسازی اعمال خواھد ش سازمان خصوصی يم نامه باشد جسب مورد تعدی+ت \زم توسطذینفعان موضوع این تصم
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  ن۴۵٣۵٢ت /٢۴٣٨٩: شماره
 ١٣/٢/١٣٩١: مورخ

  بسمه تعالي
  "ل محمدآبا صلوات برمحمد و "

  وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 
 ٣٠/٣/١٣٩٠ھـ مورخ ۴٣۵٠۵ت/۶٧٢٢۶نامه شماره  ویژه ریيس جمھور در کارگروه واگذاری سھام دولت موضوع تصویب تصميم نمایندگان

که به استناد اصل یکصد وبيست و ھفتم قانون اساسی جمھوری اس+می ایران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا اب+غ 
  :شود می
) ٢،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(مبلغ دو ھزار و ھشتصد ميليارد " عبارت  ١٧/١٠/١٣٩٠رخ ن مو۴۵٣۵٢ت/٢٠۵٠٧۴در تصميم نامه شماره  -١
  .شود می" لایر) ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(مبلغ یکھزار ميليارد "جایگزین عبارت " لایر
  .شود می ٩/١٢/١٣٩٠ن مورخ ۴۵٣۵٢ت/٢۴٢٢۵٨نامه شماره  این تصميم نامه جایگزین تصميم -٢
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  ن۴٧٩٩٧ت /٢٠٧٠٩: شماره

 ٩/٢/١٣٩١: مورخ
  بسمه تعالي

  "ل محمدآبا صلوات برمحمد و "
  وزارت امور اقتصادی و دارایی -بنياد شھيد و امور ایثارگران  -

  

که به استناد اصل  ٣٠/٣/١٣٩٠ھـ مورخ ۴٣۵٠۵ت/۶٧٢٢۶نامه شماره  تصميم نمایندگان ویژه ریيس جمھور در کارگروه موضوع تصویب
 :شود اذ شده است، به شرح زیر برای اجرا اب+غ مییکصد و بيست و ھفتم قانون اساسی جمھوری اس+می ایران اتخ

پس از کسر (سھام دولتی و متعلق به دولت مندرج در جدول پيوست که به مھر دفتر ھيأت دولت تأیيد شده است -١
سازی بایت رد دیون دولت به بنياد شھيد و امور ایثارگران با مبلغ مندرج در  ، توسط سازمان خصوصی)سھام ترجيحی

  :شود زیر واگذار میجدول 
  

  ميليارد لایر –مبلغ   دستگاه بستانکار

  ٨،٠٠٠  بنياد شھيد و امور ایثارگران

  
  
  .شود نامه توسط ھيأت واگذاری تعيين می قيمت سھام موضوع این تصميم -٢
رقابتی ھا به صورت  ھایی که تا کنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاری سھام شرکت -٣

یابد و در صورتی که سھام عرضه شده مورد تقاضا  عرضه خواھد شد و وجوه حاصل بابت تأمين دیون محقق اختصاص می
سازی مستقيماً نسبت به انتقال سھام با قيمت مصوب و با رعایت مقررات مربوط به بنياد  سازمان خصوصی. قرار نگيرد

  .نماید شھيد و امور ایثارگران اقدام می
سازی پرداخت  ھای واگذاری بر عھده بنياد شھيد و امور ایثارگران بوده که در وجوه سازمان خصوصی يه ھزینهکل -۴
  .شود می
نامه  چنانچه ارزش قطعی سھام بيش از ارزش برآوردی و مطالبات بنياد شھيد و امور ایثارگران موضوع این تصميم -۵

  .شود باشد، حسب مورد تعدی+ت \زم اعمال می
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