
 قانون اصلح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
 فرهنگی جمهوری اسلمی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و

) قانون اساسی44چهارم (
31/04/1387 25274/680شماره  

 جنابآقایدکترمحموداحمدینژاد
 ریاستمحترمجمهوریاسلمیایران

)123دراجراءاصلیکصدوبیستوسوم(18/2/1386مورخ22814/36466عطفبهنامهشماره  
 قانوناساسیجمهوریاسلمیایرانقانوناصلحموادیازقانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،

)44اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلمیایرانواجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  
مجلسشورایاسلمیکهبا8/11/1386قانوناساسیمصوبجلسهعلنیروزدوشنبهمورخ  

)قانوناساسیجمهوری44عنوانلیحهیکفوریتیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  
 اسلمیایرانوواگذاریفعالیتهاوبنگاههایدولتیبهبخش

)قانوناساسی112غیردولتیبهمجلسشورایاسلمیتقدیمومطابقاصلیکصدودوازدهم(  
 جمهوریاسلمیایرانبهمجمعمحترمتشخیصمصلحتنظامارسالگردیدهبودباتأییدآنمجمع

 .بهپیوستابلغمیگردد

 رئیسمجلسشورایاسلمیـعلیلریجانی

12/5/1387 67428شماره  

 وزارتاموراقتصادیودارایی
 قانوناصلحموادیازقانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلمی

)قانوناساسیکهدرجلسهعلنیروز44ایرانواجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  
 دوشنبهمورخهشتمبهمنماهیکهزاروسیصدوهشتادوششمجلسشورایاسلمیتصویبو

ازسویمجمعتشخیصمصلحتنظامموافقبامصلحتنظامتشخیصداده25/3/1387درتاریخ  
مجلسشورایاسلمیواصلگردیدهاست،31/4/1387مورخ25274/680شدوطینامهشماره  

 .بهپیوستجهتاجراابلغمیگردد

 رئیسجمهورـمحموداحمدینژاد

 قانوناصلحموادیازقانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوری
)قانوناساسی44اسلمیایرانواجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  

 فصلاولـتعاریف
ـدراینقانوناصطلحاتزیردرمعانیمشروحمربوطبهکاربردهمیشود1ماده : 

1  ـبازار:بهفضاییجغرافیایییامجازیاطلقمیشودکهدرآنخریدارانوفروشندگان،کالهاو
 .خدماتمشابهیاجانشیننزدیکرامبادلهمیکنند

2  .ـکال:هرشیءمنقولویاغیرمنقولکهمیتواندموردمبادلهواستفادهقرارگیرد
3  .ـخدمت:محصولغیرملموسیکهاستفادهازآنازفرایندتولیدآنقابلتفکیکنیست

4  ـبنگاه:واحداقتصادیکهدرتولیدکالیاخدمتفعالیتمیکند،اعمازآنکهدارایشخصیت
 .حقوقییاحقیقیباشد

 .ـشرکت:شخصحقوقیکهبارعایتقانونتجارتیاقانونخاصحسبموردتشکیلشدهباشد 5

 ـسهاممدیریتی:میزانیازسهامیکشرکتکهدارندهآنطبقاساسنامهاختیارتعیینحداقل 6
 .یکعضورادرهیأتمدیرهشرکتدارد

7  ـسهامکنترلی:حداقلمیزانسهامموردنیازبرایآنکهدارندهآنقادربهتعییناکثریتاعضاء
 .هیأتمدیرهشرکتباشد



 ـشرکتتعاونی:شخصحقوقیاستکهبارعایتقانونبخشتعاونیاقتصادجمهوری 8
مجلسشورایاسلمیوموادیازقانونشرکتهایتعاونیمصوب1370اسلمیایرانمصوب  

کهنسخنشدهاستواصلحاتبعدیآنهاتشکیلشدهباشد.ایننوعشرکتتعاونی1350  
 .متعارفنیزنامیدهمیشود

9  ـشرکتتعاونیسهامیعام:نوعیشرکتسهامیعاماستکهبارعایتقانونتجارتو
 .محدودیتهایمذکوردراینقانونتشکیلشدهباشد

10  ـشرکتتعاونیفراگیرملی:نوعیتعاونیمتعارفیاسهامیعاماستکهبرایفقرزداییاز
 سهدهکپائیندرآمدیتشکیلمیشود.عضویتسایرافراددراینتعاونیآزاداستولیدربدو

%)اعضاءآنبایدازسهدهکپائیندرآمدیباشند70تشکیلحداقلهفتاددرصد( . 
11  ـرقابت:وضعیتیدربازارکهدرآنتعدادیتولیدکننده،خریداروفروشندهمستقلبرایتولید،
 خریدویافروشکالیاخدمتفعالیتمیکنند،بهطوریکههیچیکازتولیدکنندگان،خریدارانو

 فروشندگانقدرتتعیینقیمترادربازارنداشتهباشندیابرایورودبنگاههابهبازاریاخروجازآن
 .محدودیتیوجودنداشتهباشد

12  ـانحصار:وضعیتیدربازارکهسهمیکیاچندبنگاهیاشرکتتولیدکننده،خریداروفروشندهاز
 عرضهوتقاضایبازاربهمیزانیباشدکهقدرتتعیینقیمتویامقداررادربازارداشتهباشد،یا

 .ورودبنگاههایجدیدبهبازاریاخروجازآنبامحدودیتمواجهباشد
13  ـانحصارطبیعی:وضعیتیازبازارکهیکبنگاهبهدلیلنزولیبودنهزینهمتوسط،میتواندکالیا

 خدمترابهقیمتیعرضهکندکهبنگاهدیگریباآنقیمتقادربهورودیاادامهفعالیتدربازار
 .نباشد

14  ـانحصارقانونی:وضعیتیازبازارکهبهموجبقانون،تولید،فروشویاخریدکالویاخدمت
 .خاصدرانحصاریکیاچندبنگاهمعینقرارمیگیرد

15  ـوضعیتاقتصادیمسلط:وضعیتیدربازارکهدرآنتواناییتعیینقیمت،مقدارعرضهیاتقاضای
 .کالیاخدمتیاشرایطقرارداددراختیاریکیاچندشخصحقیقیویاحقوقیقرارگیرد

16  ـادغام:اقدامیکهبراساسآنچندشرکت،ضمنمحوشخصیتحقوقیخود،شخصیت
 .حقوقیواحدوجدیدیتشکیلدهندیادرشخصیتحقوقیدیگریجذبشوند

17  ـتجزیه:اقدامیکهبراساسآنیکشرکتضمنمحوشخصیتحقوقیخوددویاچندشخصیت
 .حقوقیجدیدتشکیلدهد

18  ـبنگاهیاشرکتکنترلکننده:بنگاهیاشرکتیکهازطریقتملکتمامیاقسمتیازسهامیا
 سرمایهیامدیریتویاازطرقدیگر،فعالیتهایاقتصادیبنگاههایاشرکتهایدیگررادریکبازار

 .کنترلمیکند
19  ـمدیرانشرکت:اعضاءهیأتمدیره،مدیرعاملوافراددارایعناوینمشابهیاهرشخصدیگری
 کهمسؤولیتتصمیمگیریدرشرکت،بهموجبقانونویااساسنامهآن،یابهموجبحکمدادگاهو

 .یامراجعذیصلحقانونیبهآنهاواگذارشدهباشد
20  ـاخللدررقابت:مواردیکهموجبانحصار،احتکار،افساددراقتصاد،اضراربهعموم،منتهی

 شدنبهتمرکزوتداولثروتدردستافرادوگروههایخاص،کاهشمهارتوابتکاردرجامعهویا
 .سلطهاقتصادیبیگانهبرکشورشود

 فصلدومـقلمروفعالیتهایهریکازبخشهایدولتی،تعاونیوخصوصی
ـفعالیتهایاقتصادیدرجمهوریاسلمیایرانشاملتولید،خریدویافروشکالهاویا2ماده  

 :خدماتبهسهگروهزیرتقسیممیشود
 .گروهیکـتمامیفعالیتهایاقتصادیبهجزمواردمذکوردرگروهدووسهاینماده

)قانوناساسیبهجزمواردمذکور44گروهدوـفعالیتهایاقتصادیمذکوردرصدراصلچهلوچهارم(  
 .درگروهسهاینماده

 :گروهسهـفعالیتها،مؤسساتوشرکتهایمشمولاینگروهعبارتنداز
،(شبکههایمادرمخابراتیوامورواگذاریبسامد(فرکانس (1

،شبکههایاصلیتجزیهومبادلتومدیریتتوزیعخدماتپایهپستی (2
 تولیداتمحرمانهیاضرورینظامی،انتظامیوامنیتیبهتشخیصفرماندهیکلنیروهای (3

،مسلح
،شرکتملینفتایرانوشرکتهایاستخراجوتولیدنفتخاموگاز (4

،معادننفتوگاز (5



 بانکمرکزیجمهوریاسلمیایران،بانکملیایران،بانکسپه،بانکصنعتومعدن، (6
،بانکتوسعهصادرات،بانککشاورزی،بانکمسکنوبانکتوسعهتعاون

،بیمهمرکزیوشرکتبیمهایران (7
،شبکههایاصلیانتقالبرق (8

،سازمانهواپیماییکشوریوسازمانبنادروکشتیرانیجمهوریاسلمیایران (9
،سدهاوشبکههایبزرگآبرسانی (10

،رادیووتلویزیون (11
 تشخیص،انطباقوطبقهبندیفعالیتهاوبنگاههایاقتصادیموضوعاینمادهباهریکازسهگروه
 بهپیشنهادوزارتاموراقتصادیوداراییظرفششماهبهتصویبهیأتوزیرانمیرسدودرمورد

)گروهسه،مصوبههیأتوزیرانبایدبهتصویبفرماندهیکلنیروهایمسلحبرسد3بند( . 
ـقلمروفعالیتهایاقتصادیدولتبهشرحزیرتعیینمیشود3ماده : 

 الفـمالکیت،سرمایهگذاریومدیریتبرایدولتدرآندستهازبنگاههایاقتصادیکهموضوع
)اینقانوناست،اعمازطرحهایتملکداراییهایسرمایهای،2فعالیتآنهامشمولگروهیکماده(  

 تأسیسمؤسسهویاشرکتدولتی،مشارکتبابخشهایخصوصیوتعاونیوبخشعمومیغیر
 .دولتی،بههرنحووبههرمیزانممنوعاست

ـدولتمکلفاستسهم،سهمالشرکه،حقتقدمناشیازسهاموسهمالشرکه،حقوق1تبصره  
 مالکانه،حقبهرهبرداریومدیریتخودرادرشرکتها،بنگاههاومؤسساتدولتیوغیردولتیکه

)اینقانوناست،تاپایانقانونبرنامهچهارمتوسعه2موضوعفعالیتآنهاجزءگروهیکماده(  
 اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلمیایرانبهبخشهایخصوصی،تعاونیو

 .عمومیغیردولتیواگذارنماید
)اینقانون2ـتداوممالکیت،مشارکتومدیریتدولتدربنگاههایمربوطبهگروهیکماده(2تبصره  

 وبعدازانقضاءقانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلمیویا
 شروعفعالیتدرمواردضروریتنهاباپیشنهاددولتوتصویبمجلسشورایاسلمیوبرایمدت

 .معینمجازاست
ـدرمناطقکمترتوسعهیافتهویادرزمینهفناوریهاینوینوصنایعپرخطر،دولتمیتواند3تبصره  

)ازطریقسازمانهایتوسعهایمانندسازمانگسترشونوسازی2برایفعالیتهایگروهیکماده(  
%)بابخشهایغیردولتیمشترکا�سرمایهگذاریکند.49صنایعایرانتاسقفچهلونهدرصد(  

 دراینموارددولتمکلفاستسهامدولتیرادربنگاهجدیدحداکثرظرفسهسالپساز
 .بهرهبرداریبهبخشغیردولتیواگذارکند

%)ازارزشمجموعسهامبنگاههایدولتیدرهرفعالیت80بـدولتمکلفاستهشتاددرصد(  
)اینقانونبهاستثناءراهوراهآهنرابهبخشهایخصوصی،تعاونیو2مشمولگروهدوماده(  

 .عمومیغیردولتیواگذارنماید
)2ـدولتمجازاستبهمنظورحفظسهمبهینهبخشدولتیدرفعالیتهایگروهدوماده(1تبصره  

 اینقانونباتوجهبهحفظحاکمیتدولت،استقللکشور،عدالتاجتماعیورشدوتوسعه
%)ارزشاینفعالیتها20اقتصادیبهمیزانیسرمایهگذارینمایدکهسهمدولتازبیستدرصد(  

 .دربازاربیشترنباشد
ـبخشهایغیردولتیمجازبهفعالیتدرزمینهراهوراهآهنهستند.سهمبهینهبخشهای2تبصره  

 دولتیوغیردولتیدرفعالیتهایراهوراهآهنمطابقآئیننامهایخواهدبودکهبهپیشنهادمشترک
 وزارتراهوترابریووزارتاموراقتصادیوداراییبهتصویبشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصل

)قانوناساسیخواهدرسید44چهلوچهارم( . 
ـدولتمکلفاستدرحدمقابلهبابحراننسبتبهتأمینکالهایاساسیمانندگندمو3تبصره  

 .سوختبرایمدتمعین،تمهیداتلزمرابیندیشد
)اینقانون2جـسرمایهگذاری،مالکیتومدیریتدرفعالیتهاوبنگاههایمشمولگروهسهماده(  

 .منحصرا�دراختیاردولتاست
ـخریدخدماتمالی،فنی،مهندسیومدیریتیازبنگاههایبخشهایغیردولتی1تبصره  

%)دولتطبق100)اینقانونبهشرطحفظمالکیتصددرصد(2درفعالیتهایگروهسهماده(  
 آئیننامهایکهظرفمدتششماهبهپیشنهادوزارتاموراقتصادیوداراییباهماهنگی

 .دستگاههایذیربطبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد،مجازاست
 آئیننامهمربوطبهکالهاوخدماتنظامی،انتظامیوامنیتینیروهایمسلحوامنیتیحداکثر

 ظرفمدتسهماهتوسطوزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحتهیهوجهتتصویببه



 .فرماندهیکلنیروهایمسلحتقدیمخواهدشد
ـفعالیتهایحوزههایسلمت،آموزشوتحقیقاتوفرهنگمشمولاینقانوننیستو2تبصره  

 هرگونهتوسعهتوسطبخشهایدولتیوغیردولتیوهمچنینهرگونهواگذاریبهبخشغیردولتی
 دراینحوزههامطابقلیحهایخواهدبودکهظرفمدتیکسالازابلغاینقانونبهتصویب

 .مجلسشورایاسلمیمیرسد
ـقلمروفعالیتهایاقتصادیبخشغیردولتیبهشرحزیرتعیینمیشود4ماده  : 

)اینقانونمنحصرا�دراختیار2الفـسرمایهگذاری،مالکیتومدیریتدرفعالیتهایگروهیکماده(  
 .بخشغیردولتیاست

)اینقانونمجاز3)بند(الف)ماده(3)و(2تبصرهـوروددولتدراینفعالیتهابارعایتتبصرههای(  
 .است

)اینقانونبرایبخشهای2بـسرمایهگذاری،مالکیتومدیریتدرفعالیتهایگروهدوماده(  
 .خصوصی،تعاونیومؤسساتعمومیغیردولتیمجازاست

)2جـفعالیتبخشهایخصوصیوتعاونیوعمومیغیردولتیدرمواردمشمولگروهسهماده(  
)اینقانونمجازاست3)بند«ج»ماده(1اینقانونبارعایتتبصره( . 

ـبانکهایغیردولتیومؤسساتمالیواعتباریوسایربنگاههایواسطهپولیکهقبلو5ماده  
 بعدازتصویباینقانونتأسیسشدهیامیشوندوبانکهایدولتیکهسهامآنهاواگذارمیشود
 صرفا�درقالبشرکتهایسهامیعاموتعاونیسهامیعاممجازبهفعالیتهستند.سقفمجاز

 تملکسهامبهطورمستقیمیاغیرمستقیمبرایهرشرکتسهامیعامیاتعاونیسهامیعامیا
%)وبرایاشخاصحقیقیوسایراشخاص10هرمؤسسهونهادعمومیغیردولتیدهدرصد(  

%)تعیینمیشود.معاملتبیشازسقفهایمجازدراینمادهتوسطهر5حقوقیپنجدرصد(  
 یکازاشخاصمذکورباطلوملغیالثراست.افزایشسقفسهممجازازطریقارثنیزمشمول

 اینحکماستووراثویااولیاءقانونیآنهاملزمبهفروشمازادبرسقف،ظرفمدتدوماهپساز
 صدورگواهیحصروراثتخواهندبود.افزایـشقهریسـقفمجازسهامبههرطریقدیگربایدظرف

 .مدتسهماهبهسقفهایمجازاینمادهکاهشیابد
ـاشخاصحقیقیسهامداربنگاههایموضوعاینمادهواعضاءخانوادهآنهاشاملهمسر،1تبصره  

 فرزندانوهمسرانآنان،برادر،خواهر،پدرومادرمنحصرا�تاسقفیمجازهستندسهامداشته
 .باشندکهنتوانندمشترکا�بیشازیکعضوهیأتمدیرهرادراینبنگاهتعیینکنند

ـدولتمکلفاستباپیشنهادبانکمرکزیکهبهتأییدشورایپولواعتبارمیرسد،2تبصره  
 اقداماتقانونیلزمراظرفمهلتسهماهدرخصوصنحوهتأسیسوادارهبنگاههایموضوعاین

 .مادهبهانجامرساند
ـبنگاههایغیردولتیموجودموضوعاینقانونموظفندظرفیکسالازتاریختصویباین3تبصره  

 .قانونخودراباشرایطاینمادهتطبیقدهند
ـتعاونیهایاعتباریقرضالحسنهوصندوقهایقرضالحسنهایکهمنحصرا�بهامر4تبصره  

 .قرضالحسنهمیپردازند،ازشمولاینمادهمستثنیبودهوتابعمقرراتخودمیباشند
و1366)قانونمحاسباتعمومیمصوب5ـمؤسساتعمومیغیردولتیموضوعماده(6ماده  

 اصلحاتبعدیآنوشرکتهایتابعهووابستهآنهاحقمالکیتمستقیموغیرمستقیممجموعا�
%)سهمبازارهرکالویاخدمترادارند40حداکثرتاچهلدرصد( . 

ـتأدیهبدهیهایدولتبهاینمؤسسات،نهادهاوشرکتهاازطریقواگذاریسهامموضوع1تبصره  
 .اینقانونتنهابارعایتسقفهایمقرردراینقانونمجازاست

ـوزارتاموراقتصادیوداراییموظفاستبرح�سناجراءاینمادهوتبصرهآننظارتکندو2تبصره  
درصورتمشاهدهمواردمغایر،آنرابهشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(

)جهتاتخاذتصمیماعلمنماید44 . 
ـبهمنظورتسهیلوتسریعدرامرسرمایهگذاریوصدورمجوزفعالیتهایاقتصادیبرای7ماده  

)اینقانون،شوراهای86بخشهایغیردولتیدرقلمروهایمجاز،دستگاههایدولتیموضوعماده(  
 اسلمیشهر،شهرداریهاومجامعواتحادیههایصنفیموظفندترتیبیاتخاذنمایندتاکلیهمقررات
 ناظربرصدورپروانههاومجوزهایسرمایهگذاریوکسبوکاربارویکردحذفمجوزهایغیرضروری،

 تسهیلشرایطدریافتمجوزهاوشفافسازیفعالیتهایاقتصادیحداکثرظرفششماهپساز
 تصویباینقانونبهگونهایاصلح،تهیهوتدوینشودکهپاسخمتقاضیحداکثرظرفدهروزاز

 تاریخثبتدرخواستتوسطمرجعذیربطکتبا�دادهشود.درصورتمثبتبودنپاسخ،مرجعذیربط
 موظفاستفهرستمدارکموردنیازوعنداللزومصورتهزینههایقانونیراکتبا�بهمتقاضی



 اعلموپسازدریافتمدارککاملواسنادواریزوجوهموردنیازبهحسابهایاعلمشده،حداکثر
 ظرفیکماهنسبتبهانجامکار،صدورپروانه،مجوزیاعقدقراردادبامتقاضی،اقدام

 نماید.چنانچههریکازمراجعمسؤولصدورپروانهیامجوزطییکماهفوقالذکرقادربهانجامتعهد
 خودنباشد،باموافقتستادسرمایهگذاریاستانبراییکباروحداکثریکماهدیگرفرصتخواهد

 .یافت
ـدرصورتمنفیبودنپاسخ،مرجعذیربطموظفاستعلترابهصورتمستندومکتوب1تبصره  

 .بهمتقاضیاعلمنماید
ـدرصورتمثبتبودنپاسخ،چنانچهمرجعذیربطدرپایانمدتاعلمشدهبهتعهدخود2تبصره  

 عملننمایدویادرصورتمنفیبودنپاسخ،چنانچهمتقاضیازپاسخدریافتیقانعنشوداعتراض
 .متقاضیدرستادسرمایهگذاریاستانقابلطرحاست

 ستادسرمایهگذاریاستانبهریاستاستانداریامعاونبرنامهریزیویورؤسایسازمانهایصنایع
 ومعادن،جهادکشاورزی،کارواموراجتماعی،بازرگانی،اموراقتصادیوداراییواداراتکلتعاونو

 حفاظتمحیطزیستهراستانتشکیلمیشود.اینستادمکلفاستظرفمدتپانزدهروزاز
 تاریخدریافتاعتراض،بهموضوعدرچهارچوبمقرراتدستگاههایذیربطرسیدگیودرصورتوارد

 دانستناعتراض،رئیسستاددستورتجدیدرسیدگیبهتقاضایمتقاضیراصادرمیکندوفردیا
 افرادمتخلفرابههیأتتخلفاتاداریذیربطمعرفیمینماید.چنانچههیأت،تخلفاینگونهافراد

)قانونرسیدگیبهتخلفاتاداری9راتأییدنمایدبهمجازاتهایمقرردربندهای«د»بهبعدماده(  
)محکومخواهندشد.جلساتستادباحضوردوسوماعضاءرسمیتداردو7/9/1372(مصوب  

 .تصمیماتآنبارأیاکثریتمطلقحاضرینمعتبراست
 درمواردیکهطرحمتقاضیبهموافقتدستگاههایفرااستانینیازداشتهباشدبهاعتراضویدر

 هیأتیمتشکلازمعاونیندستگاههایذیربطفوقالذکربهریاستوزیراموراقتصادیودارایییا
 .معاونویبهترتیبمقرردراینتبصرهرسیدگیخواهدشد

ـوزارتاموراقتصادیوداراییموظفاستظرفششماهازتصویباینقانونباهمکاری3تبصره  
 کلیهمراجعصدورمجوزیاپروانهکارییابهرهبردارییانظایرآنکتابراهنمایسرمایهگذاریدرکلیه
 فعالیتهایاقتصادیرامنتشروهرششماهیکباربارویکردتسهیلمقرراتوحذفمجوزهایغیر

 ضروری،آنراموردتجدیدنظرقراردهد.اینکتابراهنماتنهامستندتعیینتکالیفمتقاضیان
 سرمایهگذاریاست.هیچنهادومرجعی

 .حقنداردبرایاعطاءمجوزیاپروانه،مدارکیاشرایطیبیشترازمواردمصرحدرآنرامطالبهکند
ـرئیسجمهورموظفاستهیأتیرامأمورنظارتبرمقرراتزداییوتسهیلشرایطصدور4تبصره  

 مجوزهاوپروانهفعالیتهایاقتصادینماید.اینهیأتمکلفاستبرایمواردیکهتحققایناهداف
 .محتاجبهتغییرقوانیناست،لوایحموردنظرراتهیهوتقدیمهیأتوزیراننماید

ـکلیهمراجعیکهبههرنحومجوزیاپروانهفعالیتاقتصادیصادرمیکنند،موظفندهر5تبصره  
 ششماهیکباراطلعاتمربوطبهمجوزهایصادرهوواحدهایفعالدرهرکسبوکارراکهورود

 .بهآنهابهمجوزیاپروانهنیازدارددراختیارمتقاضیانقراردادهوبرایاطلععموممنتشرنمایند
 آئیننامهاجرائیاینمادهبهپیشنهادوزارتاموراقتصادیوداراییظرفمدتسهماهبهتصویبهیأت

 .وزیرانخواهدرسید
)اینقانون2ـهرامتیازیکهبرایبنگاههایدولتیبافعالیتاقتصادیگروهیکودوماده(8ماده  

 مقررشود،عینا�وبااولویتبرایبنگاهیافعالیتاقتصادیمشابهدربخشخصوصی،تعاونیو
 .عمومیغیردولتیبایددرنظرگرفتهشود

 تبصرهـدولتمکلفاستظرفسهماهپسازتصویباینقانونکلیهامتیازاتموجودموضوعاین
 .مادهرالغوکندیاتعمیمدهد

 فصلسومـسیاستهایتوسعهبخشتعاون
%)تاپایان25ـبهمنـظورافزایشسهمبخشتعاوندراقتصادکشوربهبیستوپنجدرصد(9ماده  

،دولتموظفاستاقداماتزیررامعمولدارد1393سال : 
 الفـسندتوسعهبخشتعاونتوسطوزارتتعاونباهمکاریوزارتجهادکشاورزی،سازمان

 مدیریتوبرنامهریزیکشور،وزارتاموراقتصادیودارایی،وزارتبازرگانی،بانکمرکزیجمهوری
 اسلمیایرانواطاقتعاونمرکزیجمهوریاسلمیایرانکهدرآنمجموعهراهکارهاینیلبه

%)ومسؤولیتهریکازدستگاههاتعیینشدهباشد،تهیهوبرای25سهمبیستوپنجدرصد(  
 تصویببههیأتوزیرانتقدیممیشود.اینسندباید



 .مبنایتدوینبودجههایسالنهقرارگیرد
 بـدرکلیهمواردیکهدولتبرایحمایتازبخشغیردولتیمشوقهاییراـبهجزمالیاتهاـارائه

%)بیشازبخشغیرتعاونیخواهدبود20میکند،اینحمایتبرایتعاونیهابیستدرصد( . 
 جـعلوهبرحمایتموضوعبند«ب»اینماده،حمایتهایزیردرشرکتهایتعاونیانجامخواهد

 :گرفت
1  ـکمکبلعوضوپرداختتسهیلتقرضالحسنهبرایتأمینتمامیابخشیازآوردهشرکتهای

 .تعاونیکهاعضاءآندرزماندریافتاینحمایتجزءسهدهکاولدرآمدیجامعهباشند
2 20ـتخفیفحقبیمهسهمکارفرمابرایاعضاءشاغلدرهرتعاونیبهمیزانبیستدرصد( %). 

3  .ـارائهمشاوره،کمکبهارتقاءبهرهوری،آموزشکارآفرینی،مهارت،کارآموزی،بهصورترایگان
4  ـپرداختیارانهسودتسهیلتبانکیوسایرهزینههایسرمایهگذاریاولیهبرایراهاندازی

 .شرکتتعاونی
 .ـکمکبهانجاممطالعات،تهیهطرح،راهاندازیبانکاطلعاتی،تملکوآمادهسازیاراضی 5

 دـکمکبهتشکیلشرکتهایتعاونیسهامیعاموتعاونیهایفراگیرملیبرایفقرزداییوایجاد
 .وگسترشاتحادیهتعاونیتخصصی

 .هــحمایتمالیبرایتوانمندسازیاطاقهایتعاون
 وـتأسیسبانکتوسعهتعاونباسرمایهاولیهمعادلپنجهزارمیلیاردریالازمحلحساب

 .ذخیرهارزیتوسطدولتبرایتأمینمنابعسرمایهایبخشتعاون
 اساسنامهاینبانکحداکثرظرفمدتسهماهپسازتصویباینقانونبارعایتقوانینومقررات

 بانکیباپیشنهادمشترکوزارتتعاونووزارتاموراقتصادیوداراییبهتصویبهیأتوزیران
 .میرسد.وزیرتعاونرئیسمجمععمومیبانکمذکورخواهدبود

ـصندوقتعـاونپسازتأسـیسبانکتوسعهتعاونبااصلحاساسنامهبهصندوقضمانت1تـبصره  
 .سرمایهگذاریتعاونبدونداشتنحقایجادشعبه،تبدیلمیشود

 .شعبصندوقباکلیهامکانات،داراییونیرویانسانیآنبهبانکتوسعهتعاونواگذارمیشود
 تسویهحسابفیمابینصندوقوبانکتوسطکارگروهیمتشکلازوزیرتعاون،وزیراموراقتصادیو

 دارایی،رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورظرفحداکثرسهماهپسازواگذاریشعبانجام
 .میگردد

ـسهمدولتازسودقابلتقسیمبانکتوسعهتعاونبرایتأمینبخشیازکمکهایدولت2تبصره  
 .بهبخشتعاونصرفمیشود

ـحمایتهایمذکوردراینمادهمانعازاختصاصسایرحمایتهایمربوطبهاقشارخاصمثل3تبصره  
 .روستاییان،افرادتحتپوششنهادهایحمایتی،ایثارگرانونظایرآننخواهدبود

 زـمنـابعلزمبرایاجراءاینمادهدربودجهسالنهدرردیفمستقلیتحتعنوان«شکلگیریو
 .توانمندسازیتعاونیها»منظورخواهدشد

 حـوزارتتعاونموظفاستدرجهتحذفمداخلهدولتدراموراجرائیومدیریتیتعاونیهاوبهبود
 سیاستهایتوسعهبخش،باهمکاریاطاقتعاونمرکزیجمهوریاسلمیایرانظرفششماه

 پسازتصویباینقانون،نسبتبهبازنگریدرقوانینومقرراتحاکمبربخشتعاونیاقدامولوایح
 .موردنیازرابههیأتوزیرانپیشنهادنماید

ـکلیهشرکتهاواتحادیههایتعاونیمجازنددربدوتأسیسیاهنگامافزایشسـرمایهتا10ماده  
%)کلآراءو35%)سهـامخودراباامکاناعمالرأیحداکثرتاسیوپنج(49سقفچهلونهدرصد(  

 تصدیکرسیهایهیأتمدیرهبههمیننسبتبهشرطعدمنقضحاکمیتاعضاءورعایتسقف
 معینبرایسهمورأیهرسهامدارغیرعضوکهدراساسنامهمعینخواهدشدبهاشخاص

 حقیـقییاحقوقیغیرعضوواگذارنمایند.فروشبهاشخاص
 .غیرایرانیبایدبارعایتمقرراتحاکمبرسرمایهگذاریخارجیباشد

 همچنینشرکتهایتعاونیمجازندنسبتبهتشکیلاتحادیههایتعاونیتخصصیدرچهارچوبمواد
)قانون43»ماده(2وبدونرعایتتبصره«1350)قانونشرکتهایتعاونیمصوبسال62)و(61(  

اقدامنمایند1370بخشتعاونیاقتصادجمهوریاسلمیایرانمصوب . 
 درمجمععمومیانواعاتحادیههایتعاونیمیزانرأیاعضاءمتناسبباتعداداعضاءومیزانسهام

 .یاحجممعاملتآنهابااتحادیهیاتلفیقیازآنهاوفقاساسنامهتعیینمیگردد
)قانونتجارتخواهد129معاملتمدیرانشرکتهایتعاونیواتحادیههایتعاونیمشمولماده(  

 .بود
و1366)قانونمالیاتهایمستقیممصوب105»بهماده(6ـمتنزیربهعنوانتبصره«11ماده  



 :اصلحاتبعدیآنالحاقمیگردد
ـدرآمدمشمولمالیاتابرازیشرکتهاواتحادیههایتعاونیمتعارفوشرکتهایتعاونی6تبصره  

%)تخفیفازنرخموضوعاینمادهمیباشد25سهامیعاممشمولبیستوپنجدرصد( . 
ـوزارتتعاونموظفاستتمهیداتلزمرابهمنظورتشکیلوتوسعهتعاونیهای12ماده  

 :سهامیعامبارعایتشرایطزیرمعمولداشتهوبرح�سناجراءآننظارتنماید
1  ـحداکثرسهمهرشخصحقیقی،مستقیموغیرمستقیمدرزمانتأسیسوطولفعالیتنبایداز

 .نیمدرصدسرمایهشرکتتجاوزکند
2  ـاشخاصحقوقیسهامدارشرکتتعاونیسهامیعام،هرگاهخودشرکتتعاونیفراگیرملییا

%)سهامرادارند.سایراشخاص10تعاونیسهامیعامباشندحداکثرحقمالکیتدهدرصد(  
حقوقیمتناسبباتعدادسهامدارانمستقیموغیرمستقیمخودحداکثرحقمالکیتپنجدرصد(

%)ازسهامرادارند5 . 
3  ـهریکازاشخاصحقوقیدولتیومجموعآنهابارعایتمفاداینقانوندرمناطقکمتر

%)فعالیتهایمجازدراین20%)ودرسایرمناطقتابیستدرصد(49توسعهیافتهتاچهلونهدرصد(  
 .قانونمجازبهمشارکتباتعاونیازمنابعداخلیخودهستند

%)مجاز49%)وجمعا�تاچهلونهدرصد(20مؤسساتعمومیغیردولتینیزهریکتابیستدرصد(  
 .بهمشارکتهستند

 درهرحالسهممجموعبنگاههاومؤسساتعمومیغیردولتیوشرکتهایدولتیمستقیمو
%)49غیرمستقیمچهدرمیزانسهاموچهدرکرسیهایهیأتمدیرهنبایدازچهلونهدرصد(  

 .بیشترگردد
4  ـدرزمانافزایشسرمایه،درصورتیکهتمامیابرخیسهامدارانازحقتقدمخوداستفاده

 .نکردندکارکنانغیرسهامدارشرکتدرخریداینسهامتقدمدارند
 ـمجامععمومیدرتعاونیسهامیعامکهتعدادسهامدارانآنازپانصدنفربیشترباشدبا 5

 بلوکبندیبرگزارخواهدشد.هریکازسهامدارانمخیرندازطریقبلوک،نمایندهانتخابکنندویا
 مستقیما�درمجمععمومیحضوریابند.برایرعایتحقوقسهامدارانخردنحوهبلوکبندیدر

 آئیننامهایتعیینمیشودکهمشترکا�توسط
 .وزارتتعاونووزارتاموراقتصادیوداراییپیشنهادوبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد

 ـکلیهسهام،بانامبودهوتملکیانقلوانتقالآنمنوطبهثبتدردفترسهامشرکتورعایت 6
 سقفمالکیتسهاممقرردراساسنامهبهتشخیصهیأتمدیرهاستکهنبایدازسقفمقرردر

 .اینمادهتجاوزکند.هرتوافقیبرخلفحکماینبندباطلوبلاثرخواهدبود
7  .ـشرکتهایتعاونیسهامیعاممیتوانندبهعضویتاطاقهایتعاوندرآیند

 فصلچهارمـساماندهیشرکتهایدولتی
ـبهمنظورساماندهیواستفادهمطلوبازشرکتهایدولتیوافزایشبازدهیوبهرهوریو13ماده  

)اینقانوندربخشدولتیباقیمیماننددولتمکلف3ادارهمطلوبشرکتهاییکهبارعایتماده(  
 :است

 الفـکلیهامورمربوطبهسیاستگذاریواعمالوظایفحاکمیتیراکهبهپیشنهادوزارتامور
 اقتصادیوداراییوتصویبدولتتعیینمیشودطیدوسالازتاریختصویباینقانوناز
 .شرکتهایدولتیمنفکوبهوزارتخانههاومؤسساتدولتیتخصصیذیربطمحولکند
 تبصرهـتبدیلوضعیتکارکنانشرکتهایموضوعاینبندبارعایتحقوقمکتسبهدرقالب

 .آئیننامهایخواهدبودکهبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید
 بـشرکتهاییکهدولتیباقیمیمانندویابراساساینقانوندولتیتشکیلمیشوندبه

 :استثنایبانکهاوبیمههاصرفا�دردوقالبفعالیتخواهندکرد
 شرکتمادرتخصصییااصلیکهسهامدارآنمستقیما�دولتویارئیسمجمععمومیآن (1

 .رئیسجمهوراست
 .شرکتهایعملیاتییافرعیکهسهامدارانآنهاشرکتهایمادرتخصصییااصلیهستند (2

 تأسیسشرکتجدیدیاتملکشرکتهایدیگرتوسطاینشرکتهابهشرطیمجازاستکهاول�در
%)سهامشرکتهایتأسیس100محدودهایکهقانونبرایآنهاتعیینکردهباشدوثانیا�صددرصد(  

 .یاتملکشدهدولتیبودهیابهتملکدولتدرآید
ـمشارکتوسرمایهگذاریهرشرکتدولتیدرسایرشرکتهایدولتیفقطدرصورتیمجاز1تبصره  

 استکهموضوعفعالیتشرکتسرمایهپذیربافعالیتشرکتسرمایهگذارمرتبطباشدودولتجواز



 آنراصادرکند.اینحکمشاملبانکها،مؤسساتاعتباری،بیمههاوشرکتهایسرمایهگذاریآنها
 .نمیشود

ـمیزانوچگونگیمالکیتسهامسایربنگاههایاقتصادیتوسطبانکهایتجاریوتخصصی2تبصره  
 دولتیبهپیشنهادشورایپولواعتباربهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسیدولیدرهرصورت

 سرمایهگذاریبانکهادربنگاههایدیگرنبایدبهگونهایباشدکهدراختصاصمنابعبانکیبه
 .متقاضیانتسهیلت،خللیایجادنماید

ـافتتاحوتداومفعالیتدفاتروشعبخارجازکشورشرکتهایدولتیتنهاباپیشنهاد3تبصره  
 مشترکوزارتاموراقتصادیوداراییوسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوروتصویبهیأتوزیران

 .مجازاست.بانکهاوبیمههایدولتیازشمولاینحکممستثنیهستند
ـدولتمکلفاستترتیباتیاتخاذنمایدکهتغییروتصویباساسنامهبنگاههایدولتیو4تبصره  

 وابستهبهدولتکهبراساسمفاداینقانوندرجریانواگذاریقرارمیگیرندبهتصویبمراجع
 .ذیصلحبرسد

ـدولتموظفاستآئیننامههاودستورالعملهایمغایرباموضوعاینمادهوتبصرههایآن5تبصره  
 .راملغیالثراعلمنماید

کلیه1393ـعملیاتواگذاریتوسطدولتبایدبهنحویانجامگیردکهحداکثرتاپایانسال14ماده  
 .واگذاریهاخاتمهیابد

ـدولتموظفاستحداکثرظرفششماهزمینههایتأسیسانجمنهایصنفیـحرفهایرا15ماده  
 بهصورتسازمانهایمردمنهادفراهمنماید.اینانجمنهابرایتحققمقرراتصنفیوحرفهای،

 اصولاخلقحرفهایوتوسعهعلمیوتکنولوژیدررشتههایمرتبطفعالیتمینمایند.دستگاههای
 .اجرائیموظفنددرتدوینواصلحضوابطومقرراتازاینانجمنهانظرمشورتیاخذنمایند

ـبهمنظورحمایتازنیرویانسانی،حفظسطحاشتغالواستمرارتولیددربنگاههای16ماده  
 مشمولواگذاری،هیأتواگذاریمکلفاستکلیهکارکنانهرشرکتراپیشازواگذاری،دربرابر

 :بیکاریبیمهنمایدوبهتناسباقداماتزیرراانجامدهد
1 )قانونبازسازیونوسازیصنایعمصوب10)و(9ـبازنشستگیپیشازموعدبراساسمواد(  

تمدیدمیگردد1393کهبرایاینبنگاههاتاپایانسال26/10/1385 . 
2  .ـبازخریدبراساستوافق

3  ـپسازاقداماتفوق،تعدادکارکنانهرشرکتقابلواگذاریرادرسندواگذاریثبتواینشرط
 رادرشرایطواگذاریبگنجاندکهمدیرانشرکتهایواگذارشدهتاپنجسالحقکاهشتعداد

 .کارکنانخویشراندارند
4  ـبرایخریدارانشرکتهاییکهحاضرباشندتعدادکارکنانشرکتراپسازواگذاریافزایشدهند

 .مشوقهایمالیویاغیرمالیازجملهتخفیفدراصلقیمتاعلمنماید
 ـآموزشوبهکارگیرینیرویمازاددرواحدهایدیگرراسا�ویابهکمکخریدارانبنگاههابااستفاده 5

 .ازمشوقهایمالیوغیرمالی
ـاعمالمشوقهایمالیویاغیرمالیموضوعاینمادهبراساسدستورالعملیخواهدبود1تبصره  

کهبهپیشنهادهیأتواگذاریبهتصویبشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(
)قانوناساسیخواهدرسید44 . 

ـخریدارانمکلفنددرازاءبرخورداریازمشوقهایمالیویاغیرمالی،برنامهکتبیخودرا2تبصره  
 برایحفظسطحاشتغالموجودوبازآموزیکارکنانبنگاهدرحالواگذاریبههیأتواگذاریارائه

 .کنند

 فصلپنجمـفرآیندواگذاریبنگاههایدولتی
)اینقانونمکلفندظرفششماهازتصویباین86ـکلیهدستگاههایدولتیموضوعماده(17ماده  

)اینقانونرادرهربازاربراساس2)ماده(2)و(1قانونکلیهبنگاههایدولتیمشمولگروههای(  
 عواملیازجملهاندازهشرکت،فنآوری،وضعیتمالی،روابطصنعتیومیزانحساسیتمصرف

 کنندهنسبتبهمحصولتولیدیشرکتطبقهبندینمودهوفهرستشرکتهاوحقوقوداراییهای
)اینقانون،پیشنهادواگذاریآنهارابههمراهتعدادنیرویانسانی،3»ماده(1مصرحدرتبصره«  

 فهرستاموالمنقولوغیرمنقول،کلیهاطلعاتومدارکلزموآخرینصورتهایمالیحسابرسی
 .شدهرابهوزارتاموراقتصادیوداراییارائهنمایند

 الفـوزارتاموراقتصادیوداراییمکلفاستاطلعاتومدارکوصورتهایمالیمربوطبه
 بنگاههایقابلواگذاریرادریافتوتوسطسازمانحسابرسییاحسابدارانرسمیبررسیوتأیید



 .نماید
 بـوزارتاموراقتصادیوداراییمکلفاستدرصورتتقاضایخریدار،اطلعات،مدارکوصورتهای

 .مالیتأییدشدهرادراختیارآنهاقراردهد
 جـسازمانخصوصیسازیمکلفاستبارعایتمفاداینمادهبرایفروشبنگاههایمشمول
 واگذاریبازاریابینمودهوفرآیندواگذاریراپسازطیمراحلمذکوردراینقانونبازمانبندی

 .مشخصدوماههانجامدهد
 آئیننامهاجرائیاینمادهشاملنحوهطبقهبندیبنگاهها،تأییدصورتهایمالیوبازاریابیبنگاههای

 مشمولواگذاریبنابهپیشنهادوزارتاموراقتصادیوداراییحداکثرظرفمدتسهماهبهتصویب
 .هیأتوزیرانخواهدرسید

ـتخلفازاحکاماینمادهویاارائهاطلعاتناقصیانادرستیاکتماناطلعاتمشمول1تبصره  
)اینقانوناست85حکمماده( . 

ـاعضاءهیأتمدیره،مدیرعاملوسایرمدیرانبنگاههاییکهاقدامبهکتمانوقایعمالییا2تبصره  
 انتشارگزارشهایمالیغیرواقع،جهتپنهاننمودنوضعیتواقعیبنگاهنمایندمتخلفمحسوبو

)اینقانونمحکومخواهندشد75)و(72بهمجازاتهایمقرردرمواد( . 
ـسازمانخصوصیسازیمکلفاستخساراتناشیازکتمانوقایعمالیویاانتشار3تبصره  

 .گزارشهایمالیغیرواقعرابارأیمراجعذیربطبهخریدارانخسارتدیدهپرداختنماید
ـجهتتسهیلامرواگذاریبنگاههایمشمولواگذاری،اززمانتصویبفهرستبنگاهها18ماده  

 :توسطهیأتواگذاریاقداماتزیرانجاممیشود
1  .ـکلیهحقوقمرتبطبااعمالمالکیتبنگاههابهوزارتاموراقتصادیوداراییمنتقلمیشود

2  ـاززمانتصویبواگذاری،هرگونهنقلوانتقالاموالوداراییهایثابتبنگاهبدونمجوزوزارتامور
 .اقتصادیوداراییدرحکمتصرفغیرقانونیدراموالدولتیمحسوبوقابلپیگردقانونیاست

3  ـبههیأتواگذاریاجازهدادهمیشوددراساسنامهومقرراتحاکمبرشرکتهایقابلواگذاریبه
 بخشغیردولتی(صرفا�درمدتیکسالوقابلتمدیدتادوسال)درقالبقانونتجارتدرجهت

 تسهیلدرواگذاریوادارهشرکتها،اصلحاتلزمراانجامدهد.دردورهزمانیمذکوراینشرکتها
 .مشمولمقرراتحاکمبرشرکتهایدولتینیستند

4  ـوزارتاموراقتصادیوداراییملزماستکلیهشرایطلزمرابرایعرضهدربورساوراقبهادار
)اینقانونفراهمنماید20برایبنگاههایمشمولبند«الف»ماده( . 

 ـدراجراءاینقانونوزارتاموراقتصادیوداراییمجازاستآندستهازطرحهاوتصـدیهای 5
 اقتصادیوزیربناییدولتیقابلواگذاریراکهبهصورتشرکتمستقلادارهنمیشوندویادر

 قالبغیرشرکتیادارهمیشوندوبهنحوموجودقابلواگذارینمیباشندوصرفا�بهمنظور
 واگذاری،ابتداتبدیلبهشخصحقوقیمناسبنمودهوسپسنسبتبهواگذاریآنهاظرفیک

)اینقانوناقدامنماید.این3»بند«الف»ماده(3»و«2سالاززمانتبدیلوبارعایتتبصرههای«  
معتبراست1392حکمتاپایانسال . 

 تبصرهـوزارتاموراقتصادیوداراییجهتامرواگذاریبنگاههامیتواندازخدماتحقوقیوفنی
 .اشخاصحقیقیوحقوقیدولتیویاغیردولتیحسبمورداستفادهکند

ـهیأتواگذاریمجازاستحسبشرایطمتناسببامفاداینمادهازکلیهروشهایممکن19ماده  
 برایواگذاریبنگاههاومالکیت(اجارهبهشرطتملیک،فروشتمامیابخشیازسهام،واگذاری
 اموال)وواگذاریمدیریت(اجاره،پیمانکاریعمومیوپیمانمدیریت)،تجزیه،واگذاری،انحللو

 :ادغامشرکتهاحسبموردبهشرحذیلاستفادهنماید
 الفـواگذاری:درمواردیکهشرایطواگذاریازهرجهتآمادهاست،هیأتواگذاریرأیبه

 .واگذاریمیدهد
 بـبازسازیساختاری:درمواردیکهمقدماتواگذاریبنگاهفراهمنباشدولیباانجاماصلحات

 ساختاریبنگاهقابلواگذاریمیشود،وزارتاموراقتصادیوداراییدرچهارچوبیکههیأتواگذاری
 مشخصمیکند،بنگاهراحداکثرظرفیکسالبازسازیساختارینماید.دورهبازسازیساختاری

 .درمواردخاصقابلتمدیداست
 همچنیندرمواردنیاز،هیأتواگذاریمیتواندنسبتبهدادنمجوزقرارداداجارهوپیمانمدیریت

 بنگاهقابلواگذاریبهبخشهایغیردولتی،موافقتنماید.دراینمواردهیأتواگذاریموظفاست
 چهارچوببهرهبرداریازشرکتمورداجارهرادقیقا�مشخصنمایدوپسازبررسیصلحیتفنیو

 .علمیازطریقبرگزاریمناقصهیامزایدهاقدامکند
)اینقانونموجب1)ماده(12جـتجزیه:درمواردیکهواگذاریشرکتدولتیدرچهارچوببند(  



 انتقالموقعیتانحصاریشرکتدولتیبهبخشهایغیردولتیمیشود،هیأتواگذاریمیتوانددر
 جهتکاهشسهمبازاربنگاهقابلواگذاریویاافزایشبهرهوریآن،نسبتبهتفکیکوتجزیه

 .شرکتاتخاذتصمیمنمایدوسپسحکمبهواگذاریشرکتدهد
 دـادغام:دولتمیتواندچندشرکتقابلواگذاریدولتیرادرهمادغامکندوسپسبهوزارتامور

 .اقتصادیوداراییاجازهدهدنسبتبهواگذاریآناقدامنماید
 هــتحصیل:دولتمیتواندسهامچندشرکتقابلواگذاری(تحصیلشونده)رابدونمحو

 شخصیتحقوقیهرکدامبهیکشرکتقابلواگذاریدیگر(تحصیلکننده)منتقلکردهوسپسبه
 .وزارتاموراقتصادیوداراییاجازهدهدنسبتبهواگذاریشرکتتحصیلکنندهاقدامنماید

 وـانحلل:درمواردیکهبازسازیساختاریبنگاهقابلواگذاریمقدورنباشدوپسازسهبار
 آگهی،واگذاریشرکتممکننگردد،یاارزشخالصداراییهایشرکتمنفیباشدویابههردلیل
 .موجهانحللآنمناسبتشخیصدادهشود،هیأتواگذاریمیتواندرأیبهانحللشرکتدهد

 زـهبـهیاصلحغیرمعوض:درچهـارچوبمجوزهایقانونی،دولتمیتواندنسبتبههبهویاصلح
)اینقانونکهغیرقابلعرضهدربورسباشندبه2غیرمعوضشرکتهایدولتیموضوعگروهدوماده(  

 مؤسساتعمومیغیردولتیمشروطبراینکهشرکتموردواگذاریدرچهارچوبوظایفمؤسسه
 مذکورباشد،تصمیمگیرینماید.آئیننامهاجرائیاینمادهمشترکا�توسطوزارتاموراقتصادیو

 .داراییوسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورتهیهوظرفششماهبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
ـنقلوانتقالسهام،سهمالشرکه،حقوقمالکانهوحقتقدمبنگاههایمشمولواگذاری1تبصره  

 درفرایندتجزیه،ادغام،تحصیلوانحللتازمانیکهبنگاهدولتیبودهوواگذارنشدهباشداز
 پرداختمالیاتنقلوانتقالمعافاست.بنگاههاییکهدراجراءاینقانونواگذارمیشوندیابین

 دستگاههایاجرائینقلوانتقالمییابندتازمان
 واگذارینیزازشمولمالیاتنقلوانتقالمعافهستند.همچنینانتقالسهامبهشرکتهایتأمین

 .سرمایهکهناشیازتعهدپذیرهنویسیباشدازمالیاتنقلوانتقالمعافاست
ـپرداختهرگونهغرامت،خسارتونظایرآندرارتباطبامواردملییامصادرهشدهکه2تبصره  

 .متعلقبهدورهپیشازواگذاریباشدبرعهدهدولتاست
)اینقانونبهشرح3حـنحوهواگذاریطرحهاینیمهتمامشرکتهایقابلواگذاریمشمولماده(  

 :زیرخواهدبود
1 ،ـواگذاریطرحهابهبخشغیردولتیازطریقمزایده

2  ـمشارکتبابخشغیردولتیوآوردهطرحنیمهتمامبهعنوانسهمدولتی،وواگذاریسهم
،دولتیبهبخشغیردولتیظرفسهسالبعدازبهرهبرداریآن

3 ،ـواگذاریحقبهرهبرداریازسهمدولتیدرطرحبهبخشغیردولتی
4  ـواگذاریحقبهرهبرداریدرطرحهایغیرانتفاعیدرمقابلتکمیلطرحبرایمدتمعینمتناسب

،باهزینههایطرح
 تبصرهـطرحهاییکهتوجیهفنی،اقتصادینداردولیجنبهعمومی،اجتماعیوسیاسیدارداز

 .شرکتهایقابلواگذاریدولتی،منفکوتوسطدولتدربارهآنهااتخاذتصمیمخواهدشد
ـهیأتواگذاریبرایواگذاریبنگاههاباترجیحبند(الف)ورعایتترتیب،بهروشهایزیر20ماده  

 :تصمیممیگیرد
،الفـفروشبنگاهازطریقعرضهعمومیسهامدربورسهایداخلییاخارجی

،بـفروشبنگاهیاسهامبلوکیازطریقمزایدهعمومیدربازارهایداخلیویاخارجی
،جـفروشبنگاهیاسهامبلوکیازطریقمذاکره

ـمجوزعرضهسهامدربورسهایخارجیبارعایتقانونتشویقوحمایتازسرمایهگذاری1تبصره  
ـبهپیشنهاد1/9/1384خارجیوقانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسلمیایرانـمصوب  

)قانوناساسی44هیأتواگذاریتوسطشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  
 .صادرمیشود

ـدرمواردیکهپسازبرگزاریدونوبتمزایده،خریداریوجودنداشتهباشدواگذاریاز2تبصره  
 طریقمذاکرهبهموجبمصوبههیأتواگذاریمجازاست.همچنیناستفادهازروشمذاکرهبهغیر
 ازواگذاریبهتعاونیهایفراگیرملیدرقالبسهامعدالت،درخصوصشرکتهایمشاورودانش

 پایهکهدارایداراییهایفیزیکیومالیمحدودیبودهوارزششرکتعمدتا�داراییهاینامشهود
 باشدونیزشرکتهایسهامیعامکهدرآنهابهاستفادهازتخصصهایمدیریتینیازباشدبهمدیران

 ویاگروهیازمدیرانوکارشناسانمتخصصهمانبنگاهمجازاست.تشخیصشرایطمدیرانو
 .متخصصینبرعهدههیأتواگذاریاست



%)ازسهامبنگاههایمشمولواگذاریبهمدیرانو5ـفروشاقساطیحداکثرپنجدرصد(3تبصره  
%)بهسایرمدیرانباتجربهومتخصصوکارآمدمجاز5کارکنانهمانبنگاهوحداکثرپنجدرصد(  

 .است.شرایطمدیرانمشمولونیزضوابطروشاقساطی،توسطهیأتواگذاریتعیینمیشود
ـوزارتاموراقتصادیوداراییمکلفاستدرزمانعرضهسهامبنگاههاییکهباروشهای4تبصره  

 «ب»و«ج»اینمادهواگذارمیشوندترتیبیاتخاذنمایدتادرشرایطیکسان،بخشتعاونیدر
 .اولویتخریدقرارگیرد

ـدرکلیهموارداینمادهرعایتقانونتشویقوحمایتازسرمایهگذاریخارجیمصوب5تبصره  
الزامیاست1380 . 

ـقیمتگذاریوزمانبندیمناسبواگذاریبنگاههایدولتیمتناسبباروشوگسترههر21ماده  
 :بازارمطابقبندهایزیرخواهدبود

 الفـدرموردواگذاریازطریقعرضهعمومیسهام،قیمتگذاریعرضهاولینبستهازسهامهر
 شرکت،اندازهبستهسهام،روشانتخابمشتریاناستراتژیکومتقاضیخریدسهامکنترلیو
 مدیریتی،زمانمناسبعرضهسهامحسبموردپسازانجاممطالعاتکارشناسیباپیشنهاد

 سازمانخصوصیسازیوتصویبهیأتواگذاریتعیینخواهدشد.درعرضهعمومیسهامرعایت
ـالزامیاست1/9/1384قانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسلمیایرانـمصوب . 

 بـدرموردفروشداراییها،قراردادهایاجارهوپیمانمدیریت،تعیینقیمتفروشداراییها،تعیین
 میزانمالالجارهوحقالزحمهپیمانمدیریتوسایرشرایطلزمبرایواگذاریمبتنیبرارزیابی
 فنیومالیحسبموردبایددرچهارچوبقانونمناقصاتومعاملتدولتیبهپیشنهادسازمان

 .خصوصیسازیوتصویبهیأتواگذاریباشد
مجلس1383تبصرهـمـزایدهیـکمرحلهایودومرحلهایدرچهارچوبقانونمناقصاتمصوب  

 شورایاسلمیقابلاجراءاستدرصورتتغایربرگزاریمزایدهبااحکاماینقانون،قوانینومقررات
 .ناظربرمعاملتدولتیمجریاست

ـسازمانخصوصیسازیمیتواندازخدماتبانکهاوشرکتهایتأمینسرمایهو22ماده  
 سرمایهگذاریجهتتعهدپذیرهنویسییاتعهدخریدسهاماستفادهنماید.اینگونهمؤسسات

 میتوانندسهامعرضهشدهرادرچهارچوبقراردادپذیرهنویسیکهبهتأییدهیأتواگذاریخواهد
 .رسیدخریدارینمایند

 دسـتورالعملاجرائیاینمـادهحـداکثرظرفمدتسـهماهازتـصویباینقـانونبهتصویبوزیر
 .اموراقتصادیوداراییمیرسد

 تبصرهـبهسازمانخصوصیسازیاجازهدادهمیشود،حقالزحمهبانکها،مؤسساتاعتباریو
 شرکتهایتأمینسرمایهطرفقراردادخود،کهتعهدپذیرهنویسییاتعهدخریدسهامرابهعهده

 میگیرندبهصورتدرصدیازارزشکلمعاملهبپردازد.ضوابطپرداختحقالزحمهمزبوردر
 .دستورالعملموضوعاینمادهدرجخواهدشد

ـسازمانخصوصیسازیمکلفاستپسازانجامهرمعامله،درموردواگذاریسهام23ماده  
 مدیریتیوکنترلیبنگاهها،بلفاصلهباانتشاراطلعیهایدرروزنامهکثیرالنتشارمواردزیررااعلم

 :کند
 نامبنگاهوخلصهاطلعاتمالیومدیریتیآن،خلصهایازمعاملهانجامشدهشاملمیزان

،سهامواگذارشده
 ،ناممشاوریامشاورانیکهدرفرایندمعاملهبهسازمانخصوصیسازی،خدماتمشاورهایدادهاند

،نامونشانیخریدار
،نامشرکتتأمینسرمایهکهپذیرهنویسیسهامرامتعهدگردیدهاست

،نامکارشناسرسمیدادگسترییامؤسساتخدماتمالیکهقیمتگذاریبنگاهراانجامدادهاند
 تبصرهـوزارتاموراقتصادیوداراییمکلفاستگزارشفعالیتهایواگذاریسالنهطـبقاینقانون

 .را،تاپایاناردیبـهشتماهسالبعـدبهاطلعمجلسشورایاسلمیبرساند
ـوزیر،معاونان،مدیرانوزارتاموراقتصادیوداراییوآندستهازکارکناناینوزارتخانهکه24ماده  

 درامرواگذاریدخالتدارند،اعضاءهیأتواگذاری،اعضاءشورایعالیاجراءسیاستهایکلی
)قانوناساسی،وزراء،مشاوران،معاونانومدیراندستگاههاییکهسهامشرکتهاو44اصل(  

 مؤسساتتابعهووابستهآنهاموردواگذاریقرارمیگیرد(حسبمورد)،اعضاءهیأتعامل،رئیسو
 کارکنانسازمانخصوصیسازیواعضاء

 شرکتهایمشاوروکمیتههایفنیوتخصصیدستاندرکارواگذاریحقندارندبهطورمستقیمیا



 غیرمستقیمدرخریدسهام،سهمالشرکه،حقتقدمناشیازسهاموسهمالشرکه،حقوق
 .مالکانهوحقبهرهبرداریمدیریتقابلواگذاریرا،خریدارینمایند

ـکلیهمعاملتوواگذاریهاییکهبرخلفحکماینمادهصورتمیگیرد،باطلاستو1تبصره  
 دادگاهرسیدگیکنندهمکلفاستکلیهمواردمعاملهشدهیاواگذارشدهرامجددا�بهمالکیتدولت

 .برگرداند
ـحکماینمادهبهبستگانتمامافرادمذکوردرمادهبهشرحمندرجدرقانونمنعمداخله2تبصره  

واصلحاتبعدیآنتسریمییابد1337کارکناندولتمصوب . 
ـسازمانخصوصیسازیقبلازواگذاریسهامکنترلیشرکتهایدولتی،حسبمورد25ماده  

 شرایطینظیرسرمایهگذاریجدیددرهمانشرکت،ارتقاءکاراییوبهرهوریشرکت،تداومتولیدو
 ارتقاءسطحآن،ارتقاءفناوریوافزایشیاتثبیتسطحاشتغالدربنگاهرا،درواگذاریشرط

 مینماید.چنانچهخریداربهشرایطعملنمایدبهپیشنهادسازمانخصوصیسازیهیأتواگذاری
 مجازاستسودفروشاقساطیراکاهشیادورهفروشاقساطیراتمدیدیادراصلقیمتتخفیف

 .دهد
 انتقالقطعیسهامیاآزادسازیضمانتهایخریدارمتناسبباانجاماینتعهداتخواهدبود.نحوه

 اخذتعهداتودرجاینشروطتوسططرفینبراساسدستورالعملیخواهدبودکهبارعایتضوابطو
 مقرراتقانونیبهپیشنهادسازمانخصوصیسازیظرفسهماهازتصویبقانونبهتصویبهیأت

 .واگذاریخواهدرسید
ـوزیراموراقتصادیوداراییمیتواندرئیسسازمانخصوصیسازیرابهعنواننماینده26ماده  

 تامالختیارخوددراعمالتمامیابخشیازاختیاراتخویشدرامرواگذاریموضوعاینقانونتعیین
 .کند
ـاساسنامهسازمانخصوصیسازیباتوجهبهمأموریتهایجدیدتوسطوزارتاموراقتصادی27ماده  

 .وداراییتدوینوبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید
ـسازمانخصوصیسازیمجازاستباتصویبهیأتوزیرانتاسقفپستهایسازمانی1تبصره  

 .مصوب،کارمنداستخدامنماید
ـدستگاههایاجرائیمکلفندبنابهدرخواستسازمانخصوصیسازیکارشناسانخودرا2تبصره  

 .بهآنسازمانمأموریامنتقلنمایند
ـسازمانخصوصیسازیمجازاستازخدماتفنیوتخصصیکارشناسان،اشخاص3تبصره  

 .حقیقیوحقوقیدولتیویاغیردولتیبهشکلساعتیوکارمعیناستفادهکند
ـدولتمجازاستبرایآموزشهایکوتاهمدتتخصصی،ترغیبوتشویقوپاداشکارکنان4تبصره  

 .سازمانخصوصیسازی،هرسالهیکردیفاعتباردرقانونبودجهمنظورنماید
 اعتباراتاینردیفطبقآئیننامهایکهبهپیشنهادهیأتواگذاریبهتصویبشورایعالیاجراء

)قانوناساسیخواهدرسیدهزینهمیشود44سیاستهایکلیاصلچهلوچهارم( . 
ـمنابعمالیوشرایطتأمینمالیموردنیازبرایاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم28ماده  

)قانوناساسیبهشرحزیراست44( : 
1  ـوزارتاموراقتصادیوداراییوبانکمرکزیجمهوریاسلمیایرانمکلفندسالنهحداقلده

)دلرخطاعتباریجهتتأمینمالیسرمایهگذاریهایبخشهای10.000.000.000میلیارد(  
 .غیردولتیازخارجازکشورفراهمنمایند

2  ـدولتمکلفاستسیاستهاییرااتخاذنمایدکهازطریقهیأتامناءحسابذخیرهارزیبانک
%)ازماندهحسابذخیرهارزیسال40مرکزیجمهوریاسلمیایرانوبانکهایعاملچهلدرصد(  

 پیشرابهبخشغیردولتیاختصاصدهدودرصورتوجودتقاضادراینبخشوداشتنطرحهای
 دارایتوجیهفنیواقتصادیبهمتقاضیانپرداختنماید.درهرصورتسهمبخشغیردولتی

%)برداشتازحسابذخیرهارزیدرآنسالکمترباشد40درهرسالنبایدازچهلدرصد( . 
3  ـبههیأتامناءحسابذخیرهارزیوبانکمرکزیجمهوریاسلمیایراناجازهدادهمیشود

 بهمنظورافزایشسهمتسهیلتارزیبهبخشغیردولتی،بخشیازارزحسابذخیرهارزیویاارز
 بانکمرکزیجمهوریاسلمیایرانرابهعنوانسپردهدربانکهایعاملجهتبازکردنخطاعتباری

 .ارزیتوسطبانکهایعاملوبانکهایخارجیوپرداختتسهیلتبیشترمنظورنماید
ـباتوجهبهبند(د)سیاستهایکلی،وجوهحاصلازواگذاریهایموضوعاینقانونازجمله29ماده  

 شرکتهایمادرتخصصیوعملیاتیبهحسابخاصینزدخزانهداریکلکشورواریزودرمواردزیر
 :مصرفمیشود

1 ،ـایجادخوداتکائیبرایخانوادههایمستضعفومحروموتقویتتأمیناجتماعی



2 %)ازدرآمدهایحاصلازواگذاریبهتعاونیهایفراگیرملیبهمنظور30ـاختصاصسیدرصد(  
)اینقانون34فقرزدایی،شاملتخفیفهایموضوعماده( ،

3 ،ـایجادزیربناهایاقتصادیبااولویتمناطقکمترتوسعهیافته
4  ـاعطاءتسهیلت(وجوهادارهشده)برایتقویتتعاونیهاونوسازیوبهسازیبنگاههای

 اقتصادیغیردولتیبااولویتبنگاههایواگذارشدهونیزبرایسرمایهگذاریبخشهایغیردولتی
،درتوسعهمناطقکمترتوسعهیافتهوتقویتمنابعبانکتوسعهتعاون

%)بهمنظورتوسعه49ـمشارکتشرکتهایدولتیبابخشهایغیردولتیتاسقفچهلونه( 5  
،اقتصادیمناطقکمترتوسعهیافته

،ـتکمیلطرحهاینیمهتمامشرکتهایدولتیبارعایتفصلپنجماینقانون 6
7 ،ـایفاءوظایفحاکمیتیدولتدرحوزههاینوینبافناوریپیشرفتهوپرخطر

 .ـبازسازیساختاری،تعدیلنیرویانسانیوآمادهسازیبنگاههاجهتواگذاری 8
ـاعتباراتبندهایفوقدرقوانینبودجهسالنهدرجدولیواحددرجخواهدشد1تبصره . 
ـآئیننامهاجرائیاینمادهظرفمدتسهماهازتصویباینقانونتوسطوزارتاموراقتصادی2تبصره  

 وداراییباهمکاریسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورووزارتتعاونتهیهوبهتصویبهیأت
 .وزیرانمیرسد

)قانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوری24)تا(20ـمواد(30ماده  
 .اسلمیایرانتنفیذمیگردد

)قانونمزبورحداکثرظرفمدتسهماهازتصویباین24ـدستورالعملاجرائیموضوعماده(1تبصره  
 .قانونباپیشنهادوزارتاموراقتصادیوداراییبهتصویبهیأتواگذاریخواهدرسید

)قانون138)ویکصدوسیوهشتم(85ـمصوباتاینشورادراجراءاصولهشتادوپنجم(2تبصره  
 اساسیجمهوریاسلمیایرانبرایریاستمجلسشورایاسلمیارسالمیگردد.درصورت
 اعلممغایرتازسویرئیسمجلسشورایاسلمی،شوراموظفاستنسبتبهاصلحیالغو

 .مصوباتخوداقدامکند
ـارتباطاستخدامیکارکنانبنگاههایدولتیواگذارشدهبادستگاههایاجرائیذیربطقطع31ماده  

 میگرددوآندستهازکارکنانبنگاههایدولتیکهازنظرمقرراتبازنشستگیتابعصندوقهای
 خاصبازنشستگیوابستهبهوزارتخانهومؤسساتوشرکتهایدولتیهستندوارتباط

 استخدامیآنهابادستگاههایاجرائیذیربطدراجراءسیاستهایفروشسهام،قطعمیگردد،
 میتواننددرصورتادامهاشتغالدرواحدهایفروختهشدهوبارعایتضوابطپرداختحقبیمه

 .مقرربهتفکیکسهمبیمهشدهوکارفرماهمچنانتابعمقرراتصندوقبازنشستگیمربوطباشند
 تبصرهـکلیهقوانینومقرراتمربوطبهکسرحقبیمهواختیاراتسازمانتأمیناجتماعیدرامور

)قانون50)و(49دریافتحقبیمهواخذجرائمناشیازدیرکردپرداختحقبیمهازجملهمواد(  
نسبتبهافرادوصندوقهایفوقمجریخواهدبود1354تأمیناجتماعیمصوب . 

ـقوهقضائیهمکلفاستبرایرسیدگیبهتخلفاتوجرائمناشیازاجراءاینقانونوقانون32ماده  
ـشعبخاصیراتعیینکند.اینشعب1/9/1384بازاراوراقبهادارجمهوریاسلمیایرانـمصوب  

 .منحصرا�بهدعاویوشکایاتمربوطبهایندوقانونرسیدگیمینماید
 تبصرهـقوهقضائیهمکلفاستلیحهرسیدگیبهتخلفاتوجرائمموضوعاینقانونراحداکثرظرف

 .مدتششماهازتصویباینقانونازطریقدولتتقدیممجلسشورایاسلمینماید
ـمؤسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانمکلفبهانطباقنظامهایارزیابیکیفیتبا33ماده  

 استانداردهایبینالمللیواعمالتدریجیوقانونمندآندرکلیهبنگاههایاقتصادیمیباشد.
 آئیننامهاجرائیاینمادهشاملزمانبندیاعمالاستانداردهاظرفمدتسهماهبهپیشنهاد

 .مؤسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید
 فصلششمـتوزیعسهامعدالت

ـدراجراءسیاستگسترشمالکیتعمومیبهمنظورتأمینعدالتاجتماعی،دولتمجاز34ماده  
%)مجموعارزشسهامبنگاههایقابلواگذاریدرهربازارموضوعگروهدو40استتاچهلدرصد(  

)اینقانونراباضوابطذیلبهاتباعایرانیمقیمداخلکشورواگذارنماید2ماده( : 
%)تخفیف50الفـدرمورددودهکپائیندرآمدیبااولویتروستانشینانوعشایر،پنجاهدرصد(  

 .درقیمتسهامواگذاریبادورهتقسیطدهساله
 .بـدرموردچهاردهکبعدیتقسیطتادهسالحسبمورددادهخواهدشد

ـمبناءقیمتگذاری،قیمتفروشنقدیسهامدربورسخواهدبود1تبصره . 
ـتخفیفهایمذکوردربند«الف»اینمادهبهحسابکمکهایبلعوضبهاقشارکمدرآمد2تبصره  



 .منظورمیشود
ـوزارتاموراقتصادیوداراییمکلفاستباهمکاریوزارترفاهوتأمیناجتماعیوسایر3تبصره  

 نهادهایذیربطحداکثرظرفمدتیکسالپسازتصویباینقانون،افرادمشمولاینمادهرابا
 .سازوکارهایعلمیودقیقشناساییوشرایطواگذاریسهامبهمشمولنرافراهمنماید

)اینقانوندرقالبشرکتهایتعاونی34ـمشمولینبندهای«الف»و«ب»ماده(35ماده  
 شهرستانیساماندهیشدهوازترکیبآنهاشرکتهایسرمایهگذاریاستانیبهصورتشرکتهای
 سهامیتشکیلوبراساسقانونتجارتفعالیتمیکنند.دولتموظفاستجهتپذیرفتهشدن

 .شرکتهایمذکوردربورساوراقبهادارکمکهایلزمراانجامدهد
)ازهربنگاهقابلواگذاریرا34ـسازمانخصوصیسازیموظفاستسهامموضوعماده(36ماده  

 مستقیما�بینشرکتهایسرمایهگذاریاستانیتقسیمکند.سهمهریکازشرکتهای
 سرمایهگذاریاستانیمتناسبباتعداداعضاءتعاونیهایشهرستانیهراستانتعیینخواهد

 .شد
ـنقلوانتقالسهامازسازمانخصوصیسازیبهشرکتهایسرمایهگذاریاستانیاز1تبصره  

 .مالیاتمعافاست
ـافزایشسرمایهدرشرکتهایسرمایهگذاریاستانیناشیازدریافتسهامازسازمان2تبصره  

 خصوصیسازی،همچنینافزایشسرمایهدرشرکتهایتعاونیشهرستانیناشیازافزایش
 .داراییشرکتهایسرمایهگذاریاستانیمربوطازاینمحل،ازمالیاتمعافاست

ـفروشسهامواگذارشدهبهشرکتهایسرمایهگذاریاستانیقبلازوروداینشرکتهابه37ماده  
 بورسبهمیزانیکهاقساطآنپرداختشدهیابههمیننسبتمشمولتخفیفواقعشدهدر

 .بازارهایخارجازبورسمجازاستوسهامواگذارشدهبههمیننسبتازقیدوثیقهآزادمیشود
)رابهگونهایواگذارنمایدکهموجباتافزایشیا34ـدولتمکلفاستسهامموضوعماده(38ماده  

 .تداوممالکیتومدیریتدولتدرشرکتهایمشمولواگذاریرافراهمننماید
)اینقانونمجازبهأخذوکالتازشرکتهای86درانتخابمدیران،دستگاههایاجرائیموضوعماده(  

 سرمایهگذاریاستانینخواهندبود.آئیننامهاجرائیاینفصلباپیشنهادمشترکوزارتامور
 اقتصادیوداراییووزارتتعاونوباهمکارینهادهایذیربطظرفمدتحداکثرسهماهازتصویب

)قانون44اینقانونتهیهوبهتصویبشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  
 .اساسیجمهوریاسلمیایرانخواهدرسید

)قانون138)ویکصدوسیوهشتم(85تبصرهـمصوباتاینشورادراجراءاصولهشتادوپنجم(  
 اساسیجمهوریاسلمیایرانبرایریاستمجلسشورایاسلمیارسالمیگردد.درصورت
 اعلممغایرتازسویرئیسمجلسشورایاسلمی،شوراموظفاستنسبتبهاصلحیالغو

 .مصوباتخوداقدامکند

 فصلهفتمـهیأتواگذاریووظایفآن
ـبهمنظورهماهنگیدراجراءمواداینقانونهیأتواگذاریبهریاستوزیراموراقتصادیو39ماده  

 :داراییمتشکلازاعضاءزیرتشکیلمیگردد
1 ،ـوزیراموراقتصادیودارایی

2 ،ـوزیردادگستری
3 ،ـرئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوربدونحقرأی

4 ،ـوزیروزارتخانهذیربطبدونحقرأی
 .ـدونفرازنمایندگانمجلسبهعنوانناظربهانتخابمجلسشورایاسلمی 5

 دبیرخانههیأتدرسازمانخصوصیسازیمستقراست.مصوباتهیأتمذکورراوزیراموراقتصادیو
 .داراییابلغمیکند

ـوظایفواختیاراتهیأتواگذاریبهشرحزیراست40ماده : 
ـاجراءبرنامههاوخطمشیهایکلیواگذاریوتعیینتکلیفبنگاههایمشمولواگذاری1الفـ ،

2 ،ـتهیهآئیننامهنظاماقساطیواگذاریونحوهدریافتبهایحقوققابلواگذاری
3  ـتهیهآئیننامهشیوههایقیمتگذاریبنگاههاونحوهاعمالشیوههایمذکوردرهمین

،چهارچوب
4  ـتهیهنظامتأمینمالی،حمایتوتشویقخریدارانبههمراهتعیینچهارچوبتعهداتخریدارانو

،فروشنده
 ـتهیهضوابطنحوهانجاماصلحساختاربنگاههادرمواردضروریمتضمنچهارچوبحفظوصیانت 5



،نیرویانسانیشاغل
،ـتهیهنظامنامهفعالیتهایفرهنگیـتبلیغاتیبرایبسترسازی،بهبودوشفافیتامرواگذاری 6

7 ،ـتهیهپیشنهادواگذاریبلوکیبنگاههایمشمولواگذاریدربورسهایخارجی
،ـتهیهآئیننامهنحوهواگذاریسهامترجیحیبهمدیرانوکارکنان 8

)44ـمواردفوقبایدبهتصویبشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(1تبصره  
 .قانوناساسیبرسد

)قانون138)ویکصدوسیوهشتم(85ـمصوباتاینشورادراجراءاصولهشتادوپنجم(2تبصره  
 اساسیجمهوریاسلمیایرانبرایریاستمجلسشورایاسلمیارسالمیگرددودرصورت

 اعلممغایرتازسویرئیسمجلسشورایاسلمی،شوراموظفاستنسبتبهاصلحیالغو
 .مصوباتخوداقدامکند

ـتصویبآئیننامهنحوهبیمهمجریانودستاندرکارانامرواگذاری1بـ ،
2  ـتصویبفهرستهریکازمواردقابلفروش،انحلل،ادغام،تجزیه،اجارهوپیمانمدیریتو
 زمانبندیلزمبههمراهمیزانوروشواگذاریآنهادرهرسال.فهرستمذکورشاملبرنامه

 زمانبندیاقدام،روش،میزانوسایرشرایطواگذاریباتوجهبهوضعیتهربازارمشترکا�توسط
،وزارتاموراقتصادیوداراییووزارتذیربطتهیهمیشود

3 ،ـتصویبقیمتمواردواگذاری
4  ـتصویبدستورالعملنحوهتنظیمقراردادهایواگذاریمشتملبرتعییناختیاراتوتعهداتطرفین
 قراردادها،وثایقوتضمینها،شرایطفسخیااقاله،نحوهاعمالتخفیفاتوجرائمدرچهارچوبضوابط

،ومقرراتقانونی
 ـتصویبدستورالعملمربوطبهویژگیهایلزمونحوهانتخابمدیرانومتخصصاندرمواردواگذاری 5

،ازطریقمذاکرهبارعایتمفاداینقانون
 ـتصویبدستورالعملاجرائینحوهتنظیمقراردادهایتعهدپذیرهنویسییاتعهدخریدسهام 6

،مؤسساتتأمینسرمایهمتضمنضوابطپرداختحقالزحمهآنها
7 )اینقانون30ـتصویبدستورالعملماده( . 

)قانوناساسیو44فصلهشتمـشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  
 وظایفآن

)قانوناساسیبرایایفاء44ـشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(41ماده  
 :وظایفمحولهدراینقانونمرکبازاعضاءزیرتشکیلمیشود

1 ،ـرئیسجمهوریامعاوناولویبهعنوانرئیسشورا
2 ،(ـوزیراموراقتصادیودارایی(دبیرشورا

3 ،ـوزیرتعاون
4 ،ـوزیریاوزراءوزارتخانههایذیربط

،ـوزیردادگستری 5
،ـوزیراطلعات 6

7 ،ـرئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور
،ـرئیسکلبانکمرکزیجمهوریاسلمیایران 8

9 ،ـدبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام
10 ،ـدادستانکلکشور

11 ،ـرئیسسازمانبازرسیکلکشور
12 ،ـرئیسدیوانمحاسباتکشور

13 ،ـسهنفرازنمایندگانمجلسبهانتخابمجلسشورایاسلمی
14 ،ـرئیسسازمانصداوسیمایجمهوریاسلمیایران

15 ،ـرئیساطاقبازرگانیوصنایعومعادنایران
16 ،ـرئیساطاقتعاونمرکزیجمهوریاسلمیایران

17  ـسهنفرخبرهوصاحبنظراقتصادیازبخشهایخصوصیوتعاونیبهپیشنهادوزیرامور
،اقتصادیوداراییباحکمرئیسجمهور

18 ،ـرئیسسازمانخصوصیسازی
19  .ـرئیسسازمانبورسواوراقبهادار

)به6)تا(1ـاینشوراطبقآئیننامهایادارهخواهدشدکهتوسطاعضاءمذکوردربندهای(1تبصره  



)خواهدبود42تصویبمیرسدواینآئیننامهمشمولتبصرهماده( . 
ـدبیرخانهشورازیرنظروزارتاموراقتصادیوداراییتشکیلمیشود2تبصره . 

)قانون44ـوظایفواختیاراتشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(42ماده  
 :اساسیبهشرحزیراست

1 ،ـتبیینسیاستهاوخطمشیهایاجرائیسالنه
2 )قانون44ـنظارتبرفرآینداجراءقوانینومقرراتمرتبطباسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  

،اساسی
3 )44ـسازماندهیفعالیتهایفرهنگیـتبلیغاتیبرایاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  

،قانوناساسی
4  ـتصویبآئیننامهها،دستورالعملها،نظامنامههاوضوابطیکهدراینقانونمرجعتصویبآناین

،شورااست
)قانون44ـتصویبشاخصهایاجرائیبرایتحققاهدافسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم( 5  

،اساسیبهمنظوراعمالنظارتدقیقبراجراءآنها
،ـتدوینسازوکارهایجلوگیریازنفوذوسیطرهبیگانگانبراقتصادملی 6

7 ،ـتبییننقشسیاستگذاریوهدایتونظارتدولت
)44ـایجادهماهنگیبیندستگاههایاجرائیدراجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم( 8  

،قانوناساسی
9  .ـتمهیداتلزمبرایتشویقعمومبهسرمایهگذاری،کارآفرینیوبهبودفضایکسبوکار

 .تبصرهـمصوباتاینشوراراوزیراموراقتصادیوداراییابلغمینماید

 فصلنهمـتسهیلرقابتومنعانحصار
ـتمامیاشخاصحقیقیوحقوقیبخشهایعمومی،دولتی،تعاونیوخصوصیمشمول43ماده  

 .مواداینفصلهستند
ـهرگونهتبانیازطریققرارداد،توافقویاتفاهم(اعمازکتبی،الکترونیکی،شفاهیویا44ماده  

 عملی)بیناشخاصکهیکیاچنداثرزیررابهدنبالداشتهباشدبهنحویکهنتیجهآنبتواند
 : اخللدررقابتباشدممنوعاست

1  ـمشخصکردنقیمتهایخریدیافروشکالیاخدمتونحوهتعیینآندربازاربهطورمستقیمیا
 .غیرمستقیم

2  .ـمحدودکردنیاتحتکنترلدرآوردنمقدارتولید،خریدیافروشکالیاخدمتدربازار
3  ـتحمیلشرایطتبعیضآمیزدرمعاملتهمسانبهطرفهایتجاری

4  .ـملزمکردنطرفمعاملهبهعقدقراردادبااشخاصثالثیاتحمیلکردنشروطقراردادبهآنها
 ـموکولکردنانعقادقراردادبهقبولتعهداتتکمیلیتوسططرفهایدیگرکهبنابرعرفتجاریبا 5

 .موضوعقراردادارتباطیندارد
 .ـتقسیمیاتسهیمبازارکالیاخدمتبیندویاچندشخص 6

7  .ـمحدودکردندسترسیاشخاصخارجازقرارداد،توافقیاتفاهمبهبازار
 تبصرهـقراردادهایمیانتشکلهایکارگریوکارفرماییبهمنظورتعییندستمزدومزایا،تابعقانون

 .کاراست
ـاعمالذیلکهمنجربهاخللدررقابتمیشود،ممنوعاست45ماده : 

 الفـاحتکارواستنکافازمعامله
1  .ـاستنکاففردییاجمعیازانجاممعاملهویامحدودکردنمقدارکالیاخدمتموضوعمعامله

2  .ـوادارکردناشخاصدیگربهاستنکافازمعاملهویامحدودکردنمعاملتآنهابارقیب
3  ـذخیرهیانابودکردنکالیاامتناعازفروشآنونیزامتناعازارائهخدمتبهنحویکهاین

 ذخیرهسازی،اقدامیاامتناعمنجربهبالرفتنساختگیقیمتکالیاخدمتدربازارشود،اعماز
 .اینکهبهطورمستقیمیاباواسطهانجامگیرد

 بـقیمتگذاریتبعیضآمیز
 عرضهویاتقاضایکالیاخدمتمشابهبهقیمتهاییکهحاکیازتبعیضبیندویاچندطرفمعامله
 ویاتبعیضقیمتبینمناطقمختلفبهرغمیکسانبودنشرایطمعاملهوهزینههایحملوسایر

 .هزینههایجانبیآنباشد
 جـتبعیضدرشرایطمعامله

 .قائلشدنشرایطتبعیضآمیزدرمعاملهبااشخاصمختلفدروضعیتیکسان



 دـقیمتگذاریتهاجمی
1  ـعرضهکالیاخدمتبهقیمتیپائینترازهزینهتمامشدهآنبهنحویکهلطمهجدیبهدیگران

 .واردکندیامانعوروداشخاصجدیدبهبازارشود
2  .ـارائههدیه،جایزه،تخفیفیاامثالآنکهموجبواردشدنلطمهجدیبهدیگرانشود

 .تبصرهـتشخیصلطمهجدی،برعهدهشورایرقابتاست
 :هــاظهاراتگمراهکننده

 :هراظهارشفاهی،کتبییاهرعملیکه
1  ـکالیاخدمترابهصورتغیرواقعیباکیفیت،مقدار،درجه،وصف،مدلیااستانداردخاصنشان

 .دهدویاکالویاخدمترقبارانازلجلوهدهد
2  .ـکالیتجدیدساختشدهیادستدوم،تعمیرییاکهنهرانومعرفیکند

3  ـوجودخدماتپسازفروش،ضمانتنامهتعهدبهتعویض،نگهداری،تعمیرکالیاهرقسمتیازآن
 ویاتکراریاتداومخدمتتاحصولنتیجهمعینیراالقاءکند،درحالیکهچنینامکاناتیوجود

 .نداشتهباشد
4  .ـاشخاصراازحیثقیمتکالیاخدمتیکهفروختهیاارائهشدهاستیامیشود،فریبدهد

 وـفروشیاخریداجباری
1  .ـمنوطکردنفروشیککالیاخدمتبهخریدکالیاخدمتدیگریابالعکس

2  ـوادارکردنطرفمقابلبهمعاملهباشخصثالثبهصورتیکهاتماممعاملهبهعرضهیاتقاضای
 .کالیاخدمتدیگریارتباطدادهشود

3  .ـمعاملهباطرفمقابلبااینشرطکهطرفمذکورازانجاممعاملهبارقیبامتناعورزد
 زـعرضهکالیاخدمتغیراستاندارد

 عرضهکالویاخدمتمغایربااستانداردهایاجباریاعلمشدهتوسطمراجعذیصلحازجملهراجع
 .بهکاربرد،ترکیب،کیفیت،محتویات،طراحی،ساخت،تکمیلویابستهبندی

 حـمداخلهدرامورداخلیویامعاملتبنگاهیاشرکترقیبترغیب،تحریکویاوادارساختنیکیا
 چندسهامدار،صاحبسرمایه،مدیریاکارکنانیکبنگاهویاشرکترقیبازطریقاعمالحقرأی،
 انتقالسهام،افشاءاسرار،مداخـلهدرمعاملتبـنگاههاویاشرکتهایاروشهایمـشابهدیگربـه

 انجامعملیکهبهضرر
 .رقیبباشد

 طـسوءاستفادهازوضعیتاقتصادیمسلطسوءاستفادهازوضعیتاقتصادیمسلطبهیکیاز
 :روشهایزیر

1 ،ـتعیین،حفظویاتغییرقیمتیککالیاخدمتبهصورتیغیرمتعارف
2 ،ـتحمیلشرایطقراردادیغیرمنصفانه

3 ،ـتحدیدمقدارعرضهویاتقاضابهمنظورافزایشویاکاهشقیمتبازار
4  ـایجادمانعبهمنظورمشکلکردنورودرقبایجدیدیاحذفبنگاههایاشرکتهایرقیبدریک

،فعالیتخاص
 ـمشروطکردنقراردادهابهپذیرششرایطیکهازنظرماهیتییاعرفتجاری،ارتباطیباموضوع 5

،چنینقراردادهایینداشتهباشد
 .ـتملکسرمایهوسهامشرکتهابهصورتیکهمنجربهاخللدررقابتشود 6

 یـمحدودکردنقیمتفروشمجدد
 :مشروطکردنعرضهکالیاخدمتبهخریداربهپذیرششرایطزیر

1  ـاجبارخریداربهقبولقیمتفروشتعیینشدهیامحدودکردنویدرتعیینقیمتفروشبههر
 .شکلی

2  ـمقیدکردنخریداربهحفظقیمتفروشکالیاخدمتیمعین،برایبنگاهیاشرکتیکهازاوکال
 .یاخدمتخریداریمیکندیامحدودکردنبنگاهیاشرکتمزبوردرتعیینقیمتبههرشکلی

 کـکسبغیرمجاز،سوءاستفادهازاطلعاتوموقعیتاشخاص
1  ـکسبوبهرهبرداریغیرمجازازهرگونهاطلعاتداخلیرقبادرزمینهتجاری،مالی،فنیونظایر

 .آنبهنفعخودیااشخاصثالث
2  ـکسبوبهرهبرداریغیرمجازازاطلعاتوتصمیماتمراجعرسمی،قبلازافشاءیااعلن

 .عمومیآنهاویاکتمانآنهابهنفعخودیااشخاصثالث
3  .ـسوءاستفادهازموقعیتاشخاصبهنفعخودیااشخاصثالث



ـهیچیکازمدیران،مشاورانیاسایرکارکنانشرکتیابنگاهمجازنیستندباهدفایجاد46ماده  
 محدودیتیااخللدررقابتدریکویاچندبازار،بهطورهمزمانمتصدیسمتیدرشرکتویا

 .بنگاهیمرتبطویادارایفعالیتمشابهباشند
ـهیـچشخصحقیقـییاحقوقینبایدسرمایهیـاسهامشرکتـهایابنگاههایدیگررابه47ماده  

 .نحویتمـلککندکهموجباخللدررقابتدریکویاچندبازارگردد
 :تبصرهـمواردزیرازشمولاینمادهمستثنیاست

1  ـتملکسهامیاسرمایهبهوسیلهکارگزاریاکارگزارمعاملهگریکهبهکارخریدوفروشاوراق
 .بهاداراشتغالدارد،مادامیکهازحقرأیسهامبرایاخللدررقابتسوءاستفادهنشود

2  ـدارابودنیاتحصیلحقوقرهنینسبتبهسهاموسرمایهشرکتهاوبنگاههایفعالدربازاریک
 .کالیایکخدمتمشروطبراینکهمنجربهاعمالحقرأیدراینشرکتهایابنگاههانشود

3  ـدرصورتیکهسهامیاسرمایهتحتشرایطاضطراریتملکشدهباشد،مشروطبراینکه
 حداکثرظرفیکماهازتاریختملک،موضوعبهاطلعشورایرقابتبرسدوبیشترازمدتزمانیکه

 .شوراتعیینمیکند،تملکادامهنیابد
ـادغامشرکتهایابنگاههادرمواردزیرممنوعاست48ماده : 

1 )اعمالشود45ـدرجریانادغامیادرنتیجهآناعمالمذکوردرماده( . 
2  .ـهرگاهدرنتیجهادغام،قیمتکالیاخدمتبهطورنامتعارفیافزایشیابد

3  .ـهرگاهادغامموجبایجادتمرکزشدیددربازارشود
4  .ـهرگاهادغام،منجربهایجادبنگاهیاشرکتکنترلکنندهدربازارشود

ـدرمواردیکهپیشگیریازتوقففعالیتبنگاههاوشرکتهایادسترسیآنهابهدانشفنی1تبصره  
)اینمادهشود،مجاز4)و(3جزازطریقادغامامکانپذیرنباشد،هرچندادغاممنجربهبندهای(  

 .است
ـدامنهتمرکزشدیدراشورایرقابتتعیینواعلممیکند2تبصره . 

)اینقانونبراقداماتخوداز48)و(47ـبنگاههاوشرکتهامیتواننددرموردشمولمواد(49ماده  
 شورایرقابتکسبتکلیفکنند.شورایرقابتمکلفاستحداکثرظرفیکماهازتاریخوصول

 تقاضادرهریکازمواردمذکورآنرابررسیونتیجهرابهطورکتبییابهوسیلهدادنپیاممطمئنبه
)اینقانونبهاقداماتموضوع48)و(47متقاضیاعلمکند.درصورتاعلمعدمشمولمواد(  

 .استعلمیاعدمارسالپاسخازسویشوراظرفمدتمقرر،اقداماتمذکورصحیحتلقیمیشود
ـافرادصنفیمشمولقانوننظامصنفیکهبهعرضهجزئی(خردهفروشی)کالهایا50ماده  

 .خدماتمیپردازند،ازشمولاینفصلمستثنیهستند
)این48)تا(44ـحقوقوامتیازاتانحصاریناشیازمالکیتفکرینبایدموجبنقضمواد(51ماده  

 :قانونشود،دراینصورتشورایرقابتاختیارخواهدداشتیکیاچندتصمیمزیررااتخاذکند
،الف)توقففعالیتیاعدماعمالحقوقانحصاریازجملهتحدیددورهاعمالحقوقانحصاری

 ب)منعطرفقرارداد،توافقیامصالحهمرتبطباحقوقانحصاریازانجامتمامیابخشیازشرایطو
 .تعهداتمندرجدرآن

 ج)ابطالقراردادها،توافقهایاتفاهممرتبطباحقوقانحصاریدرصورتمؤثرنبودنتدابیرموضوع
 .بندهای«الف»و«ب»اینماده

ـهرگونهکمکواعطاءامتیازدولتی(ریالی،ارزی،اعتباری،معافیت،تخفیف،ترجیح،52ماده  
 اطلعاتیامشابهآن)،بهصورتتبعیضآمیزبهیکیاچندبنگاهیاشرکتکهموجبتسلطدربازاریا

 .اخللدررقابتشود،ممنوعاست
ـبراینیلبهاهدافاینفصلشوراییتحتعنوان«شورایرقابت»تشکیلمیشود.53ماده  

 :ترکیبوشرایطانتخاباعضاءشورابهشرحزیراست
 الفـترکیباعضاء

1  ـسهنمایندهمجلسازبیناعضایکمیسیونهایاقتصادی،برنامهوبودجهومحاسباتوصنایعو
 .معادنازهرکمیسیونیکنفربهانتخابمجلسشورایاسلمیبهعنوانناظر

 .ـدونفرازقضاتدیوانعالیکشوربهانتخابوحکمرئیسقوهقضائیه 2
3  .ـدوصاحبنظراقتصادیبرجستهبهپیشنهادوزیراموراقتصادیوداراییوحکمرئیسجمهور

4  ـیکحقوقدانبرجستهوآشنابهحقوقاقتصادیبهپیشنهادوزیردادگستریوحکم
 .رئیسجمهور

 .ـدوصاحبنظردرتجارتبهپیشنهادوزیربازرگانیوحکمرئیسجمهور 5
 .ـیکصاحبنظردرصنعتبهپیشنهادوزیرصنایعومعادنوحکمرئیسجمهور 6



7  ـیکصاحبنظردرخدماتزیربناییبهپیشنهادرئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوروحکم
 .رئیسجمهور

 .ـیـکمتخـصصامورمالیبهپیشـنهادوزیراموراقتـصادیوداراییوحکمرئیسجمهور 8
9  . ـیکنفربهانتخاباطاقبازرگانیوصنایعومعادنایران

10  . ـیکنفربهانتخاباطاقتعاونمرکزیجمهوریاسلمیایران
)بهپیشنهاداعضاءوبا2ـرئیسشوراازبینصاحبنظراناقتصادیعـضوشورا،مـوضوعبند(1تبصره  

 .حکمرئیسجمهورمنصوبمیشود
ـنایبرئیسازبیناعضاءشورابهپیشنهاداعضاءوباحکمرئیسشورامنصوبمیشود2تبصره . 

 بـشرایطانتخاباعضاء
1 ،ـتابعیتجمهوریاسلمیایران

2 ،ـدارابودنحداقلچهلسالسن
3  ـدارابودنمدرکدکترایمعتبربرایاعضاءصاحبنظراقتصادیوحقوقدانوحداقلمدرک

،کارشناسیبرایصاحبنظرانتجاریوصنعتیوخدماتزیربناییومالی
4 )مکررقانونمجازاتاسلمیویامحکومیتقطعیبه62ـنداشتنمحکومیتهایموضوعماده(  

،ورشکستگیبهتقصیریابهتقلب
،ـدارابودنحداقلدهسالسابقهکارمفیدومرتبط 5

)قانونرسیدگیبهتخلفات9ـنداشتنمحکومیتقطعیانتظامیازبند«د»بهبالموضوعماده( 6  
7/9/1372اداری(مصوب ) 

 .تبصرهـبهاستثناءقاضی،بازنشستهبودنافرادمانعانتخابنخواهدبود
ـبهمنظورانجامامورکارشناسیواجرائیوفعالیتهایدبیرخانهایشورایرقابت،مرکز54ماده  

 ملیرقابتدرقالبمؤسسهایدولتیمستقلزیرنظررئیسجمهورتشکیلمیشودکهتشکیلت
 آنبهپیشنهادوزارتاموراقتصادیوداراییوتصویبهیأتوزیرانتعیینمیشود.تغییراتبعدی

 تشکیلتمرکزملیرقابتباپیشنهادشورایرقابتوتأییدسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورو
 .تصویبهیأتوزیرانخواهدبود

ـرئیسشورایرقابت،رئیسمرکزملیرقابتنیزمیباشد1تبصره . 
ـدرتأمیننیرویانسانیموردنیازمرکزملیرقابتاولویتباکارکنانرسمیوپیمانی2تبصره  

 .وزارتخانههاودستگاههاومؤسساتدولتیاست
ـآئیننامهتشویقاعضاءشورایرقابتوکارکنانمرکزملیرقابتبهپیشنهادوزارتامور3تبصره  

 .اقتصادیوداراییبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
ـدورهتصدی،اشتغالورویهیانحوهرسیدگیبهتخلفاتاعضاءشورایرقابتبهشرحزیر55ماده  

 :است
1  ـدورهتصدیعضوقاضیدوسالوسایراعضاءششسالاستوانتصابمجددآنانبرایعضو

 .قاضیدودورهوبرایسایراعضاءیکدورهدیگرمجازخواهدبود
2  ـدورهتصدیکسانیکهبهدلیلیجانشیناعضاءشورامیشوند،بهمیزانبقیهدورهتصدی

 .عضوقبلیخواهدبود
3  ـاعطاءمأموریتبهکارمنداندولتوقوهقضائیهبرایعضویتآناندرشوراوهیأتتجدیدنظر

 .الزامیاست
4  ـاشتغالرئیسواعضاءشورایرقابتبهصورتتماموقتاست.افرادمذکورنمیتوانندهمزمان

 .شغلویامسؤولیتدیگریدربخشعمومی،خصوصییاتعاونیداشتهباشند
 تبصرهـاعضاءهیأتعلمیدانشگاههادرصورتیکهحداکثربهاندازهساعاتموظفتدریسکنندو

)اینقانونازشمولاینبندمستثنی53)بند(الف)ماده(10)و(9)،(8اعضاءمذکوردراجزاء(  
 .هستند

 ـبهتخلفاتاعضاءشورایرقابتوهیأتتجدیدنظر،بهجزقاضیمنتخبرئیسقوهقضائیهونیز 5
 کارمندانمرکزملیرقابتبرابرمقرراتقانوننحوهرسیدگیبهتخلفاتاداریوبهتخلفاتقاضی

 منتخبرئیسقوهقضائیه،طبقمقرراتقانونیدردادسراهاودادگاههایانتظامیقضاترسیدگی
 .خواهدشد

ـتضمینموقعیتشغلیاعضاءشوراونحوهاستقللآنبهشرحزیراست56ماده : 
1  ـهیچیکازاعضاءشورایرقابترانمیتوانبرخلفمیلاوازعضویتدرشورابرکنارکردمگردر

 :مواردزیر



 .الفـناتوانیدرانجاموظایفمحولهبهتشخیصدوسوماعضاءشورا
)اینقانون53»بند«ب»ماده(5»و«3بـمحکومیتهایمذکوردرجزءهای« . 

)اینقانون76)و(75جـمحکومیتقطعیبهدلیلسوءاستفادهازمقرراتمواد( . 
 .دـازدستدادناهلیتاستیفاء

 هــغیبتغیرموجهبیشازدوماهمتوالیوسهماهغیرمتوالیدرهرسالازحضوردرشورا،با
 .تشخیصاکثریتاعضاءشورایرقابت

)و(75)اینقانونوتخطیازمقرراتموضوعمواد(68وـنقضتکالیفومحدودیتهایموضوعماده(
)بهتشخیصاکثریتاعضاءشورایرقابت76 . 

2  ـدرصورتکنارهگیریداوطلبانهیافوتهریکازاعضاءشوراوهمچنیندرصورتبروزموجبات
 عزلبهنحومذکوردرفوق،مراتبهمراهبادلیلومدارکومستنداتمربوطحسبموردتوسط

 رئیسشورایانایبرئیسویبهمرجعانتصابکنندهعضو،جهتانتصابعضوجانشیناعلم
)53میشود.مرجعمزبورمکلفاستحداکثرظرفیکماهازتاریخوصولتقاضا،درچهارچوبماده(  

 .اینقانون،عضوجانشینراانتخابوبهشورایرقابتمعرفیکند
3  ـاعضاءشورایرقابترانمیتوانبهدلیلاتخاذتصمیماتدرچهارچوبوظایفقانونیویا

 .اظهاراتیکهبهاستنادقانونمیکنند،تحتتعقیبقرارداد
4  ـشورایرقابتدررسیدگیوتصمیمگیریمطابقمقرراتاینفصلازاستقللکاملبرخوردار

 .است
ـجلساتشوراباحضوردوسوماعضاءوبهریاسترئیسودرغیاباونایبرئیسرسمیت57ماده  

 خواهدداشت.تصمیماتشورابارأیاکثریتاعضایصاحبرأیمشروطبرآنکهازپنجرأیکمتر
)اینقانوندرصورتیاعتبارخواهد61نباشدمعتبرخواهدبودوتصمیماتشورادرخصوصماده(  

 .داشتکهرأیحداقلیکقاضیعضونیزدرآنمثبتباشد
ـعلوهبرمواردتصریحشدهدرسایرمواد،اینشوراوظایفواختیاراتزیررانیزدارد58ماده : 

1  ـتشخیصمصادیقرویههایضدرقابتیومعافیتهایموضوعاینقانونواتخاذتصمیمدرمورداین
 .معافیتهادرخصوصامورموردیمندرجدراینقانون

2 48)تا(44ـارزیابیوضعیتوتعیینمحدودهبازارکالهاوخدماتمرتبطبامواد( ). 
3  ـتدوینوابلغراهنماهاودستورالعملهایلزمبهمنظوراجراءاینفصلودستورالعملهای

 .داخلیشورا
4  .ـارائهنظراتمشورتیبهدولتبرایتنظیملوایحموردنیاز

 ـتصویبدستورالعملتنظیمقیمت،مقداروشرایطدسترسیبهبازارکالهاوخدماتانحصاریدر 5
 .هرموردبارعایتمقرراتمربوط

ـشورایرقابتمیتوانددرحوزهکالیاخدمتیخاصکهبازارآنمصداقانحصارطبیعی59ماده  
 است،پیشنهادتشکیلنهادتنظیمکنندهبخشیرابرایتصویببههیأتوزیرانارائهوقسمتیاز

 .وظایفواختیاراتتنظیمیخوددرحوزهمزبوررابهنهادتنظیمکنندهبخشیواگذارنماید
 ترکیباعضاءنهادهایتنظیمکنندهبخشیبهپیشنهادشورایرقابتباتصویبهیأتوزیرانتعیین

)اینقانوناستواعضاءآنها53میشود.شرایطانتخاباعضاءایننهادها،مطابقبند«ب»ماده(  
 درحیطهوظایفواختیاراتتفویضشده،مسؤولیتهایپیشبینیشدهدراینقانونبرایاعضاء

 .شورایرقابترابرعهدهدارند
 درهرحالهیچنهادتنظیمکنندهبخشینمیتواندمغایربااینقانونیامصوباتشورایرقابتدر

 .زمینهتسهیلرقابتتصمیمیبگیردیااقدامیکند
ـاختیارشورابرایبازرسیوتحقیقبهشرحزیراست60ماده : 

 الفـبازرسی
 شورایرقابتاختیاردارددراجراءوظایفومأموریتهایخودبرایرسیدگیبهدعاویوپروندههای

 طرحشده،بنگاههاوشرکتهارابازرسیکندواجازهورودبهاماکن،انبارها،وسایلنقلیه،رایانههاو
 تفتیشآنهاونیزجوازبازرسیازفعالیتهایاقتصادی،اموال،رایانهها،دفاتروسایراوراقراصادر

 کند.شرکتدرجلساتمجامع
 عمومیوجمعآوریاطلعاتموردنیازازجملهمصوباتهیأتمدیره،نیزمشمولاختیاربازرسی

 .شورااست
 بـتحقیق

 شورااختیاردارددراجراءوظایفومأموریتهایخود،بااستفادهازیکیاچندراهکارزیر،رسیدگیبه
 :موضوعاتمرتبطبااینقانونوشکایاتراانجامدهد



1  .ـاحضارمشتکیعنهبرایحضوردرشورایامرکزبهمنظورانجامتحقیقاتازاو
2  ـاحضارشهودویاهرشخصدیگرکهحضورآنهابهمنظوررسیدگیبهشکایاتضروریتشخیص

 .دادهشود
3  ـدرخواستگزارش،اطلعات،مدارک،مستنداتوسوابق(اعمازکاغذییاالکترونیکی)مرتبطبا

 .رویههایضدرقابتیازاشخاصحقیقیوحقوقی
4  .ـدعوتازکارشناسانومؤسساتتخصصیودریافتاظهارنظرآناندرفرایندتحقیقوبازرسی

ـشورایرقابتبایدصدورمجوزتحقیقاتوبازرسیومحدودهآنرادراجراءاینمادهدرهر1تبصره  
 موردحسبموردازیکیازقضاتعضوشورایایکیازپنجقاضیکهبدینمنظورتوسطرئیسقوه
 قضائیه(ازبینقضاتباحداقلدهسالسابقه)انتخابومعرفیمیشوند،درخواستکند.قاضی

 موظفاستحداکثرظرفدوهفتهتصمیمبگیرد.انجامتحقیقاتوبازرسیمنوطبهحکمقاضی
 .است
ـشورامیتواندامرتحقیقوبازرسیرابهمؤسساتتخصصیواشخاصمتخصصحقیقی2تبصره  

 .وحقوقیکهطبققوانینخاصتشکیلواحرازصلحیتشدهاند،ارجاعکند
ـهرگاهشوراپسازوصولشکایاتیاانجامتحقیقاتلزماحرازکندکهیکیاچندمورداز61ماده  

)اینقانونتوسطبنگاهیاعمالشدهاست،میتواند48)تا(44رویههایضدرقابتیموضوعمواد(  
 :حسبموردیکیاچندتصمیمزیررابگیرد

1 )تا(44ـدستوربهفسخهرنوعقرارداد،توافقوتفاهممتضمنرویههایضدرقابتیموضوعمواد(
)اینقانون48 . 

2  .ـدستوربهتوقفطرفینتوافقیاتوافقهایمرتبطباآنازادامهرویههایضدرقابتیموردنظر
3  .ـدستوربهتوقفهررویهضدرقابتییاعدمتکرارآن

4  .ـاطلعرسانیعمومیدرجهتشفافیتبیشتربازار
)اینقانونانتخابشدهاند46ـدستوربهعزلمدیرانیکهبرخلفمقرراتماده( 5 . 

)اینقانونحاصل47ـدستوربهواگذاریسهامیاسرمایهبنگاههایاشرکتهاکهبرخلفماده( 6  
 .شدهاست

7 )اینقانونانجام48ـالزامبهتعلیقیادستوربهابطالهرگونهادغامکهبرخلفممنوعیتماده(  
 .شدهویاالزامبهتجزیهشرکتهایادغامشده

 ـدستوراسترداداضافهدرآمدویاتوقیفاموالیکهازطریقارتکابرویههایضدرقابتیموضوع 8
)اینقانونتحصیلشدهاستازطریقمراجعذیصلحقضائی48)تا(44مواد( . 

9  .ـدستوربهبنگاهیاشرکتجهتعدمفعالیتدریکزمینهخاصیادرمنطقهیامناطقخاص
10  ـدستوربهاصلحاساسنامه،شرکتنامهیاصورتجلساتمجامععمومییاهیأتمدیرهشرکتهایا
 .ارائهپیشنهادلزمبهدولتدرخصوصاصلحاساسنامههایشرکتهاومؤسساتبخشعمومی

11  .ـالزامبنگاههاوشرکتهابهرعایتحداقلعرضهودامنهقیمتیدرشرایطانحصاری
12 )ریال،در1.000.000.000)ریالتایکمیلیارد(10.000.000ـتعیینجریمهنقدیازدهمیلیون(  

)اینقانون45صورتنقضممنوعیتهایماده( . 
 آئیننامهمربوطبهتعیینمیزانجرائمنقدیمتناسبباعملارتکابیبهپیشنهادمشترک

 .وزارتخانههایاموراقتصادیودارایی،بازرگانیودادگستریتهیهوبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
ـشورایرقابتتنهامرجعرسیدگیبهرویههایضدرقابتیاستومکلفاسترأسا�ویا62ماده  

 براساسشکایتهرشخصیاعمازحقیقییاحقوقیازجملهدادستانکلیادادستانمحل،
 دیوانمحاسباتکشور،سازمانبازرسیکلکشور،تنظیمکنندههایبخشی،سازمانهاونهادهای
 وابستهبهدولت،تشکلهایصنفی،انجمنهایحمایتازحقوقمصرفکنندگانودیگرسازمانهای

)این61غیردولتی،بررسیوتحقیقدرخصوصرویههایضدرقابتیراآغازودرچهارچوبماده(  
 .قانونتصمیمبگیرد

 شورامکلفاستبرایرسیدگیبهموضوعشکایات،وقترسیدگیتعیینوآنرابهطرفینابلغ
 نماید.طرفینمیتوانندشخصا�درجلسهحضوریابندیاوکیلمعرفینمایندیالیحهدفاعیهبهشورا

 .تقدیمکنند
 تبصرهـتخلفاتموضوعفصلهشتمقانوننظامصنفیچنانچهموجباخللدررقابتباشدمطابق

 مقرراتاینقانونرسیدگیخواهدشد.درصورتبروزاختلف،حلاختلفباکمیتهایمرکباز
 یکیازاعضاءشورایرقابتبهانتخابرئیسشورا،یکنفرنمایندهازهیأتعالینظارتموضوع

)قانوننظامصنفیویکنفربهانتخابوزیردادگستریخواهدبود.رأیاکثریتاعضاءاین53ماده(  
 هیأتقطعیاست.محلاستقرارکمیته،در



 .وزارتدادگستریخواهدبود
)،ظرفبیستروزازتاریخابلغبهذینفعقابل61ـتصمیماتشورایرقابتبهموجبماده(63ماده  

)اینقانوناست.اینمدتبرایاشخاصمقیمخارج64تجدیدنظردرهیأتتجدیدنظرموضوعماده(  
 دوماهخواهدبود.درصورتعدمتجدیدنظرخواهیدرمدتیادشدهوهمچنیندرصورتتأیید

 .تصمیماتشورادرهیأتتجدیدنظر،اینتصمیماتقطعیاست
 تبصرهـدرمواردیکهتصمیماتشورا،بهتشخیصشوراجنبهعمومیداشتهباشد،پسازقطعیت

 .بایدبههزینهمحکومعلیهدریکیازجرایدکثیرالنتشارمنتشرشود
ـمحلاستقرار،ترکیبهیأتتجدیدنظر،شرایطانتخابونحوهتصمیمگیریدراینهیأت64ماده  

 :بهشرحزیراست
1  :ـهیأتتجدیدنظرکهدرتهرانمستقرخواهدبود،ازافرادزیرتشکیلمیشود

 .الفـسهقاضیدیوانعالیکشوربهانتخابوحکمرئیسقوهقضائیه
 .بـدوصاحبنظراقتصادیبهپیشنهادوزیراموراقتصادیوداراییوحکمرئیسجمهور

 جـدوصاحبنظردرفعالیتهایتجاریوصنعتیوزیربناییبهپیشنهادمشترکوزراءصنایعومعادنو
 .بازرگانیوحکمرئیسجمهور

2  ـاعضاءهیأتتجدیدنظربایدحداقلدارایپانزدهسالسابقهکارمفیدومرتبطباشند.سایرشرایط
 انتخاباعضاءوهمچنینضوابطمرتبطبادورهتصدیاعضاء،اشتغال،عزلورسیدگیبهتخلفات

 اعضاءونیزموقعیتشغلیوضوابطاستخدامیوحقوقومزایایآنانبهترتیبیخواهدبودکهدر
)اینقانونذکرشدهاست56)و(55)ومواد(53بند«ب»ماده( . 

3  :ـنحوهتصمیمگیریهیأتتجدیدنظربهشرحزیراست
 الفـتصمیماتهیأتتجدیدنظرمنوطبهتصویباکثریتاعضاءآناست،ولیرأیتجدیدنظردرمورد

)اینقانوندرعینحالبایدمتضمنموافقتحداقلدوعضوقاضیاینهیأت61تصمیماتماده(  
 .باشد

 بـهیأتتجدیدنظرمیتواند،امرتحقیقوبازرسیرابهمؤسساتتخصصیواشخاصحقیقیو
 .حقوقیمتخصصکهطبققوانینخاصتشکیلواحرازصلحیتشدهاند،ارجاعکند

 جـهیأتتجدیدنظرمیتواندتصمیماتشورارانقضیاعینا�تأییدیاحسبموردآنراتعدیلیااصلح
 .کندیامستقل�تصمیمدیگریبگیرد

 .دـتصمیماتهیأتتجدیدنظربهشرحبندفوققطعیولزمالجراءخواهدبود
4  ـهیأتتجدیدنظرمیتواندطرفیندعوارابرایاداءتوضیحاتدعوتنمایدوهمچنینطرفینویا

 وکیلآنهابنابهتشخیصخودمیتوانندحضورا�یاباارائهلیحهدفاعیهنسبتبهادایتوضیحاتدر
 جلسهرسیدگیبهپروندهمطروحهاقدامنمایند،درغیراینصورتهیأتباتوجهبهمدارکو

 .مستنداتمضبوطدرپرونده،تصمیممقتضیخواهدگرفت
)اینقانونپسازابلغبهذینفع61»ماده(12ـتصمیماتشورایرقابتجزدرموردبند«65ماده  

)مانعاجراءنخواهدشد63قابلاجراءاستوتجدیدنظرخواهیذینفعبهموجبماده( . 
 درهرصورتذینفعمیتواندهمزمانباتجدیدنظرخواهییاپسازآنتازمانتصمیمگیریهیأت

 تجدیدنظر،توقفاجراءتصمیمشورایرقابتراتقاضاکندوهیأتتجدیدنظرفورا�بهتقاضارسیدگی
 کردهومیتواندباأخذتأمینیاتضمینمناسبدستورتوقفاجراءتصمیماتشورایرقابتراصادر

 .کند
ـاشخاصحقیقیوحقوقیخسارتدیدهازرویههایضدرقابتیمذکوردراینقانون،66ماده  

 میتوانندحداکثرظرفیکسالاززمانقطعیتتصمیماتشورایرقابتیاهیأتتجدیدنظرمبنیبر
 اعمالرویههایضدرقابتی،بهمنظورجبرانخسارتبهدادگاهصلحیتداردادخواستبدهند.دادگاه

 ضمنرعایتمقرراتاینقانوندرصورتیبهدادخواسترسیدگیمیکندکهخواهانرونوشترأی
 قطعیشورایرقابتیاهیأتتجدیدنظر

 .رابهدادخواستمذکورپیوستکردهباشد
 تبصرهـدرمواردیکهتصمیماتشورایرقابتیاهیأتتجدیدنظرجنبهعمومیداشتهوپساز

 قطعیتازطریقجرایدکثیرالنتشارمنتشرمیشود،اشخاصثالثذینفعمیتوانندباأخذگواهی
 ازشورایرقابتمبنیبرشمولتصمیممذکوربرآنها،دادخواستخودرابهدادگاهصلحیتدار

 بدهند.صدورحکمبهجبرانخسارت،منوطبهارائهگواهیمذکوراستودادگاهدرصورت
 درخواستخواهانمبنیبرتقاضایصدورگواهیباصدورقراراناطه،تااعلمپاسخشورایرقابتاز

 .رسیدگیخودداریمینماید
 .رسیدگیشورابهدرخواستهایموضوعاینتبصرهخارجازنوبتخواهدبود



ـشورایرقابتمیتوانددرکلیهجرائمموضوعاینقانونسمتشاکیداشتهباشدواز67ماده  
 .دادگاهصلحیتداربرایجبرانخسارتواردشدهبهمنافععمومیدرخواسترسیدگیکند

ـتکالیفومحدودیتهایاعضاءشورایرقابت،هیأتتجدیدنظروکارکنانمرکزملیرقابت68ماده  
 :بهشرحزیراست

1 )قانونآئیندادرسی91ـممنوعیتشرکتدرجلساتوتصمیمگیریدرمواردموضوعماده(  
 .دادگاههایعمومیوانقلبدرامورمدنی

 تصمیماتیکهبدونرعایتاینبنداتخاذشودومنجربهتحصیلمنافعیمستقیمویاغیرمستقیم
 .یامعافیتازتکلیفیبرایعضومربوطشود،باطلوفاقداثرقانونیخواهدبود

 تبصرهـچنانچهبنابهمحدودیتفوقفردیاافرادیازاعضاءشورایرقابتیاهیأتتجدیدنظراز
 شرکتدرجلساتشوراوتصمیمگیریمنعشوند،شورایرقابتیاهیأتتجدیدنظرازمرجع

 .معرفیکنندهعضومزبور،درخواستمعرفیعضوجایگزینرابرایرسیدگیبهاینموضوعمیکند
2  ـوظیفهحفظاطلعاتداخلی

 اعضاءشورایرقابت،هیأتتجدیدنظروهمچنینکارکنانمرکزملیرقابتوهرشخصیکهقبل�در
 اینسمتهامشغولبهکاربودهاست،نبایداطلعاتداخلیبنگاهها،شرکتهایااشخاصیراکهدر

 جریانانجاموظیفهیابهاینمناسبتازآنهااطلعیافتهاند،فاشکنندیابهطورمخفیانهازآنبهنفع
 .خودیااشخاصدیگربهرهبگیرند

3  ـممنوعیتاظهارنظرقبلازاتخاذتصمیماعضاءشورایرقابتوهیأتتجدیدنظرونیزکارکنانمرکز
 ملیرقابتنبایدقبلازاتخاذتصمیم،درخصوصتخلفاتبنگاهها،شرکتهایااشخاصازمقرراتاین

 قانونبهصورت
 .کتبییاشفاهیاظهارنظرکنند

ـشورایرقابتموظفاستامکاندسترسیعمومبهضوابط،آئیننامههاو69ماده  
 دستورالعملهایمرتبطبااینفصلرافراهموگزارشعملکردسالیانهاجراءاینفصلراتنظیمو

 .برایعموممنتشرکند
ـتصمیماتقطعیشورایرقابتیاهیأتتجدیدنظرحسبموردتوسطواحداجراءاحکام70ماده  

 .مدنیدادگستریاجراءمیشود
ـآئیننامهاجرائیموضوعاینفصلازجملهنحوهبازرسی،تحقیق،ثبتاستعلماتووصول71ماده  

 .شـکایاتبهپیشنـهادشورایرقابتحداکثـرظرفمدتشـشمـاهبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد
ـهرکسبرایأخذگواهییامجوزهایموضوعاینفصلیادرجریانرسیدگیبهرویههای72ماده  

 ضدرقابتیاعمازمرحلهبازرسیوتحقیقاتاظهاراتخلفواقعکندویاازارائهاطلعاتواسنادو
 مدارکیکهمیتوانددرنتیجهتصمیماتشورایرقابتوهیأتتجدیدنظرمؤثرباشد،خودداریکندو
 همچنینهرکسکهبهشورایرقابت،هیأتتجدیدنظرومرکزملیرقابتمدارکواسنادجعلییا

 خلفواقعتسلیمکندیااطلعات،مدارکو
 اسنادمرتبطبارویههایضدرقابتیراصرفنظرازقالبآنهابهطورمستقیمیاغیرمستقیمنابودکند،

تغییردهدیاتحریفکند،بهحبستعزیریازسهماهتایکسالیابهجزاینقدیازدهمیلیون(
)ریالیابههردومجازاتمحکومخواهدشد100.000.000)ریالتایکصدمیلیون(10.000.000 . 

 چنانچهارائهاسنادومدارکیابیاناظهاراتخلفواقعیاجعلیمنجربهأخذگواهییامجوزهای
 مذکوردراینفصلشدهباشد،دادگاهعلوهبرتعیینمجازاتمقرردراینماده،باتقاضایذینفع،

 .حسبموردحکمبهابطالگواهییامجوزمزبورصادرمیکند
ـهرکارشناسیاخبرهیاصاحبنظریکهشهادتیااظهارنظراوبرابرمقرراتاینفصل73ماده  

 درخواستشودوبرخلفواقعشهادتیدهدکهدرتصمیماتشورایرقابتوهیأتتجدیدنظرمؤثر
)ریالتا30.000.000واقعشود،بهحبستعزیریازیکتاسهسالیابهجزاینقدیازسیمیلیون(  

)ریالیاهردومجازاتمحکومخواهدشد300.000.000سیصدمیلیون( . 
 تبصرهـعلوهبرمجازاتهایفوق،شهادتکذبمشمولمجازاتمقرردرقانونمجازاتاسلمینیز

 .میباشد
ـهرکسبهقصدصدمهزدنبهاعتبارتجاریوحرفهایبنگاههایاشرکتهاویامدیرانیا74ماده  

 صاحبانآنهاشکایتیبهشورایرقابتیاهیأتتجدیدنظرتسلیمکردهباشدکهپسازرسیدگی
 ثابتشودواهیبودهاست،علوهبرمحکومیتبهجبرانخسارتبهحبسازششماهتادوسال

 .یابهجزاینقدیمعادلخسارتواردهیاهردومجازاتمحکومخواهدشد
ـهرکسکهبهموجباینفصلمکلفبهحفظاطلعاتداخلیشرکتها،بنگاههاویاسایر75ماده  

 اشخاصشدهاست،آنرامنتشرویاافشاءکندویاازایناطلعاتبهنفعخودیااشخاصدیگر



بهرهبگیرد،حسبموردبهحبستعزیریازششماهتادوسالیاجزاینقدیازچهلمیلیون(
)ریالیاهردومجازاتونیزجبرانخسارات400.000.000)ریالتاچهارصدمیلیون(40.000.000  

 .ناشیازافشاءویاانتشاراطلعاتمحکومخواهدشد
ـهریکازاعضاءشورایرقابت،اعضاءهیأتتجدیدنظر،رؤساوکارکنانمرکزملیرقابتو76ماده  

 همچنینهریکازحقوقبگیرانآنهاواشخاصطرفقراردادآنهاونیزهرشخصدیگریکهاز
 مقرراتاینقانونبرایضربهزدنبهمنافعمالییااعتبارتجـاریوحرفهایاشخاصحقیقییا

 حقوقیسوءاستفادهکند،علوهبرجبرانخساراتبهحبستعزیریازسهتاپنجسالیاجزاءنقدی
)ریالیاهردومجازاتمحکوم500.000.000)ریالتاپانصدمیلیون(50.000.000ازپنجاهمیلیون(  

 .خواهدشد
)اینقانونتخلفانتظامیمحسوب68»ماده(3»و«2»،«1ـنقضهریکازبندهای«77ماده  

 میشودومرتکبعلوهبرمجازاتهایمذکوردراینقانونحسبمورددریکیازمراجعمذکوردربند
)محاکمهخواهدشد55»ماده(5« . 

ـهرکسکهبههرشکلیمانعازانجامتحقیقاتوبازرسیمأمورانوبازرسانمرکزملی78ماده  
)ریال20.000.000)ریالتابیسـتمیـلیون(5.000.000رقابتشود،بهجزاینقدیازپنجمیلیون(  

)ریال1.000.000محکومخـواهدشدودرصورتادامهمانعتراشیبهازایهرروز،مبلغیکمیلیون(  
 .بهجزاینقدیتعیینشدهاضافهخواهدشد

ـمجازاتاشخاصحقوقیبهشرحزیراست79ماده : 
1  ـدرصورتارتکابهریکازجرائمموضوعمواداینفصلتوسطاشخاصحقوقی،مدیرانآنهادر
 .زمانارتکابحسبموردبهمجازاتمقرردراینقانونبرایاشخاصحقیقیمحکومخواهندشد

2  ـچنانچهارتکابجرمتوسطشخصحقوقی،درنتیجهتعمدیاتقصیرهریکازحقوقبگیرانآن
)میشود،فردمزبورنیزحسبموردبرابرمقرراتاین1انجامگیرد،علوهبرآنچهکهمشمولبند(  

 .قانونمسؤولیتکیفریخواهدداشت
3  ـچنانچههریکازمدیرانیاحقوقبگیراناشخاصحقوقیثابتکندکهجرمبدوناطلعآنان

 انجامگرفتهیاآنانهمهتوانخودرابرایجلوگیریازارتکابآنبهکاربردهاندیابلفاصلهپساز
 اطلعازوقوعجرمآنرابهشورایرقابتیامراجعذیصلحاعلمکردهاند،ازمجازاتمربوطبهآن

 .عملمعافخواهدشد
 تبصرهـدرمواردلزومجبرانخسارت،درصورتپیشبینیاینامردراساسنامهیادخالتاشخاص

 .دراینامراشخاصحقوقیمتضامنا�باافرادمذکوردراینمادهمسؤولخواهندبود
ـمطالبهخساراتموضوعاینقانونمنوطبهتقدیمدادخواستبهدادگاهذیصلحاست80ماده . 
ـچنانچهدرخصوصجرائممذکوردراینفصل،مجازاتهایسنگینتریدرقوانیندیگر81ماده  

 .پیشبینیشدهباشد،مجازاتهایسنگینتراعمالخواهدشد
)اینفصلدردادسراهاودادگاههایعمومی،مطابق78)تا(72ـبهجرائمموضوعمواد(82ماده  

 .مقرراتجاریومقرراتاینقانونوخارجازنوبترسیدگیمیشود
ـدراجراءاینقانون،ضابطاندادگستریمکلفبههمکاریباشورایرقابت،هیأت83ماده  

 .تجدیدنظرومرکزملیرقابتهستند
ـمبالغجزاینقدیمندرجدراینفصلهرسهسالیکبارمتناسببارشدشاخصبهای84ماده  

 کالهاوخدماتمصرفیکهتوسطبانکمرکزیجمهوریاسلمیایرانبهطوررسمیاعلممیشود،
 .باپیشنهادشورایرقابتوتصویبهیأتوزیرانتعدیلمیشود

 فصلدهمـموادمتفرقه
)اینقانون،مسؤولاجراء86ـبالترینمقامهریکازدستگاههایاجرائیموضوعماده(85ماده  

 صحیحوبهموقعتکالیفمقررشدهبرایآنهادراینقانونمیباشدوموظفاستگزارشپیشرفت
)قانون44کارراهرسهماهیکباربهشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  

 اساسیارائهنماید.درصورتتأخیریاتعللیاتوقفدرانجاموظایفمشخصشدهدراینقانون
 بالترینمقامدستگاهموظفاستحداکثرظرفیک

 هفتهفردخاطیرابههیأتتخلفاتاداریمعرفیکند.هیأتموظفاستپسازرسیدگیواحراز
)قانونرسیدگیبهتخلفاتاداریرانسبتبهفردخاطیاعمال9تخلفبندهای(ج)تا(ط)ماده(  

 نماید.چنانچهعلتتأخیر،تعللیاتوقف،اشکالویانارساییدرقانونباشددولتموظفاست
 حداکثرظرفدوماهپسازتشخیص،لیحهاصلحقانونراباقیدیکفوریتبهمجلسشورای

 .اسلمیتقدیمنماید



)قانون4ـکلیهوزارتخانهها،مؤسسههایدولتیوشرکتهایدولتیموضوعماده(86ماده  
وهمچنینکلیهدستگاههایاجرائی،شرکتهایدولتیو1/6/1366محاسباتعمومیکشورمصوب  

 مؤسساتانتفاعیوابستهبهدولتکهشمولقوانینومقرراتعمـومیبرآنهامستلزمذکرنامیا
 تصـریحنامآنهااست،ازجملهشرکتملینفتایرانوشرکتهایتابعهووابستهبهآن،سایر

 شرکتهایوابستهبهوزارتنفتوشرکتهایتابعهآن،سازمانگسترش
 ونوسازیصنایعایرانوشرکتهایتابعهآن،سازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنیایران

 وشرکتهایتابعهآن،سازماندرحالتصفیهصنایعملیایرانوشرکتهایتابعهآن،مرکزتهیهو
 توزیعکالوهمچنینسهاممتعلقبهدستگاهها،سازمانهاوشرکتهایفوقالذکردرشرکتهای

 غیردولتیوشرکتهاییکهتابعقانونخاصمیباشندوبانکهاومؤسساتاعتباریدرفعالیتهای
 .اقتصادیمشمولمقرراتاینقانونخواهندبود

ـکلیهآئیننامههایموردنیازاینقانونکهمرجعتهیهآنمشخصنشدهاستباپیشنهاد87ماده  
 وزارتاموراقتصادیوداراییحداکثرظرفمدتششماهبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.

 آئیننامههایموضوعفصلسوماینقانونکهمرجعتهیهآنهامشخصنشدهباشدبهپیشنهاد
 .وزارتتعاونباهمکاریوزارتاموراقتصادیوداراییتهیهوبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید

ـوزارتاموراقتصادیوداراییمکلفاستهرششماهیکبارگزارشعملکرداجراءاین88ماده  
 قانونرابهتفکیکموادوتبصرههابهمجمعتشخیصمصلحتنظامومجلسشورایاسلمیارائهو

 .برایاطلععموممنتشرنماید
)قانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی161ـاینقانونازشمولماده(89ماده  

 .جمهوریاسلمیایرانمستثنیاست
ـچنانچهدولتبههردلیلقیمتفروشکالهایاخدماتبنگاههایمشمولواگذاریویاسایر90ماده  

 بنگاههایبخشغیردولتیرابهقیمتیکمترازقیمتبازارتکلیفکند،دولتمکلفاست
 مابهالتفاوتقیمتتکلیفیوهزینهتمامشدهراتعیینوازمحلاعتباراتومنابعدولتدرسال

 .اجراءپرداختکندویاازبدهیاینبنگاههابهسازمانامورمالیاتیکسرنماید
ـبهمنظورتأمینشرایطهرچهمساعدتربرایمشارکتومسؤولیتپذیریبخشغیردولتی91ماده  

 :درفعالیتهایاقتصادی
 الفـکلیهکمیسیونهایمجلسشورایاسلمیمیتواننددربررسیلوایحوطرحهایاقتصادی

 .نظرمشورتیفعالناقتصادیراکسبومورداستفادهقراردهند
 بـکـلیهکمـیسیونها،هیأتها،شـوراهاوستـادهایتصـمیمگیریدردولـتمجازنددرتصمیمات

 .اقتصادیخود،نظرفعالناقتصادیراجویاشدهوموردتوجهقراردهند
 دولتموظفاستعضویترئیسیانمایندهاطاقبازرگانیوصنایعومعادنایرانواطاقتعاوندر
 شوراهایتصمیمگیریاقتصادیراازطریقاصلحقانونیاآئیننامههایمربوطهرسمیتبخشد.از
 اینپسرئیساطاقبازرگانیوصنایعومعادنایرانواطاقتعاونبهعنوانعضورسمیبهترکیب
 اعضاءشورایاقتصاد،هیأتامناءحسابذخیرهارزی،هیأتسرمایهگذاریخارجی(موضوعقانون

 جلبوحمایتسرمایهگذاریخارجی)و
 هیأتعالیواگذاری(موضوعقانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوری

 .اسلمیایران)اضافهمیشود
 جـقوهقضائیهموظفاستباتشویقارجاعپروندههایاقتصادیبهداوری،درداوریاینگونه

 پروندههاوهمچنینبازرسیدرموضوعاتاقتصادی،ازظرفیتهایکارشناسیبخشغیردولتی
 .نهایتاستفادهرابهعملآورد

 دـاطاقبازرگانیوصنایعومعادنایرانواطاقتعاونموظفنددرایفاءنقشقانونیخودبهعنوان
 مشاورسهقوه،سازوکارلزمبرایساماندهیوهماهنگیتشکلهایاقتصادیوکسبنظرات
 فعالناقتصادیرافراهمنمودهوباکمکبهایجادفضایتعاملسازندهبخشخصوصیباارکان
 حکومت،درمسائلاقتصادیپیشنهادهایکارشناسانهلزمراارائهنمایند.دراینراستا،اطاقها

)قانون44موظفندباتأسیسواحدپایشوپیگیریاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  
)44اساسی،گزارشهایمنظملزمرابهشورایعالیاجراءسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(  
 قانوناساسیتقدیمنمایندوهمچنینپیشنویسقانون«ایجادفضایمساعدکارآفرینیورفع

 .موانعکسبوکار»راتهیهوارائهکنند
ـازتاریختصویباینقانونکلیهقوانینومقرراتمغایرباآننسخمیگرددومادامکهدر92ماده  

 قوانینبعدینسخویااصلحموادومقرراتاینقانونصریحا�وباذکرناماینقانونومادهموردنظر
 .قیدنشود،معتبرخواهدبود



تبصرهدرجلسهعلنیروزدوشنبهمورخهشتمبهمنماه90مادهو92قانونفوقمشتملبر  
ازسوی25/3/1387یکهزاروسیصدوهشتادوششمجلسشورایاسلمیتصویبودرتاریخ  

 .مجمعتشخیصمصلحتنظامموافقبامصلحتنظامتشخیصدادهشد

 رئیسمجلسشورایاسلمیـعلیلریجانی
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