
44متن کامل قانون اصل   
 
 
 

 .  را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارایی ابالغ کرد44محمود احمدي نژاد رئیس جمهوري اسالمی ایران، قانون سیاستهاي کلی اصل 

سالمی ایران و اجراي قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ا: آمده است در ابالغیه آن  

قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش ) 44(سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

 از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی 25/3/1387مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

  . گردد گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابالغ می  مجلس شوراي اسالمی واصل31/4/1387 مورخ 25274/680 شماره نامه

ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل  متن کامل قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

  . به شرح زیر منتشر می شودقانون اساسی ) 44(چهل و چهارم 

  

 فصل اول ـ تعاریف 

  : شود  کار برده می ـ در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به1ماده 

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

  . کنند  می

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

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

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

  . شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد:  ـ شرکت5

  . میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد:  ـ سهام مدیریتی6

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

 مجلس شوراي اسالمی 1370ایران مصوب  شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی:  ـ شرکت تعاونی8

این نوع شرکت تعاونی . است و اصالحات بعدي آنها تشکیل شده باشد ه که نسخ نشد1350و موادي از قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 

  . شود  متعارف نیز نامیده می



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

  . باشد

. شود  عام است که براي فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدي تشکیل می عارف یا سهامینوعی تعاونی مت: ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی10

  . دهک پائین درآمدي باشند اعضاء آن باید از سه%) 70(عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد

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

یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا براي ورود بنگاهها به  طوري که هیچ کنند، به  می

  . بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد

کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به میزانی باشد که  وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید: صارـ انح12

  . قدرت تعیین قیمت و یا 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   وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می: یعیـ انحصار طب13

  . دیگري با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد

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

  . گیرد  قرار می

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

  . اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد

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

  . شخصیت حقوقی دیگري جذب شوند

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

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

  . کند  اقتصادي بنگاهها یا شرکتهاي دیگر را در یک بازار کنترل می

گیري در شرکت،  لیت تصمیماعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد داراي عناوین مشابه یا هر شخص دیگري که مسؤو: ـ مدیران شرکت19

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

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

  . اد و گروههاي خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادي بیگانه بر کشور شودافر

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



  : شود  زیر تقسیم میایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه  ـ فعالیتهاي اقتصادي در جمهوري اسالمی2ماده

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

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

  : ن گروه عبارتند ازهاي مشمول ای ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت گروه سه

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

  هاي اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،  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،  شرکتشرکت ملی نفت ایران و ) 4

  معادن نفت و گاز، ) 5

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

  مسکن و بانک توسعه تعاون، 

  بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران، ) 7

  انتقال برق، هاي اصلی  شبکه) 8

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

  هاي بزرگ آبرسانی،  سدها و شبکه) 10

  رادیو و تلویزیون، ) 11

و دارایی  قتصادي بندي فعالیتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امورا تشخیص، انطباق و طبقه

گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهاي ) 3(رسد و در مورد بند   ماه به تصویب هیأت وزیران می ظرف شش

  . مسلح برسد

  : شود  شرح زیر تعیین می ـ قلمرو فعالیتهاي اقتصادي دولت به3ماده

) 2( در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة گذاري و مدیریت براي دولت الف ـ مالکیت، سرمایه

هاي خصوصی و تعاونی و  اي، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش این قانون است، اعم ازطرحهاي تملک داراییهاي سرمایه

  . بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است



برداري و مدیریت خود را در  ، حق بهره الشرکه، حقوق مالکانه الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم دولت مکلف است سهم، سهمـ 1تبصره

این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم ) 2(، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة شرکتها

  . غیردولتی واگذار نماید هاي خصوصی، تعاونی و عمومی ایران به بخش  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمیتوسعه اقتصادي،

این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم ) 2(ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه یک ماده2تبصره

و یا شروع فعالیت در موارد ضروري تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراي  ري اسالمی توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهو

  . و براي مدت معین مجاز است اسالمی

از طریق ) 2(تواند براي فعالیتهاي گروه یک ماده هاي نوین و صنایع پرخطر، دولت می ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوري3تبصره

هاي غیر دولتی مشترکاً  با بخش%) 49(ونه درصد  اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران تا سقف چهل اي توسعهسازمانه

برداري به بخش غیر  دراین موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره. گذاري کند سرمایه

  . دولتی واگذار کند

این قانون به ) 2(از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده %) 80(لف است هشتاددرصدب ـ دولت مک

  . غیردولتی واگذار نماید هاي خصوصی، تعاونی و عمومی آهن را به بخش استثناء راه و راه

این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، ) 2(روه دو ماده ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهاي گ1تبصره

ارزش این %) 20(گذاري نماید که سهم دولت از بیست درصد  استقالل کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادي به میزانی سرمایه

  . فعالیتها در بازار بیشتر نباشد

بخشهاي دولتی و غیردولتی در فعالیتهاي راه و راه آهن  سهم بهینه . آهن هستند  و راهـ بخشهاي غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه2تبصره

وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارایی به تصویب شوراي عالی اجراء  اي خواهد بود که به پیشنهاد مشترك وزارت راه نامه مطابق آئین

  . دقانون اساسی خواهد رسی) 44(سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم

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

  . بیندیشد

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

این قانون به شرط حفظ ) 2(هاي غیردولتی درفعالیتهاي گروه سه ماده ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههاي بخش1رهتبص

اقتصادي و دارایی با هماهنگی دستگاههاي  ماه به پیشنهاد وزارت امور نامه اي که ظرف مدت شش دولت طبق آئین%) 100( مالکیت صددرصد 

  . رسد، مجاز است ویب هیأت وزیران میربط به تص ذي



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

  . نیروهاي مسلح 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  هاي حوزه فعالیتـ 2تبصره

سال از ابالغ این  اي خواهد بود که ظرف مدت یک ها مطابق الیحه غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاري به بخش غیردولتی در این حوزه

  . رسد قانون به تصویب مجلس شوراي اسالمی می

  : شود  ـ قلمرو فعالیتهاي اقتصادي بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می4ماده

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

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

هاي خصوصی، تعاونی و مؤسسات  این قانون براي بخش) 2(گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتهاي گروه دو ماده  ب ـ سرمایه

  . غیردولتی مجاز است عمومی

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

  . این قانون مجاز است) 

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

.  عام مجاز به فعالیت هستند   سهامی عام و تعاونی  سهامی  اي شود صرفاً در قالب شرکته شوند و بانکهاي دولتی که سهام آنها واگذار می  می

غیردولتی  عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی    عام یا تعاونی سهامی   سهامی طور مستقیم یا غیرمستقیم براي هر شرکت سقف مجاز تملک سهام به

هاي مجاز در این ماده  معامالت بیش از سقف. شود عیین میت%) 5(و براي اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد %) 10( درصد  ده

افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا . األثر است توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی

افزایـش قهري سـقف . خواهند بوداولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت 

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

ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههاي موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و 1تبصره

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

رسد، اقدامات قانونی الزم را ظرف مهلت سه ماه در   ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزي که به تأیید شوراي پول و اعتبار می2تبصره

  .  بنگاههاي موضوع این ماده به انجام رساندخصوص نحوه تأسیس و اداره

سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق  ـ بنگاههاي غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک3تبصره

  . دهند



پردازند، از شمول این ماده مستثنی   الحسنه می رضاي که منحصراً به امر ق الحسنه هاي قرض و صندوق الحسنه  هاي اعتباري قرض ـ تعاونی4تبصره

  . باشند  بوده و تابع مقررات خود می

 و اصالحات بعدي آن و شرکتهاي تابعه و وابسته 1366مصوب  قانون محاسبات عمومی) 5(غیردولتی موضوع ماده  ـ مؤسسات عمومی6ماده

  . سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند%) 40(رصد آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل د

هاي مقرر در  هاي دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاري سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف ـ تأدیه بدهی1تبصره

  . این قانون مجاز است

سن اجراء ا2تبصره ین ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است بر ح

  . جهت اتخاذ تصمیم اعالم نماید) 44(عالی اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم  را به شوراي 

لمروهاي مجاز، هاي غیردولتی در ق گذاري و صدور مجوز فعالیتهاي اقتصادي براي بخش ـ به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه7ماده

هاي صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا  شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه این قانون، شوراهاي اسالمی) 86(دستگاههاي دولتی موضوع ماده

 وکار با رویکرد حذف مجوزهاي غیرضروري، تسهیل شرایط گذاري و کسب  ها و مجوزهاي سرمایه کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه

اي اصالح، تهیه و تدوین شود که  سازي فعالیتهاي اقتصادي حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه دریافت مجوزها و شفاف

در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع . ربط کتباً داده شود پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي

ت مدارك مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه هاي قانونی را کتباً به متقاضی اعالم و پس از دریافت مدارك ربط موظف است فهرس ذي

ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با  کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهاي اعالم شده، حداکثر ظرف یک

الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت  ماه فوق ریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یکچنانچه ه. متقاضی، اقدام نماید

  . ماه دیگر فرصت خواهد یافت بار و حداکثر یک گذاري استان براي یک ستاد سرمایه

  . به متقاضی اعالم نمایدربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب  ـ در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذي1تبصره

ربط در پایان مدت اعالم شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن  ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي2تبصره

  . گذاري استان قابل طرح است پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه

ریزي وي و رؤساي سازمانهاي صنایع و معادن، جهاد کشاورزي، کاروامور  گذاري استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه هستاد سرمای

این ستاد مکلف است . شود  زیست هر استان تشکیل می اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادي و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط

ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن  یخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذيظرف مدت پانزده روز از تار

ربط  کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداري ذي اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضاي متقاضی را صادر می

قانون رسیدگی به تخلفات ) 9(به بعد ماده» د« افراد را تأیید نماید به مجازاتهاي مقرر در بندهايگونه  چنانچه هیأت، تخلف این. نماید  معرفی می



جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأي اکثریت مطلق . محکوم خواهند شد) 7/9/1372مصوب (اداري 

  . حاضرین معتبر است

ت دستگاههاي فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وي در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههاي در مواردي که طرح متقاضی به موافق

  .  و دارایی یا معاون وي به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادي ربط فوق ذي

ز تصویب این قانون با همکاري کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاري ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف شش ماه ا3تبصره

بار با رویکرد تسهیل مقررات و  گذاري در کلیه فعالیتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه یک برداري یا نظایر آن کتاب راهنماي سرمایه یا بهره

. گذاري است اب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایهاین کت. حذف مجوزهاي غیر ضروري، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد

  . هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد براي اعطاء مجوز یا پروانه، مدارك یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند

 فعالیتهاي اقتصادي  مجوزها و پروانهزدایی و تسهیل شرایط صدور  ـ رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات4تبصره

این هیأت مکلف است براي مواردي که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران . نماید

  . نماید

بار اطالعات مربوط به مجوزهاي   شش ماه یککنند، موظفند هر   ـ کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي صادر می5تبصره

صادره و واحدهاي فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و براي اطالع عموم 

  . منتشر نمایند

  . ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید  سهودارایی ظرف مدت نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادي آئین

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

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

  . تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد

  فصل سوم ـ سیاستهاي توسعه بخش تعاون 

دولت موظف است اقدامات زیر ، 1393تا پایان سال %) 25 ( درصد و پنج   منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست  ـ به9ماده

  : را معمول دارد

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

ایران که در آن  میمرکزي جمهوري اسال تعاون  ایران و اطاق  و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی اموراقتصادي

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

  . هاي ساالنه قرار گیرد این سند باید مبناي تدوین بودجه. شود  وزیران تقدیم می هیأت



کند، این حمایت براي تعاونیها   جز مالیاتها ـ ارائه می ش غیردولتی مشوقهایی را ـ بهب ـ در کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخ

  . بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود%) 20(درصد  بیست

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

 که اعضاء آن در زمان دریافت این  الحسنه براي تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهاي تعاونی قرضـ کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت 1

  . حمایت جزء سه دهک اول درآمدي جامعه باشند

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

  . صورت رایگان ري، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزي، بهو 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 اندازي بانک اطالعاتی، تملک و آماده  ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه5

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

  . هـ ـ حمایت مالی براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون

اي  ولت براي تأمین منابع سرمایهارزي توسط د و ـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره

  . بخش تعاون

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

  . مذکور خواهد بودبانک  وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی. رسد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می

گذاري تعاون بدون داشتن حق  ـ صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه1تـبصره

  . شود  ایجاد شعبه، تبدیل می

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

دارایی، رئیس سازمان مدیریت و  و  اقتصادي  مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور حساب فی یهتسو

  . گردد  ماه پس از واگذاري شعب انجام می ریزي کشور ظرف حداکثر سه برنامه

  . شود  هاي دولت به بخش تعاون صرف می  کمکـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون براي تأمین بخشی از2تبصره

ـ حمایتهاي مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهاي 3تبصره

  . حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود

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



ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهاي توسعه بخش، با همکاري 

ب این قانون، نسبت به بازنگري در قوانین و مقررات حاکم بر بخش ماه پس از تصوی ایران ظرف شش اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی

  . تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید

سهـام خود را با %) 49(ونه درصد  هاي تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهل ـ کلیه شرکتها و اتحادیه10ماده

کل آراء و تصدي کرسیهاي هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و %) 35(وپنج  ن اعمال رأي حداکثر تا سیامکا

رعایت سقف معین براي سهم و رأي هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار 

  . گذاري خارجی باشد رانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایهفروش به اشخاص غیرای. نمایند

قانون شرکتهاي تعاونی ) 62(و ) 61(هاي تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد  همچنین شرکتهاي تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه

  .  اقدام نمایند1370 ایران مصوب سالمیقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري ا) 43(ماده » 2« و بدون رعایت تبصره 1350مصوب سال 

هاي تعاونی میزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معامالت آنها با اتحادیه یا تلفیقی از  در مجمع عمومی انواع اتحادیه

  . گردد  آنها وفق اساسنامه تعیین می

  . قانون تجارت خواهد بود) 129( مشمول ماده هاي تعاونی معامالت مدیران شرکتهاي تعاونی و اتحادیه

  : گردد   و اصالحات بعدي آن الحاق می1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ) 105(به ماده » 6«ـ متن زیر به عنوان تبصره 11ماده

 مشمول بیست وپنج عام هاي تعاونی متعارف و شرکتهاي تعاونی سهامی  ـ درآمد مشمول مالیات ابرازي شرکتها و اتحادیه6تبصره 

  . باشد  تخفیف از نرخ موضوع این ماده می %)25(درصد

عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر  هاي سهامی ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات الزم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی12ماده

سن اجراء آن نظارت نماید ح :  

  . غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کندـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و 1

عام باشند حداکثر حق مالکیت  فراگیرملی یا تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی2

تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد سایر اشخاص حقوقی متناسب با . سهام را دارند%) 10(درصد  ده

  . از سهام را دارند%) 5(

و در سایر %) 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

مؤسسات عمومی غیردولتی . این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستندفعالیتهاي مجاز در %) 20(درصد مناطق تا بیست

  . مجاز به مشارکت هستند%) 49( درصد ونه و جمعاً تا چهل%) 20(نیز هر یک تا بیست درصد



هاي   میزان سهام و چه در کرسیغیردولتی و شرکتهاي دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی

  . بیشتر گردد%) 49(درصد  ونه هیأت مدیره نباید از چهل

ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید 4

  . این سهام تقدم دارند

هر یک از . بندي برگزار خواهد شد  عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوك یدر تعاونی سهام  ـ مجامع عمومی5

براي رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه . حضور یابند سهامداران مخیرند از طریق بلوك، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی

تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران  د که مشترکاً توسط وزارتشو  اي تعیین می نامه بندي در آئین بلوك

  . رسد  می

 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

  . هر توافقی بر خالف حکم این بند باطل و بالاثر خواهد بود. تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند

  . هاي تعاون درآیند توانند به عضویت اطاق  عام می اي تعاونی سهامیـ شرکته7

  فصل چهارم ـ ساماندهی شرکت هاي دولتی 

وري و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده  منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهاي دولتی و افزایش بازدهی و بهره ـ به 13ماده

  : مانند دولت مکلف است  اقی میاین قانون در بخش دولتی ب) 3(

گذاري و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب دولت تعیین  الف ـ کلیه امور مربوط به سیاست

  . ربط محول کند  ذيها و مؤسسات دولتی تخصصی شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهاي دولتی منفک و به وزارتخانه  می

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

  . وزیران خواهد رسید

ها صرفاً در دو قالب فعالیت  و بیمهشوند به استثناي بانکها   مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می  ب ـ شرکتهایی که دولتی باقی می

  : خواهند کرد

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

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

سهام شرکتهاي %) 100(اي که قانون براي آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد  توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اوالً در محدوده

  . تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید



تی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت گذاري هر شرکت دولتی در سایر شرکتهاي دولتی فقط در صور ـ مشارکت و سرمایه1تبصره

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

  . شود  گذاري آنها نمی شرکتهاي سرمایه

 بانکهاي تجاري و تخصصی دولتی به پیشنهاد شوراي پول و اعتبار به ـ میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههاي اقتصادي توسط2تبصره

اي باشد که در اختصاص منابع  گذاري بانکها در بنگاههاي دیگر نباید به گونه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه

  . بانکی به متقاضیان تسهیالت، خللی ایجاد نماید

و دارایی و سازمان  لیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهاي دولتی تنها با پیشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي ـ افتتاح و تداوم فعا3تبصره

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

د که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههاي دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نمای4تبصره

  . صالح برسد گیرند به تصویب مراجع ذي  در جریان واگذاري قرار می

  . عالم نمایداالثر ا هاي آن را ملغی هاي مغایر با موضوع این ماده و تبصره العمل ها و دستور نامه  ـ دولت موظف است آئین5تبصره

  . ها خاتمه یابد  کلیه واگذاري1393ـ عملیات واگذاري توسط دولت باید به نحوي انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 14ماده

اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم  هاي تأسیس انجمنهاي صنفی ـ حرفه ماه زمینه است حداکثر ظرف شش ـ دولت موظف15ماده

هاي مرتبط فعالیت  و تکنولوژي در رشته اي و توسعه علمی حرفه اي، اصول اخالق نجمنها براي تحقق مقررات صنفی و حرفهاین ا. نماید

  . ها نظر مشورتی اخذ نمایند دستگاههاي اجرائی موظفند در تدوین واصالح ضوابط و مقررات از این انجمن. نمایند می

ظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههاي مشمول واگذاري، هیأت واگذاري مکلف است منظور حمایت از نیروي انسانی، حف ـ به16ماده

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

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

  . گردد   تمدید می1393

  . ـ بازخرید بر اساس توافق2

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

  . ال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارندمدیران شرکتهاي واگذار شده تا پنج س

ـ براي خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاري افزایش دهند مشوقهاي مالی و یا غیرمالی از جمله 4

  . تخفیف در اصل قیمت اعالم نماید

  . وغیرمالی ا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالیکارگیري نیروي مازاد در واحدهاي دیگر راساً و ی  ـ آموزش و به5



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

  . یدقانون اساسی خواهد رس) 44(شوراي عالی اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

ـ خریداران مکلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و 2تبصره

  . بازآموزي کارکنان بنگاه در حال واگذاري به هیأت واگذاري ارائه کنند

  فصل پنجم ـ فرآیند واگذاري بنگاههاي دولتی 

ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههاي دولتی مشمول  این قانون مکلفند ظرف شش) 86(دولتی موضوع مادهـ کلیه دستگاههاي 17ماده

آوري، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان  این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن) 2(ماده) 2(و ) 1(هاي  گروه

» 1«بندي نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهاي مصرح در تبصره  ولیدي شرکت طبقهحساسیت مصرف کننده نسبت به محصول ت

این قانون، پیشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نیروي انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطالعات و مدارك الزم و ) 3(ماده

  .  اقتصادي و دارایی ارائه نمایندآخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده را به وزارت امور

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

  . توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید

ورت تقاضاي خریدار، اطالعات، مدارك و صورتهاي مالی تأیید شده را در اختیار آنها ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در ص

  . قرار دهد

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

  . ي مشخص دو ماهه انجام دهدبند را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان

بندي بنگاهها، تأیید صورتهاي مالی و بازاریابی بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پیشنهاد وزارت  نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه آئین

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

  . این قانون است) 85( این ماده و یا ارائه اطالعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطالعات مشمول حکم ماده ـ تخلف از احکام1تبصره

هاي مالی غیرواقع، جهت پنهان  مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش ـ اعضاء هیأت2تبصره

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

هاي مالی غیرواقع را با رأي مراجع  سازي مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش ـ سازمان خصوصی3تبصره

  . ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید ذي

هت تسهیل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاري اقدامات زیر انجام ـ ج18ماده

  : شود  می



  . شود   و دارایی منتقل می ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي1

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

  . غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است

سال  صرفاً در مدت یک(شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهاي قابل واگذاري به بخش غیردولتی می ـ به هیأت واگذاري اجازه داده 3

در دوره زمانی . در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاري و اداره شرکتها، اصالحات الزم را انجام دهد) و قابل تمدید تا دوسال

  . مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتی نیستند

ماده » الف« ه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی ملزم است کلیه شرایط الزم را براي عرض4

  . این قانون فراهم نماید) 20(

 ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصـدیهاي اقتصادي و زیربنایی دولتی قابل واگذاري را 5

باشند و صرفاً به منظور  شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمی  یا در قالب غیرشرکتی اداره میشوند و  که به صورت شرکت مستقل اداره نمی

هاي  واگذاري، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره

  .  معتبر است1392این حکم تا پایان سال . ایداین قانون اقدام نم) 3(ماده » الف« بند» 3«و » 2«

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

  . غیردولتی حسب مورد استفاده کند

اجاره به ( ماده از کلیه روشهاي ممکن براي واگذاري بنگاهها و مالکیت ـ هیأت واگذاري مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این19ماده 

، تجزیه، )و پیمان مدیریت اجاره، پیمانکاري عمومی (و واگذاري مدیریت ) شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاري اموال

  : واگذاري، انحالل و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید

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

شود،   واگذاري می در مواردي که مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصالحات ساختاري بنگاه قابل: ب ـ بازسازي ساختاري

. کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازي ساختاري نماید  چوبی که هیأت واگذاري مشخص میوزارت امور اقتصادي و دارایی در چهار

  . دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمدید است

ي ها تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاري به بخش  همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاري می

برداري از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و  در این موارد هیأت واگذاري موظف است چهارچوب بهره. غیردولتی، موافقت نماید

  . از طریق برگزاري مناقصه یا مزایده اقدام کند پس از بررسی صالحیت فنی و علمی



این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاري شرکت دولتی ) 1( ماده) 12(در مواردي که واگذاري شرکت دولتی در چهارچوب بند : ج ـ تجزیه

وري آن، نسبت به  تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و یا افزایش بهره   واگذاري می شود، هیأت  هاي غیردولتی می به بخش

   .تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاري شرکت دهد

تواند چند شرکت قابل واگذاري دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه دهد نسبت به   دولت می: د ـ ادغام

  . واگذاري آن اقدام نماید

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

منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاري شرکت تحصیل کننده ) تحصیل کننده(واگذاري دیگر 

  . اقدام نماید

ردد، یا در مواردي که بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاري شرکت ممکن نگ: و ـ انحالل

تواند رأي به   ارزش خالص داراییهاي شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحالل آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاري می

  . انحالل شرکت دهد

وضوع گروه تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهاي دولتی م  در چهـارچوب مجوزهاي قانونی، دولت می: زـ هبـه یا صلح غیرمعوض 

که شرکت مورد واگذاري در  غیردولتی مشروط بر این این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی ) 2(دو ماده

نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و  آئین. گیري نماید چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم

  . رسد  ماه به تصویب هیأت وزیران می ریزي کشور تهیه وظرف شش  و برنامهمدیریت سازمان

الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحالل تا  ـ نقل و انتقال سهام، سهم1تبصره

شوند  بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می. وانتقال معاف است  نقلزمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات

همچنین انتقال سهام به . و انتقال معاف هستند یابند تا زمان واگذاري نیز از شمول مالیات نقل   وانتقال می یا بین دستگاههاي اجرائی نقل

  . و انتقال معاف است مالیات نقل شرکتهاي تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از 

ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاري باشد بر 2تبصره

  . عهده دولت است

  : رح زیر خواهد بوداین قانون به ش) 3(تمام شرکتهاي قابل واگذاري مشمول ماده  ح ـ نحوه واگذاري طرحهاي نیمه

  ـ واگذاري طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده، 1

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

  برداري آن،  بهره



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

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

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

  . اره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شدتوسط دولت درب

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

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

  در بازارهاي داخلی و یا خارجی،  یب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عموم

  ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره، 

گذاري خارجی و قانون بازار اوراق بهادار   ـ مجوزعرضه سهام در بورسهاي خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه1تبصره

) 44(چهل و چهارم ري توسط شوراي عالی اجراء سیاستهاي کلی اصل واگذا  ـ به پیشنهاد هیأت1/9/1384ایران ـ مصوب  جمهوري اسالمی

  . شود  قانون اساسی صادر می

ـ در مواردي که پس از برگزاري دو نوبت مزایده، خریداري وجود نداشته باشد واگذاري از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت 2تبصره

هاي فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص  ر از واگذاري به تعاونیهمچنین استفاده از روش مذاکره به غی. واگذاري مجاز است

شرکتهاي مشاور و دانش پایه که داراي داراییهاي فیزیکی و مالی محدودي بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهاي نامشهود باشد و نیز 

مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان عام که در آنها به استفاده از تخصصهاي مدیریتی نیاز باشد به  شرکتهاي سهامی

  . تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاري است. بنگاه مجاز است

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

شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاري .  مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز استبه سایر%) 5(

  . شود  تعیین می

شوند  این ماده واگذار می» ج« و » ب« ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهاي 4تبصره

  . ماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیردترتیبی اتخاذ ن

  . است  الزامی1380گذاري خارجی مصوب   ـ در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه5تبصره

  : مطابق بندهاي زیر خواهد بودبندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار  گذاري و زمان ـ قیمت21ماده

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

رشناسی با مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کا



سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري  در عرضه عمومی . سازي و تصویب هیأت واگذاري تعیین خواهد شد پیشنهاد سازمان خصوصی

  . است  ـ الزامی9/1384/ 1ایران ـ مصوب اسالمی  

الزحمه پیمان  االجاره و حق اییها، تعیین میزان مالب ـ در مورد فروش داراییها، قراردادهاي اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش دار

مدیریت و سایر شرایط الزم براي واگذاري مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معامالت دولتی به 

  . سازي و تصویب هیأت واگذاري باشد پیشنهاد سازمان خصوصی

قابل اجراء است در صورت   مجلس شوراي اسالمی1383اي در چهارچوب قانون مناقصات مصوب  و دو مرحلهاي  تبصره ـ مـزایده یـک مرحله

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

نویسی یا تعهد خرید  گذاري جهت تعهد پذیره  سرمایهتواند از خدمات بانکها و شرکتهاي تأمین سرمایه و  سازي می ـ سازمان خصوصی22ماده

نویسی که به تأیید هیأت واگذاري خواهد  توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره  گونه مؤسسات می این. سهام استفاده نماید

  . رسید خریداري نمایند

  . رسد یب این قـانون به تصویب وزیر اموراقتصادي و دارایی میماه از تـصو دسـتورالعمل اجرائی این مـاده حـداکثر ظرف مدت سـه

الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که  شود، حق  سازي اجازه داده می تبصره ـ به سازمان خصوصی

الزحمه مزبور  ضوابط پرداخت حق. ارزش کل معامله بپردازدگیرند به صورت درصدي از   نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می تعهد پذیره

  . در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد

سازي مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بالفاصله با انتشار  ـ سازمان خصوصی23ماده

  : موارد زیر را اعالم کنداطالعیه اي در روزنامه کثیراالنتشار 

  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 نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی

  نام و نشانی خریدار، 

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

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

ل بعـد به تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهاي واگذاري ساالنه طـبق این قانون را، تا پایان اردیبـهشت ماه سا

  . برساند اطالع مجلس شوراي اسالمی 



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

ران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام قانون اساسی، وزراء، مشاو) 44(هیأت واگذاري، اعضاء شوراي عالی اجراء سیاستهاي کلی اصل

، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان )حسب مورد(گیرد  شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار می

ا غیرمستقیم در طور مستقیم ی اندرکار واگذاري حق ندارند به هاي فنی و تخصصی دست سازي و اعضاء شرکتهاي مشاور و کمیته خصوصی

  . برداري مدیریت قابل واگذاري را، خریداري نمایند الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم خرید سهام، سهم

ست کلیه گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف ا  هایی که بر خالف حکم این ماده صورت می ـ کلیه معامالت و واگذاري1تبصره

  . موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند

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

  . یابد  بعدي آن تسري می

گذاري جدید در همان  گذاري سهام کنترلی شرکتهاي دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایهسازي قبل از وا ـ سازمان خصوصی25ماده

وري شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در  شرکت، ارتقاءکارایی و بهره

سازي هیأت واگذاري مجاز است سود فروش  اید به پیشنهاد سازمان خصوصیچنانچه خریدار به شرایط عمل نم. نماید  واگذاري شرط می

  . اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد

فین نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طر. انتقال قطعی سهام یا آزادسازي ضمانتهاي خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود

براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازي ظرف سه ماه ازتصویب قانون به 

  . تصویب هیأت واگذاري خواهد رسید

 خود در اعمال تمام یا بخشی از االختیار عنوان نماینده تام سازي را به تواند رئیس سازمان خصوصی  ـ وزیر امور اقتصادي و دارایی می26ماده

  . اختیارات خویش در امر واگذاري موضوع این قانون تعیین کند

سازي با توجه به مأموریتهاي جدید توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تدوین و به تصویب هیأت  ـ اساسنامه سازمان خصوصی27ماده

  . وزیران خواهد رسید

  . هاي سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید ست با تصویب هیأت وزیران تا سقف پستسازي مجاز ا ـ سازمان خصوصی1تبصره

  . سازي کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند ـ دستگاههاي اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی2تبصره

اسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شکل سازي مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشن ـ سازمان خصوصی3تبصره

  . ساعتی و کار معین استفاده کند



ـ دولت مجاز است براي آموزشهاي کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازي، هر ساله یک 4تبصره

اي که به پیشنهاد هیأت واگذاري به تصویب شوراي عالی اجراء  نامه ق آئیناعتبارات این ردیف طب. ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید

  . شود  قانون اساسی خواهد رسید هزینه می) 44(سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

  :  استقانون اساسی به شرح زیر) 44(ـ منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز براي اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 28ماده

دالر خط ) 10,000,000,000(ایران مکلفند ساالنه حداقل ده میلیارد  ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی1

  . هاي غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند گذاریهاي بخش اعتباري جهت تأمین مالی سرمایه

ایران و بانکهاي  که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمیـ دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید 2

از مانده حساب ذخیره ارزي سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش %) 40(عامل چهل درصد 

درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از . ایدو داشتن طرحهاي داراي توجیه فنی و اقتصادي به متقاضیان پرداخت نم

  . برداشت از حساب ذخیره ارزي در آن سال کمتر باشد%) 40(درصد چهل

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

عنوان سپرده در بانکهاي عامل جهت باز کردن  ایران را به  حساب ذخیره ارزي و یا ارز بانک مرکزي جمهوري اسالمیغیردولتی، بخشی از ارز

  . خط اعتباري ارزي توسط بانکهاي عامل و بانکهاي خارجی و پرداخت تسهیالت بیشتر منظور نماید

وضوع این قانون از جمله شرکتهاي مادرتخصصی و عملیاتی به هاي م سیاستهاي کلی، وجوه حاصل از واگذاري) د(ـ باتوجه به بند29ماده

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

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

منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهاي موضوع  هاي فراگیر ملی به ونیاز درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعا%) 30(ـ اختصاص سی درصد 2

  این قانون، ) 34(ماده

  یافته،  ـ ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه3

اي واگذار ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غیردولتی با اولویت بنگاهه 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 شده و نیز براي سرمایه

  یافته،  منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه به%) 49(هاي غیردولتی تا سقف چهل و نه   ـ مشارکت شرکتهاي دولتی با بخش5

  تمام شرکتهاي دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،   ـ تکمیل طرحهاي نیمه6

  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 آماده8



  . ی واحد درج خواهد شدـ اعتبارات بندهاي فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدول1تبصره

ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري سازمان مدیریت  نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ـ آئین2تبصره

  . رسد  ریزي کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می و برنامه

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

ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و  قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه) 24(ـ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 1تبصره

  . دارایی به تصویب هیأت واگذاري خواهد رسید

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي ) 138(و یکصد و سی و هشتم) 85(ت این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجمـ مصوبا2تبصره

در صورت اعالم مغایرت از سوي رئیس مجلس شوراي اسالمی، شورا موظف است نسبت به . گردد ریاست مجلس شوراي اسالمی ارسال می

  . اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند

 


