قانون اجرای سیاست های اصل 44
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
عطف به نامه شماره  63233/11822مورخ  2683/1/28در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم ( )216قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصلل
چهل و چهارم ( )22قانون اساسی مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ  2683/22/8مجلس شورای اسالمی که با عنوان الیحه یک فوریتی
اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ) 22قانون اساسی جمهوری اسالمی ایلران و واذلراری فعاتیتهلا و بنگاههلای دوتتلی بله ب ل
غیردوتتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم ( )221قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بله مجملم محتلرم
تش یص مصلحت نظام ارسال ذردیده بود با تأیید آن مجمم به پیوست ابالغ میذردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ل علی الریجانی
شماره32218

2682/5/21

وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل
چهل و چهارم ( ) 22قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشلتاد و شل

مجللس شلورای

اسالمی تصویب و در تاریخ  2682/6/15از سوی مجمم تش یص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تش یص داده شد و طی نامه شماره
 386/15122مورخ  2682/2/62مجلس شورای اسالمی واصلذردیده است ،به پیوست جهت اجرا ابالغ میذردد.
رئیس جمهور ل محمود احمدی نژاد

_

تعاریف

_

قلمرو فعاتیت های هر یک از ب

های دوتتی ،تعاونی و خصوصی

_

سیاست های توسعه ب

_

ساماندهی شرکت های دوتتی

_

فرآیند واذراری بنگاه های دوتتی

_

توزیم سهام عداتت

_

هیات واذراری و وظایف آن

_

شورای عاتی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )22قانون اساسی و وظایف آن

_

تسهیل رقابت و منم انحصار

_

مواد متفرقه

تعاون

فصل اول ل تعاریف
ماده 2ل در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار برده میشود:
2ل بازار :به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطالق می شود که در آن خریداران و فروشندذان ،کاالها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را
مبادته میکنند.
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1ل کاال :هرشیء منقول و یا غیرمنقول که میتواند مورد مبادته و استفاده قرار ذیرد.
6ل خدمت :محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند توتید آن قابل تفکیک نیست.
2ل بنگاه :واحد اقتصادی که در توتید کاال یا خدمت فعاتیت میکند ،اعم از آنکه دارای ش صیت حقوقی یا حقیقی باشد.
 5ل شرکت :ش ص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
 3ل سهام مدیری تی :میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شلرکت
دارد.
2ل سهام کنترتی :حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.
تعاونی اقتصاد جمهلوری اسلالمیایلران مصلوب  2626مجللس

 8ل شرکت تعاونی :ش ص حقوقی است که با رعایت قانون ب

شورای اسالمی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب  2656که نسخ نشدهاست و اصالحات بعدی آنها تشکیل شلده باشلد .ایلن نلو
شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده میشود.
9ل شرکت تعاونی سهامیعام :نوعی شرکت سهامیعام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مرکور در این قانون تشکیل
شده باشد.
26ل شرکت تعاونی فراذیر ملی :نوعی تعاونی متعارف یا سهامیعام است که برای فقرزدایلی از سله دهلک پلائین درآملدی تشلکیل
میشود .عضویت سایر ا فراد در این تعاونی آزاد است وتی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد( )%26اعضاء آن باید از سهدهک پائین درآملدی
باشند.
 22ل رقابت :وضعیتی در بازار که در آن تعدادی توتیدکننده ،خریدار و فروشنده مستقل برای توتید ،خرید و یا فلرو

کلاال یلا خلدمت

فعاتیت میکنند ،بهطوری که هیچیک از توتیدکنندذان ،خریداران و فروشندذان قدرت تعیین قیمت را در بلازار نداشلته باشلند یلا بلرای ورود
بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
21ل انحصار :وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت توتیدکننده ،خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار بله میزانلی
باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد ،یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
26ل انحصار طبیعی :وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دتیل نزوتی بودن هزینه متوسط ،می تواند کاال یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که
بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعاتیت در بازار نباشد.
 22ل انحصار قانونی :وضعیتی از بازار که به موجب قانون ،توتید ،فرو
معین قرار میذیرد.

و یا خرید کاال و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چنلد بنگلاه

 25ل وضعیت اقتصادی مسلط :وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت ،مقدار عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت یا شرایط قرارداد
در اختیار یک یا چند ش ص حقیقی و یا حقوقی قرار ذیرد.
23ل ادغام :اقدامیکه براساس آن چند شرکت ،ضمن محو ش صیت حقوقی خود ،ش صیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در
ش صیت حقوقی دیگری جرب شوند.
22ل تجزیه :اقدامیکه براساس آن یک شرکت ضمن محو ش صیت حقوقی خود دو یا چند ش صیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
28ل بنگاه یا شرکت کنترلکننده :بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگلر،
فعاتیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل میکند.
29ل مدیران شرکت :اعضاء هیأت مدیره ،مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر ش ص دیگری که مسؤوتیت تصلمیمذیلری در
شرکت ،به موجب قانون و یا اساسنامه آن ،یا به موجب حکم دادذاه و یا مراجم ذیصالح قانونی به آنها واذرار شده باشد.
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 16ل اخالل در رقابت :مواردی که موجب انحصار ،احتکار ،افساد در اقتصاد ،اضرار به عموم ،منتهی شدن به تمرکلز و تلداول ولروت در
دست افراد و ذروههای خاص ،کاه

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

فصل دوم ل قلمرو فعاتیتهای هر یک از ب

های دوتتی ،تعاونی و خصوصی

ماده1ل فعاتیتهای اقتصادی در جمهوری اسالمیایران شامل توتید ،خرید و یا فرو

کاالها و یا خدمات به سه ذروه زیر تقسیم میشود:

ذروه یک ل تمامیفعاتیتهای اقتصادی به جز موارد مرکور در ذروه دو و سه این ماده.
ذروه دول فعاتیتهای اقتصادی مرکور درصدراصل چهل و چهارم ( )22قانوناساسی به جز موارد مرکور در ذروه سه این ماده.
ذروه سهل فعاتیتها ،مؤسسات و شرکتهای مشمول این ذروه عبارتند از:
)2

شبکههای مادر م ابراتی و امور واذراری بسامد(فرکانس)،

)1

شبکههای اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیم خدمات پایه پستی،

)6

توتیدات محرمانه یا ضروری نظامی ،انتظامیو امنیتی به تش یص فرماندهی کل نیروهای مسلح،

)2

شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای است راج و توتید نفت خام و ذاز،

)5

معادن نفت و ذاز،

)3

بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران ،بانک ملی ایران ،بانک سپه ،بانک صنعت و معدن ،بانکتوسعه صادرات ،بانک کشاورزی ،بانک

مسکن و بانک توسعه تعاون،
)2

بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،

)8

شبکههای اصلی انتقال برق،

)9

سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمیایران،

)26
)22

سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی،
) رادیو و تلویزیون،
تش یص ،انطباق و طبقهبندی فعاتیتها و بنگاههای اقتصادی موضو این ماده با هر یک از سه ذروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصلادی و

دارایی ظرف ش ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد و در مورد بند ( )6ذروه سه ،مصوبه هیأت وزیلران بایلد بله تصلویب فرمانلدهی کلل
نیروهای مسلح برسد.
ماده6ل قلمرو فعاتیتهای اقتصادی دوتت بهشرح زیر تعیین میشود:
اتف ل ماتکیت ،سرمایهذراری و مدیریت برای دوتت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضو فعاتیت آنها مشمول ذروه یلک ملاد
( )1این قانون است ،اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ،تأسیس مؤسسه و یا شرکت دوتتی ،مشارکت بلا ب ل
تعاونی و ب

هلای خصوصلی و

عمومی غیر دوتتی ،به هرنحو وبه هرمیزان ممنو است.

تبصره2ل دوتت مکلف است سهم ،سهماتشرکه ،حق تقدم ناشی از سهام و سهماتشرکه ،حقوق ماتکانه ،حق بهرهبلرداری و ملدیریت
خود را در شرکتها ،بنگاهها و مؤسسات دوتتی و غیردوتتی که موضو فعاتیت آنها جزء ذروه یک ماد ( )1این قانون است ،تا پایان قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیایران به ب

های خصوصی ،تعاونی و عمومیغیردوتتی واذرار نماید.

تبصره1ل تداوم ماتکیت ،مشارکت و مدیریت دوتت در بنگاههای مربوط به ذروه یک ماده( )1این قانون و بعد از انقضاء قلانون برنامله
چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی و یا شرو فعاتیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دوتت و تصلویب مجللس
شورای اسالمیو برای مدت معین مجاز است.
تبصره6ل در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوریهای نوین و صنایم پرخطر ،دوتت میتواند برای فعاتیتهای ذروه یک ماده()1
از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان ذستر

و نوسازی صنایم ایران تا سقف چهلونه درصد ( )%29با ب

های غیر دوتتی مشترکاً

سرمایه ذراری کند .دراین موارد دوتت مکلف است سهام دوتتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهرهبلرداری بله ب ل
دوتتی واذرار کند.
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غیلر

ب ل دوتت مکلف است هشتاددرصد( )%86از ارز
به استثناء راه و راهآهن را به ب

مجمو سهام بنگاههای دوتتی در هر فعاتیت مشمول ذروه دو ماده ( )1این قلانون

های خصوصی ،تعاونی و عمومیغیردوتتی واذرار نماید.

تبصره2ل دوتت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه ب

دوتتی در فعاتیتهای ذروه دو ماده ( )1این قانون با توجه به حفظ حاکمیلت

دوتت ،استقالل کشور ،عداتت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایهذراری نماید که سهم دوتت از بیست درصلد ( )%16ارز
این فعاتیتها در بازار بیشتر نباشد.
تبصره1ل ب شهای غیردوتتی مجاز به فعاتیت در زمینه راه و راهآهن هستند .سهم بهینه ب شهای دوتتی و غیردوتتی در فعاتیتهای راه و
راه آهن مطابق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راهوترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عاتی اجراء
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( )22قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره 6ل دوتت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کاالهای اساسی مانند ذندم و سوخت برای مدت معلین ،تمهیلدات
الزم را بیندیشد.
ج ل سرمایهذراری ،ماتکیت و مدیریت در فعاتیتها و بنگاههای مشمول ذروه سه ماد ( )1این قانون منحصراً در اختیار دوتت است.
های غیردوتتی درفعاتیتهای ذروه سه ماده( )1این قانون بله

تبصره2ل خرید خدمات ماتی ،فنی ،مهندسی و مدیریتی از بنگاههای ب
شرط حفظ ماتکیت صددرصد ( )%266دوتت طبق آئیننامه ای که ظرف مدت ش

ماه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی بلا هملاهنگی

دستگاههای ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد ،مجاز است.
آئیننامه مربوط به کاالها و خدمات نظامی ،انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسلط وزارت دفلا و
پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.
تبصره1ل فعاتیتهای حوزه های سالمت ،آموز

و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرذونه توسعه توسط ب شهای دوتتی

غیردوتتی در این حوزهها مطابق الیحهای خواهد بود که ظرف مدت یکسلال از ابلالغ ایلن
و غیردوتتی و همچنین هرذونه واذراری به ب
قانون به تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد.
ماده2ل قلمرو فعاتیتهای اقتصادی ب

غیردوتتی به شرح زیر تعیین میشود :

اتف ل سرمایهذراری ،ماتکیت و مدیریت در فعاتیتهای ذروه یک ماد ( )1این قانون منحصراً در اختیار ب

غیردوتتی است.

تبصره ل ورود دوتت در این فعاتیتها با رعایت تبصرههای( )1و( )6بند(اتف) ماده ( )6این قانون مجاز است.
ب ل سرمایهذراری ،ماتکیت و مدیریت در فعاتیتهای ذروه دو ماده ( )1این قانون بلرای ب ل

هلای خصوصلی ،تعلاونی و مؤسسلات

عمومیغیردوتتی مجاز است.
ج ل فعاتیت ب شهای خصوصی و تعاونی و عمومیغیردوتتی در موارد مشمول ذروه سه ماده ( )1این قانون با رعایت تبصره( )2بند «ج»
ماده ( ) 6این قانون مجاز است.
ماده 5ل بانکهای غیر دوتتی و مؤسسات ماتی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پوتی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده
یا می شوند و بانکهای دوتتی که سهام آنها واذرار میشود صرفاً در قاتب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعاتیت هستند.
سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامیعلام یلا هلر مؤسسله و نهلاد عملومی
غیردوتتی دهدرصد ( )%26و برای اش اص حقیقی و سایر اش اص حقوقی پنج درصد ( )%5تعیین میشود .معامالت بی
در این ماده توسط هر یک از اش اص مرکور باطل و ملغی األور است .افزای
وراث و یا اوتیاء قانونی آنها ملزم به فرو

از سقفهای مجلاز

سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکلم اسلت و

مازاد بر سقف ،ظرف مدت دو ماه پس از صدور ذواهی حصر وراوت خواهند بود .افزایلل

سلقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سهماه به سقفهای مجاز این ماده کاه
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یابد.

قهلری

تبصره2ل اش اص حقیقی سهامدار بنگاههای موضو این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر ،فرزنلدان و همسلران آنلان ،بلرادر،
خواهر ،پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بی

از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیلین

کنند.
تبصره1ل دوتت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار میرسد ،اقدامات قانونی الزم را ظرف مهلت سله
ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضو این ماده به انجام رساند.
تبصره6ل بنگاههای غیر دوتتی موجود موضو این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ملاده
تطبیق دهند.
تبصره2ل تعاونیهای اعتباری قرضاتحسنه و صندوقهای قرضاتحسنهای که منحصراً به امر قرضاتحسنه میپردازند ،از شمول ایلن
ماده مستثنی بوده و تابم مقررات خود میباشند.
ماده 3ل مؤسسات عمومیغیردوتتی موضو ماده( )5قانون محاسبات عمومیمصوب  2633و اصالحات بعدی آن و شلرکتهای تابعله و
وابسته آنها حق ماتکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد ( )%26سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند.
تبصره2ل تأدیه بدهی های دوتت به این مؤسسات ،نهادها و شرکتها از طریق واذلراری سلهام موضلو ایلن قلانون تنهلا بلا رعایلت
سقفهای مقرر در این قانون مجاز است.
تبصره1ل وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر،
آن را به شورای عاتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22جهت ات اذ تصمیم اعالم نماید.
ماده2ل به منظور تسهیل و تسریم در امر سرمایه ذراری و صدور مجوز فعاتیتهای اقتصادی برای ب

هلای غیردوتتلی در قلمروهلای

مجاز ،دستگاههای دوتتی موضو ماده( )83این قانون ،شوراهای اسالمیشهر ،شهرداریها و مجامم و اتحادیههای صنفی موظفند ترتیبی ات اذ
نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهای سرمایهذراری و کسب وکار با رویکرد حرف مجوزهای غیرضروری ،تسهیل شلرایط
دریافت مجوزها و شفافسازی فعاتیتهای اقتصادی حداکثر ظرف ش

ماه پس از تصویب این قانون به ذونهای اصالح ،تهیه و تدوین شود که

پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وبت درخواست توسط مرجم ذیربط کتباً داده شود .در صورت مثبت بودن پاسخ ،مرجم ذیربلط
موظف است فه رست مدارک مورد نیاز و عنداتلزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعالم و پس از دریافت مدارک کاملل و اسلناد
واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعالم شده ،حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار ،صدور پروانه ،مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی ،اقلدام
نماید .چنانچه هریک از مراجم مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یکماه فوق اترکر قلادر بله انجلام تعهلد خلود نباشلد ،بلا موافقلت سلتاد
سرمایهذراری استان برای یکبار و حداکثر یکماه دیگر فرصت خواهد یافت.
تبصره2ل در صورت منفی بودن پاسخ ،مرجم ذیربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعالم نماید.
تبصره1ل در صورت مثبت بودن پاسخ ،چنانچه مرجم ذی ربط در پایان مدت اعالم شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفلی
بودن پاسخ ،چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانم نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایهذراری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایهذراری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریلزی وی و رسسلای سلازمانهای صلنایم و معلادن ،جهلاد کشلاورزی،
کاروامور اجتماعی ،بازرذانی ،امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیطزیست هر استان تشکیل میشود .ایلن سلتاد مکللف
است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض ،به موضو در چهلارچوب مقلررات دسلتگاههای ذیربلط رسلیدذی و در صلورت وارد
دانستن اعتراض ،رئیس ستاد دستور تجدید رسیدذی به تقاضای متقاضی را صادر می کند و فرد یا افراد مت لف را بله هیلأت ت لفلات اداری
ذیربط معرفی مینماید .چنانچه هیأت ،ت لف اینذونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای« د» به بعد ماده( )9قانون رسلیدذی
به ت لفات اداری (مصوب  )2621/9/2محکوم خواهند شد .جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت
مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیلاز داشلته باشلد بله اعتلراض وی در هیلأتی متشلکل از معلاونین
دستگاههای ذیربط فوقاترکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدذی خواهد شد.
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تبصره6ل وزار ت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ش

ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجم صدور مجوز یا پروانه

کاری یا بهرهبرداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه ذراری در کلیه فعاتیتهای اقتصادی را منتشر و هر ش

ماه یکبار با رویکلرد تسلهیل

مقررات و حرف مجوزهای غیر ضروری ،آن را مورد تجدید نظر قرار دهد .این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکاتیف متقاضیان سرمایهذلراری
است .هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه ،مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطاتبه کند.
تبصره2ل رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقرراتزدایی و تسلهیل شلرایط صلدور مجوزهلا و پروانله فعاتیتهلای
اقتصادی نماید .این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است ،توایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت
وزیران نماید.
تبصره 5ل کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعاتیت اقتصادی صادر می کنند ،موظفند هر ش

ماه یکبار اطالعات مربلوط بله

مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلال
عموم منتشر نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادیودارایی ظرف مدت سهماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 8ل هر امتیازی که برای بنگاههای دوتتی با فعاتیت اقتصادی ذروه یک و دو ماده ( )1این قانون مقرر شود ،عیناً و با اوتویت بلرای
بنگاه یا فعاتیت اقتصادی مشابه در ب

خصوصی ،تعاونی و عمومیغیردوتتی باید درنظر ذرفته شود.

تبصره ل دوتت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضو این ماده را تغو کند یا تعمیم دهد.
فصل سوم ل سیاستهای توسعه ب
ماده9ل به منلظور افزای

سهم ب

تعاون
تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد ( )%15تا پایان سال  ،2696دوتت موظف اسلت

اقدامات زیر را معمول دارد:
اتف ل سند توسعه ب

تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهادکشاورزی ،سازمان مدیریتو برناملهریلزی کشلور ،وزارت

اموراقتصادی و دارایی ،وزارت بازرذانی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمیایران که در آن مجموعله
راهکارهای نیل به سهم بیستوپنج درصد ( ) %15و مسؤوتیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد ،تهیه و برای تصویب بله هیلأتوزیلران
تقدیم میشود .این سند باید مبنای تدوین بودجههای ساالنه قرار ذیرد.
ب ل در کلیه مواردی که دوتت برای حمایت از ب
غیرتعاونی خواهدبود.
بیستدرصد ( )%16بی از ب

غیردوتتی مشوقهایی را ل بهجز ماتیاتها ل ارائه میکند ،این حمایت برای تعاونیهلا

ج ل عالوه بر حمایت موضو بند « ب» این ماده ،حمایتهای زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد ذرفت:
2ل کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض اتحسنه برای تأمین تمام یا ب شی از آورده شرکتهای تعلاونی کله اعضلاء آن در زملان
دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
1ل ت فیف حقبیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (.)%16
6ل ارائه مشاوره ،کمک به ارتقاء بهرهوری ،آموز

کارآفرینی ،مهارت ،کارآموزی ،بهصورت رایگان.

2ل پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینههای سرمایهذراری اوتیه برای راهاندازی شرکت تعاونی.
 5ل کمک به انجام مطاتعات ،تهیه طرح ،راهاندازی بانک اطالعاتی ،تملک و آمادهسازی اراضی.
د ل کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراذیرمللی بلرای فقرزدایلی و ایجلاد و ذسلتر
ت صصی.
هل ل حمایت ماتی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.
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اتحادیله تعلاونی

و ل تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اوتیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیرهارزی توسط دوتت برای تأمین منابم
سرمایهای ب

تعاون.

اساسنامه این ب انک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشلترک وزارت
تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد .وزیر تعاون رئیس مجمم عمومیبانک مرکور خواهد بود.
تلبصره2ل صندوق تعلاون پس از تأسلیس بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سلرمایهذلراری تعلاون بلدون
داشتن حق ایجاد شعبه ،تبدیل میشود.
شعب صندوق با کلیه امکانات ،دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واذرار میشود.
تسویهحساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارذروهی متشکل از وزیر تعاون ،وزیر اموراقتصادی و دارایی ،رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور ظرف حداکثر سهماه پس از واذراری شعب انجام میذردد.
تبصره1ل سهم دوتت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین ب شی از کمکهای دوتت به ب

تعاون صرف میشود.

تبصره 6ل حمایتهای مرکور در این ماده مانم از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان ،افراد تحلت پوشل
نهادهای حمایتی ،ایثارذران و نظایر آن ن واهد بود.
زل منلابم الزم برای اجراء این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکلذیری و توانمند سازی تعلاونیهلا» منظلور
خواهد شد.
ح ل وزارت تعاون موظف است در جهت حرف مداخله دوتت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسلعه ب ل

 ،بلا

همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمیایران ظرف ش ماه پس از تصویب این قانون ،نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر
تعاونی اقدام و توایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ب
ماده26ل کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزای

سلرمایه تا سقف چهلونه درصد ( )%29سهلام

خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سیوپنج ( )%65کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقل

حاکمیلت

اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اش اص حقیلقی یا حقوقی غیرعضلو
واذرار نمایند .فرو به اش اص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایهذراری خارجی باشد.
همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیههای تعاونی ت صصی در چهارچوب ملواد ( )32و ( )31قلانون شلرکتهای
تعاونی مصوب سال  2656و بدون رعایت تبصره « »1ماده ( )26قانون ب
نمایند.

تعاونی اقتصاد جمهوری اسلالمیایلران مصلوب 2626اقلدام

در مجمم عمومی انوا اتحادیههای تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معامالت آنها با اتحادیه یا تلفیقی
از آنها وفق اساسنامه تعیین میذردد.
معللامالت مللدیران شللرکتهای تعللاونی و اتحادیلللههللای تعللاونی مشللمول ملللاده ( )219قللانون تجللارت خواهللد بلللود.
ماده22ل متن زیر به عنوان تبصره « »3به ماده ( )265قانون ماتیاتهای مستقیم مصوب  2633و اصالحات بعدی آن اتحاق میذردد:
تبصره  3ل درآمد مشمول ماتیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامیعام مشلمول بیسلت وپلنج
درصد()%15ت فیف از نرخ موضو این ماده میباشد.
ماده21ل وزارت تعاون موظف است تمهیدات الزم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونیهای سهامیعام با رعایت شرایط زیلر معملول
داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نماید:
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2ل حداکثر سهم هر ش ص حقیقی ،مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعاتیت نباید از نیم درصد سلرمایه شلرکت تجلاوز
کند.
1ل اش اص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامیعام ،هرذاه خود شرکت تعاونیفراذیرملی یا تعاونی سهامیعام باشند حداکثر حق
ماتکیت دهدرصد ( ) %26سهام را دارند .سایر اش اص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق ماتکیت پنج
درصد ( )%5از سهام را دارند.
6ل هر یک از اش اص حقوقی دوتتی و مجمو آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته تا چهلونه درصلد ( )%29و در
سایر مناطق تا بیستدرصد( ) %16فعاتیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابم داخلی خود هسلتند .مؤسسلات عملومی
غیردوتتی نیز هر یک تا بیست درصد( )%16و جمعاً تا چهلونهدرصد( )%29مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال سهم مجمو بنگاهها و مؤسسات عمومیغیردوتتی و شرکتهای دوتتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میلزان سلهام و چله در
کرسیهای هیأت مدیره نباید از چهلونهدرصد ( )%29بیشتر ذردد.
2ل در زمان افزای سرمایه ،در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در
خرید این سهام تقدم دارند.
 5ل مجامم عمومیدر تعاونی سهامیعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوکبندی برذزار خواهد شد .هلر یلک از
سهامداران م یرند از طریق بلوک ،نماینده انت اب کنند و یا مستقیماً در مجمم عمومیحضور یابند .برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحلوه
بلوکبندی در آئیننامهای تعیین میشود که مشترکاً توسط وزارتتعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیلأت وزیلران
میرسد.
 3ل کلیه سهام ،با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به وبت در دفتر سهام شلرکت و رعایلت سلقف ماتکیلت سلهام مقلرر در
اساسنامه به تش یص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند .هر توافقی بر خالف حکم این بند باطل و بالاور خواهد
بود.
2ل شرکتهای تعاونی سهامیعام میتوانند به عضویت اطاقهای تعاون درآیند.
فصل چهارم ل ساماندهی شرکت های دوتتی
ماده26ل به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دوتتی و افزای
دوتتی باقی میمانند دوتت مکلف است:
ماده ( )6این قانون در ب

بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت

اتف ل کلیه امور مربوط به سیاست ذراری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصلادی و دارایلی و تصلویب دوتلت
تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دوتتی منفک و به وزارت انهها و مؤسسات دوتتی ت صصی ذیربط محول
کند.
تبصره ل تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضو این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قاتب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
ب ل شرکتهایی که دوتتی باقی می مانند و یا براساس این قانون دوتتی تشکیل میشوند به استثنای بانکها و بیمهها صلرفاً در دو قاتلب
فعاتیت خواهند کرد:
)2

شرکت مادرت صصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دوتت و یا رئیس مجمم عمومی آن رئیسجمهور است.
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شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرت صصی یا اصلی هستند .تأسیس شرکت جدیلد یلا تمللک

)1

شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اوالً در محدوده ای که قانون برای آنهلا تعیلین کلرده باشلد و وانیلاً صددرصلد
( )%266سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دوتتی بوده یا به تملک دوتت درآید.
تبصره2ل مشارکت و سرمایه ذراری هر شرکت دوتتی در سایر شرکتهای دوتتی فقط در صورتی مجاز است که موضو فعاتیت شلرکت
سرمایهپریر با فعاتیت شرکت سرمایه ذرار مرتبط باشد و دوتت جواز آن را صادر کند .این حکم شامل بانکها ،مؤسسلات اعتبلاری ،بیملههلا و
شرکتهای سرمایهذراری آنها نمیشود.
تبصره1ل میزان و چگونگی ماتکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و ت صصی دوتتی به پیشنهاد شورای پول و
اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید وتی در هر صورت سرمایهذراری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به ذونهای باشد که در اختصاص
منابم بانکی به متقاضیان تسهیالت ،خللی ایجاد نماید.
تبصره 6ل افتتاح و تداوم فعاتیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دوتتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأتوزیران مجاز است .بانکها و بیمههای دوتتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره2ل د وتت مکلف است ترتیباتی ات اذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دوتتی و وابسته به دوتت که بر اسلاس مفلاد
این قانون در جریان واذراری قرار میذیرند به تصویب مراجم ذیصالح برسد.
تبصره 5ل دوتت موظف است آئیننامهها و دستوراتعملهای مغایر با موضو این ماده و تبصرههای آن را ملغیاالور اعالم نماید.
ماده22ل عملیات واذراری توسط دوتت باید به نحوی انجام ذیرد که حداکثر تا پایان سال  2696کلیه واذراریها خاتمه یابد.
ماده25ل دوتت موظفاست حداکثر ظرف ش

ماه زمینههای تأسیس انجمنهای صنفی ل حرفهای را به صورت سازمانهای ملردم نهلاد

فراهم نماید .این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفهای ،اصول اخالقحرفهای و توسعه علمیو تکنوتوژی در رشتههای مرتبط فعاتیلت
مینمایند .دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصالح ضوابط و مقررات از این انجمنها نظر مشورتی اخر نمایند.
ماده23ل به منظور حمایت از نیروی انسانی ،حفظ سطح اشتغال و استمرار توتید در بنگاههای مشمول واذراری ،هیأت واذراری مکللف
است کلیه کارکنان هر شرکت را پی از واذراری،در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
2ل بازنشستگی پی از موعد براساس مواد ( )9و ( )26قانون بازسازی و نوسازی صنایم مصوب  2685/26/13که برای این بنگاههلا
تا پایان سال  2696تمدید میذردد.
1ل بازخرید بر اساس توافق.
6ل پس از اقدامات فوق ،تعداد کارکنان هر شرکت قابل واذراری را در سند واذراری وبت و این شرط را در شرایط واذراری بگنجانلد
که مدیران شرکتهای واذرار شده تا پنج سال حق کاه تعداد کارکنان خوی را ندارند.
 2ل برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واذراری افزای

دهند مشوقهای ماتی و یا غیرملاتی از

جمله ت فیف در اصل قیمت اعالم نماید.
 5ل آموز

و بهکارذیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای ماتیوغیرماتی.

تبصره2ل اعمال مشوقهای ماتی و یا غیرماتی موضو این ماده بر اساس دستوراتعملی خواهد بود که به پیشلنهاد هیلأت واذلراری بله
تصویب شورای عاتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره 1ل خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای ماتی و یا غیرماتی ،برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشلتغال موجلود و
بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واذراری به هیأت واذراری ارائه کنند.
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فصل پنجم ل فرآیند واذراری بنگاههای دوتتی
ماده22ل کلیه دستگاههای دوتتی موضو ماده( )83این قانون مکلفند ظرف ش

ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دوتتی مشمول

ذروههای ( )2و ( )1ماده( )1این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت ،فنآوری ،وضعیت ماتی ،روابط صلنعتی و میلزان
حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول توتیدی شرکت طبقهبندی نموده و فهرست شرکتها و حقلوق و داراییهلای مصلرح در تبصلره «»2
ماده( )6این قانون ،پیشنهاد واذراری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی ،فهرست اموال منقول و غیرمنقول ،کلیه اطالعلات و ملدارک الزم و
آخرین صورتهای ماتی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
اتف ل وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطالعات و مدارک و صورتهای ماتی مربوط به بنگاههای قابل واذلراری را دریافلت و
توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب ل وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار ،اطالعات ،مدارک و صورتهای ماتی تأیید شلده را در اختیلار
آنها قرار دهد.
ج ل سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فرو بنگاههای مشمول واذلراری بازاریلابی نملوده و فرآینلد
واذراری را پس از طی مراحل مرکور در این قانون با زمانبندی مش ص دو ماهه انجام دهد.
آئیننامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقهبندی بنگاهها ،تأیید صورتهای ماتی و بازاریابی بنگاههای مشمول واذراری بنا بله پیشلنهاد
وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سهماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره2ل ت لف از احکام این ماده و یا ارائه اطالعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطالعات مشمول حکم ماده ( )85این قانون است.
تبصره1ل اعضاء هیأت مدیره ،مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایم ماتی یا انتشار ذزار

های ماتی غیرواقلم،

جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند مت لف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد ( )21و ( )25این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره6ل سازمان خصوصی سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایم ماتی و یا انتشار ذزار
مراجم ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

هلای ملاتی غیرواقلم را بلا رأی

ماده28ل جهت تسهیل امر واذراری بنگاههای مشمول واذراری ،از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واذراری اقدامات زیلر
انجام میشود:
2ل کلیه حقوق مرتبط با اعمال ماتکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود.
1ل از زمان تصویب واذراری ،هرذونه نقل و انتقال اموال و داراییهای وابت بنگاه بدون مجوز وزارت املور اقتصلادی و دارایلی در حکلم
تصرف غیرقانونی در اموال دوتتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
6ل به هیأت واذراری اجازه داده میشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واذراری به ب ل

غیردوتتی(صلرفاً در ملدت

یکسال و قابل تمدید تا دوسا ل) در قاتب قانون تجارت در جهت تسهیل در واذراری و اداره شرکتها ،اصالحات الزم را انجلام دهلد .در دوره
زمانی مرکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دوتتی نیستند.
2ل وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط الزم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند « اتف»
ماده ( )16این قانون فراهم نماید.
 5ل در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصلدیهای اقتصادی و زیربنلایی دوتتلی قابلل
واذراری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمیشوند و یا در قاتب غیرشرکتی اداره میشوند و به نحو موجود قابلل واذلراری نملیباشلند و
صرفاً به منظور واذراری ،ابتدا تبدیل به ش ص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واذراری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت
تبصرههای « »1و « »6بند« اتف» ماده ( )6این قانون اقدام نماید .این حکم تا پایان سال  2691معتبر است.

11

تبصره ل وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واذراری بنگاهها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اش اص حقیقی و حقوقی دوتتی و
یا غیردوتتی حسب مورد استفاده کند.
ماده 29ل هیأت واذراری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واذراری بنگاههلا و ماتکیلت
(اجاره به شرط تملیک ،فرو

تمام یا ب شی از سهام ،واذراری اموال) و واذراری مدیریت (اجاره ،پیمانکلاری عملومی و پیملان ملدیریت)،

تجزیه ،واذراری ،انحالل و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:
اتف ل واذراری :در مواردی که شرایط واذراری از هر جهت آماده است ،هیأت واذراری رأی به واذراری میدهد.
ب ل بازسازی ساختاری :در مواردی که مقدمات واذراری بنگاه فراهم نباشد وتی با انجلام اصلالحات سلاختاری بنگلاه قابللواذلراری
میشود ،وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واذراری مش ص میکند ،بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسلازی سلاختاری
نماید .دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز ،هیأت واذراری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واذراری به ب ل

هلای

غیردوتتی ،موافقت نماید .در این موارد هیأت واذراری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مش ص نماید و پس
از بررسی صالحیت فنی و علمیاز طریق برذزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج ل تجزیه :در مواردی که واذراری شرکت دوتتی در چهارچوب بند ( )21ماده( )2این قانون موجب انتقال موقعیت انحصلاری شلرکت
دوتتی به ب

های غیردوتتی میشود ،هیأت واذراری میتواند در جهت کاه

سهم بازار بنگاه قابل واذلراری و یلا افلزای

بهلرهوری آن،

نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت ات اذ تصمیم نماید و سپس حکم به واذراری شرکت دهد.
د ل ادغام :دوتت می تواند چند شرکت قابل واذراری دوتتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصلادی و دارایلی اجلازه دهلد
نسبت به واذراری آن اقدام نماید.
هل ل تحصیل  :دوتت می تواند سهام چند شرکت قاب ل واذراری (تحصیل شونده) را بدون محو ش صیت حقوقی هرکدام به یک شرکت
قابل واذراری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واذراری شرکت تحصیل کننلده
اقدام نماید.
و ل انحالل :در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واذراری مقدور نباشد و پس ازسه بار آذهی ،واذراری شرکت ممکن نگردد ،یا
ارز

خاتص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دتیل موجه انحالل آن مناسب تش یص داده شود ،هیلأت واذلراری ملیتوانلد رأی بله

انحالل شرکت دهد.
زل هبله یا صلح غیرمعوض  :در چهلارچوب مجوزهای قانونی ،دوتت می تواند نسبت به هبه و یلا صللح غیرمعلوض شلرکتهای دوتتلی
موضو ذروه دو ماده( )1این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردوتتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واذراری
در چهارچوب وظایف مؤسسه مرکور باشد ،تصمیمذیری نماید .آئیننامه اجرائی این ماده مشلترکاً توسلط وزارت املور اقتصلادی و دارایلی و
سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور تهیه وظرف ش

ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره2ل نقل و انتقال سهام ،سهماتشرکه ،حقوق ماتکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واذراری در فرایند تجزیله ،ادغلام ،تحصلیل و
انحالل تا زمانی که بنگاه دوتتی بوده و واذرار نشده باشد از پرداخت ماتیات نقل وانتقال معاف است .بنگاههایی که در اجراء این قانون واذلرار
میشوند یا بین دستگاههای اجرائی نقلوانتقال مییابند تا زمان واذراری نیز از شمول ماتیات نقل و انتقال معاف هستند .همچنین انتقال سهام
به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پریره نویسی باشد از ماتیات نقل و انتقال معاف است.
تبصره 1ل پرداخت هر ذونه غرامت ،خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پی

از واذراری باشد

بر عهده دوتت است.
ح ل نحوه واذلراری طرحهلای نیمله تملام شلرکتهای قابلل واذلراری مشلمول ملاده ( ) 6ایلن قلانون بله شلرح زیلر خواهلد بلود:
2ل واذراری طرحها به ب

غیردوتتی از طریق مزایده،

11

1ل مشارکت با ب

غیردوتتی و آورده طرح نیمهتمام به عنوان سهم دوتتی ،و واذراری سهم دوتتی به ب

غیردوتتی ظرف سه سال

بعد از بهرهبرداری آن،
6ل واذراری حق بهرهبرداری از سهم دوتتی در طرح به ب

غیر دوتتی،

2ل واذراری حق بهرهبرداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینههای طرح،
تبصره ل طرحهایی که توجیه فنی ،اقتصادی ندارد وتی جنبه عمومی  ،اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واذراری دوتتی ،منفک و
توسط دوتت درباره آنها ات اذ تصمیم خواهد شد.
ماده16ل هیأت واذراری برای واذراری بنگاهها با ترجیح بند(اتف) و رعایت ترتیب ،به روشهای زیر تصمیم میذیرد:
اتف ل فرو

بنگاه از طریق عرضه عمومیسهام در بورسهای داخلی یا خارجی،

ب ل فرو

بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومیدر بازارهای داخلی و یا خارجی،

ج ل فرو

بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مراکره،

تبصره2ل مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه ذراری خارجی و قانون بازار اوراق بهلادار
جمهوری اسالمیایران ل مصوب  2682/9/2ل به پیشنهاد هیأت واذراری توسط شورای عاتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهلارم()22
قانون اساسی صادر میشود.
تبصره1ل در مواردی که پس از برذزاری دو نوبت مزایده ،خریداری وجود نداشته باشد واذراری از طریق مراکره به موجب مصوبه هیأت
واذراری مجاز است .همچنین استفاده از رو
شر کتهای مشاور و دان

مراکره به غیر از واذراری به تعاونی های فراذیلر مللی در قاتلب سلهام علداتت ،درخصلوص

پایه که دارای داراییهای فیزیکی و ماتی محدودی بوده و ارز

شلرکت عملدتاً داراییهلای نامشلهود باشلد و نیلز

شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از ت صصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا ذروهی از مدیران و کارشناسان مت صص همان
بنگاه مجاز است .تش یص شرایط مدیران و مت صصین بر عهده هیأت واذراری است.
تبصره6ل فرو

اقساطی حداکثر پنج درصد ( ) %5از سهام بنگاههای مشمول واذراری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج

درصد ( )%5به سایر مدیران باتجربه و مت صص و کارآمد مجاز است .شرایط مدیران مشمول و نیلز ضلوابط رو

اقسلاطی ،توسلط هیلأت

واذراری تعیین میشود.
تبصره2ل وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشلهای « ب» و « ج» ایلن ملاده واذلرار
میشوند ترتیبی ات اذ نماید تا در شرایط یکسان ،ب

تعاونی در اوتویت خرید قرار ذیرد.

تبصره 5ل در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهذراری خارجی مصوب  2686اتزامیاست.
ماده12ل قیمتذراری و زمانبندی مناسب واذراری بنگاههای دوتتی متناسب با رو

و ذستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:

اتف ل در مورد واذراری از طریق عرضه عمومیسهام ،قیمت ذراری عرضه اوتین بسته از سهام هر شرکت ،اندازه بسلته سلهام ،رو
انت اب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترتی و مدیریتی ،زمان مناسب عرضه سلهام حسلب ملورد پلس از انجلام مطاتعلات
کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واذراری تعیین خواهد شد .در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بلازار اوراق
بهادار جمهوری اسالمی ایران ل مصوب 2682/9/2ل اتزامیاست.
ب ل در مورد فرو

داراییها ،قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت ،تعیین قیمت فرو

داراییها ،تعیین میزان مالاالجاره و حلقاتزحمله

پیمان مدیریت و سایر شرایط الزم برای واذراری مبتنی بر ارزیابی فنی و ماتی حسب مورد باید در چهلارچوب قلانون مناقصلات و معلامالت
دوتتی به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واذراری باشد.
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تبصره ل ملزایده یلک مرحلهای و دو مرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب  2686مجلس شورای اسالمیقابل اجراء است در
صورت تغایر برذزاری مزایده با احکام این قانون ،قوانین و مقررات ناظر بر معامالت دوتتی مجری است.
ماده11ل سازمان خصوصیسازی می تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایهذراری جهت تعهد پلریرهنویسلی یلا
تعهد خرید سهام استفاده نماید .اینذونه مؤسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پریرهنویسی کله بله تأییلد هیلأت
واذراری خواهد رسید خریداری نمایند.
دسلتوراتعمل اجرائی این ملاده حلداکثر ظرف مدت سلهماه از تلصویب این قلانون به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ل به سازمان خصوصیسازی اجازه داده میشود ،حقاتزحمه بانکها ،مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قلرارداد
خود ،که تعهد پریره نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده میذیرند به صلورت درصلدی از ارز
حقاتزحمه مزبور در دستوراتعمل موضو این ماده درج خواهد شد.

کلل معاملله بپلردازد .ضلوابط پرداخلت

ماده16ل سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله ،در مورد واذراری سهام مدیریتی و کنترتی بنگاهها ،بالفاصله بلا
انتشار اطالعیه ای در روزنامه کثیراالنتشار موارد زیر را اعالم کند:
نام بنگاه و خالصه اطالعات ماتی و مدیریتی آن،
خالصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واذرار شده،
نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصیسازی ،خدمات مشاورهای دادهاند،
نام و نشانی خریدار،
نام شرکت تأمین سرمایه که پریره نویسی سهام را متعهد ذردیده است،
نام کارشناس رسمیدادذستری یا مؤسسات خدمات ماتی که قیمتذراری بنگاه را انجام دادهاند،
تبصره ل وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ذزار
سال بعلد به اطال مجلس شورای اسالمی برساند.

فعاتیتهای واذراری ساالنه طلبق این قانون را ،تا پایلان اردیبللهشت ملاه

ماده 12ل وزیر ،معاونان ،مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارت انه که در امر واذراری دخاتلت دارنلد،
اعضاء هیأت واذراری ،اعضاء شورای عاتی اجراء سیاستهای کلی اصل( )22قانون اساسی ،وزراء ،مشاوران ،معاونان و مدیران دستگاههایی که
سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واذراری قرار می ذیرد (حسب ملورد) ،اعضلاء هیلأت عاملل ،رئلیس و کارکنلان سلازمان
خصوصیسازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیتههای فنی و ت صصی دستاندرکار واذراری حق ندارند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید
سهام ،سهماتشرکه ،حق تقدم ناشی از سهام و سهماتشرکه ،حقوق ماتکانه و حق بهرهبرداری مدیریت قابل واذراری را ،خریداری نمایند.
تبصره2ل کلیه معامالت و واذراریهایی که بر خالف حکم این ماده صورت میذیرد ،باطل است و دادذاه رسیدذی کننده مکلف است کلیه
موارد معامله شده یا واذرار شده را مجدداً به ماتکیت دوتت برذرداند.
تبصره1ل حکم این ماده به بستگان تمام افراد مرکور در ماده به شرح مندرج در قانون منم مداخلله کارکنلان دوتلت مصلوب  2662و
اصالحات بعدی آن تسری مییابد.
ماده15ل سازمان خصوصی سازی قبل از واذراری سهام کنترتی شرکتهای دوتتی ،حسب مورد شرایطی نظیر سرمایهذلراری جدیلد در
همان شرکت ،ارتقاءکارایی و بهرهوری شرکت ،تداوم توتید و ارتقاء سطح آن ،ارتقاء فناوری و افزای

یا تثبیت سطح اشتغال در بنگلاه را ،در

واذراری شرط می نماید .چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی هیأت واذراری مجلاز اسلت سلود فلرو
اقساطی را کاه

یا دوره فرو

اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت ت فیف دهد.

انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود .نحوه اخلر تعهلدات و درج ایلن شلروط
توسط طرفین براساس دستوراتعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصلی سلازی ظلرف سله ملاه
ازتصویب قانون به تصویب هیأت واذراری خواهد رسید.
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ماده13ل وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصیسازی را بهعنوان نماینده تاماالختیار خلود در اعملال تملام یلا
ب شی از اختیارات خوی

در امر واذراری موضو این قانون تعیین کند.

ماده12ل اساسنامه سازمان خصوصیسازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایلی تلدوین و بله تصلویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره2ل سازمان خصوصیسازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پستهای سازمانی مصوب ،کارمند است دام نماید.
تبصره1ل دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصیسازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
تبصره6ل سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و ت صصی کارشناسان ،اش اص حقیقی و حقوقی دوتتی ویا غیردوتتی به
شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.
تبصره 2ل دوتت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت ت صصی ،ترغیب و تشویق و پادا

کارکنان سازمان خصوصلی سلازی ،هلر

ساته یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید .اعتبارات این ردیف طبق آئیننامه ای که به پیشنهاد هیأت واذراری بله تصلویب شلورای
عاتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی خواهد رسید هزینه میشود.
ماده18ل منابم ماتی و شرایط تأمین ماتی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی بله شلرح زیلر
است:
2ل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران مکلفند ساالنه حداقل ده میلیارد ( )26066606660666دالر خط
های غیردوتتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
اعتباری جهت تأمین ماتی سرمایهذراریهای ب
 1ل دوتت مکلف است سیاستهایی را ات اذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهلوری اسلالمیایلران و
را به ب

بانکهای عامل چهل درصد ( ) %26از مانده حساب ذخیره ارزی سال پی

غیردوتتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این

و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید .درهرصورت سلهم ب ل
ب
چهلدرصد( )%26برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.

غیردوتتلی درهرسلال نبایلد از

6ل به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران اجازه داده میشود بهمنظور افزای

سهم تسهیالت ارزی

غیردوتتی ،ب شی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران را بهعنوان سپرده در بانکهای عامل جهلت
به ب
باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیالت بیشتر منظور نماید.
ماده19ل باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی ،وجوه حاصل از واذراری های موضو این قانون از جمله شرکتهای مادرت صصی و عملیلاتی
به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود:
2ل ایجاد خوداتکائی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
1ل اختصاص سی درصد ( )%66از درآمدهای حاصل از واذراری به تعاونیهای فراذیر ملی بهمنظور فقرزدایی ،شامل ت فیفهای موضو
ماده( )62این قانون،
6ل ایجاد زیربناهای اقتصادی با اوتویت مناطق کمتر توسعهیافته،
2ل اعطاء تسهیالت (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردوتتی با اوتویلت بنگاههلای
های غیردوتتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته و تقویت منابم بانک توسعه تعاون،
واذرار شده و نیز برای سرمایهذراری ب
 5ل مشارکت شرکتهای دوتتی با ب

های غیردوتتی تا سقف چهل و نه ( )%29بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته،
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 3ل تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دوتتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
2ل ایفاء وظایف حاکمیتی دوتت در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
 8ل بازسازی ساختاری ،تعدیل نیروی انسانی و آمادهسازی بنگاهها جهت واذراری.
تبصره2ل اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدوتی واحد درج خواهد شد.
تبصره1ل آئیننامه اجرائی این ماده ظرف مدت سهماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکلاری سلازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده66ل مواد ( )16تا ( )12قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیایران تنفیر میذردد.
تبصره2ل دستوراتعمل اجرائی موضو ماده ( )12قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشلنهاد وزارت املور
اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واذراری خواهد رسید.
تبصره1ل مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم( )85و یکصد و سی و هشتم( )268قانون اساسی جمهوری اسالمی ایلران
برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می ذردد .در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلالمی ،شلورا موظلف اسلت
نسبت به اصالح یا تغو مصوبات خود اقدام کند.
ماده62ل ارتباط است دامیکارکنان بنگاههای دوتتی واذرارشده با دستگاههای اجرائی ذیربط قطم میذلردد و آن دسلته از کارکنلان
بنگاههای دوتتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابم صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته بله وزارت انله و مؤسسلات و شلرکتهای دوتتلی
هستند و ارتباط است دامی آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط در اجراء سیاستهای فرو

سهام ،قطم میذردد ،میتواننلد در صلورت ادامله

اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابم مقررات صندوق
بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره ل کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخر جرائم ناشی
از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد ( )29و ( )56قانون تأمین اجتماعی مصوب  2652نسبت به افراد و صندوقهای فوق مجری خواهلد
بود.
ماده61ل قوه قضائیه مکلف است برای رسیدذی به ت لفات و جرائم ناشی از اجراء ایلنقلانون و قلانون بلازار اوراق بهلادار جمهلوری
اسالمیایران ل مصوب2682/9/2ل شعب خاصی را تعیین کند .این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط بله ایلن دو قلانون رسلیدذی
مینماید.
تبصره ل قوه قضائیه مکلف است الیحه رسیدذی به ت لفات و جرائم موضو این قانون را حداکثر ظرف مدت ش
قانون از طریق دوتت تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید.

ماه از تصویب ایلن

ماده66ل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بلین اتملللی و اعملال
تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی میباشد .آئیننامه اجرائی این ماده شامل زمانبندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه
به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم ل توزیم سهام عداتت
ماده62ل در اجراء سیاست ذستر
ارز

ماتکیت عمومی به منظور تأمین عداتت اجتماعی ،دوتت مجاز است تا چهل درصد ( )%26مجملو

سهام بنگاههای قابل واذراری در هر بازار موضو ذروه دو ماده ( )1این قانون را با ضوابط ذیل به اتبا ایرانی مقیم داخل کشور واذرار

نماید:
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اتف ل در مورد دو دهک پائین درآمدی با اوتویت روستانشینان و عشایر ،پنجاه درصد ( )%56ت فیف در قیمت سهام واذلراری بلا دوره
تقسیط ده ساته.
ب ل در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا دهسال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره2ل مبناء قیمتذراری ،قیمت فرو

نقدی سهام در بورس خواهد بود.

تبصره1ل ت فیفهای مرکور در بند « اتف» این ماده به حساب کمکهای بالعوض به اقشار کم درآمد منظور میشود.
تبصره 6ل وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربلط حلداکثر ظلرف
مدت یک سال پس از تصویب این قانون ،افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیلق شناسلایی و شلرایط واذلراری سلهام بله
مشموالن را فراهم نماید.
ماده65ل مشموتین بندهای « اتف» و « ب» ماده( )62این قانون در قاتب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهیشده و از ترکیب آنهلا
شرکتهای سرمایهذراری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعاتیت میکنند .دوتلت موظلف اسلت جهلت
پریرفته شدن شرکتهای مرکور در بورس اوراق بهادار کمکهای الزم را انجام دهد.
ماده63ل سازمان خصوصیسازی موظف است سلهام موضلو ملاده( ) 62از هلر بنگلاه قابلل واذلراری را مسلتقیم ًا بلین شلرکتهای
سرمایه ذراری استانی تقسیم کند .سهم هر یک از شرکتهای سرمایهذراری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونیهای شهرستانی هر استان
تعیین خواهد شد.
تبصره2ل نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصیسازی به شرکتهای سرمایهذراری استانی از ماتیات معاف است.
تبصره1ل افزای سرمایه در شرکتهای سرمایهذراری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصیسلازی ،همچنلین افلزای
سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزای دارایی شرکتهای سرمایهذراری استانی مربوط از این محل ،از ماتیات معاف است.
ماده62ل فرو

سهام واذرار شده به شرکتهای سرمایه ذراری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس بله میزانلی کله اقسلاط آن

پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول ت فیف واقم شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واذرار شده به همین نسبت از قید
وویقه آزاد میشود.
ماده68ل دوتت مکلف است سهام موضو ماده ( )62را به ذونهای واذرار نماید که موجبات افزای

یا تداوم ماتکیت و مدیریت دوتت در

شرکتهای مشمول واذراری را فراهم ننماید .در انت اب مدیران ،دستگاههای اجرائی موضو ماده ( )83این قلانون مجلاز بله أخلر وکاتلت از
شرکتهای سرمایهذراری استانی ن واهند بود .آئیننامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با
همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عاتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهلل و
چهارم ( )22قانون اساسی جمهوری اسالمیایران خواهد رسید.
تبصره ل مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم ( )85و یکصد و سی و هشتم ( )268قانون اساسی جمهوری اسالمی ایلران
برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می ذردد .در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلالمی ،شلورا موظلف اسلت
نسبت به اصالح یا تغو مصوبات خود اقدام کند.
فصل هفتم ل هیأت واذراری و وظایف آن
ماده69ل بهمنظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واذراری به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل
میذردد:
2ل وزیر امور اقتصادی و دارایی،
1ل وزیر دادذستری،
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6ل رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بدون حق رأی،
2ل وزیر وزارت انه ذیربط بدون حق رأی،
 5ل دو نفر از نمایندذان مجلس بهعنوان ناظر به انت اب مجلس شورای اسالمی.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصیسازی مستقر است .مصوبات هیأت مرکور را وزیر اموراقتصادی و دارایی ابالغ میکند.
ماده  26ل وظایف و اختیارات هیأت واذراری به شرح زیر است:
اتف ل
2ل اجراء برنامهها و خطمشیهای کلی واذراری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واذراری،
1ل تهیه آئیننامه نظام اقساطی واذراری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واذراری،
6ل تهیه آئیننامه شیوههای قیمتذراری بنگاهها و نحوه اعمال شیوههای مرکور در همین چهارچوب،
2ل تهیه نظام تأمین ماتی ،حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،
 5ل تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،
 3ل تهیه نظامنامه فعاتیتهای فرهنگی ل تبلیغاتی برای بسترسازی ،بهبود و شفافیت امر واذراری،
2ل تهیه پیشنهاد واذراری بلوکی بنگاههای مشمول واذراری در بورسهای خارجی،
 8ل تهیه آئیننامه نحوه واذراری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،
تبصره2ل موارد فوق باید به تصویب شورای عاتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی برسد.
تبصره1ل مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم ( )85و یکصد و سی و هشتم ( )268قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می ذردد و در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی ،شلورا موظلف اسلت
نسبت به اصالح یا تغو مصوبات خود اقدام کند.
بل
2ل تصویب آئیننامه نحوه بیمه مجریان و دستاندرکاران امر واذراری،
1ل تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فرو
رو

 ،انحالل ،ادغام ،تجزیه ،اجاره و پیمان مدیریت و زمانبندی الزم بله هملراه میلزان و

واذراری آنها در هر سال .فهرست مرکور شامل برنامه زمانبندی اقدام ،رو

 ،میزان و سایر شرایط واذراری با توجه بله وضلعیت هلر

بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط تهیه میشود،
6ل تصویب قیمت موارد واذراری،
 2ل تصویب دستوراتعمل نحوه تنظیم قراردادهای واذراری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها ،وولایق و تضلمینها،
شرایط فسخ یا اقاته ،نحوه اعمال ت فیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،
 5ل تصویب دستوراتعمل مربوط به ویژذیهای الزم و نحوه انت اب مدیران و مت صصان در موارد واذراری از طریق مراکره بلا رعایلت
مفاد این قانون،
 3ل تصویب دستوراتعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پریره نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تلأمین سلرمایه متضلمن
ضوابط پرداخت حقاتزحمه آنها،
2ل تصویب دستوراتعمل ماده ( )66این قانون.
فصل هشتم ل شورای عاتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی و وظایف آن
ماده22ل شورای عاتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوته در این قلانون مرکلب از
اعضاء زیر تشکیل میشود:
2ل رئیس جمهور یا معاون اول وی بهعنوان رئیس شورا،
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1ل وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،
6ل وزیر تعاون،
2ل وزیر یا وزراء وزارت انههای ذیربط،
 5ل وزیر دادذستری،
 3ل وزیر اطالعات،
2ل رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،
 8ل رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران،
9ل دبیر مجمم تش یص مصلحت نظام،
26ل دادستان کل کشور،
22ل رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
21ل رئیس دیوان محاسبات کشور،
26ل سه نفر از نمایندذان مجلس به انت اب مجلس شورای اسالمی،
22ل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمیایران،
25ل رئیس اطاق بازرذانی و صنایم و معادن ایران،
23ل رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمیایران،
22ل سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از ب

های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،

28ل رئیس سازمان خصوصیسازی،
29ل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره2ل این شورا طبق آئیننامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مرکور در بندهای( )2تا( )3به تصویب میرسد و این آئلیننامله
مشمول تبصره ماده( )21خواهد بود.
تبصره1ل دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
ماده21ل وظایف و اختیارات شورای عاتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی به شرح زیر است:
2ل تبیین سیاستها و خطمشیهای اجرائی ساالنه،
1ل نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی،
6ل سازماندهی فعاتیتهای فرهنگی ل تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی،
2ل تصویب آئیننامهها ،دستوراتعملها ،نظامنامهها و ضوابطی که در این قانون مرجم تصویب آن این شورا است،
 5ل تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی بهمنظلور اعملال نظلارت
دقیق بر اجراء آنها،
 3ل تدوین سازوکارهای جلوذیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
2ل تبیین نق

سیاستگراری و هدایت و نظارت دوتت،

 8ل ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی،
9ل تمهیدات الزم برای تشویق عموم به سرمایهذراری ،کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
تبصره ل مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ مینماید.
فصل نهم ل تسهیل رقابت و منم انحصار
ماده26ل تمامی اش اص حقیقی و حقوقی ب

های عمومی ،دوتتی ،تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

ماده22ل هرذونه تبانی از طریق قرارداد ،توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی ،اتکترونیکی ،شفاهی و یا عملی) بین اش اص که یک یا چند اور
زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنو است :
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2ل مش ص کردن قیمتهای خرید یا فرو

کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.

1ل محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار توتید ،خرید یا فرو
6ل تحمیل شرایط تبعی

کاال یا خدمت در بازار.

آمیز در معامالت همسان به طرفهای تجاری

2ل ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اش اص واتث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
 5ل موکول کردن انعقا د قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضو قرارداد ارتباطی ندارد.
 3ل تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند ش ص.
2ل محدود کردن دسترسی اش اص خارج از قرارداد ،توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره ل قراردادهای میان تشکلهای کارذری و کارفرمایی بهمنظور تعیین دستمزد و مزایا ،تابم قانون کار است.
ماده25ل اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت میشود ،ممنو است:
اتف ل احتکار و استنکاف از معامله
2ل استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاال یا خدمت موضو معامله.
1ل وادار کردن اش اص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معامالت آنها با رقیب.
6ل ذخیره یا نابود کردن کاال یا امتنا از فرو آن و نیز امتنا از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیرهسازی ،اقدام یا امتنا منجر به باال
رفتن ساختگی قیمت کاال یا خدمت در بازار شود ،اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام ذیرد.
ب ل قیمتذراری تبعی

آمیز

عرضه و یا تقاضای کاال یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعی بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعلی
م تلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینههای حمل و سایر هزینههای جانبی آن باشد.
ج ل تبعی

قیملت بلین منلاطق

در شرایط معامله

قائل شدن شرایط تبعی

آمیز در معامله با اش اص م تلف در وضعیت یکسان.

د ل قیمتذراری تهاجمی
2ل عرضه کاال یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که تطمه جدی به دیگران وارد کند یلا ملانم ورود اشل اص
جدید به بازار شود.
1ل ارائه هدیه ،جایزه ،ت فیف یا امثال آن که موجب وارد شدن تطمه جدی به دیگران شود.
تبصره ل تش یص تطمه جدی ،بر عهده شورای رقابت است.
هل ل اظهارات ذمراهکننده:
هر اظهار شفاهی ،کتبی یا هر عملی که:
2ل کاال یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت ،مقدار ،درجه ،وصف ،مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کاال و یا خلدمت رقبلا را
نازل جلوه دهد.
1ل کاالی تجدید ساخت شده یا دست دوم ،تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
 6ل وجود خدمات پس از فرو

 ،ضمانتنامه تعهد به تعوی

 ،نگهداری ،تعمیر کاال یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تلداوم خلدمت تلا

حصول نتیجه معینی را اتقاء کند ،در حاتی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
2ل اش اص را از حیث قیمت کاال یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا میشود ،فریب دهد.
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ول فرو

یا خرید اجباری

2ل منوط کردن فرو

یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا باتعکس.

1ل وادار کردن طرف مقابل به معامله با ش ص واتث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت دیگری ارتبلاط داده
شود.
6ل معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مرکور از انجام معامله با رقیب امتنا ورزد.
زل عرضه کاال یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعالمشده توسط مراجم ذیصالح از جمله راجلم بله کلاربرد ،ترکیلب ،کیفیلت،
محتویات ،طراحی ،ساخت ،تکمیل و یا بستهبندی.
ح ل مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب
ترغیب ،تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار ،صاحب سرمایه ،مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریلق اعملال
حق رأی ،انتقال سهام ،افشاء اسرار ،مداخلله در معامالت بلنگاهها و یا شرکتها یا رو
باشد.

های ملشابه دیگر بله انجام عملی که به ضرر رقیلب

ط ل سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از رو

های زیر:

2ل تعیین ،حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
1ل تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
6ل تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا بهمنظور افزای

و یا کاه

قیمت بازار،

2ل ایجاد مانم بهمنظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حرف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعاتیت خاص،
 5ل مشروط کردن قراردادها به پریر

شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری ،ارتباطی با موضو چنین قراردادهایی نداشته باشد،

 3ل تملک سرمایه و سهام شرکتها بهصورتی که منجر به اخالل در رقابت شود.
ی ل محدود کردن قیمت فرو

مجدد

مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به خریدار به پریر
2ل اجبار خریدار به قبول قیمت فرو

شرایط زیر:

تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فرو

 1ل مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فرو

به هر شکلی.

کاال یا خدمتی معین ،برای بنگاه یا شرکتی که از او کاال یا خدمت خریلداری ملیکنلد یلا

محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک ل کسب غیرمجاز ،سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اش اص
2ل کسب و بهرهبرداری غیرمجاز از هرذونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاری ،ماتی ،فنی و نظایر آن به نفم خود یا اش اص واتث.
1ل کسب و بهرهبرداری غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجم رسمی ،قبل از افشاء یا اعالن عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفم خلود
یا اش اص واتث.
6ل سوء استفاده از موقعیت اش اص به نفم خود یا اش اص واتث.
ماده23ل هیچ یک از مدیران ،مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخالل در رقابت در یک
و یا چند بازار ،به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعاتیت مشابه باشند.
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ماده 22ل هیلچ ش ص حقیقلی یا حقوقی نباید سرمایه یلا سهام شرکتلها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمللک کند که موجب اخالل
در رقابت در یک و یا چند بازار ذردد.
تبصره ل موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
2ل تملک سهام یا سرمایه بهوسیله کارذزار یا کارذزار معاملهذری که به کار خرید و فرو
رأی سهام برای اخالل در رقابت سوءاستفاده نشود.

اوراق بهادار اشتغال دارد ،مادامیکه از حلق

1ل دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کاال یا یک خلدمت مشلروط بلر
اینکه منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
6ل در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد ،مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه از تلاریخ تمللک،
موضو به اطال شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین میکند ،تملک ادامه نیابد.
ماده 28ل ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنو است:
2ل در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مرکور در ماده( )25اعمال شود.
1ل هرذاه در نتیجه ادغام ،قیمت کاال یا خدمت به طور نامتعارفی افزای

یابد.

6ل هرذاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
2ل هرذاه ادغام ،منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترلکننده در بازار شود.
تبصره2ل در مواردی که پیشگیری از توقف فعاتیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دان

فنی جز از طریلق ادغلام امکلانپلریر

نباشد ،هر چند ادغام منجر به بندهای ( )6و ( )2این ماده شود ،مجاز است.
تبصره1ل دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعالم میکند.
ماده29ل بنگاهها و شرکتها می توانند در مورد شمول مواد ( )22و ( )28این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کننلد.
شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مرکور آن را بررسلی و نتیجله را بلهطلور کتبلی یلا
بهوسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعالم کند .در صورت اعالم عدم شمول مواد ( )22و ( )28این قانون به اقدامات موضو استعالم یا عدم
ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر ،اقدامات مرکور صحیح تلقی میشود.
ماده 56ل افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کاالها یا خدمات میپردازند ،از شمول ایلن فصلل
مستثنی هستند.
ماده 52ل حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از ماتکیت فکری نباید موجب نق

مواد( )22تا ( )28ایلن قلانون شلود ،در ایلن صلورت

شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را ات اذ کند:
اتف) توقف فعاتیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
ب) منم طرف قرارداد ،توافق یا مصاتحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا ب شی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
ج) ابطال قراردادها ،توافقها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤور نبودن تدابیر موضو بندهای «اتف» و «ب» این ماده.

تبعی

ماده 51ل هرذونه کمک و اعطاء امتیاز دوتتی (ریاتی ،ارزی ،اعتباری ،معافیت ،ت فیلف ،تلرجیح ،اطالعلات یلا مشلابه آن) ،بله صلورت
آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود ،ممنو است.
ماده 56ل برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل میشود .ترکیب و شرایط انت اب اعضلاء شلورا

بهشرح زیر است:
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اتف ل ترکیب اعضاء
 2ل سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی ،برنامه و بودجه و محاسبات و صنایم و معادن از هر کمیسیون یک نفر بله
انت اب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر.
 1ل دو نفر از قضات دیوان عاتی کشور به انت اب و حکم رئیس قوه قضائیه.
6ل دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
2ل یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادذستری و حکم رئیسجمهور.
 5ل دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرذانی و حکم رئیس جمهور.
 3ل یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایم و معادن و حکم رئیس جمهور.
2ل یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
 8ل یلک مت لصص امور ماتی به پیشلنهاد وزیر امور اقتلصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
9ل یک نفر به انت اب اطاق بازرذانی و صنایم و معادن ایران .
26ل یک نفر به انت اب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمیایران .
تبصره2ل رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی علضو شورا ،ملوضو بند ( )1به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئلیس جمهلور منصلوب
میشود.
تبصره1ل نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب میشود.
ب ل شرایط انت اب اعضاء
2ل تابعیت جمهوری اسالمی ایران،
1ل دارا بودن حداقل چهل سال سن،
 6ل دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسلی بلرای صلاحبنظران تجلاری و
صنعتی و خدمات زیربنایی و ماتی،
2ل نداشتن محکومیتهای موضو ماده ( )31مکرر قانون مجازات اسالمی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،
 5ل دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
 3ل نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند « د» به باال موضو ماده( )9قانون رسیدذی به ت لفات اداری (مصوب )2621/9/2
تبصره ل به استثناء قاضی ،بازنشسته بودن افراد مانم انت اب ن واهد بود.
ماده 52ل به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعاتیتهای دبیرخانهای شورای رقابت ،مرکز ملی رقابت در قاتب مؤسسهای دوتتلی
مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود که تشکیالت آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایلی و تصلویب هیلأت وزیلران تعیلین
می شود .تغییرات بعدی تشکیالت مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشلور و تصلویب هیلأت
وزیران خواهد بود.
تبصره 2ل رئیس شورای رقابت ،رئیس مرکز ملی رقابت نیز میباشد.
تبصره1ل در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اوتویت با کارکنان رسمیو پیمانی وزارت انههلا و دسلتگاهها و مؤسسلات
دوتتی است.
تبصره6ل آئیننامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت
وزیران میرسد.
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ماده 55ل دوره تصدی ،اشتغال و رویه یا نحوه رسیدذی به ت لفات اعضاء شورای رقابت بهشرح زیر است:
2ل دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء ش

سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء

یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
1ل دوره تصدی کسانی که به دالیلی جانشین اعضاء شورا میشوند ،به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
6ل اعطاء مأموریت به کارمندان دوتت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر اتزامیاست.
2ل اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت بهصورت تماموقت است .افراد مرکور نمی توانند همزمان شلغل و یلا مسلؤوتیت دیگلری در
ب

عمومی ،خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره ل اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مرکور در اجلزاء ( )9( ،)8و

( )26بند (اتف) ماده ( )56این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
 5ل به ت لفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر ،به جز قاضی منت ب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابلر
مقررات قانون نحوه رسیدذی به ت لفات اداری و به ت لفات قاضی منت ب رئیس قوه قضائیه ،طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادذاههلای
انتظامیقضات رسیدذی خواهد شد.
ماده 53ل تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن بهشرح زیر است:
2ل هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمیتوان برخالف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
اتف ل ناتوانی در انجام وظایف محوته به تش یص دو سوم اعضاء شورا.
ب ل محکومیتهای مرکور در جزءهای « »6و « »5بند «ب» ماده ( )56این قانون.
ج ل محکومیت قطعی به دتیل سوءاستفاده از مقررات مواد ( )25و ( )23این قانون.
د ل از دست دادن اهلیت استیفاء.
هل ل غیبت غیرموجه بی
ول نق

از دو ماه متواتی و سه ماه غیرمتواتی در هر سال از حضور در شورا ،با تش یص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

تکاتیف و محدودیتهای موضو ماده ( )38این قانون و ت طی از مقررات موضو مواد ( )25و ( )23به تش یص اکثریت اعضاء

شورای رقابت.
1ل در صورت کناره ذیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مرکور در فوق ،مراتب
همراه با دالیل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجم انتصابکننده عضو ،جهت انتصاب عضو
جانشین اعالم میشود .مرجم مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا ،در چهارچوب ماده( )56این قانون ،عضو جانشین
را انت اب و به شورای رقابت معرفی کند.
6ل اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دتیل ات اذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون ملیکننلد،
تحت تعقیب قرار داد.
2ل شورای رقابت در رسیدذی و تصمیمذیری مطابق مقررات این فصل از استقالل کامل برخوردار است.
ماده 52ل جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت .تصمیمات شورا با
رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده ( )32این قلانون
در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
ماده  58ل عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد ،این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
2ل تش یص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیتهای موضو این قانون و ات اذ تصمیم در ملورد ایلن معافیتهلا در خصلوص املور
موردی مندرج در این قانون.
1ل ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها و خدمات مرتبط با مواد ( )22تا (.)28
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6ل تدوین و ابالغ راهنماها و دستوراتعملهای الزم بهمنظور اجراء این فصل و دستوراتعملهای داخلی شورا.
2ل ارائه نظرات مشورتی به دوتت برای تنظیم توایح مورد نیاز.
 5ل تصویب دستوراتعمل تنظیم قیمت ،مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هلر ملورد بلا رعایلت مقلررات
مربوط.
ماده 59ل شورای رقابت میتواند در حوزه کاال یا خدمتی خاص که بازار آن مصلداق انحصلار طبیعلی اسلت ،پیشلنهاد تشلکیل نهلاد
تنظیم کننده ب شی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمیخود در حوزه مزبور را به نهلاد تنظلیمکننلده
ب شی واذرار نماید.
ترکیب اعضاء نهادهای تنظیمک ننده ب شی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین میشود .شرایط انت لاب اعضلاء
این نهادها ،مطابق بند «ب» ماده( ) 56این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفوی
این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.

شده ،مسؤوتیتهای پی

بینی شده در

در هر حال هیچ نهاد تنظیمکننده ب شی نمیتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمیبگیرد یا
اقدامیکند.
ماده 36ل اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق بهشرح زیر است:
اتف ل بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدذی به دعاوی و پروندههای طرح شده ،بنگاههلا و شلرکتها را
بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن ،انبارها ،وسایل نقلیه ،رایانهها و تفتی

آنها و نیز جواز بازرسی از فعاتیتهای اقتصادی ،اموال ،رایانهها ،دفاتر

و سایر اوراق را صادر کند .شرکت در جلسات مجامم عمومی و جممآوری اطالعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره ،نیز مشمول اختیلار
بازرسی شورا است.
ب ل تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود ،با استفاده از یک یا چند راهکار زیر ،رسیدذی به موضوعات مرتبط با این قلانون و
شکایات را انجام دهد:
2ل احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز بهمنظور انجام تحقیقات از او.
1ل احضار شهود و یا هر ش ص دیگر که حضور آنها بهمنظور رسیدذی به شکایات ضروری تش یص داده شود.
6ل درخواستذزار

 ،اطالعات ،مدارک ،مستندات و سوابق (اعماز کاغری یا اتکترونیکی) مرتبط با رویههلای ضلدرقابتی از اشل اص

حقیقی و حقوقی.
2ل دعوت از کارشناسان و مؤسسات ت صصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره2ل شورای رقابت بای د صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر ملورد حسلب ملورد از یکلی از
قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سلال سلابقه) انت لاب و معرفلی
میشوند ،درخواست کند .قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد .انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره1ل شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات ت صصی و اش اص مت صص حقیقی و حقوقی که طبق قلوانین خلاص
تشکیل و احراز صالحیت شدهاند ،ارجا کند.
ماده 32ل هرذاه شورا پ س از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضدرقابتی موضو مواد
( )22تا ( )28این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است ،میتواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
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2ل دستور به فسخ هر نو قرارداد ،توافق و تفاهم متضمن رویههای ضدرقابتی موضو مواد ()22تا ( )28این قانون.
1ل دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضدرقابتی مورد نظر.
6ل دستور به توقف هر رویهضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
2ل اطال رسانی عمومیدر جهت شفافیت بیشتر بازار.
 5ل دستور به عزل مدیرانی که برخالف مقررات ماده ( )23این قانون انت اب شدهاند.
 3ل دستور به واذراری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخالف ماده ( )22این قانون حاصل شده است.
2ل اتزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرذونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده ( )28این قانون انجام شده و یا اتزام به تجزیه شرکتهای
ادغام شده.
 8ل دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف امواتی که از طریق ارتکاب رویههای ضدرقابتی موضلو ملواد ( )22تلا ( )28ایلن قلانون
تحصیل شده است از طریق مراجم ذیصالح قضائی.
9ل دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعاتیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
26ل دستور به اصالح اساسنامه ،شرکتنامه یا صورتجلسات مجاممعمومی یا هیأتمدیره شلرکتها یلا ارائله پیشلنهاد الزم بله دوتلت
درخصوص اصالح اساسنامههای شرکتها و مؤسسات ب

عمومی.

22ل اتزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
21ل تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ( )2606660666ریال تا یک میلیارد ( )2066606660666ریال ،در صورت نق

ممنوعیتهای ماده

( )25این قانون.
آئین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشلترک وزارت انلههلای املور اقتصلادی و دارایلی،
بازرذانی و دادذستری تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 31ل شورای رقابت تنها مرجم رسیدذی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر ش صی اعم از
حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل ،دیوان محاسبات کشور ،سازمان بازرسی کل کشور ،تنظیمکنندههای ب شی ،سازمانها
و نهادهای وابسته به دوتت ،تشکلهای صنفی ،انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندذان و دیگر سازمانهای غیردوتتلی ،بررسلی و تحقیلق
درخصوص رویههای ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده ( )32این قانون تصمیمبگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدذی به موضو شکایات ،وقت رسیدذی تعیین و آن را به طرفین ابالغ نماید .طرفین می تواننلد ش صلاً در
جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا الیحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره ل ت لفات موضو فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدذی خواهد
شد .در صورت بروز اختالف ،حل اختالف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انت اب رئیس شورا ،یک نفلر نماینلده از هیلأت
عاتی نظارت موضو ماده ( ) 56قانون نظام صنفی و یک نفر به انت اب وزیر دادذستری خواهد بود .رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است.
محل استقرار کمیته ،در وزارت دادذستری خواهد بود.
ماده 36ل تصمیمات شورای رقابت بهموجب ماده ( ،)32ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ به ذینفم قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیلدنظر
موضو ماده ( ) 32این قانون است .این مدت برای اش اص مقیم خارج دو ماه خواهد بود .در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده
و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر ،این تصمیمات قطعی است.
تبصره ل در مواردی که تصمیمات شورا ،به تش یص شورا جنبه عمومی داشته باشد ،پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی
از جراید کثیراالنتشار منتشر شود.
ماده 32ل محل استقرار ،ترکیب هیأت تجدیدنظر ،شرایط انت اب و نحوه تصمیمذیری در این هیأت بهشرح زیر است:
2ل هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود ،از افراد زیر تشکیل میشود:
اتف ل سه قاضی دیوان عاتی کشور به انت اب و حکم رئیس قوه قضائیه.
ب ل دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
ج ل دو صاحبنظر در فعاتیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایم و معادن و بازرذانی و حکم رئیس جمهور.
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1ل اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند .سایر شرایط انت اب اعضاء و همچنین ضوابط
مرتبط با دوره تصدی اعضاء ،اشتغال ،عزل و رسیدذی به ت لفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط است دامی و حقوق و مزایای آنلان بله
ترتیبی خواهد بود که در بند « ب» ماده ( )56و مواد ( )55و ( )53این قانون ذکر شده است.
6ل نحوه تصمیمذیری هیأت تجدیدنظر بهشرح زیر است:
اتف ل تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است ،وتی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده( )32این قانون
در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
ب ل هیأت تجدیدنظر میتواند ،امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات ت صصی و اش اص حقیقی و حقوقی مت صص که طبلق قلوانین
خاص تشکیل و احراز صالحیت شدهاند ،ارجا کند.
ج ل هیأت تجدیدنظر می تواند تصمیمات شورا را نق

یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصالح کند یا مستقالً تصمیم دیگری

بگیرد.
دل تصمیمات هیأت تجدیدنظر بهشرح بند فوق قطعی و الزماالجراء خواهد بود.
2ل هیأت تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا بله تشل یص خلود
می توانند حضوراً یا با ارائه الیحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدذی به پرونده مطروحه اقدام نماینلد ،در غیلر ایلن صلورت
هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده ،تصمیم مقتضی خواهد ذرفت.
ماده 35ل تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند « »21ماده ( )32این قانون پس از ابالغ بله ذینفلم قابلل اجلراء اسلت و تجدیلد
نظرخواهی ذینفم بهموجب ماده ( )36مانم اجراء ن واهد شد.
در هر صورت ذینفم می تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم ذیری هیأت تجدیدنظر ،توقف اجلراء تصلمیم
شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدذی کرده و می تواند با أخر تأمین یا تضمین مناسلب دسلتور توقلف اجلراء
تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماده 33ل اش اص حقیقی و حقوقی خسارتدیده از رویه های ضدرقابتی مرکور در این قانون ،می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان
قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویههای ضدرقابتی ،بهمنظلور جبلران خسلارت بله دادذلاه صلالحیتدار
دادخواست بدهند .دادذاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدذی می کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شلورای
رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مرکور پیوست کرده باشد.
تبصره ل در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیراالنتشلار
منتشر میشود ،اش اص واتث ذینفم می توانند با أخر ذواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مرکور بر آنها ،دادخواسلت خلود را بله
دادذاه صالحیتدار بدهند .صدور حکم به جبران خسارت ،منوط به ارائه ذواهی مرکور است و دادذاه در صورت درخواسلت خواهلان مبنلی بلر
تقاضای صدور ذواهی با صدور قرار اناطه ،تا اعالم پاسخ شورای رقابت از رسیدذی خودداری مینماید .رسیدذی شورا به درخواستهای موضو
این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 32ل شورای رقابت میتواند در کلیه جرائم موضو این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادذاه صالحیتدار برای جبران خسارت
وارد شده به منافم عمومی درخواست رسیدذی کند.
ماده 38ل تکاتیف و محدودیتهای اعضاء شورای رقابت ،هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت بهشرح زیر است:
2ل ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم ذیری در موارد موضو ماده ( )92قانون آئین دادرسی دادذاههای عمومیو انقالب در امور ملدنی.
تصمیماتی که بدون رعایت این بند ات اذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود،
باطل و فاقد اور قانونی خواهد بود.
تبصره ل چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شلورای رقابلت یلا هیلأت تجدیلدنظر از شلرکت در جلسلات شلورا و
تصمیمذیری منم شوند ،شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجم معرفی کننده عضو مزبلور ،درخواسلت معرفلی عضلو جلایگزین را بلرای
رسیدذی به این موضو میکند.
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1ل وظیفه حفظ اطالعات داخلی
اعضاء شورای رقابت ،هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر ش صی که قبالً در این سمتها مشغول بله کلار بلوده
ا ست ،نباید اطالعات داخلی بنگاهها ،شرکتها یا اش اصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطال یافتهاند ،فا
بهطور م فیانه از آن به نفم خود یا اش اص دیگر بهره بگیرند.

کنند یلا

6ل ممنوعیت اظهارنظر قبل از ات اذ تصمیم
اعضاء شور ای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از ات اذ تصمیم ،درخصوص ت لفات بنگاهها ،شرکتها
یا اش اص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.
ماده 39ل شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط ،آئیننامهها و دستوراتعملهای مرتبط با ایلن فصلل را فلراهم و
ذزار

عملکرد ساتیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
ماده 26ل تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادذستری اجراءمیشود.
ماده22ل آئیننامه اجرائی موضو این فصل از جمله نحوه بازرسی ،تحقیق ،وبت استعالمات و وصول شلکایات بله پیشنللهاد شلورای

رقابت حداکثلر ظرف مدت شل

ملاه به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده21ل هر کس برای أخر ذواهی یا مجوزهای موضو این فصل یا در جریان رسیدذی به رویههای ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و
تحقیقات اظهارات خالف واقم کند و یا از ارائه اطالعات و اسناد و مدارکی که میتواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیلأت تجدیلدنظر
مؤور باشد ،خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت ،هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یلا خلالف واقلم
تسلیم کند یا اطالعات ،مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرفنظر از قاتب آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کنلد ،تغییلر
دهد یا تحریف کند ،به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سلال یلا بله جلزای نقلدی از ده میلیلون ( )2606660666ریلال تلا یکصلد میلیلون
( )26606660666ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خالف واقم یا جعلی منجر به أخر ذواهی یا مجوزهای مرکور در ایلن فصلل شلده باشلد،
دادذاه عالوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده ،با تقاضایذینفم ،حسب مورد حکم به ابطال ذواهی یا مجوز مزبور صادر میکند.
ماده 26ل هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات ایلن فصلل درخواسلت شلود و بلرخالف واقلم
شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤور واقم شود ،به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی
میلیون()6606660666ریال تا سیصدمیلیون()66606660666ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ل عالوه بر مجازاتهای فوق ،شهادت کرب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمینیز میباشد.
ماده22ل هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شلکایتی بله شلورای
رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدذی وابت شود واهی بوده است ،عالوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از
ش

ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 25ل هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطالعات داخلی شرکتها ،بنگاهها و یا سایر اش اص شده است ،آن را منتشر و

یا افشاء کند و یا از این اطالعات به نفم خود یا اش اص دیگر بهره بگیرد ،حسب مورد به حبس تعزیری از ش

ماه تا دو سال یا جزای نقدی

از چهل میلیون ( )2606660666ریال تا چهارصد میلیون ( )26606660666ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشلی از افشلاء و یلا
انتشار اطالعات محکوم خواهد شد.
ماده23ل هر یک از اعضاء شورای رقابت ،اعضاء هیأت تجدیدنظر ،رسسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوقبگیلران
آنها و اش اص طرف قرارداد آنها و نیز هر ش ص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربهزدن به منافم ماتی یا اعتبار تجلاری و حرفهای
اش اص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند ،عالوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یلا جلزاء نقلدی از پنجلاه میلیلون
( )5606660666ریال تا پانصدمیلیون ( )56606660666ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
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ماده22ل نق

هر یک از بندهای « »1« ،»2و « »6ماده ( )38این قانون ت لف انتظامیمحسوب میشود و مرتکب عالوه بر مجازاتهای

مرکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجم مرکور در بند « »5ماده ( )55محاکمه خواهد شد.
ماده 28ل هر کس که به هر شکلی مانم از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود ،به جزای نقلدی از پلنج
میلیون ( )506660666ریال تا بیسلت میللیون ( )1606660666ریال محکوم خلواهد شد و در صورت ادامه مانمتراشی به ازای هر روز ،مبلل
یک میلیون ( )206660666ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
ماده 29ل مجازات اش اص حقوقی بهشرح زیر است:
2ل در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضو مواد این فصل توسط اش اص حقوقی ،مدیران آنها در زمان ارتکاب حسلب ملورد بله
مجازات مقرر در این قانون برای اش اص حقیقی محکوم خواهند شد.
1ل چنانچه ارتکاب جرم توسط ش ص حقوقی ،در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوقبگیران آن انجام ذیرد ،علالوه بلر آنچله کله
مشمول بند ( )2میشود ،فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤوتیت کیفری خواهد داشت.
6ل چنانچه هر یک از مدیران یا حقوقبگیران اش اص حقوقی وابت کند که جرم بدون اطال آنان انجام ذرفته یا آنان همه توان خود را
برای جلوذیری از ارتکاب آن به کار بردهاند یا بالفاصله پس از اطال از وقو جرم آن را به شورای رقابت یا مراجم ذیصالح اعالم کردهاند ،از
مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره ل در موارد تزوم جبران خسارت ،در صورت پی
متضامناً با افراد مرکور در این ماده مسؤول خواهند بود.

بینی این امر در اساسنامه یا دخاتت اش اص در ایلن املر اشل اص حقلوقی

ماده 86ل مطاتبه خسارات موضو این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادذاه ذیصالح است.
ماده 82ل چنانچه درخصوص جرائم مرکور در این فصل ،مجازاتهای سنگینتری در قوانین دیگر پی

بینلی شلده باشلد ،مجازاتهلای

سنگینتر اعمال خواهد شد.
ماده 81ل به جرائم موضو مواد ( )21تا ()28این فصل در دادسراها و دادذاههای عمومی ،مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و
خارج از نوبت رسیدذی میشود.
ماده 86ل در اجراء این قانون ،ضابطان دادذستری مکلف به همکاری با شورای رقابت ،هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
ماده 82ل مبات جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی که توسط
بانک مرکزی جمهوریاسالمیایران بهطور رسمیاعالم میشود ،با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
فصل دهم ل مواد متفرقه
ماده 85ل باالترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضو ماده ( )83این قانون ،مسؤول اجراء صحیح و به موقم تکاتیف مقرر شده
برای آنها در این قانون میباشد و موظف است ذزار

پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به شورای عاتی اجراء سیاستهای کلی اصلل چهلل و

چهارم ( ) 22قانون اساسی ارائه نماید .در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مش ص شده در این قانون باالترین مقام دسلتگاه
موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت ت لفات اداری معرفی کند .هیأت موظف اسلت پلس از رسلیدذی و احلراز ت للف
بندهای (ج) تا (ط) ماده( ) 9قانون رسیدذی به ت لفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید .چنانچه علت تأخیر ،تعلل یا توقف ،اشلکال و
یا نارسایی در قانون باشد دوتت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تش یص ،الیحه اصالح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای
اسالمیتقدیم نماید.
ماده 83ل کلیه وزارت انهها ،مؤسسه های دوتتی و شرکتهای دوتتی موضو ماده( )2قانون محاسبات عمومیکشور مصوب  2633/3/2و
همچنین کلیه دستگاههای اجرائی ،شرکتهای دوتتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دوتت که شمول قوانین و مقررات عملومی بر آنها مسلتلزم
ذکر نام یا تصلریح نام آنها است ،از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن ،سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفلت و
شرکتهای تابعه آن ،سازمان ذستر

و نوسازی صنایم ایران و شرکتهای تابعه آن ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایم معدنی ایلران و
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شرکتهای تابعه آن ،سازمان در حال تصفیه صنایم ملی ایران و شرکتهای تابعه آن ،مرکز تهیه و توزیلم کلاال و همچنلین سلهام متعللق بله
دستگاهها ،سازمانها و شرکتهای فوقاترکر در شرکتهای غیردوتتی و شرکتهایی که تابم قانون خاص میباشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در
فعاتیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 82ل کلیه آئیننامه های مورد نیاز این قانون که مرجم تهیه آن مش ص نشده است با پیشلنهاد وزارت املور اقتصلادی و دارایلی
حداکثر ظرف مدتش

ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .آئیننامههای موضو فصل سوم این قانون که مرجم تهیله آنهلا مشل ص

نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 88ل وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر ش

عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصرهها

ماه یک بار ذزار

به مجمم تش یص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمیارائه و برای اطال عموم منتشر نماید.
ماده 89ل این قانون از شمول ماده ( )232قانون برنامه چهارمتوسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلالمیایلران مسلتثنی
است.
ماده96ل چنانچه دوتت به هردتیل قیمت فرو

کاالها یا خدمات بنگاههای مشمول واذراری و یا سایر بنگاههای ب

غیردوتتی را بله

قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند ،دوتت مکلف است مابهاتتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابم دوتت
در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور ماتیاتی کسر نماید.
ماده 92ل به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤوتیتپریری ب

غیردوتتی در فعاتیتهای اقتصادی:

اتف ل کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی میتوانند در بررسی توایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعاالن اقتصادی را کسب
و مورد استفاده قرار دهند.
ب ل کللیه کملیسیونها ،هیأتها ،شلوراها و ستلادهای تصلمیم ذیری در دوتللت مجازنلد در تصلمیمات اقتصلادی خلود ،نظلر فعلاالن
اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دوتت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرذانی و صنایم و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیمذیری اقتصادی را
از طریق اصالح قانون یا آئیننامه های مربوطه رسمیت ب شد .از این پس رئیس اطاق بازرذانی و صنایم و معادن ایرانو اطاق تعاون بهعنلوان
عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد ،هیأت امناء حساب ذخیره ارزی ،هیأت سرمایهذراری خارجی (موضلو قلانون جللب و حمایلت
سرمایه ذراری خارجی) و هیأت عاتی واذراری(موضو قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیایران) اضلافه
میشود.
ج ل قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجا پروندههای اقتصادی به داوری ،در داوری ایلنذونله پرونلدههلا و همچنلین بازرسلی در
موضوعات اقتصادی ،از ظرفیتهای کارشناسی ب

غیردوتتی نهایت استفاده را بهعمل آورد.

د ل اطاق بازرذانی و صنایم و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نق

قانونی خود به عنوان مشاور سله قلوه،سلاز و کلار الزم

برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعاالن اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجلاد فضلای تعاملل سلازنده
ب

خصوصی با ارکان حکومت ،در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه الزم را ارائه نمایند .در این راستا ،اطاقها موظفند بلا تأسلیس

واحد پای

و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصلچهل و چهارم ( )22قانون اساسی ،ذلزار

سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( )22قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پی

هلای ملنظم الزم را بله شلورای علاتی اجلراء

نویس قانون « ایجاد فضای مسلاعد کلارآفرینی و رفلم

موانم کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.
ماده91ل از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می ذردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصالح مواد
و مقلللررات ایلللن قلللانون صلللریحاً و بلللا ذکلللر نلللام ایلللن قلللانون و ملللاده ملللورد نظلللر قیلللد نشلللود ،معتبلللر خواهلللد بلللود.
قانون فوق مشتمل بر  91ماده و  96تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و ش

مجلس

شورای اسالمیتصویب و در تاریخ  2682/6/15از سوی مجمم تش یص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تش یص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ل علی الریجانی
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