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 الیحه اصالح  پیش نویس اظهارنظر کارشناسی در خصوص

 قانون اساسی 44سیاستهای کلی اصل  قانون

 

 مقدمه

بر اساس اطالعات سال به یکی از مناقشه برانگیزترین قانونها تبدیل شده است.  44تقریبا پس از  44قانون اجرای اصل 

منتشر شده در چارچوب این قانون بزرگترین و استراتژیک ترین شرکتهای دولتی از تملک دولت خارج و به نهادهای پیدا و 

آنها نیز ه مردم نیز واگذار شد که برکتها تحت عنوان سهام عدالت این ش از سهام تعدادی هان ناشناخته واگذار شدند. البتهپن

پراکندگی سهامداران تقریبا هیچ نقشی در مدیریت این شرکتها ایفا نمی کنند. با واگذاری این شرکتها عمال  به دلیل

مدیریت آنها به خارج از مجموعه حاکمیتی منتقل شد  و به حیات خلوت مدیران رانتی که به صورت چرخشی مدیریت این 

اگذاری مدیریت بزرگترین شرکت این حوزه یعنی هلدینگ خلیج و آننمونه بارز  .ه استشرکتها را عهده دار بودند بدل شد

صدها پرونده در مورد اختالس،  هامروزچنین واگذاری هایی حاصل  فارس به یک فرد غیر متخصص و سیاسی است.

 با دارا این شرکتها عمال مدیران  نیروی انسانی آنها و فرار مالیاتی شده است وبا  یسوءاستفاده، بهم ریختگی، تقابل سازمان

بدین ترتیب نقش کلیدی در انتخابات سیاسی برای تداوم حضور خود ایفا میکنند. در اختیار بودن حجم عظیمی از منابع مالی 

ان این شرکتها از یک طرف اختیار را از دست دولت خارج کرده اند و از طرف دیگر به رقیبی قدرتمند برای بخش مدیر

را  ... و خدمات فنی و مهندسی گاز، و پتروشیمی، نفت فوالد، یکسب وکار حوزه ها عمال فضایو  خصوصی تبدیل شده اند

یامدهای اقتصادی در ایران را به دنبال پقانون یکی از فاجعه بارترین  ایناجرای . به این ترتیب ورده اندآبه سیطره خود در 

ز این معضالت است و ابه دنبال رفع کدامیک  پیش نویس اصالحی دولتدر اصالحیه اخیر دولت باید دید حال داشته است. 

 را مورد بررسی قرار میدهیم.پیشنهادی دولت برای درک این موضوع جدول تطبیقی مواد قانون و اصالحیه 
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 1قانون اساسی 44جدول تطبیقی مقایسه متن پیش نویس اصالحی و قانون اصل 

 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
 : 4ماده  4

 قانون به شرح زیر: 4ماده  4اصالح بند 
بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید، خرید و یا فروش کاال یا خدمت 

که دارای شخصیت حقوقی یا فاقد  کند، اعم از آن  فعالیت می
 شخصیت حقوقی باشد.

کاال یا خدمت فعالیت  بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید -4
 که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. کند، اعم از آن  می

در قوانین دو نوع شخصیت بیشتر حقوقی و حقیقی 
تعریف نشده است لذا منظور از این اصالح معلوم 

 نیست

 : - 2ماده  2
قانون و بندهای ذیل آن و الحاق سه تبصره به آن،  2اصالح ماده 
 به شرح زیر:

ایران شامل تولید، خرید و  لیتهای اقتصادی در جمهوری اسالمیفعا
 شود:  یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می

فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه  تمامی -گروه یک
 دو و سه این ماده.

فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم  -گروه دو
 ساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.ا ( قانون44)

های مشمول این گروه  فعالیتها، مؤسسات و شرکت - گروه سه
 عبارتند از:

 های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد)فرکانس(، ( شبکه4
های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات  ( شبکه2

 پایه پستی،
و امنیتی به  ، انتظامی ضروری نظامی( تولیدات محرمانه یا 3

ایران شامل  فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسالمی - 2ماده 
تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر 

 شود:  تقسیم می
فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در  تمامی -گروه یک

 گروه دو و سه این ماده. 
فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و  -گروه دو
اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این  ( قانون44چهارم )

 ماده.
های مشمول این گروه  فعالیتها، مؤسسات و شرکت - گروه سه

 عبارتند از: 
 های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد)فرکانس(،  شبکه (4
های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات  ( شبکه2

 پایه پستی، 
و امنیتی به  ، انتظامی ( تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی3

 تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، 
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 و زیر خطوط خط کشیده شده است. این قانون و پیش نویس به صورت حروف برجسته نشان داده شده استنکات مهم  -
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
 تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،

های استخراج و تولید نفت خام  ( شرکت ملی نفت ایران و شرکت4
 و گاز، 

 ( معادن نفت و گاز،5
ایران، بانک ملی ایران، بانک  ( بانک مرکزی جمهوری اسالمی6

اورزی، توسعه صادرات، بانک کش سپه، بانک صنعت و معدن، بانک
 بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،

 ( بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 7
 های اصلی انتقال برق، ( شبکه8
( سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 9

 ایران،  جمهوری اسالمی
 های بزرگ آبرسانی، ( سدها و شبکه41
 ( رادیو و تلویزیون،44

بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی  تشخیص، انطباق و طبقه
ظرف مدت شش ماه از موضوع این ماده با هر یک از سه گروه 

به تصویب این قانون در چارچوب آیین نامه ای انجام میپذیرد که 
ودارایی به تصویب هیأت وزیران  پیشنهاد وزارت اموراقتصادی

 .رسد  می

این قانون  68جرایی موضوع ماده : کلیه دستگاه های ا1تبصره 

بنگاه های اقتصادی  مکلف هستند فهرست و مشخصات کلیه 

ر مجموعه خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از باقیمانده زی

تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه 

 نمایند.

: هرگونه تغییر در گروه بندی بنگاه ها، صرفا با پیشنهاد 2تبصره

ید نفت های استخراج و تول ( شرکت ملی نفت ایران و شرکت4
 خام و گاز، 

 ( معادن نفت و گاز، 5
ایران، بانک ملی ایران،  ( بانک مرکزی جمهوری اسالمی6

توسعه صادرات، بانک  بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک
 کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 

 ( بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 7
 های اصلی انتقال برق،  ( شبکه8
هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی  ( سازمان9

 ایران،  جمهوری اسالمی
 های بزرگ آبرسانی،  ( سدها و شبکه41
 ( رادیو و تلویزیون،44

بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی  تشخیص، انطباق و طبقه
موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت 

اه به تصویب هیأت وزیران م ودارایی ظرف شش اموراقتصادی
( گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید 3رسد و در مورد بند )  می

 به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در این اصالحیه برای شفافیت بیشتر به اعالم 
لیست شرکتهای زیر مجموعه اضافه شده است که 

گروه را به هیات  نکته مثبتی است ولی تغییر
وزیران  محول کرده است که عمال می تواند 

 باشد 44خالق اصل 
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف

ارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران وز

 امکانپذیر خواهد بود.
 :3ماده 3

 قانون به شرح زیر: 3بند الف ماده  4اصالح تبصره 
دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی  - 4تبصره 

برداری و مدیریت  ، حق بهره الشرکه، حقوق مالکانه از سهام و سهم
، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که  خود در شرکتها

( این قانون است، تا 2موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة)

غیردولتی واگذار  های  به بخش قانون برنامه هفتم توسعهپایان 
 نماید.

 قانون به شرح زیر: 3بند الف ماده  2اصالح تبصره 
تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای  -2تبصره 

( این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه 2مربوط به گروه یک ماده)
نهاد هفتم توسعه و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیش

و برای مدت معین مجاز  دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی
 است.

 
 
 

 ( قانون به شرح زیر:3( بند )الف( ماده )3اصالح تبصره )

دولت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای پس از دوبار 
 فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یاشرکت مادرتخصصی ذی

ردولتی برای سرمایه گذاری ربط و احراز عدم تمایل بخش های غی
بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های 

شرح زیر تعیین  قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به - 3ماده 
 شود:  می

گذاری و مدیریت برای دولت در آن  مالکیت، سرمایه -الف 
دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول 

( این قانون است، اعم ازطرحهای تملک 2ة )گروه یک ماد
ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی،  داراییهای سرمایه
غیر  های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی مشارکت با بخش

 دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم  - 4تبصره 

برداری و  ، حق بهره ق مالکانهالشرکه، حقو ناشی از سهام و سهم
، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیر  مدیریت خود را در شرکتها

( این قانون 2دولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة)

اقتصادی، اجتماعی  پایان قانون برنامه چهارم توسعهاست، تا 
های خصوصی،  ایران به بخش و فرهنگی جمهوری اسالمی

 غیردولتی واگذار نماید. میتعاونی و عمو
تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در  -2تبصره 

( این قانون و بعد از 2بنگاههای مربوط به گروه یک ماده)
انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

و یا شروع فعالیت در موارد ضروری  فرهنگی جمهوری اسالمی
و برای  یب مجلس شورای اسالمیتنها با پیشنهاد دولت و تصو

 مدت معین مجاز است. 

در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه  - 3تبصره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بر سازمان گسترش به بقیه  در این اصالحیه عالوه
سازمانها توسعه ایی و شرکتهای مادر تخصصی  
هم اجازه داده شده است در فناوری های نوین و 

سود خود را  در طرح درصد از  31خطر پذیر تا 
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
( این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در 2گروه یک ماده )

صنایع پیشرفته با فناوری باال و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق 
د. کشور به سرمایه گذار مشترک با بخش های غیردولتی اقدام کن

در صورتی که پس از اعالن فراخوان عمومی محرز شود که بخش 

تمایلی به سرمایه گذاری در طرح های مورد نظر های غیردولتی 

را به هر میزان ندارند، سازمان های توسعه ای می توانند نسبت 

%( اقدام کنند. سازمان 111به سرمایه گذاری تا صد درصد )

صد از سود محقق شده در 31های توسعه ای مجازند حداکثر 

 سال قبل را در طرح های مذکور سرمایه گذاری نمانید.

هیات وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این 

تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ربط 

پیشنهاد می شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب 

فناوری باال و صنایع خطرپذیر مصادیق صنایع پیشرفته با  برساند.
به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف مدت سه ماه از 

امور اقتصادی و »تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارتخانه های 
تهیه می شود و به تصویب « صنعت ، معدن و تجارت»و « دارایی

 هیات وزیران می رسد.
به منظور دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را 

فراخوان عمومی در یک پایگاه اطالع رسانی )که در آن نام 
سازمان توسعه ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به 
تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجرا 

حداکثر مدت زمان  به اطالع عموم برساند.مشخص می شود( 

این موضوع الزم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های 

تواند برای  های نوین و صنایع پرخطر، دولت می فناوری

ای  ( از طریق سازمانهای توسعه2فعالیتهای گروه یك ماده)

مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف 

های غیر دولتی مشترکاً  %( با بخش44درصد )ونه  چهل

دراین موارد دولت مکلف است سهام  گذاری کند. سرمایه
دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از 

 برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند.  بهره
%( از ارزش مجموع 81دولت مکلف است هشتاددرصد) -ب 

( 2ت مشمول گروه دو ماده )سهام بنگاههای دولتی در هر فعالی
های خصوصی،  آهن را به بخش این قانون به استثناء راه و راه

 غیردولتی واگذار نماید. تعاونی و عمومی
دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش  -4تبصره 

( این قانون با توجه به 2دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده )
عدالت اجتماعی و رشد و  حفظ حاکمیت دولت، استقالل کشور،

گذاری نماید که سهم دولت  توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه
 %( ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد. 21از بیست درصد )

ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و  2تبصره 
بخشهای دولتی و غیردولتی در  آهن هستند. سهم بهینه  راه

ای خواهد بود که به  نامه راه و راه آهن مطابق آئین فعالیتهای
وترابری و وزارت اموراقتصادی و  پیشنهاد مشترک وزارت راه

دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل 
 ( قانون اساسی خواهد رسید.44چهل و چهارم)

ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به  3تبصره 
های اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تأمین کاال

های اعالمی توسط وزراتخانه مربوطه سرمایه 
گذاری گذاری کند و کلیه اطالعات و مراحل 

 عمومی اعالم شود اجرایی این طرح ها در وبگاه
رمایه گذاری سازمانهای عالوه بر اینکه نحوه س

الزام به در این اصالحیه مبهم است  توسعه ایی
 اطالع رسانی هم نیازی به اصالح قانون نداشت
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف

تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطالع 

 رسانی می باشد.

 تمهیدات الزم را بیندیشد.
گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای  سرمایه -ج 

( این قانون منحصراً در اختیار دولت 2) مشمول گروه سه مادة
 است.

خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از  -4تبصره 
( 2یردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده)های غ بنگاههای بخش

%( دولت طبق 411) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد
ماه به پیشنهاد وزارت  نامه ای که ظرف مدت شش آئین
ربط به  اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی امور

 رسد، مجاز است.  تصویب هیأت وزیران می
و امنیتی  ، انتظامی ات نظامینامه مربوط به کاالها و خدم آئین

نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب 

 به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.
های سالمت، آموزش و تحقیقات و  فعالیتهای حوزه ـ  2تبصره 

هرگونه توسعه توسط  فرهنگ مشمول این قانون نیست و
بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به 

ای خواهد بود که  ها مطابق الیحه بخش غیردولتی در این حوزه
سال از ابالغ این قانون به تصویب مجلس  ظرف مدت یک

 رسد. شورای اسالمی می

   

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید 

 در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ

پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. 

همانطوریکه مالحظه می شود تغییرات بیشتر  
معطوف به حوزه های اجرایی است به عبارت دیگر 

 نیازمند اصالح قوانین نمی باشداین تغییرات 
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف

عدم واگذاری بنگاه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال 

 عمومی محسوب می شود.

سازمان توسعه ای ذی ربط مکلف است آخرین وضعیت سرمایه 

گذاری های موضوع این تبصره را شامل عنوان و نوع سرمایه 

مایه گذاری، میزان پیشرفت طرح گذاری، سهم دولت در این سر

و سایر مشخصات سرمایه گذاری انجام شده را حداکثر تا پایان 

اردیبهشت ماه هر سال به سازمان خصوصی سازی ارائه نماید. 

در صورت گذشت سه سال از زمان اخذ پروانه بهره برداری، با 

مجوز هیات واگذاری، بنگاه های موضوع این تبصره در برنامه 

قرار خواهد گرفت. پیش از اخذ پروانه بهره برداری،  واگذاری

واگذاری سهام یا قدرالسهم دولت ناشی از این سرمایه گذاری، 

 حسب پیشنهاد سازمان توسعه ای ذی ربط است.

دولت )سازمان برنامه و بودجه کشور ( موظف است فهرست و 
مشخصات این طرح ها و سرمایه گذاری ها را همه ساله به صورت 

گانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی جدا
 تقدیم کند.

   3بند الف ماده  5حذف تبصره  

   3بند الف ماده  6حذف تبصره  

 ( قانون3( بند )الف( ماده )5تبصره ) 

از تاریخ ابالغ این قانون، تاسیس سازمان توسعه ای یا تبدیل 
شرکت های دولتی به سازمان توسعه ای صرفاً با پیشنهاد دولت و 
تصویب مجلس شورای اسالمی امکان پذیر خواهد بود. هیات 
وزیران مکلف است ظرف مدت یک سال، کلیه سازمان هایی که تا 

یشنهاد در راستای جلوگیری از گسترش پاین  
که  فعالیت دولت در قالب سازمانهای دولتی است

 مثبت ارزیابی می شود
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
پیش از ابالغ این قانون، به موجب قانون و یا مصوبات هیات 
وزیران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده اند را از جهت 
انطباق با فعالیت های توسعه ای موضوع این قانون، تعیین تکلف 
نموده و فهرست اصالحی سازمان های توسعه ای را با پیشنهاد 

یب نماید. سازمان هایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصو
فهرست مذکور قرار نداشته باشند مشمول احکام سازمان های 

 توسعه ای نخواهند بود.

 ( قانون:3( بند )الف( ماده )6تبصره ) 

سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در 
( این قانون و در چارچوب 2( ماده )2فعالیت های موضوع گروه )

قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین 
( مجاز 3( بند )ب( ماده )4شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره )
و سرمایه گذاری در گروه  است، مشروط به این که موارد مشارکت

( باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه 2)
 حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود. 

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع 
( تا هنگامی که واگذار نشده است توسط 2( و )4گروه های )

 ای ذی ربط اداره می شود.سازمان توسعه 

  

 ( قانون به شرح زیر:3اصالح بند )ج( ماده ) 

مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه 
 ( این قانون منحصراً در اختیار دولت است.2ماده )

  

 ( قانون:3( بند )ج( ماده )4الحاق تبصره ) 

بنگاه های بخش  خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از
های غیردولتی و انعقاد قرارداد مشارکت و هرگونه قرارداد دیگر در 

ن می باشد لذا معلوم اای ابهامات فراواین  ماده دار 
نیست آیین نامه در راستای چه موضوعی باید 

 تدوین شود و به دنبال حل کدام مشکل باشد
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( این قانون به شرط حفظ مالکیت 2فعالیت های گروه سه ماده )

ماه  6%(  دولت طبق آیین نامه ای که طرف مدت 411صد درصد )
نگی دستگاه هبه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هما

 به تصویب هیات وزیران می رسد، مجاز است.های ذی ربط 
آیین نامه مربوط به کاالها و خدمات نطامی، انتطامی و امنیتی 
نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به 

 فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

 ( قانون3( بند )ج( ماده )2الحاق تبصره ) 

کلیه سرمایه گذاری های جدید توسط بخش غیردولتی در گروه 
تواند به ( که با مجوز دولت صورت پذیرد، می 2سه ماده )

نگردد. سرمایه گذاری های  3تشخیص دولت مشمول بند ج ماده 
جدید در امور نطامی به مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نیازمند 

 است.

  

 ( قانون به شرح زیر:3الحاق بند )د( ذیل ماده ) 

در راستای توسعه فعالیت توسط بخش های غیردولتی و همچنین 
ی در حوزه های سالمت، هرگونه واگذاری به بخش غیردولت

آموزش، تحقیقات و فرهنگ، دولت مکلف است با رعایت اصول 
( قانون اساسی نسبت به مشارکت با بخش غیردولتی 31( و )29)

در فعالیت های حوزه های سالمت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با 
رعایت قوانین و مقررات عام و خاص ناظر بر حضور بخش 

از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری،  غیردولتی در این حوزه ها
( آن، 2( و )4قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات )

( و بند 72(، ماده )28ماده )« الف»قانون برنامه ششم توسعه )بند 
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( قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 4(، ماده )92ماده )« ب»

( 6ت و ماده )دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعا
قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اقدام 
نماید. شرکت های دارای سهام متعلق به دولت و شرکت های 
دولتی، در حوزه های سالمت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ، در 

( این قانون طبقه بندی شده و 2گروه های سه گانه موضوع ماده )
 ین تکلیف می گردند.در راستای احکام آن تعی

عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی  - 14ماده  قانون فعلی 44حذف ماده  4

ها  کلیه واگذاری 1343انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 

 خاتمه یابد.

الزامات این ماده تالی فاسدی زیادی به دنبال 
داشت با حذف این ماده بخشی از مشکل حل می 

الع مجموع باید هرگونه واگذاری تا اطشود ولی در 
شود البته به  فقثانوی برای بررسی عملکرد متو

در شرایط فعلی فعالیت ها ها ظ حجم واگذاری لحا
 و شرکتهای زیادی برای واگذاری نمانده است  

قانون و بندها و تبصره  46اصالح و جایگزینی ماده  - 46ماده  5
 های زیر آن به شرح زیر:

به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار 
تولید در بنگاه های دولتی مشمول واگذاری پس از طی فرایند 
واگذاری، شرکت دولتی مشمول واگذاری مکلف است کلیه 

ضمنا کارکنان خود را پیش از واگذاری در برابر بیکاری بیمه نماید. 

با همانگی دستگاه سازمان خصوصی سازی موظف است 

تخصصی ذیربط )شرکت مادر تخصصی( در چارچوب ضوابط 

این قانون نسبت به  14اجرایی موضوع تبصره بند الف ماده 

اصالح ساختار نیروی انسانی شرکت دولتی مشمول واگذاری 

 اقدام نماید.

سطح       حفظ انسانی، نیروی از حمایت منظور به – 46ماده 
اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت 
واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از 

در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را  واگذاری،
 انجام دهد:

( قانون 41( و )9بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد ) -4
که برای این  26/41/4385ع مصوب بازسازی و نوسازی صنای

 گردد.  تمدید می 4393بنگاهها تا پایان سال 
 بازخرید بر اساس توافق -2
تعداد کارکنان هر شرکت قابل       ـ پس از اقدامات فوق،3      

واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط 

تغییرات این ماده در راستای حفظ اشتغال 
شرکتهای قابل واگذاری است که البته با موضوع 
واگذاری که در راستای تخصیص بهینه منابع و 
رقابتی کردن این شرکتها در تناقض است مشکل 
اصلی در واگذاری این شرکتها به نا اهل حقوقی با 
استفاده از رانت و فساد اداری است ولی متاسفانه 

 ولین راه حل را در تعدیل نیروی انسانی می دانند ا
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پس از انجام اقدامات فوق سازمان خصوصی سازی مکلف است 

در قرارداد واگذاری ثبت و این شرط را تعداد کارکنان هر شرکت را 

مدیران شرکتها تا پنج سال موظفند در شرایط اگذاری بگنجاند که 

  درصد اشتغال بنگاه واگذار شده ر احفظ نمایند. 61حداقل 
کارکنانی که پس از واگذاری شرکت بازنشسته شدهو یا در 

و اصالحات  4368/17/12قانون کار مضوب  27چارچوب ماده 
آن قرارداد کار آنها فسخ میشود جزء کارکنان کاهش یافته بعدی 

 شرکت محاسبه نمیشوند.
 46حذف تبصره های یک و دو ماده 

 
 
 
 
 

پنج سال  واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا
 حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.

برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد  -4                      
کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی 

 و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعالم نماید.

در واحدهای دیگر راساً و کارگیری نیروی مازاد  آموزش و به -5
یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای 

 وغیرمالی. مالی

اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده  -4تبصره 
بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری 
به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و 

 ( قانون اساسی خواهد رسید.44)چهارم 
خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی  -2تبصره 

و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال 
موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت 

 واگذاری ارائه کنند.

  
 
 

جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول  -48ماده 
واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت 

 شود:  واگذاری اقدامات زیر انجام می
کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت  -4

 شود.  منتقل میودارایی  اموراقتصادی
از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و  -2

داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و 
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
 قابل پیگرد قانونی است.

شود در اساسنامه ومقررات  می ـ به هیأت واگذاری اجازه داده  3
حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی)صرفاً در 

سال و قابل تمدید تا دوسال( در قالب قانون تجارت  مدت یک 
در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصالحات الزم را 
انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات 

 حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.
رت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط الزم وزا -4

را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول 
 ( این قانون فراهم نماید. 21ماده )« الف»بند 

ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز  5
است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی 

لتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره دو
شوند و به نحو   شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می نمی

باشند و صرفاً به منظور واگذاری،  موجود قابل واگذاری نمی
ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به 

ت واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعای
( این قانون اقدام 3ماده )« الف»بند« 3»و « 2»های  تبصره

 معتبر است. 4392نماید. این حکم تا پایان سال 
وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری  -تبصره 

تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و   بنگاهها می
 حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند. 

 :48ماده  6

 ( قانون به شرح زیر:48اصالح و الحاق بندهای ذیل ماده )
جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول  -48ماده 

واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت 
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جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان 
تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیرانجام 

 می شود:
 به دولتی های شرکت مالکیت اعمال با مرتبط حقوق کلیه – 4

 امور وزارت از متشکل ترکیبی با ها شرکت این عمومی مجمع
ی(، وزارتخانه تخصصی یا و دارایی )رییس مجمع عموم اقتصادی
قل ذیربط و وزارت دادگستری منتقل می شود. نماینده تسسازمان م

سهم دولت در مجمع شرکت های غیردولتی مشمول واگذاری، 
 شرکت مادرتخصصی ذیربط است.

 دولتی شرکت این که زمانی تا بنگاه واگذاری تصویب زمان از – 2
هرگونه ثبت صورت جلسه مجمع عمومی و  گردد، می محسوب

هیات مدیره و همچنین نقل و انتقال و ترهین اموال و دارایی های 
غیرجاری بنگاه و همچنین اخذ هرگونه تسهیالت توسط بنگاه و 
هرگوه استخدام نیروی کار جدید، مشروط به اخذ مجوز از سازمان 

ازی است. در خصوص نقل و انتقال اموال، دارایی خصوصی س
های ثابت و سرمایه گذاری ها اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و 

 دارایی الزامی است.
 شرکت اساسنامه در شود می داده اجازه واگذاری هیات به – 3

 و سال یک مدت در صرفاً) غیردولتی بخش به واگذاری قابل های
 تسهیل جهت در تجارت قانون چاچوب در( سال دو تا تمدید قابل

 ی و اداره شرکت ها، اصالحات الزم را انجام دهند.واگذار در
 برای الزم اقدامات اند مکلف مادرتخصصی های شرکت – 4

 را قانون این( 21) ماده «الف» بند مشمول های بنگاه پذیرش
 ضمن است ملزم بهادار اوراق و بورس سازمان. نمایند فراهم

 شود:  واگذاری اقدامات زیر انجام می
کیت بنگاهها به وزارت کلیه حقوق مرتبط با اعمال مال -4

 شود.  ودارایی منتقل می اموراقتصادی
از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و  -2

داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و 

 قابل پیگرد قانونی است.
شود در اساسنامه ومقررات  می ی اجازه داده ـ به هیأت واگذار 3

حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی)صرفاً در 
سال و قابل تمدید تا دوسال( در قالب قانون تجارت  مدت یک 

در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصالحات الزم را 
ررات انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مق

 حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط الزم  -4

را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول 
 ( این قانون فراهم نماید. 21ماده )« الف»بند 

ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز  5
از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی  است آن دسته

دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره 
شوند و به نحو   شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می نمی

باشند و صرفاً به منظور واگذاری،  موجود قابل واگذاری نمی
ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به 

ی آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت واگذار
( این قانون اقدام 3ماده )« الف»بند« 3»و « 2»های  تبصره
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ش و پذیر برای الزم قانونی بسترهای و شرایط کلیه همکاری،

 عرضه این بنگاه ها را در بازار سرمایه فراهم نماید.
 است مجاز دارایی و اقتصادی امور وزارت قانون این اجرای در – 5

 دولتی زیربنایی و اقتصادی های تصدی و ها طرح از دسته آن
 یا و شوند نمی اداره مستقل شرکت صورت به که را واگذاری قابل

و به نحو موجود قابل واگذاری  شوند می اداره غیرشرکتی قالب در
نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص 
حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آن ها ظرف یک 

بند « 3»و « 2»سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های 
 ون اقدام نماید.( این قان3ماده )« الف»
ایی )خزانه داری کل کشور( و دار و اقتصادی امور وزارت – 6

شرکت مادرتخصصی ذیربط مکلف اند نسبت به تعیین تکلیف 
مطالبات خود و همچنین دارایی ها و اموال دولتی که به صورت 
امانی یا غیر آن در اختیار شرکت های مشمول واگذاری قرار گرفته 

ضوابط اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد است، اقدام نمایند. 
 وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری می رسد.

 

 معتبر است. 4392نماید. این حکم تا پایان سال 
وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری  -تبصره 

تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و   بنگاهها می
 ی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند. حقوقی دولت

 

 :49ماده  7

 ( قانون و بندهای ذیل آن به شرح زیر:49اصالح ماده )
هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده 
از کلیه روش های ممکن برای واگذاری مالکیت )اجازه به شرط 
تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال و دارایی ها 
و...( و واگذاری مدیریت )اجاره، پیمان مدیریت و ...( بنگاه ها و 

صیل، انحالل و هبه یا صلح غیرمعوض همچنین تجزیه، ادغام، تح

هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با  - 49ماده 
مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و 
مالکیت )اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، 

و  واگذاری اموال ( و واگذاری مدیریت )اجاره، پیمانکاری عمومی
حالل و ادغام شرکتها حسب پیمان مدیریت(، تجزیه، واگذاری، ان

 مورد به شرح ذیل استفاده نماید.
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 بنگاه ها، حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:

واگذاری مالکیت بنگاه در چارچوب  :مالکیت واگذاری –الف 
 احکام این قانون و بر اساس رای هیات واگذاری انجام می پذیرد.

: در مواردی که با انجام اصالحات ساختاری، امکان 4تبصره 
مالکیت شرکت دولتی فراهم می شود، دستگاه تخصصی واگذاری 

ذیربط )شرکت مادرتخصصی( مکلف است در چارچوب ضوابط 
نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه ها که به پیشنهاد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های 

( قانون اساسی می رسد، اصالح ساختار شرکت 44کلی اصل )
ولتی را حداکثر ظرف مدت یک سال به انجام رساند. دوره اصالح د

ساختار در موارد خاص و با رعایت بازه زمانی پایان دوره واگذاری 
ها، قابل تمدید است. اگر شرکت مادرتخصصی از اصالح ساختار 
استنکاف نمود، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند راسا اقدام 

 .به اصالح ساختار نماید
نحوه سرمایه گذاری و انتفاع بخش خصوصی طرف قرارداد، در  

قرارداد مذکور مشخص می گردد. در مواردی که متقاضی واگذاری 
اصالح ساختار در بخش خصوصی وجود دارد، اصالح ساختار توسط 
شرکت مادرتخصصی ذیربط مجاز نیست. آیین نامه اجرای موضوع 

دی و دارایی به تصویب هیات این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصا
 واگذاری می رسد.

: در خصوص آن دسته از شرکت های دولتی مشمول 2تبصره 
واگذاری که به دالیلی همچون امتیازارت ویژه، معافیت ها، حمایت 
های خاص و ساختار بازار، واگذاری مالکیت آن ها به بخش 

رای غیردولتی امکان پذیر نیست، فرآیند واگذاری شرکت دولتی ب

واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت  -الف 
 دهد.  آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می

بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه  -ب 
واگذاری  ه قابلفراهم نباشد ولی با انجام اصالحات ساختاری بنگا

شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت   می
کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال   واگذاری مشخص می

بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص 
 قابل تمدید است.

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

برداری از شرکت مورد اجاره را  موظف است چهارچوب بهره
از  دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صالحیت فنی و علمی

 طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب  - ج

( این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری 4) ( ماده42بند )
واگذاری   شود، هیأت  های غیردولتی می شرکت دولتی به بخش

تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا   می
زیه شرکت اتخاذ وری آن، نسبت به تفکیک و تج افزایش بهره

 تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را   د ـ ادغام: دولت می

درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه 
 دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

تواند سهام چندشرکت قابل  تحصیل:دولت می -هـ 
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یک مدت معین که توسط هیات واگذاری مصوب می شود، متوقف 

به دالیل مذکور، واگذاری شرکت می گردد. در شرایطی که 

دولتی منجر به شکل گیری و یا انتقال انحصار و بروز مصادیق 

با  اخالل در  رقابت می گردد، شورای رقابت مکلف است
به رفع  هماهنگی مراجع قانونی و دستگاه های ذیربط نسبت

مصادیق انحصار و اخالل در رقابت اقدام نمایند. پس از پایان مدت 
زمان مصوب، تصمیم الزم توسط هیات واگذاری در خصوص 
واگذاری مالکیت شرکت به عمل می آید. آیین نامه ی این تبصره 
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیات وزیران 

 می رسد.
: در راستای هدف ارتقاء کارایی بنگاه های دیریتم واگذاری –ب 

اقتصادی و به منظور کاستن از بار مدیریتی دولت در تصدی 
فعالیت های اقتصادی، هیات واگذاری می تواند نسبت به دادن 
مجوز واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی به بخش غیردولتی، 

اد سال( در چارچوب قرارد 41برای مدت معین )حداکثر تا سقف 
استاندارد مصوب آن هیات از طریق شیوه هایی نظیر پیمان 

 مدیریت و اجاره و... موافقت نماید.
شرکت هایی که مشمول واگذاری مدیریت برای مدت معین می 
باشند، طی این مدت از شمول محدودیت زمانی مندرج در تبصره 

( و محدودیت زمانی مندرج در بند )ب( ماده 3( بند)الف( ماده )4)
( این قانون مستثنی می باشند. همچنین دوره زمانی مذکور، این 3)

شرکت های مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی 
 نمی باشند.

در صورت لزوم ابقاء شمولیت برخی از قوانین و مقررات حاکم بر 

اری)تحصیل شونده( را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام واگذ
به یک شرکت قابل واگذاری دیگر)تحصیل کننده( منتقل کرده 
و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به 

 واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.
انحالل: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل  -و 

ور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شرکت واگذاری مقد
ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا 
به هر دلیل موجه انحالل آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت 

 تواند رأی به انحالل شرکت دهد.  واگذاری می
هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی،  -ز

نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای  تواند  دولت می
( این قانون که غیر قابل عرضه در 2دولتی موضوع گروه دو ماده)

که  غیردولتی مشروط بر این بورس باشند به مؤسسات عمومی
شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، 

ط نامه اجرائی این ماده مشترکاً توس گیری نماید. آئین تصمیم
ریزی  مدیریت و برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان

 رسد.  ماه به تصویب هیأت وزیران می کشور تهیه وظرف شش
نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و  -4تبصره 

حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، 
ولتی بوده و واگذار نشده تحصیل و انحالل تا زمانی که بنگاه د

وانتقال معاف است. بنگاههایی که در  باشد از پرداخت مالیات نقل
شوند یا بین دستگاههای اجرائی  اجراء این قانون واگذار می

یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات   وانتقال می نقل
وانتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای  نقل

در این اعطای بیشتر اختیارات به وزارت اقتصاد در 
راستای اصالح ساختار و جلوگیری از انتقال 
مالکیت شرکتهایی که انتقال مالکیت آنها میتواند 

 به انحصار منجر شود
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شرکت های دولتی به بعضی از شرکت هایی که مشمول واگذاری 

اید به صورت موردی، قوانین و مقررات مدیریت می باشند، می ب
مستثنی شده از این امر، با ذکر نام و احکام موردنظر، قبل از 
واگذاری شرکت بر اساس مصوبه هیات واگذاری تعیین و در 
 قرارداد واگذاری ذکر گردد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد،

فاً در شمولیت قوانین و مقررات دیگری اهمیت یابد، آن موارد صر
 صورت تایید توسط طرفین قرارداد، به قرارداد الحاق می گردد.

در صورتی که مفاد قرارداد واگذاری مدیریت، مغایر برخی از مفاد 
اساسنامه شرکت دولتی مشمول واگذاری باشد، این مفاد در طول 
اجرای قرارداد و در چارچوب مصوبه هیات واگذاری، موقوف االجرا 

 خواهد بود.
ای مشمول واگذاری مدیریت که نیروی کار آن ها بیش شرکت ه

درصد میانگین  21نفر یا میزان فروش آن ها بیش از  4111از 
فروش بیست شرکت بورسی بزرگ است، الزاماً به اشخاص حقوقی 
غیردولتی واگذار می شود که در بورس دارای سابقه سرمایه گذاری 

با مشخصات و سهام داری کنترلی باشند یا یک شخص حقوقی 
فوق الذکر، ضامن تعهدات شخص حقوقی متقاضی واگذاری 

 مدیریت شود.
چگونگی تعیین شیوه بهره برداری از شرکت مورد پیمان یا اجاره و 
نحوه تدوین برنامه مدیریت این شرکت ها برای مدت معین 

سال( و همچنین نحوه بررسی صالحیت فنی  41)حداکثر تا سقف 
یا مالی متقاضیان مدیریت شرکت، شرایط و تعهدات طرفین 

ایه گذاری، فرآیند قرارداد، تضامین مورد نیاز، شیوه نامه سرم
واگذاری مدیریت و نظارت بر اجرای این امر، در قالب یک 

سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات تأمین 
 وانتقال معاف است. نقل

پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در  -2تبصره 
ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از 
 واگذاری باشد بر عهده دولت است.

ل واگذاری تمام شرکتهای قاب نحوه واگذاری طرحهای نیمه -ح
 ( این قانون به شرح زیر خواهد بود:3مشمول ماده )

 واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده، -4
تمام به عنوان  مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه -2

سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف 
 برداری آن، سه سال بعد از بهره

برداری از سهم دولتی در طرح به بخش  ق بهرهواگذاری ح -3
 غیر دولتی،

برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل  واگذاری حق بهره -4
 های طرح، تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه

طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه  -تبصره 
اگذاری ، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل و عمومی

 دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
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دستورالعمل، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب 

 هیات واگذاری می رسد.
 

 بند )ب(: 4تبصره 
در صورتی که بهره بردار شرکت مورد پیمان یا اجاره یا... پس از 

تعهدت خود را طبق قرارداد انجام طی مدت زمان قرارداد، تمامی 
داده باشد، برای واگذاری مالکیت یا تمدید واگذاری مدیریت آن 
شرکت، در شرایط برابر در اولویت قرار می گیرد. در صورتی که در 
طول اجرای قرارداد وضعیت شرکت مورد پیمان به تشخیص 
سازمان خصوصی سازی نسبت به قبل از واگذاری بهبود یافته 

سازمان خصوصی سازی مجاز است با ارائه گزارش توجیهی  باشد،
متضمن میزان بهبود شرایط شرکت )در معیارهایی از جمله سرمایه 
گذاری جدید، ارتقا کارایی و بهره وری، ارتقا سطح تولید، ارتقا 
فناری و افزایش سطح اشتغال و...( به هیات واگذاری، مجوز الزم 

به پیمانکار مدیریت را اخذ از آن هیات برای واگذاری شرکت 
نماید. در صورت تصویب هیات واگذاری، سازمان خصوصی سازی 
مکلف است قیمت شرکت مورد واگذاری را در چارچوب این قانون 
تعیین و نسبت به واگذاری از طریق مذاکره به پیمانکار مدیریت 
اقدام نماید. ضوابط اجرایی موضوع این بند برای تدوین شاخص 

ندارد میزان بهبود شرایط شرکت و نسبت آن با اولویت های استا
های واگذاری و عدم تبعیض در احصاء افراد ذی صالح و همچنین 
سایر امتیازات در واگذاری شرکت به پیمانکار مدیریت به پیشنهاد 

 وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات واگذاری می رسد.
هیات واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار  :تجزیه –ج 
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شرکت دولتی قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به 
تفکیک و تجزیه شرکت دولتی اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم 

 به واگذاری آن ها دهد.
هیات واگذاری می تواند چند شرکت قابل واگذاری  :ادغام –د 

و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی دولتی را درهم ادغام کند 
 اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.   

هیات واگذاری می تواند سهام چند شرکت قابل  : تحصیل –ه 
واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی اجازه  دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل  : لانحال –و 

واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت 
ممکن نگردد، یا ارزش حاصل دارایی های شرکت منفی باشد و یا 
به هر دلیل موجه انحالل آن مناسب تشخیص داده شود، هیات 

 واگذاری می تواند رای به انحالل شرکت دهد.
در چارچوب مجوزهای قانونی، دولت  :غیرمعوض صلح یا هبه –ز 

می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت های دولتی 
( این قانون که غیرقابل عرضه در بورس 2موضوع گروه دو ماده )

باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این که شرکت 
 تصمیممورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، 

گیری نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ظرف 

 ماه به تصویب هیات وزیران می رسد. 6مدت 

 ( قانون به شرح زیر:49( ماده )4اصالح تبصره ) 

نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، اموال، حقوق مالکانه و حق تقدم 
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بنگاه های مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و 
انحالل تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از 

مالیات نقل و انتقال معاف است. سهام، سهم الشرکه، پرداخت 
اموال، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه هایی که در اجرای این 
قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال 
می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف 

شرکت های تامین سرمایه که هستند.  همچنین انتقال سهام به 
ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف 

 است.

 ( قانون:49( ماده )2اصالح تبصره ) 

پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد 
ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد، 

 برعهده دولت است.

  

 به شرح زیر: 49الحاقی ماده  3تبصره  

وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است امالک و زمین های مازاد 
بنگاه های مشمول واگذاری، از قبیل امالک و زمین هایی که 
بخشی از اموال بنگاه محسوب می شوند اما مستحدثاث متعلق به 

برای آن فعالیت اصلی بنگاه در آن واقع نشده و طرح توسعه ای 
پیش بینی نشده است را مشخص و از امول بنگاه تفکیک کند. 
اقدامات موضوع این بند قابل تفویض به دستگاه اجرایی ذیربط 

 )شرکت مادرتخصصی( است.
سازمان خصوصی سازی مکلف است امالک و زمین های مازاد 
بنگاه های مشمول واگذاری را به صورت مجزا از شرکت های 

اید. در صورتی که متقاضی بنگاه برای تمام یا مذکور واگذار نم
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بخشی از زمین های مازاد بنگاه طرح توسعه ای داشته باشد 
واگذاری امالک و زمین های مازاد با تصویب هیات واگذاری و 

 لحاظ کردن طرح توسعه ای در قرارداد واگذاری مجاز خواهد بود.

 ( به شرح زیر:49( الحاقی ماده )4تبصره ) 

سازمان خصوصی سازی مکلف است داده و اطالعات کلیه 
فرآیندهای واگذاری بنگاه های دولتی )تشریفات واگذاری، بنگاه 
های مشمول واگذاری، ارزش گذاری، قراردادها، مزایده ها، 
اشخاص متقاضی، و...( را به صورت شفاف و قابل فرآوری هوشمند 

ه بنگاه های ماشینی در اختیار عموم قرار دهد و آگهی عرض
مشمول واگذاری را عالوه بر پایگاه اطالع رسانی اینترنتی خود و 
حداقل دو روزنامه کثیراالنتشار، در صدا و سیمای ملی و شبکه 
استانی محل استقرار بنگاه مورد واگذاری نیز به اطالع عموم 
برساند. آگهی های عرضه بنگاه های مشمول واگذاری می باید در 

بار در  3ای خبری شبکه های مذکور حداقل مهم ترین بخش ه
 روزه و بیشتر به اطالع عموم رسیده باشد. 21فواصل 

  

 ( :49( الحاقی ماده )5تبصره ) 

در صورتی که ایرادات وارده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور 
یا تقصیر خریدار نباشد واگذاری بنگاه به خریدار/خریداران، مورد 

د و امکان فسخ یا انفساخ معامله وجود ندارد. تایید و قطعی بو
سازمان خصوصی سازی و سایر نهادهای دولتی درگیر در فرآیند 
واگذاری می توانند خود و کارمندان خود را در برابر مسوولیت های 

 این امر بیمه نمایند. 

  

 (:49( الحاقی ماده )6تبصره ) 

مورد/مواردی باشد  در صورتی که ایراد وارده به واگذاری مربوط به
  



 

22 
 

 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
که موردی در چک لیست واگذاری تایید شده توسط هیات 
واگذاری نبوده و به تملک شرکت واگذار شده درآمده یا در اختیار 

 آن قرار گرفته است احکام زیر جاری خواهد بود:
الف( شخص خریدار یا شرکت واگذار شده می تواند مورد/موارد 

سازی بازگرداند که در این فوق الذکر را به سازمان خصوصی 
صورت قرارداد واگذاری صحیح و قطعی بوده و قابل فسخ یا 

 انفساخ نیست.
ب( شخص خریدار یا شرکت واگذار شده می تواند با سازمان 
خصوصی سازی وارد مذاکره شده و با پرداخت قیمت مورد/موارد 

 فوق الذکر آن را به تملک خود یا شرکت درآورد.
رداندن مورد فوق الذکر یا مبلغ آن به سازمان ج( در صورت بازگ

خصوصی سازی ، هیچ دعوی علیه سازمان خصوصی سازی و 
اشخاص حقیقی درگیر در فرآیند واگذاری و همچنین شخص 

 خریدار/خریداران قابل اقامه نیست.
د( در صورت عدم بازگرداندن مورد فوق الذکر یا مبلغ آن از سوی 

اگذار شده، سازمان خصوصی سازی خریدار/خریداران یا شرکت و
 مکلف است نسبت به اقامه دعوی به هیات داوری اقدام نماید.

 (:49( الحاق ماده )7تبصره ) 

سال از تاریخ عقد قرارداد واگذاری مالکیت، طرح  5پس از گذشته 
 هرگونه دعوی نسبت به اصل قرارداد مسموع نیست.

  

بند)الف(  بنگاهها با ترجیح  هیأت واگذاری برای واگذاری -21ماده  
 گیرد.  و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می

سهام در بورسهای  فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی -الف
 داخلی یا خارجی،

هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح  -21ماده 
 گیرد.  بند)الف( و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می 

بورسهای سهام در  فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی -الف
 داخلی یا خارجی، 
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در  فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی -ب

 بازارهای داخلی و یا خارجی،

ذاکره با مشتریان فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق م -ج
 داخلی و یا خارجی

 
 قانون به شرح زیر: 21ماده  4اصالح تبصره 

 
مجوزعرضه سهام دربورسهای خارجی با رعایت قانون  -4تبصره

و قانون 4381گذاری خارجی مصوب   تشویق و حمایت از سرمایه
ـ به  4/9/4384ایران ـ مصوب  بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی

واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی پیشنهاد هیأت 
 شود.  ( قانون اساسی صادر می44چهل وچهارم) اصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در  فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی -ب
 بازارهای داخلی و یا خارجی، 

 فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،  -ج
 
 

مجوزعرضه سهام دربورسهای خارجی با رعایت  -4تبصره
گذاری خارجی و قانون بازار   قانون تشویق و حمایت از سرمایه

ـ به  4/9/4384ایران ـ مصوب  اوراق بهادار جمهوری اسالمی
پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای 

 شود.   ( قانون اساسی صادر می44چهل وچهارم) کلی اصل
در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده،  -2تبصره 

به خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره 
موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از 

های فراگیر ملی در  روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی
قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه 

که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش 
رکتهای شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز ش

عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز  سهامی
باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص 
همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین 

 بر عهده هیأت واگذاری است.
 سهام از%( 5) درصد پنج حداکثر اقساطی فروش – 3تبصره 

 بنگاه همان کارکنان و مدیران به واگذاری مشمول بنگاههای
ان باتجربه و متخصص مدیر سایر به%( 5) درصد پنج حداکثر و
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 قانون: 21ماده  4اصالح تبصره 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان  -4تبصره 

این ماده « ج»و « ب»عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای 
ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش شوند  واگذار می

 تعاونی و سپس بخش خصوصی در اولویت خرید قرار گیرد.
 
 
 

 5حذف تبصره 

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

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان  -4تبصره 
این ماده « ج»و « ب»م بنگاههایی که با روشهای عرضه سها
شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش  واگذار می

 تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
 

در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و  -5تبصره 
 است. الزامی 4381گذاری خارجی مصوب  حمایت از سرمایه

  
 : 24ماده  – 9

( قانون و تبصره های ذیل آن و جایگزینی آن ها 24اصالح ماده )
 به شرح زیر:

تعیین میزان و قیمت موارد مشمول واگذاری و همچنین تشریفات 
 واگذاری مطابق بندهای زیر خواهد بود

 الف( تعیین میزان موارد مشمول واگذاری:
هیات واگذاری میزان سهام مورد واگذاری را به صورت خرد 

اولیه، تدریجی، ترجیحی و ثبت سفارش( و عمده )بلوک  )عرضه
 غیرمدیریتی، مدیریتی و کنترلی ( تعیین می نماید.

 ب( تعیین قیمت موارد مشمول واگذاری:

بندی مناسب واگذاری بنگاههای  گذاری و زمان قیمت -24ماده 
دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر 

 خواهد بود:
سهام،  در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی -الف 
گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته  قیمت

قاضی خرید سهام سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و مت
کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس 

سازی  از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی
و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه 

اوراق بهادار       سهام رعایت قانون بازار عمومی
 است. ـ الزامی 9/4384/ ایران ـ مصوب اسالمی جمهوری
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قیمت پایه موارد مشمول واگذاری به موجب آیین نامه ای که 

ماه از تصویب این قانون، با پیشنهاد هیات واگذاری  3ظرف مدت 
( قانون 44ی عالی اجرای سیاست های کلی اصل )به تصویب شورا

 اساسی می رسد، تعیین خواهد شد.
سازمان خصوصی سازی موظف است موارد مشمول واگذاری را 
برای تهیه گزارش قیمت گذاری و ارائه قیمت پایه پیشنهادی در 
چارچوب آیین نامه مذکور به مؤسسات تامین سرمایه عضو بازار 

ا سایر مراجع ذی صالح، ارجاع دهد. بورس و اوراق بهادار ی
سازمان خصوصی سازی می تواند حسب نوع بنگاه، گزارش قیمت 
گذاری و قیمت پایه پیشنهادی را از یک یا چند مرجع قیمت 
گذاری و به صورت جداگانه دریافت نماید. گزارش قیمت گذاری و 
قیمت پایه پیشنهادی موارد مشمول واگذاری برای عرضه و آغاز 

ت عمومی متقاضیان خواهد بود که از سوی سازمان خصوصی رقاب
سازی برای بهره برداری هیات واگذاری به منظور تعیین و تصویب 

 قیمت پایه موارد مشمول واگذاری ارائه می شود.
این هیات به عنوان تنها مرجع قانونی صالحیت دار مکلف است 

قیمت ضمن بررسی گزارش قیمت گذاری و قیمت پایه پیشنهادی، 
پایه موارد مشمول واگذاری را عینا معادل قیمت پایه پیشنهادی و 
یا پس از انجام تعدیالتی در این قیمت به عنوان مبنای آگهی 

 برای عرضه عمومی تصویب نماید.
 تشریفات واگذاری: –ج 

عرضه عمومی موارد مشمول واگذاری به شیوه مزایده عمومی، در 
ماه از تصویب این قانون  6ت چارچوب آیین نامه ای که ظرف مد

به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران 

در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان  -ب 
االجاره و  مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال

الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط الزم برای واگذاری  حق
حسب مورد باید در چهارچوب  مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی

قانون مناقصات و معامالت دولتی به پیشنهاد سازمان 
 سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد. خصوصی

 قانون چهارچوب در ای دومرحله و ای مرحله یک مزایده –تبصره 
 است اجراء قابل اسالمی شورای مجلس 4383 مصوب مناقصات

 و قوانین قانون، این ماحکا با مزایده برگزاری تغایر صورت در
 .است مجری دولتی معامالت بر ناظر مقررات
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 می رسد انجام می گیرد.

 
 :  4تبصره 

هیات واگذاری مجاز است در موارد واگذاری سهام کنترلی، بخشی 
از قیمت پایه را در مقابل تعهد خریدار به اقداماتی نظیر سرمایه 

اه، ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه، ارتقا سطح گذاری جدید در بنگ
تولید، ارتقا فناوری، حفظ یا افزایش سطح اشتغال و اجرای طرح 
های توسعه ای در بنگاه، جایگزین نماید. آیین نامه اجرایی نحوه 
واگذاری تعهدی و تشویق و تنبیه متناسب با انجام تعهدات، با 

ات واگذاری به تصویب پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تایید هی
( قانون اساسی 44شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل )

 می رسد.
تعهدات مورد نیاز برای هر شرکت بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی 
سازی و با اخذ نظر از دستگاه تخصصی ذیربط )شرکت 
مادرتخصصی(، توسط هیات واگذاری تعیین و ضمن درج در آگهی 

یداران جهت دستیابی به تعهدات مذکور و یا واگذاری، برنامه خر
طرح های پیشنهادی متقاضی خرید جهت بهبود شرایط شرکت 
اخذ و در چارجوب آیین نامه مذکور بررسی و تصمیم الزم توسط 

 هیات واگذاری اتخاذ می شود.
 

 ( قانون به شرح زیر: 24اصالح تبصره بند )الف( ماده )
سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به احراز  – 2تبصره 

صالحیت های عمومی متقاضیان خرید شامل عدم بدهی معوق به 
شبکه بانکی، نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصی 
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سازی ، ممنوع المعامله نبودن و عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و 
 همچنین صالحیت های مدیریتی و مالی متقاضیان خرید بنگاه
های مشمول واگذاری که به صورت کنترلی و مدیریتی از طریق 
هر یک از شیوه های واگذاری عرضه می شوند، در چارچوب 
دستورالعمل پیشنهادی سازمان خصوصی سازی که به تصویب 
هیات واگذاری می رسد اقدام نماید. عدم رعایت این تبصره در 

 حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

  
 :  25ماده  – 41

 ( قانون به شرح زیر:25اصالح ماده )
در راستای بهبود شرایط بنگاه پس از واگذاری، چنانچه خریداران 
بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی اقداماتی نظیر سرمایه 

ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه، ارتقا  گذاری جدید در همان بنگاه،
سطح تولید بنگاه، ارتقا فناوری و افزایش سطح اشتغال در بنگاه را 
انجام دهند هیات واگذاری مجاز است بنا به پیشنهاد سازمان 
خصوصی سازی نسبت به کاهش سود فروش اقساطی یا تمدید 

 دوره فروش اقساطی یا تخفیف در اصل قیمت اقدام نماید.
عطای مشوق های این ماده مطابق دستورالعملی خواهد بود که بنا ا

به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات واگذاری 
 می رسد.

 
 ( به شرح زیر:4( )مکرر 25الحاق ماده )

به منظور نظارت بر بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، همه 
سال، اسامی این بنگاه ها  5تا ساله در طول دوره قرارداد و حداقل 

سازی قبل از واگذاری سهام  سازمان خصوصی - 25ماده 
شرایطی نظیر کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد 

وری  گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره سرمایه
شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش 

نماید.   یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می
چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان 

اری مجاز است سود فروش اقساطی سازی هیأت واگذ خصوصی
را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت 

 تخفیف دهد.
انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با 
انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه أخذ تعهدات و درج این 
شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با 

ت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی رعای
سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیأت 

 واگذاری خواهد رسید.

 



 

28 
 

 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی اعالم می 
شود. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت 
صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین نقل و 
انتقال اموال و امالک بنگاه های مزبور را پس اخذ مجوز کتبی از 

ازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است سازمان خصوصی س
طی دستورالعمل اعالمی به بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی 
و دولتی، اعطای هرگونه تسهیالت و یاایجاد تعهدات به بنگاه های 

 مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
 

 ( به شرح زیر:2( )مکرر 25الحاق ماده )
نمندسازی بخش غیردولتی، دولت مجاز نخواهد بود در راستای توا

تا سه سال پس از واگذاری شرکت به وضع تعرفه به ضرر 
کاالهای تولیدی شرکت واگذار شده در مقایسه با میانگین نرخ 
تعرفه این کاالها در سه سال پیش از واگذاری، اقدام نماید. 
همچنین دولت مکلف است تا سه سال پس از واگذاری شرکت 

 3ای دولتی تغییری در فرآیند تعامل خود با شرکت در مقایسه با ه
سال پیش از واگذاری، از لحاظ عقد یا تکمیل قرارداد و یا خرید 

 محوالت تولیدی شرکت ایجاد ننماید.
شرکت های موضوع این حکم، شرکت های دولتی واگذار شده به 
صورت کنترلی هستند که در زمان تصویب قیمت شرکت جهت 

ذاری، شمول این حکم در مورد این شرکت ها به تصویب واگ
هیات واگذاری برسد و مراتب در آگهی واگذاری شرکت مربوطه 
منعکس گردد. تشخیص موارد نقض این حکم توسط دولت، به 

 عهده هیات واگذاری است.
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 : 26ماده  – 44 

 ( فعلی حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:26ماده )
 ( به شرح زیر:4( )مکرر 25سازمان الحاق ماده )

نظور اطمینان از تداوم سازمان خصوصی سازی مکلف است به م
فعالیت و اداره مناسب بنگاه واگذار شده به صورت کنترلی و 
مدیریتی، این بنگاه ها را راساً و یا با استفاده از خدمات سازمان 
حسابرسی و یا سایر مراجع ذی صالح مورد بازرسی قرار داده و 

ماه یک  6گزارش ایفاء تعهدات و یا تخلف از اجرای آن ها را هر 
ار به هیات واگذاری ارائه نماید. هیات واگذاری متناسب با میزان ب

تخلفات صورت گرفته نسبت به تنبیه خریداران، اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. در بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، 
اطالعاتی از جمله پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، راساً توسط 

بار پایش و گزارش الزم سازمان خصوصی سازی و هر دو ماه یک 
جهت اتخاذ تصمیم به هیات واگذاری ارائه می شود. نظارت های 
موضوع این ماده در چارچوب دستورالعملی که بنا به پیشنهاد 
سازمان خصوصی سازی به تصویب هیات واگذاری می رسد انجام 

 می گیرد.

تواند رئیس سازمان   وزیر امور اقتصادی و دارایی می - 26ماده 
االختیار خود در اعمال  عنوان نماینده تام سازی را به وصیخص

تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این 
 قانون تعیین کند.

 

باتوجه به بند)د( سیاستهای کلی، وجوه حاصل از  -29ماده  
داری  های موضوع این قانون به حساب خاصی نزد خزانه واگذاری

میشود. منابع این حساب بن به تشخیص وزارت کل کشور واریز 
 امور اقتصادی و دارایی، صرفا در موارد زیر قابل استفاده خواهد بود:

های مستضعف و محروم و  ایجاد خوداتکائی برای خانواده -4
 تقویت تأمین اجتماعی،

%( از درآمدهای حاصل از واگذاری به 31اختصاص سی درصد ) -2

ه حاصل از باتوجه به بند)د( سیاستهای کلی، وجو -29ماده 
های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی  واگذاری

داری کل کشور واریز و در  و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه
 شود:  موارد زیر مصرف می

های مستضعف و محروم و  ایجاد خوداتکائی برای خانواده -4
 تقویت تأمین اجتماعی،

اصل از واگذاری %( از درآمدهای ح31اختصاص سی درصد ) -2

 



 

31 
 

 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
 منظور فقرزدایی، بههای فراگیر ملی  تعاونی

 یافته،  ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه -3
ها و  اعطاء تسهیالت )وجوه اداره شده( برای تقویت تعاونی -4

نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت 
های  گذاری بخش بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه

یافته و تقویت منابع بانک  سعه مناطق کمتر توسعهغیردولتی در تو
 توسعه تعاون، 

های غیردولتی تا سقف  مشارکت شرکتهای دولتی با بخش -5
منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر  %( به49چهل و نه )

 یافته،  توسعه
تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل  تکمیل طرحهای نیمه -6

 پنجم این قانون، 
های نوین با فناوری  یف حاکمیتی دولت در حوزهایفاء وظا -7

 پیشرفته و پرخطر، 
سازی بنگاهها  بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده -8

 جهت واگذاری.
  

 :29الحاق یک تبصره به ماده 

 :1تبصره 

هفتاد درصد وجوه حاصل از بنگاه های وابسته به سازمانهای 

یافته و همچنین بخشی از توسعه ای کشور به صورت تخصیص 

تقل ساین ماده در ردیفهای م 7و  5، 3 اعتبارت موضوع بندهای

و مشخص بودجه ساالنه کل کشور درج و در اختیار سازمانهای 

توسعه ای برای مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه 

منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای  های فراگیر ملی به به تعاونی
 ( این قانون، 34موضوع ماده)

ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر  -3
 یافته،  توسعه

ها و  اعطاء تسهیالت )وجوه اداره شده( برای تقویت تعاونی -4
ولتی با اولویت نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیرد

های  گذاری بخش بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه
یافته و تقویت منابع  غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه

 بانک توسعه تعاون، 
های غیردولتی تا سقف  مشارکت شرکتهای دولتی با بخش -5

منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر  %( به49چهل و نه )
 یافته،  توسعه

تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل  تکمیل طرحهای نیمه -6
 پنجم این قانون،

های نوین با فناوری  ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه -7
 پیشرفته و پرخطر،

سازی  بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده -8
 بنگاهها جهت واگذاری.
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اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، 

کمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و ایفای وظایف حا

پرخطر و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری قرار می گیرد. 

برای انجام بقیه تکالیف مندرج در این ماده از محل وجوه 

 حاصل از واگذاری سایر بنگاه ها عمل میشود.

 
اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه ساالنه در  -2تبصره 

 حد درج خواهد شد.جدولی وا
ماه از تصویب  نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه آئین -3تبصره 

این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان 
ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب  مدیریت و برنامه
 رسد.  هیأت وزیران می

 
 
 
 
 

قوانین بودجه ساالنه در  اعتبارات بندهای فوق در -4تبصره 
 جدولی واحد درج خواهد شد.

 
ماه از  نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه آئین -2تبصره 

تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با 
ریزی کشور و وزارت تعاون  همکاری سازمان مدیریت و برنامه
 رسد.  تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 24( تا )21مواد ) - 31ماده  
 گردد.  ایران تنفیذ می اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

 
قانون الحاق دو تبصره به آن و تبدیل  31ماده  2حذف تبصره 

 به شرح زی: 3به تبصره  4تبصره 
 قانون مزبور اضافه میشود: 21: عبارت زیر به ماده  4تبصره 

اری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که امر واگذ
به تشخیص هیات داوری بطور مستقیم مرتبط با و.اگذاری بوده و 
حق شکایت مربوط به طرفین قرار داد یا قائم مقامی قانونی آنها، 
اشخاص ثالث ذینفع، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل 

 کشور، میباشد.
روز  21روزه به  41قانون مزب.ور مهلت  23در ماده  -2تبصره 

( قانون برنامه سوم توسعه 24( تا )21مواد ) - 31ماده 
ایران تنفیذ  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

 گردد.  می
( قانون مزبور 24دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ) -4تبصره 

ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد  حداکثر ظرف مدت سه
قتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری وزارت امور ا
 خواهد رسید.

مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و  -2تبصره 
( قانون اساسی 438(و یکصد و سی و هشتم)85پنجم)

جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی 
گردد. در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس  ارسال می

شورا موظف است نسبت به اصالح یا  مجلس شورای اسالمی،
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل »افزایش یافته و عبارت 

دادگاه تجدیدنظر استان »به عبارت« دعوی را دارد، تقدیم میشود
 تغییر می یابد.« تهارن تقدیم نماید

: به غیر از هیات داوری و دادگاه صالحه مقرر در این ماده، 3تبصره
یگری صالحیت رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم هیچ مرجع د

 نسبت به شکایتهای اشخاص از تصمیمات در امر واگذاری را ندارد.
( 24: دستورالعمل اجرائی موضوع ماده )4بشود تبصره  4تبصره 

ماه از تصویب این قانون با  قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه
یب هیأت واگذاری پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصو

 می رسد.

 لغو مصوبات خود اقدام کند.
کارکنان بنگاههای دولتی  ارتباط استخدامی - 34ماده

گردد و آن   ربط قطع می واگذارشده با دستگاههای اجرائی ذی
دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات 

ه های خاص بازنشستگی وابسته ب بازنشستگی تابع صندوق
وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط 

ربط در اجراء  استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی
توانند در صورت   گردد، می  سیاستهای فروش سهام، قطع می

ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط 
ما پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفر

 همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و  -تبصره

اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و 
أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد 

به  نسبت 4354( قانون تأمین اجتماعی مصوب 51( و )49)
 های فوق مجری خواهد بود. افراد و صندوق

 به را( 34) ماده موضوع سهام است مکلف دولت – 38ماده  قانون 42به ماده  38انتقال تبصره زیر ماده  
 و مالکیت تداوم یا افزایش موجبات که نماید واگذار ای گونه

. ننماید فراهم را واگذاری مشمول شرکتهای در دولت مدیریت
 این( 86) ماده موضوع اجرائی دستگاههای مدیران، انتخاب در

گذاری استانی  هسرمای شرکتهای از وکالت أخذ به مجاز قانون
 نخواهند بود. 

نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور  آئین
اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای 
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
از تصویب این قانون تهیه ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه  ذی 

و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و 
 ایران خواهد رسید. ( قانون اساسی جمهوری اسالمی44چهارم )
مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و  -تبصره 
( قانون اساسی 438(و یکصد و سی و هشتم)85پنجم)

شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس 
گردد. در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس  ارسال می

مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا 
 لغو مصوبات خود اقدام کند.

 به شرح زیر: 39اصالح ماده  
 هیأت قانون این مواد اجراء در هماهنگی منظور به – 39ماده

 اعضاء از متشکل دارایی و اقتصادی امور وزیر ریاست به واگذاری
 : گردد  می تشکیل زیر

 وزیر امور اقتصادی و دارایی،  -4     
 وزیر دادگستری،  -2     

  ریزی کشور رئیس سازمان مدیریت و برنامه -3     
 ربط  ذی وزیر وزارتخانه  -4     
عنوان ناظر به انتخاب  یک نفر از نمایندگان مجلس به -5     

 . اسالمیمجلس شورای 
عنوان ناظر به انتخاب به  یک نفر نماینده قوه قضاییه  به -6

 انتخاب رئیس قوه قضاییه
 عنوان ناظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به -7
 عنوان ناظر رئیس دیوان محاسبات کشور به -8

سازی مستقر است. مصوبات  دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی

 هیأت قانون این مواد اجراء در هماهنگی منظور به – 39ماده
اقتصادی و دارایی متشکل از  به ریاست وزیر امور واگذاری

 گردد:   اعضاء زیر تشکیل می
 وزیر امور اقتصادی و دارایی،  -4     
 وزیر دادگستری،  -2     
ریزی کشور بدون حق  رئیس سازمان مدیریت و برنامه -3     

 رأی، 
 ربط بدون حق رأی،  ذی وزیر وزارتخانه  -4     
عنوان ناظر به انتخاب  دو نفر از نمایندگان مجلس به -5     

 . مجلس شورای اسالمی
سازی مستقر است.  دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی

تصادی و دارایی ابالغ اق مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور
 کند.  می
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
 کند.  دی و دارایی ابالغ میاقتصا هیأت مذکور را وزیر امور

 ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است: 41ماده  
 -الف

های کلی واگذاری و تعیین تکلیف  مشی ها و خط ـ اجراء برنامه 4
 بنگاههای مشمول واگذاری، 

نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای  ـ تهیه آئین 2
 ، حقوق قابل واگذاری

گذاری بنگاهها و نحوه اعمال  های قیمت نامه شیوه ـ تهیه آئین 3
 های مذکور در همین چهارچوب،  شیوه

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

ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها در موارد  5
 ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، 

نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی،  ـ تهیه نظام 6
 ،  بهبود و شفافیت امر واگذاری

 ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در 7
 بورسهای خارجی، 

نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و  ـ تهیه آئین 8
 کارکنان، 
ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء  4تبصره 

 ( قانون اساسی برسد.44) چهارم و چهل سیاستهای کلی اصل
( و 85مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم ) -2تبصره 

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 438شتم)ه و یکصدوسی
گردد و در صورت  برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می

 ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است: 41ماده 
 -الف

های کلی واگذاری و تعیین  مشی ها و خط ـ اجراء برنامه 4
 تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری، 

نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای  ـ تهیه آئین 2
 حقوق قابل واگذاری، 

گذاری بنگاهها و نحوه  های قیمت نامه شیوه ه آئینـ تهی 3
 های مذکور در همین چهارچوب،  اعمال شیوه

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

ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها در موارد  5
ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی 

 شاغل، 
نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای  ـ تهیه نظام 6

 ،  بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری
ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری  7
 بورسهای خارجی،  در
نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و  ـ تهیه آئین 8

 کارکنان، 
ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء  4تبصره 

 ( قانون اساسی برسد.44) چهارم و چهل سیاستهای کلی اصل
مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم  -2تبصره 

( قانون اساسی جمهوری 438شتم)ه و ( و یکصدوسی85)
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف 

 است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

 
 :41ماده  – 46

 وظایف و اختیارات هیات واگذاری به شرح زیر است: – 41ماده 
 ب:
تصویب آیین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امر  – 4

 واگذاری،
تصویب فهرست موارد مشمول واگذاری متضمن برنامه زمان  – 2

 بندی، روش و میزان واگذاری،
 تعیین و تصویب قیمت موارد واگذاری، – 3
نحوه تنظیم قراردادهای استاندارد تصویب دستورالعمل  – 4

واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، 
وثایق و تضمین ها، شرایط فسح یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و 

 جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، 
تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی های الزم و نحوه  – 5

متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذکره با  انتخاب مدیران و
 رعایت مفاد این قانون، 

تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد  – 6
پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تامین سرمایه متضمن 

 ضوابط پرداخت حق الزحمه آن ها، 
 ( این قانون،31تصویب دستورالعمل ماده ) – 7
تصویب سایر مقررات مورد نیاز در راستای بهبود و تسهیل  – 8

 فرآیند واگذاری ها،

اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال 
گردد و در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس  می

شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو 
 مصوبات خود اقدام کند.

  -ب
اندرکاران امر  نامه نحوه بیمه مجریان و دست ـ تصویب آئین 4

 واگذاری، 
ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحالل، 2     

بندی الزم به  ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان
همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور 

بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط  شامل برنامه زمان
زار مشترکاً توسط وزارت امور واگذاری با توجه به وضعیت هر با

 شود،   ربط تهیه می اقتصادی و دارایی و وزارت ذی
 ـ تصویب قیمت موارد واگذاری،  3
ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری  4

مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و 
خفیفات و جرائم تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال ت

 در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،
ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای الزم و نحوه  5

انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق 
 مذاکره با رعایت مفاد این قانون، 

ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد  6
خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه  نویسی یا تعهد پذیره

 الزحمه آنها،  متضمن ضوابط پرداخت حق
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف
 

 قانون 41ماده  2حذف تبصره 

 ( قانون به شرح زیر:42الحاق تبصره به ماده )

وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 

 ( قانون اساسی به شرح زیر است:44چهل و چهارم )

 ا و خط مشی های اجرایی ساالنه،تبیین سیاست ه – 1

نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست  – 2

 ( قانون اساسی ، 44های کلی اصل چهل و چهارم )

سازماندهی فعالیت های فرهنگی تبلیغاتی برای اجرای  – 3

 ( قانون اساسی،44سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

ستورالعمل ها، نظام نامه ها و تصویب آیین نامه ها، د – 4

 ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،

تصویب شاخص های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست  – 5

( قانون اساسی به منظور 44های کلی اصل چهل و چهارم )

 اعمال نظارت دقیق بر اجرای آن ها،

بیگانگان بر تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره  – 8

 اقتصاد ملی،

 تبیین نقش سیاست گذاری و هدایت و نظارت دولت، – 7

ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در اجرای  – 6

 ( قانون اساسی،44سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

تمهیدات الزم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری،  – 4

 کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

 

 ( این قانون. 31ـ تصویب دستورالعمل ماده ) 7     

 
دلیل اضافه شدن این ماده که در واقع جز وظایف اصل وزارت 

 اقتصاد و دستگاه های مربوطه است مشخص نیست
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 توضیحات 44متن قانون اصل  الیحه اصالحی متن ردیف

(:  مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی 1صره )تب

( قانون اساسی در اجرای اصول 44اصل چهل و چهارم )

( قانون اساسی 136( و یکصدوسی وهشتم )65هشتادوپنجم  )

جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی 

ارسال می گردد. در صورت اعالم مغایرت از سوی رییس 

المی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مجلس شورای اس

مصوبات خود اقدام کند. به غیر از ترتبیی که در این قانون 

مقرر شده است هیچ مرجعی نمی تواند نسبت به لغو یا ابطال 

مصوبات این شورا و همچنین مصوبات هیات واگذری اقدام 

 نماید.

 

و دارایی  ( : مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی2تبصره )

 ابالغ می نماید.
های دولتی و شرکتهای  ها، مؤسسه کلیه وزارتخانه -86ماده  

( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 4دولتی موضوع ماده)
و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای  4386سال 

دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و 
آنها است، از  بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مقررات عمومی

جمله شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، و 

صنعتی و سازمان صدا و  -همچنین سازمان مناطق آزاد تجاری
سیما به همراه سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای 

ی غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون الذکر در شرکتها فوق

های دولتی و شرکتهای  ها، مؤسسه کلیه وزارتخانه -86ماده 
کشور مصوب  ( قانون محاسبات عمومی4دولتی موضوع ماده)

و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای  4/6/4366
دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و 

آنها است،  بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مقررات عمومی
از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به 
آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه 
آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه 
آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و 

ال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در ح
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باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای   خاص می

 اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

 

شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کاال و همچنین سهام 
الذکر در  متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق

شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص 
باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی   می

 ون خواهند بود.مشمول مقررات این قان

 :94بند د ماده       
د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون و اطاق 
اصناف ایران موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور 

ساز و کار الزم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای  سه قوه،
موده و با اقتصادی و کسب نظرات فعاالن اقتصادی را فراهم ن

کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان 
حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه الزم را ارائه 

اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و نمایند. در این راستا، 

( قانون 44چهل وچهارم) پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل

عالی اجراء  را به شورایهای منظم الزم  اساسی ، گزارش

تقدیم  ( قانون اساسی 44سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم)

ایجاد فضای مساعد »نویس قانون  نمایند و همچنین پیش

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

ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای  94ماده      
بخش غیردولتی در فعالیتهای پذیری  مشارکت و مسؤولیت

 اقتصادی:
توانند در   می الف ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی 

بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعاالن 
 اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.

گیری  ب ـ کلیه کمیسیونها، هیأتها، شوراها و ستادهای تصمیم
مات اقتصادی خود، نظر فعاالن در دولت مجازند در تصمی

 اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. 
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و 

گیری  صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم
های مربوطه  نامه اقتصادی را از طریق اصالح قانون یا آئین

رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و رسمیت بخشد. از این پس 
به ترکیب  عنوان عضو رسمی معادن ایران و اطاق تعاون به

اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت 
گذاری خارجی )موضوع قانون جلب و حمایت  سرمایه
گذاری خارجی( و هیأت عالی واگذاری)موضوع قانون  سرمایه

اجتماعی و فرهنگی جمهوری برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
 شود.  ایران( اضافه می اسالمی

در این ماده سعی شده است که به اتاق ها نقش 
 هماهنگی کننده بین تشکل ها اعطا شود

و اتاقها ها موظف شده اند که پیش نویس قانون  
 ار ارایه کنندجدید در حوزه کسب و ک
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های  ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده

ها و همچنین  گونه پرونده اقتصادی به داوری، در داوری این
بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش 

 عمل آورد. غیردولتی نهایت استفاده را به
ق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون د ـ اطا

ساز  موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،
و کار الزم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و 
کسب نظرات فعاالن اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به 

ت، ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکوم
در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه الزم را ارائه 

نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و 
( قانون 44چهل وچهارم) پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل

عالی اجراء  های منظم الزم را به شورای اساسی ، گزارش
تقدیم  اسی ( قانون اس44سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم)

ایجاد فضای مساعد »نویس قانون  نمایند و همچنین پیش
 را تهیه و ارائه کنند. «کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار
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 جمع بندی و پیشنهاد:

نشان میدهد که این قانون نه در افزایش بهره ورری بنگاهها موفق بوده است و نه  44اصل  قانون  بررسی نتایج اجرای

بلکه باعث ایجاد یک طبقه ایی از مدیران صاحب اطالعات پنهانی و دارای  .درسالم سازی اقتصاد و نه درکاهش حجم دولت

تا امور خدماتی سود  پتروشیمی لیت های اقتصادی از حوزه فوالد؛ معدن؛اارتباط در مراکز قدرت شده است که عمال کلیه فع

مواردی است که  این گروهها با ورود وضیعت امروز بازار سرمایه تنها یکی از  .راهبری می کنندرا به نفع منافع گروهی  آور

پیگیری و اصالح تخلفات شکل و توان رقم زده اند و تقریبا هیچ نهادی امکان ی را شرایط کنون و خروج دلبخواهی از بازار

به طبق همین اصالحیه اجرای خصوصی سازی  لذا پیشنهاد می شود به منظور ارزیابی دقیق .گرفته در این حوزه را ندارد

دالیل این  متوقف شود و در این مدت با تیمی متشکل از قوای سه گانه با کمک اتاق های بازرگانی و تعاونسال  مدت دو

تصمیم در خصوص تداوم و یا و  گیردبه صورت شفاف در اختیار مردم و نهادهای تخصصی قرارنتایج آن  احصا و انحراف

 باشد.اصالح آن بر اساس نتایج گزارش 


