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مقدمه
به دنبال خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در سال 1387 و تصویب 
قان��ون جدید آن به صورت س��هامی عام، تحوالت س��اختاری و کارکردی در 

شرکت روی داد که اطالع رسانی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. 
از شکل گیری » شرکت سهامی تلفن ایران « در دهه ی 40 و پس از آن 
تأس��یس » ش��رکت مخابرات ایران « در سال 1350 زیر نظر وزارت پست و 
تلگراف و تلفن ) پیشین( که بگذریم، به تأسیس شرکت های مخابرات استانی 

در سال 1379 باید اشاره کنیم.
درکتابچه حاضر قانون تاس��یس ش��رکت مخابرات ایران در سال 1350، 
اساس��نامه ی ش��رکت مخابرات ایران )س��هامی عام( مصوب 1387 و پروانه 

فعالیت شرکت را می خوانید.

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل     
اسفند 1390      



فصل اول

اقنون اتسیس شرکت مخاربات اریان
مصوب  سال  1350
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قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350

ماده 1- به منظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره برداری شبکه های 
مخابرات کش��ور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در 
داخل کشور و یا سایر کش��ورهای جهان و هماهنگ نمودن آنها به استثنای 
بخش رادیو و تلویزیون به دولت اجازه داده می ش��ود ش��رکتی به نام شرکت 

مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده می شود تشکیل دهد.
ش��رکت وابسته به وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن 
با نام و متعلق به دولت خواهد بود. اساس��نامه ش��رکت ظرف سه ماه از طرف 
وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تأیید هیأت وزیران و تصویب 
کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارایی، دادگستری و پست و 
تلگراف مجلس��ین به مورد اجرا گذارده می شود. هر گونه تغییر و یا اصالح و 
الحاقی که در اساسنامه الزم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأیید 

هیأت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق الذکر به عمل خواهد آمد.
تبص�ره 1- مقصود از مخاب��رات در این قانون عبارت اس��ت از انتقال 
و ارس��ال عالیم و نوش��ته ها و تصاویر و صداها و هرگونه اطالعات دیگر به 

وسیله سیم یا بی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.
تبصره 2- ش��بکه های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتنداز 
مجموعه وس��ایل مخابراتی که برای اس��تفاده عموم دایر بوده و یا بعداً دایر 

خواهد شد.
تبصره 3- شبکه اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی 

که برای استفاده گروهها یا موارد خاصی که دایر بوده و یا بعداً دایر گردد.

ماده 2- تأس��یس، توسعه، نگهداری و بهره برداری شبکه های مخابرات 
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عمومی و آن قس��مت از ش��بکه های اختصاصی که با س��رمایه شرکت دایر 
خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

ماده 3- آیین نامه تأسیس ش��بکه های اختصاصی و شرایط آن از قبیل 
مدت اس��تفاده و موضوعات فنی و مالی مرب��وط به صدور اجازه و تجدید آن 
از طرف ش��رکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن به موقع 

اجرا گذارده می شود.

م�اده 4- تعرفه، خدمات مخابراتی و س��پرده و ودیعه و حق االش��تراک 
و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وس��ایل مخابراتی مشترکین از طرف 
شرکت، تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 1- مبلغی که درخواست کنندگان تأسیس شبکه های اختصاصی 
و اس��تفاده کنندگان از شبکه های مزبور باید ب���ه ش��رکت بپردازند از طرف 
ش��رکت پیش��نهاد و پس از تص�ویب مجمع عم�ومی به موق���ع اجرا گذارده 

خواهد شد.
تبصره 2- توافق درباره نرخهای بین المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت 

و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 5- شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده » 7 « این قانون مشمول 
معافیت مذکور در ماده » 26 « قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 
خواهند بود و نحوه دریافت عوارض ش��هری از ش��رکت و وس��ایل مخابراتی 

عم�ومی با موافقت وزرای کشور و پس�ت و تلگ�راف و تلف�ن خواهد بود.

ماده 6- آن قس��مت از سود شرکت که برای س��رمایه گذاری به منظور 
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توسعه اختصاص داده می شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

م�اده 7- ش��رکت می توان��د در اج��رای وظایف مقرر در ای��ن قانون با 
استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را 
به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهایی که براساس این 
ماده تش��کیل می گردد توس��ط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب 
هیأت وزی�ران توس���ط کمیس��یونی مرک�ب از کمیس��یونهای ام�ور اداری و 
اس���تخدامی و امور پس��ت و تلگراف و نیروی مجلس ش��ورای اس��المی به 

تصویب خواهد رسید.

ماده 8- ش��رکت می تواند با تصویب هیأت وزیران قس��متی از وظایف 
مربوط به خود را به مؤسسات بخش خصوصی واجد صالحیت واگذار نماید.

ماده 9- ش��رکت می تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین 
و مق��ررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسس��ات داخلی و خارجی 

تحصیل وام و یا اعتبار نماید.

ماده 10- از تاریخ تصویب اساس��نامه ش��رکت، کلیه تأسیسات و لوازم 
مرب��وط ب��ه مخابرات که متعلق به وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن اس��ت و 
همچنی��ن کلیه ابوابجمعی و حقوق و مطالب��ات و اموال منقول و غیر منقول 
ش��رکت سهامی تلفن ایران به ش��رکت منتقل می شود و نیز دیون و تعهدات 
شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف 

و تلفن به عهده شرکت خواهد بود.
تبصره 1- در مورد اراضی و امالکی که به موجب این قانون از شرکت 
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سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می گردد 
در صورتی که س��ند مالکیت به نام ش��رکت س��هامی تلفن ایران و یا دولت 
جمهوری اس��المی یا وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد این نوع امالک را 

در دفتر ثبت امالک به نام شرکت ثبت خواهد نمود.
تبصره 2- شرکت مکلف اس��ت کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این 
م��اده را که به موجب این قانون به ش��رکت منتقل می ش��ود، به ش��رح زیر و 
به انضم��ام کلی��ه مطالبات، پس از تصویب مجمع عموم��ی، جزو دارایی خود 

منظور نماید:
ال�ف – کلیه ابوابجمع��ی، حقوق، مطالبات و اموال منق��ول و غیر منقول 
ش��رکت س��هامی تلفن ایران، مطابق ترازنامه مص��وب 1350/12/29 

شرکت مذکور.
ب – اموال منقول و غیر منقول و تأسیس��ات و لوازم مربوط به مخابرات 
ک��ه متعلق به وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن ب��وده، مطابق آخرین 
عملکرد طرحهای مرب��وط و اطالعات و مدارک موجود در امور مالی 
و ذیحس��ابی طرحهای عمرانی وزارت مزبور با امور تس��ویه سازمان 
برنامه و بودجه بر حس��ب مورد براس��اس قیمت خرید یا قیمت تمام 

شده طرحهای مذکور.
ج – در مواردی که وجوه پرداخت ش��ده جهت طرح مش��خص باشد ولی 
رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد. 
شرکت می تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات 

آن از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

ماده 11- کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان 
وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن که به ش��رکت منتقل خواهند شد، مادام که 
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آیین نامه های اس��تخدامی ش��رکت مزبور به تصویب نرس��یده و به موقع اجرا 
گذارده نشد، از مقررات و آیین نامه های استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود.
آیین نامه اس��تخدامی ش��رکت، وضع اس��تخدامی کارکنان فوق را ب���ا 

رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.

ماده 12- هر گاه ش��رکت و ش��رکتهای تابعه موضوع ماده » 7 « این 
قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه های مخابرات و یا انبارها و 
یا هر قسمت احتیاج مربوط به وظایف اصلی شرکت نیازمند به تصرف اراضی 
اعم از دایر و یا بایر و یا ابنیه متعلق به دیگری باشد طبق مقررات ماده »29« 
قانون برنامه عمرانی چهارم کش��ور و بندهای آن براساس قیمت عادالنه روز 

خریداری و تصرف خواهد نمود.
تبصره – هیأت س��ه نفره موضوع بند » 1 « ماده » 29 « قانون برنامه 
عمرانی چهارم کش��ور در مورد این ماده متش��کل از وزیر پس��ت و تلگراف و 

تلفن و دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ماده 13- ش��رکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده » 7 « این قانون در 
صورت لزوم و احتیاج می توانند در طول ش��اهراهها و معابر عمومی به نصب 
وس��ایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز می توانند از دیوار و مس��تغالت و اماکن 
دولت��ی و خصوصی مش��رف به معاب��ر و اراضی تا آنجایی ک��ه موجب زیان، 
خرابی و س��لب استفاده متعارف از امالک مذکور نشود به منظور نصب وسایل 
مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلهای ارتباطی 
استفاده نمایند. در مورد حفاری مسیر کابلها قباًل باید موافقت وزارت راه و یا 

شهرداری جلب شود.
در صورت��ی که مالک بخواه��د در تغییر، تخریب و یا تجدید س��اختمان 
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اقدام نماید که مس��تلزم تغییر محل وسایل مخابراتی فوق الذکر باشد شرکت 
و شرکتهای تابعه مکلف اند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطالع به شرکت، 
نس��بت به تغییر محل وسایل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور 
مال��ک مجاز خواهد بود که نس��بت به عملیات مورد نظ��ر خود اقدام نماید و 

شرکتهای تابعه آن، حق مطالبه غرامت نخواهند داشت.
تبصره 1- در اراضی خارج از محدوده شهرها که در مسیر عبور خطوط 
مخابرات��ی زمین��ی و یا هوایی قرار می گیرند در صورتی ک��ه بر اثر عبور و یا 
نصب وس��ایل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و 
یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده » 12 « این 

قانون جبران نمایند.
تبصره 2- ش��رکت مکلف اس��ت در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید 
موجی دس��تگاههای خود را در مرکز و شهرس��تانها با تأیید وزارت پس��ت و 
تلگراف و تلفن پس از تصویب هیأت وزیران به ش��هرداریهای مربوط اعالم 
نمای��د. ش��هرداریها مکلف اند طب��ق تصویب نامه هیأت وزی��ران پروانه های 

ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.
تبصره 3- در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه و تقاضای 
شرکت، مراجع اجرایی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه 

اقدام و عمل خواهند کرد.
تبص�ره 4- در صورتی که در مس��یر خطوط ارتباط��ی هوایی و یا زمینی 
موانع��ی از قبیل درخت، چوب، آب و امثال آن بوده باش��د ش��رکت می تواند در 
صورت عدم توافق با مالک به ترتیب مقرر در ماده » 12 « این قانون اقدام نماید.

ماده 14- اش��خاص حقیقی و ی��ا حقوق�ی با توج�ه ب�ه م�واد » 2 « و 
» 3 « این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در 
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تأسیس، توسعه و بهره برداری شبکه های مخابراتی اختصاصی اقدام نمایند و 
در صورت تخلف، مقامات و ماموران انتظامی مکلف اند به درخواس��ت وزارت 
پس��ت و تلگراف و تلفن و یا ش��رکت از احداث و توس��عه و بهره برداری آن 

جلوگیری نمایند.
تبصره 1- هر کس از وسایل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار 
دارد به طور غیر مجاز اس��تفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می ش��ود و در 

نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.
در صورت تکرار، اش��تراک و یا اجازه اس��تفاده او لغو می ش��ود و با تجدید 
تقاضای اش��تراک یا اس��تفاده، پس از انقضای شش ماه با رعایت امکانات فنی 
پذیرفته خواهد شد. موارد استفاده غیر مجاز در آیین نامه ای که از طرف شرکت 

تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین می گردد.
تبصره 2- هر کس وس��یله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت 
دیگری قرار دهد، یا به عمد و س��وء نیت، ارتباط دیگری را مختل کند، برای 
بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی 
قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوط خواهد بود. برای بار 
دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه م����اه همراه با اخطار کتبی 
قطع و تجدید ارتباط مس��تلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه های مربوط 
خواهد بود و برای بار س��وم ش��رکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و 
اقدام ب������ه جمع آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را 

پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.

م�اده 15- گزارش آن عده از مأموران وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن 
و یا ش��رکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوس��طه باشند، 
تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادس��تان شهرس��تان فرا گرفته باش��ند و 
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با معرفی ش��رکت با امضای دادس��تان شهرس��تان برای آنها کارت شناسایی 
عکس دار صادر ش��ده باش��د در مورد وظایف مربوط به آنها در حکم گزارش 

ضابطین دادگستری خواهد بود.

ماده 16- آن قس��مت از قانون ملی ش��دن ارتباطات تلفنی در سراسر 
کش��ور مصوب 20 آذر ماه 1331 و س��ایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر 
این قانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب 16 اسفند ماه 
1331 کمیس��یون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس از 

تصویب اساسنامه شرکت ملغی خواهد بود.
قانون فوق مش��تمل بر ش��انزده ماده و ش��انزده تبصره پ��س از تصویب 
مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 1350/2/14، در جلسه روز شنبه 
بیس��ت و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس 

سنا رسید.

روزنامه رسمی شماره 10704 – 1360/9/4
شماره 86694 – 1360/8/21

قانون راجع به پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی کارمندان 
وزارت پست و تلگراف و تلفن که در بخشها و روستاها برای 

شرکت مخابرات اضافه کاری انجام می دهند
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ماده واحده – به ش��رکت مخابرات ایران اجازه داده می ش��ود که بنا به 
تش��خیص و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن در صورت نداشتن کارمند 
در بخشها و روستاها از کارمندان و یا کارگزاران پست شاغل در همان محل 
جهت انجام خدمات مخابراتی در غیر ساعات اداری استفاده نموده و در قبال 
انجام خدمات محوله به آنان فوق العاده اضافه کار س��اعتی از محل اعتبارات 

مصوب شرکت و با رعایت مقررات مربوطه پرداخت نماید.
قانون فوق مش��تمل بر ماده واحده در جلس��ه روز یکشنبه سوم آبان ماه 
یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید شورای 

نگهبان رسیده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی     
رییس مجلس شورای اسالمی     





فصل دوم

اساسنامه شرکت مخاربات اریان
مصوب  سال  1387

) سهامی عام (

شماره ثبت 325081
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بخش اول
مقدمه، نام، نوع، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت

مقدمه
با توجه به اینکه ش��رکت مخابرات ایران به موجب قانون تاسیس شرکت 
مخابرات ایران مصوب 29 خرداد ماه 1350 تش��کیل و با عنایت به ماده 587 
قانون تجارت از تاریخ ایجاد، واجد شخصیت حقوقی گردیده و در اجرای اصل 
44 قانون اساس��ی و به موجب ماده 7 قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی ای��ران و تصویب نامه هیئت وزیران 
به ش��ماره 28627/ت/39760 مورخ 87/2/29 به شرکت سهامی عام تبدیل 
گردیده و طی ش��ماره 325081 به عنوان ش��رکت س��هامی عام در اداره ثبت 
ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری ثبت گردیده اس��ت. در اجرای بند 3 ماده 
18 قان��ون، اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون 
اساس��ی، اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 با اصالحاتی به شرح 
مواد آتی در مجمع عمومی ش��رکت مخابرات ای��ران تصویب و پس از تنفیذ 
هیئت واگذاری، جایگزین اساسنامه سابق می شود و متعلق به دارندگان سهامی 

است که طبق مقررات اساسنامه حاضر، سهم به آنها تعلق خواهد گرفت.

ماده 1- نام و نوع شرکت 
نام شرکت عبارتست از شرکت مخابرات ایران ) سهامی عام ( که در این 



اساسنامه شركت مخابرات ايران )سهامی عام( /  19

اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می شود.

ماده 2- موضوع شرکت
موضوع شرکت عبارت است از :

الف – موضوعات اصلی :
انج��ام کلیه فعالیتهای مرتبط با قانون تأس��یس ش��رکت مخابرات ایران 
مصوب س��ال 1350 در راس��تای ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و 
هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات )ICT( از جمله 

موارد ذیل ب����ه استثنای شبکه های مادر مخابراتی.
• ایج��اد و بهره برداری ش��بکه های تلفن ثابت، س��یار، انتق��ال داده ها و 
محتوی، به طوری که در حوزه ش��بکه های غیر مادر مخابراتی، ایجاد 
و توزی��ع کام��ل و یکپارچه خدم��ات فناوری اطالع��ات و ارتباطات 

امکان پذیر باشد.
• تدوین پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامه های بلند 
مدت و میان مدت مخابرات و فناوری اطالعات در چارچوب مقررات 

مربوطه برای ارائه به مراجع ذیصالح.
• تصویب طرح های جامع مخابرات و فناوری اطالعات در حوزه وظایف 

شرکت.
• نظ��ارت و ارزیابی عملکرد ش��بکه های مخابراتی ش��رکت های تابعه و 

وابسته در چارچوب قوانین و مقررات.
• تدوین ضوابط و اس��تانداردهای مربوط به طراحی، تأس��یس، توس��عه، 
نگهداری و بهره برداری از ش��بکه های مخابراتی در شرکت های تابعه 
با رعایت ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و نظارت بر حسن 

اجرای آنها.
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• تدوین و پیش��نهاد نرخ تعرفه های مرتبط با فعالیت ش��رکت به مراجع 
ذیصالح.

ب – موضوعات فرعی :
• اخذ هرگونه وام و تس��هیالت مالی از منابع داخلی و خارجی و انتش��ار 

اوراق مشارکت.
• مدیریت، توس��عه و تامین منابع مالی و اس��تفاده بهینه از این منابع از 
طری��ق گ�����ردش منابع مالی بین ش��رکت و ش��رکت های تابعه و 

وابسته.
• جذب و جلب س��رمایه های داخلی و خارجی برای توس��عه و پیش��برد 

فعالیت های شرکت.
• اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری صنعتی، بازرگانی و خدماتی 
داخل یا خارج از کش��ور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در چارچوب 

قوانین و مقررات.
• بررسی، مطالعه و سایر اقدامات الزم برای توسعه فناوری، انتقال دانش 
فنی و اطالع رس��انی در زمین��ه مخابرات و فناوری اطالعات در حوزه 

وظایف شرکت.
• حمای��ت از توس��عه فعالیت های آموزش��ی و پژوهش��ی در زمینه های 
تخصص��ی مرتبط ب��ا مخابرات و فن��اوری اطالعات و پش��تیبانی از 

برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز شرکت.
• حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توس��عه منابع انس��انی و سایر 

عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره وری شرکت.
• نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی ش��رکتهای تابعه و انجام بازرسی 

و حسابرسی های الزم.
• آماده س��ازی ش��رکتهای تابعه قاب��ل واگذاری، تعیین قیم��ت و برنامه 
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زمان بندی فروش سهام آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
• ایج��اد، انحالل، واگذاری، تجدید س��ازمان و انتق��ال وظایف و نیروی 

انسانی شرکتهای تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
• عضوی��ت و مش��ارکت در مجام��ع و نهادهای تخصص��ی منطقه ای و 

بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
• برق��راری امکان مبادله اطالعات فنی، علمی و بازرگانی و نیز برقراری 
ارتباط��ات مالی در زمینه امور محوله بین ش��رکت مخابرات ایران با 

شرکتهای تابعه و شرکتهای تابعه با یکدیگر.

ماده 3 - مدت شرکت 
فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده 4 - تابعیت و مرکز اصلی شرکت
تابعیت ش��رکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت ش��هر تهران در استان 
تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط 
به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باش��د، لیکن تعیین و تغییر نشانی در 
همان ش��هر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره 
ش��رکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کش��ور، شعبه یا نمایندگی 

دایر یا منحل نماید.
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بخش دوم
سرمایه و سهام

ماده 5 - میزان سرمایه و تعداد سهام
سرمایه ش��رکت مبلغ45.873.655.652.000 ریال، ) چهل و پنج هزار و 
هش��تصد و هفتاد و س��ه میلیارد و ششصد و پنجاه و پنج میلیون و ششصد و 
پنجاه و دو هزار ریال ( است که به 45.873.655.652 سهم عادی یک هزار 

ریالی با نام تقسیم شده و تمامًا پرداخت گردیده است.

ماده 6 - ورقه سهم
کلیه س��هام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و 
دارای شمارة ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این 
اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود :

• نام شرکت و شمارة ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها و سازمان بورس 
و اوراق بهادار،

• شمارة ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
• مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن،

• نوع سهام،
• مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،

• تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،
• نام و شماره ملی دارنده سهم،
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ماده 7 - انتقال سهام
نقل و انتقال س��هام ش��رکت، تا زمانی که از بورس حذف نش��ده باشد 
منحصراً از طریق ب����ورس اوراق بهادار امکان پذیر می باشد. انتقال سهام 
بایس��تی در دفتر ثبت سهام ش��رکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا 
نمایندة قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل 
و نش��انی انتقال گیرن��ده نیز از نظ��ر اجرای تعهدات ناش��ی از نقل و انتقال 
س��هام باید در دفتر ثبت س��هام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل 
یا نمایندة او برس��د. تش��ریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و 
ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معامالت در بورس اوراق بهادار ناشی 
می شود تابع مقررات بورس خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام 
ش��رکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی 

سهامداران است.

ماده 8 - غیر قابل تقسیم بودن سهام
سهام ش��رکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مش��اع سهام باید در برابر 

شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.
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بخش سوم
تغییرات سرمایه شرکت

ماده 9 - مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه
تغییرات س��رمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد 
قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و دس��تورالعمل ثبت و عرضه عمومی 

اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می شود.

ماده 10 - تصویب تغییرات سرمایه
هرگونه تغییر در س��رمایه ش��رکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در 
صالحیت مجمع عمومی فوق العاده اس��ت. دعوت از این مجمع برای بررسی 
موضوع تغییر س��رمایه، موکول به اعالم تأیید س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می باشد.
تبص�ره : مجمع عمومی فوق الع��اده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد 
پ��س از اخذ مجوز از س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، ظرف مدت معینی که 
نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این 

مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده 11 - شیوة افزایش سرمایه
سرمایه ش��رکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات 
مربوطه از طریق صدور س��هام جدید قابل افزایش می باشد. تأدیه مبلغ اسمی 
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سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است :
• پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،

• تبدیل مطالبات نقدی حال شدة اشخاص از شرکت به سهام جدید،
• انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام 

جدید به سرمایه شرکت،
• تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام،

تبصره : انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده 12 - تأدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات
در صورت تصویب افزایش س��رمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، 
در مجمع عمومی فوق العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران 

موکول به اعالم موافقت هر یک از آنان می باشد.
تبصره : مطالبات نق�دی س��هامداران بابت س��ود با تصویب یا اج�رای 
افزایش س��رمایه از این محل، حال ش��ده تلقی گردی��ده و در صورت مطالبه 

سهامداران پرداخت می شود.

ماده 13 - حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام 
جدید به نس��بت سهامی که مالک می باش��ند، حق تقدم دارند. این حق قابل 
نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین 
می ش��ود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویس��ی تعیین می گردد، شروع 

شده و کمتر از 60 روز نخواهد بود.

ماده 14 - اعالم افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم
گواهی نامة حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی 
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به آخرین آدرس اعالم شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، ارس��ال شود. اعالمیه پذیره نویسی س��هام جدید باید ضمن درج در 
روزنامه کثیراالنتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطالع 

سهامداران برسد.
 

ماده 15 - صرف سهام
مجم��ع عمومی فوق العاده می تواند به پیش��نهاد و گ��زارش هیئت مدیره 
مقرر نماید که برای افزایش س��رمایه، س��هام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ 
اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوه صرف اضافه ارزش سهام 

فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

ماده 16 - کاهش سرمایه
عالوه بر کاهش اجباری س��رمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایة 
ش��رکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، 
در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط 
بر آنکه بر اثر کاهش س��رمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد 
نش��ود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت 

متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می شود.

ماده 17 - انتشار اوراق مشارکت
ش��رکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، نسبت 
به انتش��ار اوراق مش��ارکت اقدام نماید. دعوت از مجمع عمومی عادی جهت 
بررس��ی موضوع انتشار اوراق مشارکت، موکول به اعالم تأیید سازمان بورس 
و اوراق به��ادار مبن��ی بر رعایت مقررات ثبت و عرض��ه عمومی اوراق بهادار 
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می باشد. مجمع عمومی عادی می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت 
معینی که نباید از دو س��ال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار، نس��بت به انتش��ار اوراق مش��ارکت تا مبلغ معینی که مجمع 

مشخص نموده است، مبادرت نماید.
تبصره : انتش��ار اوراق مش��ارکت قابل تبدیل و یا تعویض با س��هام با 

تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.
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بخش چهارم
مجامع عمومی

ماده 18 - وظایف و اختیارات مجامع عمومی
وظای��ف و اختیارات مجام��ع عمومی عادی و فوق العاده ش��رکت، همان 
وظای��ف و اختی��ارات مندرج در قانون تجارت ب��رای مجامع عمومی عادی و 
فوق العاده ش��رکت های سهامی عام اس��ت. مجامع عمومی شرکت با رعایت 

مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند :
1- مجم�ع عمومی عادی : این مجمع باید حداقل هر س��ال یکبار، 
حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد 

زیر تشکیل شود :
• استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،

• استماع گزارش بازرس یا بازرسان،
• بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل،

• تصویب میزان سود تقسیمی،
• تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،

• تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
• تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت،

• انتخاب مدیران،
• انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام،

• س��ایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی 
عادی می باشد.
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2- مجمع عمومی فوق العاده : این مجمع در هر زمان جهت بررسی 
موارد زیر تشکیل می شود :

• تغییر در مفاد اساسنامه،
• تغییر در میزان سرمایه ) افزایش یا کاهش (،

• انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
• انحالل شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت

تبص�ره : تفویض تص�وی��ب می�زان پاداش و ح���ق حض�ور اعض�ای 
هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد.

ماده 19 - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری
در کلیه مجامع عمومی، صاحبان س��هام می توانند شخصًا، یا وکیل یا قائم 
مقام قانونی اشخاص حقیقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر 
از تعداد س��هام خود به ش��رط ارائه مدرک وکالت ی��ا نمایندگی حضور به هم 

رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.
تبصره : در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید ب��ا ارائه یکی از 

مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت :
• اعالمیه خرید سهام،

• گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام،
• اصل ورقه سهام.

• تأییدیه س��هامداری صادر ش��ده توسط شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

ماده 20 - آگهی دعوت به مجامع عمومی
برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشاری 
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که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و همچنین درج آگهی 
در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. 
دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده 21 - دستور جلسه
دستور جلس��ه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. 
تمامی موارد دس��تور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد 
مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقس��یم س��ود و 
اندوخته ه��ا و تغیی��ر موضوع فعالی��ت، قابل طرح در بخش » س��ایر موارد « 
نمی باش��د. موضوعاتی که به اس��تثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی 
نش��ده اس����ت، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد ب��ود، مگر اینکه کلیه 
صاحبان س��هام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در 

دستور جلسه رأی دهند.

ماده 22 - هیئت رئیسه مجمع
مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و 
دو ناظر اداره می ش��ود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و 
در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت 
مدیره انتخاب ش��ده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا 
کلیة آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر 
در جلسه یا اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز 
به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منش��ی از بین صاحبان س��هام یا غیر آنها از 

طرف مجمع انتخاب می شوند.
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ماده 23 - طریقه اخذ رأی
اخذ رأی به صورت شفاهی، مثاًل با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعالم 
موافقت صورت می پذیرد. در صورتی که به تش��خیص بازرس قانونی شرکت 
به دلی��ل ترکیب س��هامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت ش��فاهی 

امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.
تبصره : اخ��ذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، 

الزامًا به صورت کتبی خواهد بود.

 ماده 24 - حد نصاب ضروری رسمیت مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقاًل بیش از نصف س��هامی که 
حق رأی دارند ضروری اس��ت. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل 
نش��ود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان 

سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد.
مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 25 - اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی
در مجم��ع عمومی عادی، تصمیمات همواره ب��ا اکثریت نصف به عالوه 
یک آراء حاضر در جلس��ه رس��می معتب��ر خواهد بود، مگ��ر در مورد انتخاب 
مدیران و بازرس��ان که اکثریت نسبی کافی اس��ت. در مورد انتخاب مدیران 
تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی ک�����ه باید انتخاب ش��وند ضرب 
می ش��ود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. 
رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل 

باشد تقسیم کند.
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ماده 26 - حد نصاب ضروری برای رس�میت مجمع عمومی 
فوق العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق 
رأی دارند حاضر باش��ند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، 
مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک 
س��وم سهامی که حق رأی دارند رس��میت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود 
مش��روط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات 
مجم��ع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو س��وم آراء حاضر در جلس��ه 

رسمی، معتبر خواهد بود.
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بخش پنجم
هیئت مدیره

ماده 27 - تعداد اعضای هیئت مدیره 
شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج عضو نفر اصلی اداره می شود 
که بوس��یله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان س��هام انتخاب می شوند و 

همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. 
تبصره 1 : مجمع عمومی عادی می تواند عالوه بر اعضای اصلی نسبت 
به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید. 
تبصره 2 : حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیر 
موظف و دارای تحصیالت مالی ) حس��ابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، س��ایر 

رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی و تجربیه مرتبط ( باشد. 

ماده 28 - تکمیل اعضای هیئت مدیره 
در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب 
مقرر ش��ود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره 
موظف اس��ت حداکثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی ش��رکت را 

جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند. 
تبص�ره : در صورتی که اش��خاص حقوقی عضو هیئ��ت مدیره نماینده 
حقیق��ی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا 
به هر دلیلی این پس��ت به مدت یک ماه بالتصدی بماند، در حکم اس��تعفای 

شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد. 
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 ماده 29 - استعفای اعضای هیئت مدیره 
در صورتی که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از س��مت خود استعفاء دهد، 

باید حداقل 30 روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطالع دهد. 

ماده 30 - غیبت در جلسات هیئت مدیره 
ع��دم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی بیش از چهار 
جلس��ه متوالی یا شش جلس��ه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر 
موج��ه، خود ب��ه خود موجب س��لب عضویت وی در هیئت مدیره می ش��ود. 

تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیئت مدیره است. 

ماده 31 - مدت ماموریت مدیران 
مدت ماموریت مدیران دو سال است. ماموریت آنها تا وقتی که تشریفات 
راجع ب��ه ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انج��ام گیرد خود به خود ادامه 
پیدا می کند. تجدید انتخ��اب اعضای هیئت مدیره و اعضای علی البدل برای 

دوره های بعد بالمانع است. 

ماده 32 - سهام وثیقه 
هر یک از مدیران باید حداقل یکهزار س��هم از س��هام شرکت را در تمام 
م��دت ماموری��ت خود دارا باش��د و آن را به عنوان وثیقه به صندوق ش��رکت 
بس��پارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات 
مدیران منفرداً یا مشترکًا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل 
انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را در شرکت 
دریافت نداش��ته است، س��هام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی 
خواهد ماند. وثیقه بودن این س��هام مانع اس��تفاده از حق رأی آنها در مجامع 
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عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. 

 ماده 33 - رئیس، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره 
هیئ��ت مدیره در اولین جلس��ه خود، که حداکثر ظرف ی��ک هفته بعد از 
جلس��ه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده اس��ت تشکیل 
خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص 
حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت 
نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و 
نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باش��ند. در صورت غیبت رئیس و 
نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین 
می نماین��د تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از 

خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید. 

ماده 34 - تشکیل جلسات هیئت مدیره 
ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می شود. 
هیئت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یکماه تجاوز نکند و به دعوت 
کتب��ی رئی��س یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در 
موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تش��یکل جلس��ه خواه��د داد. بین تاریخ 
ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد 
ش��د. چنانچه در هر یک از جلس��ات هیئت مدیره، تاریخ تش��کیل جلسه بعد 
تعیین و در صورت جلس��ه قید ش��ود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در 
همان جلس��ه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیره 
در مرکز اصلی ش��رکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده 

باشد تشکیل خواهد شد. 



36  /  اساسنامه شركت مخابرات ايران )سهامی عام(

ماده 35 - حد نصاب و اکثریت الزم برای رس�میت جلس�ه 
هیئت مدیره 

جلس��ات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای 
هیئت مدیره در آن جلس��ات حضور داشته باش��ند. تصمیمات هیئت مدیره با 

موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. 
 

ماده 36 - صورت جلسات هیئت مدیره 
برای هر یک از جلس��ات هیئت مدیره، باید صورت جلسه تنظیم شود که به 
امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد، نام مدیران حاضر و غایب و خالصه ای 
از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه 
ذکر می گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در 

صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

ماده 37 - اختیارات هیئت مدیره 
هیئ��ت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام ش��رکت و ه��ر نوع عملیات و 
معامالت مربوط به موضوع ش��رکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در 

صالحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل : 
نمایندگ��ی ش��رکت در براب��ر صاحبان س��هام، کلی��ه ادارات دولتی و   -1
غیردولتی، موسسات عمومی، مرجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 

تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل   -2
اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحالل نمایندگیها یا شعب در   -3

هر نقطه از ایران یا خارج از ایران 
تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد   -4

پیش بینی و تصویب بودجه ساالنه شرکت   -5
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افتتاح هر نوع حس��اب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک های   -6
داخل و خارج کشور و موسسات قانونی دیگر 

دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت   -7
صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی   -8

انعق��اد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فس��خ و ی��ا اقاله آن در مورد   -9
اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه 
عملیات و معامالت مذکور در ماده 2 اساس��نامه و اتخاذ تصمیم در مورد 

کلیه ایقاعات، 
10-  اتخ��اذ تصمی��م در مورد امور مرتبط با ثب��ت و معامله کلیه حقوق 
غیرم��ادی یا معنوی از جمل��ه هرگونه حق اختراع، نام یا عالئم تجاری و 

صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره 
11-  به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار 

و استرداد آنها 
12-  تحصیل تس��هیالت از بانک ها، ش��رکت ها و موسس��ات رسمی با 

رعایت مقررات اساسنامه حاضر 
13-  رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن 

و لو کراراً 
14-  اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی 
و کیفری اقامه ش��ده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا 
غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ 
دفاع از ش��رکت در مقابل هر دعوای اقامه ش��ده علیه شرکت چه کیفری 
و چ��ه حقوقی در هر ی��ک از مراجع قضایی ی��ا غیرقضایی،  اختصاصی 
ی��ا عمومی و دیوان عدال��ت اداری؛ با حق حض��ور و مراجعه به مقامات 
انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از 
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جمله حضور در جلس��ات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، 
واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست 
یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، 
تعیی��ن جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی ش��رط داوری یا توافقنامه 
داوری و ارج��اع دعوا ب��ه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ) با حق 
صلح یا بدون آن ( ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواس��ت صدور 
برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب 
آنها، تعیین مصدق و کارش��ناس، انتخ��اب و عزل وکیل و نماینده با حق 
توکیل مک��رر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثال��ث و دفاع از دعوای ثالث، 
دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای 
ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از 

جرائم و امور مشابه دیگر، 
15-  تنظیم صورت های مالی س��االنه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و 

ارایه آن به بازرس و حسابرس 
16-  تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع س��ه ماهه و ارائه 

صورت های مالی 6 ماهه به بازرس و حسابرس 
17-  دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها 

18-  پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی 
19-  پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 

20-  پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده 
21-  بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت 

22-  اتخاذ تصمیم در مورد اس��تفاده از خدمات مشاورین و کارشناسان 
داخلی و خارجی 

23-  اخ��ذ ودیعه از متقاضیان تلفن ثابت و س��یار برابر مقرارت واگذاری 
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خدمات یاد شده از طریق شرکتهای تابعه 
24-  اخذ هرگونه س��پرده از متقاضیان استفاده از خدمات مخابراتی برابر 

مقررات مربوطه از طریق شرکتهای تابعه 
25-  نظارت بر حس��ن اجرای وظایف و نظارت بر امور مدیریت و نظام 

مالی شرکتهای تابعه و انجام بازرسی و حسابرسیهای الزم 
26-  تصویب ضوابط تعیین اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه 

ماده 38 - پاداش اعضاء هیئت مدیره 
هر س��ال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن اس��ت نسبت به معینی از 
س��ود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت 
در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد 

سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. 

ماده 39 - معامالت مدیران با شرکت 
اعض��ای هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت و همچنین موسس��ات و 
ش��رکت هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل ش��رکت شریک یا عضو 
هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باش��ند، نمی توانند بدون تصویب هیئت مدیره 
در معامالتی که با ش��رکت یا به حس��اب شرکت می ش��ود به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این گونه معامالت در 

قانون تجارت مقرر شده است. 

ماده 40 - اعطای وام یا اعتبار به مدیران 
مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق 
ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند 
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دی��ون آن��ان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملی��ات به خودی خود باطل 
اس��ت. ممنوعیت مذکور دراین ماده ش��امل اش��خاصی نیز که به نمایندگی 
ش��خص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند 
و همچنین ش��امل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد و اوالد و برادر 

و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می گردد. 

ماده 41 - رقابت مدیران با شرکت 
مدی��ران و مدیرعامل نمی توانن��د معامالتی نظیر معامالت ش��رکت که 
متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات 
این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان ش��رکت گردد، مس��ئول 
جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم اس��ت از ورود خس��ارت 

یا تقویت منفعت.

ماده 42 - مدیرعامل 
هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج 
به عنوان مدیرعامل ش��رکت انتخاب نماید و ح��دود اختیارات، مدت تصدی، 
حقوق و س��ایر ش��رایط اس��تخدامی او را تعیین کند. هیئ��ت مدیره می تواند 
قس��متی از اختیارات مش��روحه در ماده 37 را به مدیرعام��ل تفویض نماید. 
مدیرعامل ش��رکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت 
محس��وب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو 
هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره 
بیش��تر نخواهد بود. مدیرعامل ش��رکت نمی تواند درعی��ن حال رئیس هیئت 

مدیره شرکت باشد. 
تبصره : نام، مش��خصات و ح��دود اختیارات مدیرعامل، باید با ارس��ال 



اساسنامه شركت مخابرات ايران )سهامی عام( /  41

نس��خه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعالم و پس از 
ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. 

ماده 43 - بالتصدی بودن سمت مدیریت عامل 
در صورتی که به دلیل اس��تعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت 
مدیرعاملی ش��رکت بالتصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یکماه با 
رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که 
انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب 
مدیرعام��ل مطاب��ق این ماده، یک نفر را به عنوان نماین��ده با دارا بودن کلیه 
وظایف و مسئولیت های مدیرعامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید. 

 
ماده 44 - صاحبان امضای مجاز 

کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هیئت 
مدیره تعیین کند، امضاء می شود. اسامی این اشخاص طی صورت جلسه ای به 

اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی اعالم می شود. 
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بخش ششم
بازرس

ماده 45 - انتخاب بازرس 
مجمع عمومی عادی در هر س��ال باید از بین موسسات حسابرسی معتمد 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و علی البدل را برای انجام 
وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه 

شرکت، برای مدت یکسال تعیین نماید. 

ماده 46 - وظایف بازرس 
بازرس عالوه بر مس��ئولیت های قانونی، وظایف و مس��ئولیت های زیر را 

برعهده دارد : 
1( اظهار نظر در خصوص صورت های مالی ب���راس��اس اس��تانداردهای 
حس��ابداری و حسابرسی ملی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی 

مصوب سازمان بورس و اوراق بهاردار 
2( ارائ��ه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین 

و مقررات توسط مدیران 

ماده 47 - حق الزحمه بازرس 
حق الزحمه بازرس توس��ط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد. بازرس، 
مدی��ران، کارکنان و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات 
دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند 
یا در معامالت با ش��رکت یا به حس��اب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

شرکت نمایند.
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بخش هفتم
حسابهای شرکت

ماده 48 - سال مالی 
سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می شود و در روز 

آخر ماه اسفند به پایان می رسد. 

ماده 49 - حساب های ساالنه 
هیئت مدیره ش��رکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال 
مالی، صورت های مالی ش��رکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع 

عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید. 

ماده 50 - صورت های مالی 
صورت های مالی حسابرس��ی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت 
4 ماه پس از انقضای س��ال مالی ش��رکت برای تصوی��ب به مجمع عمومی 

عادی تقدیم گردد. 

ماده 51 - اندوخته قانونی و اختیاری 
وضع اندوخته قانونی از س��ود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام 
می ش��ود. به پیش��نهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن 
است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. 
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بخش هشتم
انحالل و تصفیه شرکت

ماده 52 - موارد اختیاری انحالل شرکت 
مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی 
به انحالل شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دالیل و 
عواملی باش��د که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحالل شرکت 
را ارائ��ه نموده ان��د. این گزارش باید قبل از ط��رح در مجمع در اختیار بازرس 
ش��رکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری 
در خصوص پیش��نهاد هیئ��ت مدیره بدون قرائت گ��زارش بازرس در مجمع 
امکان پذیر نمی باش��د. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحالل اختیاری 

شرکت، با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

ماده 53 - تصفیه 
هر گاه ش��رکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با 

متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. 
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بخش نهم
سایر موارد

ماده 54 - مقررات بورس اوراق بهادار 
تا زمانی که نام ش��رکت در فهرس��ت شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار درج ش��ده باش��د، کلیه ارکان ش��رکت ملزم و متعهد به رعایت 
مقررات ابالغ ش��ده توسط س��ازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بورس 

اوراق بهادار که در آن پذیرفته شده، می باشند. 

ماده 55- موضوعات پیش بینی نشده 
مواردی که در این اساس��نامه پیش بینی نش��ده اس��ت، مش��مول قانون 
تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی ایران و س��ایر قوانین و 

مقررات جاری خواهد بود.

ماده 56 - مواد اساسنامه 
این اساسنامه، مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره بوده و در تاریخ 1387/4/19 
به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رس��یده است. هرگونه تغییر در مفاد این 

اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. 

رئیس مجمع                     ناظران                     منشی 





فصل سوم

رپواهن فعالیت شرکت مخاربات اریان
مصوب  سال  1386



وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بسمه تعالی

رپواهن اراهئ خدمات تلفن همراه، تلفن اثبت و ارتباطات داده اه

رد     راستای     اجرای    سیاست اهی    کلی    اصل    44      اقنون    اساسی     و مصوهب     شماره    35     مورخ 
کمیسیون تنظیم مقررات  ارتباطات،  رپواهن  اراهئ   خدمات تلفن   همراه، تلفن اثبت   و  

 86/11/21
ارتباطات   داده اه   با   استفاده از شبکه اهی موجود   و توسعه اهی آتی  بصورت غیر  انحصاری   هب شرکت  
مخاربات اریان هب شماره ثبت 325081  که  رد  اداره ثبت شرکت اه   و   مالکیت معنوی   هب  ثبت  رسیده 

است، اعطاء می شود   ات  حسب  شرایط   و   الزامات   مندرج  رد موافقت انمه   رپواهن  و پیوست اهی 

آن  شامل 33  ماده   و   5   پیوست   که  جزء  الینفک  رپواهن  می باشد   با  رعایت  ساری  قوانین  و مقررات   
م نماید. مربوط   رد قلمرو جمهوری اسالمی اریان نسبت هب اراهئ خدمات موضوع رپواهن اقدا

رد  صورتیکه   هب علت  نقض  شرایط  موافقت انمه   رپواهن   یا    مفاد    پیوست اهی   آن   و  یا   مستند   هب 
قوانین   و  مقررات   جاری  کشور   موجبی   ربای لغو   رپواهن  فراهم نگردد،   این  رپواهن  ربای  مدت  پازنده 

سال از اتریخ صدور معتبر و الزم االجراء می باشد.

محمود خسروی      
معاون وزری و رئیس سازمان       
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ماده 1. تعاریف
اصطالحات مورد اس��تفاده در این موافقت نامه پروانه دارای معانی مندرج 
در این ماده می باش��ند. سایر اصطالحات مورد استفاده در این موافقتنامه، در 
موارد مقتضی، دارای همان معانی مقرر در قوانین و یا مقررات )طبق تعریفی 

که از قوانین و مقررات ذیاًل درج شده است( خواهند بود.

1. 1 پروانه
حق اعطا شده به دارنده پروانه توسط سازمان برای ایجاد، بهره برداری و توسعه 

شبکه های موضوع پروانه در قلمرو فعالیت به منظور ارائه خدمات موضوع پروانه.

2. 1 شبکه موضوع پروانه
تجهیزات��ی که دسترس��ی و ایجاد ارتب��اط برای ارائه س��رویس را برای 

مشترکین فراهم می کند. شامل 
1. شبکه ارتباطات رادیویی سیار با حداقل استاندارد جی اس ام نسل دو )2(

2. شبکه تلفن ثابت بدون محدودیت در فناوری
3. شبکه ارتباطات داده بدون محدودیت در فناوری

که ش��امل مراکز س��وئیچینگ، ایستگاه ها و س��ایر تجهیزات الزم برای 
کارکرد صحیح آنها در محدوده اس��تان ) به استثنای شبکه زیرساخت مادر و 

دروازه های ارتباطات بین المللی ( می باشد.
تبصره 1 : مجوز ارائه خدمات نس��ل سوم ) 3G ( در حوزه تلفن همراه 
پس از سپری شدن دوره حفاظت قید شده در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه 
براساس درخواست دارنده پروانه و شرایط و ضوابط مربوطه، صادر خواهد شد.

تبصره 2 : تأکید می شود که موضوع فعالیت پروانه نباید به هیچ عنوان 
باعث ایجاد انحصار گردد.
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3. 1 خدمات موضوع پروانه
هرگونه خدمات مخابراتی شامل خدمات صوت و داده و ارزش افزوده اعم 
از محل��ی، ملی و بین المللی و اج��اره خطوط انتقال در اختیار در محدوده غیر 
زیرس��اخت مادر که در ش��بکه های موضوع پروانه ) با رعایت تبصره های بند 

فوق ( توسط دارنده پروانه عرضه می شود.
تبص�ره : تأکی�د می ش���ود ک�ه دارن���ده پروان�ه موظ���ف ب�ه رعایت 

شرای�ط رقابت نسبت به شرکتهای مجاز دارای پروانه می باشد.

4. 1 مدت اعتبار
مدت زمانی است که دارنده پروانه می تواند در چارچوب پروانه فعالیت نماید.

5. 1 دارنده پروانه
شخص حقوقی مش��خص شده در پیوست 1 که پروانه به وی اعطا شده 
اس��ت و مجاز به ایجاد ش��بکه موضوع پروانه بمنظ��ور ارائه خدمات موضوع 

پروانه در قلمرو فعالیت براساس چارچوب پروانه می باشد.

6. 1 قلمرو فعالیت
سرزمین رسمی جمهوری اسالمی ایران.

7. 1 وزارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.

8. 1 سازمان
عبارت است از س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که براساس 
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قان��ون » وظایف و اختی��ارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات « مصوب 
1382/9/19 تش��کیل گردیده یا هر س��ازمانی که به طور قانونی در ایران در 
آینده تشکیل و به آن اختیار قاعده مند سازی بخش ارتباطات تفویض شود.

9. 1 کمیسیون
عبارت است از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.

10. 1 شرکت ارتباطات زیرساخت
نهاد حقوقی دولتی که دارای اختیار تملک و بهره برداری از شبکه زیرساخت 
مادر و یا دروازه های ارتباطات بین المللی کش��ور می باش��د که بموجب قانون 
تأسیس گردیده و ساختار آن ممکن است در آینده به موجب قانون تغییر نماید.

11. 1 ارائه کننده خدمات مخابراتی
بخش دولتی، خصوصی یا عمومی که به وی پروانه ایجاد و یا بهره برداری 
از یک شبکه مخابرات عمومی و یا ارائه خدمات مخابراتی عمومی، در قلمرو 

مورد پروانه اعطاء شده است.

12. 1 تاریخ شروع
تاریخ ش��روع ش��بکه موضوع پروانه تاریخی اس��ت که موافقتنامه پروانه 

توسط سازمان و دارنده پروانه به امضاء برسد.

13. 1 تاریخ الزم االجرا شدن
تاریخ الزم االجرا شدن و تاریخ شروع در این پروانه همزمان هستند.



60  /  پروانة فعالیت شركت مخابرات ايران

14. 1 سال قراردادی 
دوره دوازده ماه��ه از تاریخ الزم االجرا ش��دن موافقت نامه اعطای پروانه 

برای سال اول و سالروز تاریخ الزم االجرا شدن برای سالهای بعد.

15. 1 اتصال متقابل
اتصال فیزیکی ش��بکه دارنده پروانه به سایر شبکه های مخابراتی دارای 
پروانه در قلمرو فعالیت که بر اساس شرایط مربوطه برای دارنده پروانه و سایر 

اپراتورها الزم االجرا است.

16. 1 شبکه انتقال
ش��بکه ای متشکل از خطوط انتقال در محدوده اس��تان به غیر از شبکه 

زیرساخت مادر.

17. 1 مشترک
هر فرد حقیقی یا شخص حقوقی که بموجب قرارداد با دارنده پروانه، و در 
قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و اس��تفاده از سرویس های آن از 
طریق ش��بکه های موضوع پروانه می باشد و به شبکه های مزبور متصل شده، 

بعنوان طرف حساب در صورتحساب های خدمات ارتباط محسوب می شود.

18. 1 کاربر
اس��تفاده کننده از خدمات شبکه تلفن س��یار، تلفن ثابت و ارتباطات داده 
و همچنین مش��ترکین تلفن همراه سایر شبکه ها که از خدمات شبکه دارنده 

پروانه بعنوان رومینگ داخلی و بین المللی استفاده می نمایند.
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19. 1 کاربر مهمان
از منظ��ر ی��ک ارائه کننده خدم��ات مخابراتی، ک��ه یک ش��بکه خدمات 
ارتباطی س��یار را در داخل کش��ور مورد بهره برداری قرار می دهد و یا خدمات 
مخابراتی س��یار را ارائه می کند و با دارنده پروانه یک قرارداد رومینگ داخلی 
منعق��د کرده باش��د، کاربر مهمان عبارتس��ت از هر یک از مش��ترکین چنین 

ارائه کننده ای که از خدمات موضوع پروانه استفاده می کند.

20. 1 کاربر رومینگ
از منظ��ر یک ارائه کننده خدمات تلفن همراه در خارج کش��ور که قرارداد 
رومینگ بین المللی با دارنده پروانه منعقد کرده اس��ت، کاربر رومینگ عبارت 
اس��ت از هر یک از مش��ترکین چنین ارائه کننده خدمات تلفن همراهی که از 

خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت استفاده می کند.

21. 1 خدمات ارزش افزوده
هر گونه خدمات مخابراتی و ارتباطات داده، بغیر از خدمات صوتی پایه در 

تلفن ثابت و تلفن همراه که در اختیار عموم قرار می گیرد.

22. 1 خدمات صوتی پایه
یعنی خدم��ات مخابراتی که طی آن مکالمه دو طرفه همزمان، بوس��یله 

شبکه تحت پروانه، انجام می شود، بدون آنکه
- هیچگون��ه خدمات اضافی در رابطه ب��ا مکالمه دوطرفه هم زمان ارائه 

شود؛ و
- هیچگونه ح��ذف یا افزایش عمدی در محت��وای اطالعات مکالمه دو 

طرفه همزمان به عمل آید.
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خدمات صوتی پایه، خدمات انتظار مکالمه و انتقال مکالمه را نیز در بر می گیرد.

23. 1 درآمد خرده فروشی
عب��ارت از هرگون��ه درآمدهای ناخالص ناش��ی از ارائ��ه هرگونه خدمات 
مخابراتی در چارچوب پروانه ) به اس��تثناء هرگونه مالیات فروش و یا س��ایر 
مالیاته��ای ویژه ای که دارنده پروانه به نیابت از طرف دولت یا س��ایر مراجع 
قانون��ی برابر مقررات، وص���ول می نماید( و یا اجاره خطوط انتقال، که بطور 
مس��تقیم و یا از طریق واس��طه و یا کاربران توسط مش��ترکین و یا کاربران 

پرداخت میشود.

24. 1 درآمد
عبارت اس��ت از مبلغ )1( درآمد خرده فروش��ی در طول سال قراردادی و 
)2( درآمدهای اتصال متقابل وارده ) ش��امل مابه التفاوت درآمدهای رومینگ 
داخلی و بین المللی ( که عماًل در طول س��ال قراردادی توس��ط دارنده پروانه 
دریافت می شود، منهای هزینه های اتصال متقابل صادره ) شامل هزینه های 
رومینگ داخلی و بین المللی ( که توس��ط دارنده پروانه در طول مدت س��ال 
قراردادی پرداخت میش��ود. توضیح داده می شود که درآمدهای اتصال متقابل 
وارده و هزینه های اتصال متقابل صادره که باید در نظر گرفته ش��وند، شامل 
هیچگونه مالیات فروش و یا سایر مالیاتهایی که دارنده پروانه از طرف دولت 

یا هر مرجع عمومی دیگر ایصال می کند، نمی شود.

25. 1 تسهیم درآمد
میزان سهم اعطاء کننده پروانه از محل درآمد در طول هر سال قراردادی 

که رقم آن در بند 2-11 تعیین شده است.
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26. 1 پیش پرداخت تسهیم درآمد طی سال اول قرارداد
مبلغی که بابت صدور پروانه فعالیت می بایس��تی به ش��رح بند 12.1 این 

پروانه توسط متقاضی پرداخت شود.

27. 1 مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد
حداقل مبلغ تسهیم درآمد که بشرح مندرج در بند 2.2 ماده 11 باید در هر 

سال شمسی توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود.

28. 1 مبلغ تسهیم درآمد
مبلغ تس��هیم از درآمد در هر س��ال شمس��ی که از طری��ق اعمال درصد 
تس��هیم درآم��د طبق بند 2 ماده 11 بر درآمدهای مربوط به س��ال شمس��ی 

مربوطه تعیین می شود.

29. 1 مبالغ اضافی
مبالغی که دارنده پروانه باید عالوه بر مبلغ تس��هیم درآمد و مبالغ ساالنه 

به سازمان پرداخت کند.

30. 1 مقررات
عب��ارت از قوانین و مصوباتی ک��ه در حال حاضر الزم االجرا بوده، و یا در 
هر زمان توس��ط مراجع قانونی کشور وضع ش��ود، از جمله قانون برنامه پنج 
ساله چهارم و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.

31. 1 روزهای کاری
هر روز به غیر از روزهای جمعه، تعطیالت ملی و سایر روزهایی که بانکها 
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در آن روزها در ایران فعالیت تجاری به عمل نمی آورند.

32. 1 ماخذ زمانی
م��راد از اصط��الح » م��اه « ی��ک دوره 92، 03 و 13 روزه طبق تقویم 

خورشیدی ایرانی و مراد از اصطالح » سال « یک دوره 12 ماهه می باشد.

33. 1 فرکانسها
فرکانس��های رادیویی تعیین شده در پیوست شماره 2 که طبق بند 7.4.1 

توسط سازمان به دارنده پروانه تخصیص داده شده است.

34. 1 موافقتنامه پروانه
سند حاضر مشتمل بر 5 پیوست.

ماده 2. مقررات اعطای پروانه
به اس��تناد تبصره 3 ماده 8 قانون وظای��ف و اختیارات وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، مصوب مورخ 82/9/30 مجلس محترم ش��ورای اسالمی، 
تأییدیه مورخ 82/9/19 ش��ورای محترم نگهب��ان و ابالغیه مورخ 82/9/30 
هیئ��ت محت��رم وزیران و بند 1ماده 6 اساس��نامه س��ازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیوئی.

ماده 3. مدت اعتبار و شرایط تمدید پروانه

1. 3 مدت اعتبار
مدت اعتبار پروانه، پانزده )15( سال از تاریخ الزم االجرا شدن آن است.
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م��دت اعتبار پروان��ه در موارد ذیل، قبل از انقض��ای مدت، خاتمه خواهد 
یافت :

)الف( به محض اینکه وزارت و دارنده پروانه بطور کتبی در این خصوص 
به توافق برسند یا

)ب( در صورتیک��ه طبق مف��اد موافقت نامه پروانه، به وی��ژه ماده 19 آن 
)تعلیق و لغو (، پروانه لغو و یا مدت اعتبار آن کاهش یابد.

2. 3 تمدید مدت اعتبار
)ال��ف( وزارت می تواند پروانه را بنا به درخواس��ت تقدیمی توس��ط دارنده 
پروان��ه به وزارت برای دو دوره پنج )5( س��اله تمدید کند، مش��روط بر آنکه 
دارن��ده پروانه حداقل یک )1( س��ال قبل از انقضای م��دت اعتبار پروانه که 

حسب مورد ممکن است تمدید شده باشد، تمدید آن را درخواست کند.
)ب( مدت اعتبار در صورتی تمدید خواهد ش��د ک��ه در تمام مدت اعتبار 
اولیه پروانه با حس��ب اقتضا دوره تمدید ش��ده مربوطه هیچگونه نقض عمده 
مواد و شرایط موافقت نامه پروانه توسط دارنده پروانه بطور قطعی احراز نشده 

باشد.
)ج( در صورتیک��ه نقض عمده مواد و ش��رایط موافقت نامه پروانه توس��ط 
دارنده پروانه طی مدت اعتبار اولیه پروانه با حس��ب اقتضاء، طی مدت تمدید 
ش��ده بطور قطعی احراز شده باشد، س��ازمان اختیار خواهد داشت که در مورد 

تمدید مدت اعتبار پروانه تصمیم گیری کند.
)د( هرگونه تمدید مدت اعتبار پروانه ممکن است شامل اصالحیه هایی در 

شرایط پروانه، به ویژه در موارد ذیل باشد :
1. تغییرات در فناوریها :

2. پذیرش پروتکل ها و کنوانسیونهای بین المللی توسط جمهوری اسالمی ایران
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3. سایر قوانین و مقرراتی که توسط مراجع جمهوری اسالمی ایران انتشار 
یافته است.

به منظور اجتناب از هرگونه ش��بهه، دارنده پروان��ه در صورت نارضایتی 
از چنی��ن اصالحات��ی می تواند از قبول تمدید مدت اعتب��ار پروانه خودداری 
کن��د. دارنده پروانه نمی تواند هیچگونه ادعایی بر مبنای چنان اصالحاتی را 

مطالبه کند.

3. 3 روش تمدید پروانه
سازمان، پس از وصول درخواست کتبی تمدید مدت اعتبار پروانه، بوسیله 
انتش��ار آگهی در روزنامه رس��می و حداقل یک روزنامه کثیراالنتش��ار داخلی 
دیگر، موضوع درخواست را به هزینه دارنده پروانه به اطالع عموم می رساند، 

که در آگهی موارد زیر درج خواهد گردید :
- دارنده پروانه تمدید مدت اعتبار پروانه را تقاضا کرده است.

- آدرس و م��دت زمانی که ظرف آن هر ش��خص ثال��ث ذینفع می تواند 
نظرات خود را در مورد درخواس��ت تمدید به صورت کتبی، ارسال کند، که 
این مدت کمتر از بیست )20( روز و بیشتر از سی )30( روز از تاریخ انتشار 

آگهی نخواهد بود.
سازمان باید ظرف مدت شش )6( ماه از تاریخ وصول درخواست، تصمیم 
خود را مبنی بر قبول یا رد درخواست، و در صورت رد با ذکر دالیل، به اطالع 
دارنده پروانه برس��اند. عدم اقدام س��ازمان در ابالغ تصمی��م به دارنده پروانه 
ظرف مدت ش��ش )6( ماه به این معنی تلقی خواهد ش��د که سازمان تصمیم 
گرفت��ه که تمدید را بپذیرد. س��ازمان همچنین باید به هزین��ه دارنده پروانه 
تصمیم خود را از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی و حداقل یک روزنامه 

کثیراالنتشار داخلی دیگر به اطالع عموم برساند.
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4. 3 مقررات کلی تمدید
)الف( هر نحو اش��اره به مدت اعتبار در ای��ن پروانه، متضمن ه��ر مدت 
تمدیدی است که طبق مادة 3 این موافقتنامه اعطاء می گردد، مگر اینکه متن 

نحو دیگری را مقرر نماید.
)ب( ب��ه محض انقض��ای مدت اعتب��ار پروانه ) از جمل��ه در صورت لغو 
پروانه( کلیه تسهیالت و تجهیزاتی که به منظور ایجاد یا بهره برداری از شبکه 
موضوع پروانه و ارائه خدمات موضوع پروانه، توس��ط دارنده پروانه خریداری 

شده کماکان در ملکیت دارنده پروانه باقی خواهد ماند.
)ج( توافق می شود که تمدید دو دوره پنج ساله نخست مندرج در بند 3.2 
)ب( مستلزم پرداخت هزینه مجدد تحصیل پروانه نخواهد بود. ) از جمله مبلغ 
حق امتیاز صدور پروانه در این موافقت نامه( به منظور اجتناب از هرگونه شبهه، 
تصریح می شود که )1( مفاد این موافقت نامه پروانه در خصوص تسهیم درآمد 
بدون تغییر باقی خواهد ماند، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند و 
)2( در موردی که حسب درخواست کتبی دارنده پروانه، در موقع تمدید، حدود 
ش��مول پروانه و خدمات موضوع پروانه گسترش یافته یا تغییر نماید، سازمان 

می تواند وجوهی را بابت آن مطالبه کند.
)د( بر حس��ب )1( پایان مدت پروانه و عدم تمدید مدت پروانه )2( پایان 
اولین دوره پنج س��اله تمدید پروانه و عدم تمدید برای دوره پنج س��اله دیگر 
)3( پایان دومین دوره پنج س��اله تمدید پروانه، و یا حاالت دیگر براساس بند 

د ماده 4-2-19 اقدام خواهد گردید.

ماده 4. ماهیت پروانه و انتقال پروانه به غیر
پروانه مختص دارنده پروانه بوده و او حق ندارد بدون اجازه کتبی و قبلی 
س��ازمان به هیچ طرف ثالثی اعم از ش��خصیت حقیق��ی و حقوقی و حتی به 
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ش��رکتهای وابس��ته، تابعه یا مادر دارنده پروانه خود به هر صورت قابل تصور 
انتقال، اجاره و یا وکالت منتقل نماید. تأکید می شود که ارائه خدمات موضوع 
پروانه از طریق ش��رکتهای مخابرات استانی و س��ایر شرکتهای زیرمجموعه 

بالمانع می باشد.
درخواستهای انتقال پروانه باید طبق ماده 4 توسط دارنده پروانه به صورت 
کتبی باش��د. چنانچه س��ازمان ظرف مدت 6 ماه پس از وصول درخواس��ت، 
نس��بت ب��ه تقاضای انتقال به ط��ور کتبی مخالفت نکند، ای��ن امر موافقت یا 

درخواست انتقال تلقی خواهد شد.
دارنده پروانه باید تضمین کند ذینفع هر انتقالی که توس��ط سازمان مورد 

تأیید قرار گرفته باشد، کلیه مفاد موافقت نامه پروانه را رعایت خواهد کرد.
دارنده پروانه نباید به هیچوجه حقوق، منافع یا تعهدات موضوع موافقت نامه 

پروانه را به تعویق بیاندازد.

ماده 5. شرایط دارنده پروانه

1. 5 شکل قانونی
دارن�ده پ�روانه ش��رکت سهام�ی مخابرات ای�ران است ک�ه تحت شماره 
325081 در ایران به ثبت رس��یده اس��ت دارنده پروانه همواره در طول مدت 
اعتبار پروانه، شکل قانونی یک شرکت ثبت شده ایرانی را حفظ خواهد کرد.

2. 5 سهامداری و حق رأی
در تاریخ امضای پروانه سهامدار و حق رأی سهامداران دارنده پروانه بنحو 

مندرج در پیوست شماره 1 می باشد.
5.2.1- در صورت داش��تن سهامدار خارجی، سهام شرکت های ایرانی که 
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صددرصد س��هام آنها متعلق به شخصیت های حقیقی و حقوقی ایرانی است، 
نباید از 51 درصد )پنجاه و یک درصد( سهام کل شرکت دارنده پروانه کمتر 

باشد.
5.2.2- هرگون��ه تغییری که به میزان پنج )5( درصد یا بیش��تر به نحوه 
س��هامداری و یا حق رأی دارنده پروانه تأثیر بگذارد، باید دو )2( ماه قبل طی 

اطالعیه ای به سازمان اعالم شود.
5.2.3- هرگونه تغییر در درصد س��هام یا حق رأی ارائه کنندگان خدمات 
مخابراتی در س��رمایه س��هامی دارنده پروانه مستلزم کسب قبلی مجوز کتبی 
س��ازمان خواهد بود. ن��ام ارائه کنندگان خدمات مخابراتی در پیوس��ت 1 قید 

گردیده است.
5.2.4- هرگون��ه تغییر یا عملیاتی که منجر به تغییر کنترل دارنده پروانه 

شود، مستلزم کسب اجازه کتبی قبلی از سازمان خواهد بود.
از نقط��ه نظر این پروانه کنترل یک ش��خص نس��بت به ش��خص دیگر 
هنگامی محرز اس��ت که ش��خص اول، بطور مس��تقیم یا غیرمستقیم، مالک 
بیش از 50 درصد از س��رمایه س��هامی و یا حق رأی ش��خص دوم باش��د، یا 
شخص اول، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، عماًل توانایی تصمیم گیری قانونی 

در مورد عملیات شخص دوم را داشته باشد.
5.2.5- درخواستهای تغییر سهامداری باید به صورت کتبی و توسط دارنده 
پروانه و س��هامداران مربوطه امضاء ش��ود. در صورتیکه س��ازمان کتبًا با یک 
درخواست تغییر پیش��نهادی ظرف مدت سه )3( ماه بعد از وصول درخواست 
آن مخالفت نکند، چنین تلقی خواهد ش��د که درخواس��ت قبول ش��ده است. 
مخالفت سازمان در مورد تغییر پیشنهادی باید مبتنی بر دالیل مشروع باشد.

5.2.6- بمنظور اجتناب از هرگونه ش��بهه، واژه » تغییر «، مندرج در بند 
5.2.2 می توان��د از انتقال س��هام یا از هرگونه عملی��ات دیگری که بر حقوق 
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س��هامداران دارنده پروانه تأثیر بگذارد، از قبیل )ولی نه محدود به( افزایش یا 
کاهش س��رمایه سهامی، ایجاد س��هام با حق رأی متفاوت یا هرگونه تجدید 

ساختار سرمایه سهامی دارنده پروانه ناشی شود.
5.2.7- بدینوس��یله تصریح می شود که مفاد مندرج در بند 5.2 این پروانه 
باعث ایجاد محدودیت در حق س��هامداران دارنده پروانه جهت وثیقه گذاردن 
یا ایجاد تعهد برای س��هام یا حق رأی در س��هام دارنده پروانه نخواهد ش��د. 
معهذا بمنظور اجتناب از هرگونه ش��بهه، تصریح می شود که هرگونه واگذاری 
یا انتقال س��هام، حس��ب مورد، منوط به اعالم مراتب با کسب مجوز بر طبق 

مفاد بند 5.2 این پروانه خواهد بود.
5.2.8- هرگونه کاهش در درصد سهام تحت تملک نهادها و اتباع ایرانی 
از سرمایه سهمی دارنده پروانه، مستلزم کسب مجوز کتبی از سازمان خواهد 
ب��ود ولی در صورتیکه دارنده پروانه در لیس��ت بازار بورس س��هام ایران قرار 
داش��ته باشد، فروش سهام س��رمایه ای دارنده پروانه توسط اشخاص و اتباع 
ایرانی از طریق بازار بورس س��هام نیازی به کسب قبلی مجوز کتبی سازمان 

نخواهد داشت.

3. 5 فعالیتهای ممنوع
دارنده پروانه حق نخواهد داش��ت که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مالک 
س��رمایه سهمی حق رأی ش��رکتهایی که دارای پروانه برای بهره برداری و یا 
ارائه خدمات هرگونه شبکه های خدمات مخابراتی موضوع پروانه اعم از تلفن 
ثابت، تلفن همراه و انتقال داده باش��د و هیچیک از ش��رکت های مذکور نیز 
نباید بطور مستقیم مالک سرمایه سهامی و یا حق رأی در دارنده پروانه باشند. 
بدینوس��یله اعالم و موافقت می شود که دارنده پروانه حداکثر ظرف مدت دو 
)2( س��ال از تاریخ صدور پروانه نس��بت به تعیین تکلیف کلیه س��هام خود در 
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ش��رکت مش��ارکتی س��یار اصفهان )MTCE( اقدام کند. بطوریکه مفاد عدم 
مالکیت س��همی حق رأی دارنده پروانه در شرکت مذکور کاماًل رعایت گردد. 
بدیهی اس��ت در صورت عدم اقدام الزم ظرف مدت مذکور تخلف محس��وب 

گردیده و مشمول شرایط ماده 19 خواهد گردید.

ماده 6. صدور پروانه های جدید و رقابت

1. 6 پروانه های جدید
صدور این پروانه هیچ گونه محدودیتی را برای صدور پروانه های دیگر در 

زمینه موضوع فعالیت پروانه برای سازمان ایجاد نمی کند.

2. 6 رقابت میان ارائه کنندگان خدمات مخابراتی
ه��ر پروانه جدید اعطایی توس��ط س��ازمان برای ایج��اد و بهره برداری از 
خدم��ات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت طی م��دت اعتبار پروانه باید حاوی 
م���واد و ش��رایطی باشد که بطور اساسی معادل مواد و شرایطی است که در 
مورد دارنده پروانه قابل اعمال می باشد ) بجز در مورد مبالغ (، معهذا سازمان 
به س��طح مبالغ الزم التأدیه توسط ش��رکت کننده جدید توجه خواهد نمود تا 
آنکه ش��رایط حاکم بر بازار و توس��عه رقابت س��الم در داخل قلمرو فعالیت را 

امکان پذیر سازد.

ماده 7. شرایط ایجاد و بهره برداری از شبکه موضوع پروانه

1. 7 استانداردها و مشخصات تجهیزات
)ال��ف( دارنده پروانه باید به کاربران اجازه دهد که هرگونه تجهیزات پایانه 



72  /  پروانة فعالیت شركت مخابرات ايران

را از دارنده پروانه یا هر شخص ثالثی خریداری یا اجاره کنند. در صورتیکه هر 
تجهیزات پایانه ای، صدمه عمده به عملکرد صحیح شبکه موضوع پروانه وارد 
کند یا به نظر برس��د که احتمااًل وارد خواه��د کرد، دارنده پروانه می تواند پس 
از بازبینی ش��بکه موضوع پروانه، واقعه را به سازمان گزارش نماید، که در آن 
صورت سازمان در صورت تشخیص اعتبار نامه تجهیزات مورد بحث را معلق 
نموده و مس��ترد خواهد نمود و دستور یا اجازه قطع ارتباط تجهیزات مزبور به 
ش��بکه موضوع پروانه را صادر خواهد نمود. در شرایط اضطرار هر گاه یکی از 
تجهیزات موصوف صدمه جدی به کارکرد صحیح ش��بکه موضوع پروانه وارد 
کند و یا احتمال برود که به کارکرد صحیح ش��بکه موضوع پروانه صدمه وارد 
می کند، دارنده پروانه می تواند رأساً نسبت به قطع ارتباط تجهیزات مورد بحث 
اق��دام نموده یا دس��تور الزم در مورد قطع ارتباط��ات تجهیزات مورد بحث را 
صادر کند، مشروط بر آنکه دارنده پروانه سازمان را قیداً از اتخاذ چنین اقدامی 
آگاه نموده و از تصمیمات یا دستورات بعدی سازمان در این مورد متابعت کند.

)ب( دارن��ده پروانه بای��د اطمینان حاص��ل کند که تمام��ی تجهیزات و 
استانداردهای فنی مرتبط با کارکرد شبکه موضوع پروانه، و از جمله از لحاظ 
سازگاری الکترومغناطیسی و امنیتی آنها با کلیه قواعد و استانداردهای نظارتی 
قابل اعمال در مورد سیس��تمها و نیز کلیه مقررات، استانداردها و توصیه های 
کلیه س��ازمانهای ذیربط، از جمله و نه محدود به اتحادیه بین المللی مخابرات 

مطابقت دارد.

2. 7 شبکه انتقال

1. 2. 7 شبکه زیر ساخت مادر
)الف( به موجب قانون، ایجاد و بهره برداری از » شبکه زیر ساخت مادر «، 
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در انحصار بخش دولتی می باش��د. بنابراین دارنده پروانه حق نخواهد داشت 
که برای بهره برداری از ش��بکه موضوع پروانه مبادرت به ایجاد شبکه انتقال 
در زیرس��اخت مادر کند و باید خطوط انتقال و تس��هیالت مربوط به ش��بکه 
زیرس��اخت مادر را از ارائه کننده خدمات مخابراتی مج��از دولتی اجاره نماید. 
ارائه کننده خدمات مخابراتی مجاز دولتی به دارنده پروانه اجازه خواهد داد که 
بمنظور ارائه خدمات موضوع پروانه به ش��بکه های انتقال در زیرس��اخت مادر 

دسترسی یابد.
)ب( هرگونه درخواس��ت برای اجاره خطوط انتقال در ش��بکه زیر ساخت 
مادر »درخواس��ت اجاره« باید بطور کتبی توس��ط دارنده پروانه به ارائه کننده 
خدمات مخابراتی مجاز دولتی تس��لیم گردد. در درخواست اجاره می بایستی، 
نوع خط انتقال، حداقل نیازهای خدماتی ) ظرفیت، کیفیت( و تاریخی که خط 

انتقال مذکور باید در اختیار دارنده پروانه قرار گیرد، قید شود.
)پ( ظرف مدت سی )30( روز پس از وصول درخواست اجاره ارائه کننده 
خدم��ات مخابراتی مج��از دولتی باید )1( اعالم دارد ک��ه آیا این خط انتقال، 
موجود اس��ت و یا حس��ب مورد، در آینده موجود خواهد بود، و )2( در صورتی 
که خط انتقال موجود بوده یا در آینده ایجاد خواهد شد. می بایستی مبلغ اجاره 
را براساس آخرین تعرفه های مصوب کمیسیون به دارنده پروانه اعالم نماید.

)ت( هرگون��ه مش��کل در اجرای مق��ررات فوق و از جمله حس��ب مورد 
مش��کالت در اجرای موافقتنامه های اجاره می تواند توسط هر یک از طرفین 
به س��ازمان ارجاع شود. بدیهی است تصمیم سازمان برای طرفین الزم االجرا 

است.
)ث( دارنده پروانه در مورد تمامی پروژه های گس��ترش و تقویت ش��بکه 
انتقال توس��ط ارائه کنن��ده خدمات مخابراتی مجاز دولتی مورد مش��اوره قرار 
خواه��د گرفت و موضوع به وی اطالع داده خواهد ش��د. ای��ن پروژه ها باید 
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نیازمندیه��ای ش��بکه انتق��ال دارنده پروان��ه در ) کوتاه م��دت، میان مدت و 
بلندمدت ( را مد نظر قرار دهد تا آنکه برای توس��عه و کیفیت خدمات دارنده 

پروانه وقفه و مانعی ایجاد نکنند.

2. 2. 7 شبکه غیر زیرساخت مادر
دارنده پروان��ه می تواند به منظور برقراری ارتب��اط بین تجهیزات مختلف 
ش��بکه موضوع پروانه )از جمله در محل نقاط اتصال متقابل( ش��بکه انتقال 

کابلی یا رادیویی، به غیر از شبکه زیرساخت مادر احداث نماید.

3. 2. 7 اجاره ظرفیت انتقال
دارنده پروانه تعهد می کند که حس��ب درخواس��ت ارائه کنندگان خدمات 
مخابراتی دیگ��ر، در صورتیکه از لحاظ فنی امکانپذیر باش��د، ظرفیت انتقال 
در ش��بکه غیر زیرس��اخت مادر را اجاره دهد در کلیه موارد تعرفه های اجاره 

براساس مصوبات کمیسیون خواهد بود.
دارنده پروانه موظف اس��ت در یک زمان منطقی نس��بت به تأمین انتقال 
مورد نیاز س��ایر دارندگان پروانه در ش��بکه غیر زیرساخت مادر در قالب یک 
قرارداد اجاره که در آن کلیه ش��رایط قرارداد و تعرفه اجاره مشخص گردیده، 
اق��دام نماید. در صورت هرگون��ه اعتراض طرفین می توانن��د موضوع را نزد 

سازمان مطرح نمایند.
دارنده پروانه موظف است در طرحهای توسعه شبکه انتقال غیر زیرساخت 
م��ادر در برنامه ه��ای کوتاه مدت، می��ان مدت و بلند مدت پ��س از دریافت 
اطالعات مورد نیاز از س��ایر دارندگان پروانه خدمات مخابراتی پیش بینی های 

الزم را به عمل آورد.
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3. 7 فرکانسها

1. 3. 7 فرکانسهای اختصاصی برای سیستم های دسترسی
سازمان، بدینوسیله، حق استفاده انحصاری از فرکانسهای رادیویی تعیین 
ش��ده در پیوس��ت 5 را در تمام طول مدت اعتبار پروانه، صرفًا به منظور ارائه 
خدم��ات موضوع پروانه، به دارنده پروانه اعطاء می کند. دارنده پروانه مجاز به 
استفاده از سایر باندهای فرکانسی نمی باشد. دارنده پروانه تضمین می کند در 
صورت استفاده از هرگونه باند فرکانسی خارج از محدوده های مشخص شده 

مشمول جریمه مشخص شده در بند 18.3 خواهد شد.

2. 3. 7 تحویل فرکانسهای پاک
)الف( س��ازمان تضمین می کند که فرکانس��های اختصاص داده شده در 
پیوس��ت ش��ماره 2 در تاریخ الزم االجراء ش��دن از هرگون��ه تداخل عمده یا 
استفاده توس��ط هر شخص ثالثی عاری می باشد. دارنده پروانه متعاقب تاریخ 
الزم االجراء شدن موافقتنامه از یک شرکت متخصص مستقل خواهد خواست 
که با اعمال بررس��یهای مقتضی وجود و مطابقت فرکانسهای اختصاص داده 
ش��ده یا ش��رایط فوق الذکر را مورد بررس��ی قرار دهد و احراز کند. سازمان از 
نتایج این بررسی مستحضر خواهد شد، و دارنده پروانه اطمینان حاصل خواهد 
کرد که نمایندگان س��ازمان به هر گونه داده و اطالعاتی که توس��ط شرکت 
متخصص مس��تقل فوق االش��اره جمع آوری نموده اس��ت دسترسی خواهند 
داشت و عدم انتشار آن، به غیر را تضمین می نماید. دارنده پروانه، سازمان را 
از هرگونه تداخل عمده یا استفاده اشخاص ثالث از فرکانسهای مذکور با ارائه 
مس��تندات الزم مبنی بر تداخل عمده و یا استفاده مزبور، ظرف مدت یکصد 
و بیس��ت )120( روز پس از تاریخ الزم االجرا ش��دن مطل��ع خواهد کرد و در 
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صورتیکه ظرف مدت مقرر فوق چنین اطالعیه ای به س��ازمان واصل نشود، 
چنین تلقی خواهد ش��د که فرکانس اختصاص داده ش��ده در زمان الزم اجرا 
شدن از هرگونه تداخل عمده و یا استفاده شخص ثالث آزاد و عاری می باشند.

)ب( در ص��ورت ابالغ هرگونه تداخل عمده یا اس��تفاده ش��خص ثالث از 
فرکانس اختصاص داده شده بنحو مقرر در بند )الف( فوق » تداخل ابالغ شده 
«، س��ازمان بالفاصله اقدامات مقتضی برای کسب اطمینان از توقف تداخل 

ابالغ شده ظرف مدت شصت )60( روز اقدام خواهد کرد.
)پ( در ص��ورت کش��ف هر گونه تداخ��ل عمده با اس��تفاده غیر مجاز از 
فرکانس��هایی که به دارنده پروانه اختصاص داده ش��ده بعد از دوره یکصد و 
بیست )120( روزه، دارنده پروانه، سازمان را بالفاصله از موضوع مطلع خواهد 
کرد. س��ازمان بالفاصله اقدام��ات مقتضی را برای کس��ب اطمینان از اینکه 

تداخل ابالغ شده ظرف مدت شصت )60( روز اقدام خواهد کرد.
)ت( دارنده پروانه متعهد است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور 
پروانه کلیه باندهای فرکانس��ی مورد اس��تفاده توس��ط دارنده پروانه خارج از 
باندهای ذکر شده در پیوست شماره 5 را تخلیه نماید. در صورت عدم تخلیه 
باند فرکانسی غیر مجاز براساس پیوست شماره 5، دارنده پروانه باید فوراً باند 
غیر مجاز را تخلیه نموده و در مدت استفاده از باند غیر مجاز ملزم به پرداخت 

جرایم مطابق بند 18.3 خواهد شد.

3. 3. 7 فرکانسهای مایکروویو
باندهای فرکانس مایکروویو که توس��ط س��ازمان اع��الم می گردد، برای 
برآورده کردن نیازهای انتقال شهری و بین شهری شبکه موضوع پروانه غیر 
از محدوده شبکه زیرساخت مادر، در دسترس خواهند بود. فرکانسهای انتقال 
توسط سازمان براساس نیاز، منوط به در دسترس بودن فرکانس انتقال مورد 
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نظ��ر به دارنده پروانه واگذار خواهند ش��د. بعنوان ی��ک قاعده کلی، واگذاری 
فرکانسهای انتقال ظرف مهلت دو )2( ماه پس از درخواست کتبی از سازمان 
ص��ورت خواه��د پذیرفت. الزم به ذکر اس��ت که در رابطه ب��ا فرکانس های 
مایکروویو فقط در محدوده جغرافیایی ذکر شده در مجوز یا پروانه بهره برداری 

از شبکه رادیویی اخذ شده، سازمان عدم تداخل را تضمین می نماید.

4. 3. 7 فرکانسهای اضافی
دارنده پروانه می تواند طی درخواس��تهایی کتبی خواس��تار فرکانس��های 
اضافی به منظور ارائه خدمات موضوع پروانه ش��ود. س��ازمان ظرف مدت دو 
)2( ماه از تاریخ وصول درخواس��ت پاس��خ خود را بط��ور کتبی اعالم خواهد 
نم��ود و دارنده پروان��ه را از تصمیم خود مطلع خواهد کرد. عدم ابالغ تصمیم 
طی این مدت به عنوان موافقت به واگذاری فرکانسهای مورد درخواست تلقی 
خواهد ش��د. به منظور رفع هرگونه ابهام، تصریح می شود که راه اندازی شبکه 
رادیویی و بهره برداری از باند فرکانس مذکور منوط به اخذ پروانه بهره برداری 

از سازمان می باشد.

5. 3. 7 تغییر طرح ملی فرکانس
در صورت تغییر طرح ملی فرکانس، ممکن است که فرکانسهای واگذاری 

به دارنده پروانه تغییر یابد، که در اینصورت دارنده پروانه 
)1( پیش��اپیش از تغییرات پیش��نهادی در طرح مل��ی فرکانس که ممکن 
است بر فرکانسهای واگذاری به دارنده پروانه تأثیر گذارد، مطلع خواهد شد و

)2( کلی��ه تدابیر الزم را برای هماهنگی با طرح ملی فرکانس تغییر یافته 
به عمل خواهد آورد. هر گونه هزینه متعارفی که دارنده پروانه به طور مستقیم 
در نتیج��ه تغیی��ر در فرکانس، ) به میزانی که نهایتًا توس��ط س��ازمان تعیین 
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می شود (، متحمل شود، با مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد تهاتر خواهد شد.

6. 3. 7 استفاده مطلوب از فرکانسها
روشی که دارنده پروانه از فرکانسهای اختصاص داده شده به خود استفاده 
میکند و سطح قدرتی که این فرکانسها در آن حد مورد استفاده قرار میگیرند 
مشمول مقررات قانونی و نظارتی قابل اعمال خواهد بود و در این روش باید 
ضرورت کسب اطمینان از هماهنگی فرکانس ملی مد نظر قرار گیرد تا بدین 
ترتیب بازدهی مطلوب در استفاده از طیف فرکانسهای رادیویی حاصل گردد، 
از تداخل زیانبار به س��ایر ش��بکه ها، خدمات یا تجهی��زات برقی اعم از آنکه 
مربوط به مخابرات باش��ند یا نباش��ند، اجتناب ش��ود، و سالمت عموم جامعه 

مورد حمایت قرار گیرد.
عالوه بر آن، سازمان در هر زمان طی مدت موافقت نامه پروانه، می تواند 
شرایطی را راجع به اس��تفاده از فرکانسها یا میزان قدرت فرکانسهایی که در 
مورد کل یا بخش��ی از قلمرو موضوع پروانه می تواند استفاده شود، وضع کند 

و دارنده پروانه ملزم به تبعیت از آن خواهد بود.

7. 3. 7 تداخالت
در ص��ورت بروز تداخالت فرکانس میان دو یا چند ارائه کنندگان خدمات 
مخابرات��ی، طرفهای ذیربط باید ظرف م��دت هفت )7( روز کاری از تاریخی 
که تداخل برای نخستین بار کشف گردیده است، سازمان را از تاریخ و مکان 
وقوع تداخل و ش��رایط موجود مطلع نماین��د. پس از آن طرفهای ذیربط باید 
ظرف مدت س��ه )3( هفته از تاریخی که وقوع تداخل برای نخستین بار مورد 
توجه ق��رار گرفته اقدام مقتضی به منظور رفع تداخ��ل مورد بحث بکار بندند 
و س��ازمان را از اقدامات خود مطلع نمایند. در مواردی که س��ازمان اقدامات 
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مذک��ور را کافی نداند، حق خواهد داش��ت طرفهای ذیرب��ط را ملزم کند که 
اقدامات مقتضی دیگری را به عمل آورند.

4. 7 اتصال متقابل

1. 4. 7 ح�ق اتص�ال متقابل، حق دسترس�ی و وظیفه تامین 
اتصال متقابل و دسترسی

دارن��ده پروانه حق خواهد داش��ت که ش��بکه موضوع پروان��ه را به کلیه 
ش��بکه های مخابراتی دارای پروانه در جمهوری اسالمی ایران به طور متقابل 
متص��ل کند و به منظور ارائ��ه خدمات موضوع پروانه، به تمامی ش��بکه های 

مخابراتی دارای پروانه دسترسی داشته باشد.
دارنده پروانه متعهد اس��ت که اتصال متقابل کلیه ش��بکه های مخابراتی 
دارای پروان��ه را به ش��بکه موضوع پروانه اجاره ده��د، و دارنده پروانه باید به 
هر طرف ذینفع دارای پروانه قانونی اجازه دسترس��ی به شبکه موضوع پروانه 
به منظور ارائه خدمات مخابراتی را بدهد. اتصال متقابل براساس موافقتنامه ای 
که توس��ط طرفهای ذیربط منعقد می ش��ود، فراهم خواهد گردید. در صورت 
ب��روز هرگونه اش��کال و یا اختالف در این مورد هر ی��ک از طرفین می تواند 

موضوع را جهت اخذ تصمیم نزد سازمان مطرح کند.
معهذا حقوق و تعهدات فوق در موارد زیر اعمال نخواهد شد :

الف ( بموجب قانون منع شده باشد ؛
ب ( در نتیجه مشخصات فنی اعالم شده توسط سازمان یا محدودیتهای 

فنی، غیر ممکن شده باشد ؛
پ( منجر به ورود خس��ارت به ش��بکه موضوع پروانه یا ورود خسارت به 

شبکه مخابراتی دارای پروانه دیگری شود.
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در تمامی موارد، مواد و شرایط اتصال متقابل و دسترسی به شبکه ها باید 
دقیق��ًا با قوانین و مق��ررات منطبق بوده و بر مبنای هزینه انجام ش��ده، غیر 
تبعیض آمیز بوده و با حفظ رقابت عادالنه انطباق داشته باشد. در صورت بروز 
هرگونه اش��کال و اختالف در این مورد هر یک از طرفین می تواند موضوع را 

جهت اخذ تصمیم نزد سازمان مطرح نماید.

2. 4. 7 روش درخواست اتصال متقابل یا دسترسی
دارنده پروانه باید فوراً نس��خه ای از درخواست اتصال متقابل یا دسترسی 
را که خود ممکن اس��ت درخواس��ت نموده و یا تقاضایی را که دریافت کرده 
است، برای سازمان ارسال نماید. دارنده پروانه و طرف ذیربط از تاریخ وصول 
درخواست اولیه دو )2( ماه فرصت خواهند داشت که به طور مستقل، در مورد 
ق��راردادی کتبی که حس��ب اقتضاء جزئیات مواد و ش��رایط اتصال متقابل و 

دسترسی در آن شرح داده می شود، مذاکره کنند.
در صورتیکه طرفین ظرف این مدت، قراردادی کتبی به امضا نرسانند، هر 
یک از طرفین می تواند موضوع را نزد سازمان مطرح کند، که در این صورت 
مرجع مذکور به طرف دیگر اجاره خواهد داد که ظرف مدت س��ه )3( هفته از 

تاریخ ارجاع موضوع به وی، اظهارات خود را بیان نماید.
ظ��رف مدت دو )2( هفت��ه از وص���ول چنین اظهارات��ی یا در صورت 
فق��دان اظه��ارات، ظ��رف دو )2( هفته پس از انقضای م��دت دو )2( هفته 
ای فوق الذک��ر، س��ازمان در م���ورد اینکه آیا درخواس��ت اتصال متقابل یا 
دسترس��ی واجد ش��رایط مقرر در ماده 5-7 می باش��د و یا نه، و در صورت 
واجد ش��رایط بودن، در مورد مواد و شرایط اتصال متقابل یا دسترسی اتخاذ 

تصمیم خواهد کرد.
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3. 4. 7 تعرفه اتصال متقابل
تعیی��ن تعرفه مبادله ترافیک و ش��رایط در اتصال متقابل بر مبنای توافق 
ارائه کنندگان خدمات مخابراتی است اما در صورت عدم دستیابی به توافق، تا 
زمان توافق ش��رایط اتصال متقابل با شبکه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 
)اپراتور دوم تلفن همراه کش��ور( براساس ش��رایط و ضوابط مندرج در پروانه 
فعالی��ت ش��رکت خدمات ارتباطی ایرانس��ل )پیوس��ت 5 موافقتام��ه مذکور( 
می باش��د و جدول اتصال متقابل مندرج در پیوس��ت 2 بی��ن دارنده پروانه و 
س��ایر ارائه کنندگان خدمات مخابراتی طبق شرایط مندرج در بخش 7 شرایط 
اتصاالت متقابل برای دارنده پروان��ه و دیگر ارائه کنندگان خدمات مخابراتی 

الزم االجرا خواهد بود.
 تصریح می ش��ود که قیمت های مندرج در ش��رایط اتص��ال متقابل برای 
نخس��تین دو س��ال اول از تاریخ صدور پروانه مورد تضمین قرار گیرد؛ به این 
معنا که قیمت های مذبور نباید طی دو س��ال اول قراردادی توسط هیچ طرف 
یا مقامی )از جمله س��ازمان( تغییر یابد، مگر با موافقت رس��می دارنده پروانه 
بعد از دو س��ال اول و عدم توافق، س��ازمان می توان��د قیمت ها و درصدهای 
مرب��وط به اتص��ال متقابل که را تعیین کند و تصمیم س��ازمان برای طرفین 
الزم االجراس��ت. تأکید می ش��ود که تعرف��ه انتقال ترافیک از طریق ش��بکه 
زیرساخت مادر )ترافیک بین شهری و بین الملل( براساس تعرفه های مصوب 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

5. 7 شماره گذاری
بلوکهای ش��ماره که از تاریخ الزم االجرا ش��دن پروانه و برای طول مدت 

اعتبار پروانه به دارنده پروانه تخصیص می یابد، به شرح پیوست 3 است.
دارنده پروانه می تواند در صورت نیاز برای استفاده از ظرفیت های اضافی 
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ش��ماره گذاری و در چارچ��وب پروانه تقاضای خود را ب��ا ذکر دالیل کافی به 
سازمان ارائه نماید.

دارنده پروانه باید، حداقل س��ه )3( ماه قب��ل از تاریخ مورد نیاز برای اجرا 
نسبت به ارسال درخواست کتبی برای بلوکهای تکمیلی شماره های مورد نیاز 

جهت بهره برداری مناسب از شبکه موضوع پروانه اقدام نماید.
دارن��ده پروان��ه می تواند جهت اس��تفاده بهینه از ظرفیت ش��ماره گذاری 
درخواس��ت کاهش بلوک های تخصیصی را از سازمان کند که در این صورت 
باید حداقل سه )3( ماه قبل از تاریخ اجرا مراتب کتبًا به سازمان اعالم گردد.

س��ازمان باید هر درخواس��ت برای بلوکهای شماره ها را ظرف دو )2( ماه 
از تاریخ دریافت درخواس��ت بررس��ی کند، و باید تصمیم خود دائر بر اعطا یا 
اصالح درخواست را به دارنده پروانه اطالع داده، دالیل آن را بیان دارد. عدم 
ابالغ تصمیم ظرف این مدت به معنی قبول تخصیص بلوکهای ش��ماره های 

مورد درخواست تلقی خواهد شد.
سازمان در صورت لزوم جهت تجدید ساختار طرح تخصیص شماره، باید 

با دارنده پروانه و سایر ارائه کنندگان خدمات مخابراتی مشورت کند.
بلوکهای ش��ماره های تخصیص یافته توسط سازمان و شماره های فردی 
تخصیص یافته توس��ط دارنده پروانه بخش��ی از منابع ملی تلقی خواهند شد 
ب��ه نحوی که مالکی��ت آنها هنگامیکه تخصیصی ص��ورت می پذیرد، منتقل 
نمیشود. معهذا، تخصیص موجب انتقال حق جاری استفاده می گردد، و انتظار 
می رود که چنانچه استرداد یا تغییر شماره های تخصیص یافته الزم آید، یک 

دوره اطالعیه معقول در نظر گرفته شود.
دارنده پروانه باید با دارندگان پروانه های دیگر در خصوص حمل ش��ماره 

تا آنکه خدمات انجام شود همکاری کند.
دارنده پروانه موظف اس��ت حق اس��تفاده از ظرفیت های ش��ماره گذاری 
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تخصیص داده شده براساس تعرفه های مصوب سازمان را به سازمان پرداخت 
نمایند.

6. 7 دسترسی به زمین یا ساختمان / دسترسی به نقاط بلند
دارنده پروانه حق خواهد داش��ت که درخواس��ت دسترس��ی به زمینها یا 
س��اختمانهای تحت تملک خصوصی یا عمومی به منظور ایجاد بهره برداری و 

یا نگهداری شبکه موضوع پروانه را بنماید.
چنین درخواستهایی باید در صورت اقتضا به مرجع عمومی عهده دار حوزه 
عمومی مربوطه یا به مالک ملک خصوصی تقدیم ش��ود. به منظور مساعدت 
ب��ه دارنده پروان��ه در برخوردهای وی با طرفهای ذیربط، س��ازمان نامه ها یا 

گواهی های حمایتی الزم به دارنده پروانه تسلیم خواهد کرد.
دارنده پروانه در اعمال هرگونه حقوق دسترس��ی اعطاء ش��ده به وی باید 
کلی��ه قوانین و مقررات الزم االج��راء خصوصًا مقررات ناظ��ر بر برنامه ریزی 
ش��هری و حفاظت از محیط زیست را تبعیت کند. دارنده پروانه به ویژه، باید 
در جهت حفظ و در صورت اقتضاء اعاده وضعیت اصلی زمین یا ساختمانی که 

تحت تأثیر عملیات قرار می گیرد اقدامات معقول خود را بکار بندد.
دارن��ده پروانه حق دسترس��ی به کلیه نقاط مرتفع مورد اس��تفاده س��ایر                 
ارائه کنندگان خدمات مخابراتی را، به ش��رط رعای��ت انطباق مقررات مربوط 
به طیف فرکانسی، را خواهد داشت، موافقتنامه های مربوط به نصب اشتراکی 
تجهیزات یا تسهیم تجهیزات نقاط مرتفع باید در قراردادهای کتبی به امضای 
طرفین برس��د. سازمان، در رسیدگی و حل و فصل اختالفات فیمابین طرفها 
که ناش��ی از موافقتنامه های موصوف باشد، از صالحیت انحصاری برخوردار 

خواهد بود.
هرگون��ه تعهدات��ی که در خصوص تأمین فضا و یا امکانات فنی و س��ایر 
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موارد جهت استفاده س��ایر دارندگان پروانه به عهده شرکت مخابرات ایران و 
یا شرکتهای زیرمجموعه بوده است، کماکان بقوت خود باقی است و هرگونه 

تغییر در انجام این تعهدات منوط به اخذ موافقت سازمان می باشد.

7. 7 تعهدات توسعه و اجرا
دارنده پروانه موظف اس��ت از تاریخ صدور پروانه براساس مفاد پیوست 4 
نس��بت به توسعه و اجرا در حوزه خدمات موضوع پروانه و زمانبندی مشخص 
ش��ده در چ����ارچوب شرایط و ضوابط این پروانه اقدام نماید. هرگونه تغییر 
در تعه��دات مذکور و یا زمانبندی اجرای آن مس��تلزم اخ��ذ موافقت کتبی از 
س�����ازمان می باشد. درخواست تغییرات می بایستی حداقل 3 )سه( ماه قبل 
از تاریخ سررس��ید تعهدات مذکور را بصورت کتبی به س��ازمان ارسال کند و 
س��ازمان حداکثر یک ماه پس از وصول درخواس��ت تصمیم خود را به دارنده 
پروان��ه اعالم می نماید. ع����دم ابالغ این تصمیم ظرف مدت مذکور بمنزله 

قبول تغییرات می باشد.

8. 7 نگهداری و پشتیبانی
دارن��ده پروانه باید همواره دارای سیس��تمی کارآم���د برای نگهداری و 
پش��تیبانی ش��بکه های موضوع پروانه بوده و تجهیزات الزم ب�����رای این 
منظور، شامل سخت افزار و نرم افزار را دارا باشد. تأکید می شد که مسئولیت 
نگهداری و پش��تیبانی کلیه نقاط شبکه های موجود بعهده دارنده پروانه است 
و مشمول پرداخت هزینه USO از ط�����رف دولت و یا سازمان نمی شود.

تبصره : در کلی��ه نق�اط موج�ود دارنده پروانه مکلف به ارائه خدمات با 
سطح کیفیت مطلوب می باشد.
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ماده 8. ارائه خدمات موضوع پروانه

1. 8 دسترسی به خدمات
خدمات موضوع پروانه باید بی وقفه، به صورت بیس��ت و چهار ساعت در 
ش��بانه روز و هفت روز در هفته فراهم باش��د. مگر در مواردیکه دارنده پروانه 
از س��ازمان اجازه کتبی برای قطع آن دریافت کرده باش��د یا دستوری دائر بر 
قطع آنها طبق ماده 8.7 )دفاع ملی و امنیت عمومی( به وی واصل شده باشد.
در صورت بروز وقفه غیر مجاز در ارائه خدمات موضوع پروانه )شامل 
وقوع یک حادثه فورس ماژور( دارنده پروانه باید بی درنگ، کلیه اقدامات 
ض��روری برای اعاده دسترس��ی به خدمات موضوع پروان��ه؛ و به حداقل 
رس��اندن پیامدهای عدم دسترسی مش��رکین به خدمات موضوع پروانه را 

انجام دهد.

2. 8 کیفیت خدمات

1. 2. 8 اندازه گیری سطح کیفیت
دارنده پروانه باید در ش��بکه های موضوع پروانه، سیس��تمها، تجهیزات و 
روش��های الزم برای اندازه گیری سطح کیفیت خدمات را به کار گرفته و در 
صورتیکه سازمان درخواس��ت کند، باید نتایج اندازه گیری کیفیت خدمات را 

در اختیار آن مرجع قرار دهد.
دارن��ده پروانه باید از دقت و قابلیت اطمینان هر سیس��تم، و تجهیزات با 
روش بکار گرفته ش��ده توس��ط خود در اندازه گیری س��طوح کیفیت خدمات 

اطمینان حاصل کند.
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2. 2. 8 استانداردهای کیفیت
دارنده پروانه متعهد است که از کیفیت مناسب خدمات موضوع پروانه که 
طبق پارامترهای مش��خص شده در بندهای ) ( و ) ( و ) ( که در ساعات اوج 

اندازه گیری شده اطمینان حاصل کند.

3. 8 محرمانه بودن
هر مش��ترکی باید حسب مورد در زمان اشتراک، به وضوح مورد شناسایی 
ق��رار گی��رد، و در این رابطه دارن��ده پروانه باید به ویژه، ن��ام و نام خانوادگی 
مشترک یا، در صورت حسب مورد، نام شرکت، کد ملی و نشانی پستی وی به 
همراه کد پستی و یک کپی از مدرک شناسایی رسمی آن مشترک را اخذ کند.

دارنده پروانه با رعای��ت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اختیارات 
قوه قضائیه و س��ایر مراجع قانونی، کلیه تدابیر الزم را برای تحقق موارد ذیل 

به عمل خواهد آورد:
- حفظ اطالعات محرمانه مش��ترکین، که در نتیجه ارائه خدمات موضوع 
پروانه و یا بهره برداری از ش��بکه موضوع پروان��ه، اخذ گردیده یا دریافت 

شده اند.
- محرمان��ه ب��ودن اطالعات مربوط به مش��ترکین س��ایر ارائه کنندگان 
خدم��ات مخابراتی مجاز که بویژه در جریان مذاکرات برای دسترس��ی یا 

اتصال متقابل اخذ شده و یا دریافت می گردند.
- محرمانه بودن ارتباطات جابجا شده در شبکه های موضوع پروانه

دارنده پروانه باید در مورد اینکه کارمندان، مشاوران، پیمانکاران مستقل، 
کارگزاران و نمایندگان وی از تعهدات مندرج در ماده 8.3 کاماًل آگاهی دارند، 
اطمینان حاصل کند و در قبال هر فعل یا ترک فعل افراد مذکور که محرمانه 
ب��ودن اطالعات مزب��ور و یا محرمانه بودن اینگون��ه ارتباطات را به مخاطره 
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اندازد، مسئول خواهد بود.
دارنده پروانه باید حداقل یکی از کارمندان خود را به عنوان متصدی اجراء 

و پیروی از مقررات مفاد بند 8.3 منصوب نماید.
دارنده پروانه باید خدمات جلوگیری از شناخته شدن شماره آنها توسط تلفنی 
که با آن تماس گرفته شده است را حسب قوانین جاری، به مشترکین ارائه کند.

دارن��ده پروان��ه حق دارد ک��ه در صورت نیاز حس��ب م��ورد، مبادرت به 
رمزگذاری سیگنالهای مخابراتی خود نموده و با رعایت محدودیتهای قانونی 
و مقررات��ی قابل اعمال به مش��ترکین خود خدمات رمزگ��ذاری ارتباطات از 

طریق شبکه های موضوع پروانه را ارائه دهد.

4. 8 عدم تبعیض
دارن��ده پروانه باید در مورد کلی��ه کاربران و کاربران بالقوه خود به نحوی 

غیر تبعیض آمیز رفتار کند بویژه :
- نباید هیچ کاربر / مش��ترک یا ش��خص یا موسس��ه ای که مایل باشد 
کاربر / مش��ترک ش��ود از دسترس��ی به خدمات موضوع پروانه محروم و 
یا برای دسترس��ی وی محدودیت ایجاد کند، مگر به دلیل موجه، از جمله 
عدم پرداخت یا دیرکرد در پرداخت صورتحس��ابها و عدم رعایت یا فقدان 
صالحی��ت به موجب مواد و ش��رایط قابل اعمال در مورد اس��تفاده وی از 

خدمات موضوع پروانه،
- نبای��د در اعم��ال نرخها بابت خدم��ات موضوع پروانه بی��ن کاربران / 
مشترکین یا گروه کاربران / مشترکین با شرایط مشابه تبعیض قائل شود.

5. 8 بیطرفی
دارن��ده پروان��ه تضمین می کند که در خدمات موضوع پروانه، نس��بت به 
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محتوای اطالعات حمل ش��ده بر روی ش��بکه های موضوع پروانه، بی طرف 
باقی بماند.

6. 8 تماسهای اضطراری
دارنده پروانه باید کلیه تماس��هایی که با اس��تفاده از ش��بکه های موضوع 
پروانه برای ارتباط با نهادهای عمومی مس��ئول خدمات ذیل انجام می شود را 
به صورت رایگان به مرک��ز خدمات اضطراری که نزدیکترین مرکز به تماس 

گیرنده می باشد، متصل کند :
- پلیس ؛

- اورژانس ؛
- آتش نشانی ؛

- امداد گاز ؛
- امداد آب ؛
- امداد برق

و هر س��ازمان مش��ابهی که در هر زمان توسط س��ازمان به عنوان کمک 
رسانی به عموم در حاالت اضطراری شناخته شود.

7. 8 دفاع ملی و امنیت عمومی
8.7.1 دارن��ده پروان��ه باید برای رعای��ت مقتضیات دفاع مل��ی و امنیت 
عموم��ی و اعمال اختیارات دس��تگاههای قضایی، وزارت اطالعات و س��ایر 
مراج��ع قانونی، کلیه تدابیر را اتخاذ و تس��هیالت الزم را ایجاد نماید. به این 
منظور کلی��ه موارد مورد نیاز مراج���ع فوق الذکر ک��ه به دارنده پروانه ابالغ 
می گردد، بدون هرگونه ادعایی توس��ط دارنده پروانه الزم االجرا است. تأکید 
می ش��ود که این موارد بصورت یکس��ان برای کلیه دارندگان پروانه در موارد 
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مشابه ابالغ می گردد.
8.7.2 شروع فعالیت دارنده پروانه در هر حوزه، موضوع و محدوده فعالیت 
من��وط به تأمین نیازهای وزارت اطالعات و اخذ تائیدیه وزارت مذکور در این 
خصوص می باش��د و در صورتی که به هر دلیل روند تأمین تمام یا قسمتی از 
نیازها در هر مرحله از فعالیت مختل شود، دارنده پروانه تا زمان احیای مجدد 

آنها موظف به توقف فعالیت در آن موضوع یا محدوده فعالیت است. 
8.7.3 عدم رعایت مفاد بندهای 8.7.1 و 8.7.2 فوق براساس نظر مراجع 
ذیصالح بندهای فوق منجر به شرایط تعلیق و یا لغو پروانه در ماده 19 پروانه 

خواهد شد.

8. 8 رقابت
دارن��ده پروانه نباید به تنهای��ی یا به همراه دیگران، به هیچگونه عملکرد 
ضد رقابتی بپردازد، آنها را ادامه دهد یا آگاهانه آنها را اغماض کند و به ویژه 

دارنده پروانه :
- نبای��د هیچگونه سوبس��ید ده��ی متقابل ضد رقابتی بطور مس��تقیم و 

غیرمستقیم به کاربران بپردازد.
- دارنده پروانه با داشتن هر میزان سهم از بازار خدمات موضوع پروانه در 
کش��ور یا حضور هر تعداد ارائه کننده خدمات مخابراتی دارای پروانه نباید 

از موقعیت خود سوء استفاده کند.
- هیچگونه ترتیبات قراردادی با حق انحصار با اشخاص ثالث برای اجاره 
تسهیالتی که جهت تأمین خدمات موضوع پروانه الزم است، منعقد نکند؛

- هیچگون��ه موافقتنامه، ترتیبات قراردادی ی��ا تعهد نامه ای که هدف یا 
اثر آن تثبیت قیمتها یا ایجاد س��ایر تضییقات برای رقابت باش��د، یا هیچ 
ش��خص ثالثی، از جمله با هی��چ عرضه کننده خدماتی ک��ه در رقابت با 
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خدمات موضوع پروانه می باشد، منعقد نکند.
- در هیچگونه عملیات مرتبط یا وابس��ته به فروش ضد رقابتی ش��رکت 
نکند، مشروط بر اینکه، دارنده پروانه، بتواند بسته های خدماتی خود را در 
ش��رایطی که بسته های خدماتی موصوف بطور جداگانه نیز قابل دسترس 

باشند ارائه دهد ؛
- اطالعات اخذ ش��ده از رقیبان را در صورتی که هدف یا اثر اس��تفاده از 

آنها، ضد رقابتی باشد، مورد استفاده قرار ندهد؛
- قوانی��ن یا مقررات��ی را که گاه بگاه در خصوص ام��ور رقابتی تصویب 

می گردد، رعایت کند.
س��ازمان طبق قوانین و مقررات عهده دار کسب اطمینان از ای����ن است 
ک��ه )1( ارائه کنندگان خدمات مخابراتی اصول رقابت عادالنه را رعایت کنند 
)2( قواع��د فوق توس��ط ارائه کنن��دگان خ����دمات مخابرات��ی مزبور اعمال 
می شود. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق به تشخیص سازمان 

براساس بند 18 دارنده پروانه مشمول پرداخت جریمه خواهد بود.

ماده 9. شرایط ارائه خدمات

1. 9 قرارداد مشترک / کاربر اصلی

1. 1. 9 قرارداد حاکم بر روابط
به اس��تثنای مواردی که س��ازمان دارنده پروانه را از اعمال شرایط مادة 9 
معاف کرده باش��د، روابط بین دارنده پروانه و مش��ترکین یا کاربران، براساس 
شرایط مندرج در قرارداد مشترک / کاربر اصلی خواهد بود. که این قرارداد نیز 
متضمن ش��رایط استاندارد مربوط به تأمین خدمات مورد پروانه بوده و مطابق 
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با مادة 9.1.3، مورد تصویب سازمان قرار می گیرد.
بدی��ن ترتیب، دارنده پروانه باید خدمات موض��وع پروانه را فقط بر طبق 
قرارداد اصلی مش��ترک / کاربر، ارائه کند و در غیر آن مورد نباید بدون اجازة 

کتبی و قبلی سازمان، مبادرت به عرضة خدمات نماید.
دارن��ده پروانه باید در هر مرحله از فروش خدمات یک نس��خه از قرارداد 
اصلی مشترک را که به تأیید رسیده است برای مقاصد مشورتی بطور رایگان 
و همچنین در وب س��ایت اینترنتی خود ارائه نمای��د. دارنده پروانه همچنین 
باید قبل از ارائه خدمات مورد پروانه و دریافت وجه از مشترک، یک نسخه از 
قرارداد اصلی مش��ترک را که به تأیید رسیده است بطور رایگان در اختیار هر 

فرد ذینفع یا هر مشترک / کاربر جدید قرار دهد.

2. 1. 9 مفاد قرارداد مشترک اصلی
ش��رایط مورد اش��اره در مادة 9.1.1 فوق، بایستی متضمن حداقل شرایط 

تصویب شده توسط سازمان بوده و موضوعات ذیل را نیز در بر گیرد :
- تضمین پرداخت ها و ی���ا روش��های جایگزین برای تضمین پرداختها، 
چنانچ��ه متعارفًا وصول تضمینات ضروری باش��د، نباید از هزینه هایی که 
از سوی مشترک در طول مدت سه )3( ماه بطور متعارف تحمل می شود 

افزون باشد.
- محرمانه بودن اطالعات مشترک.

- بازپرداختها و تخفیف های جبرانی دیگر که در موارد اشکال در خدمات 
در صورتحسابها درج می گردد.

- شرایط پرداخت، شامل پرداخت کارمزد و هزینه های اداری قابل اعمال.
- حداقل دورة قرارداد.

- حق فسخ از سوی مشترک و دارنده پروانه.
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- روش حل و فصل ش��کایات یا س��ایر اختالفاتی که از س��وی مشترک 
مطرح می گردد، از جمله ش��رایط شکایات به سازمان و دادگاههای ایران، 

در صورتیکه اختالف، توسط طرفین حل و فصل نگردد و
- هر موضوع دیگری که قوانین و مقررات حاکم بر ایران، ایجاب نماید.

3. 1. 9 روش تصویب
دارن��ده پروان��ه باید حداکثر دو )2( ماه پس از تاری��خ صدور پروانه، پیش 

نویس قرارداد مشترک را برای تصویب به سازمان ارائه دهد.
سازمان باید پیش نویس قرارداد مشترک اصلی را مورد بررسی قرار دهد 
و ظرف مدت یک )1( ماه از تاریخ وصول آن، تصمیم خود را به دارنده پروانه 
اع��الم دارد. ع��دم ابالغ این تصمیم ظرف این م��دت به عنوان قبول قرارداد 

مشترک تلقی شده و قابل اجرا خواهد بود.
در مواردیکه سازمان به دارنده پروانه اطالع می دهد که قرارداد مشترک 
اصل��ی را تصویب نمی کند، با ذکر دالیل ع��دم تصویب برای تجدید نظر در 
پی��ش نویس، مرات��ب را کتبًا به دارنده پروانه اعالم می نماید. س��پس دارنده 
پروانه باید ظرف مدت یک ماه از دریافت تصمیم سازمان پیش نویس اصالح 

شده ای را تقدیم دارد، و مفاد پاراگراف قبلی مجدداً اعمال خواهد شد.

4. 1. 9 روش تغییر
دارن��ده پروان��ه می تواند هر از چن��د گاهی اصالحات��ی را در مواد قرارداد 
مشترک اصلی به طور کتبی به سازمان پیشنهاد کند و نسخه تجدید نظر شده 
قرارداد که تغییرات در آن به روش��نی عالمتگذاری و توضیح داده شده است 

را پیوست نماید.
در صورتیکه سازمان ظرف س��ه )3( هفته از دریافت پیشنهاد، با تغییرات 
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پیش��نهادی مخالفت نکند، دارن��ده پروانه حق خواهد داش��ت که تغییرات را 
اعمال کند، مشروط بر آنکه وی این کار را از ظرف چهار )4( هفته از انقضای 
این مدت انجام دهد و منوط به آنکه اطالعیه کتبی بیست و یک )21( روزه به 
س��ازمان و کلیه مشترکین بدهد. در صورتیکه سازمان به دارنده پروانه اطالع 
دهد که تغییرات پیش��نهادی را تصویب نمی کند، با ذکر دالیل عدم تصویب 
مراتب را کتبًا به دارنده پروانه اعالم خواهد نمود. سپس دارنده پروانه می تواند 
پس از دریافت تصمیم سازمان تغییرات پیشنهادی اصالح شده را مجدداً برای 

تصویب ارائه نماید، و مفاد پاراگراف قبلی مجدداً اعمال خواهد شد.
هرگونه تغییر در قرارداد مشترک اصلی در مورد هر مشترک، یک ماه پس 
از تحویل نسخه کتبی تغییرات مذکور به آن مشترک الزم االجرا خواهد شد.

در صورتیک��ه در ه��ر زمان قوانین و مقررات حاکم ب��ر روابط بین دارنده 
پروانه و مشترکین / کاربران توسط سازمان تصویب و ابالغ شود برای دارنده 
پروانه و کلیه دارندگان پروانه خدمات مش��ابه الزم االج��را خواهد بود. تأکید 
می کند که در این خصوص س��ازمان فرصت معقولی را برای دریافت نظرات 

دارنده پروانه در نظر خواهد گرفت.

9. 2 تعرفه ها

1. 2. 9 محدودیتهای تعرفه ها
در اعم��ال تعرفه ها برای خدمات موضوع پروانه دارنده پروانه باید اصول 
و محدودیتهای مندرج در مقررات، مواد قرارداد مشترک اصلی مذکور در ماده 

9.1 و نیز محدودیتهای ذیل را دقیقًا رعایت کند :
- در تلفن همراه برای هزینه اتصال مشترک آبونمانی، بیش از 1.200.000 
ریال و برای هزینه اتصال مشترک پیش پرداختی بیش از مبلغ 200.000 
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ریال )ب�ه اس��تثناء مالیات متعلق��ه( مطالبه ننماید. این می��زان تعرفه در 
صورت مقتضی می تواند توسط سازمان، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

- در تلفن ثابت برای هزینه اتصال مشترک آبونمانی، بیش از 500.000 
ریال و برای هزینه اتصال مشترک پیش پرداختی بیش از مبلغ 100.000 
ریال )به استثناء مالیات متعلقه( مطالبه ننماید، این میزان تعرفه در صورت 

مقتضی می تواند توسط سازمان، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
- در تلفن همراه و ثابت برای هزینه های مکررالوقوع نظیر سرویس های 
آبونمانی نظیر هزینه های ارتباط، قیمتهای بدون احتساب مالیات را برای 
ه��ر خدمتی که ارائه می دهد نباید حداکثر 20 درصد بیش��تر از قیمتهای 
پایه که توسط سازمان تعیین می شود باشد معهذا دارنده پروانه حق خواهد 
داشت که هرگونه بسته خدماتی شامل دقایق آزاد و نرخهای تعدیل شده 
را مادام که بتواند ثابت کند که طیف محدوده 20 درصد را رعایت می کند 

عرضه نماید.
- تعرفه های خدماتی که به صورت پیش پرداخت می باشد می تواند حداکثر 

50 درصد باالتر از تعرفه های متناظر با خدمات آبونمانی باشد.
- س��قف کلیه تعرفه ه��ای فوق الذکر با هدف حمای��ت از مصرف کننده 
و س��ایر بهره برداران تعیین ش��ده و می تواند توسط س��ازمان و تصویب 

کمیسیون مورد تعدیل قرار گیرد.
- تعرفه ه��ای خدم��ات ارزش افزوده و هر گونه خدمات جدید براس��اس 
مصوبات کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات که توس��ط س��ازمان ابالغ 

می شود خواهد بود.
- در س��رویس های فناوری اطالعات و انتقال داده و اجاره خطوط انتقال 
براس��اس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که توسط سازمان 

ابالغ می شود خواهد بود.
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2. 2. 9 تعرفه های جدید
حداکثر شش )6( هفته قبل از شروع به ارائه هر خدمت جدید در چارچوب 
موض��وع پروانه یا تعیین تعرفه های جدید و ی��ا تغییر تعرفه های موجود برای 
ه��ر خدمت، دارنده پروانه باید تعرفه ای را که وی در نظر دارد برای خدمات 
مورد نظر اخذ کند، به اطالع س��ازمان برساند، تا آنکه سازمان مشخصًا بتواند 
اطمینان حاصل کند که تعرفه مزبور با مقررات و مواد قرارداد مشترک مطابقت 
دارد. پ��س از حصول اطمینان س��ازمان کتبًا نظر خ��ود را راجع به تعرفه های 
پیش��نهادی اعالم خواهد نمود و از تاریخ ابالغ سازمان قابل اجرا خواهد بود. 
پس از سپری شدن 6 هفته و عدم ارسال پاسخ از سازمان به دارنده پروانه به 

مفهوم تأیید تعرفه های پیشنهادی تلقی می گردد.

3. 2. 9 تعرفه های تشویقی
تعرفه های تشویقی که برای مدتی کمتر از سه )3( ماه در دسترس هستند، 
از الزامات راجع به اطالعیه مندرج در این بند 9.2 مستثنی می باشند و دارنده 
پروانه نسخه ای از تعرفه های تشویقی را برای سازمان ارسال می نماید. دارنده 
پروانه در هر س��ال ایرانی حداکثر می تواند چهار بار نس��بت به ارائه و اجرای 

تعرفه های تشویقی اقدام نماید.

3. 9 انتشار تعرفه ها
دارنده پروانه باید تعرفه های مقرر و مورد تأیید سازمان را که قصد دارد برای 
هر خدمت مورد پروانه دریافت کند، در اختیار عموم قرار دهد دارنده پروانه نباید 
هی��چ هزینه دیگر یا نرخی باالتر از آنچه ک��ه در اطالعیه عمومی قید گردیده 

از مشترکین مطالبه نماید. عدم رعایت این موضوع، تخلف محسوب می شود.
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4. 9 دقت صورتحساب ها
دارنده پروانه باید حداکثر چهار ) 4 ( هفته از صدور پروانه، روشی که دقت 

سیستم صدور صورتحساب را تضمن کند، ایجاد نماید. 
دارنده پروانه باید سیس��تم صدور صورتحساب را حداکثر چهار ) 4 ( هفته 
از صدور پروانه، برای بررس��ی به س��ازمان تقدیم کند و س��ازمان باید ظرف 
چهار )4( هفته از تاریخ وصول سیستم صدور صورتحساب تصمیم خود را در 
ای��ن مورد به دارنده پروانه اعالم نمای��د. عدم ابالغ تصمیم ظرف این مدت، 

به عنوان قبولی سیستم صدور صورتحساب تلقی خواهد شد. 
در صورتیکه س��ازمان به دارنده پروانه اطالع دهد که سیستم پیشنهادی 
ص��دور صورتحس��اب را تصویب نمی کن��د. دارنده پروانه بای��د ماهیت آن را 

به گونه ای که مورد رضایت سازمان باشد تغییر دهد.  

5. 9 صورتحسابها
تمامی صورتحس��ابها باید حاوی جزئیات دقیق کلی��ه هزینه های متعلقه 
مربوط به دوره صورتحساب باشد، و باید در آنها موعد پرداخت به روشنی ذکر 
شود. در این رابطه الزم است نسخه ای از صورتحساب هایی که در نظر است 
برای مشترکین صادر ش��ود، حداکثر )4( هفته از تاریخ دریافت صورتحساب، 
نظر خود را به دارنده پروانه اعالم خواهد نمود و در صورت تصمیم س��ازمان، 
دارنده پروانه موظف است اصالحات الزم را روی صورتحساب انجام دهد و در 
صورت عدم ارسال پاسخ ظرف این مدت به منزله تأیید صورتحساب می باشد. 

6. 9 خدمات اطالع رسانی به مشتری 
دارنده پروانه باید خدمات اطالع رسانی کافی به مشتری را بصورت رایگان 
به منظور مس��اعدت به مشتریان و پاس��خگویی به پریشهای معقول، از جمله 
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راجع به خدمات و تعرفه های خدمات موضوع پروانه ایجاد و ارائه دهد.

7. 9 خدمات راهنما
خدم��ات راهنمای مش��ترکین و عمومی با رعایت مقررات جاری کش��ور 

شامل موارد زیر خواهد بود : 

1. 7. 9 خدمات راهنما به مشترکین
دارنده پروان��ه باید خدمات راهنمای اطالع تلفن کافی که از طریق تلفن 
قابل دسترس باشد با تعرفه مورد تأیید سازمان در اختیار مشترکین قرار دهد. 

اطالعات راهنما باید حداقل شامل موضوعات ذیل باشد: 
- نام، نشانی و شماره تلفن هر یک از مشترکین بغیر از اشخاصی که کتبًا 
درخواست کردند که شماره های بدون ذکر مشخصات در فهرست راهنما 

به آنان داده شود.
- فهرستی از کدهای شماره های ملی و بین المللی 

2. 7. 9 خدمات راهنمای عمومی
چنانچه ارائه کنندگان خدمات مخابراتی یا ش��خص ثالثی ملزم باش��د که 
فهرست راهنمای عمومی از تمامی مشترکین ارائه کنندگان خدمات مخابراتی 
تهیه نماید، دارنده پروانه کسب اطمینان خواهد کرد که ارائه کنندگان خدمات 
مخابراتی یا ش��خص ثالث مذکور به اطالعات مشترکین دارنده پروانه جهت 

درج در چنین فهرست عمومی دسترسی معقول دارد. 

8. 9 خدمات نگهداری 
دارنده پروانه باید اطمینان حاصل کند که خدمات نگهداری کافی در مورد 
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هرگون��ه تجهیزاتی که به منظور ارائه هر یک از خدمات موضوع پروانه به هر 
مشترکی عرضه شده است، دارای خدمات نگهداری بطور رایگان یا با هزینه 

متعارف می باشد. 

9. 9 اختالفات با کاربران 
دارنده پروانه باید روشی کارآمد، عادالنه و شفاف مورد تأیید سازمان را، برای 
دریافت یا صدور شکایات، و حل و فصل اختالفات با کاربران ایجاد و حفظ کند.

دارنده پروانه باید کلیه اقدامات معقول و ضروری را برای جبران فوری و 
پیش��گیری از وقوع دوباره علت هر گونه شکایت مستند که مربوط به قابلیت 
دسترس��ی، کیفیت خدمات موضوع پروانه و صدور صورتحس��اب و هر گونه 

اشکال در ارائه خدمات موضوع پروانه باشد، به عمل آورد. 
دارنده پروان��ه همچنین باید کلیه اقدامات الزم را برای تضمین اینکه در 
ص��ورت لغو پروانه مبلغ الزم التأدیه به کارب��ران به طور کامل پرداخت خواهد 

شد، به عمل آورد. 
در صورتیک��ه کاربر و دارنده پروانه نتوانند اختالف خود را ظرف مدت دو 
)2( ماه از تاریخ ابالغ ش��کایت به ط��رف دیگر حل و فصل کنند، هر یک از 
طرفین می تواند موضوع را برای اتخاذ تصمیم به سازمان ارجاع دهد. تصمیم 

سازمان برای طرفین الزم االجرا می باشد. 

ماده 10- سایر شرایط

1. 10 رعایت تعهدات قانونی، مقرراتی و قراردادی
دارن��ده پروانه باید هم��واره کلیه تعهدات خود به موجب قانون اساس��ی، 
قوانی��ن و مقررات و س��ایر متون قانونی و مقرراتی قاب��ل اعمال و همچنین 
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مواد قراردادهای که وی طرف آنها است. از جمله قراردادهای اتصال متقابل، 
قراردادهای دسترس��ی و قرارداد مش��ترکین را رعایت کن��د، تعهد به رعایت 
م��واد فوق به هر گونه اصالحی��ه در متون فوق الذک��ر و اصالحیه قراردادها 
ک��ه در طول مدت اعتبار پروانه الزم االجرا باش��د و نیز مف��اد هرگونه متون 
و قرارداده��ای جدید که در طول مدت اعتبار پروانه تصویب یا امضاء ش��ود، 

شامل و تعمیم می یابد. 
تبصره : قراردادهایی که تعهدات به شرکت ارتباطات زیر ساخت انتقال 

داده شده و یا خواهد شد، مستثنی می باشند. 

2. 10 رعایت تعهدات بین المللی
دارن��ده پروانه باید معاهدات و پیمانه��ای بین المللی قابل اعمال در زمینه 
فعالیته��ای اتحادیه بین المللی مخاب��رات )ITU( و پیمانها و موافقتنامه های 
س��ازمانهای منطقه ای مخابراتی که جمهوری اسالمی ایران در آنها عضویت 
دارد را رعایت کند. دارنده پروانه باید س��ازمان را مرتبًا در جریان اقداماتی که 

در این زمینه اتخاذ می کند قرار دهد. 
دارنده پروانه حق خواهد داشت که در فعالیتهای سازمانهای بین المللی در 
زمینه شبکه ها و یا خدمات مخابراتی شرکت کند مگر اینکه سازمان براساس 
مصالح کش��ور حضور در مجامع بین المللی خاص��ی را منع نماید. وی ممکن 
اس��ت حس��ب صالحدید س��ازمان بعنوان یک ارائه کننده خدمات مخابراتی 

شناخته شده به اتحادیه بین المللی مخابرات معرفی شود. 

3. 10 همکاری با سایر ارائه کنندگان خدمات مخابراتی
دارنده پروانه باید با س��ایر ارائه کنن��دگان خدمات مخابراتی در مورد کلیه 

درخواستهای منطقی همکاری کند. 
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4. 10 تأکید محلی 
در این رابطه باید : 

الف ( قانون حداکثر اس��تفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و 
اجرائی کش��ور در اجرای پروژه ها و ایجاد تس��هیالت به منظور صدور خدمات 

مصوب 12 اسفند 1375 مجلس شورای اسالمی رعایت شود. 
ب ( مدیریت فنی و پشتیبانی باید حتمًا ایرانی باشند و در صورت داشتن 
س��هامدار خارجی کلیه تصمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی و فوق العاده 
ش��رکت دارنده پروانه مش��روط به موافقت حداقل پنج��اه درصد )50 درصد( 

سهامداران ایرانی پروانه می باشد. 
ج ( در صورت داش��تن س��هامدار خارجی، س��هام ش��رکت های ایرانی که 
صددرصد سهام آنها متعلق به شخصیت های حقیقی و حقوقی ایرانی است، نباید 

از پنجاه و یک درصد )51 درصد( سهام کل شرکت دارنده پروانه کمتر باشد. 

فصل سوم : مبالغ 

ماده 11. مبالغ ساالنه 

1. 11 پرداخت مبالغ ساالنه به سازمان 

1. 1. 11 فهرست مبالغ ساالنه 
دارنده پروانه باید مبالغ ذیل را بمأخذ س��االنه )سال قراردادی( به سازمان 

پرداخت کند: 
) الف ( مبلغ پرداختی بابت حق استفاده از شماره گذاری :

دارنده پروانه باید مبالغ زیر را در ازای استفاده از ظرفیت شماره گذاری به 
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سازمان بپردازد : در ش��بکه تلفن همراه، برای هر بلوک 100000 شماره ای: 
200/000/000 ) دویس��ت میلی��ون ( ریال و در ش��بکه تلفن ثابت برای هر 
بلوک 10000 ش��ماره ای : 10/000/000 ) ده میلیون ( ریال برای هر س��ال 
قراردادی، از سال دوم به بعد مبلغ پرداختی هر بلوک از شماره ها ممکن است 
توس��ط سازمان بطور س��االنه افزایش یابد. لیکن در هر حال این افزایش در 
محدوده ) 1 ( نرخ تورم در ایران در طول سال قبلی قراردادی یا ) 2 ( افزایش 
متوسط تعرفه های خدمات پایه دارنده پروانه در طول سال قبل خواهد بود. 

تبصره : در شبکه تلفن ثابت برای مراکز موجود )تا تاریخ صدور پروانه( 
باالی 5000 ش��ماره براس��اس بلوک های 10000 ش��ماره ای و رند به باال و 
برای مراکز موجود کمتر از 5000 شماره براساس بلوک های 1000 شماره ای 

و رند به باال هزینه شماره گذاری دریافت خواهد گردید. 
 : )USO ( مبلغ پرداختی بابت خدمات اجباری عمومی ) ب (

3 درصد درآمد تلفن همراه سال قراردادی قبل، بابت هر سال قراردادی، برای 
س��ال اول، مبلغ پیش بینی شده اسمی از تس��هیم درآمد برای سال اول قراردادی، 

جهت محاسبه مبلغ پرداختی بابت خدمات اجباری عمومی استفاده خواهد شد. 
تبص�ره 1 : هزینه های مربوط به ایجاد و توس��عه و نگهداری و پش��تیبانی 
شبکه در نقاط جدید بر اساس نیاز که تحت عنوان USO توسط سازمان مشخص 
و به دارنده پروانه اعالم می ش��ود، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه توس��ط 
سازمان به دارنده پروانه پرداخت می شود. تأکید می شود که کلیه هزینه های مربوط 
به نگهداری و پش��تیبانی کلیه نقاط ش��بکه موجود بعهده دارنده پروانه می باشد و 

مشمول پرداخت USO از سوی سازمان و یا دولت نمی باشد. 
تبص�ره 2 : با توجه به تکالیف بند 7.8 درآمد تلفن ثابت و خدمات داده 

مشمول پرداخت USO نخواهد بود.
) ج ( مبلغ حق سازمان : بیست و پنج صدم درصد )0/25 درصد( از 
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درآمد س��ال قراردادی قبل بابت هر س��ال قراردادی خواهد بود در مورد سال 
اول، مبلغ پیش بینی ش��ده اسمی از تس��هیم درآمد برای سال اول قراردادی 
جهت محاس��به مبلغ پرداخت حق س��ازمان برای س��ال اول قراردادی مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 
) د ( مبل�غ ح�ق اس�تفاده از فرکان�س : دارنده پروان��ه باید بابت 
حق اس��تفاده از فرکانس��های واگ��ذاری هزینه های مربوطه را که براس��اس 
تعرفه های مصوب توس��ط سازمان اعالم می شود به سازمان بپردازد. این حق 
اس��تفاده از فرکانس های واگذاری ممکن است بر مبنای تغییر نرخ پالس و یا 
تغییر آئین نامه مربوطه، بطور س��االنه کمتر یا بیش��تر شود. تأکید می شود که 
فرکانسهای تخصیص داده شده براساس جدول پیوست 5 بصورت سراسری 

بوده و هزینه های مربوط به صورت سراسری محاسبه خواهد گردید. 

2. 1. 11 نحوه پرداخت مبالغ ساالنه 
بجز در موردی که در قوانین یا مقررات به نحو دیگری تعیین شده باشد، 
مبالغ پرداخت س��االنه من��درج دربند 11.1.1 فوق باید در چهار ) 4 ( قس��ط 
مساوی، هر سه ) 3 ( ماه یکبار در آخرین روز از دوره سه ماهه جاری در آن 
زمان پرداخت ش��ود. پرداخت قسط اول مبالغ مذکور باید به محض انقضا، یا 

پیش از انقضاء، سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن صورت گیرد. 

3. 1. 11 حداکثر مبلغ 
در هیچ صورتی، کل مبالغ پرداختی ساالنه که طبق موارد 11.1 و 12.2 مقرر 
گردیده، در طول هیچیک از س��الهای ق��راردادی، نباید از هفت درصد )7درصد( 
درآمدهای سال قراردادی قبل از آن ) و برای سال اول قرارداد و مبلغ پیش بینی 

ش��ده اس��می از تس��هیم درآمد در طول س��ال اول قرارداد تجاوز کند. 
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2. 11 تسهیم درآمد

1. 2. 11 مبلغ تسهیم درآمد 
در ازای اعط��ای پروانه دارنده بابت هر س��ال شمس��ی و ظرف مدت دو 
ماه بعد از پایان هر س��ال، باید آن بخش از مبلغ تس��هیم درآمد در مورد آن 
س��ال قراردادی را که حس��ب مورد ممکن است از مبلغ تضمین شده تسهیم 
درآمد بیش��تر باش��د و مطابق با مفاد ماده 11.2.2 در مورد آن سال قراردادی 

الزم التأدیه می باشد. به سازمان پرداخت کند 
مبلغ تس��هیم درآمد برای هر سال شمسی براساس نوع خدمات با اعمال 

درصدهای زیر از تسهیم درآمد محاسبه خواهد شد : 
)الف( در خدمات تلفن همراه بیست و هشت و یک دهم درصد )28/1 درصد(

)ب( در خدمات تلفن ثابت هشت درصد )8 درصد( 
)ج( در خدمات ارتباطات داده و اجاره خطوط انتقال پنج درصد )5 درصد( 

از درآمد دارنده پروانه در مورد آن سال شمسی 
تبصره : میزان حق السهم تعیین شده در بند )ب( فوق در خدمات تلفن 
ثابت با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری به نسبت مستقیم حداکثر تا سقف 
20 درص��د افزایش خواهد یافت و در صورتیکه دارنده پروانه بدلیل ش��رایط 
رقابتی و یا قوانین در هر مرحله این تعرفه را کاهش دهد میزان حق الس��هم 

مشمول کاهش نخواهد بود.

2. 2. 11 مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد 
دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه، باید مبالغ تضمین ش��ده ذیل از 
تسهیم درآمد بابت هر سال شمسی را در 4 قسط مساوی در پایان هر سه ماه 

از تاریخ الزم االجرا شده پروانه را به شرح زیر به سازمان، بپردازد. 



104  /  پروانة فعالیت شركت مخابرات ايران

) الف ( مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد خدمات تلفن همراه : 

سال قراردادی
مبلغ تضمین شده از درآمد همراه

 ) میلیارد ریال (
7858/165اول 
8406/115دوم 
8771/415سوم 

9136/715چهارم 
9410/690پنجم 
9684/665ششم 
9867/315هفتم 
10049/965هشتم 

10232/615نهم و سالهای بعد 

) ب( مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت : 

سال قراردادی
مبلغ تضمین شده از درآمد همراه

 ) میلیارد ریال (
1330اول 
1356دوم 
1382سوم 

1408چهارم 
1434پنجم 

1460ششم و سالهای بعد 
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تبصره : در خدمات ارتباطات داده و اجاره خطوط انتقال براساس درآمد 
دارنده پروانه و مبنای حق الس��هم تعیین شده )بدون تضمین درآمد( محاسبه 

خواهد گردید. 

3. 2. 11 نحوه پرداخت تسهیم درآمد 
)الف( مبالغ تسهیم درآمد بایستی در 4 قسط مساوی و در پایان هر سه ماه 
از تاریخ الزم االجراء شدن پروانه توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود. 
)ب( در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد بیشتر از مبالغ تضمین شده باشد، 
دارنده پروانه باید حداکثر ظرف مدت دو ماه از پایان سال قراردادی، باقیمانده 

آن را به سازمان پرداخت کند. 
)ج( مبالغی که طبق ماده 11.2 در وجه س��ازمان صورت می گیرد باید بر 
حسب ریال ایران باشد و از طریق انتقال به حساب بانکی که سازمان در وقت 

مقتضی اعالم مینماید، انجام خواهد شد. 

ماده 12. مبالغ مستقل

1. 12مبلغ حق امتیاز صدور پروانه
)الف( بابت وضعیت موجود ش��امل 21/3 میلیون مش��ترک تلفن همراه و 
23/5 میلیون مش��ترک تلفن ثابت جمعًا مبلغ 7/566/000/000/000 ریال ) 
هفت هزار و پانصد و ش��صت و شش میلیارد ریال ( برآورد می شود و با توجه 
به دولتی بودن ش��رکت دارن��ده پروانه در زمان صدور پروان��ه و پرداختهای 

تکلیفی گذشته از دارنده پروانه دریافت نمی شود. 
)ب( بابت اجاره توس��عه شبکه ش��امل 16/7 میلیون مشترک تلفن همراه 
و 6/5 میلیون مش��ترک تلفن ثابت و همچنین شبکه ارتباطات داده و خطوط 
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انتق��ال مبلغ 4/903/500/000/000 ریال )چهارهزار و نهصد و س��ه میلیارد 
و پانصد میلیون ریال( اس��ت که می بایس��تی در زمان صدور پروانه توس��ط 

متقاضی به سازمان پرداخت گردد. 

2. 12 سایر مبالغ
دارن��ده پروانه باید کلیه هزینه ها، کمکها و مخ��ارج دیگری را که در هر 
زم��ان طبق مقررات و قوانین قابل اعمال ای�����ران الزم التأدیه بوده، ی����ا 
الزم التأدیه می ش��ود، ب���ا رعایت محدودیتهای مندرج در ماده 11.1.3 فوق 

به سازمان پرداخت کند. 

ماده 13. مقررات عمومی راجع به پرداختها – مالیاتها  

1. 13هزینه های معاف از مالیات
کلیه مبالغ )ش��امل تسهیم درآمد( که طبق مواد 11 و 12 حسب مورد به 
سازمان الزم التأدیه می باشد مش��مول هیچگونه مالیات و عوارض نمی باشند 
و پرداخ��ت چنین مبالغی باید به عنوان هزینه هایی که از لحاظ اهداف مالیات 

شرکتی قابل کسر می باشند، مورد محاسبه قرار گیرند. 

2. 13 مبالغ اضافی 
مبالغی که در مورد 11 و 12 مقرر شده اند کل پرداختها و وجوه الزم التأدیه 
توس��ط دارنده پروان��ه بابت بهره برداری از پروانه اعطایی، بلوک ش��ماره ها و 
فرکانس��های تخصیص��ی در ط��ول دوره اولی��ه واگذاری پروانه را تش��کیل 
می دهند. با رعایت مفاد ماده 18.2، چنانچه )1( پرداخت ها یا عوارضی عالوه 
ب��ر آنچه در مواد 11 و 12 مقرر ش��ده به دارنده پروان��ه تحمیل گردد، یا )2( 
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مبالغی که طبق مواد 11.1 و 12.2 الزم التأدیه می باشند. از حد 7 درصد مقرر 
در ماده 11.1.3 تجاوز کند، در آن صورت مبلغ هر پرداختی یا عوارض اضافی 
و هر مبلغ الزم التأدیه ای که از حد مقرر در ماده 11.1.3 بیش��تر باشد، باید از 
مبلغ تضمین ش��ده درآمد، و در صورت نیاز، از مبلغ تسهیم درآمد الزم التأدیه 
در مورد س��ال قراردادی مربوط کسر شود. تصریح می شود که پرداخت مبالغ 
جبران خسارت براساس ماده 18.2 از محدودیت فوق الذکر مستثنی می باشد. 

3. 13 مالیات های فروش و شرکتی
خدمات مورد پروانه مش��مول کلیه مالیاته��ای فروش عمومی و عوارض 
قابل اعمال در ایران در مورد فروش خدمات و کاالها می باشد. دارنده پروانه 
همچنین باید کلیه مالیاتهای ش��رکتی و سایر مالیاتهای بر درآمد را که بطور 

کلی نسبت به شرکتهای در ایران اعمال می گردد، پرداخت نماید. 
بدینوسیله تصریح می شود که هزینه اتصال )موضوع ماده 9.2.1 )الف(( 
مش��مول هیچگونه مالیات و عوارض فروش یا خدمات نمی باشد و نخواهد 
بود. اگ��ر هر مالیاتی یا عوارض اضافی از طرف دولت جمهوری اس��المی 
ایران وضع ش��ود برای تمامی اپراتورهای بخش مخابرات ایران الزم االجرا 

خواهد بود. 

فصل چهارم : روابط با دستگاههای اجرایی

ماده 14. همکاری با سازمان
دارن��ده پروانه باید همواره در اعمال وظایف محوله به س��ازمان به موجب 
قوانین و مقررات کش��ور و موافقت نامه پروانه حاضر با س��ازمان و نمایندگان 

مجاز وی پاسخگو و نهایت همکاری را به عمل آورد.
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دارنده پروانه بویژه باید تسهیالت و امکانات خود را، برای اجرای دستورات 
اداری و قضایی مربوط به ردیابی ارتباطات در دسترس قرار دهد. 

ماده 15. نگهداری سوابق و بازرسی
 

1. 15 سوابق، حسابها و صورتحسابها
دارنده پروانه باید س��وابق اطالعاتی کافی که سازمان را قادر به نظارت و 
الزام نمودن دارنده پروانه به انطباق موثر تعهدات وی تحت این موافقت نامه 

پروانه نماید، نزد خود نگهداری کند. 
دارنده پروانه باید سوابق صحیح حسابداری به شکلی که با اصول پذیرفته 
ش��ده حسابداری منطبق بوده و در هر صورت برای توضیح روشن عملکرد و 
کس��ب و کار وی کافی باشد، نگهداری نموده و هزینه ها، درآمدها و موقعیت 

مالی عملیات وی را نشان دهد. 
دارن��ده پروانه باید س��وابق صورتحس��ابها )در صورت ام��کان، بصورت 
الکترونیکی( را از تاریخی که صورتحسابهای مربوط صادر شده اند تا ده سال 

نگهداری نماید. 

2. 15 گزارش دهی و بازرسی
برای آنکه سازمان قادر باشد که بر اجرای تعهدات دارنده پروانه نظارت و 
وی را به انطباق با پروانه ملزم سازد، حق خواهد داشت که از اسناد، گزارشها، 
صورتحس��ابها، ارزیابیها، اظهارنامه های مالیاتی یا اطالعات دیگر که توس��ط 
دارنده پروانه نگهداری می ش��ود، بازرس��ی به عم��ل آورده و در صورت لزوم 
نس��خه برداری نماید، بدون لطمه به مفاد م��اده 17 )نظارت(، مراجع مجاز از 
طرف سازمان حق دارند که در هر زمان طی ساعات اداری با صدور اطالعیه 



پروانة فعالیت شركت مخابرات ايران /  109

48 س��اعته، به مکانها، ساختمانها و محلهایی که اسناد دارنده پروانه در آنجا 
نگهداری می شوند وارد شوند و این حق خود را اعمال کنند. 

دارنده پروانه باید فوراً و به صورتی که س��ازمان به طور کتبی تقاضا کرده، 
اسناد، گزارش��ها، حسابها، صورتحس��ابها، ارزیابیها، اظهارنامه های مالیاتی یا 
اطالعات مزبور را که سازمان ممکن است برای اعمال نظارت و الزام دارنده 
پروانه به رعایت تعهدات خود بر طبق پروانه نیاز داشته باشد، به سازمان ارائه 

کرده یا تهیه نماید. 
عالوه بر آن دارنده پروانه باید اسناد زیر را تقدیم دارد : 

- گزارش س��االنه به سازمان، در مورد مشروح اقداماتی که دارنده پروانه 
در جهت رعایت تعهدات خود بر طبق پروانه به عمل آورده است. و

- صورت وضعیت مالی حسابرس��ی شده مربوط به عملکرد دارنده پروانه 
ظرف چهار ) 4 ( ماه از پایان سال مالی 

ماده 16. وضعیتهای اضطراری عمومی

1. 16 وضعیت اضطراری مربوط به بالیای طبیعی
در ص��ورت وقوع وضعیت اضطراری یا بح��ران محلی، منطقه ای یا ملی، 
نظیر زلزله، س��یل و وقایع مشابه، دارنده پروانه باید همه گونه تالش موثر را 
ب��رای ارائه کلیه خدمات مخابراتی الزم مورد تقاضای مقامات ایرانی، به عمل 
آورد. به این منظور، دارنده پروانه باید هماهنگیهای الزم را با سازمان به عمل 

آورد و از دستورالعملهای آنها پیروی کند. 
ظرف مدت ش��ش )6 ( ماه پس از تاریخ الزم االجرا ش��دن، دارنده پروانه 
باید طرح خود برای روشها و عملیاتی که در صورت وقوع وضعیت اضطراری 
در پیش خواهد گرفت به سازمان ارائه دهد و طرح مزبور را به محض تقاضای 
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سازمان به روز نماید. 
2. 16 وضعیت اضطراری مربوط به امنیت ملی

در صورت بروز وضعیت اضطراری یا بحران مربوط به امنیت ملی، دارنده 
پروانه باید با واحد ذیصالح تعیین ش��ده توسط سازمان در خصوص موضوع، 
هماهنگی و همه گونه تالش موثر برای ارائه کلیه خدمات مخابراتی ضروری، 

طبق دستورالعملهای سازمان یا واحد ذیصالح معرفی شده به عمل آورد. 

فصل پنجم : نظارت و جبران خسارات 

ماده 17. نظارت
تمامی هزینه و س��رمایه گذاریهای ساخت شبکه و عملیات موضوع پروانه 
باید مبتنی بر شرایط رقابتی و به روشی باشد که نیل به اهداف و منافع مالی 

طرح تجاری دارنده پروانه را تضمین نماید. 
س��ازمان می تواند برنحوه رعایت مفاد پروانه و نیز قوانین و مقررات قابل 
اعمال جمهوری اسالمی ایران، به ویژه به گونه ای که به ایجاد و بهره برداری 
از ش��بکه موضوع موض��وع پروانه، ارائه خدم��ات مورد پروانه و اس��تفاده از 

فرکانسهای تخصیص یافته به دارنده پروانه اعمال می شود، نظارت کند. 
اش��خاص مجاز از سوی س��ازمان حق خواهند داشت که به منظور اعمال 
ای��ن نظارت، در مواقع لزوم به محلها، س��اختمانها و مکانهایی که تجهیزات 
متشکله یا متصل با شبکه موضوع پروانه در آنها نصب یا در آنها اسناد مربوط 
به شبکه موضوع پروانه یا خدمات مورد پروانه نگهداری می گردد، وارد شوند 
ورود به امالک و س��اختمانهای مشترکین فقط با مجوز کتبی قبلی مشترک 

مربوطه، یا بنا به دستور معتبر دادگاه امکان پذیر است. 
به محض کش��ف اینکه دارنده پروانه تعهدات خود طی س��ال قراردادی 
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جاری یا س��ال قبل را نقض کرده است، س��ازمان می تواند دستورهای کتبی 
الزام آوری را مبنی بر الزام به جبران نقض و / و یا تحمیل خسارات عدم ایفای 
تعهد قابل اعمال مندرج در ماده 18 )جبران خسارت های عدم ایفای تعهدات 

و پرداخت مبالغ اضافی به سازمان( و ماده 19 )تعلیق و لغو( صادر کند. 

ماده 18. جبران خسارت

1. 18 جبران خسارت های رقابتی
در صورتیکه س��ازمان تأیید کند که دارنده پروانه ماده 8.8 پروانه )رقابت( 
را نقض کرده است. سازمان می تواند عالوه بر تدابیری که برای جبران نقض 
در م��اده 19 مقرر گردیده، دارنده پروانه را بر اس��اس بند 3-18 بدلیل نقض 

تعهدات ملزم به پرداخت مبلغ خسارت نماید. 

2. 18 جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه
چنانچه س��ازمان تشخیص دهد که در مهلت های مقرر مندرج در پیوست 
ش��ماره 4 دارنده پروانه حداقل تعهدات را ایفا نکرده اس��ت، و قصور خود را 
ظرف مدت ش��ش )6( ماه از تاریخ اخطار سازمان در این مورد جبران ننموده 
باش��د )مهلت( پرداخت مبلغ خس��ارت نقض تعهدات اجرا و توسعه بشرح زیر 

خواهند بود: 

) الف ( در ارائه خدمات تلفن همراه : 
) الف – 1( قصور در زمینه پوشش شهرها ده )10( میلیارد ریال بازاء هر 
یک از ش��هرها به نسبت عدم پوشش که در پایان مهلت مقرر تحت پوشش 
قرار نگرفته اند. که این تعهد در پایان هر س��ال قراردادی قابل تمدید خواهد 
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بود )از جمله تمدید در پایان س��الی که طی آن مهلت مقرر به پایان رس��یده 
است( تا زمانی که این وضعیت جبران گردد؛ 

) الف – 2 ( قصور در پوش��ش جمعیتی بازاء هر درصد پوش��ش جمعیتی 
کمتر از میزان مقرر برای هر س��ال قراردادی طبق پیوس��ت ش��ماره 3 که تا 
پایان مهلت، پوش��ش داده نشده اس��ت، و به ازای هر ماه تأخیر پس از پایان 
مهلت تا زمانیکه جمعیت مورد نظر در س��ال قراردادی مزبور تحت پوش��ش 

قرار گیرند به شرح زیر: 
)1( 1/2 میلیارد ریال برای سه ) 3 ( ماه اول 

)2( 1/5 میلیارد ریال برای سه ) 3 ( ماه بعدی 
)3( 2/4 میلیارد ریال برای ماههای بعد 

در صورتیک��ه نقض مذکور طی یک ماه بطور کام��ل جبران گردد، مبلغ 
الزم التأدیه در مورد آن ماه به تناسب تعیین خواهد شد. 

) الف – 3 ( قصور در پوش��ش جاده ها : پن��ج ) 5 ( میلیارد ریال بازاء هر 
ده )10( کیلومتر از جاده هایی که در نقض اهداف کیلومتری مقرر در پوشش 
جاده ای مندرج در پیوس��ت شماره 3 برای هر سال قراردادی ذیربط، در پایان 
مهلت تحت پوش��ش قرار نگرفته باشند؛ که مهلت مزبور در انقضای هر سال 
ق��راردادی )از جمله در پایان س��ال قراردادی که در پای��ان آن مهلت خاتمه 

می یابد( تا زمانیکه وضعیت اصالح گردد. تمدید خواهد شد. 
)ب( قصور در انجام تعهدات ارائه خدمات تلفن ثابت و ارائه خدمات انتقال 
داده که در پیوس��ت 4 مشخص شده است براس��اس نظر سازمان و تصویب 

کمیسیون خواهد بود. 

3. 18 جبران خسارت نقض سایر تعهدات 
چنانچه س��ازمان تش��خیص دهد که دارنده پروانه )1( هر یک از مواد و 
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ش��رایط عمده پروانه بغیر از مفاد ماده 7.9 )ناظر به تعهدات اجرا و توسعه( را 
نقض کرده اس��ت. و )2( چنین تخلفی را ظرف مدت ش��ش )6( ماه از تاریخ 
اخطار س��ازمان در این زمینه جبران نکرده اس��ت )مهلت(، سازمان می تواند 
دارنده پروانه را عالوه بر مبلغ تس��هیم درآمد که باید از بابت س��ال قراردادی 
مربوط به س��ازمان بپردازد، به پرداخت مبلغ جبران خسارت تا میزان حداکثر 

سی )30( میلیارد ریال ایران بابت هر سال قراردادی ملزم نماید. 

4. 18 مقررات کلی مربوط به جبران خسارت
)ال��ف( قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی از س��وی س��ازمان دال بر اعمال 
پرداخت مبالغ جبران خس��ارت توسط دارنده پروانه، سازمان فرصتی عادالنه 
اعط��ا خواهد کرد که اظهارات خود را بی��ان و وضعیت خود را توجیه کند. در 
صورتیکه اختالفی در زمینه موضوعات فنی باش��د، دارنده پروانه و س��ازمان 
می توانند کارشناس فنی مستقلی را برای بررسی آن واقعیات تعیین نمایند. 

)ب( چنانچه نقض تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد در نتیجه )1( وقوع حادثه 
فورس ماژور و یا )2( ش��رایط خارج از کنترل منطقی دارنده پروانه باش��د یا 
به علت آن ایجاد ش��ود و مورد تأیید س��ازمان قرار گیرد دارنده پروانه مشمول 

پرداخت مبالغ جبران خسارت مقرر در ماده 18 نخواهد بود. 
)ج( پرداخت مبالغ جبران خسارت اعمال شده به دارنده پروانه باید ظرف 
دو ماه بعد از دریافت تصمیم س��ازمان مبنی ب��ر اعمال پرداخت مبالغ جبران 
خسارت براس��اس ماده 18 صورت گیرد. پرداخت مبالغ جبران خسارت طبق 

مقررات ماده 11.2.3 به عمل خواهد آمد. 
) د ( پرداخت مبالغ جبران خسارت به سازمان در مورد الزام دارنده پروانه 
به اجرای مش��خص تعهدات خود به موجب موافقت نامه پروانه و یا اعمال هر 
اق��دام جبرانی دیگری که طب��ق قانون یا به موجب این پروانه در دس��ترس 



114  /  پروانة فعالیت شركت مخابرات ايران

می باش��د )از جمل��ه و ن��ه محدود به اقدام��ات جبرانی من��درج در ماده 19(، 
لطمه ای وارد نخواهد آورد. 

ماده 19. تعلیق و لغو

1. 19 تعلیق پروانه 
در صورت نق��ض عمده مواد موافقتنامه پروانه، س��ازمان می تواند پروانه را 
برای مدت حداکثر ش��ش )6( ماه در هر مرحله بحالت تعلیق درآورد. مش��روط 
برآنکه فرصت معقولی به دارنده پروانه جهت اصالح ایرادات و مش��کالت داده 
شده و نامبرده اقدامی در جهت جبران و تأمین نظر سازمان به عمل نیاورده باشد. 

2. 19 لغو پروانه و کاهش مدت اعتبار پروانه
در موارد ذیل، سازمان می تواند پروانه را لغو، یا بنا به صالحدید خود مدت 

اعتبار پروانه را کاهش دهد:
 

1. 2. 19 قصور در انجام تعهد پرداخت و ورشکستگی
)الف( هنگامیکه دارنده پروانه مبالغ مربوط به پروانه )شامل تسهیم درآمد( 
را در موع��د مقرر نپرداخته و ظرف مدت یک )1( ماه بعد از دریافت اخطاریه 

از سازمان در مورد پرداخت آن، اقدامی به عمل نیاورده باشد. 
)ب( هنگامیک��ه دارنده پروانه منحل ش��ده یا در جریان ورشکس��تگی یا 
تصفیه قرار گرفته یا به نفع بستانکاران، یک واگذاری کلی انجام داده باشد. 

2. 2. 19 وقوع قصور 
)ال��ف( در صورتیکه یک یا چند واقع��ه از وقایع قصور ذیل بوقوع بپیوندد 
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و دارنده پروانه اقدامی برای جبران قصور مزبور ظرف مدت ش��ش ) 6 ( ماه 
پس از اخطاری در این مورد جهت تأمین نظر س��ازمان به عمل نیاورده باشد، 
س��ازمان می تواند پروانه را لغو یا بنا به صالحدی��د خود مدت اعتبار پروانه را 

کاهش دهد. 
) ب ( وقایع قصور به شرح ذیل است :

1. هنگامیک��ه دارنده پروانه، اگر چه برای یک مدت کوتاه، ش��رایط الزم 
به موجب ماده 5  ) » ش��رایط قاب��ل اعمال به دارنده پروانه « ( را رعایت 

ننماید.
2. هنگامیک��ه دارنده پروانه بر خالف ماده 4 : پروانه را به دیگری واگذار 

یا اقدام به واگذاری آن کند. 
3. هنگامیکه دارنده پروانه بیش از دو بار در یک س��ال قراردادی مرتکب 

نقض تعهدات عمده خود به موجب ماده 8 و یا ماده 9 شود. 
4. ع��دم رعای��ت مفاد بند 8.7 در خصوص ع��دم تأمین مفاد دفاع ملی و 

امنیت عمومی با نظر وزارت اطالعات. 

3. 2. 19 تعهدات اجرا و توسعه 
چنانچه )1( دارنده پروانه نقص عمده ای در تعهدات اجرا و توس��عه که در 
پیوس��ت شماره 4 آمده است را برای مدتی بیش از دوازده )12( ماه از مهلت 
مقرر در ماده 2-18 درخصوص هر یک از تعهدات اجرا و توس��عه مندرج در 

پیوست شماره 4 را داشته باشد سازمان می تواند پروانه را لغو کند. 

4. 2. 19 روش لغو پروانه 
)ال��ف( قبل از اتخاذ تصمی��م در مورد لغو پروانه ی��ا کاهش مدت اعتبار 
پروانه، س��ازمان باید فرصت عادالنه به دارن��ده پروانه اعطاء کند تا اظهارات 
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خود را تقدیم و موقعیت خود را توجیه کند. 
 )ب( در صورتیکه نقض تعهد از وقوع حادثه فورس ماژور ناش��ی ش��ده 
باش��د، دارنده پروانه ناقض تعهدات خود )به ویژه به موجب مواد )ب( 19.2.2 

و 19.2.3( محسوب نخواهد شد. 
)ج( در صورت لغو یا کاهش مدت اعتبار پروانه، تصمیم س��ازمان سه ماه 
پ��س از اب��الغ آن به دارنده پروانه الزم االجرا خواهد ش��د، مگر در صورتیکه 
تصمی��م مبتنی بر قصور موص��وف در مواد )ب( 19.2.1 و )ب( 19.2.2 )3( و 
)1( باش��د که در اینصورت تصمیم یک ماه پس از ابالغ آن به دارنده پروانه 

الزم االجرا خواهد شد. 
 )د( در صورت لغو پروانه با اتمام مدت اعتبار پروانه مطابق با بند د ماده 3-4 
دارنده پروانه باید با قیمت کارشناس��ی ظرفیت ایجاد شده و تجهیزات مربوطه را 
به ارائه کننده خدمات مخابراتی جایگزین که سازمان معرفی می کند منتقل نماید. 

ماده 20. حقوق و اختیارات سازمان و سایر مراجع
مف��اد و مقررات این موافقتنامه پروانه تأثیری بر حقوق و اختیاراتی که بر 
طبق مقررات قانونی و نظارتی به س��ازمان و سایر مقامات ایرانی اعطاء شده 

است را نخواهد داشت، از جمله بمنظور اجتناب از هر گونه شبهه و تردید: 
- اختیار اخذ خسارات 

- اختیار تعلیق یا لغو پروانه یا حق اس��تفاده از فرکانس��هایی که به دارنده 
پروانه تخصیص داده شده است. 

ماده 21. شفافیت و حق درخواست تجدید نظر
س��ازمان، باید فرص��ت معقولی را در اختی��ار دارنده پروانه ق��رار دهد تا 
اظهارات خود در مورد هر تصمیمی که س��ازمان، حس��ب مورد، طبق شرایط 
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پروانه ایجاد کرده یا می کنند که ممکن است بر دارنده پروانه اثر عمده داشته 
باش��د، از جمله بدون قید محدودیت، هر تصمیم راجع به وضع پرداخت مبلغ 
جبران خسارت هر تصمیم راجع به اصالح شرایط پروانه، هر امتناع از تمدید 
مدت اعتبار پروانه، هر امتناع از تجویز انتقال پروانه و هر امتناع از تجویز یک 
تغییر در س��هامداری پروانه بیان دارد. این مدت حس��ب مورد توسط سازمان 

تعیین خواهد گردید. 
س��ازمان حس��ب مورد باید اظهارات دارنده پروان��ه را بنحو مقتضی مورد 

توجه الزم قرار دهند. 
س��ازمان، باید به محض درخواس��ت دارنده پروانه، فوراً و بنحو مقتضی، 

دالیل این تصمیمات را به صورت کتبی، در اختیار دارنده پروانه قرار دهد. 
بج��ز در مواردی که نحو دیگری مقرر ش��ده باش��د، دارن��ده پروانه حق 
اعتراض در مقابل چنین تصمیماتی را داش��ته و این اعتراض بایس��تی ظرف 
مدت سه )3( ماه نزد دادگاه صالح ایرانی مطرح شود. اعتراض نبایستی اجرای 

تصمیماتی را که به آن مربوط می گردد معلق نماید. 

ماده 22. تغییرات در پروانه 

1 . 22 تغییرات 
هر یک از مفاد موافقت نامه پروانه، ممکن است به شرح ذیل تغییر نماید: 

)الف( طبق توافقنامه قبلی و کتبی فیمابین دارنده پروانه و سازمان 
)ب( در صورت اصالحیه به قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران 

در ح��د لزوم از نقط��ه نظر این ماده 22.1 کلمه " تغییر " ش��امل مفهوم 
حذف جزیی یا کلی خواهد بود. 

مف��اد م��واد 12.11 و 13 فقط با تواف��ق کتبی فیمابین دارن��ده پروانه و 
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سازمان می تواند تغییر نماید. 
سازمان، باید در مورد هرگونه تغییر که طبق این ماده 22.1 الزم می داند، 
به دارنده پروانه اعالعیه کتبی بدهد، و باید به دارنده پروانه فرصت کافی، که 
با توجه به اوضاع و احوال معقول باش��د، بدهد تا بدون تحمل هزینه نامعقول 
یا قطع کار خود، تعدیالت الزم را به عمل آورد. چنانچه تغییرات بدون توافق 
کتبی بی��ن دارنده پروانه و س��ازمان صورت پذیرد و چنانچ��ه تغییرات تأثیر 
نامطلوب عمده بر وضعیت دارنده پروانه یا چشم انداز تجاری وی داشته باشد، 
در آن صورت دارنده پروانه حق خواهد داش��ت که خس��ارت عادالنه و کافی 
دریافت کند و مبلغ این غرامات در قبال مبالغ تس��هیم درآمد که باید حس��ب 

مورد به سازمان پرداخت شود تهاتر خواهد شد. 
دارن��ده پروان��ه می تواند تغییر در قیود و ش��رایط موافقت نامه پروانه را در 
ص��ورت بروز تغییرات عمده که بر توانایی دارنده پروانه در حفظ س��طح و یا 
عمل��ی بودن امکان ارائه خدمات خود طب��ق الزامات موافقت نامه پروانه یا بر 
ارائ��ه بال انقطاع خدمات وی تأثیر گذارد، درخواس��ت نماید. درخواس��ت باید 
مس��تند به کلیه اسناد موجهه مقتضی باشد. سازمان با در نظرداشتن اوضاع و 
احوال خاص موثر بر وضعیت دارنده پروانه، به این درخواس��ت توجه کافی و 

عادالنه خواهد کرد. 

2. 22 روش
س��ازمان باید قبل از اصالح هر یک از مواد و ش��رایط موافقتنامه پروانه، 

اطالعیه ای حاوی دالیل تغییر در مفاد موافقتنامه پروانه را صادر نماید. 
دارنده پروانه حداکثر 30 روز پس از صدور اطالعیه فرصت دارد تا اعتراض 
خود را بصورت مس��تدل همراه با مستندات کافی به سازمان ارسال نمایند و 
س��ازمان باید ظرف مدت چهل و پنج )45( روز پس از وصول اعتراض کتبی 
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توس��ط هر طرف ذینفع در ارتباط با اصالحات مطرح ش��ده را مورد رسیدگی 
قرار دهد. 

ماده 23. ح�ل و فصل اخت�اف با س�ایر ارائه کنندگان 
خدمات مخابراتی 

دارنده پروانه می تواند از سازمان درخواست کند که اختالفات وی با سایر 
ارائه کنن��دگان خدمات مخابراتی در زمینه ارائه خدمات موضوع پروانه را حل 

و فصل کند. 
س��ازمان باید ظ��رف مدت چهل و پن��ج )45( روز در این خصوص اتخاذ 
تصمی��م کند و پس از آن باید دالیل کتبی تصمیم خود را در اختیار طرفهای 

ذیربط قرار دهد. 

ماده 24. شکل مکاتبات 
کلیه اطالعیه ها، تقاضانامه ها، درخواستها یا مکاتبات دیگری که به موجب 
موافقت نامه پروانه الزم یا مجاز ش��مرده ش��ده، باید به صورت کتبی، ارس��ال 

گردد. 
سازمان باید کلیه مکاتبات را به نشانی دفاتر به ثبت رسیده دارنده پروانه 
ارس��ال نماید. در این رابطه دارنده پروانه متعهد است که فوراً نشانی دفاتر به 
ثبت رس��یده خود را برای سازمان ارسال کند و وی را از هرگونه تغییر در آن 

مطلع نماید. 

ماده 25. سایر موافقت ها 
هی��چ چیز در ای��ن پروانه، دارن��ده پروانه را از الزام��ات قانونی برای اخذ 
موافقتنامه ه��ای اضاف��ی، اجازه ها، اعطای اختیارها ی��ا مجوزهای اضافی که 
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ممکن اس��ت برای ایجاد و بهره برداری از شبکه موضوع پروانه، ارائه خدمات 
مورد پروانه و به طور کلی، اعمال حقوق خود یا ایفای تعهدات خود تحت این 

پروانه الزم باشد مبرا نخواهد ساخت. 

ماده 26. استفاده غیر قانونی 
دارنده پروانه نباید شبکه موضوع پروانه یا خدمات موضوع پروانه را برای 
هی��چ هدفی ک��ه با قوانین حاکم مغایر می باش��د، مورد اس��تفاده قرار داده یا 

آگاهانه استفاده از آن را به این منظور اجازه دهد. 
دارن��ده پروانه باید کلیه اقدامات معم��ول تجاری را که تحت کنترل وی 
می باش��د، به منظور کس��ب اطمینان از عدم استفاده از شبکه موضوع پروانه و 

خدمات موضوع پروانه برای چنین مقاصدی به عمل آورد. 
دارنده پروانه باید ش��رط مش��ابهی مبنی بر منع استفاده از شبکه موضوع 
پروان��ه و خدم��ات موضوع پروانه، ب��رای این منظ��ور در قراردادهای خود با 

مشترکین و ارائه کنندگان خدمات مخابراتی دیگر بگنجاند. 

ماده 27. فورس ماژور 
در صورتیکه دارنده پروانه بدلیل ش��رایطی نظیر جنگ، اعتصاب، شورش، 
آتش س��وزی، س��یل، انفجار، زلزله یا هر دلیل دیگری خ��ارج از کنترل وی، 
از انجام تعهدات خود باز ماند، مش��روط بر اینک��ه بالفاصله و بنحو مقتضی، 
سازمان را از هر مورد فورس ماژور آگاه نماید، سازمان نمی تواند دارنده پروانه 
را به عنوان طرفی که از ش��رایط موافقتنامه تخطی کرده تلقی نماید. )بمنظور 
اجتناب از هرگونه شبهه، منع ناشی از اعمال تحریم یا جرایم در صورت قصور 

یا نقض دارنده پروانه بمنزله امور خارج از کنترل وی تلقی نخواهد شد(. 
دارنده پروانه باید س��ریعًا اقدامات الزم را معمول دارد تا وضعیت خدمات 
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بنحو سریع اعاده گردیده و تأثیرات واقعه فورس ماژور بر مشترکین به حداقل 
کاهش یابد و از ابتدا سازمان را در جریان اقدامات عملی خود قرار دهد. 

ماده 28. هزینه ها 
دارنده پروانه مس��ئول کلیه مخارج، هزینه ها و تعهدات دیگر اعم از مالی 
و غی��ره در مورد اجرای حقوق و تعهدات موضوع پروانه می باش��د. س��ازمان 

مسئولیت این مخارج، هزینه ها یا تعهدات را به عهده نخواهند داشت. 

ماده 29. اعراض 
اع��راض از هرگونه تخلف از مفاد پروان��ه نافذ و الزام آور نخواهد بود مگر 
آنکه کتبًا اعالم شود و بجز در موردی که بنحو دیگری قید گردیده، اعراض 

از حق، محدود به حوزه تخلف مربوطه خواهد بود. 

ماده 30. عناوین
عناوین مورد اس��تفاده در این موافقتنامه پروانه صرفًا وجه توصیفی داشته 
و بخش��ی از موافقتنامه که حقوق و تعهدات مورد اشاره در این موافقتنامه را 

تعیین کند تلقی نخواهد شد. 

ماده 31. قانون حاکم
موافقتنام��ه پروانه تح��ت حاکمیت قانون جمهوری اس��المی ایران قرار 
داش��ته و برطبق این قانون تعبیر و تفس��یر خواهد ش��د و دادگاههای ایران 
منحصراً صالحیت انحصاری رس��یدگی و اتخاذ تصمی��م در مورد اختالفات 

مربوط به موافقت نامه پروانه را خواهند داشت.
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ماده 32. مقررات جدید
هرگونه مقررات جدید که توس��ط کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات 
به منظور انج��ام وظایف قانونی در زمینه تنظیم بازار، ش��رایط رقابت، حقوق 
مشترکین، تعرفه و.... به تصویب می رسد و توسط سازمان به تمامی دارندگان 
پروانه برای ارائه خدمات مشابه ابالغ می گردد، برای دارنده پروانه الزم االجرا 

است. 

ماده 33. تمامیت موافقتنامه
ای��ن موافقتنامه تجلی توافق و تفاهم طرفی��ن آن بوده و هرگونه تفاهم، 
توضی��ح یا اظهار قبلی درخصوص موضوعاتی که مربوط به موافقتنامه پروانه 
بوده اس��ت )از جمله پیوس��تهای آن( حتی در زمینه تفس��یر نیز مورد استفاده 

نبوده و مد نظر قرار نخواهد گرفت. 
                      

معاون وزیر                                                 معاون وزیر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی      رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران 

محمود خسروی                                                 وفا غفاریان

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

صابر فیضی
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پیوست 1 : شخصیت حقوقی دارنده پروانه
ش��رکت مخابرات ایران ) مادر تخصصی ( که اساسنامه آن توسط هیأت 
محت��رم وزیران در جلس��ات م��ورخ 82/11/29 و 83/1/30 بنا به پیش��نهاد 
مش��ترک ش��ماره 100/41603 مورخ 82/11/25 وزارتخانه های ارتباطات و 
فناوری اطالعات، امور اقتصادی و دارائی و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور و به اس��تناد ماده 4 قانون برنامه س��وم توس��عه اقصادی، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1379 به تصویب رسیده است. 

پیوس�ت 2 : هزین�ه اتص�ال متقابل دارن�ده پروانه و س�ایر 
ارائه کنندگان خدمات مخابراتی 

در اتصال متقابل بین ش��بکه دارنده پروانه و س��ایر ارائه کنندگان خدمات 
مخابراتی ) باس��تثنای شبکه ایرانسل( برای هزینه و سهم هر یک از طرفین 

درصدهای جدول زیر، مالک محاسبه می باشد: 

سهم مقصدسهم مبداءنوع ارتباط
20 درصد 80 درصدارتباط بین اپراتور  

درصدهای فوق براساس تعرفه های پایه دولتی خواهند بود. 

تأکید می گردد که تعرفه انتقال ترافیک از طریق ش��بکه زیر ساخت مادر 
)ترافیک بین ش��هری و بین الملل( براس��اس تعرفه های مصوب کمیس��یون 

تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود. 
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پیوست 3 : شماره گذاری 
س��اختار و ظرفیت ش��ماره گذاری تخصیص یافته به دارنده پروانه به شرح 

زیر می باشد : 
1. در شبکه تلفن همراه : 

ساختار شماره گذاری در ش��بکه تلفن هم��راه دارنده پروان��ه بص��ورت 
AB xxx  xxxx 09 می باش��د ک��ه ظرفیت تخصیص داده ش��ده به دارنده 

 X=0 و 9 تا  B=0 و 9 تا A=1 پروانه برای شرکت ارتباطات سیار براساس
و برای ش��رکت تالیا ) پیمانکار دارنده پروانه ( براساس A=2  و B=2 و 9 تا 

X=0 می باشد. 

2. ساختار واگ�ذاری شماره در شبک�ه تلف�ن ثابت دارن�ده پروان�ه بص�ورت 
ABC ( ، ABC DEF xxx مع��رف کد ناحیه بین ش��هری ( خواهد بود 
که در آن 9 تا X=0 ، 9 تا F=0 ، 9 تا E=0 ، 8 تا D=2 ، 9 تا C=0 ، 9 تا 
B=1 و 8 تا A=1 می باش��د و ظرفیت تخصیصی بر اساس مجوز راه اندازی 

مراکز از سوی سازمان خواهد بود. 

 xx yyyyy 3. ساختار ش��ماره گذاری در شبکه هوشمند ثابت به صورت
900 و yyyyy  xx 909 که در آن 9 تا X=0  و 9 تا Y=0 می باش��د که 

شماره های زیر به دارنده پروانه تخصیص می یابد. 

909       2x yyyyy                        X=0 9 تا :                  Y=0 9 تا
900        x1 zzzzz                            X=2.5 :                   Z=0 9 تا
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پیوست 4 : تعهدات توسعه و اجرا 
1- تلفن همراه 

1-1- تعهدات دایری 
با توجه به وضع موجود 21/300/000 شماره در حال کار تعهدات دایری 

جدید در طول سالهای پروانه به شرح زیر می باشد : 
- انتهای سال اول 3/700/000 ) سه میلیون و هفتصد هزار ( مشترک 

- انتهای سال دوم 3/000/000 ) سه میلیون ( مشترک 
- انتهای سال سوم 2/000/000 ) دو میلیون ( مشترک 

- انتهای سال چهارم 2/000/000 ) دو میلیون ( مشترک 
- انتهای سال پنجم 1/500/000 ) یک میلیون و پانصد هزار ( مشترک 
- انتهای سال ششم 1/500/000 ) یک میلیون و پانصد هزار ( مشترک 

- انتهای سال هفتم 1/000/000 ) یک میلیون ( مشترک 
- انتهای سال هشتم 1/000/000 ) یک میلیون ( مشترک 

- انتهای سال نهم 1/000/000 ) یک میلیون ( مشترک 
- از س��ال دهم به بعد براساس شرایط بازار، تقاضا و رقابت، دایری انجام 

می شود. 
1-2- تعهدات پوشش رادیویی 

الف( پوشش کلیه شهرهای کشور حداکثر یکسال پس از تاریخ صدور پروانه 
ب( پوشش شهرهای جدید حداکثر 8 ماه پس از اعالم وزارت کشور 

ج( پوشش کلیه جاده های اصلی کشور یکسال پس از تاریخ صدور پروانه 
د( پوشش کلیه جاده های ریلی کشور یکسال پس از تاریخ صدور پروانه 
ه( پوش��ش جاده های فرعی کش��ور )ش��هرهای بین مراکز شهرس��تانها( 

حداکثر دو سال پس از تاریخ صدور پروانه.
منظور از تعهدات پوششی، پوشش رادیویی کلیه محدوده خدمات شهری 
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براس��اس مصوبه هیئت محترم دولت می باش��د و جاده های اصلی براس��اس 
تعریف وزارت راه و ترابری مشخص می شود. 

1-3- تعهدات پوشش جمعیتی 
در هیچ زمان از مدت اجرای این پروانه پوش��ش جمعیتی شبکه نباید کمتر از 

85 درصد باشد. 

1-4- دسترسی مشترکین به شبکه 
الف( دسترسی مشترکین به شبکه در شهرهای تحت پوشش با درجه سرویس 2 درصد

ب( دسترسی مشترکین به شبکه در جاده های تحت پوشش با درجه سرویس 5 درصد 

1-5-کیفیت سرویس شبکه 
الف ( مکالمات قطع شده :   

- در پایان سال اول کمتر از 4 درصد   
            - در پایان سال دوم کمتر از 3 درصد 
- در پایان سال سوم کمتر از 2 درصد   

- در پایان سال چهارم به بعد کمتر از 1 درصد   
 Hour( براس��اس س��اعت ش��لوغی ) پارامتره��ای فوق الذکر ) 1-2 و 1-3
Busy( و بدتری��ن حالت )Worst Gase( م��ورد اندازه گیری و ارزیابی قرار 

خواهد گرفت. 
2- تلفن ثابت 

2-1- تعهدات دایری 
ب��ا توجه به وضع موجود23/500/000 مش��ترک در حال کار تعهدات دایری 

جدید در طول سالهای پروانه به شرح زیر می باشد: 
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- انتهای سال اول 1/500/000 ) یک میلیون و پانصد هزار ( مشترک 
- انتهای سال دوم 1/000/000 ) یک میلیون ( مشترک 
- انتهای سال سوم 1/000/000 ) یک میلیون ( مشترک 

- انتهای سال چهارم 1/000/000 ) یک میلیون ( مشترک 
- انتهای سال پنجم 1/000/000 ) یک میلیون ( مشترک 
- انتهای سال ششم 1/000/000 ) یک میلیون ( مشترک 

- از سال هفتم به بعد براساس شرایط بازار، تقاضا و رقابت، دایری انجام 
می شود. 

3- ارتباطات داده و فناوری اطالعات 
تعه��دات اجرائی دارنده پروانه در ح��وزه ارتباطات داده و فناوری اطالعات با 

هماهنگی دارنده پروانه توسط سازمان متعاقبًا ابالغ خواهد گردید. 

GSM پیوست 5 : فرکانسهای تخصیصی بخش دسترسی در باند
فرکانس��های تخصیص یافته ب��ه دارنده پروانه در باند GSM، برای ش��بکه 

ارتباطات سیار و شبکه های روستایی به شرح جدول زیر است:

پهنای باند
)MHZ(

باند دریافت
)MHZ(

باند ارسال
)MHZ(

محدوده 
جغرافیایی

باند فرکانسی

2x18.6914.9-896.3959.9-941.3 تهرانGSM900

2x12.8
902.7-898.1

906.7-914.9

943.1-947.7

951.7-959.9
GSM900سایر نقاط کشور 

2x4902.7-906.7947.7-951.7
مناطق روستایی 

)باستثناء استان اصفهان( 
GSM900

2x151725.1-1739.91820.1-1834.9 کل کشورGSM1800
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بسمه تعالی

اصالحیه موافقت نامه پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن 
ثابت و ارتباطات داده ها شرکت مخابرات ایران

س��اختار با اختی��ار حاصل از مفاد ماده 22 موافقنام��ه پروانه ارائه خدمات 
تلف��ن هم��راه ، تلفن ثابت و ارتباط��ات داده ها به ش��ماره 100/1100 مورخ 
87/4/29 اعطای��ی س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ش��رکت 
مخابرات ایران، جهت اس��تیفاء به موقع حقوق دولت و تسریع و شفاف سازی 
در رسیدگی به صورت های مالی و تعیین مبالغ قابل پرداخت سالیانه مندرج در 
م��اده 11 پروانه مذکور، این اصالحیه درخصوص موادی از پروانه، فی مابین 
شرکت مخابرات ایران به نمایندگی آقایان دکتر وفا غفاریان و مهندس صابر 
فیضی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی آقای دکتر 

محمد کرم پور به شرح ذیل صورت پذیرفت:

1 : بند 14 . 1 ماده 1 به شرح ذیل اصالح می گردد:

14 . 1 - سال قراردادی و سال مالی
الف( س�ال قراردادی : دوره دوازده ماهه از تاریخ الزم االجراء شدن 
موافقت نامه اعطایی پروانه برای سال اول، و سالروز تاریخ الزم االجراء شدن 

برای سالهای بعد.
ب( س�ال مالی : منطبق با ماده 6 قانون محاس��بات عمومی کش��ور 
مصوب 1366 از ابتدای فروردین لغایت پایان اس��فند هر سال است که صرفًا 

در مورد تعهدات مالی مالک عمل می باشد.
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2 - بندهای 24 . 1 »درآمد« و 25 . 1 »تسهیم درآمد«
در مفاد بندهای مذکور عبارت سال قراردادی به سال مالی تغییر می یابد.

3 - الحاق یک تبصره به ماده 11 »مبالغ ساالنه«
تبصره : در کلیه بندها، جزءها ، تبصره ها و پیوست های مرتبط با مسائل 
مالی دراین ماده و س��ایر مفاد موافقتنامه فوق، عبارت سال قراردادی به سال 

مالی تغییر می یابد.

4 - مقررات عمومی راجع به پرداخت ها � مالیات ها
سال قراردادی مذکور در بند 2 ماده 13 به سال مالی تغییر می یابد.

5 - بند 3 . 18 »جبران خسارت نقض سایر تعهدات«
در رابطه با مبلغ تس��هیم درآمد بابت هر س��ال قراردادی، عبارت س��ال 

قراردادی به سال مالی تغییر می یابد.
6 - به استثناء تغییرات فوق ، سایر مواد موافقت نامه شماره 100/1100 

مورخ 87/4/29 به قوت خود باقی است.
7 - ای��ن اصالحیه در 7 بند و در 3 نس��خه تهی��ه و در تاریخ 90/10/10 
مورد توافق طرفین قرار گرفته و از ابتدای سال 1389 الزم االجرا می باشد.

معاون وزیر
و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی      رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران 

محمود کرم پور                                                 وفا غفاریان

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
صابر فیضی





فصل چهارم

اقنون اصل 44
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قانون اصل 44

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 

)44( قانون اساسی مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره است.
متن کامل قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران و اجراء سیاس��تهای کلی اصل 

چهل و چهارم )44( قانون اساسی ب��ه شرح زیر منتشر می شود:

فصل اول - تعاریف

ماده -1 در این قانون اصطالحات زیر در معاني مش��روح مربوط به کار 
برده مي  شود:

1 - ب�ازار: به فضایي جغرافیایي یا مجازي اطالق مي  ش��ود که در آن 
خریداران و فروشندگان، کاالها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله 

مي  کنند.
2 - کاال: هرش��يء  منق��ول و یا غیرمنقول که مي  توان��د مورد مبادله و 

استفاده قرار  گیرد. 
3 - خدمت: محصول غیرملموسي که استفاده از آن از فرایند تولید آن 

قابل تفکیک نیست.
4 - بن�گاه: واحد اقتص��ادي که در تولید کاال یا خدمت فعالیت مي  کند، 

اعم از آن که داراي شخصیت حقوقي یا حقیقي باشد.
5 - شرکت: شخص حقوقي که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص 

حسب مورد تشکیل شده باشد. 
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6 - سهام مدیریتي: میزاني از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق 
اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.

7 - س�هام کنترلي: حداقل میزان سهام مورد نیاز براي آن که دارنده 
آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد. 

8 - ش�رکت تعاوني: شخص حقوقي است که با رعایت قانون بخش 
تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ایران مصوب 1370 مجلس شوراي اسالمي 
 و موادي از قانون ش��رکتهاي تعاوني مصوب 1350 که نس��خ نش��ده  است و 
اصالحات بعدي آنها تش��کیل شده باشد. این نوع شرکت تعاوني متعارف نیز 

نامیده مي  شود.
9 - ش�رکت تعاوني س�هامي عام: نوعي شرکت سهامي عام است 
که ب��ا رعایت قانون تجارت و محدودیت هاي مذکور در این قانون تش��کیل 

شده باشد. 
10 - ش�رکت تعاون�ي فراگی�ر ملي: نوع��ي تعاون��ي متعارف یا 
س��هامي عام اس��ت که براي فقرزدایي از س��ه دهک پائین درآمدي تشکیل 
مي  ش��ود. عضویت س��ایر افراد در این تعاوني آزاد اس��ت ولي در بدو تشکیل 
حداقل هفتاد درصد)70%( اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدي باشند. 

11 - رقابت: وضعیتي در بازار که در آن تعدادي تولیدکننده، خریدار و 
فروشنده مستقل براي تولید، خرید و یا فروش کاال یا خدمت فعالیت مي  کنند، 
به طوري که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروش��ندگان قدرت تعیین 
قیمت را در بازار نداش��ته باش��ند یا براي ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن 

محدودیتي وجود نداشته باشد.
12 - انحصار: وضعیتي در بازار که س��هم یک یا چند بنگاه یا شرکت 
تولید کننده، خریدار و فروش��نده از عرضه و تقاضاي بازار به میزاني باش��د که 
قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههاي جدید 
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به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. 
13 - انحص�ار طبیعي: وضعیتي از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولي 
بودن هزینه متوسط، مي  تواند کاال یا خدمت را به قیمتي عرضه کند که بنگاه 

دیگري با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. 
14 - انحص�ار قانوني: وضعیتي از ب��ازار که به موجب قانون، تولید، 
ف��روش و یا خرید کاال و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین 

قرار مي  گیرد.
15 - وضعیت اقتصادي مسلط: وضعیتي در بازار که در آن توانایي 
تعیی��ن قیمت، مق��دار عرضه یا تقاضاي کاال یا خدمت یا ش��رایط قرارداد در 

اختیار یک یا چند شخص حقیقي و یا حقوقي قرار گیرد. 
16 - ادغام: اقدامي که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت 
حقوقي خود، شخصیت حقوقي واحد و جدیدي تشکیل دهند یا در شخصیت 

حقوقي دیگري جذب شوند. 
17 - تجزیه: اقدامي که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت 

حقوقي خود دو یا چند شخصیت حقوقي جدید تشکیل دهد. 
18 - بنگاه یا ش�رکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتي که از طریق 
تملک تمام یا قس��متي از س��هام یا س��رمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، 
فعالیتهاي اقتصادي بنگاهها یا شرکتهاي دیگر را در یک بازار کنترل مي  کند.

19 - مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد داراي 
عناوین مش��ابه یا هر شخص دیگري که مسؤولیت تصمیم گیري در شرکت، 
ب��ه موجب قان��ون و یا اساس��نامه آن ، یا به موجب حک��م دادگاه و یا مراجع 

ذیصالح قانوني به آنها واگذار شده باشد.
20 - اخالل در رقابت: مواردي که موجب انحصار، احتکار، افساد در 
اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد 
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و گروهه��اي خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا س��لطه اقتصادي 
بیگانه بر کشور شود.

فص�ل دوم - قلمرو فعالیتهاي هر ی�ک از بخش هاي دولتي، 
تعاوني و خصوصي

ماده 2 - فعالیتهاي اقتصادي در جمهوري اس��المي ایران شامل تولید، 
خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم مي  شود:

گروه یک – تمامي  فعالیتهاي اقتصادي به جز موارد مذکور در گروه دو 
و سه این ماده. 

گروه دو- فعالیتهاي اقتصادي مذکور در صدر اصل چهل و چهارم )44( 
قانون اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه - فعالیتها، مؤسسات و شرکت هاي مشمول این گروه عبارتنداز: 
1( شبکه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد )فرکانس(، 

2( شبکه هاي اصلي تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي، 
3( تولی��دات محرمانه یا ضروري نظامي ، انتظامي  و امنیتي به تش��خیص 

فرماندهي کل نیروهاي مسلح، 
4( شرکت ملي نفت ایران و شرکت هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز، 

5( معادن نفت و گاز، 
6( بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران، بانک ملي ایران، بانک س��په، 
بانک صنعت و معدن، بانک  توس��عه صادرات، بانک کشاورزي، بانک 

مسکن و بانک توسعه تعاون، 
7( بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران، 

8( شبکه هاي اصلي انتقال برق، 
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9( س��ازمان هواپیمایي کش��وري و س��ازمان بنادر و کشتیراني جمهوري 
اسالمي  ایران، 

10( سدها و شبکه هاي بزرگ آبرساني، 
11( رادیو و تلویزیون،

تش��خیص، انطباق و طبقه بندي فعالیته��ا و بنگاههاي اقتصادي موضوع 
این ماده با هر یک از س��ه گروه به پیش��نهاد وزارت امور اقتصادي  و دارایي 
ظرف شش  ماه به تصویب هیأت وزیران مي  رسد و در مورد بند )3( گروه سه، 

مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهي کل نیروهاي مسلح برسد.

ماده 3 � قلمرو فعالیتهاي اقتصادي دولت به شرح زیر تعیین مي  شود:
ال��ف - مالکیت، س��رمایه گذاري و مدیریت براي دولت در آن دس��ته از 
بنگاههاي اقتصادي که موضوع فعالیت آنها مش��مول گروه یک مادة )2( این 
قانون اس��ت، اعم ازطرحهاي تملک داراییهاي سرمایه اي، تأسیس مؤسسه و 
یا شرکت دولتي، مشارکت با بخش هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي  

غیر دولتي، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
تبصره 1 - دولت مکلف اس��ت سهم، سهم الش��رکه، حق تقدم ناشي 
از س��هام و سهم الش��رکه، حقوق مالکانه ، حق بهره برداري و مدیریت خود را 
در ش��رکتها ، بنگاهه��ا و مؤسس��ات دولتي و غیر دولتي ک��ه موضوع فعالیت 
آنها جزء گروه یک مادة )2( این قانون اس��ت، تا پای��ان قانون برنامه چهارم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  ایران به بخش هاي 

خصوصي، تعاوني و عمومي غیر دولتي واگذار نماید.
تبصره 2 - تداوم مالکیت، مش��ارکت و مدیری��ت دولت در بنگاههاي 
مرب��وط به گروه یک ماده )2( این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم 
توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي و یا شروع فعالیت 
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در موارد ضروري تنها با پیش��نهاد دولت و تصویب مجلس شوراي اسالمي  و 
براي مدت معین مجاز است. 

تبصره 3 - در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوري هاي نوین 
و صنایع پرخطر، دولت مي تواند براي فعالیتهاي گروه یک ماده )2( از طریق 
سازمانهاي توسعه اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران تا سقف 
چهل  و نه درصد )49%( با بخش هاي غیر دولتي مشترکًا سرمایه گذاري کند. 
دراین موارد دولت مکلف اس��ت سهام دولتي را در بنگاه جدید حداکثر ظرف 

سه سال پس از بهره برداري به بخش غیر دولتي واگذار کند. 
ب - دولت مکلف اس��ت هش��تاد درصد )80%( از ارزش مجموع س��هام 
بنگاهه��اي دولت��ي در هر فعالیت مش��مول گروه دو م��اده )2( این قانون به 
اس��تثناء راه و راه آهن را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غیردولتي 

واگذار نماید.
تبص�ره 1 - دول��ت مجاز اس��ت به منظ��ور حفظ س��هم بهینه بخش 
دولت��ي در فعالیتهاي گروه دو ماده )2( ای��ن قانون با توجه به حفظ حاکمیت 
دولت، اس��تقالل کشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به میزاني 
سرمایه گذاري نماید که سهم دولت از بیست درصد )20%( ارزش این فعالیتها 

در بازار بیشتر نباشد. 
تبصره 2 - بخشهاي غیردولتي مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن 
هس��تند. سهم بهینه  بخشهاي دولتي و غیردولتي در فعالیتهاي راه و راه آهن 
مطابق آئین نامه اي خواهد بود که به پیش��نهاد مشترک وزارت راه  و ترابري و 
وزارت امور اقتصادي و دارایي به تصویب شوراي عالي اجراء سیاستهاي کلي 

اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي خواهد رسید.
تبصره 3 - دولت مکلف اس��ت درحد مقابله با بحران نس��بت به تأمین 
کاالهاي اساس��ي مانند گندم و س��وخت براي مدت معین، تمهیدات الزم را 
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بیندیشد.
ج - س��رمایه گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههاي مشمول 

گروه سه مادة  )2( این قانون منحصراً در اختیار دولت است.
تبصره 1 - خرید خدمات مالي، فني، مهندسي و مدیریتي از بنگاههاي 
بخش ه��اي غیردولتي در فعالیتهاي گروه س��ه ماده )2( این قانون به ش��رط 
حف��ظ مالکیت صددرص��د  )100%( دولت طبق آئین نام��ه اي که ظرف مدت 
شش  ماه به پیشنهاد وزارت امور  اقتصادي و دارایي با هماهنگي دستگاههاي 

ذیربط به تصویب هیأت وزیران مي رسد، مجاز است. 
آئین نامه مربوط ب��ه کاالها و خدمات نظامي ، انتظامي  و امنیتي نیروهاي 
مس��لح و امنیتي حداکثر ظرف مدت سه ماه توس��ط وزارت دفاع و پشتیباني 
نیروهاي مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهي کل نیروهاي مسلح تقدیم 

خواهد شد.
تبص�ره 2 -  فعالیته��اي حوزه ه��اي س��المت، آم��وزش و تحقیقات و 
فرهنگ مشمول این قانون نیس��ت و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي 
و غیردولت��ي و همچنین هرگونه واگذاري به بخش غیردولتي در این حوزه ها 
مطابق الیحه اي خواهد بود که ظرف مدت یک  س��ال از ابالغ این قانون به 

تصویب مجلس شوراي اسالمي مي رسد.

ماده 4 � قلمرو فعالیتهاي اقتصادي بخش غیردولتي به شرح زیر تعیین 
مي شود : 

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

تبص��ره - ورود دول��ت در این فعالیتها با رعایت تبصره هاي )2( و )3( بند 
)الف( ماده )3( این قانون مجاز است.
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ب- س��رمایه گذاري، مالکیت و مدیری��ت در فعالیتهاي گروه دو ماده )2( 
این قانون براي بخش هاي خصوصي، تعاوني و مؤسس��ات عمومي غیردولتي 

مجاز است. 
ج- فعالیت بخش��هاي خصوصي و تعاون��ي و عمومي غیردولتي در موارد 
مشمول گروه سه ماده )2( این قانون با رعایت تبصره )1( بند »ج« ماده )3( 

این قانون مجاز است.

 م�اده 5 � بانکه��اي غیر دولتي و مؤسس��ات مالي و اعتباري و س��ایر 
بنگاههاي واس��طه پولي که قبل و بعد از تصویب این قانون تأس��یس ش��ده 
یا مي  ش��وند و بانکهاي دولتي که س��هام آنها واگذار مي ش��ود صرفًا در قالب 
ش��رکتهاي  س��هامي   عام و تعاوني  سهامي   عام مجاز به فعالیت هستند. سقف 
مجاز تملک س��هام به  طور مستقیم یا غیرمس��تقیم براي هر شرکت  سهامي 
  عام یا تعاوني س��هامي   عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومي  غیر دولتي ده  درصد 
 )10%( و براي اش��خاص حقیقي و س��ایر اش��خاص حقوقي پنج درصد )%5( 
تعیین مي شود. معامالت بیش از سقف هاي مجاز در این ماده توسط هر یک 
از اشخاص مذکور باطل و ملغي األثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق 
ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانوني آنها ملزم به فروش 
مازاد بر س��قف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند 
بود. افزایش قهري سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه 

 ماه به سقف  هاي مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره 1 - اش��خاص حقیقي س��هامدار بنگاههاي موضوع این ماده و 
اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر 
و مادر منحصراً  تا س��قفي مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکًا 

بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
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تبصره 2 - دولت مکلف اس��ت با پیش��نهاد بانک مرکزي که به تأیید 
شوراي پول و اعتبار مي  رسد، اقدامات قانوني الزم را ظرف مهلت سه ماه در 

خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههاي موضوع این ماده به انجام رساند.
تبص�ره 3 - بنگاههاي غیر دولتي موج��ود موضوع این قانون موظفند 
ظرف یک س��ال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق 

دهند.
تبص�ره 4 - تعاوني  ه��اي اعتب��اري قرض الحس��نه و صندوق  ه��اي 
قرض الحس��نه اي که منحصراً به امر قرض الحسنه مي  پردازند، از شمول این 

ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي  باشند.

ماده 6 � مؤسسات عمومي  غیر دولتي موضوع ماده )5( قانون محاسبات 
عمومي مصوب 1366 و اصالحات بعدي آن و ش��رکتهاي تابعه و وابسته آنها 
حق مالکیت مس��تقیم و غیرمس��تقیم مجموعًا حداکثر تا چهل درصد )%40( 

سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند.
تبصره 1 - تأدیه بدهي هاي دولت به این مؤسس��ات، نهادها و شرکتها 
از طریق واگذاري سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف هاي مقرر در 

این قانون مجاز است.
تبصره2 - وزارت امور اقتصادي و دارایي موظف اس��ت بر حسن اجراء 
ای��ن م��اده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مش��اهده موارد مغایر، آن را 
به ش��وراي عالي اجراء سیاستهاي کلي اصل چهل و چهارم )44( جهت اتخاذ 

تصمیم اعالم نماید.

م�اده 7 � به منظور تس��هیل و تس��ریع در امر س��رمایه گذاري و صدور 
مج��وز فعالیتهاي اقتص��ادي براي بخش هاي غیردولت��ي در قلمروهاي مجاز، 
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دس��تگاههاي دولتي موضوع ماده )86( این قانون، ش��وراهاي اس��المي  شهر، 
شهرداریها و مجامع و اتحادیه هاي صنفي موظفند ترتیبي اتخاذ نمایند تا کلیه 
مق��ررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهاي س��رمایه گذاري و کس��ب  و کار 
ب��ا رویکرد حذف مجوزهاي غیرضروري، تس��هیل ش��رایط دریافت مجوزها و 
شفاف س��ازي فعالیتهاي اقتصادي حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این 
قانون به گونه اي اصالح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضي حداکثر ظرف ده 
روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتبًا داده شود. در صورت مثبت 
بودن پاس��خ، مرجع ذیربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم 
ص��ورت هزینه هاي قانوني را کتبًا به متقاضي اعالم و پس از دریافت مدارک 
کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهاي اعالم شده، حداکثر ظرف یک  
ماه نس��بت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام 
نماید. چنانچه هر یک از مراجع مس��ؤول ص��دور پروانه یا مجوز طي یک  ماه 
فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه گذاري استان 

براي یک  بار و حداکثر یک  ماه دیگر فرصت خواهد یافت. 
تبصره 1 - در صورت منفي بودن پاس��خ، مرجع ذیربط موظف اس��ت 

علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضي اعالم نماید.
تبص�ره 2 - در ص��ورت مثبت بودن پاس��خ، چنانچ��ه مرجع ذیربط در 
پایان مدت اعالم ش��ده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفي بودن 
پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دریافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد 

سرمایه گذاري استان قابل طرح است. 
ستاد سرمایه گذاري اس��تان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزي وي 
و رؤس��اي سازمانهاي صنایع و معادن، جهاد کشاورزي، کار و امور اجتماعي، 
بازرگاني، امور اقتصادي و دارایي و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست 
هر اس��تان تشکیل مي  ش��ود. این ستاد مکلف اس��ت ظرف مدت پانزده روز 
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از تاری��خ دریافت اعتراض، به موضوع در چهار چوب مقررات دس��تگاههاي 
ذیربط رسیدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید 
رس��یدگي به تقاض��اي متقاضي را صادر مي کند و فرد ی��ا افراد متخلف را به 
هی��أت تخلفات اداري ذیربط معرفي مي  نماید. چنانچه هیأت، تخلف این گونه 
افراد را تأیید نماید به مجازاتهاي مقرر در بندهاي»د« به بعد ماده )9( قانون 
رسیدگي به تخلفات اداري )مصوب 1372/9/7( محکوم خواهند شد. جلسات 
س��تاد با حضور دو سوم اعضاء رس��میت دارد و تصمیمات آن با رأي اکثریت 

مطلق حاضرین معتبر است.
در م��واردي که طرح متقاضي به موافقت دس��تگاههاي فرا اس��تاني نیاز 
داشته باشد به اعتراض وي در هیأتي متشکل از معاونین دستگاههاي ذیربط 
فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادي  و دارایي یا معاون وي به ترتیب مقرر 

در این تبصره رسیدگي خواهد شد. 
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارایي موظف اس��ت ظرف ش��ش 
ماه از تصویب این قانون با همکاري کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاري 
یا بهره برداري یا نظایر آن کتاب راهنماي س��رمایه گذاري در کلیه فعالیتهاي 
اقتصادي را منتشر و هر شش ماه یک  بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف 
مجوزهاي غیر ض��روري، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما 
تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاري است. هیچ نهاد و مرجعي 
ح��ق ندارد براي اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا ش��رایطي بیش��تر از موارد 

مصرح در آن را مطالبه کند.
تبص�ره 4 - رئی��س جمهور موظف اس��ت هیأتي را مأم��ور نظارت بر 
مقررات زدایي و تسهیل ش��رایط صدور مجوزها و پروانه  فعالیتهاي اقتصادي 
نماید. این هیأت مکلف اس��ت براي مواردي که تحقق این اهداف محتاج به 

تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
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تبصره 5 - کلیه مراجعي که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي 
صادر مي  کنند، موظفند هر ش��ش ماه یک  بار اطالعات مربوط به مجوزهاي 
ص��ادره و واحدهاي فعال در هر کس��ب و کار را ک��ه ورود به آنها به مجوز یا 
پروان��ه نیاز دارد در اختی��ار متقاضیان قرار داده و براي اطالع عموم منتش��ر 

نمایند.
آئین نامه اجرائي این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي  و دارایي ظرف 

مدت سه  ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

م�اده 8 � ه��ر امتیازي که براي بنگاههاي دولتي ب��ا فعالیت اقتصادي 
گروه یک و دو ماده )2( این قانون مقرر  شود، عینًا و با اولویت براي بنگاه یا 
فعالیت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي  غیردولتي باید 

در نظر گرفته شود. 
تبصره - دولت مکلف اس��ت ظرف س��ه ماه پس از تصویب این قانون 

کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد. 

فصل سوم - سیاستهاي توسعه بخش تعاون

ماده 9 � به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست 
و پنج درصد )25%( تا پایان س��ال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را 

معمول دارد:
الف- س��ند توسعه بخش تعاون توس��ط وزارت تعاون با همکاري وزارت 
جهاد  کشاورزي، سازمان مدیریت  و برنامه ریزي کشور، وزارت امور اقتصادي  
و دارای��ي، وزارت بازرگان��ي، بانک مرکزي جمهوري اس��المي  ایران و اطاق 
 تعاون  مرکزي جمهوري اس��المي  ایران که در آن مجموعه راهکارهاي نیل 
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به س��هم بیست  و پنج  درصد )25%( و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین 
شده باشد، تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران تقدیم مي  شود. این سند باید 

مبناي تدوین بودجه هاي ساالنه قرار گیرد. 
ب- در کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخش غیردولتي مشوقهایي 
را – ب��ه  جز مالیاتها - ارائه مي  کند، این حمایت براي تعاونیها بیس��ت  درصد 

)20%( بیش از بخش غیرتعاوني خواهد بود. 
ج – ع��الوه بر حمایت موضوع بند»ب« این م��اده، حمایت هاي زیر در 

شرکتهاي  تعاوني انجام خواهد گرفت: 
1 - کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه براي تأمین تمام 
یا بخش��ي از آورده ش��رکتهاي تعاوني  که اعضاء آن در زمان دریافت 

این حمایت جزء سه دهک اول درآمدي جامعه باشند. 
2 - تخفیف حق  بیمه س��هم کارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به  

میزان بیست  درصد )%20(.
3 - ارائه مش��اوره، کمک به ارتقاء بهره وري، آموزش کارآفریني، مهارت، 

کارآموزي، به صورت رایگان.
4 - پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکي و سایر هزینه هاي سرمایه گذاري 

اولیه براي راه اندازي شرکت تعاوني. 
5 - کمک ب��ه انجام مطالعات، تهیه طرح، راه ان��دازي بانک اطالعاتي، 

تملک و آماده سازي اراضي.
د - کمک به تش��کیل شرکتهاي تعاوني س��هامي  عام و تعاوني هاي 
فراگی��ر ملي ب��راي فقرزدایي و ایجاد و گس��ترش اتحادی��ه تعاوني 

تخصصي.
ه� - حمایت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.

و - تأس��یس بانک توس��عه تعاون با س��رمایه اولیه معادل پنج هزار 
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میلیارد ریال از محل حس��اب ذخیره  ارزي توس��ط دولت براي تأمین 
منابع سرمایه اي بخش تعاون.

اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون 
با رعایت قوانین و مقررات بانکي با پیش��نهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت 
امور اقتصادي و دارایي به تصویب هیأت وزیران مي رس��د. وزیر تعاون رئیس 

مجمع عمومي  بانک مذکور خواهد بود. 
تبصره 1 - صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصالح 
اساس��نامه به صندوق ضمانت س��رمایه گذاري تعاون بدون داشتن حق ایجاد 

شعبه، تبدیل مي  شود.
شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایي و نیروي انساني آن به بانک توسعه 

تعاون واگذار مي  شود.
تسویه  حساب في مابین صندوق و بانک توسط کار گروهي متشکل از وزیر 
تع��اون، وزیر امور  اقتصادي  و  دارایي، رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي 

کشور ظرف حداکثر سه  ماه پس از واگذاري شعب انجام مي  گیرد.
تبصره 2 - س��هم دولت از س��ود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون براي 

تأمین بخشي از کمک هاي دولت به بخش تعاون صرف مي  شود.
تبص�ره 3 - حمایته��اي مذک��ور در این ماده مانع از اختصاص س��ایر 
حمایتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهاي 

حمایتي، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. 
ز- منابع الزم ب������راي اجراء این ماده در بودجه س��االنه در ردیف 
مس��تقلي تحت عنوان » ش��کل  گیري و توانمند س��ازي تعاوني ها « 

منظور خواهد شد. 
ح- وزارت تع��اون موظ��ف اس��ت در جهت حذف مداخل��ه دولت در 
امور اجرائي و مدیریتي تعاونیها و بهبود سیاس��تهاي توسعه بخش، با 
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همکاري اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمي ایران ظرف شش  ماه 
پس از تصویب این قانون، نس��بت به بازنگ��ري در قوانین و مقررات 
حاک��م بر بخش تعاون��ي اقدام و لوایح مورد نی��از را به هیأت وزیران 

پیشنهاد نماید.

ماده 10 � کلیه شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني مجازند در بدو تأسیس یا 
هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل  و نه درصد )49%( سهام خود را با امکان 
اعمال رأي حداکثر تا س��ي  و پنج )35%( کل آراء و تصدي کرس��یهاي هیأت 
مدیره به همین نس��بت به ش��رط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف 
معین براي س��هم و رأي هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد 
شد به اشخاص حقیقي یا حقوقي غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص 

غیر ایراني باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاري خارجي باشد. 
همچنین شرکتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه هاي تعاوني 
تخصص��ي در چهارچوب مواد )61( و )62( قانون ش��رکتهاي تعاوني مصوب 
سال 1350 و بدون رعایت تبصره »2« ماده )43( قانون بخش تعاوني اقتصاد 

جمهوري اسالمي  ایران مصوب 1370 اقدام نمایند. 
در مجمع عمومي انواع اتحادیه هاي تعاوني میزان رأي اعضاء متناسب با 
تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معامالت آنها با اتحادیه یا تلفیقي از آنها 

وفق اساسنامه تعیین مي  گردد.
معامالت مدیران ش��رکتهاي تعاوني و اتحادیه هاي تعاوني مشمول ماده 

)129( قانون تجارت خواهد بود.

ماده 11 � متن زیر به عنوان تبصره »6« به ماده )105( قانون مالیاتهاي 
مستقیم مصوب 1366 و اصالحات بعدي آن الحاق مي  گردد:
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تبصره 6 _ درآمد مشمول مالیات ابرازي شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني 
متعارف و ش��رکتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بیست و پنج درصد )%25(  

تخفیف از نرخ موضوع این ماده مي  باشد. 

م�اده 12 � وزارت تع��اون موظف اس��ت تمهی��دات الزم را به منظور 
تش��کیل و توسعه تعاوني هاي سهامي  عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته 

و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:
1 - حداکثر س��هم هر ش��خص حقیقي، مس��تقیم و غیرمستقیم در زمان 
تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.

2 - اش��خاص حقوقي سهامدار ش��رکت تعاوني سهامي  عام، هرگاه خود 
ش��رکت تعاوني  فراگیر ملي یا تعاوني سهامي  عام باشند حداکثر حق 
مالکی��ت ده  درصد )10%( س��هام را دارند. س��ایر اش��خاص حقوقي 
متناسب با تعداد س��هامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق 

مالکیت پنج درصد )5%( از سهام را دارند.
3 - هر یک از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعایت مفاد این 
قانون در مناطق کمتر توس��عه  یافته تا چهل  و نه درصد )49%( و در 
س��ایر مناطق تا بیس��ت  درصد)20%( فعالیتهاي مج��از در این قانون 
مجاز به مش��ارکت با تعاوني از منابع داخلي خود هس��تند. مؤسسات 
عموم��ي غی��ر دولتي نیز هر یک تا بیس��ت درص��د )20%( و جمعًا تا 

چهل  ونه  درصد  )49%( مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال س��هم مجموع بنگاهها و مؤسس��ات عمومي  غیر دولتي و 
ش��رکتهاي دولتي مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در 
کرسي هاي هیأت مدیره نباید از چهل  و نه  درصد )49%( بیشتر گردد.

4 - در زمان افزایش سرمایه، در صورتي که تمام یا برخي سهامداران از 
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حق تقدم خود اس��تفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید 
این سهام تقدم دارند.

5 - مجامع عمومي  در تعاوني س��هامي  عام که تعداد س��هامداران آن از 
پانصد نفر بیش��تر باش��د با بلوک  بندي برگزار خواهد ش��د. هر یک از 
سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیمًا 
در مجم��ع عمومي  حضور یابند. براي رعایت حقوق س��هامداران خرد 
نحوه بلوک بندي در آئین نامه اي تعیین مي  ش��ود که مش��ترکًا توسط 
وزارت  تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارایي پیش��نهاد و به تصویب 

هیأت وزیران مي  رسد.
6 - کلیه س��هام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در 
دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به 
تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز 

کند. هر توافقي بر خالف حکم این بند باطل و بالاثر خواهد بود.
7 - ش��رکتهاي تعاوني سهامي عام مي  توانند به عضویت اطاق هاي تعاون 

درآیند.

فصل چهارم - ساماندهي شرکت هاي دولتي

ماده 13 � به  منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شرکتهاي دولتي و 
افزایش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شرکتهایي که با رعایت ماده )3( 

این قانون در بخش دولتي باقي مي  مانند دولت مکلف است:
الف- کلیه امور مربوط به سیاس��ت گذاري و اعم��ال وظایف حاکمیتي را 
که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایي و تصویب دولت تعیین مي  شود 
طي دو س��ال از تاریخ تصوی��ب این قانون از ش��رکتهاي دولتي منفک و به 
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وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذیربط محول کند.
تبصره - تبدیل وضعیت کارکنان ش��رکتهاي موضوع این بند با رعایت 
حقوق مکتس��به در قالب آئین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران 

خواهد رسید.
ب- شرکتهایي که دولتي باقي مي  مانند و یا براساس این قانون دولتي تشکیل 

مي  شوند به استثناي بانکها و بیمه ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
1( ش��رکت مادر تخصصي یا اصلي که س��هامدار آن مستقیمًا دولت و یا 

رئیس مجمع عمومي آن رئیس  جمهور است. 
2( ش��رکتهاي عملیات��ي یا فرعي که س��هامداران آنها ش��رکتهاي مادر 
تخصصي یا اصلي هس��تند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهاي 
دیگر توسط این شرکتها به شرطي مجاز است که اواًل در محدوده اي 
که قانون براي آنها تعیین کرده باشد و ثانیًا صددرصد )100%( سهام 
شرکتهاي تأسیس یا تملک شده دولتي بوده یا به تملک دولت درآید. 
تبصره 1 - مش��ارکت و س��رمایه گذاري هر ش��رکت دولتي در س��ایر 
ش��رکتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز اس��ت که موضوع فعالیت ش��رکت 
س��رمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باش��د و دولت جواز آن را 
صادر کند. این حکم ش��امل بانکها، مؤسس��ات اعتباري، بیمه ها و شرکتهاي 

سرمایه گذاري آنها نمي  شود.
تبصره 2 - میزان و چگونگي مالکیت س��هام سایر بنگاههاي اقتصادي 
توسط بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي به پیشنهاد شوراي پول  و اعتبار به 
تصویب هیأت وزیران خواهد رس��ید ولي در هر صورت سرمایه گذاري بانکها 
در بنگاههاي دیگر نباید به گونه اي باش��د ک��ه در اختصاص منابع بانکي به 

متقاضیان تسهیالت، خللي ایجاد نماید. 
تبصره 3 - افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهاي 
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دولتي تنها با پیش��نهاد مش��ترک وزارت امور اقتصادي  و دارایي و س��ازمان 
 مدیریت و برنامه ریزي کش��ور و تصویب هیأت وزیران مجاز اس��ت. بانکها و 

بیمه هاي دولتي از شمول این حکم مستثني هستند. 
تبصره 4 - دولت مکلف است ترتیباتي اتخاذ نماید که تغییر و تصویب 
اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در 

جریان واگذاري قرار مي  گیرند به تصویب مراجع ذیصالح برسد.
تبصره 5 - دولت موظف اس��ت آئین نامه ها و دستور العمل هاي مغایر با 

موضوع این ماده و تبصره هاي آن را ملغي االثر اعالم نماید.

ماده 14 � عملیات واگذاري توسط دولت باید به نحوي انجام گیرد که 
حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاري ها خاتمه یابد.

ماده 15 � دولت موظف  است حداکثر ظرف شش  ماه زمینه هاي تأسیس 
انجمنهاي صنفي - حرفه اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نماید. 
این انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه اي، اصول اخالق  حرفه اي و 
توسعه علمي  و تکنولوژي در رشته هاي مرتبط فعالیت مي نمایند. دستگاههاي 
اجرائ��ي موظفند در تدوین و اصالح ضوابط و مق��ررات از این انجمن ها نظر 

مشورتي اخذ نمایند. 

ماده 16 � به منظور حمایت از نیروي انس��اني، حفظ  س��طح اشتغال و 
اس��تمرار تولید در بنگاههاي مش��مول واگذاري، هیأت واگذاري مکلف است 
کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاري،  در برابر بیکاري بیمه نماید و به 

تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - بازنشستگي پیش از موعد براساس مواد )9( و )10( قانون بازسازي و 
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نوسازي صنایع مصوب 10/26/ 1385 که براي این بنگاهها تا پایان 
سال 1393 تمدید مي  گردد. 

2 - بازخرید بر اساس توافق. 
3 - پ��س از اقدامات فوق،  تعداد کارکنان هر ش��رکت قابل واگذاري را 
در س��ند واگذاري ثبت و این شرط را در شرایط واگذاري بگنجاند که 
مدیران شرکتهاي واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان 

خویش را ندارند.
4 - براي خریداران ش��رکتهایي که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را 
پس از واگذاري افزایش دهند مش��وقهاي مالي و یا غیرمالي از جمله 

تخفیف در اصل قیمت اعالم نماید.
5 - آموزش و به  کارگیري نیروي مازاد در واحدهاي دیگر راس��ًا و یا به 

کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي  و غیر مالي. 
تبصره 1 - اعمال مش��وقهاي مالي و یا غیر مالي موضوع این ماده بر 
اس��اس دس��تورالعملي خواهد بود که به پیش��نهاد هیأت واگذاري به تصویب 
ش��وراي عالي اجراء سیاستهاي کلي اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي 

خواهد رسید.
تبص�ره 2 - خریداران مکلفند در ازاء برخورداري از مش��وقهاي مالي و 
یا غیر مالي، برنامه کتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي 

کارکنان بنگاه در حال واگذاري به هیأت واگذاري ارائه کنند.

فصل پنجم - فرآیند واگذاري بنگاههاي دولتي

م�اده 17 � کلی��ه دس��تگاههاي دولتي موضوع م��اده )86( این قانون 
مکلفند ظرف ش��ش  ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههاي دولتي مشمول 



152  /  قانون اصل 44

گروه ه��اي )1( و )2( م��اده )2( ای��ن قانون را در هر بازار بر اس��اس عواملي 
از جمل��ه اندازه ش��رکت، فن آوري، وضعی��ت مالي، روابط صنعت��ي و میزان 
حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدي شرکت طبقه بندي نموده 
و فهرس��ت شرکتها و حقوق و داراییهاي مصرح در تبصره »1« ماده )3( این 
قانون، پیشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نیروي انساني، فهرست اموال 
منق��ول و غیرمنقول، کلیه اطالعات و مدارک الزم و آخرین صورتهاي مالي 

حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارایي ارائه نمایند.
ال��ف - وزارت امور اقتصادي و دارایي مکلف اس��ت اطالعات و مدارک 
و صورت هاي مالي مربوط ب��ه بنگاههاي قابل واگذاري را دریافت و 

توسط سازمان حسابرسي یا حسابداران رسمي بررسي و تأیید نماید.
ب- وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارایي مکلف اس��ت در ص��ورت تقاضاي 
خری��دار، اطالعات، مدارک و صورتهاي مالي تأیید ش��ده را در اختیار 

آنها قرار دهد. 
ج- س��ازمان خصوصي س��ازي مکلف است با رعایت مفاد این ماده براي 
فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاریابي نموده و فرآیند واگذاري 
را پس از طي مراحل مذکور در این قانون با زمان بندي مش��خص دو 

ماهه انجام دهد.
آئین نام��ه اجرائ��ي ای��ن ماده ش��امل نح��وه طبقه بندي بنگاهه��ا، تأیید 
صورتهاي مالي و بازاریابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادي  و دارایي حداکثر ظرف مدت س��ه  ماه به تصویب هیأت وزیران 

خواهد رسید.
تبص�ره 1 - تخل��ف از احکام ای��ن ماده و یا ارائ��ه اطالعات ناقص یا 

نادرست یا کتمان اطالعات مشمول حکم ماده )85( این قانون است. 
تبصره 2 - اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاههایي 
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ک��ه اقدام به کتمان وقایع مالي یا انتش��ار گزارش هاي مالي غیر واقع، جهت 
پنهان نمودن وضعیت واقعي بنگاه نمایند متخلف محس��وب و به مجازاتهاي 

مقرر در مواد )72( و )75( این قانون محکوم خواهند شد. 
تبصره 3 - س��ازمان خصوصي س��ازي مکلف است خس��ارات ناشي از 
کتم��ان وقایع مالي و یا انتش��ار گزارش هاي مالي غی��ر واقع را با رأي مراجع 

ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

ماده 18 � جهت تس��هیل امر واگذاري بنگاههاي مش��مول واگذاري، 
از زمان تصویب فهرس��ت بنگاهها توس��ط هیأت واگذاري اقدامات زیر انجام 

مي  شود:
1 - کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي  

و دارایي منتقل مي  شود.
2 - از زم��ان تصویب واگذاري، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراییهاي 
ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارایي در حکم تصرف 

غیرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پیگرد قانوني است.
3 - به هیأت واگذاري اجازه داده  مي شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر 
شرکتهاي قابل واگذاري به بخش غیردولتي )صرفاً در مدت یک  سال 
و قابل تمدید تا دو س��ال( در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در 
واگذاري و اداره ش��رکتها، اصالحات الزم را انجام دهد. در دوره زماني 
مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتي نیستند.

4 - وزارت امور اقتصادي و دارایي ملزم اس��ت کلیه شرایط الزم را براي 
عرضه در ب��ورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مش��مول بند »الف« 

ماده )20( این قانون فراهم نماید. 
5 - در اج��راء ای��ن قانون وزارت امور اقتصادي و دارایي مجاز اس��ت آن 
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دسته از طرحها و تصدیهاي اقتصادي و زیربنایي دولتي قابل واگذاري 
را که به صورت ش��رکت مس��تقل اداره نمي ش��وند و یا در قالب غیر 
ش��رکتي اداره مي  ش��وند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي باشند و 
صرفًا به منظور واگذاري، ابتدا تبدیل به شخص حقوقي مناسب نموده 
و س��پس نس��بت به واگذاري آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با 
رعایت تبصره ه��اي »2« و »3« بند»الف« ماده )3( این قانون اقدام 

نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است.
تبص�ره - وزارت ام��ور اقتصادي و دارایي جهت ام��ر واگذاري بنگاهها 
مي  توان��د از خدم��ات حقوقي و فني اش��خاص حقیقي و حقوق��ي دولتي و یا 

غیردولتي حسب مورد استفاده کند. 

ماده 19 � هیأت واگذاري مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این 
ماده از کلیه روشهاي ممکن براي واگذاري بنگاهها و مالکیت )اجاره به شرط 
تملیک، فروش تمام یا بخش��ي از سهام، واگذاري اموال( و واگذاري مدیریت 
)اجاره، پیمان��کاري عمومي  و پیمان مدیریت(، تجزی��ه، واگذاري، انحالل و 

ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.
ال�ف - واگذاري: در مواردي که ش��رایط واگ��ذاري از هر جهت آماده 

است، هیأت واگذاري رأي به واگذاري مي  دهد.
ب - بازس�ازي س�اختاري: در مواردي که مقدمات واگذاري بنگاه 
فراهم نباش��د ولي با انجام اصالحات ساختاري بنگاه قابل  واگذاري مي  شود، 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارایي در چهارچوبي که هیأت واگذاري مش��خص 
مي  کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک س��ال بازس��ازي س��اختاري نماید. دوره 

بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنی��ن در م��وارد نیاز، هیأت واگذاري مي  تواند نس��بت به دادن مجوز 
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ق��رارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاري به بخش هاي غیردولتي، 
موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاري موظف است چهارچوب بهره برداري 
از شرکت مورد اجاره را دقیقًا مشخص نماید و پس از بررسي صالحیت فني و 

علمي  از طریق برگزاري مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج - تجزیه: در مواردي که واگذاري ش��رکت دولتي در چهارچوب بند 
)12( ماده  )1( این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاري ش��رکت دولتي به 
بخش هاي غیردولتي مي  شود، هیأت  واگذاري مي  تواند در جهت کاهش سهم 
بازار بنگاه قابل واگذاري و یا افزایش بهره وري آن، نسبت به تفکیک و تجزیه 

شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاري شرکت دهد.
د � ادغام: دولت مي  تواند چند ش��رکت قاب��ل واگذاري دولتي را درهم 
ادغام کند و س��پس ب��ه وزارت امور اقتصادي و دارایي اجازه دهد نس��بت به 

واگذاري آن اقدام نماید.
ه� - تحصیل: دولت مي تواند سهام چند شرکت قابل واگذاري )تحصیل 
شونده( را بدون محو شخصیت حقوقي هرکدام به یک شرکت قابل واگذاري 
دیگر )تحصیل کننده( منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارایي 

اجازه دهد نسبت به واگذاري شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.
و - انحالل: در مواردي که بازس��ازي س��اختاري بن��گاه قابل واگذاري 
مقدور نباشد و پس از سه بار آگهي، واگذاري شرکت ممکن نگردد، یا ارزش 
خالص داراییهاي شرکت منفي باشد و یا به هر دلیل موجه انحالل آن مناسب 

تشخیص داده شود، هیأت واگذاري مي  تواند رأي به انحالل شرکت دهد.
ز- هب�ه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهاي قانوني، دولت 
مي  تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهاي دولتي موضوع گروه دو 
ماده )2( این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي 
 غیردولتي مش��روط بر این  که ش��رکت مورد واگذاري در چهارچوب وظایف 
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مؤسسه مذکور باش��د، تصمیم گیري نماید. آئین نامه اجرائي این ماده مشترکًا 
توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي و سازمان  مدیریت و برنامه ریزي کشور 

تهیه و ظرف شش  ماه به تصویب هیأت وزیران مي  رسد.
تبصره 1 - نقل و انتقال س��هام، س��هم الش��رکه، حقوق مالکانه و حق 
تقدم بنگاههاي مش��مول واگذاري در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحالل 
تا زماني که بنگاه دولتي بوده و واگذار نش��ده باش��د از پرداخت مالیات نقل  و 
انتقال معاف اس��ت. بنگاههایي که در اجراء این قانون واگذار مي شوند یا بین 
دس��تگاههاي اجرائي نقل  و انتق��ال مي  یابند تا زمان واگذاري نیز از ش��مول 
مالیات نقل  و انتقال معاف هس��تند. همچنین انتقال سهام به شرکتهاي تأمین 
سرمایه که ناشي از تعهد پذیره نویسي باشد از مالیات نقل  و انتقال معاف است.

تبصره 2 - پرداخت هر گونه غرامت، خس��ارت و نظایر آن در ارتباط با 
موارد ملي یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاري باشد بر عهده 

دولت است.
ح - نحوه واگذاري طرحهاي نیمه  تمام شرکتهاي قابل واگذاري مشمول 

ماده )3( این قانون به شرح زیر خواهد بود:
1 - واگذاري طرحها به بخش غیردولتي از طریق مزایده،

2 - مش��ارکت با بخش غیردولتي و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم 
دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غیردولتي ظرف سه سال بعد 

از بهره برداري آن،
3 - واگ��ذاري حق بهره برداري از س��هم دولتي در ط��رح به بخش غیر 

دولتي، 
4 - واگ��ذاري حق بهره برداري در طرحهاي غیرانتفاعي در مقابل تکمیل 

طرح براي مدت معین متناسب با هزینه هاي طرح،
تبص�ره - طرحهایي که توجیه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي ، 
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اجتماعي و سیاس��ي دارد از ش��رکتهاي قابل واگذاري دولتي، منفک و توسط 
دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 20 � هیأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجیح  بند )الف( و 
رعایت ترتیب، به روشهاي زیر تصمیم مي  گیرد.

الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومي  سهام در بورسهاي داخلي یا خارجي، 
ب- فروش بنگاه یا س��هام بلوکي از طری��ق مزایده عمومي  در بازارهاي 

داخلي و یا خارجي، 
ج- فروش بنگاه یا سهام بلوکي از طریق مذاکره، 

تبصره 1 - مجوز عرضه س��هام در بورس��هاي خارجي با رعایت قانون 
تشویق و حمایت از سرمایه  گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اس��المي ایران � مص��وب 1384/9/1 � به پیش��نهاد هیأت واگذاري توس��ط 
ش��وراي عالي اجراء سیاس��تهاي کلي اصل  چهل وچهارم )44( قانون اساسي 

صادر مي  شود. 
تبص�ره 2 - در مواردي که پس از برگزاري دو نوبت مزایده، خریداري 
وجود نداش��ته باش��د واگ��ذاري از طریق مذاک��ره به موج��ب مصوبه هیأت 
واگذاري مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاري به 
تعاوني هاي فراگیر ملي در قالب س��هام عدالت، درخصوص شرکتهاي مشاور 
و دان��ش پایه ک��ه داراي داراییهاي فیزیکي و مالي مح��دودي بوده و ارزش 
شرکت عمدتًا داراییهاي نامشهود باشد و نیز شرکتهاي سهامي عام که در آنها 
به استفاده از تخصصهاي مدیریتي نیاز باشد به مدیران و یا گروهي از مدیران 
و کارشناس��ان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و 

متخصصین بر عهده هیأت واگذاري است.
تبصره 3 – فروش اقساطي حداکثر پنج درصد )5%( از سهام بنگاههاي 
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مشمول واگذاري به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد )%5( 
به س��ایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز اس��ت. شرایط مدیران 

مشمول و نیز ضوابط روش اقساطي، توسط هیأت واگذاري تعیین مي  شود.
تبصره 4 - وزارت امور اقتصادي و دارایي مکلف اس��ت در زمان عرضه 
سهام بنگاههایي که با روشهاي »ب« و »ج« این ماده واگذار مي شوند ترتیبي 

اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاوني در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره 5 - در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تش��ویق و حمایت از 

سرمایه گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي است.

ماده 21 � قیمت گذاري و زمان بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي 
متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زیر خواهد بود:

ال��ف - در م��ورد واگذاري از طریق عرضه عمومي  س��هام، قیمت گذاري 
عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب 
مشتریان استراتژیک و متقاضي خرید سهام کنترلي و مدیریتي، زمان 
مناس��ب عرضه سهام حس��ب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسي 
با پیشنهاد س��ازمان خصوصي سازي و تصویب هیأت واگذاري تعیین 
خواهد ش��د. در عرضه عمومي س��هام رعایت قانون بازار  اوراق بهادار 

جمهوري  اسالمي  ایران � مصوب 1384/9/1 � الزامي است.
ب - در م��ورد فروش داراییها، قراردادهاي اجاره و پیمان مدیریت، تعیین 
قیمت فروش داراییها، تعیین می��زان مال االجاره و حق الزحمه پیمان 
مدیریت و سایر ش��رایط الزم براي واگذاري مبتني بر ارزیابي فني و 
مالي حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معامالت دولتي 

به پیشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصویب هیأت واگذاري باشد.
تبص�ره – مزای��ده یک مرحل��ه اي و دومرحل��ه اي در چهارچوب قانون 
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مناقصات مصوب 1383 مجلس ش��وراي اسالمي  قابل اجراء است در صورت 
تغایر برگزاري مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معامالت 

دولتي مجري است. 

م�اده 22 � س��ازمان خصوصي س��ازي مي  توان��د از خدم��ات بانکها و 
ش��رکتهاي تأمین سرمایه و س��رمایه گذاري جهت تعهد پذیره نویسي یا تعهد 
خرید س��هام استفاده نماید. این گونه مؤسسات مي  توانند سهام عرضه شده را 
در چهارچوب قرارداد پذیره نویس��ي که به تأیید هیأت واگذاري خواهد رس��ید 

خریداري نمایند.
دس��تورالعمل اجرائي این ماده حداکثر ظرف مدت سه  ماه از تصویب این 

قانون به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایي مي رسد.
تبصره - به س��ازمان خصوصي س��ازي اجازه داده مي  شود، حق الزحمه 
بانکها، مؤسس��ات اعتباري و ش��رکتهاي تأمین س��رمایه طرف قرارداد خود، 
که تعهد پذیره نویس��ي یا تعهد خرید س��هام را به عهده مي  گیرند به صورت 
درص��دي از ارزش کل معامله بپردازد. ضواب��ط پرداخت حق الزحمه مزبور در 

دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.

ماده 23 - س��ازمان خصوصي س��ازي مکلف اس��ت پس از انجام هر 
معامله، در مورد واگذاري سهام مدیریتي و کنترلي بنگاهها، بالفاصله با انتشار 

اطالعیه اي در روزنامه کثیر االنتشار موارد زیر را اعالم کند: 
نام بنگاه و خالصه اطالعات مالي و مدیریتي آن، 

خالصه اي از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، 
نام مش��اور یا مشاوراني که در فرایند معامله به سازمان خصوصي سازي، 

خدمات مشاوره اي داده اند،
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نام و نشاني خریدار، 
نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسي سهام را متعهد گردیده است، 
نام کارش��ناس رس��مي  دادگستري یا مؤسس��ات خدمات مالي که قیمت 

گذاري بنگاه را انجام داده اند.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارایي مکلف است گزارش فعالیتهاي 
واگذاري ساالنه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطالع 

مجلس شوراي اسالمي  برساند. 

م�اده 24 � وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادي و دارایي و آن 
دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هیأت 
واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سیاستهاي کلي اصل )44( قانون اساسي، 
وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایي که سهام شرکتها و مؤسسات 
تابعه و وابس��ته آنها مورد واگذاري قرار مي گیرد )حس��ب مورد(، اعضاء هیأت 
عامل، رئیس و کارکنان س��ازمان خصوصي سازي و اعضاء شرکتهاي مشاور 
و کمیته ه��اي فني و تخصصي دس��ت  اندرکار واگذاري ح��ق ندارند به  طور 
مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشي از سهام 
و سهم الش��رکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداري مدیریت قابل واگذاري را، 

خریداري نمایند. 
تبصره 1 - کلیه معامالت و واگذاري هایي که بر خالف حکم این ماده 
صورت مي  گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگي کننده مکلف است کلیه موارد 

معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره 2 - حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح 
مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصالحات بعدي 

آن تسري مي  یابد.
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ماده 25 � س��ازمان خصوصي س��ازي قبل از واگذاري س��هام کنترلي 
شرکتهاي دولتي، حسب مورد ش��رایطي نظیر سرمایه گذاري جدید در همان 
ش��رکت، ارتقاءکارایي و بهره وري ش��رکت، تداوم تولید و ارتقاء س��طح آن، 
ارتق��اء فناوري و افزایش یا تثبیت س��طح اش��تغال در بن��گاه را، در واگذاري 
ش��رط مي  نماید. چنانچه خریدار به ش��رایط عمل نماید به پیش��نهاد سازمان 
خصوصي سازي هیأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را کاهش یا 

دوره فروش اقساطي را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.
انتقال قطعي س��هام یا آزادسازي ضمانتهاي خریدار متناسب با انجام این 
تعه��دات خواه��د بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این ش��روط توس��ط طرفین 
براس��اس دس��تورالعملي خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانوني به 
پیش��نهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب 

هیأت واگذاري خواهد رسید.

م�اده 26 � وزی��ر ام��ور اقتصادي و دارای��ي مي  تواند رئیس س��ازمان 
خصوصي س��ازي را به عنوان نماینده تام االختیار خود در اعمال تمام یا بخشي 

از اختیارات خویش در امر واگذاري موضوع این قانون تعیین کند.

ماده 27 � اساس��نامه سازمان خصوصي س��ازي با توجه به مأموریتهاي 
جدید توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي تدوین و به تصویب هیأت وزیران 

خواهد رسید.
تبصره 1 - سازمان خصوصي سازي مجاز است با تصویب هیأت وزیران 

تا سقف پست هاي سازماني مصوب، کارمند استخدام نماید.
تبص�ره 2 - دس��تگاههاي اجرائي مکلفند بنا به درخواس��ت س��ازمان 

خصوصي سازي کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
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تبص�ره 3 - س��ازمان خصوصي س��ازي مجاز اس��ت از خدمات فني و 
تخصصي کارشناس��ان، اش��خاص حقیقي و حقوقي دولتي و یا غیردولتي به 

شکل ساعتي و کار معین استفاده کند.
تبصره 4 - دولت مجاز اس��ت براي آموزشهاي کوتاه مدت تخصصي، 
ترغیب و تش��ویق و پاداش کارکنان س��ازمان خصوصي س��ازي، هر س��اله 
ی��ک ردیف اعتبار در قان��ون بودجه منظور نماید. اعتب��ارات این ردیف طبق 
آئین نام��ه اي که به پیش��نهاد هیأت واگذاري به تصویب ش��وراي عالي اجراء 
سیاس��تهاي کلي اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي خواهد رسید هزینه 

مي  شود. 

م�اده 28 � منابع مالي و ش��رایط تأمی��ن مالي مورد نی��از براي اجراء 
سیاستهاي کلي اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي به شرح زیر است:

1 - وزارت امور اقتصادي و دارایي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
مکلفند س��االنه حداق��ل ده میلی��ارد )10/000/000/000( دالر خط 
اعتباري جهت تأمین مالي س��رمایه گذاریهاي بخش هاي غیردولتي از 

خارج از کشور فراهم نمایند.
2 - دولت مکلف است سیاستهایي را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء 
حساب ذخیره ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و بانکهاي 
عامل چهل درصد )40%( از مانده حس��اب ذخیره ارزي سال پیش را 
ب��ه بخش غیردولتي اختص��اص دهد و در صورت وجود تقاضا در این 
بخش و داش��تن طرحهاي داراي توجیه فني و اقتصادي به متقاضیان 
پرداخت نماید. در هر صورت سهم بخش غیردولتي در هر سال نباید 
از چهل  درصد )40%( برداش��ت از حس��اب ذخیره ارزي در آن س��ال 

کمتر باشد. 
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3 - ب��ه هی��أت امناء حس��اب ذخی��ره ارزي و بانک مرک��زي جمهوري 
اس��المي ایران اجازه داده مي  ش��ود به  منظور افزایش سهم تسهیالت 
ارزي به بخش غیردولتي، بخش��ي از ارز حساب ذخیره ارزي و یا ارز 
بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران را به عنوان سپرده در بانکهاي 
عام��ل جهت باز ک��ردن خط اعتباري ارزي توس��ط بانکهاي عامل و 

بانکهاي خارجي و پرداخت تسهیالت بیشتر منظور نماید.

م�اده 29 � باتوج��ه ب��ه بن��د )د( سیاس��تهاي کلي، وج��وه حاصل از  
واگذاري هاي موضوع این قانون از جمله شرکتهاي مادر تخصصي و عملیاتي 
به حس��اب خاصي نزد خزانه داري کل کش��ور واریز و در م��وارد زیر مصرف 

مي  شود:
1 - ایج��اد خوداتکائي براي خانواده هاي مس��تضعف و محروم و تقویت 

تأمین اجتماعي، 
2 - اختصاص س��ي درص��د )30%( از درآمدهاي حاص��ل از واگذاري به 
تعاوني هاي فراگیر ملي به  منظور فقرزدایي، شامل تخفیفهاي موضوع 

ماده )34( این قانون، 
3 - ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه  یافته، 

4 - اعطاء تس��هیالت )وجوه اداره شده( براي تقویت تعاوني ها و نوسازي 
و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غیردولتي با اولویت بنگاههاي واگذار 
شده و نیز براي سرمایه گذاري بخش هاي غیردولتي در توسعه مناطق 

کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، 
5 - مشارکت شرکتهاي دولتي با بخش هاي غیردولتي تا سقف چهل و نه 

)49%( به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه  یافته، 
6 - تکمیل طرحهاي نیمه  تمام ش��رکتهاي دولتي با رعایت فصل پنجم 
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این قانون، 
7 - ایفاء وظایف حاکمیتي دولت در حوزه هاي نوین با فناوري پیش��رفته 

و پرخطر، 
8 - بازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انساني و آماده سازي بنگاهها جهت 

واگذاري. 
تبصره 1 - اعتبارات بندهاي فوق در قوانین بودجه س��االنه در جدولي 

واحد درج خواهد شد.
تبصره 2 - آئین نامه اجرائي این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این 
قانون توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارایي با همکاري س��ازمان مدیریت و 

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

م�اده 30 � م��واد )20( تا )24( قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران تنفیذ مي  گردد.

تبصره 1 - دستورالعمل اجرائي موضوع ماده )24( قانون مزبور حداکثر 
ظرف مدت س��ه  ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و 

دارایي به تصویب هیأت واگذاري خواهد رسید.
تبصره 2 - مصوبات این ش��ورا در اجراء اصول هش��تاد و پنجم )85( و 
یکصد و س��ي و هشتم )138( قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران براي 
ریاس��ت مجلس شوراي اسالمي ارسال مي گردد. در صورت اعالم مغایرت از 
س��وي رئیس مجلس شوراي اسالمي، شورا موظف است نسبت به اصالح یا 

لغو مصوبات خود اقدام کند.

م�اده31 � ارتباط اس��تخدامي کارکنان بنگاههاي دولتي واگذارش��ده با 
دس��تگاههاي اجرائي ذیربط قطع مي  گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههاي 
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دولتي که از نظر مقررات بازنشس��تگي تابع صندوق هاي خاص بازنشس��تگي 
وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي 
آنها با دس��تگاههاي اجرائي ذیربط در اجراء سیاس��تهاي فروش سهام، قطع 
مي  گردد، مي  توانند در صورت ادامه اش��تغال در واحدهاي فروخته ش��ده و با 
رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک س��هم بیمه شده و کارفرما 

همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبص�ره - کلیه قوانین و مقررات مربوط به کس��ر حق بیمه و اختیارات 
س��ازمان تأمی��ن اجتماعي در ام��ور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناش��ي از 
دیرک��رد پرداخت حق بیمه از جمله م��واد )49( و )50( قانون تأمین اجتماعي 

مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود.

ماده 32 � قوه قضائیه مکلف اس��ت براي رسیدگي به تخلفات و جرائم 
ناش��ي از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ایران 
� مص��وب 1384/9/1 �  ش��عب خاصي را تعیین کند. این ش��عب منحصراً به 

دعاوي و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگي مي  نماید.
تبصره - قوه قضائیه مکلف اس��ت الیحه رسیدگي به تخلفات و جرائم 
موض��وع این قانون را حداکثر ظرف مدت ش��ش  ماه از تصویب این قانون از 

طریق دولت تقدیم مجلس شوراي اسالمي نماید.

ماده 33 � مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مکلف به انطباق 
نظام هاي ارزیابي کیفیت با اس��تانداردهاي بی��ن المللي و اعمال تدریجي و 
قانونمند آن در کلیه بنگاههاي اقتصادي مي باش��د. آئین نامه اجرائي این ماده 
ش��امل زمان بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه 

استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
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فصل ششم - توزیع سهام عدالت
ماده 34 � در اجراء سیاس��ت  گسترش مالکیت عمومي  به  منظور تأمین 
عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد )40%( مجموع ارزش سهام 
بنگاهه��اي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده )2( این قانون را 

با ضوابط ذیل به اتباع ایراني مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف � در مورد دو دهک پائین درآمدي با اولویت روستانش��ینان و عشایر، 
پنجاه  درصد )50%( تخفیف در قیمت سهام واگذاري با دوره تقسیط ده ساله.
ب �  در مورد چهار دهک بعدي تقسیط تا ده  سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبص�ره 1 - مبناء قیمت گذاري، قیمت فروش نقدي س��هام در بورس 
خواهد بود.

تبص�ره 2 - تخفیف ه��اي مذک��ور در بند »الف« این ماده به حس��اب 
کمک هاي بالعوض به اقشار کم درآمد منظور مي  شود.

تبص�ره 3 - وزارت ام��ور اقتصادي و دارایي مکلف اس��ت با همکاري 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعي و سایر نهادهاي ذیربط حداکثر ظرف مدت یک 
س��ال پس از تصویب این قانون، افراد مش��مول این ماده را با ساز و کارهاي 
علمي  و دقیق شناسایي و شرایط واگذاري سهام به مشموالن را فراهم نماید.

ماده 35 � مش��مولین بندهاي »ال��ف« و»ب« ماده )34( این قانون در 
قالب شرکتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از ترکیب آنها شرکتهاي 
سرمایه گذاري استاني به صورت شرکتهاي  سهامي  تشکیل و براساس قانون 
 تجارت فعالیت مي  کنند. دولت موظف  اس��ت جهت پذیرفته شدن شرکتهاي 

مذکور در بورس اوراق بهادار کمک هاي الزم را انجام دهد.

ماده 36 � س��ازمان خصوصي سازي موظف اس��ت سهام موضوع ماده 
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)34( از هر بنگاه قابل واگذاري را مس��تقیمًا بین ش��رکتهاي س��رمایه گذاري 
استاني تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهاي سرمایه گذاري استاني متناسب 

با تعداد اعضاء تعاوني هاي شهرستاني هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شرکتهاي 

سرمایه گذاري استاني از مالیات معاف است.
تبصره 2 - افزایش س��رمایه در شرکتهاي سرمایه گذاري استاني ناشي 
از دریافت س��هام از س��ازمان خصوصي س��ازي، همچنین افزایش سرمایه در 
شرکتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزایش دارایي شرکتهاي سرمایه گذاري 

استاني مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

ماده 37 � فروش سهام واگذار شده به شرکتهاي سرمایه گذاري استاني 
قبل از ورود این ش��رکتها به بورس به میزاني که اقس��اط آن پرداخت شده یا 
به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز 

است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد مي  شود.

ماده 38 � دولت مکلف اس��ت س��هام موضوع ماده )34( را به گونه اي 
واگ��ذار نماید که موجب��ات افزایش یا ت��داوم مالکیت و مدیری��ت دولت در 
شرکتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههاي 
اجرائ��ي موضوع م��اده )86( این قانون مج��از به اخذ وکالت از ش��رکتهاي 
س��رمایه گذاري اس��تاني نخواهند بود. آئین نامه اجرائي این فصل با پیشنهاد 
مشترک وزارت امور اقتصادي و دارایي و وزارت تعاون و با همکاري نهادهاي 
 ذیربط ظرف مدت حداکثر س��ه م��اه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب 
ش��وراي عالي اجراء سیاستهاي کلي اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ایران خواهد رسید.
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تبص�ره - مصوبات این ش��ورا در اجراء اصول هش��تاد و پنجم )85( و 
یکصد و س��ي و هشتم )138( قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران براي 
ریاس��ت مجلس شوراي اسالمي ارسال مي گردد. در صورت اعالم مغایرت از 
س��وي رئیس مجلس شوراي اسالمي، شورا موظف است نسبت به اصالح یا 

لغو مصوبات خود اقدام کند.

فصل هفتم - هیأت واگذاري و وظایف آن

م�اده39 � به منظور هماهنگي در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاري 
به ریاست وزیر امور  اقتصادي و دارایي متشکل از اعضاء زیر تشکیل مي  گردد: 

1 - وزیر امور اقتصادي و دارایي، 
2 - وزیر دادگستري، 

3 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور بدون حق رأي، 
4 - وزیر وزارتخانه  ذي ربط بدون حق رأي، 

5 - دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي 
اسالمي .

دبیرخانه هیأت در س��ازمان خصوصي سازي مستقر است. مصوبات هیأت 
مذکور را وزیر امور  اقتصادي و دارایي ابالغ مي  کند.

ماده 40 � وظایف و اختیارات هیأت واگذاري به شرح زیر است:
الف - 1 - اجراء برنامه ها و خط مش��ي هاي کلي واگذاري و تعیین تکلیف 

بنگاههاي مشمول واگذاري، 
2 � تهیه آئین نامه نظام اقس��اطي واگ��ذاري و نحوه دریافت بهاي حقوق 

قابل واگذاري، 
3 � تهی��ه آئین نام��ه ش��یوه هاي قیمت گ��ذاري بنگاهها و نح��وه اعمال 
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شیوه هاي مذکور در همین چهارچوب، 
4 � تهیه نظام تأمین مالي، حمایت و تش��ویق خریداران به همراه تعیین 

چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده، 
5 � تهی��ه ضوابط نحوه انجام اصالح س��اختار بنگاهها در موارد ضروري 

متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروي انساني شاغل، 
6 � تهیه نظام نامه فعالیتهاي فرهنگي � تبلیغاتي براي بسترسازي، بهبود 

و شفافیت امر واگذاري ، 
7 � تهی��ه پیش��نهاد واگ��ذاري بلوک��ي بنگاههاي مش��مول واگذاري در 

بورسهاي خارجي، 
8 � تهیه آئین نامه نحوه واگذاري سهام ترجیحي به مدیران و کارکنان، 

تبصره 1 - موارد فوق باید به تصویب ش��وراي عالي اجراء سیاستهاي 
کلي اصل  چهل  و  چهارم  )44( قانون اساسي برسد.

تبصره 2 � مصوبات این ش��ورا در اجراء اصول هش��تاد و پنجم )85( و 
یکصد و س��ي  و  هشتم )138( قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران براي 
ریاست مجلس شوراي اسالمي ارسال مي گردد و در صورت اعالم مغایرت از 
س��وي رئیس مجلس شوراي اسالمي، شورا موظف است نسبت به اصالح یا 

لغو مصوبات خود اقدام کند.
ب - 1 � تصویب آئین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امر واگذاري، 
2� تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجزیه، 
اج��اره و پیم��ان مدیریت و زمان بندي الزم ب��ه همراه میزان و روش 
واگذاري آنها در هر س��ال. فهرست مذکور ش��امل برنامه زمان بندي 
اقدام، روش، میزان و س��ایر ش��رایط واگذاري با توجه به وضعیت هر 
بازار مش��ترکًا توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارایي و وزارت ذیربط 

تهیه مي  شود، 
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3 � تصویب قیمت موارد واگذاري، 
4 � تصویب دس��تورالعمل نحوه تنظیم قراردادهاي واگذاري مش��تمل بر 
تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط 
فس��خ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و 

مقررات قانوني،
5 � تصوی��ب دس��تورالعمل مربوط ب��ه ویژگیه��اي الزم و نحوه انتخاب 
مدی��ران و متخصصان در موارد واگ��ذاري از طریق مذاکره با رعایت 

مفاد این قانون، 
6 � تصویب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظیم قراردادهاي تعهد پذیره نویسي 
یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت 

حق الزحمه آنها، 
7 � تصویب دستورالعمل ماده )30( این قانون. 

فصل هش�تم - ش�وراي عال�ي اجراء سیاس�تهاي کلي اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساسي و وظایف آن

ماده 41 � ش��وراي عالي اجراء سیاس��تهاي کل��ي اصل چهل و چهارم 
)44( قانون اساس��ي براي ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء 

زیر تشکیل مي  شود:
1 - رئیس جمهور یا معاون اول وي به  عنوان رئیس شورا، 

2 - وزیر امور اقتصادي و دارایي )دبیر شورا(، 
3 - وزیر تعاون، 

4 - وزیر یا وزراء وزارتخانه هاي ذیربط، 
5 - وزیر دادگستري، 
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6 - وزیر اطالعات، 
7 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 

8 - رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 
9 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

10 - دادستان کل کشور، 
11 - رئیس سازمان بازرسي کل کشور، 

12 - رئیس دیوان محاسبات کشور، 
13 - سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسالمي ، 

14 - رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي  ایران، 
15 - رئیس اطاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران، 

16 - رئیس اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 
17 - سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش هاي خصوصي و تعاوني 

به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایي با حکم رئیس جمهور، 
18 - رئیس سازمان خصوصي سازي، 

19 - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره 1 - این شورا طبق آئین نامه اي اداره خواهد شد که توسط اعضاء 
مذک��ور در بندهاي )1( تا )6( به تصویب مي رس��د و این آئین نامه مش��مول 

تبصره ماده )42( خواهد بود.
تبصره 2 - دبیرخانه شورا زیرنظر وزارت اموراقتصادي و دارایي تشکیل مي شود.

ماده 42 � وظایف و اختیارات شوراي عالي اجراء سیاستهاي کلي اصل  
چهل  و چهارم  )44( قانون اساسي به شرح زیر است:

1 - تبیین سیاستها و خط مشي هاي اجرائي ساالنه، 
2 - نظ��ارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاس��تهاي کلي 

اصل  چهل  و چهارم  )44( قانون اساسي، 
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3 - سازماندهي فعالیتهاي فرهنگي- تبلیغاتي براي اجراء سیاستهاي کلي 
اصل  چهل  و چهارم  )44( قانون اساسي، 

4 - تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطي که در این 
قانون مرجع تصویب آن این شورا است، 

5 - تصویب ش��اخص هاي اجرائي براي تحقق اهداف سیاس��تهاي کلي 
اصل  چهل  و چهارم  )44( قانون اساسي به منظور اعمال نظارت دقیق 

بر اجراء آنها، 
6 - تدوین ساز و کارهاي جلوگیري از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملي، 

7 - تبیین نقش سیاستگذاري و هدایت و نظارت دولت، 
8 - ایجاد هماهنگي بین دس��تگاههاي اجرائي در اجراء سیاستهاي کلي 

اصل  چهل  و چهارم  )44( قانون اساسي ، 
9 � تمهیدات الزم براي تش��ویق عموم به س��رمایه گذاري، کارآفریني و 

بهبود فضاي کسب و کار.
تبصره - مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادي و دارایي ابالغ مي  نماید.

فصل نهم - تسهیل رقابت و منع انحصار

ماده 43 � تمامي اشخاص حقیقي و حقوقي بخش هاي عمومي ، دولتي، 
تعاوني و خصوصي مشمول مواد این فصل هستند.

م�اده 44 � هرگون��ه تباني از طریق ق��رارداد، توافق و یا تفاهم )اعم از 
کتبي، الکترونیکي، ش��فاهي و یا عملي( بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر 
را به دنبال داش��ته باش��د به نحوي که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد 

ممنوع است :
1 - مش��خص کردن قیمته��اي خرید یا فروش کاال ی��ا خدمت و نحوه 

تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
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2 - مح��دود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش 
کاال یا خدمت در بازار.

3 - تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معامالت همسان به طرفهاي تجاري
4 - ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اش��خاص ثالث یا تحمیل 

کردن شروط قرارداد به آنها.
5 - موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلي توسط طرفهاي 

دیگر که بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.
6 - تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص.

7 - محدود کردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره- قراردادهاي میان تش��کل هاي کارگري و کارفرمایي به  منظور 

تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.

ماده 45 � اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت مي  شود، ممنوع است:
الف - احتکار و استنکاف از معامله

1 - اس��تنکاف فردي یا جمعي از انج��ام معامله و یا محدود کردن مقدار 
کاال یا خدمت موضوع معامله.

2 - وادار کردن اش��خاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن 
معامالت آنها با رقیب.

3 - ذخی��ره یا نابود کردن کاال یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه 
خدمت به نحوي که این ذخیره س��ازي، اقدام ی��ا امتناع منجر به باال 
رفتن س��اختگي قیمت کاال یا خدمت در بازار ش��ود، اعم از این که به 

طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
ب- قیمت گذاري تبعیض آمیز

عرض��ه و ی��ا تقاضاي کاال یا خدمت مش��ابه به قیمتهای��ي که حاکي از 
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تبعی��ض بین دو یا چند ط��رف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف 
به رغم یکس��ان بودن ش��رایط معامله و هزینه هاي حمل و سایر هزینه هاي 

جانبي آن باشد.
ج- تبعیض در شرایط معامله

قائل ش��دن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت 
یکسان.

د – قیمت گذاري تهاجمي 
1 - عرض��ه کاال یا خدمت به قیمتي پائین تر از هزینه تمام ش��ده آن به 
نح��وي که لطمه ج��دي به دیگران وارد کند یا مانع ورود اش��خاص 

جدید به بازار شود.
2 - ارائ��ه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد ش��دن لطمه 

جدي به دیگران شود.
تبصره - تشخیص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.

ه� - اظهارات گمراه کننده:
هر اظهار شفاهي، کتبي یا هر عملي که:

1 - کاال یا خدمت را به صورت غیرواقعي با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، 
مدل یا اس��تاندارد خاص نشان دهد و یا کاال و یا خدمت رقبا را نازل 

جلوه دهد.
2 - کاالي تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیري یا کهنه را نو معرفي کند.
3 - وجود خدم��ات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداري، 
تعمیر کاال یا هر قس��متي از آن و یا تکرار ی��ا تداوم خدمت تا حصول 
نتیجه معیني را القاء کند، در حالي که چنین امکاناتي وجود نداشته باشد.
4 - اش��خاص را از حیث قیمت کاال یا خدمتي که فروخته یا ارائه ش��ده 

است یا مي  شود، فریب دهد.
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و- فروش یا خرید اجباري
1 - منوط کردن فروش یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر 

یا بالعکس.
2 - وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي که اتمام 

معامله به عرضه یا تقاضاي کاال یا خدمت دیگري ارتباط داده شود.
3 - معامله با طرف مقابل با این ش��رط که طرف مذکور از انجام معامله 

با رقیب امتناع ورزد.
ز- عرضه کاال یا خدمت غیراستاندارد

عرضه کاال و یا خدمت مغایر با اس��تانداردهاي اجباري اعالم شده توسط 
مراج��ع ذیصالح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحي، 

ساخت، تکمیل و یا بسته بندي.
ح- مداخله در امور داخلي و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب

ترغیب، تحریک و یا وادار س��اختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، 
مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأي، انتقال 
س��هام، افشاء اس��رار، مداخله در معامالت بنگاهها و یا شرکتها یا روش هاي 

مشابه دیگر به انجام عملي که به ضرر رقیب باشد.
ط - سوءاستفاده از وضعیت اقتصادي مسلط

سوءاستفاده از وضعیت اقتصادي مسلط به یکي از روش هاي زیر:
1 - تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتي غیرمتعارف، 

2 - تحمیل شرایط قراردادي غیرمنصفانه، 
3 - تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، 
4 - ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقباي جدید یا حذف بنگاهها 

یا شرکتهاي رقیب در یک فعالیت خاص، 
5 - مش��روط کردن قراردادها به پذیرش ش��رایطي که از نظر ماهیتي یا 
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عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنین قراردادهایي نداشته باشد، 
6 - تملک س��رمایه و س��هام ش��رکتها به صورتي که منجر به اخالل در 

رقابت شود.
ي- محدود کردن قیمت فروش مجدد

مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1 - اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وي 

در تعیین قیمت فروش به هر شکلي.
2 - مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتي معین، براي 
بنگاه یا ش��رکتي که از او کاال ی��ا خدمت خریداري مي کند یا محدود 

کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلي.
ک - کس�ب غیرمجاز، سوء اس�تفاده از اطالعات و موقعیت 

اشخاص
1 - کس��ب و بهره برداري غیرمجاز از هرگون��ه اطالعات داخلي رقبا در 

زمینه تجاري، مالي، فني و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
2 - کسب و بهره برداري غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجع رسمي ، 
قبل از افش��اء یا اع��الن عمومي آنها و یا کتمان آنه��ا به نفع خود یا 

اشخاص ثالث.
3 - سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده 46 � هیچ یک از مدیران، مش��اوران یا س��ایر کارکنان شرکت یا 
بنگاه مجاز نیس��تند با هدف ایجاد محدودیت یا اخالل در رقابت در یک و یا 
چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شرکت و یا بنگاهي مرتبط و یا 

داراي فعالیت مشابه باشند.

ماده 47 � هیچ شخص حقیقي یا حقوقي نباید سرمایه یا سهام شرکتها 
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یا بنگاههاي دیگر را به نحوي تملک کند که موجب اخالل در رقابت در یک 
و یا چند بازار گردد.

تبصره- موارد زیر از شمول این ماده مستثني است:
1 - تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گري که به 
کار خری��د و فروش اوراق بهادار اش��تغال دارد، مادامي که از حق رأي 

سهام براي اخالل در رقابت سوءاستفاده نشود.
2 - دارا بودن یا تحصیل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمایه شرکتها 
و بنگاههاي فعال در بازار یک کاال یا یک خدمت مشروط بر این  که 

منجر به اعمال حق رأي در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
3 - در صورتي که س��هام یا سرمایه تحت شرایط اضطراري تملک شده 
باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع 
به اطالع ش��وراي رقابت برسد و بیشتر از مدت زماني که شورا تعیین 

مي  کند، تملک ادامه نیابد.

ماده 48 � ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
1 - در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده )45( اعمال شود.

2 - ه��رگاه در نتیج��ه ادغام، قیم��ت کاال یا خدمت به ط��ور نامتعارفي 
افزایش یابد.

3 - هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4 - هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.
تبصره 1 - در مواردي که پیشگیري از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها 
یا دسترس��ي آنها به دانش فني جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هر چند 

ادغام منجر به بندهاي )3( و )4( این ماده شود، مجاز است.
تبصره 2 - دامنه تمرکز شدید را شوراي رقابت تعیین و اعالم مي  کند.
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ماده 49 � بنگاهها و شرکتها مي  توانند در مورد شمول مواد )47( و )48( 
این قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت کسب تکلیف کنند. شوراي رقابت 
مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد 
مذکور آن را بررس��ي و نتیجه را به طور کتبي یا به وس��یله دادن پیام مطمئن 
ب��ه متقاضي اعالم کند. در صورت اعالم عدم ش��مول مواد )47( و )48( این 
قانون به اقدامات موضوع اس��تعالم یا عدم ارس��ال پاسخ از سوي شورا ظرف 

مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقي مي  شود.

م�اده 50 � افراد صنفي مش��مول قانون نظام صنف��ي که به عرضه 
جزئي )خرده فروش��ي( کاالها یا خدمات مي  پردازند، از ش��مول این فصل 

مستثني هستند.

م�اده 51 � حقوق و امتیازات انحصاري ناش��ي از مالکیت فکري نباید 
موجب نقض مواد )44( تا )48( این قانون شود، در این صورت شوراي رقابت 

اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف( توقف فعالیت ی��ا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحدید دوره 

اعمال حقوق انحصاري، 
ب( منع ط��رف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط ب��ا حقوق انحصاري از 

انجام تمام یا بخشي از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
ج( ابط��ال قرارداده��ا، توافق ها ی��ا تفاهم مرتبط با حق��وق انحصاري در 
صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهاي »الف« و »ب« این ماده.

م�اده 52 � هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتي )ریالي، ارزي، اعتباري، 
معافی��ت، تخفیف، ترجیح، اطالعات یا مش��ابه آن(، به صورت تبعیض آمیز به 
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یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود، 
ممنوع است.

ماده 53 � براي نیل به اهداف این فصل ش��ورایي تحت عنوان »ش��وراي 
رقابت« تشکیل مي  شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:

الف - ترکیب اعضاء
1 - س��ه نماینده مجلس از بین اعضاي کمیس��یونهاي اقتصادي، برنامه 
و بودجه و محاس��بات و صنایع و معادن از هر کمیس��یون یک نفر به 

انتخاب مجلس شوراي اسالمي  به  عنوان ناظر.
2 - دو نفر از قضات دیوان عالي کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.

3 - دو صاحبنظر اقتصادي برجس��ته به پیش��نهاد وزی��ر امور اقتصادي و 
دارایي و حکم رئیس جمهور.

4 - یک حقوقدان برجس��ته و آش��نا به حقوق اقتصادي به پیشنهاد وزیر 
دادگستري و حکم رئیس  جمهور.

5 - دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگاني و حکم رئیس جمهور.
6 - ی��ک صاحبنظر در صنعت به پیش��نهاد وزیر صنایع و معادن و حکم 

رئیس جمهور.
7 - یک صاحبنظر در خدمات زیربنایي به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت 

و برنامه ریزي کشور و حکم رئیس جمهور.
8 - یک متخصص امور مالي به پیش��نهاد وزیر امور اقتصادي و دارایي و 

حکم رئیس جمهور.
9 - یک نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران .

10 - یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمي  ایران .
تبص�ره 1 - رئیس ش��ورا از بی��ن صاحبنظران اقتصادي عضو ش��ورا، 
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موضوع بند )2( به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب مي  شود.
تبصره 2 - نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم 

رئیس شورا منصوب مي  شود.
ب - شرایط انتخاب اعضاء

1 - تابعیت جمهوري اسالمي ایران، 
2 - دارا بودن حداقل چهل سال سن، 

3 - دارا ب��ودن مدرک دکتراي معتبر ب��راي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و 
حقوقدان و حداقل مدرک کارشناس��ي ب��راي صاحبنظران تجاري و 

صنعتي و خدمات زیربنایي و مالي، 
4 - نداش��تن محکومیته��اي موضوع م��اده )62( مکرر قان��ون مجازات 
اسالمي و یا محکومیت قطعي به ورشکستگي به تقصیر یا به تقلب، 

5 - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط، 
6 - نداشتن محکومیت قطعي انتظامي از بند »د« به باال موضوع ماده )9(

قانون رسیدگي به تخلفات اداري )مصوب 1372/9/7 (
تبصره– به استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. 

م�اده 54 � به منظ��ور انج��ام امور کارشناس��ي و اجرائ��ي و فعالیتهاي 
دبیرخان��ه اي ش��وراي رقابت، مرکز مل��ي رقابت در قالب مؤسس��ه اي دولتي 
مس��تقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل مي  شود که تشکیالت آن به پیشنهاد 
وزارت امور اقتصادي و دارایي و تصویب هیأت وزیران تعیین مي  شود. تغییرات 
بعدي تش��کیالت مرکز ملي رقابت با پیشنهاد شوراي رقابت و تأیید سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 1 - رئیس شوراي رقابت، رئیس مرکز ملي رقابت نیز مي باشد.

تبصره 2 - در تأمین نیروي انساني مورد نیاز مرکز ملي رقابت اولویت 
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با کارکنان رسمي  و پیماني وزارتخانه ها و دستگاهها و مؤسسات دولتي است.
تبصره 3 - آئین نامه تش��ویق اعضاء ش��وراي رقاب��ت و کارکنان مرکز ملي 
رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایي به تصویب هیأت وزیران مي  رسد. 

ماده 55 � دوره تصدي، اش��تغال و رویه یا نحوه رس��یدگي به تخلفات 
اعضاء شوراي رقابت به  شرح زیر است:

1 - دوره تصدي عضو قاضي دو س��ال و س��ایر اعضاء شش سال است و 
انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي سایر اعضاء یک 

دوره دیگر مجاز خواهد بود.
2 - دوره تصدي کساني که به دالیلي جانشین اعضاء شورا مي  شوند، به 

میزان بقیه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.
3 - اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه براي عضویت آنان 

در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامي است.
4 - اشتغال رئیس و اعضاء شوراي رقابت به صورت تمام وقت است. افراد 
مذک��ور نمي  توانند همزمان ش��غل و یا مس��ؤولیت دیگري در بخش 

عمومي ، خصوصي یا تعاوني داشته باشند.
تبص�ره - اعضاء هیأت علمي دانش��گاهها در صورتي که حداکثر به 
اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء )8( ، )9( و 
)10( بند )الف( ماده )53( این قانون از شمول این بند مستثني هستند.

5 - به تخلفات اعضاء ش��وراي رقاب��ت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضي 
منتخ��ب رئیس قوه قضائی��ه و نیز کارمندان مرکز مل��ي رقابت برابر 
مقررات قانون نحوه رس��یدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي 
منتخ��ب رئیس ق��وه قضائیه، طبق مق��ررات قانوني در دادس��راها و 

دادگاه هاي انتظامي قضات رسیدگي خواهد شد.
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ماده 56 � تضمین موقعیت ش��غلي اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به  
شرح زیر است:

1 - هی��چ یک از اعضاء ش��وراي رقابت را نمي  ت��وان برخالف میل او از 
عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

الف - ناتواني در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
ب - محکومیتهاي مذکور در جزءهاي »3« و »5« بند »ب« ماده )53( 

این قانون.
ج- محکومیت قطعي به دلیل سوء اس��تفاده از مقررات مواد )75( و )76( 

این قانون.
د - از دست دادن اهلیت استیفاء.

ه� - غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالي و س��ه ماه غیرمتوالي در هر 
سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شوراي رقابت.

و- نق��ض تکالیف و محدودیتهاي موضوع ماده )68( این قانون و تخطي 
از مق��ررات موضوع م��واد )75( و )76( به تش��خیص اکثریت اعضاء 

شوراي رقابت.
2 - در ص��ورت کناره گی��ري داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء ش��ورا و 
همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه 
با دالیل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب 
رئیس وي به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانش��ین اعالم 
مي  ش��ود. مرجع مزبور مکلف اس��ت حداکثر ظرف یک م��اه از تاریخ وصول 
تقاض��ا، در چهارچوب م��اده )53( این قانون، عضو جانش��ین را انتخاب و به 

شوراي رقابت معرفي کند.
3 - اعض��اء ش��وراي رقابت را نمي  توان ب��ه دلیل اتخ��اذ تصمیمات در 
چهارچ��وب وظایف قانوني  و یا اظهاراتي که به اس��تناد قانون مي  کنند، تحت 
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تعقیب قرار داد.
4 - شوراي رقابت در رسیدگي و تصمیم گیري مطابق مقررات این فصل 

از استقالل کامل برخوردار است.

ماده 57 � جلس��ات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و 
در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأي اکثریت 
اعضاي صاحب رأي مش��روط بر آن که از پنج رأي کمتر نباش��د معتبر خواهد 
ب��ود و تصمیمات ش��ورا در خصوص ماده )61( این قان��ون در صورتي اعتبار 

خواهد داشت که رأي حداقل یک قاضي عضو نیز در آن مثبت باشد.

ماده 58 � عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف 
و اختیارات زیر را نیز دارد:

1 - تش��خیص مصادیق رویه هاي ضدرقابت��ي و معافیتهاي موضوع این 
قان��ون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردي 

مندرج در این قانون.
2 - ارزیاب��ي وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها وخدمات مرتبط با مواد 

)44( تا )48(.
3 - تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل هاي الزم به  منظور اجراء این 

فصل و دستورالعمل هاي داخلي شورا.
4 - ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظیم لوایح مورد نیاز.

5 - تصویب دس��تورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسي به بازار 
کاالها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.

ماده 59 � ش��وراي رقابت مي  توان��د در حوزه کاال یا خدمتي خاص که 
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بازار آن مصداق انحصار طبیعي اس��ت، پیش��نهاد تش��کیل نهاد تنظیم کننده 
بخشي را براي تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتي از وظایف و اختیارات 

تنظیمي  خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشي واگذار نماید.
ترکیب اعضاء نهادهاي تنظیم کننده بخش��ي به پیش��نهاد شوراي رقابت 
با تصویب هیأت وزیران تعیین مي  ش��ود. ش��رایط انتخاب اعضاء این نهادها، 
مطابق بند »ب« ماده )53( این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و 
اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهاي پیش بیني شده در این قانون براي اعضاء 

شوراي رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تنظیم کننده بخش��ي نمي  تواند مغایر با این قانون یا 
مصوبات شوراي رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمي  بگیرد یا اقدامي  کند.

ماده 60 � اختیار شورا براي بازرسي و تحقیق به  شرح زیر است:
الف – بازرسي

ش��وراي رقاب��ت اختیار دارد در اج��راء وظایف و مأموریته��اي خود براي 
رس��یدگي به دعاوي و پرونده هاي طرح ش��ده، بنگاهها و شرکتها را بازرسي 
کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز 
جواز بازرس��ي از فعالیتهاي اقتصادي، اموال، رایانه ها، دفاتر و س��ایر اوراق را 
صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومي  و جمع آوري اطالعات مورد نیاز 

از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسي شورا است. 
ب- تحقیق

ش��ورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهاي خود، با اس��تفاده از یک 
یا چند راهکار زیر، رس��یدگي به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را 

انجام دهد:
1 - احضار مش��تکي عنه براي حضور در ش��ورا یا مرکز به  منظور انجام 
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تحقیقات از او.
2 - احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به  منظور رسیدگي 

به شکایات ضروري تشخیص داده شود.
3 - درخواس��ت گزارش، اطالعات، مدارک، مس��تندات و سوابق )اعم از 
کاغذي ی��ا الکترونیکي( مرتبط با رویه هاي ضد رقابتي از اش��خاص 

حقیقي و حقوقي.
4 - دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصي و دریافت اظهارنظر آنان 

در فرایند تحقیق و بازرسي.
تبص�ره 1 - ش��وراي رقابت بای��د صدور مجوز تحقیقات و بازرس��ي و 
مح��دوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حس��ب مورد از یکي از قضات 
عضو شورا یا یکي از پنج  قاضي که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه )از 
بین قضات با حداقل ده س��ال س��ابقه( انتخاب و معرفي مي  شوند، درخواست 
کند. قاضي موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات 

و بازرسي منوط به حکم قاضي است. 
تبصره 2 - شورا مي  تواند امر تحقیق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي 
و اشخاص متخصص حقیقي و حقوقي که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز 

صالحیت شده اند، ارجاع کند.

ماده 61 � هرگاه ش��ورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم 
اح��راز کند که یک یا چند مورد از رویه هاي ضد رقابتي موضوع مواد )44( تا 
)48( این قانون توس��ط بنگاهي اعمال شده است، مي  تواند حسب مورد یک 

یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه هاي ضد 

رقابتي موضوع مواد )44(  تا )48( این قانون.
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2 - دس��تور ب��ه توقف طرفین توافق یا توافق ه��اي مرتبط با آن از ادامه 
رویه هاي ضد رقابتي مورد نظر.

3 - دستور به توقف هر رویه  ضد رقابتي یا عدم تکرار آن.
4 - اطالع رساني عمومي  در جهت شفافیت بیشتر بازار.

5 - دس��تور به عزل مدیراني که برخ��الف مقررات ماده )46( این قانون 
انتخاب شده اند.

6 - دس��تور به واگذاري سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخالف 
ماده )47( این قانون حاصل شده است.

7 - الزام به تعلیق یا دس��تور به ابطال هرگون��ه ادغام که برخالف ممنوعیت 
ماده )48( این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهاي ادغام شده.

8 - دس��تور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالي که از طریق ارتکاب 
رویه هاي ضد رقابتي موضوع م��واد )44( تا )48( این قانون تحصیل 

شده  است از طریق مراجع ذیصالح قضائي.
9 - دس��تور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا 

در منطقه یا مناطق خاص.
10 - دس��تور به اصالح اساس��نامه، ش��رکتنامه یا صورتجلسات مجامع 
عموم��ي  ی��ا هیأت مدیره ش��رکتها یا ارائ��ه پیش��نهاد الزم به دولت 
درخصوص اصالح اساسنامه هاي شرکتها و مؤسسات بخش عمومي .
11 - الزام بنگاهها و ش��رکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتي در 

شرایط انحصاري.
12 - تعیی��ن جریمه نق��دي از ده میلی��ون )10/000/000( ریال تا یک 
میلیارد )1/000/000/000( ریال، در صورت نقض ممنوعیتهاي ماده 

)45( این قانون.
آئین نام��ه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدي متناس��ب با عمل ارتکابي 
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به پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه هاي ام��ور اقتصادي و دارای��ي،  بازرگاني و 
دادگستري تهیه و به تصویب هیأت وزیران مي  رسد.

ماده 62 � ش��وراي رقابت تنها مرجع رسیدگي به رویه هاي ضد رقابتي 
اس��ت و مکلف است رأسًا و یا براساس شکایت هر شخصي اعم از حقیقي یا 
حقوقي از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان 
بازرسي کل کش��ور، تنظیم کننده هاي بخشي، سازمانها و نهادهاي وابسته به 
دولت، تش��کل هاي صنفي، انجمن هاي حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان و 
دیگر س��ازمانهاي غیردولتي، بررس��ي و تحقیق در خص��وص رویه هاي ضد 

رقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده )61( این قانون تصمیم  بگیرد.
ش��ورا مکلف است براي رس��یدگي به موضوع ش��کایات، وقت رسیدگي 
تعیین و آن را به طرفین ابالغ نماید. طرفین مي  توانند شخصًا در جلسه حضور 

یابند یا وکیل معرفي نمایند یا الیحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبص�ره - تخلفات موضوع فصل هش��تم قانون نظ��ام صنفي چنانچه 
موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگي خواهد شد. 
در ص��ورت بروز اختالف، حل اختالف با کمیت��ه اي مرکب از یکي از اعضاء 
ش��وراي رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالي نظارت 
موضوع ماده )53( قانون نظام صنفي و یک نفر به انتخاب وزیر دادگس��تري 
خواهد بود. رأي اکثریت اعضاء این هیأت قطعي اس��ت. محل استقرار کمیته، 

در وزارت دادگستري خواهد بود.

ماده 63 � تصمیمات شوراي رقابت به  موجب ماده )61(، ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 
)64( این قانون است. این مدت براي اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. 
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در ص��ورت عدم تجدید نظرخواهي در مدت یاد ش��ده و همچنین در صورت 
تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعي است.

تبص�ره - در مواردي که تصمیمات ش��ورا، به تش��خیص ش��ورا جنبه 
عمومي داش��ته باش��د، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکي از 

جراید کثیراالنتشار منتشر شود.

ماده 64 � محل اس��تقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، ش��رایط انتخاب و 
نحوه تصمیم گیري در این هیأت به  شرح زیر است:

1 - هی��أت تجدیدنظ��ر که در تهران مس��تقر خواهد ب��ود، از افراد زیر 
تشکیل مي  شود:

الف - سه قاضي دیوان عالي کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
ب- دو صاحبنظر اقتصادي به پیش��نهاد وزیر ام��ور اقتصادي و دارایي و 

حکم رئیس جمهور.
ج- دو صاحبنظر در فعالیتهاي تجاري و صنعتي و زیربنایي به پیش��نهاد 

مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگاني و حکم رئیس جمهور.
2 - اعض��اء هیأت تجدیدنظر باید حداقل داراي پانزده س��ال س��ابقه کار 
مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با 
دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگي به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت 
شغلي و ضوابط اس��تخدامي  و حقوق و مزایاي آنان به ترتیبي خواهد بود که 

در بند »ب« ماده )53( و مواد )55( و )56( این قانون ذکر شده است.
3 - نحوه تصمیم گیري هیأت تجدیدنظر به  شرح زیر است:

الف- تصمیم��ات هیأت تجدیدنظر منوط به  تصوی��ب اکثریت اعضاء آن 
است، ولي رأي تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده )61( این قانون در 
عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي این هیأت باشد.
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ب- هی��أت تجدیدنظر مي  تواند، امر تحقیق و بازرس��ي را به مؤسس��ات 
تخصصي و اش��خاص حقیقي و حقوقي متخص��ص که طبق قوانین 

خاص تشکیل و احراز صالحیت شده اند، ارجاع کند.
ج- هیأت تجدیدنظر مي  تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب 

مورد آن را تعدیل یا اصالح کند یا مستقاًل تصمیم دیگري بگیرد.
د- تصمیمات هیأت تجدیدنظر به  ش��رح بند ف��وق قطعي و الزم االجراء 

خواهد بود.
4 - هیأت تجدیدنظر مي  تواند طرفین دعوا را براي اداء توضیحات دعوت 
نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود مي  توانند حضوراً 
یا با ارائه الیحه دفاعیه نس��بت به اداي توضیحات در جلس��ه رس��یدگي به 
پرون��ده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و 

مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضي خواهد گرفت.

ماده 65 � تصمیمات ش��وراي رقابت جز در مورد بند »12« ماده )61( 
 ای��ن قان��ون پس از ابالغ به ذي  نف��ع قابل اجراء اس��ت و تجدید نظرخواهی 

ذي  نفع به  موجب ماده )63( مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذي  نفع مي  تواند همزمان با تجدید نظرخواهي یا پس از آن تا 
زمان تصمیم گیري هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شوراي رقابت را تقاضا 
کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رس��یدگي کرده و مي  تواند با اخذ تأمین یا 

تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شوراي رقابت را صادر کند.

ماده 66 � اش��خاص حقیقي و حقوقي خس��ارت  دیده از رویه هاي ضد 
رقابتي مذکور در این قانون، مي  توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت 
تصمیمات ش��وراي رقابت یا هیأت تجدید نظر مبني بر اعمال رویه  هاي ضد 
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رقابت��ي، به  منظور جبران خس��ارت به دادگاه صالحیتدار دادخواس��ت بدهند. 
دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتي به دادخواس��ت رس��یدگي 
مي  کند که خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر را 

به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره - در مواردي که تصمیمات ش��وراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر 
جنبة عمومي داش��ته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیراالنتش��ار منتش��ر 
مي  ش��ود، اش��خاص ثالث ذی نفع مي  توانند با اخذ گواهي از ش��وراي رقابت 
مبني بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صالحیتدار 
بدهند. صدور حکم به جبران خس��ارت، منوط به ارائه گواهي مذکور اس��ت و 
دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور 
قرار اناطه، تا اعالم پاس��خ ش��وراي رقابت از رس��یدگي خودداري مي  نماید. 
رسیدگي شورا به درخواستهاي موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 67 � ش��وراي رقابت مي  تواند در کلی��ه جرائم موضوع این قانون 
سمت ش��اکي داشته باش��د و از دادگاه صالحیتدار براي جبران خسارت وارد 

شده به منافع عمومي  درخواست رسیدگي کند.

م�اده 68 � تکالی��ف و محدودیت ه��اي اعضاء ش��وراي رقابت، هیأت 
تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملي رقابت به  شرح زیر است:

1 - ممنوعیت ش��رکت در جلسات و تصمیم گیري در موارد موضوع ماده 
)91( قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي  و انقالب در امور مدني.

تصمیماتي که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعي 
مس��تقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفي براي عضو مربوط شود، باطل 

و فاقد اثر قانوني خواهد بود.
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تبصره - چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادي از اعضاء ش��وراي 
رقابت یا هیأت تجدیدنظر از ش��رکت در جلس��ات ش��ورا و تصمیم گیري منع 
شوند، ش��وراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفي کننده عضو مزبور، 

درخواست معرفي عضو جایگزین را براي رسیدگي به این موضوع مي  کند.
2 - وظیفه حفظ اطالعات داخلي

اعضاء ش��وراي رقابت، هیأت تجدیدنظ��ر و همچنین کارکنان مرکز ملي 
رقابت و هر ش��خصي که قباًل در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید 
اطالعات داخلي بنگاهها، ش��رکتها یا اشخاصي را که در جریان انجام وظیفه 
یا به این مناس��بت از آنها اطالع یافته اند، فاش کنند یا به  طور مخفیانه از آن 

به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
3 - ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم

اعضاء ش��وراي رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملي رقابت 
نباید قبل از اتخاذ تصمیم، در خصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص 

از مقررات این قانون به صورت کتبي یا شفاهي اظهارنظر کنند.

ماده 69 � شوراي رقابت موظف است امکان دسترسي عموم به ضوابط، 
آئین نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد 

سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و براي عموم منتشر کند.

ماده 70 � تصمیمات قطعي ش��وراي رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب 
مورد توسط واحد اجراء احکام مدني دادگستري اجراء مي  شود.

ماده 71 � آئین نامه اجرائي موضوع این فصل از جمله نحوه بازرس��ي، 
تحقیق، ثبت استعالمات و وصول شکایات به پیشنهاد شوراي رقابت حداکثر 
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ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران مي  رسد.
ماده 72 � هر کس براي اخذ گواهي یا مجوزهاي موضوع این فصل یا 
در جریان رسیدگي به رویه هاي ضد رقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقیقات 
اظهارات خالف واقع کند و یا از ارائه اطالعات و اسناد و مدارکي که مي  تواند 
در نتیجه تصمیمات ش��وراي رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداري 
کند و همچنین هر کس که به شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملي 
رقابت مدارک و اسناد جعلي یا خالف واقع تسلیم کند یا اطالعات، مدارک و 
اسناد مرتبط با رویه هاي ضد رقابتي را صرف  نظر از قالب آنها به  طور مستقیم 
یا غیرمس��تقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیري از س��ه 
ماه تا یک سال یا به جزاي نقدي از ده میلیون )10/000/000( ریال تا یکصد 

میلیون )100/000/000( ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اس��ناد و مدارک یا بیان اظهارات خالف واقع یا جعلي منجر 
به أخذ گواهي یا مجوزهاي مذکور در این فصل ش��ده باش��د، دادگاه عالوه 
بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضاي  ذینفع، حس��ب مورد حکم به 

ابطال گواهي یا مجوز مزبور صادر مي  کند.

ماده 73 � هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظري که شهادت یا اظهارنظر 
او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخالف واقع شهادتي دهد که در 
تصمیمات شوراي رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیري 
از یک تا س��ه سال یا به جزاي نقدي از سي میلیون )30/000/000( ریال تا 

سیصد میلیون )300/000/000(  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - عالوه بر مجازاتهاي فوق، ش��هادت کذب مش��مول مجازات 

مقرر در قانون مجازات اسالمي  نیز مي  باشد.
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م�اده 74 � هر کس به قصد صدمه زدن ب��ه اعتبار تجاري و حرفه اي 
بنگاهها یا ش��رکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتي به شوراي رقابت یا 
هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگي ثابت شود واهي بوده 
است، عالوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال 
یا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

م�اده 75 � ه��ر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطالعات 
داخلي شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء 
کند و یا از این اطالعات به نفع خود یا اش��خاص دیگر بهره  بگیرد، حس��ب 
مورد به حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از چهل میلیون 
)40/000/000( ری��ال تا چهارصد میلی��ون )400/000/000( ریال یا هر دو 
مجازات و نیز جبران خس��ارات ناشي از افش��اء و یا انتشار اطالعات محکوم 

خواهد شد.

ماده 76 � هر یک از اعضاء ش��وراي رقابت ، اعضاء هیأت تجدیدنظر، 
رؤسا و کارکنان مرکز ملي رقابت و همچنین هر یک از حقوق  بگیران آنها و 
اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگري که از مقررات این قانون 
براي ضربه زدن به منافع مالي یا اعتبار تجاري و حرفه اي اشخاص حقیقي یا 
حقوقي سوء  استفاده کند، عالوه بر جبران خسارات به حبس  تعزیري از سه تا 
پنج سال یا جزاء نقدي از پنجاه میلیون )50/000/000( ریال تا پانصد  میلیون 

)500/000/000( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

م�اده 77 � نقض هر یک از بندهاي »1«، »2« و »3« ماده )68( این 
قانون تخلف انتظامي  محسوب مي  شود و مرتکب عالوه بر مجازاتهاي مذکور 
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در ای��ن قانون حس��ب مورد در یکي از مراجع مذک��ور در بند »5« ماده )55( 
محاکمه خواهد شد.

ماده 78 � هر کس که به هر ش��کلي مانع از انجام تحقیقات و بازرسي 
مأموران و بازرس��ان مرکز ملي رقابت ش��ود، به جزاي نق��دي از پنج میلیون 
)5/000/000( ریال تا بیست میلیون )20/000/000( ریال محکوم خواهد شد 
و در صورت ادامه مانع  تراشي به ازاي هر روز، مبلغ یک میلیون )1/000/000( 

ریال به جزاي نقدي تعیین شده اضافه خواهد شد.

ماده 79 � مجازات اشخاص حقوقي به شرح زیر است:
1 - در ص��ورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توس��ط 
اشخاص حقوقي، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات 

مقرر در این قانون براي اشخاص حقیقي محکوم خواهند شد.
2 - چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتیجه تعمد یا تقصیر 
هر یک از حقوق  بگیران آن انجام گیرد، عالوه بر آنچه که مش��مول 
بند )1( مي  ش��ود، فرد مزبور نیز حس��ب مورد برابر مقررات این قانون 

مسؤولیت کیفري خواهد داشت.
3 - چنانچ��ه هر یک از مدیران یا حقوق  بگیران اش��خاص حقوقي ثابت 
کن��د که جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را 
براي جلوگیري از ارتکاب آن به کار برده اند یا بالفاصله پس از اطالع 
از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت یا مراجع ذیصالح اعالم کرده اند، 

از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبص�ره- در موارد لزوم جبران خس��ارت، در صورت پیش بیني این امر 
در اساس��نامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقي متضامنًا با افراد 
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مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.

ماده 80 � مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست 
به دادگاه ذیصالح است.

م�اده 81 � چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهاي 
سنگین تري در قوانین دیگر پیش بیني شده باشد، مجازاتهاي سنگین تر اعمال 

خواهد شد.

ماده 82 � به جرائم موضوع مواد )72( تا )78(  این فصل در دادس��راها 
و دادگاهه��اي عمومي ، مطابق مقررات جاري و مقررات این قانون و خارج از 

نوبت رسیدگي مي  شود.

ماده 83 � در اجراء این قانون، ضابطان دادگستري مکلف به همکاري 
با شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملي رقابت هستند.

ماده 84 � مبالغ جزاي نقدي مندرج در این فصل هر س��ه س��ال یک 
بار متناس��ب با رشد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي که توسط بانک 
مرکزي جمهوري  اس��المي  ایران به  طور رس��مي  اعالم مي  شود، با پیشنهاد 

شوراي رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل مي  شود

فصل دهم - مواد متفرقه
ماده 85 � باالترین مقام هر یک از دس��تگاههاي اجرائي موضوع ماده 
)86( این قانون، مس��ؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر ش��ده براي 
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آنها در این قانون مي  باش��د و موظف اس��ت گزارش پیش��رفت کار را هر سه 
ماه یک  بار به ش��وراي عالي اجراء سیاستهاي کلي اصل چهل و چهارم )44( 
قانون اساس��ي ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف 
مشخص شده در این قانون باالترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف 
ی��ک هفته فرد خاطي را به هیأت تخلف��ات اداري معرفي کند. هیأت موظف 
اس��ت پس از رس��یدگي و احراز تخل��ف بندهاي )ج( تا )ط( م��اده )9( قانون 
رسیدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نماید. چنانچه علت 
تأخیر، تعلل یا توقف، اش��کال و یا نارسایي در قانون باشد دولت موظف است 
حداکث��ر ظرف دو ماه پس از تش��خیص، الیحه اص��الح قانون را با قید یک 

فوریت به مجلس شوراي اسالمي  تقدیم نماید. 

ماده 86 � کلیه وزارتخانه ها، مؤسس��ه هاي دولتي و ش��رکتهاي دولتي 
موضوع ماده )4( قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366/6/1 و همچنین 
کلیه دس��تگاههاي اجرائي، شرکتهاي دولتي و مؤسس��ات انتفاعي وابسته به 
دولت که شمول قوانین و مقررات عمومي  بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام 
آنها اس��ت، از جمله شرکت ملي نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن، 
سایر شرکتهاي وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آن، سازمان گسترش 
و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنایع معدني ایران و ش��رکتهاي تابعه آن، س��ازمان در حال تصفیه صنایع 
ملي ایران و ش��رکتهاي تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کاال و همچنین س��هام 
متعلق به دس��تگاهها، سازمانها و شرکتهاي فوق الذکر در شرکتهاي غیردولتي 
و ش��رکتهایي که تابع قانون خاص مي  باشند و بانکها و مؤسسات اعتباري در 

فعالیتهاي اقتصادي مشمول مقررات این قانون خواهند بود.



قانون اصل 44 /  197

م�اده 87 � کلیه آئین  نامه هاي مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن 
مش��خص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایي حداکثر ظرف 
مدت  ش��ش  ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین نامه هاي موضوع 
فصل س��وم این قانون که مرجع تهیه آنها مش��خص نشده باشد به پیشنهاد 
وزارت تع��اون با همکاري وزارت امور اقتص��ادي و دارایي تهیه و به تصویب 

هیأت وزیران خواهد رسید. 

ماده 88 � وزارت امور اقتصادي و دارایي مکلف است هر شش  ماه یک 
ب��ار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمي ارائه و براي اطالع عموم 

منتشر نماید. 

ماده 89 � این قانون از ش��مول ماده )161( قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  ایران مستثني است.

م�اده 90 � چنانچه دولت به  ه��ر دلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات 
بنگاههاي مشمول واگذاري و یا سایر بنگاههاي بخش غیردولتي را به قیمتي 
کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفي 
و هزینه تمام ش��ده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در س��ال اجراء 

پرداخت کند و یا از بدهي این بنگاهها به سازمان امور مالیاتي کسر نماید.

ماده 91 � به منظور تأمین ش��رایط هرچه مس��اعدتر براي مشارکت و 
مسؤولیت پذیري بخش غیردولتي در فعالیتهاي اقتصادي:

الف � کلیه کمیس��یونهاي مجلس شوراي اس��المي  مي  توانند در بررسي 
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لوایح و طرحهاي اقتصادي نظر مش��ورتي فعاالن اقتصادي را کس��ب و مورد 
استفاده قرار دهند.

ب � کلیه کمیس��یونها، هیأتها، شوراها و ستادهاي تصمیم گیري در دولت 
مجازن��د در تصمیم��ات اقتصادي خود، نظر فعاالن اقتصادي را جویا ش��ده و 

مورد توجه قرار دهند. 
دولت موظف اس��ت عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگاني و صنایع و 
معادن ایران و اطاق تعاون در ش��وراهاي تصمیم گیري اقتصادي را از طریق 
اص��الح قانون یا آئین نامه هاي مربوطه رس��میت بخش��د. از این پس رئیس 
اطاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رس��مي  
به ترکیب اعضاء ش��وراي اقتصاد، هیأت امناء حس��اب ذخی��ره ارزي، هیأت 
سرمایه گذاري خارجي )موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاري خارجي( 
و هیأت عالي واگذاري )موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران( اضافه مي  شود.
ج � ق��وه قضائیه موظف اس��ت با تش��ویق ارجاع پرونده ه��اي اقتصادي 
ب��ه داوري، در داوري این گون��ه پرونده ها و همچنین بازرس��ي در موضوعات 
اقتص��ادي، از ظرفیتهاي کارشناس��ي بخش غیردولتي نهایت اس��تفاده را به  

عمل آورد.
د � اطاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء 
نقش قانوني خود به عنوان مش��اور س��ه قوه،  ساز و کار الزم براي ساماندهي 
و هماهنگي تش��کلهاي اقتصادي و کسب نظرات فعاالن اقتصادي را فراهم 
نم��وده و با کمک به ایجاد فضاي تعامل س��ازنده بخ��ش خصوصي با ارکان 
حکومت، در مسائل اقتصادي پیشنهادهاي کارشناسانه الزم را ارائه نمایند. در 
این راس��تا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیري اجراء سیاستهاي 
کلي اصل  چهل و چهارم )44( قانون اساس��ي ، گزارش هاي منظم الزم را به 



قانون اصل 44 /  199

ش��وراي  عالي اجراء سیاستهاي کلي اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي 
 تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون » ایجاد فضاي مساعد کارآفریني 

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

م�اده 92 � از تاری��خ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با 
آن نسخ مي  گردد و مادام که در قوانین بعدي نسخ و یا اصالح مواد و مقررات 
این قانون صریحًا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نش��ود، معتبر 

خواهد بود. 
قانون فوق مش��تمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علني روز دو شنبه 
مورخ  هش��تم بهمن ماه یکهزار و س��یصد و هش��تاد و شش مجلس شوراي 
اس��المي تصویب و در تاریخ 25 خرداد 87 از سوي مجمع تشخیص مصلحت 

نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
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