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مقدمه
بهدنبال خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران در سال  1387و تصویب
قان��ون جدید آن بهصورت س��هامی عام ،تحوالت س��اختاری و کارکردی در
شرکت روی داد که اطالعرسانی در این زمینه ضروری بهنظر میرسد.
از شکلگیری « شرکت سهامی تلفن ایران » در دههی  40و پس از آن
تأس��یس « ش��رکت مخابرات ایران » در سال  1350زیر نظر وزارت پست و
تلگراف و تلفن ( پیشین) که بگذریم ،به تأسیس شرکتهای مخابرات استانی
در سال  1379باید اشاره کنیم.
درکتابچه حاضر قانون تاس��یس ش��رکت مخابرات ایران در سال ،1350
اساس��نامهی ش��رکت مخابرات ایران (س��هامی عام) مصوب  1387و پروانه
فعالیت شرکت را میخوانید.
				
					

دفتر روابط عمومی و امور بینالملل
اسفند 1390

فص

ل اول

اقنون اتسیس شرکت مخاربات اریان
مصوب سال 1350
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قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350
ماده  -1بهمنظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهرهبرداری شبکههای
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 میش��ود ش��رکتی به نام شرکت
مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود 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 میشود .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 فوقالذکر بهعمل خواهد آمد.
تبص�ره  -1مقصود از مخاب��رات در این قانون عبارت اس��ت از انتقال
و ارس��ال عالیم و نوش��تهها و تصاویر و صداها و هرگونه اطالعات دیگر به
وسیله سیم یا بیسیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.
تبصره  -2ش��بکههای 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  -3شبکه اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی
که برای استفاده گروهها یا موارد خاصی که دایر بوده و یا بعداً دایر گردد.
ماده  -2تأس��یس ،توسعه ،نگهداری و بهرهبرداری شبکههای مخابرات
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عمومی و آن قس��مت از ش��بکههای اختصاصی که با س��رمایه شرکت دایر
خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
ماده  -3آییننامه تأسیس ش��بکههای 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 بهموقع
اجرا گذارده میشود.
م�اده  -4تعرفه ،خدمات مخابراتی و س��پرده و ودیعه و حقاالش��تراک
و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وس��ایل مخابراتی مشترکین از طرف
شرکت ،تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بهموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره  -1مبلغی که درخواستکنندگان تأسیس شبکههای اختصاصی
و اس��تفادهکنندگان از شبکههای مزبور باید بـــه ش��رکت بپردازند از طرف
ش��رکت پیش��نهاد و پس از تصـویب مجمع عمـومی بهموقـ��ع اجرا گذارده
خواهد شد.
تبصره  -2توافق درباره نرخهای بینالمللی مخابرات با پیشنهاد شرکت
و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده  -5شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده «  » 7این قانون مشمول
معافیت مذکور در ماده «  » 26قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
خواهند بود و نحوه دریافت عوارض ش��هری از ش��رکت و وس��ایل مخابراتی
عمـومی با موافقت وزرای کشور و پسـت و تلگـراف و تلفـن خواهد بود.
ماده  -6آن قس��مت از سود شرکت که برای س��رمایهگذاری بهمنظور
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توسعه اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
م�اده  -7ش��رکت میتوان��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
بهصورت شرکت سهامی تشکیل دهد .اساسنامه شرکتهایی که براساس این
ماده تش��کیل میگردد توس��ط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب
هیأت وزیـران توس��ـط کمیس��یونی مرکـب از کمیس��یونهای امـور اداری و
اس��ـتخدامی و امور پس��ت و تلگراف و نیروی مجلس ش��ورای اس�لامی به
تصویب خواهد رسید.
ماده  -8ش��رکت میتواند با تصویب هیأت وزیران قس��متی از وظایف
مربوط به خود را به مؤسسات بخش خصوصی واجد صالحیت واگذار نماید.
ماده  -9ش��رکت میتواند 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  -10از 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 میشود 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  -1در مورد اراضی و امالکی که بهموجب این قانون از شرکت
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سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل میگردد
در صورتی که س��ند مالکیت به نام ش��رکت س��هامی تلفن ایران و یا دولت
جمهوری اس�لامی یا وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد این نوع امالک را
در دفتر ثبت امالک به نام شرکت ثبت خواهد نمود.
تبصره  -2شرکت مکلف اس��ت کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این
م��اده را که بهموجب این قانون به ش��رکت منتقل میش��ود ،بهش��رح زیر و
بهانضم��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 میتواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات
آن از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.
ماده  -11کلیه 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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آییننامههای اس��تخدامی ش��رکت مزبور به تصویب نرس��یده و بهموقع اجرا
گذارده نشد ،از مقررات و آییننامههای استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود.
آییننامه اس��تخدامی ش��رکت ،وضع اس��تخدامی کارکنان فوق را بـــا
رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.
ماده  -12هر گاه ش��رکت و ش��رکتهای تابعه موضوع ماده «  » 7این
قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکههای 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 «  » 1ماده «  » 29قانون 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  -13ش��رکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده «  » 7این قانون در
صورت لزوم و احتیاج میتوانند در طول ش��اهراهها و معابر عمومی به نصب
وس��ایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز میتوانند 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 بهمنظور نصب وسایل
مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلهای ارتباطی
استفاده نمایند .در مورد حفاری مسیر کابلها قب ً
ال 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 فوقالذکر باشد شرکت
و شرکتهای تابعه مکلفاند 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  -1در اراضی خارج از محدوده شهرها که در مسیر عبور خطوط
مخابرات��ی زمین��ی و یا هوایی قرار میگیرند 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 «  » 12این
قانون جبران نمایند.
تبصره  -2ش��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 مکلفاند طب��ق تصویب نامه هیأت وزی��ران پروانههای
ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.
تبصره  -3در 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  -4در 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 میتواند در
صورت عدم توافق با مالک به ترتیب مقرر در ماده «  » 12این قانون اقدام نماید.
ماده  -14اش��خاص حقیقی و ی��ا حقوقـی با توجـه بـه مـواد «  » 2و
«  » 3این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در
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تأسیس ،توسعه و بهرهبرداری شبکههای مخابراتی اختصاصی اقدام نمایند و
در صورت تخلف ،مقامات و ماموران انتظامی مکلفاند به درخواس��ت وزارت
پس��ت و تلگراف و تلفن و یا ش��رکت از احداث و توس��عه و بهرهبرداری آن
جلوگیری نمایند.
تبصره  -1هر کس از وسایل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار
دارد بهطور غیر مجاز اس��تفاده کند در نوبت اول به او کتب ًا اخطار میش��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 میش��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 آییننامهای که از طرف شرکت
تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره  -2هر 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 هزینههای مربوط خواهد بود .برای بار
دوم پس از کشف ،ارتباط تلفنی او به مدت سه مــــاه همراه با اخطار کتبی
قطع و تجدید ارتباط مس��تلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینههای مربوط
خواهد بود و برای بار س��وم ش��رکت ،ارتباط تلفنی وی را بهطور دایم قطع و
اقدام بــــــه جمعآوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را
پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.
م�اده  -15گزارش 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
عکسدار صادر ش��ده باش��د در مورد وظایف مربوط به آنها در حکم گزارش
ضابطین دادگستری خواهد بود.
ماده  -16آن قس��مت از قانون ملی ش��دن ارتباطات تلفنی در سراسر
کش��ور مصوب  20آذر ماه  1331و س��ایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر
این قانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب  16اسفند ماه
 1331کمیس��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  ،1350/2/14در جلسه روز شنبه
بیس��ت و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس
سنا رسید.

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

قانون راجع به پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی کارمندان
وزارت پست و تلگراف و تلفن که در بخشها و روستاها برای
شرکت مخابرات اضافه کاری انجام میدهند

قانون تأسیس شركت مخابرات ايران مصوب سال 15 / 1350

ماده واحده – به ش��رکت مخابرات ایران اجازه داده میش��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 فوقالعاده 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

فص

ل 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 بهموجب قانون تاسیس شرکت
مخابرات ایران مصوب  29خرداد ماه  1350تش��کیل و با عنایت به ماده 587
قانون تجارت از تاریخ ایجاد ،واجد شخصیت حقوقی گردیده و در اجرای اصل
 44قانون اساس��ی و بهموجب ماده  7قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس�لامی ای��ران و تصویب نامه هیئت وزیران
به ش��ماره /28627ت 39760/مورخ  87/2/29به شرکت سهامی عام تبدیل
گردیده و طی ش��ماره  325081بهعنوان ش��رکت س��هامی عام در اداره ثبت
ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری ثبت گردیده اس��ت .در اجرای بند  3ماده
 18قان��ون ،اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساس��ی ،اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب  1350با اصالحاتی بهشرح
مواد آتی در مجمع عمومی ش��رکت مخابرات ای��ران تصویب و پس از تنفیذ
هیئت واگذاری ،جایگزین اساسنامه سابق میشود و متعلق به دارندگان سهامی
است که طبق مقررات اساسنامه حاضر ،سهم به آنها تعلق خواهد گرفت.
ماده  -1نام و نوع شرکت
نام شرکت عبارتست از شرکت مخابرات ایران ( سهامی عام ) که در این
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اساسنامه از این پس ،شرکت نامیده میشود.
ماده  -2موضوع 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  1350در راس��تای ایجاد و بهرهبرداری شبکههای مخابراتی و
هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTاز جمله
موارد ذیل بــــه استثنای شبکههای مادر مخابراتی.
• ایج��اد و بهرهبرداری ش��بکههای تلفن ثابت ،س��یار ،انتق��ال دادهها و
محتوی ،بهطوری که در حوزه ش��بکههای غیر مادر مخابراتی ،ایجاد
و توزی��ع کام��ل و یکپارچه خدم��ات فناوری اطالع��ات و ارتباطات
امکانپذیر باشد.
• تدوین پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها ،سیاستها و برنامههای بلند
مدت و میان مدت مخابرات و فناوری اطالعات در چارچوب مقررات
مربوطه برای ارائه به مراجع ذیصالح.
• تصویب طرحهای جامع مخابرات و فناوری اطالعات در حوزه وظایف
شرکت.
• نظ��ارت و ارزیابی عملکرد ش��بکههای مخابراتی ش��رکتهای تابعه و
وابسته در چارچوب قوانین و مقررات.
• تدوین ضوابط و اس��تانداردهای مربوط به طراحی ،تأس��یس ،توس��عه،
نگهداری و بهرهبرداری از ش��بکههای مخابراتی در شرکتهای تابعه
با رعایت ضوابط و استانداردهای ملی و بینالمللی و نظارت بر حسن
اجرای آنها.
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• تدوین و پیش��نهاد نرخ تعرفههای 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 گـــــردش منابع مالی بین ش��رکت و ش��رکتهای تابعه و
وابسته.
• جذب و جلب س��رمایههای داخلی و خارجی برای توس��عه و پیش��برد
فعالیتهای شرکت.
• اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایهگذاری 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 اطالعرس��انی در زمین��ه مخابرات و فناوری اطالعات در حوزه
وظایف شرکت.
• حمای��ت از توس��عه فعالیتهای آموزش��ی و پژوهش��ی در زمینههای
تخصص��ی مرتبط ب��ا مخابرات و فن��اوری اطالعات و پش��تیبانی از
برنامههای 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 بهرهوری شرکت.
• نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی ش��رکتهای تابعه و انجام بازرسی
و حسابرسیهای الزم.
• آمادهس��ازی ش��رکتهای تابعه قاب��ل واگذاری ،تعیین قیم��ت و برنامه

اساسنامه شركت مخابرات ايران (سهامی عام) 21 /

زمانبندی 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 منطقهای و
بینالمللی 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  - 3مدت شرکت
فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.
ماده  - 4تابعیت 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 فوقالعاده میباش��د ،لیکن تعیین و تغییر نشانی در
همان ش��هر ،بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت .هیئت مدیره
ش��رکت میتواند 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  - 5میزان سرمایه و تعداد سهام
سرمایه ش��رکت مبلغ 45.873.655.652.000ریال ( ،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  45.873.655.652سهم عادی یک هزار
ریالی با نام تقسیم شده و تمام ًا پرداخت گردیده است.
ماده  - 6ورقه 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 شرکتها 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  - 7انتقال سهام
نقل و انتقال س��هام ش��رکت ،تا زمانی که از بورس حذف نش��ده باشد
منحصراً از طریق بــــورس اوراق بهادار امکانپذیر میباشد .انتقال سهام
بایس��تی در دفتر ثبت سهام ش��رکت به ثبت برسد .انتقالدهنده یا وکیل یا
نمایندة قانونی او ،باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید .هویت کامل
و نش��انی انتقالگیرن��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 انتقالگیرنده یا وکیل
یا نمایندة او برس��د .تش��ریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و
ثبت و تغییر نشانی انتقالگیرنده که از معامالت در بورس اوراق بهادار ناشی
میشود 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  - 8غیر 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  - 9مقررات 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 میشود.
ماده  - 10تصویب تغییرات سرمایه
هرگونه تغییر در س��رمایه ش��رکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در
صالحیت مجمع عمومی فوقالعاده 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 میباشد.
تبص�ره  :مجمع عمومی فوقالع��اده میتواند 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  - 11شیوة افزایش سرمایه
سرمایه ش��رکت با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده و با رعایت مقررات
مربوطه از طریق صدور س��هام جدید قابل افزایش میباشد .تأدیه مبلغ اسمی
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سهام جدید به یکی از طرق زیر امکانپذیر 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  - 12تأدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات
در صورت تصویب افزایش س��رمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران،
در مجمع عمومی فوقالعاده ،تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران
موکول به اعالم موافقت هر یک از آنان میباشد.
تبصره  :مطالبات نقـدی س��هامداران بابت س��ود با تصویب یا اجـرای
افزایش س��رمایه از این محل ،حال ش��ده تلقی گردی��ده و در صورت مطالبه
سهامداران پرداخت میشود.
ماده  - 13حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت تصویب افزایش سرمایه ،صاحبان سهام شرکت در خرید سهام
جدید به نس��بت سهامی که مالک میباش��ند ،حق تقدم دارند .این حق قابل
نقل و انتقال است .مهلت اعمال حق تقدم ،بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین
میش��ود .این مهلت از روزی که برای پذیرهنویس��ی تعیین میگردد ،شروع
شده و کمتر از  60روز نخواهد بود.
ماده  - 14اعالم افزایش سرمایه و ارسال گواهیهای حق تقدم
گواهینامة حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی
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به آخرین آدرس اعالم شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپردهگذاری
مرکزی ،ارس��ال شود .اعالمیه پذیرهنویسی س��هام جدید باید ضمن درج در
روزنامه کثیراالنتشار شرکت ،از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطالع
سهامداران برسد.
ماده  - 15صرف سهام
مجم��ع عمومی فوقالعاده میتواند 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  - 16کاهش سرمایه
عالوه بر کاهش اجباری س��رمایه بهعلت از بین رفتن قسمتی از سرمایة
ش��رکت ،مجمع عمومی فوقالعاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره،
در مورد کاهش سرمایه شرکت بهطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند ،مشروط
بر آنکه بر اثر کاهش س��رمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمهای 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 میشود.
ماده  - 17انتشار اوراق مشارکت
ش��رکت میتواند 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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میباشد .مجمع عمومی عادی میتواند 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 فوقالعاده صورت میپذیرد.
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بخش چهارم
مجامع عمومی
ماده  - 18وظایف و اختیارات مجامع عمومی
وظای��ف و اختیارات مجام��ع عمومی عادی و فوقالعاده ش��رکت ،همان
وظای��ف و اختی��ارات مندرج در قانون تجارت ب��رای مجامع عمومی عادی و
فوقالعاده ش��رکتهای سهامی عام اس��ت .مجامع عمومی شرکت با رعایت
مفاد قانون تجارت ،بهصورت زیر تشکیل میشوند :
 -1مجم�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 صورتهای مالی سال مالی قبل،
• تصویب میزان سود تقسیمی،
• تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
• تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علیالبدل شرکت و حقالزحمه آنها،
• تعیین روزنامه /روزنامههای کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت،
• انتخاب مدیران،
• انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام،
• س��ایر مواردی که بهموجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی
عادی میباشد.
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 -2مجمع عمومی فوقالعاده  :این مجمع در هر زمان جهت بررسی
موارد زیر تشکیل میشود :
• 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 تصـوی��ب میـزان پاداش و حـ��ق حضـور اعضـای
هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان ،به مدیران شرکت مجاز نمیباشد.
ماده  - 19شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأیگیری
در کلیه مجامع عمومی ،صاحبان س��هام میتوانند شخص ًا ،یا وکیل یا قائم
مقام قانونی اشخاص حقیقی ،نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی ،صرفنظر
از تعداد س��هام خود به ش��رط ارائه مدرک وکالت ی��ا نمایندگی حضور بههم
رسانند .هر سهامدار ،برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.
تبصره  :در صورت نقل و انتقال سهام ،سهامدار جدید بــا ارائه یکی از
مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت :
• اعالمیه خرید سهام،
• گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام،
• اصل ورقه سهام.
• تأییدیه س��هامداری صادر ش��ده توسط شرکت س��پردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه بهصورت انفرادی و جمعی
ماده  - 20آگهی دعوت به مجامع عمومی
برای تشکیل مجامع عمومی ،از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشاری
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که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی
در سایت اینترنتی رسمی شرکت ،از صاحبان سهام دعوت بهعمل خواهد آمد.
دستور جلسه ،تاریخ ،ساعت و محل تشکیل مجمع ،در آگهی ذکر خواهد شد.
ماده  - 21دستور جلسه
دستور جلس��ه هر مجمع عمومی را مقام دعوتکننده آن معین مینماید.
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
اندوختهه��ا و تغیی��ر موضوع فعالی��ت ،قابل طرح در بخش « س��ایر موارد »
نمیباش��د .موضوعاتی که به اس��تثنای موارد فوق در دستور جلسه پیشبینی
نش��ده اس��ــت ،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  - 22هیئت رئیسه مجمع
مجامع عمومی توسط هیئت رئیسهای مرکب از یک رئیس ،یک منشی و
دو ناظر اداره میش��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
بهعنوان ناظر مجمع و یک نفر منش��ی از بین صاحبان س��هام یا غیر آنها از
طرف مجمع انتخاب میشوند.

اساسنامه شركت مخابرات ايران (سهامی عام) 31 /

ماده  - 23طریقه اخذ رأی
اخذ رأی بهصورت شفاهی ،مث ً
ال با بلند کردن دست یا قیام بهعنوان اعالم
موافقت صورت میپذیرد .در صورتی که به تش��خیص بازرس قانونی شرکت
بهدلی��ل ترکیب س��هامداران حاضر در مجمع ،رأیگیری بهصورت ش��فاهی
امکانپذیر نباشد ،اخذ رأی بهصورت کتبی بهعمل خواهد آمد.
تبصره  :اخ��ذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس،
الزام ًا بهصورت کتبی خواهد بود.
ماده  - 24حد نصاب ضروری رسمیت مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اق ً
ال 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 تصمیمگیری خواهد کرد.
مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده  - 25اکثریت 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 کـــــه باید انتخاب ش��وند ضرب
میش��ود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود.
رأی دهنده میتواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل
باشد تقسیم کند.
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ماده  - 26حد نصاب ضروری برای رس�میت مجمع عمومی
فوقالعاده و اخذ رأی
در مجمع عمومی فوقالعاده 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 میشود 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 فوقالعاده همواره با اکثریت دو س��وم آراء حاضر در جلس��ه
رسمی ،معتبر خواهد بود.
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بخش پنجم
هیئت مدیره

ماده  - 27تعداد اعضای هیئت مدیره
شرکت بوسیله هیئت مدیرهای مرکب از پنج عضو نفر اصلی اداره میشود
که بوس��یله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان س��هام انتخاب میشوند و
همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند.
تبصره  : 1مجمع عمومی عادی میتواند عالوه بر اعضای اصلی نسبت
به انتخاب عضو یا اعضای علیالبدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید.
تبصره  : 2حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیر
موظف و دارای تحصیالت مالی ( حس��ابداری ،مدیریت مالی ،اقتصاد ،س��ایر
رشتههای مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی و تجربیه مرتبط ) باشد.
ماده  - 28تکمیل اعضای هیئت مدیره
در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب
مقرر ش��ود و عضو علیالبدل 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 میباشد.
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ماده  - 29استعفای اعضای هیئت مدیره
در صورتی که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از س��مت خود استعفاء دهد،
باید حداقل  30روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطالع دهد.
ماده  - 30غیبت 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 میش��ود.
تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیئت مدیره است.
ماده  - 31مدت 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 میکند .تجدید انتخ��اب اعضای هیئت مدیره و اعضای علیالبدل برای
دورههای بعد بالمانع است.
ماده  - 32سهام 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 بهعنوان وثیقه به صندوق ش��رکت
بس��پارد .این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات
مدیران منفرداً یا مشترک ًا 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 بهعنوان 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  - 33رئیس ،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 مینماید .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 میباش��ند .در صورت غیبت رئیس و
نایب رئیس ،اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین
مینماین��د تا وظایف رئیس را انجام دهد .هیئت مدیره از بین خود یا خارج از
خود ،یک نفر را بهعنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب مینماید.
ماده  - 34تشکیل جلسات هیئت مدیره
ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین میشود.
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.
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ماده  - 35حد 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  - 36صورت 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 خالصهای
از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه
ذکر میگردد .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  - 37اختیارات 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 :
 -1نمایندگ��ی ش��رکت در براب��ر صاحبان س��هام ،کلی��ه ادارات دولتی و
غیردولتی ،موسسات عمومی ،مرجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
 -2تصویب آییننامههای داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل
 -3اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحالل نمایندگیها یا شعب در
هر نقطه از ایران یا خارج از ایران
 -4تصویب ساختار سازمانی ،شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد
 -5پیشبینی و تصویب بودجه ساالنه شرکت
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 -6افتتاح هر نوع حس��اب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکهای
داخل و خارج کشور و موسسات قانونی دیگر
 -7دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت
 -8صدور ،ظهر نویسی ،قبولی ،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
 -9انعق��اد هر نوع قرارداد ،تغییر ،تبدیل ،فس��خ و ی��ا اقاله آن در مورد
اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه
عملیات و معامالت مذکور در ماده  2اساس��نامه و اتخاذ تصمیم در مورد
کلیه ایقاعات،
 -10اتخ��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
 -11به امانت گذاردن هر نوع سند ،مدرک ،وجوه شرکت یا اوراق بهادار
و استرداد آنها
 -12تحصیل تس��هیالت از بانکها ،ش��رکتها و موسس��ات رسمی با
رعایت مقررات اساسنامه حاضر
 -13رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن
و لو کراراً
 -14اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی
و کیفری اقامه ش��ده ،در هر یک از دادگاهها ،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،
 -15تنظیم صورتهای مالی س��االنه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و
ارایه آن به بازرس و حسابرس
 -16تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع س��ه ماهه و ارائه
صورتهای مالی  6ماهه به بازرس و حسابرس
 -17دعوت مجامع عمومی عادی و فوقالعاده و تعیین دستور جلسه آنها
 -18پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی
 -19پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
 -20پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده
 -21بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت
 -22اتخاذ تصمیم در مورد اس��تفاده از خدمات مشاورین و کارشناسان
داخلی و خارجی
 -23اخ��ذ ودیعه از متقاضیان تلفن ثابت و س��یار برابر مقرارت واگذاری
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خدمات یاد شده از طریق شرکتهای تابعه
 -24اخذ هرگونه س��پرده از متقاضیان استفاده از خدمات مخابراتی برابر
مقررات مربوطه از طریق شرکتهای تابعه
 -25نظارت بر حس��ن اجرای وظایف و نظارت بر امور مدیریت و نظام
مالی شرکتهای تابعه و انجام بازرسی و حسابرسیهای الزم
 -26تصویب ضوابط تعیین اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه
ماده  - 38پاداش اعضاء هیئت مدیره
هر س��ال طبق تصمیم مجمع عمومی ،ممکن اس��ت نسبت به معینی از
س��ود خالص بهعنوان 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 میشود تجاوز کند.
ماده  - 39معامالت مدیران با شرکت
اعض��ای هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت و همچنین موسس��ات و
ش��رکتهایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل ش��رکت شریک یا عضو
هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باش��ند ،نمیتوانند بدون تصویب هیئت مدیره
در معامالتی که با ش��رکت یا به حس��اب شرکت میش��ود بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند .احکام این گونه معامالت در
قانون تجارت مقرر شده است.
ماده  - 40اعطای 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 نمیتواند
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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 میکنند
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 میگردد.
ماده  - 41رقابت مدیران با شرکت
مدی��ران و مدیرعامل نمیتوانن��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  - 42مدیرعامل
هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج
بهعنوان 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 میتواند
قس��متی از اختیارات مش��روحه در ماده  37را 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 نمیتواند درعی��ن حال رئیس هیئت
مدیره شرکت باشد.
تبصره  :نام ،مش��خصات و ح��دود اختیارات مدیرعامل ،باید با ارس��ال
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نس��خهای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعالم و پس از
ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده  - 43بالتصدی بودن سمت مدیریت عامل
در صورتی که بهدلیل 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 بهعنوان نماین��ده با دارا بودن کلیه
وظایف و مسئولیتهای مدیرعامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.
ماده  - 44صاحبان امضای مجاز
کلیه اوراق ،قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت ،توسط اشخاصی که هیئت
مدیره تعیین کند ،امضاء میشود .اسامی این اشخاص طی صورتجلسهای به
اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی اعالم میشود.
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بخش ششم
بازرس
ماده  - 45انتخاب بازرس
مجمع عمومی عادی در هر س��ال باید از بین موسسات حسابرسی معتمد
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،یک بازرس اصلی و علیالبدل را برای انجام
وظایف و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه
شرکت ،برای مدت یکسال تعیین نماید.
ماده  - 46وظایف بازرس
بازرس عالوه بر مس��ئولیتهای قانونی ،وظایف و مس��ئولیتهای زیر را
برعهده دارد :
 )1اظهار نظر در خصوص صورتهای مالی بـــراس��اس اس��تانداردهای
حس��ابداری و حسابرسی ملی و آئیننامهها و دستورالعملهای اجرائی
مصوب سازمان بورس و اوراق بهاردار
 )2ارائ��ه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین
و مقررات توسط مدیران
ماده  - 47حقالزحمه بازرس
حقالزحمه بازرس توس��ط مجمع عمومی عادی تعیین میگردد .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 بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
شرکت نمایند.
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بخش هفتم
حسابهای شرکت
ماده  - 48سال مالی
سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز میشود و در روز
آخر ماه اسفند به پایان میرسد.
ماده  - 49حساب های ساالنه
هیئت مدیره ش��رکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال
مالی ،صورتهای مالی ش��رکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع
عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.
ماده  - 50صورتهای مالی
صورتهای مالی حسابرس��ی شده هر سال مالی ،باید حداکثر ظرف مدت
 4ماه پس از انقضای س��ال مالی ش��رکت برای تصوی��ب به مجمع عمومی
عادی تقدیم گردد.
ماده  - 51اندوخته قانونی و اختیاری
وضع اندوخته قانونی از س��ود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام
میش��ود .به پیش��نهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ،ممکن
است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوختهها کنار گذاشته شود.
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بخش هشتم
انحالل و تصفیه شرکت
ماده  - 52موارد اختیاری انحالل شرکت
مجمع عمومی فوقالعاده ش��رکت ،به پیشنهاد هیئت مدیره میتواند 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 نمودهان��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 .تصمیمگیری
در خصوص پیش��نهاد هیئ��ت مدیره بدون قرائت گ��زارش بازرس در مجمع
امکانپذیر نمیباش��د .مجمع عمومی فوقالعاده ،با موضوع انحالل اختیاری
شرکت ،با حضور حداقل  75درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.
ماده  - 53تصفیه
هر گاه ش��رکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد ،تصفیه امور آن با
متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بهعمل خواهد آمد.
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بخش نهم
سایر موارد
ماده  - 54مقررات بورس اوراق بهادار
تا زمانی که نام ش��رکت در فهرس��ت شرکتهای 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 ،میباشند.
ماده  -55موضوعات پیشبینی نشده
مواردی که در این اساس��نامه پیشبینی نش��ده اس��ت ،مش��مول قانون
تجارت ،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس�لامی ایران و س��ایر قوانین و
مقررات جاری خواهد بود.
ماده  - 56مواد اساسنامه
این اساسنامه ،مشتمل بر  56ماده و  11تبصره بوده و در تاریخ 1387/4/19
به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده رس��یده است .هرگونه تغییر در مفاد این
اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.

رئیس مجمع

ناظران

منشی

فص
ل سوم

رپواهن فعالیت شرکت مخاربات اریان
مصوب سال 1386

وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات
تن
سازمان ظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بسمه تعالی

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

ص
رد راستای اجرای سیاست اهی کلی ا ل  44اقنون اساسی و مصوهب شماره  35مورخ
کمی تن
 86/11/21سیون ظیم مقررات ارتباطات ،رپواهن اراهئ خدمات تلفن همراه ،تلفن اثبت و
ارتباطات داده اه با استفاده از شبکهاهی موجود و توسعه اهی آتی بصورت غیر انحصاری هب شرکت
مخاربات اریان هب شماره ثبت  325081که رد اداره ثبت شرکت اه و مالکیت معنوی هب ثبت رسیده

است ،اعطاء میشود ات حسب شرایط و الزامات مندرج رد موافقت انمه رپواهن و پیوست اهی
آن شامل  33ماده و  5پیوست که جزء الینفک رپواهن می باشد با رعایت ساری قوانین و مقررات

جم
نس
مربوط رد قلمرو هوری اسالمی اریان بت هب اراهئ خدمات موضوع رپواهن اقدا م نماید.
نق
رد صورتیکه هب علت ض 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
مع
ی
سال از اتر خ صدور تبر و الزم االجراء می باشد.

					
					

محم خس
ود روی
معاون وزری و رئیس سازمان
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ماده  .1تعاریف
اصطالحات مورد اس��تفاده در این موافقتنامه پروانه دارای معانی مندرج
در این ماده میباش��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 ذی ً
ال درج شده است) خواهند بود.
 1 .1پروانه
حق اعطا شده به دارنده پروانه توسط سازمان برای ایجاد ،بهرهبرداری و توسعه
شبکههای موضوع پروانه در قلمرو فعالیت بهمنظور ارائه خدمات موضوع پروانه.
 1 .2شبکه موضوع پروانه
تجهیزات��ی که دسترس��ی و ایجاد ارتب��اط برای ارائه س��رویس را برای
مشترکین فراهم میکند .شامل
 .1شبکه ارتباطات رادیویی سیار با حداقل استاندارد جی اس ام نسل دو ()2
 .2شبکه تلفن ثابت بدون محدودیت در فناوری
 .3شبکه ارتباطات داده بدون محدودیت در فناوری
که ش��امل مراکز س��وئیچینگ ،ایستگاهها و س��ایر تجهیزات الزم برای
کارکرد صحیح آنها در محدوده اس��تان ( به استثنای شبکه زیرساخت مادر و
دروازههای ارتباطات بینالمللی ) میباشد.
تبصره  : 1مجوز ارائه خدمات نس��ل سوم (  ) 3Gدر 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  : 2تأکید میشود که موضوع فعالیت پروانه نباید به هیچ عنوان
باعث ایجاد انحصار گردد.
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 1 .3خدمات موضوع پروانه
هرگونه خدمات مخابراتی شامل خدمات صوت و داده و ارزش افزوده اعم
از محل��ی ،ملی و بینالمللی و اج��اره خطوط انتقال در اختیار در محدوده غیر
زیرس��اخت مادر که در ش��بکههای موضوع پروانه ( با رعایت تبصرههای بند
فوق ) توسط دارنده پروانه عرضه میشود.
تبص�ره  :تأکیـد میش��ـود کـه دارنـ��ده پروانـه موظـ��ف بـه رعایت
شرایـط رقابت نسبت به شرکتهای مجاز دارای پروانه میباشد.
 1 .4مدت اعتبار
مدت زمانی است که دارنده پروانه میتواند در چارچوب پروانه فعالیت نماید.
 1 .5دارنده پروانه
شخص حقوقی مش��خص شده در پیوست  1که 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 میباشد.
 1 .6قلمرو فعالیت
سرزمین رسمی جمهوری اسالمی ایران.
 1 .7وزارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.
 1 .8سازمان
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
 1382/9/19تش��کیل گردیده یا هر س��ازمانی که بهطور قانونی در ایران در
آینده تشکیل و به آن اختیار قاعده مند سازی بخش ارتباطات تفویض شود.
 1 .9کمیسیون
عبارت است از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
 1 .10شرکت ارتباطات زیرساخت
نهاد حقوقی دولتی که دارای اختیار تملک و بهرهبرداری از شبکه زیرساخت
مادر و یا دروازههای ارتباطات بینالمللی کش��ور میباش��د که بموجب قانون
تأسیس گردیده و ساختار آن ممکن است در آینده بهموجب قانون تغییر نماید.
 1 .11ارائهکننده خدمات مخابراتی
بخش دولتی ،خصوصی یا عمومی که به وی پروانه ایجاد و یا بهرهبرداری
از یک شبکه مخابرات عمومی و یا ارائه خدمات مخابراتی عمومی ،در قلمرو
مورد پروانه اعطاء شده است.
 1 .12تاریخ شروع
تاریخ ش��روع ش��بکه موضوع پروانه تاریخی اس��ت که موافقتنامه پروانه
توسط سازمان و دارنده پروانه به امضاء برسد.
 1 .13تاریخ الزماالجرا شدن
تاریخ الزماالجرا شدن و تاریخ شروع در این پروانه همزمان هستند.
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 1 .14سال قراردادی
دوره دوازده ماه��ه از تاریخ الزماالجرا ش��دن موافقتنامه اعطای پروانه
برای سال اول و سالروز تاریخ الزماالجرا شدن برای سالهای بعد.
 1 .15اتصال متقابل
اتصال فیزیکی ش��بکه دارنده پروانه به سایر شبکههای مخابراتی دارای
پروانه در قلمرو فعالیت که بر اساس شرایط مربوطه برای دارنده پروانه و سایر
اپراتورها الزماالجرا است.
 1 .16شبکه انتقال
ش��بکه ای متشکل از خطوط انتقال در محدوده اس��تان به غیر از شبکه
زیرساخت مادر.
 1 .17مشترک
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 سرویسهای آن از
طریق ش��بکههای موضوع پروانه میباشد و به شبکههای مزبور متصل شده،
بعنوان طرف حساب در صورتحسابهای خدمات ارتباط محسوب میشود.
 1 .18کاربر
اس��تفاده کننده از خدمات شبکه تلفن س��یار ،تلفن ثابت و ارتباطات داده
و همچنین مش��ترکین تلفن همراه سایر شبکهها که از خدمات شبکه دارنده
پروانه بعنوان رومینگ داخلی و بینالمللی استفاده مینمایند.
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 1 .19کاربر مهمان
از منظ��ر ی��ک ارائهکننده خدم��ات مخابراتی ،کــه یک ش��بکه خدمات
ارتباطی س��یار را در داخل کش��ور مورد بهرهبرداری قرار میدهد و یا خدمات
مخابراتی س��یار را ارائه میکند و با دارنده پروانه یک قرارداد رومینگ داخلی
منعق��د کرده باش��د ،کاربر مهمان عبارتس��ت از هر یک از مش��ترکین چنین
ارائهکنندهای که از خدمات موضوع پروانه استفاده میکند.
 1 .20کاربر رومینگ
از منظ��ر یک ارائهکننده خدمات تلفن همراه در خارج کش��ور که قرارداد
رومینگ بینالمللی با دارنده پروانه منعقد کرده اس��ت ،کاربر رومینگ عبارت
اس��ت از هر یک از مش��ترکین چنین ارائهکننده خدمات تلفن همراهی که از
خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت استفاده میکند.
 1 .21خدمات 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 میگیرد.
 1 .22خدمات صوتی پایه
یعنی خدم��ات مخابراتی که طی آن مکالمه دو طرفه همزمان ،بوس��یله
شبکه تحت پروانه ،انجام میشود ،بدون آنکه
 هیچگون��ه خدمات اضافی در رابطه ب��ا مکالمه دوطرفه هم زمان ارائهشود؛ و
 هیچگونه ح��ذف یا افزایش عمدی در محت��وای اطالعات مکالمه دوطرفه همزمان بهعمل آید.
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خدمات صوتی پایه ،خدمات انتظار مکالمه و انتقال مکالمه را نیز در بر میگیرد.
 1 .23درآمد 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 ،وصـــول مینماید) 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.
 1 .24درآمد
عبارت اس��ت از مبلغ ( )1درآمد خرده فروش��ی در طول سال قراردادی و
( )2درآمدهای اتصال متقابل وارده ( ش��امل مابه التفاوت درآمدهای رومینگ
داخلی و بینالمللی ) که عم ً
ال در طول س��ال قراردادی توس��ط دارنده پروانه
دریافت میشود ،منهای هزینههای اتصال متقابل صادره ( شامل هزینههای
رومینگ داخلی و بینالمللی ) که توس��ط دارنده پروانه در طول مدت س��ال
قراردادی پرداخت میش��ود .توضیح داده میشود که درآمدهای اتصال متقابل
وارده و هزینههای 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 میکند ،نمیشود.
 1 .25تسهیم درآمد
میزان سهم اعطاء کننده پروانه از محل درآمد در طول هر سال قراردادی
که رقم آن در بند  11-2تعیین شده است.
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 1 .26پیش پرداخت تسهیم درآمد طی سال اول قرارداد
مبلغی که بابت صدور پروانه فعالیت می بایس��تی بهش��رح بند  12.1این
پروانه توسط متقاضی پرداخت شود.
 1 .27مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد
حداقل مبلغ تسهیم درآمد که بشرح مندرج در بند  2.2ماده  11باید در هر
سال شمسی توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود.
 1 .28مبلغ 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  2ماده  11بر درآمدهای مربوط به س��ال شمس��ی
مربوطه تعیین میشود.
 1 .29مبالغ اضافی
مبالغی که دارنده پروانه باید عالوه بر مبلغ تس��هیم درآمد و مبالغ ساالنه
به سازمان پرداخت کند.
 1 .30مقررات
عب��ارت از قوانین و مصوباتی ک��ه در حال حاضر الزماالجرا 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.
 1 .31روزهای کاری
هر روز بهغیر از روزهای جمعه ،تعطیالت ملی و سایر روزهایی که بانکها
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در آن روزها در ایران فعالیت تجاری بهعمل نمی آورند.
 1 .32ماخذ زمانی
م��راد از اصط�لاح « م��اه » ی��ک دوره  03 ،92و  13روزه طبق تقویم
خورشیدی ایرانی و مراد از اصطالح « سال » یک دوره  12ماهه میباشد.
 1 .33فرکانسها
فرکانس��های رادیویی تعیین شده در پیوست شماره  2که طبق بند 7.4.1
توسط سازمان به دارنده پروانه تخصیص داده شده است.
 1 .34موافقتنامه پروانه
سند حاضر مشتمل بر  5پیوست.
ماده  .2مقررات اعطای پروانه
به اس��تناد تبصره  3ماده  8قانون وظای��ف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،مصوب مورخ  82/9/30مجلس محترم ش��ورای اسالمی،
تأییدیه مورخ  82/9/19ش��ورای محترم نگهب��ان و ابالغیه مورخ 82/9/30
هیئ��ت محت��رم وزیران و بند 1ماده  6اساس��نامه س��ازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیوئی.
ماده  .3مدت اعتبار و شرایط تمدید پروانه
 3 .1مدت اعتبار
مدت اعتبار پروانه ،پانزده ( )15سال از تاریخ الزماالجرا 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 موافقتنامه پروانه ،به وی��ژه ماده  19آن
(تعلیق و لغو ) ،پروانه لغو و یا مدت اعتبار آن کاهش یابد.
 3 .2تمدید مدت اعتبار
(ال��ف) وزارت میتواند پروانه را بنا به درخواس��ت تقدیمی توس��ط دارنده
پروان��ه به وزارت برای دو دوره پنج ( )5س��اله تمدید کند ،مش��روط بر آنکه
دارن��ده پروانه حداقل یک ( )1س��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 موافقتنامه پروانه توسط دارنده پروانه بطور قطعی احراز نشده
باشد.
(ج) در صورتیک��ه نقض عمده مواد و ش��رایط موافقتنامه 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 تصمیمگیری کند.
(د) هرگونه تمدید مدت اعتبار پروانه ممکن است شامل اصالحیههایی در
شرایط پروانه ،بهویژه در موارد ذیل باشد :
 .1تغییرات در فناوریها :
 .2پذیرش پروتکلها و کنوانسیونهای بینالمللی توسط جمهوری اسالمی ایران
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 .3سایر قوانین و مقرراتی که توسط مراجع جمهوری اسالمی ایران انتشار
یافته است.
بهمنظور اجتناب از هرگونه ش��بهه ،دارنده پروان��ه در صورت نارضایتی
از چنی��ن اصالحات��ی میتواند از قبول تمدید مدت اعتب��ار پروانه خودداری
کن��د .دارنده پروانه نمیتواند هیچگونه ادعایی بر مبنای چنان اصالحاتی را
مطالبه کند.
 3 .3روش 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 میتواندنظرات خود را در مورد درخواس��ت تمدید بهصورت کتبی ،ارسال کند ،که
این مدت کمتر از بیست ( )20روز و بیشتر از سی ( )30روز از تاریخ انتشار
آگهی نخواهد بود.
سازمان باید ظرف مدت شش ( )6ماه 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 ( )6ماه 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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 3 .4مقررات کلی تمدید
(الف) هر نحو اش��اره به مدت اعتبار در ای��ن پروانه ،متضمن هــر مدت
تمدیدی است که طبق مادة  3این موافقتنامه اعطاء میگردد ،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 بهمنظور ایجاد یا بهرهبرداری 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 میشود 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 موافقتنامه) بهمنظور اجتناب از هرگونه شبهه،
تصریح میشود که ( )1مفاد این موافقتنامه پروانه در خصوص تسهیم درآمد
بدون تغییر باقی خواهد ماند ،مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند و
( )2در موردی که حسب درخواست کتبی دارنده پروانه ،در موقع تمدید ،حدود
ش��مول پروانه و خدمات موضوع پروانه گسترش یافته یا تغییر نماید ،سازمان
میتواند وجوهی را بابت آن مطالبه کند.
(د) بر حس��ب ( )1پایان مدت پروانه و عدم تمدید مدت پروانه ( )2پایان
اولین دوره پنج س��اله تمدید پروانه و عدم تمدید برای دوره پنج س��اله دیگر
( )3پایان دومین دوره پنج س��اله تمدید پروانه ،و یا حاالت دیگر براساس بند
د ماده  19-2-4اقدام خواهد گردید.
ماده  .4ماهیت 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 میشود که ارائه خدمات موضوع
پروانه از طریق ش��رکتهای مخابرات استانی و س��ایر شرکتهای زیرمجموعه
بالمانع میباشد.
درخواستهای انتقال پروانه باید طبق ماده  4توسط دارنده پروانه بهصورت
کتبی باش��د .چنانچه س��ازمان ظرف مدت  6ماه پس از وصول درخواس��ت،
نس��بت ب��ه تقاضای انتقال بهط��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 موافقتنامه پروانه را رعایت خواهد کرد.
دارنده پروانه نباید به هیچوجه حقوق ،منافع یا تعهدات موضوع موافقتنامه
پروانه را به تعویق بیاندازد.
ماده  .5شرایط دارنده پروانه
 5 .1شکل قانونی
دارنـده پـروانه ش��رکت سهامـی مخابرات ایـران است کـه تحت شماره
 325081در 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.
 5 .2سهامداری و حق رأی
در تاریخ امضای پروانه سهامدار و حق رأی سهامداران دارنده پروانه بنحو
مندرج در پیوست شماره  1میباشد.
 -5.2.1در صورت داش��تن سهامدار خارجی ،سهام شرکتهای ایرانی که
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صددرصد س��هام آنها متعلق به شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی است،
نباید از  51درصد (پنجاه و یک درصد) سهام کل شرکت دارنده پروانه کمتر
باشد.
 -5.2.2هرگون��ه تغییری که به میزان پنج ( )5درصد یا بیش��تر به نحوه
س��هامداری و یا حق رأی دارنده پروانه تأثیر بگذارد ،باید دو ( )2ماه قبل طی
اطالعیهای به سازمان اعالم شود.
 -5.2.3هرگونه تغییر در درصد س��هام یا حق رأی ارائهکنندگان خدمات
مخابراتی در س��رمایه س��هامی دارنده پروانه مستلزم کسب قبلی مجوز کتبی
س��ازمان خواهد بود .ن��ام ارائهکنندگان خدمات مخابراتی در پیوس��ت  1قید
گردیده است.
 -5.2.4هرگون��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  50درصد از س��رمایه س��هامی و یا حق رأی ش��خص دوم باش��د ،یا
شخص اول ،بطور مستقیم یا غیرمستقیم ،عم ً
ال توانایی تصمیمگیری قانونی
در مورد عملیات شخص دوم را داشته باشد.
 -5.2.5درخواستهای تغییر سهامداری باید بهصورت کتبی و توسط دارنده
پروانه و س��هامداران مربوطه امضاء ش��ود .در صورتیکه س��ازمان کتب ًا با یک
درخواست تغییر پیش��نهادی ظرف مدت سه ( )3ماه 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.
 -5.2.6بمنظور اجتناب از هرگونه ش��بهه ،واژه « تغییر » ،مندرج در بند
 5.2.2میتوان��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.
 -5.2.7بدینوس��یله تصریح میشود که مفاد مندرج در بند  5.2این 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 میشود که هرگونه واگذاری
یا انتقال س��هام ،حس��ب مورد ،منوط به اعالم مراتب با کسب مجوز بر طبق
مفاد بند  5.2این پروانه خواهد بود.
 -5.2.8هرگونه 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.
 5 .3فعالیتهای ممنوع
دارنده پروانه حق نخواهد داش��ت که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مالک
س��رمایه سهمی حق رأی ش��رکتهایی که دارای پروانه برای بهرهبرداری و یا
ارائه خدمات هرگونه شبکههای خدمات مخابراتی موضوع پروانه اعم از تلفن
ثابت ،تلفن همراه و انتقال داده باش��د و هیچیک از ش��رکتهای مذکور نیز
نباید بطور مستقیم مالک سرمایه سهامی و یا حق رأی در دارنده پروانه باشند.
بدینوس��یله اعالم و موافقت میشود که دارنده پروانه حداکثر ظرف مدت دو
( )2س��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 ( )MTCEاقدام کند .بطوریکه مفاد عدم
مالکیت س��همی حق رأی دارنده پروانه در شرکت مذکور کام ً
ال رعایت گردد.
بدیهی اس��ت در صورت عدم اقدام الزم ظرف مدت مذکور تخلف محس��وب
گردیده و مشمول شرایط ماده  19خواهد گردید.
ماده  .6صدور پروانههای جدید و رقابت
 6 .1پروانههای جدید
صدور این پروانه هیچ گونه محدودیتی را برای صدور پروانههای دیگر در
زمینه موضوع فعالیت پروانه برای سازمان ایجاد نمیکند.
 6 .2رقابت میان ارائه کنندگان خدمات مخابراتی
ه��ر پروانه جدید اعطایی توس��ط س��ازمان برای ایج��اد و بهرهبرداری از
خدم��ات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت طی م��دت اعتبار پروانه باید حاوی
مـــواد و ش��رایطی باشد که بطور اساسی معادل مواد و شرایطی است که در
مورد دارنده پروانه قابل اعمال میباشد ( بجز در مورد مبالغ ) ،معهذا سازمان
به س��طح مبالغ الزمالتأدیه 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
امکانپذیر سازد.
ماده  .7شرایط ایجاد و بهرهبرداری از شبکه موضوع پروانه
 7 .1استانداردها و مشخصات تجهیزات
(ال��ف) دارنده پروانه باید به کاربران اجازه دهد که هرگونه تجهیزات پایانه
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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 احتما ًال وارد خواه��د کرد ،دارنده پروانه میتواند 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
میکند ،دارنده پروانه میتواند رأس ًا 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 توصیههای
کلیه س��ازمانهای ذیربط ،از جمله و نه محدود به اتحادیه بینالمللی مخابرات
مطابقت دارد.
 7 .2شبکه انتقال
 7 .2 .1شبکه زیر ساخت مادر
(الف) بهموجب قانون ،ایجاد و بهرهبرداری از « شبکه زیر ساخت مادر »،
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در انحصار بخش دولتی میباش��د .بنابراین دارنده پروانه حق نخواهد داشت
که برای بهرهبرداری 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 ارائهکننده خدمات مخابراتی مج��از دولتی اجاره نماید.
ارائهکننده خدمات مخابراتی مجاز دولتی به دارنده پروانه اجازه خواهد داد که
بمنظور ارائه خدمات موضوع پروانه به ش��بکههای 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 ارائهکننده
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 ( )30روز پس از وصول درخواست اجاره ارائهکننده
خدم��ات مخابراتی مج��از دولتی باید ( )1اعالم دارد ک��ه آیا این خط انتقال،
موجود اس��ت و یا حس��ب مورد ،در آینده موجود خواهد بود ،و ( )2در صورتی
که خط انتقال موجود بوده یا در آینده ایجاد خواهد شد .می بایستی مبلغ اجاره
را براساس آخرین تعرفههای 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 موافقتنامههای اجاره میتواند توسط هر یک از طرفین
به س��ازمان ارجاع شود .بدیهی است تصمیم سازمان برای طرفین الزماالجرا
است.
(ث) دارنده پروانه در مورد تمامی پروژههای گس��ترش و تقویت ش��بکه
انتقال توس��ط ارائهکنن��ده خدمات مخابراتی مجاز دولتی مورد مش��اوره قرار
خواه��د گرفت و موضوع به وی اطالع داده خواهد ش��د .ای��ن پروژهها 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.
 7 .2 .2شبکه غیر زیرساخت مادر
دارنده پروان��ه میتواند بهمنظور 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.
 7 .2 .3اجاره ظرفیت انتقال
دارنده پروانه تعهد میکند 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 تعرفههای 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 میتوانن��د موضوع را نزد
سازمان مطرح نمایند.
دارنده پروانه موظف است در طرحهای توسعه شبکه انتقال غیر زیرساخت
م��ادر در برنامهه��ای کوتاه مدت ،می��ان مدت و بلند مدت پ��س از دریافت
اطالعات مورد نیاز از س��ایر دارندگان پروانه خدمات مخابراتی پیشبینیهای
الزم را بهعمل آورد.
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 7 .3فرکانسها
 7 .3 .1فرکانسهای اختصاصی برای سیستم های دسترسی
سازمان ،بدینوسیله ،حق استفاده انحصاری از فرکانسهای رادیویی تعیین
ش��ده در پیوس��ت  5را در تمام طول مدت اعتبار پروانه ،صرف ًا بهمنظور ارائه
خدم��ات موضوع پروانه ،به دارنده پروانه اعطاء میکند .دارنده پروانه مجاز به
استفاده از سایر باندهای فرکانسی نمیباشد .دارنده پروانه تضمین میکند در
صورت استفاده از هرگونه باند فرکانسی خارج از محدودههای مشخص شده
مشمول جریمه مشخص شده در بند  18.3خواهد شد.
 7 .3 .2تحویل فرکانسهای پاک
(الف) س��ازمان تضمین میکند که فرکانس��های اختصاص داده شده در
پیوس��ت ش��ماره  2در تاریخ الزماالجراء ش��دن از هرگون��ه تداخل عمده یا
استفاده توس��ط هر شخص ثالثی عاری میباشد .دارنده پروانه متعاقب تاریخ
الزماالجراء 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 فوقالذکر 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 جمعآوری نموده اس��ت دسترسی خواهند
داشت و عدم انتشار آن ،به غیر را تضمین مینماید .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 ( )120روز پس از تاریخ الزماالجرا 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 میباشند.
(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 ( )60روز 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 ( )120روزه ،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 ( )60روز 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  5را تخلیه نماید .در صورت عدم تخلیه
باند فرکانسی غیر مجاز براساس پیوست شماره  ،5دارنده پروانه باید فوراً باند
غیر مجاز را تخلیه نموده و در مدت استفاده از باند غیر مجاز ملزم به پرداخت
جرایم مطابق بند  18.3خواهد شد.
 7 .3 .3فرکانسهای مایکروویو
باندهای فرکانس مایکروویو که توس��ط س��ازمان اع�لام میگردد ،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 ( )2ماه پس از درخواست کتبی از سازمان
ص��ورت خواه��د پذیرفت .الزم به ذکر اس��ت که در رابطه ب��ا فرکانسهای
مایکروویو فقط در محدوده جغرافیایی ذکر شده در مجوز یا پروانه بهرهبرداری
از شبکه رادیویی اخذ شده ،سازمان عدم تداخل را تضمین مینماید.
 7 .3 .4فرکانسهای اضافی
دارنده پروانه میتواند طی درخواس��تهایی کتبی خواس��تار فرکانس��های
اضافی بهمنظور ارائه خدمات موضوع پروانه ش��ود .س��ازمان ظرف مدت دو
( )2ماه 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 بهعنوان موافقت به واگذاری فرکانسهای مورد درخواست تلقی
خواهد ش��د .بهمنظور رفع هرگونه ابهام ،تصریح میشود که راه اندازی شبکه
رادیویی و بهرهبرداری از باند فرکانس مذکور منوط به اخذ پروانه بهرهبرداری
از سازمان میباشد.
 7 .3 .5تغییر طرح ملی فرکانس
در صورت تغییر طرح ملی فرکانس ،ممکن است که فرکانسهای واگذاری
به دارنده پروانه تغییر یابد ،که در اینصورت دارنده پروانه
( )1پیش��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
( )2کلی��ه تدابیر الزم را برای هماهنگی با طرح ملی فرکانس تغییر یافته
بهعمل خواهد آورد .هر گونه هزینه متعارفی که دارنده پروانه بهطور مستقیم
در نتیج��ه تغیی��ر در فرکانس ( ،به میزانی که نهایت ًا توس��ط س��ازمان تعیین
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میشود ) ،متحمل شود ،با مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد تهاتر خواهد شد.
 7 .3 .6استفاده 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��بکهها ،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 موافقتنامه پروانه ،میتواند
شرایطی را راجع به اس��تفاده از فرکانسها یا میزان قدرت فرکانسهایی که در
مورد کل یا بخش��ی از قلمرو موضوع پروانه میتواند استفاده شود ،وضع کند
و دارنده پروانه ملزم به تبعیت از آن خواهد بود.
 7 .3 .7تداخالت
در ص��ورت بروز تداخالت فرکانس میان دو یا چند ارائه کنندگان خدمات
مخابرات��ی ،طرفهای ذیربط باید ظرف م��دت هفت ( )7روز 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 ( )3هفته از تاریخی که وقوع تداخل برای نخستین بار مورد
توجه ق��رار گرفته اقدام مقتضی بهمنظور 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 بهعمل آورند.
 7 .4اتصال متقابل
 7 .4 .1ح�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��بکههای مخابراتی دارای پروانه در جمهوری اسالمی ایران بهطور متقابل
متص��ل کند و بهمنظور ارائ��ه خدمات موضوع پروانه ،به تمامی ش��بکههای
مخابراتی دارای پروانه دسترسی داشته باشد.
دارنده پروانه متعهد اس��ت که اتصال متقابل کلیه ش��بکههای 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
بهمنظور ارائه خدمات مخابراتی را بدهد .اتصال متقابل براساس موافقتنامهای
که توس��ط طرفهای ذیربط منعقد میش��ود ،فراهم خواهد گردید .در صورت
ب��روز هرگونه اش��کال و یا اختالف در این مورد هر ی��ک از طرفین میتواند
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 شبکهها 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 میتواند موضوع را
جهت اخذ تصمیم نزد سازمان مطرح نماید.
 7 .4 .2روش درخواست اتصال متقابل یا دسترسی
دارنده پروانه باید فوراً نس��خهای 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 ( )2ماه فرصت خواهند داشت که بهطور مستقل ،در مورد
ق��راردادی کتبی که حس��ب اقتضاء جزئیات مواد و ش��رایط اتصال متقابل و
دسترسی در آن شرح داده میشود ،مذاکره کنند.
در صورتیکه طرفین ظرف این مدت ،قراردادی کتبی به امضا نرسانند ،هر
یک از طرفین میتواند موضوع را نزد سازمان مطرح کند ،که در این صورت
مرجع مذکور به طرف دیگر اجاره خواهد داد که ظرف مدت س��ه ( )3هفته از
تاریخ ارجاع موضوع به وی ،اظهارات خود را بیان نماید.

ظ��رف مدت دو ( )2هفت��ه از وصـــول چنین اظهارات��ی یا در صورت
فق��دان اظه��ارات ،ظ��رف دو ( )2هفته پس از انقضای م��دت دو ( )2هفته
ای فوقالذک��ر ،س��ازمان در مـــورد اینکه آیا درخواس��ت اتصال متقابل یا
دسترس��ی واجد ش��رایط مقرر در ماده  7-5میباش��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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 7 .4 .3تعرفه اتصال متقابل
تعیی��ن تعرفه مبادله ترافیک و ش��رایط در اتصال متقابل بر مبنای توافق
ارائهکنندگان 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  5موافقتام��ه مذکور)
میباش��د و جدول اتصال متقابل مندرج در پیوس��ت  2بی��ن دارنده پروانه و
س��ایر ارائهکنندگان خدمات مخابراتی طبق شرایط مندرج در بخش  7شرایط
اتصاالت متقابل برای دارنده پروان��ه و دیگر ارائهکنندگان خدمات مخابراتی
الزماالجرا خواهد بود.
تصریح میش��ود که قیمتهای 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 قیمتهای 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 میتوان��د قیمتها و درصدهای
مرب��وط به اتص��ال متقابل که را تعیین کند و تصمیم س��ازمان برای طرفین
الزماالجراس��ت .تأکید میش��ود که تعرف��ه انتقال ترافیک از طریق ش��بکه
زیرساخت مادر (ترافیک بین شهری و بین الملل) براساس تعرفههای مصوب
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.
 7 .5شمارهگذاری
بلوکهای ش��ماره که از تاریخ الزماالجرا ش��دن پروانه و برای طول مدت
اعتبار پروانه به دارنده پروانه تخصیص مییابد ،بهشرح پیوست  3است.
دارنده پروانه میتواند در صورت نیاز برای استفاده از ظرفیتهای اضافی
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ش��مارهگذاری و در چارچ��وب پروانه تقاضای خود را ب��ا ذکر دالیل کافی به
سازمان ارائه نماید.
دارنده پروانه باید ،حداقل س��ه ( )3ماه قب��ل از تاریخ مورد نیاز برای اجرا
نسبت به ارسال درخواست کتبی برای بلوکهای تکمیلی شمارههای مورد نیاز
جهت بهرهبرداری مناسب از شبکه موضوع پروانه اقدام نماید.
دارن��ده پروان��ه میتواند جهت اس��تفاده بهینه از ظرفیت ش��مارهگذاری
درخواس��ت کاهش بلوکهای تخصیصی را از سازمان کند که در این صورت
باید حداقل سه ( )3ماه قبل از تاریخ اجرا مراتب کتب ًا به سازمان اعالم گردد.
س��ازمان باید هر درخواس��ت برای بلوکهای شمارهها را ظرف دو ( )2ماه
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��مارههای
مورد درخواست تلقی خواهد شد.
سازمان در صورت لزوم جهت تجدید ساختار طرح تخصیص شماره ،باید
با دارنده پروانه و سایر ارائهکنندگان خدمات مخابراتی مشورت کند.
بلوکهای ش��مارههای تخصیص یافته توسط سازمان و شمارههای 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 میپذیرد ،منتقل
نمیشود .معهذا ،تخصیص موجب انتقال حق جاری استفاده میگردد ،و انتظار
می رود که چنانچه استرداد یا تغییر شمارههای تخصیص یافته الزم آید ،یک
دوره اطالعیه معقول در نظر گرفته شود.
دارنده پروانه باید با دارندگان پروانههای 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��مارهگذاری

پروانة فعالیت شركت مخابرات ايران 83 /

تخصیص داده شده براساس تعرفههای مصوب سازمان را به سازمان پرداخت
نمایند.
 7 .6دسترسی 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 بهمنظور ایجاد بهرهبرداری و
یا نگهداری شبکه موضوع پروانه را بنماید.
چنین درخواستهایی باید در صورت اقتضا به مرجع عمومی عهدهدار حوزه
عمومی مربوطه یا به مالک ملک خصوصی تقدیم ش��ود .بهمنظور مساعدت
ب��ه دارنده پروان��ه در برخوردهای وی با طرفهای ذیربط ،س��ازمان نامهها یا
گواهیهای 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 الزماالج��راء خصوص ًا مقررات ناظ��ر بر برنامهریزی
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 میگیرد اقدامات معقول خود را بکار بندد.
دارن��ده پروانه حق دسترس��ی به کلیه نقاط مرتفع مورد اس��تفاده س��ایر
ارائهکنندگان خدمات مخابراتی را ،به ش��رط رعای��ت انطباق مقررات مربوط
به طیف فرکانسی ،را خواهد داشت ،موافقتنامههای 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 موافقتنامههای 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 بهعهده 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 میباشد.
 7 .7تعهدات 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 چــــارچوب 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��ـــازمان میباشد .درخواست تغییرات می بایستی حداقل ( 3سه) 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 مینماید .عــــدم ابالغ این تصمیم ظرف مدت مذکور بمنزله
قبول تغییرات میباشد.
 7 .8نگهداری و پشتیبانی
دارن��ده پروانه باید همواره دارای سیس��تمی کارآمـــد برای نگهداری و
پش��تیبانی ش��بکههای موضوع پروانه بوده و تجهیزات الزم بـــــرای این
منظور ،شامل سخت افزار و نرم افزار را دارا باشد .تأکید میشد که مسئولیت
نگهداری و پش��تیبانی کلیه نقاط شبکههای موجود بعهده دارنده پروانه است
و مشمول پرداخت هزینه  USOاز طـــــرف دولت و یا سازمان نمیشود.
تبصره  :در کلی��ه نقـاط موجـود دارنده پروانه مکلف به ارائه خدمات با
سطح کیفیت مطلوب میباشد.

پروانة فعالیت شركت مخابرات ايران 85 /

ماده  .8ارائه خدمات موضوع پروانه
 8 .1دسترسی به خدمات
خدمات موضوع پروانه باید بی وقفه ،بهصورت 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 ( 8.7دفاع 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.
 8 .2کیفیت خدمات
 8 .2 .1اندازه گیری سطح کیفیت
دارنده پروانه باید در ش��بکههای 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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 8 .2 .2استانداردهای 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.
 8 .3محرمانه 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
بهعمل خواهد آورد:
 حفظ اطالعات محرمانه مش��ترکین ،که در نتیجه ارائه خدمات موضوعپروانه و یا بهرهبرداری از ش��بکه موضوع پروان��ه ،اخذ گردیده یا دریافت
شدهاند.
 محرمان��ه ب��ودن اطالعات مربوط به مش��ترکین س��ایر ارائه کنندگانخدم��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 شبکههای موضوع پروانهدارنده پروانه باید در مورد اینکه کارمندان ،مشاوران ،پیمانکاران مستقل،
کارگزاران و نمایندگان وی از تعهدات مندرج در ماده  8.3کام ً
ال 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 بهعنوان متصدی اجراء
و پیروی از مقررات مفاد بند  8.3منصوب 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 شبکههای موضوع پروانه را ارائه دهد.
 8 .4عدم 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 باشدکاربر  /مش��ترک ش��ود از دسترس��ی به خدمات موضوع پروانه محروم و
یا برای دسترس��ی وی محدودیت ایجاد کند ،مگر بهدلیل موجه ،از جمله
عدم پرداخت یا دیرکرد در پرداخت صورتحس��ابها و عدم رعایت یا فقدان
صالحی��ت بهموجب 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.
 8 .5بیطرفی
دارن��ده پروان��ه تضمین میکند که در خدمات موضوع پروانه ،نس��بت به
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محتوای اطالعات حمل ش��ده بر روی ش��بکههای موضوع پروانه ،بیطرف
باقی بماند.
 8 .6تماسهای اضطراری
دارنده پروانه باید کلیه تماس��هایی که با اس��تفاده از ش��بکههای موضوع
پروانه برای ارتباط با نهادهای عمومی مس��ئول خدمات ذیل انجام میشود را
بهصورت رایگان به مرک��ز خدمات اضطراری که نزدیکترین مرکز به تماس
گیرنده میباشد ،متصل کند :
 پلیس ؛ اورژانس ؛ آتش نشانی ؛ امداد گاز ؛ امداد آب ؛ امداد برقو هر س��ازمان مش��ابهی که در هر زمان توسط س��ازمان بهعنوان کمک
رسانی به عموم در حاالت اضطراری شناخته شود.
 8 .7دفاع ملی و امنیت عمومی
 8.7.1دارن��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 مراجـــع فوقالذکر ک��ه به دارنده پروانه ابالغ
میگردد ،بدون هرگونه ادعایی توس��ط دارنده پروانه الزماالجرا است .تأکید
میش��ود که این موارد بصورت یکس��ان برای کلیه دارندگان پروانه در موارد
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مشابه ابالغ میگردد.
 8.7.2شروع 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 میباش��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.
 8.7.3عدم رعایت مفاد بندهای  8.7.1و  8.7.2فوق براساس نظر مراجع
ذیصالح بندهای فوق منجر به شرایط تعلیق و یا لغو پروانه در ماده  19پروانه
خواهد شد.
 8 .8رقابت
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 وغیرمستقیم به کاربران بپردازد.
 دارنده پروانه با داشتن هر میزان سهم از بازار خدمات موضوع پروانه درکش��ور یا حضور هر تعداد ارائهکننده خدمات مخابراتی دارای پروانه نباید
از موقعیت خود سوء استفاده کند.
 هیچگونه ترتیبات قراردادی با حق انحصار با اشخاص ثالث برای اجارهتسهیالتی که جهت تأمین خدمات موضوع پروانه الزم است ،منعقد نکند؛
 هیچگون��ه موافقتنامه ،ترتیبات قراردادی ی��ا تعهد نامهای که هدف یااثر 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 میباشد ،منعقد نکند.
 در هیچگونه عملیات مرتبط یا وابس��ته به فروش ضد رقابتی ش��رکتنکند ،مشروط بر اینکه ،دارنده پروانه ،بتواند بستههای خدماتی خود را در
ش��رایطی که بستههای 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 ازآنها ،ضد رقابتی باشد ،مورد استفاده قرار ندهد؛
 قوانی��ن یا مقررات��ی را که گاه بگاه در خصوص ام��ور رقابتی تصویبمیگردد ،رعایت کند.
س��ازمان طبق قوانین و مقررات عهدهدار کسب اطمینان از ایــــن است
ک��ه ( )1ارائهکنندگان خدمات مخابراتی اصول رقابت عادالنه را رعایت کنند
( )2قواع��د فوق توس��ط ارائهکنن��دگان خــــدمات مخابرات��ی مزبور اعمال
میشود .بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق به تشخیص سازمان
براساس بند  18دارنده پروانه مشمول پرداخت جریمه خواهد بود.
ماده  .9شرایط ارائه خدمات
 9 .1قرارداد مشترک  /کاربر اصلی
 9 .1 .1قرارداد 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  ،9.1.3مورد تصویب سازمان قرار میگیرد.
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.
 9 .1 .2مفاد قرارداد مشترک اصلی
ش��رایط مورد اش��اره در مادة  9.1.1فوق ،بایستی متضمن حداقل شرایط
تصویب شده توسط سازمان بوده و موضوعات ذیل را نیز در بر گیرد :
 تضمین پرداختها و یـــا روش��های جایگزین برای تضمین پرداختها،چنانچ��ه متعارف ًا وصول تضمینات ضروری باش��د ،نباید از هزینههایی که
از سوی مشترک در طول مدت سه ( )3ماه بطور متعارف تحمل میشود
افزون باشد.
 محرمانه بودن اطالعات مشترک. بازپرداختها و تخفیف های جبرانی دیگر که در موارد اشکال در خدماتدر صورتحسابها درج میگردد.
 شرایط پرداخت ،شامل پرداخت کارمزد و هزینههای 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 مشترکمطرح میگردد ،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. 9 .1 .3روش تصویب
دارن��ده پروان��ه باید حداکثر دو ( )2ماه 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 ( )1ماه از تاریخ وصول آن ،تصمیم خود را به دارنده پروانه
اع�لام دارد .ع��دم ابالغ این تصمیم ظرف این م��دت بهعنوان 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 نمیکند ،با ذکر دالیل ع��دم تصویب برای تجدید نظر در
پی��ش نویس ،مرات��ب را کتب ًا به دارنده پروانه اعالم مینماید .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.
 9 .1 .4روش تغییر
دارن��ده پروان��ه میتواند هر از چن��د گاهی اصالحات��ی را در مواد قرارداد
مشترک اصلی بهطور 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 ( )3هفته 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 ( )4هفته از انقضای
این مدت انجام دهد و منوط به آنکه اطالعیه کتبی بیست و یک ( )21روزه 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 کتب ًا به دارنده پروانه اعالم خواهد نمود .سپس دارنده پروانه میتواند
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 الزماالجرا 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 الزماالج��را خواهد بود .تأکید
میکند که در این خصوص س��ازمان فرصت معقولی را برای دریافت نظرات
دارنده پروانه در نظر خواهد گرفت.
 2 .9تعرفه ها
 9 .2 .1محدودیتهای 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
 9.1و نیز محدودیتهای ذیل را دقیق ًا رعایت کند :
 در تلفن همراه برای هزینه اتصال مشترک آبونمانی ،بیش از 1.200.000ریال و برای هزینه اتصال مشترک پیش پرداختی بیش از مبلغ 200.000
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ریال (بـه اس��تثناء مالیات متعلق��ه) مطالبه ننماید .این می��زان تعرفه در
صورت مقتضی میتواند توسط سازمان ،مورد تجدید نظر قرار گیرد.
 در تلفن ثابت برای هزینه اتصال مشترک آبونمانی ،بیش از 500.000ریال 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 میتواند توسط سازمان ،مورد تجدید نظر قرار گیرد.
 در تلفن همراه و ثابت برای هزینههای مکررالوقوع نظیر سرویسهایآبونمانی نظیر هزینههای ارتباط ،قیمتهای بدون احتساب مالیات را برای
ه��ر خدمتی که ارائه می دهد نباید حداکثر  20درصد بیش��تر از قیمتهای
پایه که توسط سازمان تعیین میشود 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  20درصد را رعایت میکند
عرضه نماید.
 تعرفههای خدماتی که بهصورت پیش پرداخت میباشد میتواند حداکثر 50درصد باالتر از تعرفههای متناظر با خدمات آبونمانی باشد.
 س��قف کلیه تعرفهه��ای فوقالذکر با هدف حمای��ت از مصرف کنندهو س��ایر بهره برداران تعیین ش��ده و میتواند توسط س��ازمان و تصویب
کمیسیون مورد تعدیل قرار گیرد.
 تعرفهه��ای خدم��ات ارزش افزوده و هر گونه خدمات جدید براس��اسمصوبات کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات که توس��ط س��ازمان ابالغ
میشود خواهد بود.
 در س��رویسهای فناوری اطالعات و انتقال داده و اجاره خطوط انتقالبراس��اس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که توسط سازمان
ابالغ میشود خواهد بود.
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 9 .2 .2تعرفههای جدید
حداکثر شش ( )6هفته قبل از شروع به ارائه هر خدمت جدید در چارچوب
موض��وع پروانه یا تعیین تعرفههای جدید و ی��ا تغییر تعرفههای 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 مشخص ًا بتواند
اطمینان حاصل کند که تعرفه مزبور با مقررات و مواد قرارداد مشترک مطابقت
دارد .پ��س از حصول اطمینان س��ازمان کتب ًا نظر خ��ود را راجع به تعرفههای
پیش��نهادی اعالم خواهد نمود و از تاریخ ابالغ سازمان قابل اجرا خواهد بود.
پس از سپری شدن  6هفته و عدم ارسال پاسخ از سازمان به دارنده پروانه به
مفهوم تأیید تعرفههای پیشنهادی تلقی میگردد.
 9 .2 .3تعرفههای تشویقی
تعرفههای تشویقی که برای مدتی کمتر از سه ( )3ماه در دسترس هستند،
از الزامات راجع به اطالعیه مندرج در این بند  9.2مستثنی میباشند و دارنده
پروانه نسخهای از تعرفههای تشویقی را برای سازمان ارسال مینماید .دارنده
پروانه در هر س��ال ایرانی حداکثر میتواند چهار بار نس��بت به ارائه و اجرای
تعرفههای تشویقی اقدام نماید.
 9 .3انتشار تعرفه ها
دارنده پروانه باید تعرفههای 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 میشود.
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 9 .4دقت صورتحساب ها
دارنده پروانه باید حداکثر چهار (  ) 4هفته از صدور پروانه ،روشی که دقت
سیستم صدور صورتحساب را تضمن کند ،ایجاد نماید.
دارنده پروانه باید سیس��تم صدور صورتحساب را حداکثر چهار (  ) 4هفته
از صدور پروانه ،برای بررس��ی به س��ازمان تقدیم کند و س��ازمان باید ظرف
چهار ( )4هفته 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،
بهعنوان 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 نمیکن��د .دارنده پروانه بای��د ماهیت آن را
بهگونهای که مورد رضایت سازمان باشد تغییر دهد.
 9 .5صورتحسابها
تمامی صورتحس��ابها باید حاوی جزئیات دقیق کلی��ه هزینههای متعلقه
مربوط به دوره صورتحساب باشد ،و باید در آنها موعد پرداخت به روشنی ذکر
شود .در این رابطه الزم است نسخه ای از صورتحسابهایی که در نظر است
برای مشترکین صادر ش��ود ،حداکثر ( )4هفته 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 میباشد.
 9 .6خدمات اطالعرسانی به مشتری
دارنده پروانه باید خدمات اطالعرسانی کافی به مشتری را بصورت رایگان
بهمنظور مس��اعدت به مشتریان و پاس��خگویی به پریشهای معقول ،از جمله
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راجع به خدمات و تعرفههای خدمات موضوع پروانه ایجاد و ارائه دهد.
 9 .7خدمات راهنما
خدم��ات راهنمای مش��ترکین و عمومی با رعایت مقررات جاری کش��ور
شامل موارد زیر خواهد بود :
 9 .7 .1خدمات 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 کتب ًادرخواست کردند که شمارههای بدون ذکر مشخصات در فهرست راهنما
به آنان داده شود.
 فهرستی از کدهای شمارههای ملی و بینالمللی 9 .7 .2خدمات 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.
 9 .8خدمات نگهداری
دارنده پروانه باید اطمینان حاصل کند که خدمات نگهداری کافی در مورد
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هرگون��ه تجهیزاتی که بهمنظور ارائه هر یک از خدمات موضوع پروانه به هر
مشترکی عرضه شده است ،دارای خدمات نگهداری بطور رایگان یا با هزینه
متعارف میباشد.
 9 .9اختالفات 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 ،بهعمل آورد.
دارنده پروان��ه همچنین باید کلیه اقدامات الزم را برای تضمین اینکه در
ص��ورت لغو پروانه مبلغ الزمالتأدیه به کارب��ران بهطور کامل پرداخت خواهد
شد ،بهعمل آورد.
در صورتیک��ه کاربر و دارنده پروانه نتوانند اختالف خود را ظرف مدت دو
( )2ماه از تاریخ ابالغ ش��کایت به ط��رف دیگر حل و فصل کنند ،هر یک از
طرفین میتواند موضوع را برای اتخاذ تصمیم به سازمان ارجاع دهد .تصمیم
سازمان برای طرفین الزماالجرا میباشد.
ماده  -10سایر شرایط
 10 .1رعایت تعهدات قانونی ،مقرراتی و قراردادی
دارن��ده پروانه باید هم��واره کلیه تعهدات خود بهموجب 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 فوقالذک��ر و اصالحیه قراردادها
ک��ه در طول مدت اعتبار پروانه الزماالجرا 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 مییابد.
تبصره  :قراردادهایی که تعهدات به شرکت ارتباطات زیر ساخت انتقال
داده شده و یا خواهد شد ،مستثنی میباشند.
 10 .2رعایت تعهدات بینالمللی
دارن��ده پروانه باید معاهدات و پیمانه��ای بینالمللی قابل اعمال در زمینه
فعالیته��ای اتحادیه بینالمللی مخاب��رات ( )ITUو پیمانها و موافقتنامههای
س��ازمانهای منطقهای مخابراتی که جمهوری اسالمی ایران در آنها عضویت
دارد را رعایت کند .دارنده پروانه باید س��ازمان را مرتب ًا در جریان اقداماتی که
در این زمینه اتخاذ میکند قرار دهد.
دارنده پروانه حق خواهد داشت که در فعالیتهای سازمانهای بینالمللی در
زمینه شبکهها و یا خدمات مخابراتی شرکت کند مگر اینکه سازمان براساس
مصالح کش��ور حضور در مجامع بینالمللی خاص��ی را منع نماید .وی ممکن
اس��ت حس��ب صالحدید س��ازمان بعنوان یک ارائهکننده خدمات مخابراتی
شناخته شده به اتحادیه بینالمللی مخابرات معرفی شود.
 10 .3همکاری با سایر ارائه کنندگان خدمات مخابراتی
دارنده پروانه باید با س��ایر ارائهکنن��دگان خدمات مخابراتی در مورد کلیه
درخواستهای منطقی همکاری کند.
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 10 .4تأکید محلی
در این رابطه باید :
الف ) قانون حداکثر اس��تفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و
اجرائی کش��ور در اجرای پروژهها و ایجاد تس��هیالت بهمنظور صدور خدمات
مصوب  12اسفند  1375مجلس شورای اسالمی رعایت شود.
ب ) مدیریت فنی و پشتیبانی باید حتم ًا ایرانی باشند و در صورت داشتن
س��هامدار خارجی کلیه تصمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی و فوقالعاده
ش��رکت دارنده پروانه مش��روط به موافقت حداقل پنج��اه درصد ( 50درصد)
سهامداران ایرانی پروانه میباشد.
ج ) در صورت داش��تن س��هامدار خارجی ،س��هام ش��رکتهای ایرانی که
صددرصد سهام آنها متعلق به شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی است ،نباید
از پنجاه و یک درصد ( 51درصد) سهام کل شرکت دارنده پروانه کمتر باشد.
فصل سوم  :مبالغ
ماده  .11مبالغ ساالنه
 11 .1پرداخت مبالغ ساالنه به سازمان
 11 .1 .1فهرست مبالغ ساالنه
دارنده پروانه باید مبالغ ذیل را بمأخذ س��االنه (سال قراردادی) به سازمان
پرداخت کند:
( الف ) مبلغ پرداختی بابت حق استفاده از شمارهگذاری :
دارنده پروانه باید مبالغ زیر را در ازای استفاده از ظرفیت شمارهگذاری به
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سازمان بپردازد  :در ش��بکه تلفن همراه ،برای هر بلوک  100000شمارهای:
 ( 200/000/000دویس��ت میلی��ون ) ریال و در ش��بکه تلفن ثابت برای هر
بلوک  10000ش��مارهای  ( 10/000/000 :ده میلیون ) ریال برای هر س��ال
قراردادی ،از سال دوم به بعد مبلغ پرداختی هر بلوک از شمارهها ممکن است
توس��ط سازمان بطور س��االنه افزایش یابد .لیکن در هر حال این افزایش در
محدوده (  ) 1نرخ تورم در ایران در طول سال قبلی قراردادی یا (  ) 2افزایش
متوسط تعرفههای خدمات پایه دارنده پروانه در طول سال قبل خواهد بود.
تبصره  :در شبکه تلفن ثابت برای مراکز موجود (تا تاریخ صدور پروانه)
باالی  5000ش��ماره براس��اس بلوکهای  10000ش��مارهای و رند به باال و
برای مراکز موجود کمتر از  5000شماره براساس بلوکهای  1000شمارهای
و رند به باال هزینه شمارهگذاری دریافت خواهد گردید.
( ب ) مبلغ پرداختی بابت خدمات اجباری عمومی ( : )USO
 3درصد درآمد تلفن همراه سال قراردادی قبل ،بابت هر سال قراردادی ،برای
س��ال اول ،مبلغ پیشبینی شده اسمی از تس��هیم درآمد برای سال اول قراردادی،
جهت محاسبه مبلغ پرداختی بابت خدمات اجباری عمومی استفاده خواهد شد.
تبص�ره  : 1هزینههای مربوط به ایجاد و توس��عه و نگهداری و پش��تیبانی
شبکه در نقاط جدید بر اساس نیاز که تحت عنوان  USOتوسط سازمان مشخص
و به دارنده پروانه اعالم میش��ود ،در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه توس��ط
سازمان به دارنده پروانه پرداخت میشود .تأکید میشود که کلیه هزینههای مربوط
به نگهداری و پش��تیبانی کلیه نقاط ش��بکه موجود بعهده دارنده پروانه میباشد و
مشمول پرداخت  USOاز سوی سازمان و یا دولت نمیباشد.
تبص�ره  : 2با توجه به تکالیف بند  7.8درآمد تلفن ثابت و خدمات داده
مشمول پرداخت  USOنخواهد بود.
( ج ) مبلغ حق سازمان  :بیست و پنج صدم درصد ( 0/25درصد) از
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درآمد س��ال قراردادی قبل بابت هر س��ال قراردادی خواهد بود در مورد سال
اول ،مبلغ پیشبینی 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 هزینههای مربوطه را که براس��اس
تعرفههای مصوب توس��ط سازمان اعالم میشود به سازمان بپردازد .این حق
اس��تفاده از فرکانسهای واگذاری ممکن است بر مبنای تغییر نرخ پالس و یا
تغییر آئیننامه مربوطه ،بطور س��االنه کمتر یا بیش��تر شود .تأکید میشود که
فرکانسهای تخصیص داده شده براساس جدول پیوست  5بصورت سراسری
بوده و هزینههای مربوط بهصورت سراسری محاسبه خواهد گردید.
 11 .1 .2نحوه پرداخت مبالغ ساالنه
بجز در موردی که در قوانین یا مقررات به نحو دیگری تعیین شده باشد،
مبالغ پرداخت س��االنه من��درج دربند  11.1.1فوق باید در چهار (  ) 4قس��ط
مساوی ،هر سه (  ) 3ماه 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 الزماالجرا شدن صورت گیرد.
 11 .1 .3حداکثر مبلغ
در هیچ صورتی ،کل مبالغ پرداختی ساالنه که طبق موارد  11.1و  12.2مقرر
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 پیشبینی
ش��ده اس��می از تس��هیم درآمد در طول س��ال اول قرارداد تجاوز کند.
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 11 .2تسهیم درآمد
 11 .2 .1مبلغ 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  11.2.2در مورد آن سال قراردادی
الزمالتأدیه میباشد .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 ( 28/1درصد)
(ب) در خدمات تلفن ثابت هشت درصد ( 8درصد)
(ج) در خدمات ارتباطات داده و اجاره خطوط انتقال پنج درصد ( 5درصد)
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
 20درص��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.
 11 .2 .2مبلغ 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  4قسط مساوی در پایان هر سه ماه
از تاریخ الزماالجرا شده پروانه را بهشرح زیر به سازمان ،بپردازد.
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( الف ) مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد خدمات تلفن همراه :
سال قراردادی
اول

دوم

سوم

مبلغ تضمین شده از درآمد همراه
( میلیارد ریال )
7858/165
8406/115
8771/415

چهارم

9136/715

ششم

9684/665

هشتم

10049/965

پنجم
هفتم

نهم و سالهای بعد

9410/690
9867/315

10232/615

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

دوم

سوم

مبلغ تضمین شده از درآمد همراه
( میلیارد ریال )
1330
1356
1382

چهارم

1408

ششم و سالهای بعد

1460

پنجم

1434
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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.
 11 .2 .3نحوه پرداخت تسهیم درآمد
(الف) مبالغ تسهیم درآمد بایستی در  4قسط مساوی و در پایان هر سه ماه
از تاریخ الزماالجراء 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  11.2در وجه س��ازمان صورت میگیرد باید بر
حسب ریال ایران باشد و از طریق انتقال به حساب بانکی که سازمان در وقت
مقتضی اعالم مینماید ،انجام خواهد شد.
ماده  .12مبالغ مستقل
12 .1مبلغ حق امتیاز صدور پروانه
(الف) بابت وضعیت موجود ش��امل  21/3میلیون مش��ترک تلفن همراه و
 23/5میلیون مش��ترک تلفن ثابت جمع ًا مبلغ  7/566/000/000/000ریال (
هفت هزار و پانصد و ش��صت و شش میلیارد ریال ) برآورد میشود و با توجه
به دولتی بودن ش��رکت دارن��ده پروانه در زمان صدور پروان��ه و پرداختهای
تکلیفی گذشته از دارنده پروانه دریافت نمیشود.
(ب) بابت اجاره توس��عه شبکه ش��امل  16/7میلیون مشترک تلفن همراه
و  6/5میلیون مش��ترک تلفن ثابت و همچنین شبکه ارتباطات داده و خطوط
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انتق��ال مبلغ  4/903/500/000/000ریال (چهارهزار و نهصد و س��ه میلیارد
و پانصد میلیون ریال) اس��ت که میبایس��تی در زمان صدور پروانه توس��ط
متقاضی به سازمان پرداخت گردد.
 12 .2سایر مبالغ
دارن��ده پروانه باید کلیه هزینهها ،کمکها و مخ��ارج دیگری را که در هر
زم��ان طبق مقررات و قوانین قابل اعمال ایـــ��ران الزمالتأدیه بوده ،یــــا
الزمالتأدیه میش��ود ،بـــا رعایت محدودیتهای مندرج در ماده  11.1.3فوق
به سازمان پرداخت کند.
ماده  .13مقررات عمومی راجع به پرداختها – مالیاتها
13 .1هزینههای معاف از مالیات
کلیه مبالغ (ش��امل تسهیم درآمد) که طبق مواد  11و  12حسب مورد به
سازمان الزمالتأدیه میباشد مش��مول هیچگونه مالیات و عوارض نمیباشند
و پرداخ��ت چنین مبالغی باید بهعنوان هزینههایی که از لحاظ اهداف مالیات
شرکتی قابل کسر میباشند ،مورد محاسبه قرار گیرند.
 13 .2مبالغ اضافی
مبالغی که در مورد  11و  12مقرر شدهاند کل پرداختها و وجوه الزمالتأدیه
توس��ط دارنده پروان��ه بابت بهرهبرداری از پروانه اعطایی ،بلوک ش��مارهها و
فرکانس��های تخصیص��ی در ط��ول دوره اولی��ه واگذاری پروانه را تش��کیل
میدهند .با رعایت مفاد ماده  ،18.2چنانچه ( )1پرداختها یا عوارضی عالوه
ب��ر آنچه در مواد  11و  12مقرر ش��ده به دارنده پروان��ه تحمیل گردد ،یا ()2
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مبالغی که طبق مواد  11.1و  12.2الزمالتأدیه میباشند .از حد  7درصد مقرر
در ماده  11.1.3تجاوز کند ،در آن صورت مبلغ هر پرداختی یا عوارض اضافی
و هر مبلغ الزمالتأدیهای که از حد مقرر در ماده  11.1.3بیش��تر باشد ،باید از
مبلغ تضمین ش��ده درآمد ،و در صورت نیاز ،از مبلغ تسهیم درآمد الزمالتأدیه
در مورد س��ال قراردادی مربوط کسر شود .تصریح میشود که پرداخت مبالغ
جبران خسارت براساس ماده  18.2از محدودیت فوقالذکر مستثنی میباشد.
 13 .3مالیاتهای 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 میباشد .دارنده پروانه
همچنین باید کلیه مالیاتهای ش��رکتی و سایر مالیاتهای بر درآمد را که بطور
کلی نسبت به شرکتهای در ایران اعمال میگردد ،پرداخت نماید.
بدینوسیله تصریح میشود که هزینه اتصال (موضوع ماده ( 9.2.1الف))
مش��مول هیچگونه مالیات و عوارض فروش یا خدمات نمیباشد و نخواهد
بود .اگ��ر هر مالیاتی یا عوارض اضافی از طرف دولت جمهوری اس�لامی
ایران وضع ش��ود برای تمامی اپراتورهای بخش مخابرات ایران الزماالجرا
خواهد بود.
فصل چهارم  :روابط با دستگاههای اجرایی
ماده  .14همکاری با سازمان
دارن��ده پروانه باید همواره در اعمال وظایف محوله به س��ازمان بهموجب
قوانین و مقررات کش��ور و موافقتنامه پروانه حاضر با س��ازمان و نمایندگان
مجاز وی پاسخگو و نهایت همکاری را بهعمل 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  .15نگهداری سوابق و بازرسی
 15 .1سوابق ،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 موافقتنامه
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 هزینهها ،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 شدهاند تا ده سال
نگهداری نماید.
 15 .2گزارش 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 ،اظهارنامههای مالیاتی یا اطالعات دیگر که توس��ط
دارنده پروانه نگهداری میش��ود ،بازرس��ی بهعم��ل آورده و در صورت لزوم
نس��خهبرداری نماید ،بدون لطمه به مفاد م��اده ( 17نظارت) ،مراجع مجاز از
طرف سازمان حق دارند که در هر زمان طی ساعات اداری با صدور اطالعیه
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 48س��اعته ،به مکانها ،ساختمانها و محلهایی که اسناد دارنده پروانه در آنجا
نگهداری میشوند وارد شوند و این حق خود را اعمال کنند.
دارنده پروانه باید فوراً و بهصورتی که س��ازمان بهطور کتبی تقاضا کرده،
اسناد ،گزارش��ها ،حسابها ،صورتحس��ابها ،ارزیابیها ،اظهارنامههای 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 پروانهدر جهت رعایت تعهدات خود بر طبق پروانه بهعمل آورده است .و
 صورت وضعیت مالی حسابرس��ی شده مربوط به عملکرد دارنده پروانهظرف چهار (  ) 4ماه از پایان سال مالی
ماده  .16وضعیتهای اضطراری عمومی
 16 .1وضعیت اضطراری مربوط به بالیای طبیعی
در ص��ورت وقوع وضعیت اضطراری یا بح��ران محلی ،منطقهای 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 ،بهعمل
آورد .به این منظور ،دارنده پروانه باید هماهنگیهای الزم را با سازمان بهعمل
آورد و از دستورالعملهای آنها پیروی کند.
ظرف مدت ش��ش ( ) 6ماه پس از تاریخ الزماالجرا 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.
 16 .2وضعیت 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 بهعمل آورد.
فصل پنجم  :نظارت و جبران خسارات
ماده  .17نظارت
تمامی هزینه و س��رمایهگذاریهای 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 میتواند برنحوه رعایت مفاد پروانه و نیز قوانین و مقررات قابل
اعمال جمهوری اسالمی ایران ،به ویژه بهگونهای که به ایجاد و بهرهبرداری
از ش��بکه موضوع موض��وع پروانه ،ارائه خدم��ات مورد پروانه و اس��تفاده از
فرکانسهای تخصیص یافته به دارنده پروانه اعمال میشود ،نظارت کند.
اش��خاص مجاز از سوی س��ازمان حق خواهند داشت که بهمنظور 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 میگردد ،وارد شوند
ورود به امالک و س��اختمانهای مشترکین فقط با مجوز کتبی قبلی مشترک
مربوطه ،یا بنا به دستور معتبر دادگاه امکانپذیر 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 میتواند دستورهای کتبی
الزامآوری را مبنی بر الزام به جبران نقض و  /و یا تحمیل خسارات عدم ایفای
تعهد قابل اعمال مندرج در ماده ( 18جبران خسارتهای عدم ایفای تعهدات
و پرداخت مبالغ اضافی به سازمان) و ماده ( 19تعلیق و لغو) صادر کند.
ماده  .18جبران خسارت
 18 .1جبران خسارتهای رقابتی
در صورتیکه س��ازمان تأیید کند که دارنده پروانه ماده  8.8پروانه (رقابت)
را نقض کرده است .سازمان میتواند عالوه بر تدابیری که برای جبران نقض
در م��اده  19مقرر گردیده ،دارنده پروانه را بر اس��اس بند  18-3بدلیل نقض
تعهدات ملزم به پرداخت مبلغ خسارت نماید.
 18 .2جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه
چنانچه س��ازمان تشخیص دهد که در مهلتهای مقرر مندرج در پیوست
ش��ماره  4دارنده پروانه حداقل تعهدات را ایفا نکرده اس��ت ،و قصور خود را
ظرف مدت ش��ش ( )6ماه 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 –  )1قصور در زمینه پوشش شهرها ده ( )10میلیارد ریال بازاء هر
یک از ش��هرها به نسبت عدم پوشش که در پایان مهلت مقرر تحت پوشش
قرار نگرفتهاند .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 –  ) 2قصور در پوش��ش جمعیتی بازاء هر درصد پوش��ش جمعیتی
کمتر از میزان مقرر برای هر س��ال قراردادی طبق پیوس��ت ش��ماره  3که 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 بهشرح زیر:
( 1/2 )1میلیارد ریال برای سه (  ) 3ماه اول
( 1/5 )2میلیارد ریال برای سه (  ) 3ماه بعدی
( 2/4 )3میلیارد ریال برای ماههای بعد
در صورتیک��ه نقض مذکور طی یک ماه بطور کام��ل جبران گردد ،مبلغ
الزمالتأدیه در مورد آن ماه به تناسب تعیین خواهد شد.
( الف –  ) 3قصور در پوش��ش جادهها  :پن��ج (  ) 5میلیارد ریال بازاء هر
ده ( )10کیلومتر از جادههایی که در نقض اهداف کیلومتری مقرر در پوشش
جادهای مندرج در پیوس��ت شماره  3برای 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
مییابد) 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  4مشخص شده است براس��اس نظر سازمان و تصویب
کمیسیون خواهد بود.
 18 .3جبران خسارت نقض سایر تعهدات
چنانچه س��ازمان تش��خیص دهد که دارنده پروانه ( )1هر یک از مواد و
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ش��رایط عمده پروانه بغیر از مفاد ماده ( 7.9ناظر به تعهدات اجرا و توسعه) را
نقض کرده اس��ت .و ( )2چنین تخلفی را ظرف مدت ش��ش ( )6ماه از تاریخ
اخطار س��ازمان در این زمینه جبران نکرده اس��ت (مهلت) ،سازمان میتواند
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 ( )30میلیارد ریال ایران بابت هر سال قراردادی ملزم نماید.
 18 .4مقررات 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
میتوانند کارشناس فنی مستقلی را برای بررسی آن واقعیات تعیین نمایند.
(ب) چنانچه نقض تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد در نتیجه ( )1وقوع حادثه
فورس ماژور و یا ( )2ش��رایط خارج از کنترل منطقی دارنده پروانه باش��د یا
بهعلت آن ایجاد ش��ود و مورد تأیید س��ازمان قرار گیرد دارنده پروانه مشمول
پرداخت مبالغ جبران خسارت مقرر در ماده  18نخواهد 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  18صورت گیرد .پرداخت مبالغ جبران خسارت طبق
مقررات ماده  11.2.3بهعمل خواهد آمد.
( د ) پرداخت مبالغ جبران خسارت به سازمان در مورد الزام دارنده پروانه
به اجرای مش��خص تعهدات خود بهموجب موافقتنامه پروانه و یا اعمال هر
اق��دام جبرانی دیگری که طب��ق قانون یا بهموجب این پروانه در دس��ترس
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میباش��د (از جمل��ه و ن��ه محدود به اقدام��ات جبرانی من��درج در ماده ،)19
لطمهای وارد نخواهد آورد.
ماده  .19تعلیق و لغو
 19 .1تعلیق پروانه
در صورت نق��ض عمده مواد موافقتنامه پروانه ،س��ازمان میتواند پروانه را
برای مدت حداکثر ش��ش ( )6ماه 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 بهعمل نیاورده باشد.
 19 .2لغو پروانه و کاهش مدت اعتبار پروانه
در موارد ذیل ،سازمان میتواند پروانه را لغو ،یا بنا به صالحدید خود مدت
اعتبار پروانه را کاهش دهد:
 19 .2 .1قصور 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 ( )1ماه بعد از دریافت اخطاریه
از سازمان در مورد پرداخت آن ،اقدامی بهعمل 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.
 19 .2 .2وقوع 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 (  ) 6ماه
پس از اخطاری در این مورد جهت تأمین نظر س��ازمان بهعمل نیاورده باشد،
س��ازمان میتواند پروانه را لغو یا بنا به صالحدی��د خود مدت اعتبار پروانه را
کاهش دهد.
( ب ) وقایع قصور بهشرح ذیل است :
 .1هنگامیک��ه دارنده پروانه ،اگر چه برای یک مدت کوتاه ،ش��رایط الزم
بهموجب ماده  « ( 5ش��رایط قاب��ل اعمال به دارنده پروانه » ) را رعایت
ننماید.
 .2هنگامیک��ه دارنده پروانه بر خالف ماده  : 4پروانه را به دیگری واگذار
یا اقدام به واگذاری آن کند.
 .3هنگامیکه دارنده پروانه بیش از دو بار در یک س��ال قراردادی مرتکب
نقض تعهدات عمده خود بهموجب ماده  8و یا ماده  9شود.
 .4ع��دم رعای��ت مفاد بند  8.7در خصوص ع��دم تأمین مفاد دفاع ملی و
امنیت عمومی با نظر وزارت اطالعات.
 19 .2 .3تعهدات اجرا و توسعه
چنانچه ( )1دارنده پروانه نقص عمدهای در تعهدات اجرا و توس��عه که در
پیوس��ت شماره  4آمده است را برای مدتی بیش از دوازده ( )12ماه از مهلت
مقرر در ماده  18-2درخصوص هر یک از تعهدات اجرا و توس��عه مندرج در
پیوست شماره  4را داشته باشد سازمان میتواند پروانه را لغو کند.
 19 .2 .4روش 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 بهموجب مواد (ب) 19.2.2
و  )19.2.3محسوب نخواهد شد.
(ج) در صورت لغو یا کاهش مدت اعتبار پروانه ،تصمیم س��ازمان سه ماه
پ��س از اب�لاغ آن به دارنده پروانه الزماالجرا خواهد ش��د ،مگر در صورتیکه
تصمی��م مبتنی بر قصور موص��وف در مواد (ب)  19.2.1و (ب)  )3( 19.2.2و
( )1باش��د که در اینصورت تصمیم یک ماه پس از ابالغ آن به دارنده پروانه
الزماالجرا 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 ارائهکننده خدمات مخابراتی جایگزین که سازمان معرفی میکند منتقل نماید.
ماده  .20حقوق 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 دارندهپروانه تخصیص داده شده است.
ماده  .21شفافیت 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 میکنند 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 بهصورت 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 ( )3ماه نزد دادگاه صالح ایرانی مطرح شود .اعتراض نبایستی اجرای
تصمیماتی را که به آن مربوط میگردد معلق نماید.
ماده  .22تغییرات در پروانه
 22 . 1تغییرات
هر یک از مفاد موافقتنامه پروانه ،ممکن است بهشرح 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  22.1کلمه " تغییر " ش��امل مفهوم
حذف جزیی یا کلی خواهد بود.
مف��اد م��واد  12.11و  13فقط با تواف��ق کتبی فیمابین دارن��ده پروانه و
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سازمان میتواند تغییر نماید.
سازمان ،باید در مورد هرگونه تغییر که طبق این ماده  22.1الزم میداند،
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 بهعمل 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 چشمانداز 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 میتواند تغییر در قیود و ش��رایط موافقتنامه 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 موافقتنامه 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.
 22 .2روش
س��ازمان باید قبل از اصالح هر یک از مواد و ش��رایط موافقتنامه پروانه،
اطالعیهای حاوی دالیل تغییر در مفاد موافقتنامه پروانه را صادر نماید.
دارنده پروانه حداکثر  30روز 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 ( )45روز 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  .23ح�ل و فصل اختلاف با س�ایر ارائهکنندگان
خدمات مخابراتی
دارنده پروانه میتواند از سازمان درخواست کند که اختالفات وی با سایر
ارائهکنن��دگان خدمات مخابراتی در زمینه ارائه خدمات موضوع پروانه را حل
و فصل کند.
س��ازمان باید ظ��رف مدت چهل و پن��ج ( )45روز در این خصوص اتخاذ
تصمی��م کند و پس از آن باید دالیل کتبی تصمیم خود را در اختیار طرفهای
ذیربط قرار دهد.
ماده  .24شکل مکاتبات
کلیه اطالعیهها ،تقاضانامهها ،درخواستها یا مکاتبات دیگری که بهموجب
موافقتنامه پروانه الزم یا مجاز ش��مرده ش��ده ،باید بهصورت 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  .25سایر موافقتها
هی��چ چیز در ای��ن پروانه ،دارن��ده پروانه را از الزام��ات قانونی برای اخذ
موافقتنامهه��ای اضاف��ی ،اجازهها ،اعطای اختیارها ی��ا مجوزهای اضافی که
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ممکن اس��ت برای ایجاد و بهرهبرداری از شبکه موضوع پروانه ،ارائه خدمات
مورد پروانه و بهطور کلی ،اعمال حقوق خود یا ایفای تعهدات خود تحت این
پروانه الزم باشد مبرا نخواهد ساخت.
ماده  .26استفاده غیر قانونی
دارنده پروانه نباید شبکه موضوع پروانه یا خدمات موضوع پروانه را برای
هی��چ هدفی ک��ه با قوانین حاکم مغایر میباش��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
میباش��د ،بهمنظور کس��ب اطمینان از عدم استفاده از شبکه موضوع پروانه و
خدمات موضوع پروانه برای چنین مقاصدی بهعمل 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 ارائهکنندگان خدمات مخابراتی دیگر بگنجاند.
ماده  .27فورس 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 نمیتواند دارنده پروانه
را بهعنوان 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��ریع ًا 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  .28هزینهها
دارنده پروانه مس��ئول کلیه مخارج ،هزینهها و تعهدات دیگر اعم از مالی
و غی��ره در مورد اجرای حقوق و تعهدات موضوع پروانه میباش��د .س��ازمان
مسئولیت این مخارج ،هزینهها یا تعهدات را به عهده نخواهند داشت.
ماده  .29اعراض
اع��راض از هرگونه تخلف از مفاد پروان��ه نافذ و الزامآور نخواهد بود مگر
آنکه کتب ًا اعالم شود و بجز در موردی که بنحو دیگری قید گردیده ،اعراض
از حق ،محدود به حوزه تخلف مربوطه خواهد بود.
ماده  .30عناوین
عناوین مورد اس��تفاده در این موافقتنامه پروانه صرف ًا وجه توصیفی داشته
و بخش��ی از موافقتنامه که حقوق و تعهدات مورد اشاره در این موافقتنامه را
تعیین کند تلقی نخواهد شد.
ماده  .31قانون حاکم
موافقتنام��ه پروانه تح��ت حاکمیت قانون جمهوری اس�لامی 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 موافقتنامه پروانه را خواهند داشت.
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ماده  .32مقررات جدید
هرگونه مقررات جدید که توس��ط کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات
بهمنظور انج��ام وظایف قانونی در زمینه تنظیم بازار ،ش��رایط رقابت ،حقوق
مشترکین ،تعرفه و ....به تصویب میرسد و توسط سازمان به تمامی دارندگان
پروانه برای ارائه خدمات مشابه ابالغ میگردد ،برای دارنده پروانه الزماالجرا
است.
ماده  .33تمامیت 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
وفا غفاریان

محمود خسروی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
صابر فیضی
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پیوست  : 1شخصیت حقوقی دارنده پروانه
ش��رکت مخابرات ایران ( مادر تخصصی ) که اساسنامه آن توسط هیأت
محت��رم وزیران در جلس��ات م��ورخ  82/11/29و  83/1/30بنا به پیش��نهاد
مش��ترک ش��ماره  100/41603مورخ  82/11/25وزارتخانههای ارتباطات و
فناوری اطالعات ،امور اقتصادی و دارائی و س��ازمان مدیریت و برنامهریزی
کش��ور و به اس��تناد ماده  4قانون برنامه س��وم توس��عه اقصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1379به تصویب رسیده است.
پیوس�ت  : 2هزین�ه اتص�ال متقابل دارن�ده پروانه و س�ایر
ارائهکنندگان خدمات مخابراتی
در اتصال متقابل بین ش��بکه دارنده پروانه و س��ایر ارائهکنندگان خدمات
مخابراتی ( باس��تثنای شبکه ایرانسل) برای هزینه و سهم هر یک از طرفین
درصدهای جدول زیر ،مالک محاسبه میباشد:
نوع ارتباط
ارتباط بین اپراتور

سهم مبداء
 80درصد

سهم مقصد
 20درصد

درصدهای فوق براساس تعرفههای پایه دولتی خواهند بود.
تأکید میگردد که تعرفه انتقال ترافیک از طریق ش��بکه زیر ساخت مادر
(ترافیک بین ش��هری و بینالملل) براس��اس تعرفههای مصوب کمیس��یون
تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.
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پیوست  : 3شمارهگذاری
س��اختار و ظرفیت ش��مارهگذاری تخصیص یافته به دارنده پروانه بهشرح
زیر میباشد :
 .1در شبکه تلفن همراه :
ساختار شمارهگذاری در ش��بکه تلفن همــراه دارنده پروانــه بصــورت
 09 AB xxx xxxxمیباش��د ک��ه ظرفیت تخصیص داده ش��ده به دارنده
پروانه برای شرکت ارتباطات سیار براساس  A=1و  9تا  B=0و  9تا X=0
و برای ش��رکت تالیا ( پیمانکار دارنده پروانه ) براساس  A=2و  B=2و  9تا
 X=0میباشد.
 .2ساختار واگـذاری شماره در شبکـه تلفـن ثابت دارنـده پروانـه بصـورت
 ABC ( ، ABC DEF xxxمع��رف کد ناحیه بین ش��هری ) خواهد بود
که در آن  9تا  9 ، X=0تا  9 ، F=0تا  8 ، E=0تا  9 ، D=2تا  9 ، C=0تا
 B=1و  8تا  A=1میباش��د و ظرفیت تخصیصی بر اساس مجوز راه اندازی
مراکز از سوی سازمان خواهد بود.
 .3ساختار ش��مارهگذاری در شبکه هوشمند ثابت بهصورت xx yyyyy
 900و  909 yyyyy xxکه در آن  9تا  X=0و  9تا  Y=0میباش��د که
شمارههای زیر به دارنده پروانه تخصیص مییابد.
 9تا Y=0
 9تا Z=0

 9 :تا X=0

X=2.5 :

2x yyyyy
x1 zzzzz

909
900
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پیوست  : 4تعهدات توسعه و اجرا
 -1تلفن همراه
 -1-1تعهدات دایری
با توجه به وضع موجود  21/300/000شماره در حال کار تعهدات دایری
جدید در طول سالهای پروانه بهشرح زیر میباشد :
 انتهای سال اول  ( 3/700/000سه میلیون و هفتصد هزار ) مشترک انتهای سال دوم  ( 3/000/000سه میلیون ) مشترک انتهای سال سوم  ( 2/000/000دو میلیون ) مشترک انتهای سال چهارم  ( 2/000/000دو میلیون ) مشترک انتهای سال پنجم  ( 1/500/000یک میلیون و پانصد هزار ) مشترک انتهای سال ششم  ( 1/500/000یک میلیون و پانصد هزار ) مشترک انتهای سال هفتم  ( 1/000/000یک میلیون ) مشترک انتهای سال هشتم  ( 1/000/000یک میلیون ) مشترک انتهای سال نهم  ( 1/000/000یک میلیون ) مشترک از س��ال دهم به بعد براساس شرایط بازار ،تقاضا و رقابت ،دایری انجاممیشود.
 -2-1تعهدات پوشش رادیویی
الف) پوشش کلیه شهرهای کشور حداکثر یکسال پس از تاریخ صدور پروانه
ب) پوشش شهرهای جدید حداکثر  8ماه پس از اعالم وزارت کشور
ج) پوشش کلیه جادههای اصلی کشور یکسال پس از تاریخ صدور پروانه
د) پوشش کلیه جادههای ریلی کشور یکسال پس از تاریخ صدور پروانه
ه) پوش��ش جادههای 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 میباش��د و جادههای اصلی براس��اس
تعریف وزارت راه و ترابری مشخص میشود.
 -3-1تعهدات پوشش جمعیتی
در هیچ زمان از مدت اجرای این پروانه پوش��ش جمعیتی شبکه نباید کمتر از
 85درصد باشد.
 -4-1دسترسی مشترکین به شبکه
الف) دسترسی مشترکین به شبکه در شهرهای تحت پوشش با درجه سرویس  2درصد
ب) دسترسی مشترکین به شبکه در جادههای تحت پوشش با درجه سرویس  5درصد
-5-1کیفیت سرویس شبکه
الف ) مکالمات قطع شده :
 در پایان سال اول کمتر از  4درصد در پایان سال دوم کمتر از  3درصد در پایان سال سوم کمتر از  2درصد در پایان سال چهارم به بعد کمتر از  1درصدپارامتره��ای فوقالذکر (  2-1و  ) 3-1براس��اس س��اعت ش��لوغی (Hour
 )Busyو بدتری��ن حالت ( )Worst Gaseم��ورد اندازهگیری و ارزیابی قرار
خواهد گرفت.
 -2تلفن ثابت
 -1-2تعهدات دایری
ب��ا توجه به وضع موجود 23/500/000مش��ترک در حال کار تعهدات دایری
جدید در طول سالهای پروانه بهشرح زیر میباشد:
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 انتهای سال اول  ( 1/500/000یک میلیون و پانصد هزار ) مشترک انتهای سال دوم  ( 1/000/000یک میلیون ) مشترک انتهای سال سوم  ( 1/000/000یک میلیون ) مشترک انتهای سال چهارم  ( 1/000/000یک میلیون ) مشترک انتهای سال پنجم  ( 1/000/000یک میلیون ) مشترک انتهای سال ششم  ( 1/000/000یک میلیون ) مشترک از سال هفتم به بعد براساس شرایط بازار ،تقاضا و رقابت ،دایری انجاممیشود.
 -3ارتباطات داده و فناوری اطالعات
تعه��دات اجرائی دارنده پروانه در ح��وزه ارتباطات داده و فناوری اطالعات با
هماهنگی دارنده پروانه توسط سازمان متعاقب ًا ابالغ خواهد گردید.
پیوست  : 5فرکانسهای تخصیصی بخش دسترسی در باند GSM

فرکانس��های تخصیص یافته ب��ه دارنده پروانه در باند  ،GSMبرای ش��بکه
ارتباطات سیار و شبکههای روستایی بهشرح جدول زیر است:
پهنای باند

باند دریافت

باند ارسال

()MHZ

()MHZ

()MHZ

2x18.6

914.9-896.3

959.9-941.3

902.7-898.1

943.1-947.7

906.7-914.9

951.7-959.9

2x4

902.7-906.7

947.7-951.7

2x15

1725.1-1739.9

1820.1-1834.9

2x12.8

محدوده

جغرافیایی

باند فرکانسی

تهران

GSM900

سایر نقاط کشور

GSM900

مناطق روستایی
(باستثناء استان اصفهان)

کل کشور

GSM900
GSM1800
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اصالحیه موافقتنامه پروانه ارائه خدمات تلفن همراه ،تلفن
ثابت و ارتباطات دادهها شرکت مخابرات ایران
س��اختار با اختی��ار حاصل از مفاد ماده  22موافقنام��ه پروانه ارائه خدمات
تلف��ن هم��راه  ،تلفن ثابت و ارتباط��ات دادهها به ش��ماره  100/1100مورخ
 87/4/29اعطای��ی س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ش��رکت
مخابرات ایران ،جهت اس��تیفاء به موقع حقوق دولت و تسریع و شفافسازی
در رسیدگی به صورتهای مالی و تعیین مبالغ قابل پرداخت سالیانه مندرج در
م��اده  11پروانه 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:
 : 1بند  1 . 14ماده  1به شرح ذیل اصالح می گردد:
 - 1 . 14سال 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  6قانون محاس��بات عمومی کش��ور
مصوب  1366از ابتدای فروردین لغایت پایان اس��فند هر سال است که صرف ًا
در مورد تعهدات مالی مالک عمل می باشد.
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 - 2بندهای « 1 . 24درآمد» و « 1 . 25تسهیم درآمد»
در مفاد بندهای مذکور عبارت سال قراردادی به سال مالی تغییر می یابد.
 - 3الحاق یک تبصره به ماده « 11مبالغ 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.
 - 4مقررات عمومی راجع به پرداخت ها ـ مالیات ها
سال قراردادی مذکور در بند  2ماده  13به سال مالی تغییر می یابد.
 - 5بند « 18 . 3جبران 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.
 - 6به استثناء تغییرات فوق  ،سایر مواد موافقت نامه شماره 100/1100
مورخ  87/4/29به قوت خود باقی است.
 - 7ای��ن اصالحیه در  7بند و در  3نس��خه تهی��ه و در تاریخ 90/10/10
مورد توافق طرفین قرار گرفته و از ابتدای سال  1389الزم االجرا می باشد.
معاون وزیر

و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
محمود کرم پور

رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
صابر فیضی

وفا غفاریان

فص

ل چهارم

ص

اقنون ا ل 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
( )44قانون اساسی مشتمل بر  92ماده و  90تبصره است.
متن کامل قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران و اجراء سیاس��تهای کلی اصل
چهل و چهارم ( )44قانون اساسی بــه شرح زیر منتشر میشود:
فصل اول  -تعاريف
ماده  1-در اين قانون اصطالحات زير در معاني مش��روح مربوط بهكار
برده ميشود:
 - 1ب�ازار :به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطالق ميش��ود كه در آن
خريداران و فروشندگان ،كاالها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله
ميكنند.
 - 2كاال :هرش��يءمنق��ول و يا غيرمنقول كه ميتوان��د مورد مبادله و
استفاده قرارگيرد.
 - 3خدمت :محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن
قابل تفكيك نيست.
 - 4بن�گاه :واحد اقتص��ادي كه در توليد كاال يا خدمت فعاليت ميكند،
اعم از آنكه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.
 - 5شركت :شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص
حسب مورد تشكيل شده باشد.
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 - 6سهام مديريتي :ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق
اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.
 - 7س�هام كنترلي :حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده
آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد.
 - 8ش�ركت تعاوني :شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش
تعاوني اقتصاد جمهوري اسالميايران مصوب  1370مجلس شوراي اسالمي
و موادي از قانون ش��ركتهاي تعاوني مصوب  1350كه نس��خ نش��ده است و
اصالحات بعدي آنها تش��كيل شده باشد .اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز
ناميده ميشود.
 - 9ش�ركت تعاوني س�هاميعام :نوعي شركت سهاميعام است
كه ب��ا رعايت قانون تجارت و محدوديتهاي مذكور در اين قانون تش��كيل
شده باشد.
 - 10ش�ركت تعاون�ي فراگي�ر ملي :نوع��ي تعاون��ي متعارف يا
س��هاميعام اس��ت كه براي فقرزدايي از س��ه دهك پائين درآمدي تشكيل
ميش��ود .عضويت س��اير افراد در اين تعاوني آزاد اس��ت ولي در بدو تشكيل
حداقل هفتاد درصد( )%70اعضاء آن بايد از سهدهك پائين درآمدي باشند.
 - 11رقابت :وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده ،خريدار و
فروشنده مستقل براي توليد ،خريد و يا فروش كاال يا خدمت فعاليت ميكنند،
بهطوري كه هيچيك از توليدكنندگان ،خريداران و فروش��ندگان قدرت تعيين
قيمت را در بازار نداش��ته باش��ند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن
محدوديتي وجود نداشته باشد.
 - 12انحصار :وضعيتي در بازار كه س��هم يك يا چند بنگاه يا شركت
توليدكننده ،خريدار و فروش��نده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باش��د كه
قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد ،يا ورود بنگاههاي جديد
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به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.
 - 13انحص�ار طبيعي :وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي
بودن هزينه متوسط ،ميتواند كاال يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه
ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.
 - 14انحص�ار قانوني :وضعيتي از ب��ازار كه به موجب قانون ،توليد،
ف��روش و يا خريد كاال و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين
قرار ميگيرد.
 - 15وضعيت اقتصادي مسلط :وضعيتي در بازار كه در آن توانايي
تعيي��ن قيمت ،مق��دار عرضه يا تقاضاي كاال يا خدمت يا ش��رايط قرارداد در
اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.
 - 16ادغام :اقداميكه براساس آن چند شركت ،ضمن محو شخصيت
حقوقي خود ،شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت
حقوقي ديگري جذب شوند.
 - 17تجزيه :اقداميكه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت
حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.
 - 18بنگاه يا ش�ركت كنترلكننده :بنگاه يا شركتي كه از طريق
تملك تمام يا قس��متي از س��هام يا س��رمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر،
فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل ميكند.
 - 19مديران شركت :اعضاء هيأت مديره ،مدير عامل و افراد داراي
عناوين مش��ابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميمگيري در شركت،
ب��ه موجب قان��ون و يا اساس��نامه آن ،يا به موجب حك��م دادگاه و يا مراجع
ذیصالح قانوني به آنها واگذار شده باشد.
 - 20اخالل در رقابت :مواردي كه موجب انحصار ،احتكار ،افساد در
اقتصاد ،اضرار به عموم ،منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد
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و گروهه��اي خاص ،كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا س��لطه اقتصادي
بيگانه بر كشور شود.
فص�ل دوم  -قلمرو فعاليتهاي هر ي�ك از بخشهاي دولتي،
تعاوني و خصوصي
ماده  - 2فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اس�لاميايران شامل توليد،
خريد و يا فروش كاالها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم ميشود:
گروه يک – تماميفعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو
و سه اين ماده.
گروه دو -فعاليتهاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم ()44
قانوناساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده.
گروه سه -فعاليتها ،مؤسسات و شرکتهاي مشمول اين گروه عبارتنداز:
 )1شبکههاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس)،
 )2شبکههاي اصلي تجزيه و مبادالت و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
 )3تولي��دات محرمانه يا ضروري نظامي ،انتظاميو امنيتي به تش��خيص
فرماندهي کل نيروهاي مسلح،
 )4شركت ملي نفت ايران و شرکتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
 )5معادن نفت و گاز،
 )6بانک مرکزي جمهوري اس�لاميايران ،بانک ملي ايران ،بانک س��په،
بانک صنعت و معدن ،بانك توس��عه صادرات ،بانك كشاورزي ،بانك
مسكن و بانك توسعه تعاون،
 )7بيمه مرکزي و شركت بيمه ايران،
 )8شبکههاي اصلي انتقال برق،
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 )9س��ازمان هواپيمايي کش��وري و س��ازمان بنادر و کشتيراني جمهوري
اسالميايران،
 )10سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني،
 )11راديو و تلويزيون،
تش��خيص ،انطباق و طبقهبندي فعاليته��ا و بنگاههاي اقتصادي موضوع
اين ماده با هر يك از س��ه گروه به پيش��نهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي
ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد و در مورد بند ( )3گروه سه،
مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.
ماده  3ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت بهشرح زير تعيين ميشود:
ال��ف  -مالكيت ،س��رمايهگذاري و مديريت براي دولت در آن دس��ته از
بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مش��مول گروه يك مادة ( )2اين
قانون اس��ت ،اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ،تأسيس مؤسسه و
يا شركت دولتي ،مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي
غير دولتي ،به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
تبصره  - 1دولت مكلف اس��ت سهم ،سهم الش��ركه ،حق تقدم ناشي
از س��هام و سهمالش��ركه ،حقوق مالكانه ،حق بهرهبرداري و مديريت خود را
در ش��ركتها ،بنگاهه��ا و مؤسس��ات دولتي و غير دولتي ك��ه موضوع فعاليت
آنها جزء گروه يك مادة ( )2اين قانون اس��ت ،تا پاي��ان قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالميايران به بخشهاي
خصوصي ،تعاوني و عموميغير دولتي واگذار نمايد.
تبصره  - 2تداوم مالكيت ،مش��اركت و مديري��ت دولت در بنگاههاي
مرب��وط به گروه يك ماده ( )2اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم
توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس�لاميو يا شروع فعاليت

قانون اصل 137 / 44

در موارد ضروري تنها با پيش��نهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسالمي و
براي مدت معين مجاز است.
تبصره  - 3در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوريهاي نوين
و صنايع پرخطر ،دولت ميتواند براي فعاليتهاي گروه يك ماده ( )2از طريق
سازمانهاي توسعهاي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف
چهلو نه درصد ( )%49با بخشهاي غير دولتي مشترك ًا سرمايهگذاري كند.
دراين موارد دولت مكلف اس��ت سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف
سه سال پس از بهرهبرداري به بخش غير دولتي واگذار كند.
ب  -دولت مكلف اس��ت هش��تاد درصد ( )%80از ارزش مجموع س��هام
بنگاهه��اي دولت��ي در هر فعاليت مش��مول گروه دو م��اده ( )2اين قانون به
اس��تثناء راه و راهآهن را به بخشهاي خصوصي ،تعاوني و عموميغيردولتي
واگذار نمايد.
تبص�ره  - 1دول��ت مجاز اس��ت به منظ��ور حفظ س��هم بهينه بخش
دولت��ي در فعاليتهاي گروه دو ماده ( )2اي��ن قانون با توجه به حفظ حاكميت
دولت ،اس��تقالل كشور ،عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني
سرمايهگذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد ( )%20ارزش اين فعاليتها
در بازار بيشتر نباشد.
تبصره  - 2بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راهآهن
هس��تند .سهم بهينهبخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن
مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه به پيش��نهاد مشترك وزارت را ه و ترابري و
وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي
اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي خواهد رسيد.
تبصره  - 3دولت مكلف اس��ت درحد مقابله با بحران نس��بت به تأمين
كاالهاي اساس��ي مانند گندم و س��وخت براي مدت معين ،تمهيدات الزم را
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بينديشد.
ج  -س��رمايهگذاري ،مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول
گروه سه مادة( )2اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.
تبصره  - 1خريد خدمات مالي ،فني ،مهندسي و مديريتي از بنگاههاي
بخشه��اي غيردولتي در فعاليتهاي گروه س��ه ماده ( )2اين قانون به ش��رط
حف��ظ مالكيت صددرص�� د ( )%100دولت طبق آئيننام��هاي كه ظرف مدت
شش ماه به پيشنهاد وزارت امو ر اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي
ذیربط به تصويب هيأت وزيران ميرسد ،مجاز است.
آئيننامه مربوط ب��ه كاالها و خدمات نظامي ،انتظاميو امنيتي نيروهاي
مس��لح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توس��ط وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم
خواهد شد.
تبص�ره  - 2فعاليته��اي حوزهه��اي س�لامت ،آم��وزش و تحقيقات و
فرهنگ مشمول اين قانون نيس��ت و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي
و غيردولت��ي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزهها
مطابق اليحهاي خواهد بود كه ظرف مدت يكس��ال از ابالغ اين قانون به
تصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد.
ماده  4ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين
ميشود :
الف – سرمايهگذاري ،مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يک مادة ()2
اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.
تبص��ره  -ورود دول��ت در اين فعاليتها با رعايت تبصرههاي ( )2و ( )3بند
(الف) ماده ( )3اين قانون مجاز است.
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ب -س��رمايهگذاري ،مالكيت و مديري��ت در فعاليتهاي گروه دو ماده ()2
اين قانون براي بخشهاي خصوصي ،تعاوني و مؤسس��ات عموميغيردولتي
مجاز است.
ج -فعاليت بخش��هاي خصوصي و تعاون��ي و عموميغيردولتي در موارد
مشمول گروه سه ماده ( )2اين قانون با رعايت تبصره ( )1بند «ج» ماده ()3
اين قانون مجاز است.
م�اده  5ـ بانكه��اي غير دولتي و مؤسس��ات مالي و اعتباري و س��اير
بنگاههاي واس��طه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأس��يس ش��ده
يا ميش��وند و بانكهاي دولتي كه س��هام آنها واگذار ميش��ود صرف ًا در قالب
ي سهاميعام مجاز به فعاليت هستند .سقف
ش��ركتهايس��هاميعام و تعاون 
مجاز تملك س��هام بهطور مستقيم يا غيرمس��تقيم براي هر شركت سهامي
عام يا تعاوني س��هاميعام يا هر مؤسسه و نهاد عموميغير دولتي دهدرصد
( )%10و براي اش��خاص حقيقي و س��اير اش��خاص حقوقي پنج درصد ()%5
تعيين ميشود .معامالت بيش از سقفهاي مجاز در اين ماده توسط هر يك
از اشخاص مذكور باطل و ملغياألثر است .افزايش سقف سهم مجاز از طريق
ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش
مازاد بر س��قف ،ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند
بود .افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه
ماه به سقفهاي مجاز اين ماده كاهش يابد.
تبصره  - 1اش��خاص حقيقي س��هامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و
اعضاء خانواده آنها شامل همسر ،فرزندان و همسران آنان ،برادر ،خواهر ،پدر
و مادر منحصراًتا س��قفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشترك ًا
بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.
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تبصره  - 2دولت مكلف اس��ت با پيش��نهاد بانك مركزي كه به تأييد
شوراي پول و اعتبار ميرسد ،اقدامات قانوني الزم را ظرف مهلت سه ماه در
خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.
تبص�ره  - 3بنگاههاي غير دولتي موج��ود موضوع اين قانون موظفند
ظرف يكس��ال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق
دهند.
تبص�ره  - 4تعاونيه��اي اعتب��اري قرضالحس��نه و صندوقه��اي
قرضالحس��نهاي كه منحصراً به امر قرضالحسنه ميپردازند ،از شمول اين
ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود ميباشند.
ماده  6ـ مؤسسات عمومي غير دولتي موضوع ماده ( )5قانون محاسبات
عموميمصوب  1366و اصالحات بعدي آن و ش��ركتهاي تابعه و وابسته آنها
حق مالكيت مس��تقيم و غيرمس��تقيم مجموع ًا حداكثر تا چهل درصد ()%40
سهم بازار هر كاال و يا خدمت را دارند.
تبصره  - 1تأديه بدهيهاي دولت به اين مؤسس��ات ،نهادها و شركتها
از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقفهاي مقرر در
اين قانون مجاز است.
تبصره - 2وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف اس��ت بر حسن اجراء
اي��ن م��اده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مش��اهده موارد مغاير ،آن را
به ش��ورايعالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44جهت اتخاذ
تصميم اعالم نمايد.
م�اده  7ـ به منظور تس��هيل و تس��ريع در امر س��رمايهگذاري و صدور
مج��وز فعاليتهاي اقتص��ادي براي بخشهاي غيردولت��ي در قلمروهاي مجاز،
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ي شهر،
دس��تگاههاي دولتي موضوع ماده ( )86اين قانون ،ش��وراهاي اس�لام 
شهرداريها و مجامع و اتحاديههاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه
ب و كار
مق��ررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهاي س��رمايهگذاري و كس�� 
ب��ا رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري ،تس��هيل ش��رايط دريافت مجوزها و
شفافس��ازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين
قانون به گونهاي اصالح ،تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده
روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتب ًا داده شود .در صورت مثبت
بودن پاس��خ ،مرجع ذیربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم
ص��ورت هزينه هاي قانوني را کتب ًا به متقاضي اعالم و پس از دريافت مدارک
کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعالم شده ،حداکثر ظرف يک
ماه نس��بت به انجام کار ،صدور پروانه ،مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي ،اقدام
ک ماه
نمايد .چنانچه هر يک از مراجع مس��ؤول ص��دور پروانه يا مجوز طي ي 
فوقالذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد ،با موافقت ستاد سرمايهگذاري استان
براي يك بار و حداکثر يکماه ديگر فرصت خواهد يافت.
تبصره  - 1در صورت منفي بودن پاس��خ ،مرجع ذیربط موظف اس��ت
علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعالم نمايد.
تبص�ره  - 2در ص��ورت مثبت بودن پاس��خ ،چنانچ��ه مرجع ذیربط در
پايان مدت اعالم ش��ده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن
پاسخ ،چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد
سرمايهگذاري استان قابل طرح است.
ستاد سرمايهگذاري اس��تان به رياست استاندار يا معاون برنامهريزي وي
و رؤس��اي سازمانهاي صنايع و معادن ،جهاد كشاورزي ،كار و امور اجتماعي،
بازرگاني ،امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيطزيست
هر اس��تان تشکيل ميش��ود .اين ستاد مكلف اس��ت ظرف مدت پانزده روز
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از تاري��خ دريافت اعتراض ،به موضوع در چهار چوب مقررات دس��تگاههاي
ذیربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض ،رئيس ستاد دستور تجديد
رس��يدگي به تقاض��اي متقاضي را صادر ميکند و فرد ي��ا افراد متخلف را به
هي��أت تخلفات اداري ذیربط معرفي مينمايد .چنانچه هيأت ،تخلف اينگونه
افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي«د» به بعد ماده ( )9قانون
رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب  )1372/9/7محكوم خواهند شد .جلسات
س��تاد با حضور دو سوم اعضاء رس��ميت دارد و تصميمات آن با رأي اکثريت
مطلق حاضرين معتبر است.
در م��واردي كه طرح متقاضي به موافقت دس��تگاههاي فرا اس��تاني نياز
داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذیربط
فوقالذکر به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر
در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.
تبصره  - 3وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف اس��ت ظرف ش��ش
ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري
يا بهرهبرداري يا نظاير آن كتاب راهنماي س��رمايهگذاري در كليه فعاليتهاي
اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف
مجوزهاي غير ض��روري ،آن را مورد تجديد نظر قرار دهد .اين کتاب راهنما
تنها مستند تعيين تکاليف متقاضيان سرمايهگذاري است .هيچ نهاد و مرجعي
ح��ق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه ،مدارك يا ش��رايطي بيش��تر از موارد
مصرح در آن را مطالبه كند.
تبص�ره  - 4رئي��س جمهور موظف اس��ت هيأتي را مأم��ور نظارت بر
مقرراتزدايي و تسهيل ش��رايط صدور مجوزها و پروانهفعاليتهاي اقتصادي
نمايد .اين هيأت مكلف اس��ت براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به
تغيير قوانين است ،لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.
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تبصره  - 5كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي
صادر ميكنند ،موظفند هر ش��ش ماه يكبار اطالعات مربوط به مجوزهاي
ص��ادره و واحدهاي فعال در هر كس��ب و كار را ك��ه ورود به آنها به مجوز يا
پروان��ه نياز دارد در اختي��ار متقاضيان قرار داده و براي اطالع عموم منتش��ر
نمايند.
آئيننامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصاديو دارايي ظرف
مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
م�اده  8ـ ه��ر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي ب��ا فعاليت اقتصادي
گروه يك و دو ماده ( )2اين قانون مقررشود ،عين ًا و با اولويت براي بنگاه يا
فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي ،تعاوني و عمومي غيردولتي بايد
در نظر گرفته شود.
تبصره  -دولت مكلف اس��ت ظرف س��ه ماه پس از تصويب اين قانون
كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.
فصل سوم  -سياستهاي توسعه بخش تعاون
ماده  9ـ به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست
و پنج درصد ( )%25تا پایان س��ال  ،1393دولت موظف است اقدامات زیر را
معمول دارد:
الف -س��ند توسعه بخش تعاون توس��ط وزارت تعاون با همكاري وزارت
جهادکشاورزي ،سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،وزارت امور اقتصادي
و داراي��ي ،وزارت بازرگان��ي ،بانك مركزي جمهوري اس�لاميايران و اطاق
تعاونمركزي جمهوري اس�لاميايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل
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به س��هم بيست و پنجدرصد ( )%25و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين
شده باشد ،تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم ميشود .اين سند بايد
مبناي تدوين بودجههاي ساالنه قرار گيرد.
ب -در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي
را – ب��هجز مالياتها  -ارائه ميكند ،اين حمايت براي تعاونيها بيس��تدرصد
( )%20بيش از بخش غيرتعاوني خواهد بود.
ج – ع�لاوه بر حمايت موضوع بند«ب» اين م��اده ،حمايتهاي زير در
ي تعاوني انجام خواهد گرفت:
شركتها 
 - 1كمك بالعوض و پرداخت تسهيالت قرضالحسنه براي تأمين تمام
يا بخش��ي از آورده ش��ركتهاي تعاوني كه اعضاء آن در زمان دريافت
اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.
 - 2تخفيف حقبيمه س��هم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به
ت درصد (.)%20
ميزان بيس 
 - 3ارائه مش��اوره ،كمك به ارتقاء بهرهوري ،آموزش كارآفريني ،مهارت،
كارآموزي ،بهصورت رايگان.
 - 4پرداخت يارانه سود تسهيالت بانكي و ساير هزينههاي سرمايهگذاري
اوليه براي راهاندازي شركت تعاوني.
 - 5كمك ب��ه انجام مطالعات ،تهيه طرح ،راه ان��دازي بانك اطالعاتي،
تملك و آمادهسازي اراضي.
د  -كمك به تش��كيل شركتهاي تعاوني س��هاميعام و تعاونيهاي
فراگي��ر ملي ب��راي فقرزدايي و ايجاد و گس��ترش اتحادي��ه تعاوني
تخصصي.
هـ  -حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.
و  -تأس��يس بانك توس��عه تعاون با س��رمايه اوليه معادل پنج هزار
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ميليارد ريال از محل حس��اب ذخيره ارزي توس��ط دولت براي تأمين
منابع سرمايهاي بخش تعاون.
اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون
با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيش��نهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت
امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرس��د .وزير تعاون رئيس
ي بانك مذكور خواهد بود.
مجمع عموم 
تبصره  - 1صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصالح
اساس��نامه به صندوق ضمانت س��رمايهگذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد
شعبه ،تبديل ميشود.
شعب صندوق با كليه امكانات ،دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه
تعاون واگذار ميشود.
تسويهحساب فيمابين صندوق و بانك توسط كار گروهي متشكل از وزير
تع��اون ،وزير اموراقتصاديودارايي ،رئيس س��ازمان مديريت و برنامهريزي
كشور ظرف حداكثر سهماه پس از واگذاري شعب انجام ميگیرد.
تبصره  - 2س��هم دولت از س��ود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي
تأمين بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون صرف ميشود.
تبص�ره  - 3حمايته��اي مذك��ور در اين ماده مانع از اختصاص س��اير
حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان ،افراد تحت پوشش نهادهاي
حمايتي ،ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.
ز -منابع الزم بــــــراي اجراء اين ماده در بودجه س��االنه در رديف
مس��تقلي تحت عنوان « ش��كل گيري و توانمند س��ازي تعاونيها »
منظور خواهد شد.
ح -وزارت تع��اون موظ��ف اس��ت در جهت حذف مداخل��ه دولت در
امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياس��تهاي توسعه بخش ،با

146

 /قانون اصل 44

همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسالميايران ظرف شش ماه
پس از تصويب اين قانون ،نس��بت به بازنگ��ري در قوانين و مقررات
حاك��م بر بخش تعاون��ي اقدام و لوايح مورد ني��از را به هيأت وزيران
پيشنهاد نمايد.
ماده  10ـ كليه شركتها و اتحاديههاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا
ل و نه درصد ( )%49سهام خود را با امكان
هنگام افزايش سرمايه تا سقف چه 
ي و پنج ( )%35كل آراء و تصدي كرس��يهاي هيأت
اعمال رأي حداكثر تا س�� 
مديره به همين نس��بت به ش��رط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف
معين براي س��هم و رأي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد
شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند .فروش به اشخاص
غير ايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايهگذاري خارجي باشد.
همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديههاي تعاوني
تخصص��ي در چهارچوب مواد ( )61و ( )62قانون ش��ركتهاي تعاوني مصوب
سال  1350و بدون رعايت تبصره « »2ماده ( )43قانون بخش تعاوني اقتصاد
جمهوري اسالمي ايران مصوب 1370اقدام نمايند.
در مجمع عمومي انواع اتحاديههاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با
تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معامالت آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها
وفق اساسنامه تعيين ميگردد.
معامالت مديران ش��ركتهاي تعاوني و اتحاديههاي تعاوني مشمول ماده
( )129قانون تجارت خواهد بود.
ماده  11ـ متن زير به عنوان تبصره « »6به ماده ( )105قانون مالياتهاي
مستقيم مصوب  1366و اصالحات بعدي آن الحاق ميگردد:
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تبصره  _ 6درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديههاي تعاوني
متعارف و ش��ركتهاي تعاوني سهاميعام مشمول بيست و پنج درصد ()%25
تخفيف از نرخ موضوع اين ماده ميباشد.
م�اده  12ـ وزارت تع��اون موظف اس��ت تمهي��دات الزم را به منظور
تش��كيل و توسعه تعاونيهاي سهاميعام با رعايت شرايط زير معمول داشته
و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد:
 - 1حداكثر س��هم هر ش��خص حقيقي ،مس��تقيم و غيرمستقيم در زمان
تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند.
 - 2اش��خاص حقوقي سهامدار ش��ركت تعاوني سهاميعام ،هرگاه خود
ي عام باشند حداكثر حق
ش��ركت تعاونيفراگير ملي يا تعاوني سهام 
مالكي��ت دهدرصد ( )%10س��هام را دارند .س��اير اش��خاص حقوقي
متناسب با تعداد س��هامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق
مالكيت پنج درصد ( )%5از سهام را دارند.
 - 3هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين
قانون در مناطق كمتر توس��عه يافته تا چهل و نه درصد ( )%49و در
س��اير مناطق تا بيس��ت درصد( )%20فعاليتهاي مج��از در اين قانون
مجاز به مش��اركت با تعاوني از منابع داخلي خود هس��تند .مؤسسات
عموم��ي غي��ر دولتي نيز هر يك تا بيس��ت درص��د ( )%20و جمع ًا تا
چهلون ه درصد( )%49مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال س��هم مجموع بنگاهها و مؤسس��ات عموميغير دولتي و
ش��ركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در
كرسيهاي هيأت مديره نبايد از چهل و نهدرصد ( )%49بيشتر گردد.
 - 4در زمان افزايش سرمايه ،در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از
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حق تقدم خود اس��تفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد
اين سهام تقدم دارند.
 - 5مجامع عمومي در تعاوني س��هامي عام كه تعداد س��هامداران آن از
پانصد نفر بيش��تر باش��د با بلوكبندي برگزار خواهد ش��د .هر يك از
سهامداران مخيرند از طريق بلوك ،نماينده انتخاب كنند و يا مستقيم ًا
در مجم��ع عمومي حضور يابند .براي رعايت حقوق س��هامداران خرد
نحوه بلوكبندي در آئيننامهاي تعيين ميش��ود كه مش��ترك ًا توسط
وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش��نهاد و به تصويب
هيأت وزيران ميرسد.
 - 6كليه س��هام ،با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در
دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به
تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز
كند .هر توافقي بر خالف حكم اين بند باطل و بالاثر خواهد بود.
 - 7ش��ركتهاي تعاوني سهاميعام ميتوانند به عضويت اطاقهاي تعاون
درآيند.
فصل چهارم  -ساماندهي شركت هاي دولتي
ماده  13ـ بهمنظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و
افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده ()3
اين قانون در بخش دولتي باقي ميمانند دولت مكلف است:
الف -كليه امور مربوط به سياس��تگذاري و اعم��ال وظايف حاكميتي را
كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين ميشود
طي دو س��ال از تاريخ تصوي��ب اين قانون از ش��ركتهاي دولتي منفك و به
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وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تخصصي ذیربط محول كند.
تبصره  -تبديل وضعيت كاركنان ش��ركتهاي موضوع اين بند با رعايت
حقوق مكتس��به در قالب آئيننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
ب -شركتهايي كه دولتي باقي ميمانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل
ميشوند به استثناي بانكها و بيمهها صرف ًا در دو قالب فعاليت خواهند كرد:
 )1ش��ركت مادر تخصصي يا اصلي كه س��هامدار آن مستقيم ًا دولت و يا
س جمهور است.
رئيس مجمع عمومي آن رئي 
 )2ش��ركتهاي عمليات��ي يا فرعي كه س��هامداران آنها ش��ركتهاي مادر
تخصصي يا اصلي هس��تند .تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي
ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه او ًال در محدودهاي
كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثاني ًا صددرصد ( )%100سهام
شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.
تبصره  - 1مش��اركت و س��رمايهگذاري هر ش��ركت دولتي در س��اير
ش��ركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز اس��ت كه موضوع فعاليت ش��ركت
س��رمايهپذير با فعاليت شركت سرمايهگذار مرتبط باش��د و دولت جواز آن را
صادر كند .اين حكم ش��امل بانكها ،مؤسس��ات اعتباري ،بيمهها و شركتهاي
سرمايهگذاري آنها نميشود.
تبصره  - 2ميزان و چگونگي مالكيت س��هام ساير بنگاههاي اقتصادي
توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به
تصويب هيأت وزيران خواهد رس��يد ولي در هر صورت سرمايهگذاري بانكها
در بنگاههاي ديگر نبايد به گونهاي باش��د ك��ه در اختصاص منابع بانكي به
متقاضيان تسهيالت ،خللي ايجاد نمايد.
تبصره  - 3افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي
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دولتي تنها با پيش��نهاد مش��ترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و س��ازمان
مديريت و برنامهريزيكش��ور و تصويب هيأت وزيران مجاز اس��ت .بانكها و
بيمههاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.
تبصره  - 4دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب
اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در
جريان واگذاري قرار ميگيرند به تصويب مراجع ذيصالح برسد.
تبصره  - 5دولت موظف اس��ت آئيننامهها و دستورالعملهاي مغاير با
موضوع اين ماده و تبصرههاي آن را ملغياالثر اعالم نمايد.
ماده  14ـ عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه
حداكثر تا پايان سال  1393كليه واگذاريها خاتمه يابد.
ماده  15ـ دولت موظفاست حداكثر ظرف شش ماه زمينههاي تأسيس
انجمنهاي صنفي  -حرفهاي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد.
اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفهاي ،اصول اخالقحرفهاي و
توسعه علميو تكنولوژي در رشتههاي مرتبط فعاليت مينمايند .دستگاههاي
اجرائ��ي موظفند در تدوين و اصالح ضوابط و مق��ررات از اين انجمنها نظر
مشورتي اخذ نمايند.
ماده  16ـ بهمنظور حمايت از نيروي انس��اني ،حفظ س��طح اشتغال و
اس��تمرار توليد در بنگاههاي مش��مول واگذاري ،هيأت واگذاري مكلف است
كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري،در برابر بيكاري بيمه نمايد و به
تناسب اقدامات زير را انجام دهد:
 - 1بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد ( )9و ( )10قانون بازسازي و
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نوسازي صنايع مصوب  1385 /10/26كه براي اين بنگاهها تا پايان
سال  1393تمديد ميگردد.
 - 2بازخريد بر اساس توافق.
 - 3پ��س از اقدامات فوق ،تعداد كاركنان هر ش��ركت قابل واگذاري را
در س��ند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه
مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان
خويش را ندارند.
 - 4براي خريداران ش��ركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را
پس از واگذاري افزايش دهند مش��وقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله
تخفيف در اصل قيمت اعالم نمايد.
 - 5آموزش و به كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راس�� ًا و يا به
كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي و غير مالي.
تبصره  - 1اعمال مش��وقهاي مالي و يا غير مالي موضوع اين ماده بر
اس��اس دس��تورالعملي خواهد بود كه به پيش��نهاد هيأت واگذاري به تصويب
ش��وراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي
خواهد رسيد.
تبص�ره  - 2خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مش��وقهاي مالي و
يا غير مالي ،برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي
كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.
فصل پنجم  -فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي
م�اده  17ـ كلي��ه دس��تگاههاي دولتي موضوع م��اده ( )86اين قانون
ش ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول
مكلفند ظرف ش�� 
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گروهه��اي ( )1و ( )2م��اده ( )2اي��ن قانون را در هر بازار بر اس��اس عواملي
از جمل��ه اندازه ش��ركت ،فنآوري ،وضعي��ت مالي ،روابط صنعت��ي و ميزان
حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه بندي نموده
و فهرس��ت شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره « »1ماده ( )3اين
قانون ،پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني ،فهرست اموال
منق��ول و غيرمنقول ،كليه اطالعات و مدارك الزم و آخرين صورتهاي مالي
حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.
ال��ف  -وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف اس��ت اطالعات و مدارك
و صورتهاي مالي مربوط ب��ه بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و
توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.
ب -وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي مكلف اس��ت در ص��ورت تقاضاي
خري��دار ،اطالعات ،مدارك و صورتهاي مالي تأييد ش��ده را در اختيار
آنها قرار دهد.
ج -س��ازمان خصوصي س��ازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي
فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري
را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمانبندي مش��خص دو
ماهه انجام دهد.
آئيننام��ه اجرائ��ي اي��ن ماده ش��امل نح��وه طبقهبندي بنگاهه��ا ،تأييد
صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت
امور اقتصاديو دارايي حداكثر ظرف مدت س��ه ماه به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
تبص�ره  - 1تخل��ف از احكام اي��ن ماده و يا ارائ��ه اطالعات ناقص يا
نادرست يا كتمان اطالعات مشمول حكم ماده ( )85اين قانون است.
تبصره  - 2اعضاء هيأت مديره ،مدير عامل و ساير مديران بنگاههايي
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ك��ه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتش��ار گزارشهاي مالي غير واقع ،جهت
پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محس��وب و به مجازاتهاي
مقرر در مواد ( )72و ( )75اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره  - 3س��ازمان خصوصيس��ازي مكلف است خس��ارات ناشي از
كتم��ان وقايع مالي و يا انتش��ار گزارشهاي مالي غي��ر واقع را با رأي مراجع
ذیربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.
ماده  18ـ جهت تس��هيل امر واگذاري بنگاههاي مش��مول واگذاري،
از زمان تصويب فهرس��ت بنگاهها توس��ط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام
ميشود:
 - 1كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي
و دارايي منتقل ميشود.
 - 2از زم��ان تصويب واگذاري ،هر گونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي
ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف
غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.
 - 3به هيأت واگذاري اجازه دادهميشود در اساسنامه و مقررات حاكم بر
شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (صرف ًا در مدت يك سال
و قابل تمديد تا دو س��ال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در
واگذاري و اداره ش��ركتها ،اصالحات الزم را انجام دهد .در دوره زماني
مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
 - 4وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم اس��ت كليه شرايط الزم را براي
عرضه در ب��ورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مش��مول بند «الف»
ماده ( )20اين قانون فراهم نمايد.
 - 5در اج��راء اي��ن قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز اس��ت آن
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دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري
را كه به صورت ش��ركت مس��تقل اداره نميش��وند و يا در قالب غير
ش��ركتي اداره ميش��وند و به نحو موجود قابل واگذاري نميباشند و
صرف ًا به منظور واگذاري ،ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده
و س��پس نس��بت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با
رعايت تبصرهه��اي « »2و « »3بند«الف» ماده ( )3اين قانون اقدام
نمايد .اين حكم تا پايان سال  1392معتبر است.
تبص�ره  -وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي جهت ام��ر واگذاري بنگاهها
ميتوان��د از خدم��ات حقوقي و فني اش��خاص حقيقي و حقوق��ي دولتي و يا
غيردولتي حسب مورد استفاده كند.
ماده  19ـ هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين
ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط
تمليك ،فروش تمام يا بخش��ي از سهام ،واگذاري اموال) و واگذاري مديريت
(اجاره ،پيمان��كاري عمومي و پيمان مديريت) ،تجزي��ه ،واگذاري ،انحالل و
ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد.
ال�ف  -واگذاري :در مواردي كه ش��رايط واگ��ذاري از هر جهت آماده
است ،هيأت واگذاري رأي به واگذاري ميدهد.
ب  -بازس�ازي س�اختاري :در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه
فراهم نباش��د ولي با انجام اصالحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري ميشود،
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مش��خص
ميكند ،بنگاه را حداكثر ظرف يك س��ال بازس��ازي س��اختاري نمايد .دوره
بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.
همچني��ن در م��وارد نياز ،هيأت واگذاري ميتواند نس��بت به دادن مجوز
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ق��رارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخشهاي غيردولتي،
موافقت نمايد .در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهرهبرداري
از شركت مورد اجاره را دقيق ًا مشخص نمايد و پس از بررسي صالحيت فني و
علمياز طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.
ج  -تجزيه :در مواردي كه واگذاري ش��ركت دولتي در چهارچوب بند
( )12ماده( )1اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري ش��ركت دولتي به
ت واگذاري ميتواند در جهت كاهش سهم
بخشهاي غيردولتي ميشود ،هيأ 
بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهرهوري آن ،نسبت به تفكيك و تجزيه
شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.
د ـ ادغام :دولت ميتواند چند ش��ركت قاب��ل واگذاري دولتي را درهم
ادغام كند و س��پس ب��ه وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نس��بت به
واگذاري آن اقدام نمايد.
هـ  -تحصيل :دولت ميتواند سهام چند شركت قابل واگذاري (تحصيل
شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري
ديگر (تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي
اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.
و  -انحالل :در مواردي كه بازس��ازي س��اختاري بن��گاه قابل واگذاري
مقدور نباشد و پس از سه بار آگهي ،واگذاري شركت ممكن نگردد ،يا ارزش
خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحالل آن مناسب
تشخيص داده شود ،هيأت واگذاري ميتواند رأي به انحالل شركت دهد.
ز -هب�ه يا صلح غيرمعوض :در چهارچوب مجوزهاي قانوني ،دولت
ميتواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو
ماده ( )2اين قانون كه غير قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي
غيردولتي مش��روط بر اين كه ش��ركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف

156

 /قانون اصل 44

مؤسسه مذكور باش��د ،تصميمگيري نمايد .آئيننامه اجرائي اين ماده مشترك ًا
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
تهيه و ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره  - 1نقل و انتقال س��هام ،س��هم الش��ركه ،حقوق مالكانه و حق
تقدم بنگاههاي مش��مول واگذاري در فرايند تجزيه ،ادغام ،تحصيل و انحالل
لو
تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نش��ده باش��د از پرداخت ماليات نق 
انتقال معاف اس��ت .بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار ميشوند يا بين
ل و انتق��ال مييابند تا زمان واگذاري نيز از ش��مول
دس��تگاههاي اجرائي نق 
ماليات نقلو انتقال معاف هس��تند .همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين
سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقلو انتقال معاف است.
تبصره  - 2پرداخت هر گونه غرامت ،خس��ارت و نظاير آن در ارتباط با
موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده
دولت است.
ح  -نحوه واگذاري طرحهاي نيمهتمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول
ماده ( )3اين قانون به شرح زير خواهد بود:
 - 1واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،
 - 2مش��اركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمهتمام به عنوان سهم
دولتي ،و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد
از بهرهبرداري آن،
 - 3واگ��ذاري حق بهرهبرداري از س��هم دولتي در ط��رح به بخش غير
دولتي،
 - 4واگ��ذاري حق بهرهبرداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل
طرح براي مدت معين متناسب با هزينههاي طرح،
تبص�ره  -طرحهايي كه توجيه فني ،اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي،
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اجتماعي و سياس��ي دارد از ش��ركتهاي قابل واگذاري دولتي ،منفك و توسط
دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده  20ـ هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيحبند (الف) و
رعايت ترتيب ،به روشهاي زير تصميم ميگيرد.
الف -فروش بنگاه از طريق عرضه عموميسهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،
ب -فروش بنگاه يا س��هام بلوكي از طري��ق مزايده عموميدر بازارهاي
داخلي و يا خارجي،
ج -فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره،
تبصره  - 1مجوز عرضه س��هام در بورس��هاي خارجي با رعايت قانون
تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري
اس�لاميايران ـ مص��وب  1384/9/1ـ به پيش��نهاد هيأت واگذاري توس��ط
ش��وراي عالي اجراء سياس��تهاي كلي اصل چهل وچهارم ( )44قانون اساسي
صادر ميشود.
تبص�ره  - 2در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده ،خريداري
وجود نداش��ته باش��د واگ��ذاري از طريق مذاك��ره به موج��ب مصوبه هيأت
واگذاري مجاز است .همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به
تعاونيهاي فراگير ملي در قالب س��هام عدالت ،درخصوص شركتهاي مشاور
و دان��ش پايه ك��ه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي مح��دودي بوده و ارزش
شركت عمدت ًا داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهاميعام كه در آنها
به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران
و كارشناس��ان متخصص همان بنگاه مجاز است .تشخيص شرايط مديران و
متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.
تبصره  – 3فروش اقساطي حداكثر پنج درصد ( )%5از سهام بنگاههاي
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مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد ()%5
به س��اير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز اس��ت .شرايط مديران
مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي ،توسط هيأت واگذاري تعيين ميشود.
تبصره  - 4وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف اس��ت در زمان عرضه
سهام بنگاههايي كه با روشهاي «ب» و «ج» اين ماده واگذار ميشوند ترتيبي
اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان ،بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.
تبصره  - 5در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تش��ويق و حمايت از
سرمايهگذاري خارجي مصوب  1380الزامياست.
ماده  21ـ قيمتگذاري و زمانبندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي
متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:
ال��ف  -در م��ورد واگذاري از طريق عرضه عموميس��هام ،قيمتگذاري
عرضه اولين بسته از سهام هر شركت ،اندازه بسته سهام ،روش انتخاب
مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي ،زمان
مناس��ب عرضه سهام حس��ب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي
با پيشنهاد س��ازمان خصوصيسازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين
خواهد ش��د .در عرضه عموميس��هام رعايت قانون بازار اوراق بهادار
ي اسالمي ايران ـ مصوب 1384/9/1ـ الزامياست.
جمهور 
ب  -در م��ورد فروش داراييها ،قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت ،تعيين
قيمت فروش داراييها ،تعيين مي��زان مالاالجاره و حقالزحمه پيمان
مديريت و ساير ش��رايط الزم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و
مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معامالت دولتي
به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.
تبص�ره – مزاي��ده يك مرحل��هاي و دومرحل��هاي در چهارچوب قانون
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مناقصات مصوب  1383مجلس ش��وراي اسالميقابل اجراء است در صورت
تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون ،قوانين و مقررات ناظر بر معامالت
دولتي مجري است.
م�اده  22ـ س��ازمان خصوصيس��ازي ميتوان��د از خدم��ات بانكها و
ش��ركتهاي تأمين سرمايه و س��رمايهگذاري جهت تعهد پذيرهنويسي يا تعهد
خريد س��هام استفاده نمايد .اينگونه مؤسسات ميتوانند سهام عرضه شده را
در چهارچوب قرارداد پذيرهنويس��ي كه به تأييد هيأت واگذاري خواهد رس��يد
خريداري نمايند.
دس��تورالعمل اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين
قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
تبصره  -به س��ازمان خصوصيس��ازي اجازه داده ميشود ،حقالزحمه
بانكها ،مؤسس��ات اعتباري و ش��ركتهاي تأمين س��رمايه طرف قرارداد خود،
كه تعهد پذيرهنويس��ي يا تعهد خريد س��هام را به عهده ميگيرند به صورت
درص��دي از ارزش كل معامله بپردازد .ضواب��ط پرداخت حقالزحمه مزبور در
دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهد شد.
ماده  - 23س��ازمان خصوصي س��ازي مكلف اس��ت پس از انجام هر
معامله ،در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها ،بالفاصله با انتشار
اطالعيه اي در روزنامه كثير االنتشار موارد زير را اعالم كند:
نام بنگاه و خالصه اطالعات مالي و مديريتي آن،
خالصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده،
نام مش��اور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصي سازي،
خدمات مشاوره اي داده اند،
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نام و نشاني خريدار،
نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است،
نام كارش��ناس رس��ميدادگستري يا مؤسس��ات خدمات مالي كه قيمت
گذاري بنگاه را انجام دادهاند.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليتهاي
واگذاري ساالنه طبق اين قانون را ،تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به اطالع
مجلس شوراي اسالميبرساند.
م�اده  24ـ وزير ،معاونان ،مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن
دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند ،اعضاء هيأت
واگذاري ،اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل ( )44قانون اساسي،
وزراء ،مشاوران ،معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و مؤسسات
تابعه و وابس��ته آنها مورد واگذاري قرار ميگيرد (حس��ب مورد) ،اعضاء هيأت
عامل ،رئيس و كاركنان س��ازمان خصوصيسازي و اعضاء شركتهاي مشاور
و كميتهه��اي فني و تخصصي دس��تاندركار واگذاري ح��ق ندارند بهطور
مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام ،سهم الشركه ،حق تقدم ناشي از سهام
و سهمالش��ركه ،حقوق مالكانه و حق بهرهبرداري مديريت قابل واگذاري را،
خريداري نمايند.
تبصره  - 1كليه معامالت و واگذاريهايي كه بر خالف حكم اين ماده
صورت ميگيرد ،باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد
معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.
تبصره  - 2حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح
مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب  1337و اصالحات بعدي
آن تسري مييابد.
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ماده  25ـ س��ازمان خصوصيس��ازي قبل از واگذاري س��هام كنترلي
شركتهاي دولتي ،حسب مورد ش��رايطي نظير سرمايهگذاري جديد در همان
ش��ركت ،ارتقاءكارايي و بهرهوري ش��ركت ،تداوم توليد و ارتقاء س��طح آن،
ارتق��اء فناوري و افزايش يا تثبيت س��طح اش��تغال در بن��گاه را ،در واگذاري
ش��رط مينمايد .چنانچه خريدار به ش��رايط عمل نمايد به پيش��نهاد سازمان
خصوصيسازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا
دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.
انتقال قطعي س��هام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين
تعه��دات خواه��د بود .نحوه اخذ تعهدات و درج اين ش��روط توس��ط طرفين
براس��اس دس��تورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به
پيش��نهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه از تصويب قانون به تصويب
هيأت واگذاري خواهد رسيد.
م�اده  26ـ وزي��ر ام��ور اقتصادي و داراي��ي ميتواند رئيس س��ازمان
خصوصيس��ازي را بهعنوان نماينده تاماالختيار خود در اعمال تمام يا بخشي
از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.
ماده  27ـ اساس��نامه سازمان خصوصيس��ازي با توجه به مأموريتهاي
جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
تبصره  - 1سازمان خصوصيسازي مجاز است با تصويب هيأت وزيران
تا سقف پستهاي سازماني مصوب ،كارمند استخدام نمايد.
تبص�ره  - 2دس��تگاههاي اجرائي مكلفند بنا به درخواس��ت س��ازمان
خصوصيسازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند.
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تبص�ره  - 3س��ازمان خصوصيس��ازي مجاز اس��ت از خدمات فني و
تخصصي كارشناس��ان ،اش��خاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي به
شكل ساعتي و كار معين استفاده كند.
تبصره  - 4دولت مجاز اس��ت براي آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي،
ترغيب و تش��ويق و پاداش كاركنان س��ازمان خصوصي س��ازي ،هر س��اله
ي��ك رديف اعتبار در قان��ون بودجه منظور نمايد .اعتب��ارات اين رديف طبق
آئيننام��هاي كه به پيش��نهاد هيأت واگذاري به تصويب ش��وراي عالي اجراء
سياس��تهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي خواهد رسيد هزينه
ميشود.
م�اده  28ـ منابع مالي و ش��رايط تأمي��ن مالي مورد ني��از براي اجراء
سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي به شرح زير است:
 - 1وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالميايران
مكلفند س��االنه حداق��ل ده ميلي��ارد ( )10/000/000/000دالر خط
اعتباري جهت تأمين مالي س��رمايهگذاريهاي بخشهاي غيردولتي از
خارج از كشور فراهم نمايند.
 - 2دولت مكلف است سياستهايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء
حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسالميايران و بانكهاي
عامل چهل درصد ( )%40از مانده حس��اب ذخيره ارزي سال پيش را
ب��ه بخش غيردولتي اختص��اص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين
بخش و داش��تن طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان
پرداخت نمايد .در هر صورت سهم بخش غيردولتي در هر سال نبايد
از چهل درصد ( )%40برداش��ت از حس��اب ذخيره ارزي در آن س��ال
كمتر باشد.
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 - 3ب��ه هي��أت امناء حس��اب ذخي��ره ارزي و بانك مرك��زي جمهوري
اس�لاميايران اجازه داده ميش��ود بهمنظور افزايش سهم تسهيالت
ارزي به بخش غيردولتي ،بخش��ي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز
بانك مركزي جمهوري اس�لاميايران را بهعنوان سپرده در بانكهاي
عام��ل جهت باز ك��ردن خط اعتباري ارزي توس��ط بانكهاي عامل و
بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيالت بيشتر منظور نمايد.
م�اده  29ـ باتوج��ه ب��ه بن��د (د) سياس��تهاي كلي ،وج��وه حاصل از
واگذاريهاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادر تخصصي و عملياتي
به حس��اب خاصي نزد خزانهداري كل كش��ور واريز و در م��وارد زير مصرف
ميشود:
 - 1ايج��اد خوداتكائي براي خانوادههاي مس��تضعف و محروم و تقويت
تأمين اجتماعي،
 - 2اختصاص س��ي درص��د ( )%30از درآمدهاي حاص��ل از واگذاري به
تعاونيهاي فراگير ملي بهمنظور فقرزدايي ،شامل تخفيفهاي موضوع
ماده ( )34اين قانون،
 - 3ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته،
 - 4اعطاء تس��هيالت (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي
و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار
شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق
كمتر توسعهيافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون،
 - 5مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه
( )%49بهمنظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته،
 - 6تكميل طرحهاي نيمهتمام ش��ركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم

164

 /قانون اصل 44

اين قانون،
 - 7ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزههاي نوين با فناوري پيش��رفته
و پرخطر،
 - 8بازسازي ساختاري ،تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها جهت
واگذاري.
تبصره  - 1اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه س��االنه در جدولي
واحد درج خواهد شد.
تبصره  - 2آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سهماه از تصويب اين
قانون توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري س��ازمان مديريت و
برنامهريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
م�اده  30ـ م��واد ( )20تا ( )24قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالميايران تنفيذ ميگردد.
تبصره  - 1دستورالعمل اجرائي موضوع ماده ( )24قانون مزبور حداكثر
ظرف مدت س��هماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و
دارايي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.
تبصره  - 2مصوبات اين ش��ورا در اجراء اصول هش��تاد و پنجم ( )85و
يكصد و س��ي و هشتم ( )138قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران براي
رياس��ت مجلس شوراي اسالمي ارسال ميگردد .در صورت اعالم مغايرت از
س��وي رئيس مجلس شوراي اسالمي ،شورا موظف است نسبت به اصالح يا
لغو مصوبات خود اقدام كند.
م�اده 31ـ ارتباط اس��تخداميكاركنان بنگاههاي دولتي واگذارش��ده با
دس��تگاههاي اجرائي ذیربط قطع ميگردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي
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دولتي كه از نظر مقررات بازنشس��تگي تابع صندوقهاي خاص بازنشس��تگي
وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي
آنها با دس��تگاههاي اجرائي ذیربط در اجراء سياس��تهاي فروش سهام ،قطع
ميگردد ،ميتوانند در صورت ادامه اش��تغال در واحدهاي فروخته ش��ده و با
رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك س��هم بيمه شده و كارفرما
همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبص�ره  -كليه قوانين و مقررات مربوط به كس��ر حق بيمه و اختيارات
س��ازمان تأمي��ن اجتماعي در ام��ور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناش��ي از
ديرك��رد پرداخت حق بيمه از جمله م��واد ( )49و ( )50قانون تأمين اجتماعي
مصوب  1354نسبت به افراد و صندوقهاي فوق مجري خواهد بود.
ماده  32ـ قوه قضائيه مكلف اس��ت براي رسيدگي به تخلفات و جرائم
ناش��ي از اجراء اينقانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس�لاميايران
ـ مص��وب  1384/9/1ـش��عب خاصي را تعيين كند .اين ش��عب منحصراً به
دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مينمايد.
تبصره  -قوه قضائيه مكلف اس��ت اليحه رسيدگي به تخلفات و جرائم
موض��وع اين قانون را حداكثر ظرف مدت ش��ش ماه از تصويب اين قانون از
طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.
ماده  33ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف به انطباق
نظام هاي ارزيابي کيفيت با اس��تانداردهاي بي��ن المللي و اعمال تدريجي و
قانونمند آن در کليه بنگاههاي اقتصادي ميباش��د .آئيننامه اجرائي اين ماده
ش��امل زمان بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
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فصل ششم  -توزيع سهام عدالت
ت گسترش مالكيت عمومي بهمنظور تأمين
ماده  34ـ در اجراء سياس�� 
عدالت اجتماعي ،دولت مجاز است تا چهل درصد ( )%40مجموع ارزش سهام
بنگاهه��اي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده ( )2اين قانون را
با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:
الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستانش��ينان و عشاير،
پنجاهدرصد ( )%50تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.
ب ـدر مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا دهسال حسب مورد داده خواهد شد.
تبص�ره  - 1مبناء قيمتگذاري ،قيمت فروش نقدي س��هام در بورس
خواهد بود.
تبص�ره  - 2تخفيفه��اي مذك��ور در بند «الف» اين ماده به حس��اب
كمكهاي بالعوض به اقشار كم درآمد منظور ميشود.
تبص�ره  - 3وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي مكلف اس��ت با همكاري
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذیربط حداكثر ظرف مدت يك
س��ال پس از تصويب اين قانون ،افراد مش��مول اين ماده را با ساز و كارهاي
علميو دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشموالن را فراهم نمايد.
ماده  35ـ مش��مولين بندهاي «ال��ف» و«ب» ماده ( )34اين قانون در
قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از تركيب آنها شركتهاي
ي سهامي تشكيل و براساس قانون
سرمايهگذاري استاني به صورت شركتها 
تجارت فعاليت ميكنند .دولت موظفاس��ت جهت پذيرفته شدن شركتهاي
مذكور در بورس اوراق بهادار كمكهاي الزم را انجام دهد.
ماده  36ـ س��ازمان خصوصيسازي موظف اس��ت سهام موضوع ماده
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( )34از هر بنگاه قابل واگذاري را مس��تقيم ًا بين ش��ركتهاي س��رمايهگذاري
استاني تقسيم كند .سهم هر يك از شركتهاي سرمايهگذاري استاني متناسب
با تعداد اعضاء تعاونيهاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.
تبصره  - 1نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصيسازي به شركتهاي
سرمايهگذاري استاني از ماليات معاف است.
تبصره  - 2افزايش س��رمايه در شركتهاي سرمايهگذاري استاني ناشي
از دريافت س��هام از س��ازمان خصوصيس��ازي ،همچنين افزايش سرمايه در
شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايهگذاري
استاني مربوط از اين محل ،از ماليات معاف است.
ماده  37ـ فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايهگذاري استاني
قبل از ورود اين ش��ركتها به بورس به ميزاني كه اقس��اط آن پرداخت شده يا
به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز
است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد ميشود.
ماده  38ـ دولت مكلف اس��ت س��هام موضوع ماده ( )34را به گونهاي
واگ��ذار نمايد كه موجب��ات افزايش يا ت��داوم مالكيت و مديري��ت دولت در
شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد .در انتخاب مديران ،دستگاههاي
اجرائ��ي موضوع م��اده ( )86اين قانون مج��از به اخذ وكالت از ش��ركتهاي
س��رمايهگذاري اس��تاني نخواهند بود .آئيننامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد
مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي
ذیربط ظرف مدت حداكثر س��ه م��اه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب
ش��وراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي
جمهوري اسالميايران خواهد رسيد.
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تبص�ره  -مصوبات اين ش��ورا در اجراء اصول هش��تاد و پنجم ( )85و
يكصد و س��ي و هشتم ( )138قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران براي
رياس��ت مجلس شوراي اسالمي ارسال ميگردد .در صورت اعالم مغايرت از
س��وي رئيس مجلس شوراي اسالمي ،شورا موظف است نسبت به اصالح يا
لغو مصوبات خود اقدام كند.
فصل هفتم  -هيأت واگذاري و وظايف آن
م�اده 39ـ بهمنظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري
به رياست وزير اموراقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل ميگردد:
 - 1وزير امور اقتصادي و دارايي،
 - 2وزير دادگستري،
 - 3رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بدون حق رأي،
 - 4وزير وزارتخانهذيربط بدون حق رأي،
 - 5دو نفر از نمايندگان مجلس بهعنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي
اسالمي.
دبيرخانه هيأت در س��ازمان خصوصيسازي مستقر است .مصوبات هيأت
مذكور را وزير اموراقتصادي و دارايي ابالغ ميكند.
ماده  40ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:
الف  - 1 -اجراء برنامهها و خطمش��يهاي كلي واگذاري و تعيين تكليف
بنگاههاي مشمول واگذاري،
 2ـ تهيه آئيننامه نظام اقس��اطي واگ��ذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق
قابل واگذاري،
 3ـ تهي��ه آئيننام��ه ش��يوههاي قيمتگ��ذاري بنگاهها و نح��وه اعمال
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شيوههاي مذكور در همين چهارچوب،
 4ـ تهيه نظام تأمين مالي ،حمايت و تش��ويق خريداران به همراه تعيين
چهارچوب تعهدات خريداران و فروشنده،
 5ـ تهي��ه ضوابط نحوه انجام اصالح س��اختار بنگاهها در موارد ضروري
متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل،
 6ـ تهيه نظامنامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي ،بهبود
و شفافيت امر واگذاري،
 7ـ تهي��ه پيش��نهاد واگ��ذاري بلوك��ي بنگاههاي مش��مول واگذاري در
بورسهاي خارجي،
 8ـ تهيه آئيننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان،
تبصره  - 1موارد فوق بايد به تصويب ش��وراي عالي اجراء سياستهاي
كلي اصلچهلوچهارم ( )44قانون اساسي برسد.
تبصره  2ـ مصوبات اين ش��ورا در اجراء اصول هش��تاد و پنجم ( )85و
يكصد و س��ي وهشتم ( )138قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران براي
رياست مجلس شوراي اسالمي ارسال ميگردد و در صورت اعالم مغايرت از
س��وي رئيس مجلس شوراي اسالمي ،شورا موظف است نسبت به اصالح يا
لغو مصوبات خود اقدام كند.
ب  1 -ـ تصويب آئيننامه نحوه بيمه مجريان و دستاندركاران امر واگذاري،
2ـ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش ،انحالل ،ادغام ،تجزيه،
اج��اره و پيم��ان مديريت و زمانبندي الزم ب��ه همراه ميزان و روش
واگذاري آنها در هر س��ال .فهرست مذكور ش��امل برنامه زمانبندي
اقدام ،روش ،ميزان و س��اير ش��رايط واگذاري با توجه به وضعيت هر
بازار مش��ترك ًا توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذیربط
تهيه ميشود،
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 3ـ تصويب قيمت موارد واگذاري،
 4ـ تصويب دس��تورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مش��تمل بر
تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها ،وثايق و تضمينها ،شرايط
فس��خ يا اقاله ،نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و
مقررات قانوني،
 5ـ تصوي��ب دس��تورالعمل مربوط ب��ه ويژگيه��اي الزم و نحوه انتخاب
مدي��ران و متخصصان در موارد واگ��ذاري از طريق مذاكره با رعايت
مفاد اين قانون،
 6ـ تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيرهنويسي
يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت
حقالزحمه آنها،
 7ـ تصويب دستورالعمل ماده ( )30اين قانون.
فصل هش�تم  -ش�وراي عال�ي اجراء سياس�تهاي كلي اصل
چهل و چهارم ( )44قانون اساسي و وظايف آن
ماده  41ـ ش��وراي عالي اجراء سياس��تهاي كل��ي اصل چهل و چهارم
( )44قانون اساس��ي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاء
زير تشكيل ميشود:
 - 1رئيس جمهور يا معاون اول وي بهعنوان رئيس شورا،
 - 2وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)،
 - 3وزير تعاون،
 - 4وزير يا وزراء وزارتخانههاي ذیربط،
 - 5وزير دادگستري،
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 - 6وزير اطالعات،
 - 7رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور،
 - 8رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالميايران،
 - 9دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام،
 - 10دادستان كل كشور،
 - 11رئيس سازمان بازرسي كل كشور،
 - 12رئيس ديوان محاسبات كشور،
 - 13سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسالمي،
 - 14رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالميايران،
 - 15رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،
 - 16رئيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسالميايران،
 - 17سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخشهاي خصوصي و تعاوني
به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور،
 - 18رئيس سازمان خصوصيسازي،
 - 19رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره  - 1اين شورا طبق آئيننامهاي اداره خواهد شد كه توسط اعضاء
مذك��ور در بندهاي ( )1تا ( )6به تصويب ميرس��د و اين آئيننامه مش��مول
تبصره ماده ( )42خواهد بود.
تبصره  - 2دبيرخانه شورا زيرنظر وزارت اموراقتصادي و دارايي تشكيل ميشود.
ماده  42ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل
ل و چهارم( )44قانون اساسي به شرح زير است:
چه 
 - 1تبيين سياستها و خطمشيهاي اجرائي ساالنه،
 - 2نظ��ارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياس��تهاي كلي
ل و چهارم( )44قانون اساسي،
ل چه 
اص 
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 - 3سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي -تبليغاتي براي اجراء سياستهاي كلي
ل چهلو چهار م ( )44قانون اساسي،
اص 
 - 4تصويب آئيننامهها ،دستورالعملها ،نظامنامهها و ضوابطي که در اين
قانون مرجع تصويب آن اين شورا است،
 - 5تصويب ش��اخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف سياس��تهاي كلي
اصل چهل و چهارم( )44قانون اساسي بهمنظور اعمال نظارت دقيق
بر اجراء آنها،
 - 6تدوين ساز و كارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي،
 - 7تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت،
 - 8ايجاد هماهنگي بين دس��تگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي كلي
ل چهلو چهارم( )44قانون اساسي ،
اص 
 9ـ تمهيدات الزم براي تش��ويق عموم به س��رمايهگذاري ،كارآفريني و
بهبود فضاي كسب و كار.
تبصره  -مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابالغ مينمايد.
فصل نهم  -تسهيل رقابت و منع انحصار
ماده  43ـ تمامياشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي عمومي ،دولتي،
تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.
م�اده  44ـ هرگون��ه تباني از طريق ق��رارداد ،توافق و يا تفاهم (اعم از
كتبي ،الكترونيكي ،ش��فاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير
را به دنبال داش��ته باش��د به نحوي که نتيجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد
ممنوع است :
 - 1مش��خص كردن قيمته��اي خريد يا فروش كاال ي��ا خدمت و نحوه
تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.
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 - 2مح��دود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد ،خريد يا فروش
كاال يا خدمت در بازار.
 - 3تحميل شرايط تبعيضآميز در معامالت همسان به طرفهاي تجاري
 - 4ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اش��خاص ثالث يا تحميل
كردن شروط قرارداد به آنها.
 - 5موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي
ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.
 - 6تقسيم يا تسهيم بازار كاال يا خدمت بين دو يا چند شخص.
 - 7محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد ،توافق يا تفاهم به بازار.
تبصره -قراردادهاي ميان تش��كلهاي كارگري و كارفرمايي بهمنظور
تعيين دستمزد و مزايا ،تابع قانون كار است.
ماده  45ـ اعمال ذيل كه منجر به اخالل در رقابت ميشود ،ممنوع است:
الف  -احتكار و استنكاف از معامله
 - 1اس��تنكاف فردي يا جمعي از انج��ام معامله و يا محدود كردن مقدار
كاال يا خدمت موضوع معامله.
 - 2وادار كردن اش��خاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن
معامالت آنها با رقيب.
 - 3ذخي��ره يا نابود كردن كاال يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه
خدمت به نحوي كه اين ذخيرهس��ازي ،اقدام ي��ا امتناع منجر به باال
رفتن س��اختگي قيمت كاال يا خدمت در بازار ش��ود ،اعم از اينكه به
طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.
ب -قيمتگذاري تبعيضآميز
عرض��ه و ي��ا تقاضاي كاال يا خدمت مش��ابه به قيمتهاي��ي كه حاكي از

174

 /قانون اصل 44

تبعي��ض بين دو يا چند ط��رف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف
به رغم يكس��ان بودن ش��رايط معامله و هزينههاي حمل و ساير هزينههاي
جانبي آن باشد.
ج -تبعيض در شرايط معامله
قائل ش��دن شرايط تبعيضآميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت
يكسان.
د – قيمتگذاري تهاجمي
 - 1عرض��ه كاال يا خدمت به قيمتي پائينتر از هزينه تمام ش��ده آن به
نح��وي كه لطمه ج��دي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اش��خاص
جديد به بازار شود.
 - 2ارائ��ه هديه ،جايزه ،تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد ش��دن لطمه
جدي به ديگران شود.
تبصره  -تشخيص لطمه جدي ،بر عهده شوراي رقابت است.
هـ  -اظهارات گمراهكننده:
هر اظهار شفاهي ،كتبي يا هر عملي كه:
 - 1كاال يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت ،مقدار ،درجه ،وصف،
مدل يا اس��تاندارد خاص نشان دهد و يا كاال و يا خدمت رقبا را نازل
جلوه دهد.
 - 2كاالي تجديد ساخت شده يا دست دوم ،تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.
 - 3وجود خدم��ات پس از فروش ،ضمانتنامه تعهد به تعويض ،نگهداري،
تعمير كاال يا هر قس��متي از آن و يا تكرار ي��ا تداوم خدمت تا حصول
نتيجه معيني را القاء كند ،در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.
 - 4اش��خاص را از حيث قيمت كاال يا خدمتي كه فروخته يا ارائه ش��ده
است يا ميشود ،فريب دهد.
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و -فروش يا خريد اجباري
 - 1منوط كردن فروش يك كاال يا خدمت به خريد كاال يا خدمت ديگر
يا بالعكس.
 - 2وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام
معامله به عرضه يا تقاضاي كاال يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.
 - 3معامله با طرف مقابل با اين ش��رط كه طرف مذكور از انجام معامله
با رقيب امتناع ورزد.
ز -عرضه كاال يا خدمت غيراستاندارد
عرضه كاال و يا خدمت مغاير با اس��تانداردهاي اجباري اعالم شده توسط
مراج��ع ذیصالح از جمله راجع به كاربرد ،تركيب ،كيفيت ،محتويات ،طراحي،
ساخت ،تكميل و يا بستهبندي.
ح -مداخله در امور داخلي و يا معامالت بنگاه يا شركت رقيب
ترغيب ،تحريك و يا وادار س��اختن يك يا چند سهامدار ،صاحب سرمايه،
مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي ،انتقال
س��هام ،افشاء اس��رار ،مداخله در معامالت بنگاهها و يا شركتها يا روشهاي
مشابه ديگر به انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.
ط  -سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط
سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روشهاي زير:
 - 1تعيين ،حفظ و يا تغيير قيمت يك كاال يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،
 - 2تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه،
 - 3تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا بهمنظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار،
 - 4ايجاد مانع بهمنظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها
يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص،
 - 5مش��روط كردن قراردادها به پذيرش ش��رايطي كه از نظر ماهيتي يا
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عرف تجاري ،ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد،
 - 6تملك س��رمايه و س��هام ش��ركتها بهصورتي كه منجر به اخالل در
رقابت شود.
ي -محدود كردن قيمت فروش مجدد
مشروط كردن عرضه كاال يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:
 - 1اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي
در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.
 - 2مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كاال يا خدمتي معين ،براي
بنگاه يا ش��ركتي كه از او كاال ي��ا خدمت خريداري ميكند يا محدود
كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.
ك  -كس�ب غيرمجاز ،سوء اس�تفاده از اطالعات و موقعيت
اشخاص
 - 1كس��ب و بهرهبرداري غيرمجاز از هرگون��ه اطالعات داخلي رقبا در
زمينه تجاري ،مالي ،فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.
 - 2كسب و بهرهبرداري غيرمجاز از اطالعات و تصميمات مراجع رسمي،
قبل از افش��اء يا اع�لان عمومي آنها و يا كتمان آنه��ا به نفع خود يا
اشخاص ثالث.
 - 3سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.
ماده  46ـ هيچ يك از مديران ،مش��اوران يا س��اير كاركنان شركت يا
بنگاه مجاز نيس��تند با هدف ايجاد محدوديت يا اخالل در رقابت در يك و يا
چند بازار ،به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا
داراي فعاليت مشابه باشند.
ماده  47ـ هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها
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يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخالل در رقابت در يك
و يا چند بازار گردد.
تبصره -موارد زير از شمول اين ماده مستثني است:
 - 1تملك سهام يا سرمايه بهوسيله كارگزار يا كارگزار معاملهگري كه به
كار خري��د و فروش اوراق بهادار اش��تغال دارد ،ماداميكه از حق رأي
سهام براي اخالل در رقابت سوءاستفاده نشود.
 - 2دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها
و بنگاههاي فعال در بازار يك كاال يا يك خدمت مشروط بر اينكه
منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشود.
 - 3در صورتي كه س��هام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده
باشد ،مشروط بر اينكه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك ،موضوع
به اطالع ش��وراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين
ميكند ،تملك ادامه نيابد.
ماده  48ـ ادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:
 - 1در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذکور در ماده ( )45اعمال شود.
 - 2ه��رگاه در نتيج��ه ادغام ،قيم��ت كاال يا خدمت به ط��ور نامتعارفي
افزايش يابد.
 - 3هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.
 - 4هرگاه ادغام ،منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترلكننده در بازار شود.
تبصره  - 1در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها
يا دسترس��ي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكانپذير نباشد ،هر چند
ادغام منجر به بندهاي ( )3و ( )4اين ماده شود ،مجاز است.
تبصره  - 2دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعالم ميكند.

178

 /قانون اصل 44

ماده  49ـ بنگاهها و شركتها ميتوانند در مورد شمول مواد ( )47و ()48
اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند .شوراي رقابت
مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد
مذكور آن را بررس��ي و نتيجه را بهطور كتبي يا بهوس��يله دادن پيام مطمئن
ب��ه متقاضي اعالم كند .در صورت اعالم عدم ش��مول مواد ( )47و ( )48اين
قانون به اقدامات موضوع اس��تعالم يا عدم ارس��ال پاسخ از سوي شورا ظرف
مدت مقرر ،اقدامات مذكور صحيح تلقي ميشود.
م�اده  50ـ افراد صنفي مش��مول قانون نظام صنف��ي كه به عرضه
جزئي (خرده فروش��ي) كاالها يا خدمات ميپردازند ،از ش��مول اين فصل
مستثني هستند.
م�اده  51ـ حقوق و امتيازات انحصاري ناش��ي از مالكيت فكري نبايد
موجب نقض مواد ( )44تا ( )48اين قانون شود ،در اين صورت شوراي رقابت
اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:
الف) توقف فعاليت ي��ا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره
اعمال حقوق انحصاري،
ب) منع ط��رف قرارداد ،توافق يا مصالحه مرتبط ب��ا حقوق انحصاري از
انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن.
ج) ابط��ال قرارداده��ا ،توافقها ي��ا تفاهم مرتبط با حق��وق انحصاري در
صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده.
م�اده  52ـ هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي ،ارزي ،اعتباري،
معافي��ت ،تخفيف ،ترجيح ،اطالعات يا مش��ابه آن) ،به صورت تبعيضآميز به
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يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخالل در رقابت شود،
ممنوع است.
ماده  53ـ براي نيل به اهداف اين فصل ش��ورايي تحت عنوان «ش��وراي
رقابت» تشكيل ميشود .تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا بهشرح زير است:
الف  -تركيب اعضاء
 - 1س��ه نماينده مجلس از بين اعضاي كميس��يونهاي اقتصادي ،برنامه
و بودجه و محاس��بات و صنايع و معادن از هر کميس��يون يک نفر به
انتخاب مجلس شوراي اسالميبهعنوان ناظر.
 - 2دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.
 - 3دو صاحبنظر اقتصادي برجس��ته به پيش��نهاد وزي��ر امور اقتصادي و
دارايي و حكم رئيس جمهور.
 - 4يك حقوقدان برجس��ته و آش��نا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير
س جمهور.
دادگستري و حكم رئي 
 - 5دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رئيس جمهور.
 - 6ي��ك صاحبنظر در صنعت به پيش��نهاد وزير صنايع و معادن و حكم
رئيس جمهور.
 - 7يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت
و برنامهريزي کشور و حكم رئيس جمهور.
 - 8يك متخصص امور مالي به پيش��نهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و
حكم رئيس جمهور.
 - 9يک نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .
 - 10يک نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسالميايران .
تبص�ره  - 1رئيس ش��ورا از بي��ن صاحبنظران اقتصادي عضو ش��ورا،
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موضوع بند ( )2به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود.
تبصره  - 2نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم
رئيس شورا منصوب ميشود.
ب  -شرايط انتخاب اعضاء
 - 1تابعيت جمهوري اسالمي ايران،
 - 2دارا بودن حداقل چهل سال سن،
 - 3دارا ب��ودن مدرك دكتراي معتبر ب��راي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و
حقوقدان و حداقل مدرك كارشناس��ي ب��راي صاحبنظران تجاري و
صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي،
 - 4نداش��تن محكوميته��اي موضوع م��اده ( )62مكرر قان��ون مجازات
اسالميو يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب،
 - 5دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط،
 - 6نداشتن محكوميت قطعي انتظامياز بند «د» به باال موضوع ماده ()9
قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب ) 1372/9/7
تبصره– به استثناء قاضي ،بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
م�اده  54ـ بهمنظ��ور انج��ام امور كارشناس��ي و اجرائ��ي و فعاليتهاي
دبيرخان��هاي ش��وراي رقابت ،مركز مل��ي رقابت در قالب مؤسس��هاي دولتي
مس��تقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل ميشود كه تشكيالت آن به پيشنهاد
وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود .تغييرات
بعدي تش��كيالت مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره  - 1رئيس شوراي رقابت ،رئيس مركز ملي رقابت نيز ميباشد.
تبصره  - 2در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت
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با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانهها و دستگاهها و مؤسسات دولتي است.
تبصره  - 3آئيننامه تش��ويق اعضاء ش��وراي رقاب��ت و کارکنان مرکز ملي
رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده  55ـ دوره تصدي ،اش��تغال و رويه يا نحوه رس��يدگي به تخلفات
اعضاء شوراي رقابت بهشرح زير است:
 - 1دوره تصدي عضو قاضي دو س��ال و س��اير اعضاء شش سال است و
انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك
دوره ديگر مجاز خواهد بود.
 - 2دوره تصدي كساني كه به داليلي جانشين اعضاء شورا ميشوند ،به
ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.
 - 3اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان
در شورا و هيأت تجديدنظر الزامياست.
 - 4اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت بهصورت تماموقت است .افراد
مذك��ور نميتوانند همزمان ش��غل و يا مس��ؤوليت ديگري در بخش
عمومي ،خصوصي يا تعاوني داشته باشند.
تبص�ره  -اعضاء هيأت علميدانش��گاهها در صورتي كه حداكثر به
اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء ( )9( ، )8و
( )10بند (الف) ماده ( )53اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.
 - 5به تخلفات اعضاء ش��وراي رقاب��ت و هيأت تجديدنظر ،به جز قاضي
منتخ��ب رئيس قوه قضائي��ه و نيز كارمندان مركز مل��ي رقابت برابر
مقررات قانون نحوه رس��يدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي
منتخ��ب رئيس ق��وه قضائيه ،طبق مق��ررات قانوني در دادس��راها و
دادگاههاي انتظاميقضات رسيدگي خواهد شد.

182

 /قانون اصل 44

ماده  56ـ تضمين موقعيت ش��غلي اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به
شرح زير است:
 - 1هي��چ يك از اعضاء ش��وراي رقابت را نميت��وان برخالف ميل او از
عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير:
الف  -ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا.
ب  -محكوميتهاي مذكور در جزءهاي « »3و « »5بند «ب» ماده ()53
اين قانون.
ج -محكوميت قطعي به دليل سوءاس��تفاده از مقررات مواد ( )75و ()76
اين قانون.
د  -از دست دادن اهليت استيفاء.
هـ  -غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و س��ه ماه غيرمتوالي در هر
سال از حضور در شورا ،با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.
و -نق��ض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده ( )68اين قانون و تخطي
از مق��ررات موضوع م��واد ( )75و ( )76به تش��خيص اكثريت اعضاء
شوراي رقابت.
 - 2در ص��ورت كنارهگي��ري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء ش��ورا و
همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق ،مراتب همراه
با داليل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا يا نايب
رئيس وي به مرجع انتصابكننده عضو ،جهت انتصاب عضو جانش��ين اعالم
ميش��ود .مرجع مزبور مكلف اس��ت حداكثر ظرف يك م��اه از تاريخ وصول
تقاض��ا ،در چهارچوب م��اده ( )53اين قانون ،عضو جانش��ين را انتخاب و به
شوراي رقابت معرفي كند.
 - 3اعض��اء ش��وراي رقابت را نميتوان ب��ه دليل اتخ��اذ تصميمات در
چهارچ��وب وظايف قانوني و يا اظهاراتي كه به اس��تناد قانون ميكنند ،تحت

قانون اصل 183 / 44

تعقيب قرار داد.
 - 4شوراي رقابت در رسيدگي و تصميمگيري مطابق مقررات اين فصل
از استقالل كامل برخوردار است.
ماده  57ـ جلس��ات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس و
در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت .تصميمات شورا با رأي اکثريت
اعضاي صاحب رأي مش��روط بر آنکه از پنج رأي کمتر نباش��د معتبر خواهد
ب��ود و تصميمات ش��ورا در خصوص ماده ( )61اين قان��ون در صورتي اعتبار
خواهد داشت كه رأي حداقل يک قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.
ماده  58ـ عالوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد ،اين شورا وظايف
و اختيارات زير را نيز دارد:
 - 1تش��خيص مصاديق رويههاي ضدرقابت��ي و معافيتهاي موضوع اين
قان��ون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتها در خصوص امور موردي
مندرج در اين قانون.
 - 2ارزياب��ي وضعيت وتعيين محدوده بازاركاالها وخدمات مرتبط با مواد
( )44تا (.)48
 - 3تدوين و ابالغ راهنماها و دستورالعملهاي الزم به منظور اجراء اين
فصل و دستورالعملهاي داخلي شورا.
 - 4ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز.
 - 5تصويب دس��تورالعمل تنظيم قيمت ،مقدار و شرايط دسترسي به بازار
كاالها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط.
ماده  59ـ ش��وراي رقابت ميتوان��د در حوزه كاال يا خدمتي خاص كه
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بازار آن مصداق انحصار طبيعي اس��ت ،پيش��نهاد تش��كيل نهاد تنظيمكننده
بخشي را براي تصويب به هيأت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات
ي خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيمكننده بخشي واگذار نمايد.
تنظيم 
تركيب اعضاء نهادهاي تنظيمكننده بخش��ي به پيش��نهاد شوراي رقابت
با تصويب هيأت وزيران تعيين ميش��ود .ش��رايط انتخاب اعضاء اين نهادها،
مطابق بند «ب» ماده ( )53اين قانون است و اعضاء آنها در حيطه وظايف و
اختيارات تفويض شده ،مسؤوليتهاي پيشبيني شده در اين قانون براي اعضاء
شوراي رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هيچ نهاد تنظيمكننده بخش��ي نميتواند مغاير با اين قانون يا
ي كند.
ي بگيرد يا اقدام 
مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميم 
ماده  60ـ اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق بهشرح زير است:
الف – بازرسي
ش��وراي رقاب��ت اختيار دارد در اج��راء وظايف و مأموريته��اي خود براي
رس��يدگي به دعاوي و پروندههاي طرح ش��ده ،بنگاهها و شركتها را بازرسي
كند و اجازه ورود به اماكن ،انبارها ،وسايل نقليه ،رايانهها و تفتيش آنها و نيز
جواز بازرس��ي از فعاليتهاي اقتصادي ،اموال ،رايانهها ،دفاتر و س��اير اوراق را
صادر كند .شركت در جلسات مجامع عموميو جمعآوري اطالعات مورد نياز
از جمله مصوبات هيأت مديره ،نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است.
ب -تحقيق
ش��ورا اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود ،با اس��تفاده از يك
يا چند راهكار زير ،رس��يدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را
انجام دهد:
 - 1احضار مش��تكي عنه براي حضور در ش��ورا يا مركز به منظور انجام
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تحقيقات از او.
 - 2احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها بهمنظور رسيدگي
به شكايات ضروري تشخيص داده شود.
 - 3درخواس��ت گزارش ،اطالعات ،مدارك ،مس��تندات و سوابق (اعم از
كاغذي ي��ا الكترونيكي) مرتبط با رويههاي ضد رقابتي از اش��خاص
حقيقي و حقوقي.
 - 4دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان
در فرايند تحقيق و بازرسي.
تبص�ره  - 1ش��وراي رقابت باي��د صدور مجوز تحقيقات و بازرس��ي و
مح��دوده آن را در اجراء اين ماده در هر مورد حس��ب مورد از يکي از قضات
عضو شورا يا يكي از پنجقاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه (از
بين قضات با حداقل ده س��ال س��ابقه) انتخاب و معرفي ميشوند ،درخواست
كند .قاضي موظف است حداكثر ظرف دو هفته تصميم بگيرد .انجام تحقيقات
و بازرسي منوط به حکم قاضي است.
تبصره  - 2شورا ميتواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي
و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز
صالحيت شدهاند ،ارجاع كند.
ماده  61ـ هرگاه ش��ورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات الزم
اح��راز كند كه يك يا چند مورد از رويههاي ضد رقابتي موضوع مواد ( )44تا
( )48اين قانون توس��ط بنگاهي اعمال شده است ،ميتواند حسب مورد يك
يا چند تصميم زير را بگيرد:
 - 1دستور به فسخ هر نوع قرارداد ،توافق و تفاهم متضمن رويههاي ضد
رقابتي موضوع مواد ()44تا ( )48اين قانون.
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 - 2دس��تور ب��ه توقف طرفين توافق يا توافقه��اي مرتبط با آن از ادامه
رويههاي ضد رقابتي مورد نظر.
 - 3دستور به توقف هر رويهضد رقابتي يا عدم تكرار آن.
 - 4اطالعرساني عموميدر جهت شفافيت بيشتر بازار.
 - 5دس��تور به عزل مديراني كه برخ�لاف مقررات ماده ( )46اين قانون
انتخاب شدهاند.
 - 6دس��تور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه برخالف
ماده ( )47اين قانون حاصل شده است.
 - 7الزام به تعليق يا دس��تور به ابطال هرگون��ه ادغام كه برخالف ممنوعيت
ماده ( )48اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده.
 - 8دس��تور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب
رويههاي ضد رقابتي موضوع م��واد ( )44تا ( )48اين قانون تحصيل
شدهاست از طريق مراجع ذیصالح قضائي.
 - 9دس��تور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا
در منطقه يا مناطق خاص.
 - 10دس��تور به اصالح اساس��نامه ،ش��ركتنامه يا صورتجلسات مجامع
عموم��يي��ا هيأت مديره ش��ركتها يا ارائ��ه پيش��نهاد الزم به دولت
درخصوص اصالح اساسنامههاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي.
 - 11الزام بنگاهها و ش��ركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در
شرايط انحصاري.
 - 12تعيي��ن جريمه نق��دي از ده ميلي��ون ( )10/000/000ريال تا يك
ميليارد ( )1/000/000/000ريال ،در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده
( )45اين قانون.
آئيننام��ه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناس��ب با عمل ارتكابي
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به پيش��نهاد مش��ترك وزارتخانههاي ام��ور اقتصادي و داراي��ي،بازرگاني و
دادگستري تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده  62ـ ش��وراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويههاي ضد رقابتي
اس��ت و مكلف است رأس ًا و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا
حقوقي از جمله دادستانكل يا دادستان محل ،ديوان محاسبات كشور ،سازمان
بازرسي كل كش��ور ،تنظيمكنندههاي بخشي ،سازمانها و نهادهاي وابسته به
دولت ،تش��كلهاي صنفي ،انجمنهاي حماي��ت از حقوق مصرفكنندگان و
ديگر س��ازمانهاي غيردولتي ،بررس��ي و تحقيق در خص��وص رويههاي ضد
رقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده ( )61اين قانون تصمي م بگيرد.
ش��ورا مكلف است براي رس��يدگي به موضوع ش��كايات ،وقت رسيدگي
تعيين و آن را به طرفين ابالغ نمايد .طرفين ميتوانند شخص ًا در جلسه حضور
يابند يا وكيل معرفي نمايند يا اليحه دفاعيه به شورا تقديم كنند.
تبص�ره  -تخلفات موضوع فصل هش��تم قانون نظ��ام صنفي چنانچه
موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.
در ص��ورت بروز اختالف ،حل اختالف با كميت��هاي مركب از يكي از اعضاء
ش��وراي رقابت به انتخاب رئيس شورا ،يك نفر نماينده از هيأت عالي نظارت
موضوع ماده ( )53قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير دادگس��تري
خواهد بود .رأي اكثريت اعضاء اين هيأت قطعي اس��ت .محل استقرار كميته،
در وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده  63ـ تصميمات شوراي رقابت ب ه موجب ماده ( ،)61ظرف بيست
روز از تاريخ ابالغ به ذینفع قابل تجديدنظر در هيأت تجديد نظر موضوع ماده
( )64اين قانون است .اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود.
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در ص��ورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد ش��ده و همچنين در صورت
تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر ،اين تصميمات قطعي است.
تبص�ره  -در مواردي كه تصميمات ش��ورا ،به تش��خيص ش��ورا جنبه
عموميداش��ته باش��د ،پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از
جرايد كثيراالنتشار منتشر شود.
ماده  64ـ محل اس��تقرار ،تركيب هيأت تجديدنظر ،ش��رايط انتخاب و
نحوه تصميمگيري در اين هيأت به شرح زير است:
 - 1هي��أت تجديدنظ��ر كه در تهران مس��تقر خواهد ب��ود ،از افراد زير
تشكيل ميشود:
الف  -سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.
ب -دو صاحبنظر اقتصادي به پيش��نهاد وزير ام��ور اقتصادي و دارايي و
حكم رئيس جمهور.
ج -دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيش��نهاد
مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم رئيس جمهور.
 - 2اعض��اء هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده س��ال س��ابقه كار
مفيد و مرتبط باشند .ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با
دوره تصدي اعضاء ،اشتغال ،عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت
شغلي و ضوابط اس��تخداميو حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه
در بند «ب» ماده ( )53و مواد ( )55و ( )56اين قانون ذكر شده است.
 - 3نحوه تصميمگيري هيأت تجديدنظر به شرح زير است:
الف -تصميم��ات هيأت تجديدنظر منوط بهتصوي��ب اكثريت اعضاء آن
است ،ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده ( )61اين قانون در
عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد.
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ب -هي��أت تجديدنظر ميتواند ،امر تحقيق و بازرس��ي را به مؤسس��ات
تخصصي و اش��خاص حقيقي و حقوقي متخص��ص كه طبق قوانين
خاص تشكيل و احراز صالحيت شدهاند ،ارجاع كند.
ج -هيأت تجديدنظر ميتواند تصميمات شورا را نقض يا عين ًا تأييد يا حسب
مورد آن را تعديل يا اصالح كند يا مستق ً
ال تصميم ديگري بگيرد.
د -تصميمات هيأت تجديدنظر بهش��رح بند ف��وق قطعي و الزماالجراء
خواهد بود.
 - 4هيأت تجديدنظر ميتواند طرفين دعوا را براي اداء توضيحات دعوت
نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود ميتوانند حضوراً
يا با ارائه اليحه دفاعيه نس��بت به اداي توضيحات در جلس��ه رس��يدگي به
پرون��ده مطروحه اقدام نمايند ،در غير اين صورت هيأت با توجه به مدارك و
مستندات مضبوط در پرونده ،تصميم مقتضي خواهد گرفت.
ماده  65ـ تصميمات ش��وراي رقابت جز در مورد بند « »12ماده ()61
اي��ن قان��ون پس از ابالغ به ذينف��ع قابل اجراء اس��ت و تجديد نظرخواهی
ذينفع ب ه موجب ماده ( )63مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذينفع ميتواند همزمان با تجديد نظرخواهي يا پس از آن تا
زمان تصميمگيري هيأت تجديدنظر ،توقف اجراء تصميم شوراي رقابت را تقاضا
كند و هيأت تجديدنظر فوراً به تقاضا رس��يدگي كرده و ميتواند با اخذ تأمين يا
تضمين مناسب دستور توقف اجراء تصميمات شوراي رقابت را صادر كند.
ماده  66ـ اش��خاص حقيقي و حقوقي خس��ارتديده از رويههاي ضد
رقابتي مذكور در اين قانون ،ميتوانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت
تصميمات ش��وراي رقابت يا هيأت تجديد نظر مبني بر اعمال رويههاي ضد
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رقابت��ي ،به منظور جبران خس��ارت به دادگاه صالحيتدار دادخواس��ت بدهند.
دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواس��ت رس��يدگي
ميکند كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر را
به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.
تبصره  -در مواردي كه تصميمات ش��وراي رقابت يا هيأت تجديدنظر
جنبة عموميداش��ته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيراالنتش��ار منتش��ر
ميش��ود ،اش��خاص ثالث ذی نفع ميتوانند با اخذ گواهي از ش��وراي رقابت
مبني بر شمول تصميم مذكور بر آنها ،دادخواست خود را به دادگاه صالحيتدار
بدهند .صدور حكم به جبران خس��ارت ،منوط به ارائه گواهي مذكور 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��يدگي خودداري مينمايد.
رسيدگي شورا به درخواستهاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
ماده  67ـ ش��وراي رقابت ميتواند در كلي��ه جرائم موضوع اين قانون
سمت ش��اكي داشته باش��د و از دادگاه صالحيتدار براي جبران خسارت وارد
شده به منافع عموميدرخواست رسيدگي كند.
م�اده  68ـ تكالي��ف و محدوديته��اي اعضاء ش��وراي رقابت ،هيأت
تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت به شرح زير است:
 - 1ممنوعيت ش��ركت در جلسات و تصميمگيري در موارد موضوع ماده
( )91قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني.
تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي
مس��تقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود ،باطل
و فاقد اثر قانوني خواهد بود.
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تبصره  -چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاء ش��وراي
رقابت يا هيأت تجديدنظر از ش��ركت در جلس��ات ش��ورا و تصميمگيري منع
شوند ،ش��وراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفيكننده عضو مزبور،
درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع ميكند.
 - 2وظيفه حفظ اطالعات داخلي
اعضاء ش��وراي رقابت ،هيأت تجديدنظ��ر و همچنين كاركنان مركز ملي
رقابت و هر ش��خصي كه قب ً
ال در اين سمتها مشغول به كار بوده است ،نبايد
اطالعات داخلي بنگاهها ،ش��ركتها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه
يا به اين مناس��بت از آنها اطالع يافتهاند ،فاش كنند يا بهطور مخفيانه از آن
به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند.
 - 3ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم
اعضاء ش��وراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت
نبايد قبل از اتخاذ تصميم ،در خصوص تخلفات بنگاهها ،شركتها يا اشخاص
از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند.
ماده  69ـ شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط،
آئيننامهها و دستورالعملهاي مرتبط با اين فصل را فراهم و گزارش عملكرد
ساليانه اجراء اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند.
ماده  70ـ تصميمات قطعي ش��وراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسب
مورد توسط واحد اجراء احكام مدني دادگستري اجراء ميشود.
ماده  71ـ آئيننامه اجرائي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرس��ي،
تحقيق ،ثبت استعالمات و وصول شكايات به پيشنهاد شوراي رقابت حداكثر
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ظرف مدت ششماه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده  72ـ هر كس براي اخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا
در جريان رسيدگي به رويههاي ضد رقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات
اظهارات خالف واقع كند و يا از ارائه اطالعات و اسناد و مداركي كه ميتواند
در نتيجه تصميمات ش��وراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر باشد ،خودداري
كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت ،هيأت تجديدنظر و مركز ملي
رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خالف واقع تسليم كند يا اطالعات ،مدارك و
اسناد مرتبط با رويههاي ضد رقابتي را صرفنظر از قالب آنها بهطور مستقيم
يا غيرمس��تقيم نابود كند ،تغيير دهد يا تحريف كند ،به حبس تعزيري از س��ه
ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ده ميليون ( )10/000/000ريال تا يكصد
ميليون ( )100/000/000ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اس��ناد و مدارك يا بيان اظهارات خالف واقع يا جعلي منجر
به أخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل ش��ده باش��د ،دادگاه عالوه
بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده ،با تقاضايذینفع ،حس��ب مورد حكم به
ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر ميكند.
ماده  73ـ هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهارنظر
او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخالف واقع شهادتي دهد كه در
تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود ،به حبس تعزيري
از يك تا س��ه سال يا به جزاي نقدي از سي ميليون ( )30/000/000ريال تا
سيصد ميليون ()300/000/000ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره  -عالوه بر مجازاتهاي فوق ،ش��هادت كذب مش��مول مجازات
مقرر در قانون مجازات اسالمي نيز ميباشد.
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م�اده  74ـ هر كس به قصد صدمه زدن ب��ه اعتبار تجاري و حرفهاي
بنگاهها يا ش��ركتها و يا مديران يا صاحبان آنها شكايتي به شوراي رقابت يا
هيأت تجديدنظر تسليم كرده باشد كه پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده
است ،عالوه بر محكوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال
يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
م�اده  75ـ ه��ر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطالعات
داخلي شركتها ،بنگاهها و يا ساير اشخاص شده است ،آن را منتشر و يا افشاء
كند و يا از اين اطالعات به نفع خود يا اش��خاص ديگر بهرهبگيرد ،حس��ب
مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون
( )40/000/000ري��ال تا چهارصد ميلي��ون ( )400/000/000ريال يا هر دو
مجازات و نيز جبران خس��ارات ناشي از افش��اء و يا انتشار اطالعات محكوم
خواهد شد.
ماده  76ـ هر يك از اعضاء ش��وراي رقابت  ،اعضاء هيأت تجديدنظر،
ق بگيران آنها و
رؤسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقو 
اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون
براي ضربهزدن به منافع مالي يا اعتبار تجاري و حرفهاي اشخاص حقيقي يا
س تعزيري از سه تا
حقوقي سو ء استفاده كند ،عالوه بر جبران خسارات به حب 
پنج سال يا جزاء نقدي از پنجاه ميليون ( )50/000/000ريال تا پانصدميليون
( )500/000/000ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
م�اده  77ـ نقض هر يك از بندهاي « »2« ،»1و « »3ماده ( )68اين
قانون تخلف انتظاميمحسوب ميشود و مرتكب عالوه بر مجازاتهاي مذكور
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در اي��ن قانون حس��ب مورد در يكي از مراجع مذك��ور در بند « »5ماده ()55
محاكمه خواهد شد.
ماده  78ـ هر كس كه به هر ش��كلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي
مأموران و بازرس��ان مركز ملي رقابت ش��ود ،به جزاي نق��دي از پنج ميليون
( )5/000/000ريال تا بيست ميليون ( )20/000/000ريال محكوم خواهد شد
و در صورت ادامه مانع تراشي به ازاي هر روز ،مبلغ يك ميليون ()1/000/000
ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد.
ماده  79ـ مجازات اشخاص حقوقي بهشرح زير است:
 - 1در ص��ورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توس��ط
اشخاص حقوقي ،مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات
مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.
 - 2چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي ،در نتيجه تعمد يا تقصير
ق بگيران آن انجام گيرد ،عالوه بر آنچه كه مش��مول
هر يك از حقو 
بند ( )1ميش��ود ،فرد مزبور نيز حس��ب مورد برابر مقررات اين قانون
مسؤوليت كيفري خواهد داشت.
 - 3چنانچ��ه هر يك از مديران يا حقوق بگيران اش��خاص حقوقي ثابت
كن��د كه جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را
براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار بردهاند يا بالفاصله پس از اطالع
از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذیصالح اعالم كردهاند،
از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبص�ره -در موارد لزوم جبران خس��ارت ،در صورت پيش بيني اين امر
در اساس��نامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامن ًا با افراد
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مذكور در اين ماده مسؤول خواهند بود.
ماده  80ـ مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست
به دادگاه ذیصالح است.
م�اده  81ـ چنانچه درخصوص جرائم مذكور در اين فصل ،مجازاتهاي
سنگينتري در قوانين ديگر پيشبيني شده باشد ،مجازاتهاي سنگينتر اعمال
خواهد شد.
ماده  82ـ به جرائم موضوع مواد ( )72تا ()78اين فصل در دادس��راها
و دادگاهه��اي عمومي ،مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از
نوبت رسيدگي ميشود.
ماده  83ـ در اجراء اين قانون ،ضابطان دادگستري مكلف به همكاري
با شوراي رقابت ،هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند.
ماده  84ـ مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر س��ه س��ال يك
بار متناس��ب با رشد شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي كه توسط بانك
مركزي جمهوري اس�لامي ايران بهطور رس��مي اعالم ميشود ،با پيشنهاد
شوراي رقابت و تصويب هيأت وزيران تعديل ميشود
فصل دهم  -مواد متفرقه
ماده  85ـ باالترين مقام هر يك از دس��تگاههاي اجرائي موضوع ماده
( )86اين قانون ،مس��ؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر ش��ده براي
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آنها در اين قانون ميباش��د و موظف اس��ت گزارش پيش��رفت كار را هر سه
ماه يك بار به ش��وراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ()44
قانون اساس��ي ارائه نمايد .در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف
مشخص شده در اين قانون باالترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف
ي��ك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلف��ات اداري معرفي كند .هيأت موظف
اس��ت پس از رس��يدگي و احراز تخل��ف بندهاي (ج) تا (ط) م��اده ( )9قانون
رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد .چنانچه علت
تأخير ،تعلل يا توقف ،اش��كال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است
حداكث��ر ظرف دو ماه پس از تش��خيص ،اليحه اص�لاح قانون را با قيد يك
ي تقديم نمايد.
فوريت به مجلس شوراي اسالم 
ماده  86ـ كليه وزارتخانهها ،مؤسس��ههاي دولتي و ش��ركتهاي دولتي
موضوع ماده ( )4قانون محاسبات عموميكشور مصوب  1366/6/1و همچنين
كليه دس��تگاههاي اجرائي ،شركتهاي دولتي و مؤسس��ات انتفاعي وابسته به
ي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام
دولت كه شمول قوانين و مقررات عموم 
آنها اس��ت ،از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن،
ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن ،سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن ،سازمان توسعه و نوسازي معادن
و صنايع معدني ايران و ش��ركتهاي تابعه آن ،س��ازمان در حال تصفيه صنايع
ملي ايران و ش��ركتهاي تابعه آن ،مركز تهيه و توزيع كاال و همچنين س��هام
متعلق به دس��تگاهها ،سازمانها و شركتهاي فوقالذكر در شركتهاي غيردولتي
و ش��ركتهايي كه تابع قانون خاص ميباشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در
فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
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م�اده  87ـ كليه آئيننامههاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن
مش��خص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف
مدتش��ش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .آئيننامههاي موضوع
فصل س��وم اين قانون که مرجع تهيه آنها مش��خص نشده باشد به پيشنهاد
وزارت تع��اون با همکاري وزارت امور اقتص��ادي و دارايي تهيه و به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده  88ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك
ب��ار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصرهها به مجمع
تش��خيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالميارائه و براي اطالع عموم
منتشر نمايد.
ماده  89ـ اين قانون از ش��مول ماده ( )161قانون برنامه چهارمتوسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مستثني است.
م�اده  90ـ چنانچه دولت بهه��ر دليل قيمت فروش كاالها يا خدمات
بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي
كمتر از قيمت بازار تكليف كند ،دولت مكلف است مابهالتفاوت قيمت تكليفي
و هزينه تمام ش��ده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در س��ال اجراء
پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.
ماده  91ـ به منظور تأمين ش��رايط هرچه مس��اعدتر براي مشاركت و
مسؤوليتپذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي:
الف ـ كليه كميس��يونهاي مجلس شوراي اس�لاميميتوانند در بررسي
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لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مش��ورتي فعاالن اقتصادي را كس��ب و مورد
استفاده قرار دهند.
ب ـ كليه كميس��يونها ،هيأتها ،شوراها و ستادهاي تصميمگيري در دولت
مجازن��د در تصميم��ات اقتصادي خود ،نظر فعاالن اقتصادي را جويا ش��ده و
مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف اس��ت عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران و اطاق تعاون در ش��وراهاي تصميمگيري اقتصادي را از طريق
اص�لاح قانون يا آئيننامههاي مربوطه رس��ميت بخش��د .از اين پس رئيس
اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون بهعنوان عضو رس��مي
به تركيب اعضاء ش��وراي اقتصاد ،هيأت امناء حس��اب ذخي��ره ارزي ،هيأت
سرمايهگذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي)
و هيأت عالي واگذاري (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسالميايران) اضافه ميشود.
ج ـ ق��وه قضائيه موظف اس��ت با تش��ويق ارجاع پروندهه��اي اقتصادي
ب��ه داوري ،در داوري اينگون��ه پروندهها و همچنين بازرس��ي در موضوعات
اقتص��ادي ،از ظرفيتهاي كارشناس��ي بخش غيردولتي نهايت اس��تفاده را به
عمل آورد.
د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء
نقش قانوني خود به عنوان مش��اور س��ه قوه،ساز و كار الزم براي ساماندهي
و هماهنگي تش��كلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعاالن اقتصادي را فراهم
نم��وده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل س��ازنده بخ��ش خصوصي با اركان
حكومت ،در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه الزم را ارائه نمايند .در
اين راس��تا ،اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي
كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساس��ي  ،گزارشهاي منظم الزم را به
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ش��وراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي
تقديم نمايند و همچنين پيشنويس قانون « ايجاد فضاي مساعد كارآفريني
و رفع موانع كسب و كار» را تهيه و ارائه كنند.
م�اده  92ـ از تاري��خ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با
آن نسخ ميگردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصالح مواد و مقررات
اين قانون صريح ًا و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نش��ود ،معتبر
خواهد بود.
قانون فوق مش��تمل بر  92ماده و  90تبصره در جلسه علني روز دوشنبه
مورخ هش��تم بهمن ماه يكهزار و س��يصد و هش��تاد و شش مجلس شوراي
اس�لاميتصويب و در تاريخ  25خرداد  87از سوي مجمع تشخيص مصلحت
نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

