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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وهمزمان 
تصویب قانون اجرای سیاستها  در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. متعاقب این خصوصی سازی به واسطه 
اشکاالتی که در فرآیند آن وجود داشت مجلس شورای اسالمی تحقیق و تفحص از این شرکت انجام داد 

و منجر به  قرائت گزارش در  تاریخ  ۷/ / ۶/ ۱۳۸۹ صحن مجلس شورای اسالمی شد.

با گذشت حدود۱۴ سال از واگذاری انتظار این بود بخش غیردولتی در این شرکت سرمایه گذاری الزم 
داشته باشد و با توسعه متناسب با برنامه ها و قوانین کشور منجر به تحقق اهداف سیاستهای ابالغی مقام 
معظم رهبری شود. اما حوادث و رویه اداره شرکت در سالهای اخیر نشان از ناکارآمدی در نحوه مدیریت 

و لزوم بازنگری در نحوه واگذاری دارد.

 برای خصوصیسازی مخابرات، آزادسازی مقدم بود تا با واگشایی ظرفیتهای زیرساختی کشور ایجاد 
بازار رقابتی را که یکی از مهمترین اهداف ذکر شده در سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در اصل 
چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قانون اساسی است تحقق بخشد. عدم توجه به این مهم باعث اتفاقاتی 
در توسعه شرکت مخاتبرات ایران شده است که بنا به اظهار مدیرعامل این شرکت با این همه دارایی 
۲۰۰۰ میلیارد تومان زیانده باشد واین درحالی است که شرکت مذکور در سال جاری تقسیم سود نیز به 
نفع سهامدار عمده داشته است.  عمده علت این ناکارآمدی، واگذاری یک انحصار طبیعی از حاکمیت 
دولت به بخش غیر دولتی است و ماحصل آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابالغی مقام 
معظم رهبری و توقف توسعه شرکت مخابرات ایران و  عدم اجرای تکالیف قانونی به ویژه در خصوص 

تبدیل وضعیت ایثارگران، تعهدات بازنشستگان و  تبدیل وضعیت کارکنان این شرکت است.

 مهمترین مسائل قابل طرح درباره خصوصیسازی و نحوه اداره شرکت مخابرات ایران به شرح زیر 
است:

سهامداران عمده شرکت مخابرات تاکنون به قانون مجلس در خصوص ایثارگران عمل  
نکرده اند و  نه تنها وعده حل آن را نمی دهند با گروکشی تعرفه ها سعی در تحت فشار 
قراردادن دولت  برای تزریق پول به این شرکت برای جبران ناکارآمدیهای مدیریتی 
دارند. اعتراضات بازنشستگان شرکت، اعتراض کارکنان شرکت از نحوه اداره شرکت 
و تجمع های غیر قانونی حاصل نحوه اداره شرکت در سالهای خصوصی سازی شده 
است. بدیهی است هرگونه تزریق پول نه تنها کمکی به توسعه شرکت نخواهد داشت بلکه 
منجر به  توسعه و رضایت مشترکین نیز نخواهد شد و افزایش تعرفه  به واسطه فقدان 

اختیار دولت در نحوه اداره شرکت منجر به افزایش کیفیت ارتباطات نخواهد شد.
عدم واگشایی زیرساخت شبکه دسترسی  و شبکه انتقال درون استانی در زمان  
خصوصی سازی منجر به انحصار شبکه مخابراتی شده است و به واسطه عدم سرمایه 
گذاری مناسب شرکت مخابرات ایران در شبکه دسترسی ثابت و نیز شبکه انتقال درون 
استانی، علیرغم وجود تقاضا منجر به کندی های شبکه به ویژه در کالن شهرها شده 

است.



3

 نحوه اداره شرکت مخابرات ایران منجر به توفق توسعه ارتباطات ثابت شده است. به 
طوریکه حتی با وجود تقاضا و ثبت نام مردم این شرکت از واگذاری تلفن ثابت  نیز 

عاجز است.
عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین که در زمان واگذاری حدود ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال  
بوده است و در ردیف حقوق عمومی در حساب های شرکت مخابرات درج میشود 
درحالیکه ایجاد و توسعه شرکت مخابرات  با  به بگارگیری این ودایع انجام گرفته 
و بنابر ماده(۶۲۳) قانون مدنی که اشعار میدارد" منافع حاصله ازودیعه مال مالک است" 
لذا با توجه به بگارگیری ودایع برای توسعه شبکه و منافع حاصل از آن باید به مشترکین 

ودیعه گذار بازگشت داده شود.
عدم برآورد دقیق داراییهای شرکت قبل از واگذاری و واگذاری غیر رقابتی منجر  
به این شد که خریدار شرکت مخابرات ایران(کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین) تنها 
با سود سهام توزیع شده و  منافع حاصل از فروش دارایی های غیر منقول نسبت به 
بازپرداخت اقساط شرکت مبادرت ورزد و این یعنی عدم سرمایه گذاری از سود 

شرکت برای توسعه شرکت.
پروانه اپراتور اول(شرکت مخابرات ایران) به این جهت انحصاری  است که سهم شبکه  
انتقال و شبکه دسترسی ثابت این شرکت بیش از ۹۰ درصد بازار است و این انحصار 
مجر به این شده است که تکالیف عمده ای که قانون گذار بر عهده وزارت ارتباطات 
گذاشته است به واسطه عدم سرمایه گذاری این شرکت از یک سو و نیز  انحصار طبیعی 
این شرکت تکلیف ماالیطاق برای وزارت  مذکور باشد. سهم دولت در شرکت  حدود 
۲۰ درصد و دولت کمتر از ۲۰ درصد دیگر نیز سهام عدالت در این شرکت دارد لیکن 
اداره شرکت توسط شرکت توسعه اعتماد مبیین  با سهام ۵۰ درصد به عالوه یک سهم 

انجام میگیرد و وزارت ارتباطات در عدم نقشی فعال در اداره شرکت نداشته باشد.
عدم اجرای تکالیف توسعه روستایی و  نیز پوشش  شهرها و جاده های  جدید از دیگر  
اشکاالت شیوه واگذاری است وسلب اختیار دولت از این شرکت است.  نحوه اداره شرکت 

تاکنون به این نحو بوده است که این تکالیف را برعهده خود نمیداند و 
تنزل رتبه کشور در مخابرات ثابت که اینک به رتبه ۱۴۶ دنیا سقوط کرده در مقابل  
رتبه ۷۰ موبایل و عدم توسعه آن  به واسطه انحصار تنها بر عهده شرکت مخابرات 
و فقدان تجربه  و ناکارآمدی مدیران آن است. مدیریت چنین شرکت معظمی ونیز 
سایر اپراتورها به جهت اهمیت آن نباید  در دست نیروهای بی تجربه در اداره 

اپراتورها  باشد.

بنا به دالیل فوق و در جهت پاسخگو کردن دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص 
موارد برشمرده در مقابل مجلس شورای اسالمی طرح ذیل که در چهار موضوع الف -نحوه اداره شرکت 
و نقش دولت به واسطه مسایل حاکمیتی توسعه و پایداری شبکه مخابرات ثابت ب- جلوگیری از انحصار 
موجود ج-تعیین تکلیف ودایع مشترکین د-لزوم ارزیابی صالحیت مدیران اپراتورهای مخابراتی به جهت 

اهمیت و نقش آن در کشور با ۴ حکم تصریح شده است تقدیم می شود.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 @@اسامی@@
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عنوان طرح: نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع 
مشترکین

ماده واحده - سهام دولت در شرکت مخابرات ایران سهام ممتاز تلقی شده و تصمیمات شرکت اعم از 
مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره در خصوص موضوعات مهم نظیر طرحهای توسعه، منابع 
انسانی، تقسیم سود، خریدوفروش داراییهای، سرمایهگذاری و انتخاب مدیران شرکت و شرکت های 

تابعه منوط به موافقت صاحبان سهام ممتاز است.

تبصره۱- به اشتراکگذاری منابع زیرساختی از قبیل کانال و خطوط ارتباطی در شهرها و مناطق 
جغرافیایی کشور در چارچوب ضوابط کمیسیون تنظیم مقررات برای توسعه شبکه ملی اطالعات و 
توسعه اتصال فیبر نوری به منازل و کسب و کارها و توسعه نسل های جدید ارتباطات سیار توسط شرکت 
مخابرات ایران و کلیه ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و دستگاه های اجرایی الزامی است و متخلفین به 

انفصال از خدمت و مجازات سه ماه تا دوسال حبس تعزیری محکوم می شوند.

تبصره۲- کلیه ودایع مشترکین شرکت مخابرات ایران بر اساس تصمیمات کمیتهای با حضور نمایندگان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناری اطالعات و دو 
عضو ناظر از مجلس شورای اسالمی ارزشگذاری روز شده و ظرف مدت شش ماه به سهام با نام 
شرکت به نام ودیعه گذار تبدیل میشود. جمع مبالغ ودایع از سرفصل حقوق عمومی به جمع داراییهای 

شرکت افزوده می شود.

تبصره۳- آیین نامه صالحیت های حرفه ای مدیران (مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره) شرکت های 
ارائه دهنده خدمات ارتباطی دارای بیش از یک میلیون مشترک توسط وزارت ارتباطات وفناوری 
اطالعات تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی می رسد. رعایت این آیین نامه 

برای کلیه شرکت های دارای پروانه الزامی است.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین 

تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

۱- سابقه تقدیم 
بر اساس ماده ۱۳۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

 گردیده است   نگردیده است   طرح/الیحه جاری قبال تقدیم

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
طرح/الیحه تقدیمی ، از حیث ضوابط تدوین ایراد اساسی ندارد 

 نیست   است  ۱ دارای موضوع و عنوان مشخص : 
 نیست   است  ۲ عنوان با مفاد طرح/الیحه، منطبق : 
 نیست   است  ۳ دالیل مندرج در مقدمه توجیهی کافی و به دور از اجمال : 

 نشده است   شده است  ۴ توضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوریت در مقدمه ارائه : 
 نیست   است  ۵ طرح دارای موضوع واحد : 

 مواد متعدد   ماده واحده  و ارائه آن در قالب :  

 است   نیست  با ایراد مواجه :  

 نشده است   شده است 
 بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت اصول قانون نویسی و 

قانونگذاری، لحاظ : 
۶

شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط تدوین
 

۳- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
طرح/الیحه تقدیمی ، از حیث ضوابط ماهوی ایراد اساسی ندارد 

 تعارض ندارد   مطابقت دارد  ۱ طرح/الیحه با سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام : 
 دارد   ندارد  ۲ طرح/الیحه با اصل ۳ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۳ طرح/الیحه با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۴ طرح/الیحه با اصل ۵۲ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۵ طرح/الیحه با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایرت : 
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 دارد   ندارد  ۶ طرح/الیحه با اصل ۶۰ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۷ طرح/الیحه با اصل ۷۳ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۸ طرح/الیحه با اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۹ طرح/الیحه با اصل ۱۱۲ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۱۰ طرح/الیحه با اصل ۱۵۸ قانون اساسی مغایرت : 
 دارد   ندارد  ۱۱ طرح/الیحه با سایر اصول قانون اساسی مغایرت : 

شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط ماهوی 
 

در خصوص سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام

 

در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسی 

  

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

 ندارد.
 دارد.
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

در اجرای بند (۱)
 وجود دارد که به ضمیمه تقدیم می شود.   وجود ندارد  ۱ در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط
 وجود دارد که به ضمیمه تقدیم می شود.   وجود ندارد  ۲ در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

در اجرای بند (۳) : 
نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم قانونگذاری بر اساس طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :
 

عنوان قانون: ابطال بخشنامه شرکت مخابرات ایران در خصوص احتساب ۱۰۰ پالس کارکرد برای 
تلفنهائی که کارکرد ماهانه ندارند مصوب: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵

بخش های قانون: تمام متن


