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باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به استحضار می رساند در راستای افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، در ماده (۸) قانون 

اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ اشاره شده است:

هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (٢) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای 

بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید درنظر گرفته شود.  

تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا 

تعمیم دهد. 
   همچنین در ادامه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، مواد زیر مصوب شده است:

ماده٢٢ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معامالت خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه 
اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط 
عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

ماده٢٧ـ آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از 
سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده 

کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

حال با توجه به بند (د) ماده (۱۱) قانون بهبود و وظیفه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر تعیین 

مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (٢٢) و (٢٧) این قانون، تقاضا 
می گردد مراتب به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی گردد و از ایشان درخواست شود نظرات و مشاهدات 
خود در خصوص مصادیق امتیازاتی که احیانا شرکت های دولتی و حاکمیتی در رقابت با شرکت ها و پیمانکاران بخش 
خصوصی دارند، حداکثر تا ۲۰ بهمن ماه به این مرکز ارائه نمایند تا پیگیری مقتضی جهت اصالح و حذف آن امتیازات 

صورت پذیرد.
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