گس
اقنون تأسيس سازمان ترش و نوسازی صنایع اریان
ماده  -1تِ دٍلت اجاصُ دادُ هي ضَد تِ هٌظَس گستشش ٍ ًَساصي غٌايع ٍ هعادى كطَس اص ساُ تشسسي
ّاي علوي ٍ غٌعتي ٍ تْيِ ٍ تشتيت كادس هذيشيت ٍ تاسيس ضشكتْاي غٌعتي ٍ هعذًي ٍ خذهات ٍ
يا هطاسكت دس آًْا ٍ كوك ٍ ساٌّوايي ّاي فٌي تِ ٍاحذّاي غٌعتي ٍ هعذًي ،هَسسِ هستملي تِ ًام
ساصهاى گستشش ٍ ًَساصي غٌايع ايشاى كِ دس ايي لاًَى ساصهاى ًاهيذُ هي ضَد تاسيس ٍ اساسٌاهِ
آى سا پس اص تػَية كويسيًَْاي التػاد ٍ داسايي ٍ اهَس استخذام هجلسيي تِ هَسد اجشا تگزاسد .تغييش
ٍ يا اغالح اساسٌاهِ تِ پيطٌْاد هجوع عوَهي ساصهاى تا تػَية ّيات ٍصيشاى تِ عول خَاّذ آهذ.
ماده  -2ساصهاى داساي ضخػيت حمَلي است ٍ تِ غَست ضشكت سْاهي اداسُ هي ضَد .ايي ساصهاى
ٍ كليِ ضشكتْا ٍ ٍاحذّاي تاتعِ ٍ ٍاتستِ تِ آى اص ّش لحاػ استمالل كاهل داضتِ ٍ تاتع لَاًيي ٍ
همشسات ٍ آئيي ًاهِ ّاي عوَهي هشتَعِ تِ هَسسات دٍلتي ٍ ٍاتستِ تِ دٍلت ٍ لاًَى هحاسثات
عوَهي ًوي تاضذ هگش آى كِ دس لاًًَي غشاحتاً اص ساصهاى گستشش ٍ ًَساصي غٌايع ايشاى اسن تشدُ
ضَد .ايي ساصهاى ٍكليِ ضشكتْاي ٍاتستِ هٌحػشاً تاتع ايي لاًَى ٍ همشسات اساسٌاهِ خَد تَدُ ٍ دس
هَاسدي كِ دس ايي لاًَى ٍ اساسٌاهِ پيص تيٌي ًطذُ تاضذ ،ساصهاى تاتع همشسات لاًَى تجاست تَدُ ٍ
تش عثك اغَل تاصسگاًي اداسُ هي ضَد.
تثصره – ساصهاى ٍ كليِ ضشكتْا ٍ ٍاحذّاي تاتعِ ٍ ٍاتستِ تِ آى اص لحاػ لَاًيي ٍ همشسات هالياتي
هطوَل همشسات هشتَط تِ ضشكتْاي خػَغي (غيشدٍلتي) خَاّذ تَد.
ماده  -3سشهايِ ساصهاى عثاست است اص داسايي ّاي هتعلك تِ دٍلت دس ضشكتْا ٍ هَسسات غٌعتي ٍ
هعذًي كِ اص عشف دٍلت تِ ساصهاى ٍاگزاس هي گشدد ٍ ّوچٌيي اهَال ٍ سْام يا ٍجَّي كِ اص هحل
دسآهذّاي دٍلت تاتت سشهايِ تِ آى ٍاگزاس خَاّذ ضذ.
دٍلت هي تَاًذ تٌا تِ پيطٌْاد ٍصيش التػاد ٍ تػَية ّيات ٍصيشاىّ ،ش يك اص ٍاحذّاي غٌعتي يا
هعذًي خَد سا كِ غالح تذاًذ تشاساس همشسات ايي لاًَى اسصياتي ًوَدُ ،تِ ضشكتْاي سْاهي تثذيل ٍ
سْام آى سا تِ عٌَاى سشهايِ دس اختياس ساصهاى تگزاسد.
ماده  -4ساصهاى عثك اساسٌاهِ داساي هجوع عوَهيّ -يات عاهل – سئيس ّيات عاهل ٍ حساتشس
(تاصسس) خَاّذ تَد .اعضاء ّيات عاهل تِ پيطٌْاد ٍصيش غٌايع ٍ هعادى ٍ تػَية هجوع عوَهي
هٌػَب هي گشدًذ.
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ماده  -5ساصهاى داساي اختياسات صيش هي تاضذ:
الف -تطكيل ضشكتْاي غٌعتي ٍ هعذًي ٍ يا ضشكتْا ٍ ٍاحذّاي خذهات ٍ يا هطاسكت دس ايي لثيل
ضشكتْا.
ب -خشيذاسي توام يا لسوتي اص كاسخاًِ ّايي كِ دس هعشؼ تعغيل لشاس هي گيشًذ ٍ تِ هعشؼ فشٍش
گزاسدُ هي ضًَذ ٍ يا عمذ لشاسداد تشاي اداسُ ايي لثيل كاسخاًِ ّا.
دس هَسادي كِ لسوتي اص كاسخاًِ خشيذاسي هي ضَد ،لسوت خشيذاسي ضذُ تايذ هعشف اكثشيت سْام
تاضذ ٍ دس غ َستي كِ كاسخاًِ تِ غَست ضشكت سْاهي ًثاضذ ساصهاى تايذ حذالل هالكيت تيص اص
ًػف كاسخاًِ سا تحػيل ًواد ٍ اداسُ كاسخاًِ سا اص ّش حيث دس اختياس تگيشد.
ج -فشٍش يا ٍثيمِ گزاسدى سْام هتعلك تِ خَد دس ضشكتْاي تاتعِ يا ٍاتستِ ٍ ّوچٌيي فشٍش ٍ
ٍثيمِ گزاسدى اهَال هتعلك تِ خَد يا ٍاحذّاي تاتعِ ٍ ٍاتستِ.
ت -استخذام كاسضٌاس خاسجي ٍ يا عمذ لشاسداد تشاي استفادُ اص خذهات هَسسات هطَستي خاسجي تا
تػَية ّيات عاهل ساصهاى
ث -ساصهاى هي تَاًذ دس عَل هذت اجشاي تشًاهِ سَم ٍ چْاسم ساالًِ حذاكثش تا هثلغ ّفت هيلياسد ٍ
ًين سيال ٍ يا ّن اسص آ ى اص هٌاتع داخلي ٍ يا خاسجي تشاي سشهايِ گزاسي ٍ خشيذ هاضيي آالت ٍ
خذهات تا ضشايظ هٌاسة دس ّش كطَس اعتثاس يا ٍام تحػيل ًوايذ .لشاسدادّاي هشتَط تِ اعتثاس هضتَس
پس اص تػَية ّيات ٍصيشاى لثال اجشا خَاّذ تَد.
لشاسدادّايي كِ تشاي اًجام هٌظَس فَق هستميواً تا دٍلتْاي خاسجي يا تا ضواًت دٍلت هٌعمذ هي
گشدد ،پس اص تػَية كويسيًَْاي داسايي هجلسيي لاتل اجشاء خَاّذ تَد.
تثصره -1دٍلت هكلف است ظشف يك هاُ پس اص اًعماد ّش لشاسداد ،گضاسش آى سا تِ هجلسيي تمذين ٍ
هٌتطش ًوايذ.
تثصره -2اعتث اساتي كِ عي تشًاهِ چْاسم تشاي هٌظَس فَق تحػيل هي ضَد ،جضء اعتثاسات تشًاهِ
عوشاًي هضتَس هٌظَس خَاّذ ضذ.
ماده  -6دٍلت دس هَسد اًتمال ٍاحذّاي غٌعتي ٍ هعذًي هتعلك تِ خَد تِ ساصهاى ٍ يا ايجاد
ٍاحذّاي جذيذ تَليذي غٌعتي ٍ هعذًي تَسظ ساصهاى تِ تشتية صيش عول هي ًوايذ:
الفٍ -احذ سا تشاساس سَدآٍسي تِ عشيمي كِ هَسد تػَية ّيات عاهل ساصهاى تاضذ ،اسصياتي ٍ ليوت
ٍالعي سٍص آى سا تعييي هي ًوايذ سپس آى ٍاحذ سا تِ غَست ضشكت سْاهي هستمل كِ اساسٌاهِ آى
عثك اغَل لاًَى تجاست تٌظين ٍ تِ تػَية ّيات عاهل ساصهاى سسيذُ تاضذ ،تِ ثثت سساًذُ سْام
آى سا تِ ساصهاى ٍاگزاس هي ًوايذ.
ب -دس هَلع اًتمال ٍاحذ صياى آٍس تِ ساصهاى ٍ ّوچٌيي دس غَستي كِ تِ هٌظَس خاظ هولكتي ايجاد
غٌعتي دس ًَاحي هخػَغي اص كطَس ضشٍسي تطخيع دادُ ضَد ليكي تْشُ تشداسي اص ايي لثيل
ٍاحذّا سَدآٍس ًثاضذ ،دٍلت تايذ لثال پشداخت صياًْاي احتوالي سا تشاساس هغالعات ّيات عاهل
ساصهاى ٍ تائيذ ساصهاى تشًاهِ تمثل ٍ سپس دستَس اًتمال يا تاسيس ايٌگًَِ ٍاحذّا سا غادس كٌذ.
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ماده  -7ساصهاى هجاص است تا دٍلتْاي خاسجي ٍ ّوچٌيي هَسسات يا ضشتْاي دٍلتي خاسجي دس
سشهايِ گزاسيْاي غٌعتي ٍ هعذًي هطاسكت ًوايذ ٍ سشهايِ گزاسي خاسجي دس چٌيي هطاسكتْايي هي
تَاًذ اص هضايايي كِ عثك لاًَى جلة ٍ حوايت سشهايِ ّاي خاسجي دس ايشاى هػَب  7آرسهاُ  1334تِ
ضشكتْاي خاسجي اعغاء گشديذُ است ،پس اص اًجام تطشيفات لاًًَي تشخَسداس گشدد ٍ اص ضوَل تثػشُ
 2هادُ  3لاًَى جلة ٍ حوايت اص سشهايِ ّاي خاسجي ٍ تٌذ «ج» هادُ يك آئيي ًاهِ اجشاي لاًَى
جلة سشهايِ ّاي خاسجي هػَب كويسيًَْاي هجلسيي هستثٌي خَاّذ تَد .دس كليِ هَافمت ًاهِ ّا
ٍ لشاسدادّايي كِ تِ استٌاد ايي لاًَى تا دٍلتْا ٍ هَسسات يا ضشكتْاي دٍلتي خاسجي هٌعمذ هي ضَد
تايذ ليذ گشدد كِ ضشيك خاس جي حك ًذاسد تذٍى هَافمت لثلي ٍ كتثي عشف ايشاًي توام يا لسوتي اص
سْاهي سا كِ دس هطاسكت داسد ،تِ ديگشي هٌتمل ًوايذ .تِ عالٍُ ليذ گشدد كِ سشهايِ ّاي خاسجي اص
ًظش ايي لاًَى سشهايِ خػَغي تلمي خَاّذ ضذ ٍ دس غَست تخلف اص ايي ضشط ،ساصهاى هي تَاًذ
هَافمت ًاهِ يا لش اسداد هشتَعِ سا فسخ ًوايذ .استفادُ اص اهتياصات ايي لاًَى تِ ٍسيلِ دٍلتْا يا
هَسسات ٍ ضشكتْاي دٍلتي خاسجي هطشٍط تِ اعغاي اهتياصات هتماتل اص جاًة دٍلتْا يا هَسسات ٍ
ضشكتْاي هزكَس خَاّذ تَد.
ماده  -8اص سَد خالع سالياًِ سْام ساصهاى دس ضشكتْا ٍ ٍاحذّاي تاتعِ پس اص كسش ّضيٌِ ّاي
جاسي ساصهاى حذالل  25دسغذ تشاي ّضيٌِ ّاي تعليوات فٌي ٍ آهَصش ٍ هذيشيت ٍ هغالعات ٍ
تحميمات دس داخل يا خاسج كطَس تخػيع ٍ تميِ پس اص كسش هاليات ٍ رخايش لاًًَي ٍ احتياعي غشف
سشهايِ گزاسي هجذد دس غٌايع خَاّذ ضذ.
قانون تاال مشتمل تر هشت ماده و سه تثصره كه در جلسه روز يكشنثه هجدهم تير ماه
يكهسار و سيصد و چهل و شش ته تصوية مجلس شوراي ملي رسيده تود ،در جلسه روز
دوشنثه تيست و ششم تير ماه يكهسار و سيصد و چهل و شش شمسي ته تصوية مجلس
سنا رسيد.
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