
 اساسنامه شرکت

 اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران

 فصل اول ـ کلیات و تعاریف

شرکت پست جمهوری اسالمی »منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب این قانون )اساسنامه( عنوان ـ به۱ماده
شودنامیده می« شرکت»یابد و در این اساسنامه به اختصار میتغییر نام « شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران»به « ایران . 

روندـ در این اساسنامه اصطالحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می۲ماده  : 

ها و الف ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ب ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پ ـ بخش پست: فعالیت
لیات مرتبط با ارائه خدمات پستی است. ت ـ خدمات پستی: هرگونه خدمت ارتباطی است که دارای حداقل یکی از فرآیندهای قبول، عم

پردازش، ارسال و توزیع و تحویل مرسوله پستی باشد. ث ـ کارور )اپراتور(: آن دسته از فعاالن حقوقی دارای پروانه در ارائه خدمات 
کنند. ج ـ مرسوله پستی: هر ز فرآیندهای پستی را رأساً و با استفاده از امکانات خود در نقاط کشور ارائه میپستی که همه یا بخشی ا

های نوشته یا الکترونیک، کاال، اشیاء و اوراق و حوالههای چاپی، دستچیز قابل ارسال فیزیکی یا مجازی و اسناد و مدارک اعم از نوشته
دمات شهری از قبیل قبوض آب و فاضالب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار و عوارض شهرداری که دارای های خمالی، ابالغیه، اطالعیه

های اتحادیه ـ مرجع تعیین وزن و ابعاد مرسوالت پستی و خدماتی حسب نیاز جامعه و یا توصیه۱نشانی فرستنده یا گیرنده است. تبصره
ـ مرسوالت و محموالت پستی موضوع این اساسنامه مشمول قوانین ۲شد. تبصرهباجهانی پستی بعد از تصویب این قانون، کمیسیون می
ها، کارتهای نامه: به مرسوالت پستی با اولویت و بدون اولویت، نامهباشد. چ ـ پستو مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه نمی

ای، کتب و اسناد ها، نشریات دورهخصوص حاوی روزنامههای مهای ویژه روشندالن، کیسههای کوچک، نوشتهپستی، مطبوعات و بسته
های بدون اولویت و امانات پستی نامهشود. ح ـ خدمات پایه پستی: پستشده مشابه، به نشانی یک گیرنده و یک مقصد واحد گفته میچاپ

پذیر، عرضه شود. خ تعرفه استطاعت تا وزن مصوب کمیسیون است که الزاماً باید به تمامی مردم در سراسر کشور با کیفیت مطلوب و
باشد. د ـ پست مالی: های حاوی کاال و اشیاء تا وزن مصوب کمیسیون است که دارای نشانی فرستنده و گیرنده میـ امانات پستی: بسته

احکام اتحادیه جهانی  شده دربینیهای پرداخت پستی پیشخدمات پستی مبتنی بر نقل و انتقال و مدیریت وجوه براساس موافقتنامه سرویس
 .پست با تصویب کمیسیون و درچهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است

ـ شرکت دارای شخصیت مالی، اداری و حقوقی مستقل است و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات شرکتهای دولتی ۳ماده
شوداداره می . 

تواند برای انجام وظایف قانونی خود، براساس قانون تعاریف و ضوابط ها میباشد و در استانـ مرکز اصلی شرکت در تهران می۴ماده
ریزی کشور واحد سازمانی استانی ایجاد کندها با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهتقسیمات کشوری و متناسب با وظایف و مسؤولیت . 

 فصل دوم ـ وظایف و اختیارات شرکت

تیارات شرکت عبارت است ازـ وظایف و اخ ۵ماده : 

های اجرائی شرکت، جهت توسعه و بهبود ارائه خدمات پایه پستی و ارائه خدمات ها، اهداف کالن و برنامهـ تدوین راهبردها و سیاست۱
ی غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور بر اساس مصوبات کمیسیون مادامی که بخش خصوصی )سایر کارورها( تمایل

ـ بررسی و مطالعه فضای کسب و کار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد ۲گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد. به سرمایه
های آموزشی و پژوهشی در های نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیتکارگیری فناوریهای الزم برای توسعه و بهزمینه
ـ ارائه خدمات پایه پستی در سراسر کشور با ۳مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مصوبات کمیسیون . های تخصصی زمینه

التزام به ارائه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور مادامی که بخش خصوصی )سایر کارورها( تمایلی به 
تبصره ـ تشخیص عدم وجود و تمایل بخش خصوصی و کیفیت مطلوب و مورد  گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.سرمایه

ـ ایجاد ۴باشد. انتظار در شاخصهای مرتبط با سرعت، دقت و امنیت خدمات براساس مصوبات کمیسیون برعهده کمیسیون مذکور می
های تخصصی ملی، ها و اتحادیهـ عضویت در نهادها و انجمن ۵زمینه ارائه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات کمیسیون 

های مرتبط با وظایف شرکت به نمایندگی از های مربوط، در زمینهها و همایشالمللی و شرکت در مجامع، گردهماییای و بینمنطقه
تی برای ـ تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پس۷های الزم برای ارتقای امنیت خدمات پستی ـ تأمین زیرساخت ۶طرف وزارت 

مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقالب اسالمی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور، 
ـ مدیریت نشانی مکانهای کشور مبتنی بر بانک  ۸های اعتباردهی به دستگاههای نقش تمبر قبول مشترکین تمبر و مدیریت بر رسانه

رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ( پستی دهاطالعاتی شناسه )کد
سازی اطالعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطالعات جغرافیاییو به هنگام ۱۷/۲/۱۳۷۶  ( GNAF 

رقمی عالیت، دستگاههای اجرائی و سایر متقاضیان از بانک اطالعات شناسه پستی دهبرداری دارندگان پروانه فـ ایجاد امکان بهره۹ (
با رعایت قوانین و مقررات مربوط تبصره ـ ارائه خدمات صندوق پست فیزیکی ـ الکترونیکی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور 

ـ انجام عملیات تجزیه و ۱۱ار توسط شرکت نیست. بدون ایجاد انحصار توسط شرکت مجاز است و ارائه این خدمات به منزله انحص
ـ نظارت بر ۱۱الملل )هاب پستی( براساس مصوبات کمیسیون المللی در دفاتر مبادله بینهای پستی بینمبادالت کلیه مرسوالت و محموله

المللی ر سطح داخلی و بینقبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسوالت خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله د



شده تبصره ـ راهبری شرکت حاکمیتی خدمات منظور تحقق شاخصهای سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین)درگاه( به
( سهام آن به این شرکت تعلق دارد با وزارت است. فصل سوم ـ ارکان شرکت%۱۱۱هواپیمایی پیام که صددرصد )  

ن زیر است: الف ـ مجمع عمومی ب ـ هیأت مدیره پ ـ بازرس قانونی )حسابرسـ شرکت دارای ارکا ۶ماده ) 

باشدـ مجمع عمومی شرکت مرکب از اعضای زیر می۷ماده : 

ریزی ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات )رئیس مجمع عمومی( ۱
 کشور

مجامع عمومی مطابق قانون تجارت برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی )حسابرس( و ـ جلسات  ۸ماده
اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر 

مشی ساالنه شرکت و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و ها و خطرنامهشده است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، ب
مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است، بنا به نظر رئیس مجمع یا به تقاضای مدیرعامل شرکت و یا بازرس قانونی 

یابد و تصمیمات اتخاذشده اعضاء رسمیت می شود و با حضور تمام)حسابرس( و با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی شرکت تشکیل می
در هر صورت با آراء موافق حداکثر اعضاء در مجمع عمومی معتبر است. دعوتنامه مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و 

رار دارد شود. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه قدستور جلسه، حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی ابالغ می
باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود. تبصره ـ نحوه تشکیل، نصاب اعضاء و نصاب آراء مجمع عمومی 

العاده تابع ضوابط مجمع عمومی استفوق . 

ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از۹ماده  : 

ـ اتخاذ تصمیم در مورد ساختار کالن و ۲ایت قوانین و مقررات مربوط های کالن شرکت با رعمشی و برنامهـ تعیین و تصویب خط۱
ـ بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ۴ـ نصب و عزل مدیرعامل شرکت به ترتیب مقرر در این اساسنامه ۳پستهای تشکیالتی شرکت 

رش عملکرد ساالنه هیأت مدیره و مدیره تبصره ـ گزاهای مالی و بودجه پیشنهادی هیأتبه گزارش عملکرد ساالنه، صورتنسبت
صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس قانونی )حسابرس( باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار تمامی اعضاء در مجمع 

خدامی و های مالی، معامالتی، استنامهـ تصویب آیین ۶الزحمه ـ انتخاب بازرس قانونی )حسابرس( و تعیین حق ۵عمومی قرار گیرد. 
رفاهی شرکت و تغییرات آن براساس پیشنهادهای واصله از سوی هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط تبصره ـ استفاده از 

سال از تاریخ ابالغ های مالی، معامالتی، استخدامی و رفاهی موجود شرکت پست جمهوری اسالمی ایران به مدت حداکثر یکنامهآیین
های مورد نیاز شرکت و تغییرات آنها با رعایت قوانین نامهـ تصویب سایر آیین۷باشد. ر قوانین و مقررات جاری مجاز میاساسنامه، براب

ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در ۹های شرکت منظور درج آگهیـ تعیین روزنامه کثیراالنتشار به ۸و مقررات مربوط 
ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل ۱۱دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت قوانین و مقررات مربوط  مورد مطالبات الوصول و ارجاع

ـ اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات ۱۱وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط 
اساسنامه ذکر نشده است باشد و در اینمربوط در صالحیت مجمع عمومی شرکت می . 

شود. ریاست هیأت مدیره برعهده مدیرعامل شرکت است. تبصره ـ اعضای هیأت ـ هیأت مدیره شرکت از پنج عضو تشکیل می۱۱ماده
شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع استمدیره با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به مدت دو سال منصوب می . 

باشد با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات میـ مدیرعامل ۱۱ماده
شود و انتخاب مجدد وی بالمانع استتصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به مدت دو سال منصوب می . 

به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هر یک از اعضای هیأت مدیره میسر نباشد، ـ در صورت استعفاء، بازنشستگی، فوت و یا ۱۲ماده
شود( جانشین وی تعیین و منصوب می۱۱( و )۱۱حداکثر ظرف مدت دو ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در مواد ) . 

رسدـ نحوه تشکیل و اداره جلسات در اولین جلسه به تصویب هیأت مدیره می۱۳ماده . 

شودوظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین میـ ۱۴ماده : 

های عملیاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات ـ تصویب برنامه۲های کالن شرکت به مجمع عمومی ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه۱
ـ بررسی و ۴به مجمع عمومی  ـ بررسی، تأیید و پیشنهاد بودجه و گزارش عملکرد ساالنه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن۳مربوط 

( قانون اساسی ۱۳۹پیشنهاد درمورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور با رعایت اصل یکصد و سی و نهم )
به های مالی، معامالتی، استخدامی و رفاهی شرکت و ارائه آن نامهـ تأیید آیین ۵جمهوری اسالمی ایران و ارائه آن به مجمع عمومی 

ـ تأیید ضوابط الزم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی به  ۶مجمع عمومی 
ـ تعیین صاحب امضای  ۸های شرکت ـ تصویب حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معامالت و تمامی فعالیت۷شکل ساعتی و کار معین 

ـ تأیید ۱۱ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کالن شرکت و تشکیالت تفصیلی و ارائه آن به مجمع عمومی ۹یره مجاز از میان اعضای هیأت مد
ـ بررسی و پیشنهاد وام ۱۱الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات الوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی مطالبات مشکوک

منظور تبدیل ائه خدمات پستی و انجام معامالت در قالب عقود مشارکتی بهـ اتخاذ تصمیم درباره ار۱۲و اعتبار به مجمع عمومی 



( قانون اساسی ۴۴چهارم )وهای کلی اصل چهلهای مولد با رعایت قانون اجرای سیاستهای غیرمولد و راکد شرکت به داراییدارایی
۲۵/۳/۱۳۸۷مصوب   

است که بر تمامی واحدهای شرکت ریاست دارد و مسؤول حسن جریان  ـ مدیرعامل شرکت باالترین مقام اجرائی و اداری شرکت۱۵ماده 
تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از امور و اموال و منافع شرکت است و می

زیر است اعضای هیأت مدیره و یا مدیران شرکت تفویض کند. مدیرعامل شرکت دارای وظایف و اختیارات : 

ـ تهیه و تدوین خط ۲های صادره و بودجه مصوب نامهـ اداره امور شرکت و اجرای مصوبات ابالغی و مندرجات این اساسنامه، آیین۱
های مالی، اداری و استخدامی شرکت و ارائه آن نامهـ تهیه آیین۳های شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره های کلی و برنامهمشی، سیاست

ـ معرفی امضاهای مجاز به  ۶ـ نصب و عزل مدیران شرکت  ۵ـ تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و ارائه آن به هیأت مدیره ۴ت مدیره به هیأ
ـ تمامی چکها، اسناد و اوراق مالی ۱ـ امضای تمامی قراردادها و چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت تبصره۷ربط مراجع ذی

آور شرکت باید به امضای مدیرعامل شرکت یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت و قراردادها و اسناد تعهد
ـ ۲رسد و با مهر شرکت معتبر است. تبصرهحساب و یا نماینده وی میمدیره برسد. تمامی چکها عالوه بر اشخاص یادشده به امضای ذی

شوندی، قراردادها و اسناد درآمد استانی با تصویب هیأت مدیره تعیین میصاحبان امضای مجاز چکها، اسناد و اوراق مال . 

ـ شرکت دارای بازرس قانونی )حسابرس( است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۱۶ماده
دهد. ق قوانین و مقررات مربوط ادامه میشود و تا زمانی که جانشین وی انتخـاب نشده باشد به وظـایف خود طبـسال انتخاب مییک

 فصل چهارم ـ امور مالی

باشدـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه شروع و تا پایان اسفندماه همان سال می۱۷ماده . 

رراتـ سایر درآمدها در چهارچوب قوانین و مق۲ـ درآمدهای حاصله از عرضه خدمات پستی ۱ـ منابع درآمد شرکت عبارتند از: ۱۸ماده  

( از آن را به امر توسعه، تحقیق، آموزش و %۳درصد )ـ شرکت موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه ساالنه حداکثر سه۱۹ماده
( این اساسنامه اختصاص دهد۵الملل در راستای تحقق اهداف موضوع ماده )روابط بین . 

ی تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس قانونی )حسابرس( قرار ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابدار۲۱ماده
 .داده شود

( سود ویژه خود را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی %۱۱درصد )ـ شرکت مکلف است هر سال معادل ده۲۱ماده
شده شرکت گرددمنظور نماید تا اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت . 

( سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته احتیاطی %۲۱درصد)تواند هرسال عالوه بر اندوخته قانونی معادل بیستکت میـ شر۲۲ماده
دهم سرمایه بالغ گردید، احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد منظور نماید و پس از آنکه میزان اندوخته به یک

 .بود

رعایت قوانین و مقررات، حساب جاری مربوط به ارزهای خارجی را در یکی از بانکهای داخلی یا  ـ شرکت مکلف است با۲۳ماده
خارجی مورد تأیید بانک مرکزی افتتاح کند و تمام درآمدهای ارزی شرکت را که حاصل تسویه حسابهای ارزی است به این حساب 
 .واریز نماید

شودومی به منزله مفاصاحساب هیأت مدیره در همان دوره تلقی میـ تصویب صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عم۲۴ماده . 

 فصل پنجم ـ سایر مقررات

کند: الف ـ اخطار کتبی ب ـ کاهش مدت اعتبار پروانه پ ـ تعلیق با شرح زیر برخورد میـ شرکت با متخلفان از این اساسنامه به۲۵ماده
 ذکر مدت آن ت ـ لغو پروانه

اند و حقوقی که قبل از تصویب این اساسنامه دارای مجوز و پروانه در زمینه عرضه خدمات پستی بوده ـ کلیه اشخاص حقیقی۲۶ماده
سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انطباق شرایط خود با این اساسنامه اقدام کنند. موظفند حداکثر تا یک

عالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ـ تأسیس و ثبت شرکتهایی که موضوع ف۱تبصره
اندازی، تأسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و ـ صدور مجوز راه۲رادیویی ممنوع است. تبصره

های کلی اصل ی( با رعایت قانون اجرای سیاستسپاری خدمات دولت از طریق وزارت )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویبرون
گیرد( قانون اساسی صورت می۴۴چهارم )وچهل . 

سال پس از تصویب این اساسنامه نسبت منظورایجاد رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یکـ به۲۷ماده
منظور تحقق این امر، وزارت متبوع کارور پستی اقدام کند. بههای بخش پست و صدور پروانه برای حداقل دو به ساماندهی فعالیت

ریزی کشور در ساختار سازمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حفظ مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه
 .ساختار موجود معاونت امور پستی اضافه کند



شده از سوی کمیسیون، ارائه خدمات پایه پستی را در سراسر کشور و نرخ تعیین ـ وزارت مکلف است طبق ضوابط و مقررات۲۸ماده
شده خدمات و نرخ مصوب کمیسیون از محل اعتبارات ساالنه خدمات پایه التفاوت نرخ تمامبر اساس مصوبات کمیسیون تضمین کند. مابه

شودپستی به شرکت پرداخت می . 

خدمات پایه پستی، ساالنه اعتبار الزم را برای ارائه خدمات پایه پستی، از محل حق امتیاز  ـ وزارت مکلف است به منظور ارائه۲۹ماده
های کاروران پستی، مخابراتی موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و و جریمه

داری کل کشور تأمین کندوجوه به حساب معین نزد خزانه ( قانون اساسی با واریز۵۳مخابرات با رعایت اصل پنجاه و سوم ) . 

ـ از تاریخ تصویب این قانون دو نفر خبره پستی به انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان شخص حقیقی به ترکیب ۳۱ماده 
ان در ترکیب کمیسیون ممنوع استشود. تبصره ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر کارورکمیسیون افزوده می . 

ـ وزارت مکلف است از طریق شرکت پست بانک ایران تداوم و استمرار ارائه خدمات پست مالی را در سراسر کشور تضمین ۳۱ماده
ای تخصصی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطاتعنوان بانک توسعهکند. تبصره ـ اساسنامه جدید پست بانک به  ICT ) )  کشور ظرف

رسد. در اساسنامه جدید ارائه خدمات مذکور و خرده بانکداری در شود و به تصویب هیأت وزیران میماه تهیه میدت حداکثر سهم
یافته مادامی که این خدمات توسط بخش غیردولتی قابل انجام نباشد، تداوم یافته و حداقل یک شعبه در مراکز روستاها و مناطق کمترتوسعه

گرددمیها ایجاد شهرستان . 

ـ حل و فصل هرگونه اختالفات احتمالی بین شرکت و سایر کاروران پستی دارنده پروانه فعالیت، برعهده کمیسیون است. کاروران ۳۲ماده
صالح به تصمیمات کمیسیون اعتراض کنندتوانند از طریق مراجع قضائی ذیحسب مورد می . 

ها، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، نشانهای تجاری، امتیازات، کلیه داراییشدن این اساسنامه  االجراءـ از تاریخ الزم۳۳ماده
شودها، مطالبات، بدهیها و تعهدات شرکت پست جمهوری اسالمی ایران و سازمان پست دولتی به شرکت منتقل میمعافیت . 

( قانون ۴۴چهارم )وهای کلی اصل چهلاجرای سیاست( قانون ۲( ماده )۳ـ از تاریخ تصویب این قانون، این شرکت در گروه )۳۴ماده
و قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری  ۴/۲/۱۳۹۱گیرد و قانون تشکیل سازمان پست جمهوری اسالمی ایران مصوب اساسی قرار می

ورخ سیزدهم تیرماه گردد. قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و پانزده تبصره در جلسه ملغو می ۴/۲/۱۳۶۷اسالمی ایران مصوب 
( قانون اساسی تصویب ۸۵یکهزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم )

به تأیید شورای نگهبان رسید ۶/۵/۱۳۹۵گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ  . 

 


