
 قانون تشكيل
 شرآت پست جمهوري اسالمي ايران

 ١٤/٩/٦٦ ٤٨٦٦/١شماره 

  جناب آقاي نخست وزير

مجلس شوراي اسالمي آه آليه مراحل قانوني  ٣/٨/٦٦قانون تشكيل شرآت پست جمهوري اسالمي ايران مصوب 
  را طي آرده است ، ارسال مي گردد تا براي اجراء در اختيار مسئوالن گذارده شود .

  رئيس جمهور –علي خامنه اي سيد 

١٨/٩/١٣٦٦  

    

    

  ٤٦/ ق ١٢١٤٩٨شماره 

  وزارت پست و تلگراف و تلفن

قانون تشكيل شرآت پست جمهوري اسالمي ايران آه در جلسه روز يكشنبه سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و 
ارسال شده و با به شوراي محترم نگهبان  ٢١/٨/١٣٦٦شصت و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

در موعد مقرر اعالم نگرديده و  ٩٤توجه به اينكه عدم مغايرت آن با موازين اسالم و قانون اساسي بر اساس اصل 
رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است جهت اجراء به  ١٤/٩/١٣٦٦مورخ  ٤٨٦٦/١طي نامه شماره 

  پيوست ابالغ مي گردد .

  موسويمير حسين  –نخست وزير 

    

  قانون تشكيل شرآت پست جمهوري اسالمي ايران

    

  ماده يكم

بمنظور اعمال سياست جامع در زمينه برنامه ريزي ، تأسيس ، تجهيز ، گسترش و بهره برداري واحدهاي پستي 
هماهنگ با آخرين پيشرفتهاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات ، و به قصد تامين و تعميم خدمات پستي در سراسر 

آشور ، مرتبط با ساير آشورهاي جهان ، بموجب اين قانون شرآت پست جمهوري اسالمي ايران آه در اين قانون 
انحصارًا شرآت ناميده مي شود ، تشكيل مي گردد شرآت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام 

  وظايف و اختيارات وزارت مذآور در امور پستي به آن تفويض ميشود .

   

  ماده دوم

شرآت داراي شخصيت حقوقي بوده و عمليات خود را طبق مفاد اين قانون ، اساسنامه مربوطه و قوانين و مقررات 
مربوط به شرآتهاي دولتي انجام خواهد داد . مواردي آه در قوانين و مقررات فوق الذآر پيش بيني نشده باشد ، 

  طبق قانون تجارت عمل خواهد شد .

   



  ماده سوم

هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم مي شود و آليه سهام  ٥٠سرمايه اوليه شرآت پنج ميليارد ريال است آه به 
  آن متعلق به دولت خواهد بود .

   

  ١تبصره 

دولت بايد سرمايه اوليه شرآت را از محل اعتباراتي آه بدين منظور در بودجه آل آشور پيش بيني ميشود تامين و 
  پرداخت نمايد .

  ٢صره تب

از تاريخ تصويب اساسنامه شرآت ، آن قسمت از تأسيسات ، تجهيزات ، اموال منقول و غير منقول متعلق به وزارت 
پست و تلگراف و تلفن آه بهر نحوي در تصرف و استفاده واحدهاي پستي است با آليه مطالبات ، ديون و تعهدات 

نتقل مي شود و ادارات ثبت اسناد و امالك بايد به مربوطه با تشخيص وزير پست و تلگراف و تلفن به شرآت م
  درخواست شرآت اسناد مالكيت اراضي و امالك مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصالح نمايند .

   

  ٣تبصره 

شرآت موظف است آليه اموال ، تاسيسات و لوازم مربوط به پست را آه بموجب اين قانون به شرآت منتقل مي 
ناتمام مراآز پستي را با تمامي ساختمان ، تاسيسات متعلقات و ملحقات اعم از مكانيزه و  شود و همچنين طرحهاي

غير آن آه در سراسر آشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پايان آار به شرآت 
افزايش سرمايه جزو  تحويل خواهد شد به شرح زير به انضمام آليه مطالبات پس از تصويب مجمع عمومي بعنوان

  دارايي خود منظور نمايد .

   

اموال منقول و غيرمنقول ، تاسيسات و لوازم مربوط به پست آه متعلق به وزارت مذآور بوده مطابق آخرين  –الف 
عملكرد طرحهاي مربوطه و اطالعات و مدارك موجود در امور مالي و ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت مذآور يا امور 

  وزارت برنامه بودجه بر حسب مورد بر اساس قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرحهاي مذآور .تسويه 

   

در مواردي آه وجوه پرداخت شده جهت طرح ، مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح ، به  –ب 
و جزئيات آن از نظريه تفكيك قابل استخراج نباشد ، شرآت ميتواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه 

  آارشناسان منتخب مجمع عمومي استفاده نمايد .

  ماده چهارم

  وظايف شرآت بشرح زير است :

  بررسي و مطالعه در جهت شناخت هرچه بيشتر نيازهاي پستي جامعه و تأمين آنها . – ١

مبادله و توزيع مراسالت و امانات تهيه و تنظيم برنامه هاي جامع به منظور انجام خدمات پستي ( قبول ، حمل ،  – ٢
  پستي و قبوض آب و برق و تلفن و گاز ) در سراسر آشور و نظارت و هماهنگي در حسن اجراي آنها .

  تاسيس ، تجهيز و گسترش واحدهاي پستي و بهره برداري از آنها . – ٣

نك براي اهالي ميسر ايجاد و گسترش خدمات پست مالي به ويژه در مناطق روستائي آه دسترسي به با – ٤
  نيست ، پس از هماهنگي با بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران .



تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود ، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقالب  – ٥
از زبان خاص تمبر و قبول اشتراك  اسالمي ايران ، در جهت نشر و بيان مـواضع آن در داخـل و خارج آشـور با استفاده

  آن .

  صدور اجازه از ماشينهاي نقش تمبر در امور پستي و اعمال نظارت بر آليه امور مربوط به آنها . – ٦

  واگذاري صندوقهاي پستي شخصي . – ٧

  ايجاد پست رستانت در مراآز پستي . – ٨

  قابل پرداخت بهاء .قبول محموالت حاوي آاال در حد متعارف مبادالت پستي در م – ٩

  قبول اشتراك روزنامه ها ، نشريات دوره اي و ساير مرسوالت پستي . – ١٠

بررسي ، تنظيم و حفظ رابطه به اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست و مشارآت در تدوين دستورالعملها و  – ١١
  توصيه هاي بين المللي مربوط و پيشنهاد به مراجع ذيصالح قانوني .

   

رآت در مجامع و اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست به منظور تبادل نظر در امور ارتباط پستي و ش – ١٢
  معاضدت بين المللي در زمينه مذآور با موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن .

   

  ماده پنجم

را طبق مقررات وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه شرآت 
مربوط به شرآتهاي دولتي ، منطبق با اهداف و وظايف مقرر در اين قانون تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت به 

  مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد .

   

  تبصره

تا هنگاميكه اساسنامه شرآت ابالغ نشده ، واحدهاي پستي طبق ضوابط قبلي ، در قالب تشكيالت موجود اداره 
  شد . خواهند

   

  ماده ششم

شرآت موظف است تشكيالت جديد خود را طبق اساسنامه تنظيم ، و پس از تأيـيد سـازمان امور اداري و 
  استخدامي آشور و تصويب مجمع عمومي بموقع اجراء گذارد .

   

  ماده هفتم

عده از آارآنان حوزه آليه آارآنان امور اجرائي پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرآت منتقل ميگردند و آن 
ستادي آه مورد احتياج باشند بنا بر تقاضاي شرآت و موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن به شرآت منتقل خواهند 

شد ، وضع آارآنان منتقله به شرآت ، پس از تصويب و ابالغ تشكيالت شرآت ، با رعايت حقوق مكتسبه آنان بر 
  تبديل و تطبيق وضع داده خواهند شد . ٥/٣/١٣٥٢وب اساس مقررات استخدامي شرآتهاي دولتي مص

   



    

  ماده هشتم

شرآت مي تواند در صورت لزوم در مسير بزرگراهها و معابر عمومي پس از جلب نظر شهرداري و هماهنگي الزم به 
ديوار نصب وسائل و تأسيسات ( صندوق يا باجه پستي ) جهت استفاده عموم اقدام نمايد ، و نيز مي تواند از 

مستغالت و اماآن دولتي و خصوصي مشرف به معابر و اراضي تا آنجائي آه موجب زيان و خرابي و سلب استفاده 
  متعارف از امالك مذآور نشود ، پس از جلب رضاي مالك خصوصي ، استفاده نمايد .

   

  تبصره

شرآت متوجه مالك يا مالكين  درصورتيكه به تبع استفاده مذآور از عرصه اعيان و مستغالت خصوصي ضرري از سوي
  شود ، شرآت بايد خسارت وارده را مطابق قوانين مربوطه جبران نمايد .

   

  ماده نهم

شرآت از آغاز تاسيس تا پنج سال مي تواند ماشين آالت ، تاسيسات ، لوازم و قطعات مـورد اسـتفاده پسـت 
نچه را آه منحصرًا براي انجام وظايف و عمليات خود مكانيزه و وسائل ماشيني از قبيل ابطال تمبر و لياس بندي و آ

ضروري ميداند و تهيه آنها در داخل آشور مقدور نباشد با معافيت از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمرآي و سود 
  بازرگاني از خارج وارد نمايد .

   

  ماده دهم

روحه له يا عليه خود و همچنين حق شرآت از پرداخت هزينه هاي دادرسي ، دفتري و اجرائي ناشي از دعاوي مط
  الثبت اسناد و معامالت و نيم عشر اجرائي و حق الثبت شرآت معاف مي باشد .

   

  ماده يازدهم

آن قسمت از سود شرآت ، آه براي سرمايه گذاري به منظور توسعه و بهبود خدمات پستي اختصاص داده ميشود 
  از پرداخت ماليات بر درآمد معاف ميباشد .

   

  ماده دوازدهم

وزير پسـت و تلگـراف و تلـفن به منظـور حداآثر استفاده مشترك يا منحصر ( بنحو متقابل ) از نيروي انساني ، 
تجهيزات اداري و ساختمانها و اراضي متعلق به موسسات وابسته به وزارت مذآور ، آميته اي را آه اعضاء آن 

مي دهد پيشنهادات و تصميمات آميته مذآور پس از تصويب  منتخب هيأت مديره و موسسات وابسته باشد تشكيل
  وزير پست و تلگراف و تلفن الزم االجراء است .

   

  ماده سيزدهم

عرضه خدمات پستي در اختيار دولت است آه به موجب اين قانون ، توسط شرآت پست جمهوري اسالمي ايران 
حق ندارند در زمينه عرضه خدمات مذآور اقدام  انجام مي شود اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بدون موافقت شرآت

  نمايند .



   

  ١تبصره 

تأسيس و ثبت شرآتهائي آه موضوع فعاليت آنها عرضه خدمات پستي است بدون موافقت شرآت پست جمهوري 
اسالمي ايران ممنوع است و اداره آل ثبت شرآتها و مالكيت صنعتي دفاتر مربوطه بايد از پذيرفتن ثبت اين قبيل 

  آتها خودداري نمايند .شر

   

  ٢تبصره 

آليه اشخاص حقوقي يا حقيقي آه قبل از تصويب اين قانون و به تاسيس و ثبت شرآت در زمينه ارائه خدمات مزبور 
مبادرت نموده عمًال به انجام خدمات پستي ( بالمباشره يا مع الواسطه ) مشغول فعاليت هستند ، موظفند ظرف 

آگهي خواهد آرد جهت تطبيق وضع خود با قوانين و مقررات شرآت و تحصيل موافقت ، يكماه از تاريخي آه شرآت 
  خواهد بود . ١٤به شرآت مراجعه نمايند ، در غير اينصورت حق فعاليت ندارند و ادامه فعاليت آنها مشمول ماده 

   

  ماده چهاردهم

بدون تحصيل موافقت شرآت  ١٣ماده  ٢هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي پس از انقضاي مهلت مذآور در تبصره 
به قبول ياحمل يا توزيع يا مبادله محموالت پستي ( مراسالت و امانات ) بالمباشره يا مع الواسطه مبادرت نمايد ويا 
به منظور فوق به تاسيس شرآت تجاري يا مدني يا درج آگهي و اطالعيه اقدام نمايد ، عالوه بر جلوگيري از فعاليت 

هزار ريال تا يك ميليون ريا ل و درصورت تكرار  ٥٠٠شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم درمرتبه اول به وي باتوجه به 
  به زندان از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .

   

  ماده پانزدهم

 هرآس صندوق يا باجه ها يا تجهيزات پستي را آه براي انتفاع عموم نصب شده عمدًا هدم يا تخريب يا تضييع آند
عالوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخريب اموال 

دولتي محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب مراسالت را افشاء و يا امانات را برداشت يا بازرسي يا توقيف نمايد عالوه 
  د .ضربه شالق نيز محكوم ميشو ٧٤بر مجازات مذآور تا 

   

  تبصره

هدم يا تخريب صندوقها ، باجه ها و تجهيزات پستي ، اگر از روي اشتباه و به غير عمد صورت گرفته باشد و مرتكب 
نهايت مراقبت را براي حفاظت و نگهــداري از مـراســالت و امـانـات پســتي تـا تحـويل آنهـا به اداره پسـت معمـول 

  ارات وارده خواهد بود .داشته باشد ، فقط مسئول پرداخت خس

  ماده شانزدهم

هريك از آارآنان شرآت يا مستخدمين يا مامورين دولت يا اشخاصي آه به هر نحوي به همكاري و خدمت دعوت 
شده اند يا با ادامه فعاليت آنها موافقت شده ، مراسالت و نامه هاي اشخاص را در غير مواردي آه قانون اجازه داده 

توقيف يا معدوم نمايد يا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء يا آشكار نمايد  مفتوح يا بازرسي يا
عالوه بر مسئوليت مدني در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به آيفر 

  محكوم خواهد شد . قانون مجازات اسالمي ( تعزيرات ) ٦٤جرائم مذآور مندرج در ماده 

   



  ماده هفدهم

هريك از آارآنان شرآت يا اشخاصي آه بهر نحوي به همكاري و خدمت دعـوت شـده اند يـا با ادامه فعـاليت آنها 
مـوافقت شده ، تمام يا بعض محموله سپرده شده به وي يا اداره پست را در هريك از مراحل پستي به نفع خود يا 

آند ، اين عمل در حكم اختالس محسوب مي شود و مرتكب عـالوه بـر مســئوليـت ديگري برداشت يا تصاحب 
  مـدني در مقابل صاحب محمـولـه ، به آيـفر اخـتالس محكوم خواهد شد .

   

  ١تبصره 

اگر محموله اي آه توسط آارمند شرآت يا مستخدم يا مامور دولت بدون مجوز قانوني برداشت يا تصاحب گرديده ، از 
ثبت نشده باشد ، بشرط آنكه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوي اسناد مالكيت ،  مراسالت

مدارك تحصيلي ، شناسنامه ، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاآي خصوصي نيز گذشت نمايد ، پرونده امر فقط در 
ولت ، مطرح و پس از رسيدگي و اثبات بزه هيأت رسيدگي به تخلفات اداري شرآت يا اداره متبوع مستخدم يا مامور د

انتسابي مرتكب به انفصال موقت از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد ، و در صورت تكرار ارتكاب بزه مذآور پرونده 
  وي جهت تعقيب آيفري به دادسراي عمومي محل وقوع جرم ارسال خواهد شد .

   

  ٢تبصره 

ستي اگر به تشخيص دادگاه آيفري يا هيات رسيدگي به تخلفات اداري فقدان يا آسيب ديدگي محتويات محموالت پ
، ناشي از سهل انگاري و قصور آارمندان يا دستور اشتباه و خالف مقررات مديران واحدهاي اجرائي پستي باشد ، 

ارده به صاحب آارمند يامدير مقصر فقط به آسر حقوق و مزايا تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه بعالوه تاديه خسارات و
  محموله محكوم خواهد شد .

   

  ماده هيجدهم

روسا و مديران واحدهاي پستي ، همچنين مامورين و ضابطين دادگستري مـوظفند در پي آشـف جرائم مربوط به 
ضوع امور پستي ، تحقيقات و اقدامات الزم و اوليه را ، به منظور جلوگيري از امحاء و آثار جرم انجام داده ، بالفاصله مو

را با تنظيم صورت مجلسي حاوي مشخصات آامل و وضعيت نهائي محموله پستي ، جهت تعقيب جزائي متخلف به 
دادسراي عمومي محل ، اعالم نمايند و درهر مورد آه انجام تحقيق و حصول قطع به ارتكاب تخلف از اين قانون و 

بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت مجـلس ،  مقررات پستي ، مستلزم ضبط يـا بازآردن محموله باشد ، اين مهم
لـزومًا در حضـور يا با اجازه دادسـتان عمـومي يا قائم مقام يا نماينده او ( قاضي تحقيق ) صورت گيرد و عدم رعايت آن 

  موجب مسئوليت آيفري و يا انضباطي مدير يا آارمند يا مامور خاطي خواهد بود .

   

  تبصره

اين  ١٣توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون تحصيل موافقت شرآت ( موضوع ماده ضبط و توقيف محموالتيكه 
قانون ) قبول ، حمل و توزيع ميشوند به قصد آشف جرم ، تكميل پرونده ارجاع به مراجع قضائي توقيف غير قانوني 

 والت پستيمحموالت پستي محسوب نميشود ولي بالفاصله پس از انجام تحقيق و تنظيم صورت مجلس ، بايد محم
مكشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخهاي 

  پستي متعلقه از شخص متخلف دريافت گردد .

   

  ماده نوزدهم



ونه اوراق و هرآس تمبر يا پاآت و آارت پستي با تصوير تمبر يا آوپن رپنس يا عالمت نقش تمبر و بطور آلي هرگ
عالئمي را آه چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرآت است ، بهر آيفيت بالمباشره يا مع الواسطه ، جعل آند يا 
با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد يا داخل آشور نمايد ، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتي محسوب و عالوه بر 

  امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد . جبران خسارت وارده با توجه به شرايط و

   

  ماده بيستم

هرآس تمبر يا ساير اوراق بهادار پستي باطل شده را مجددًا استعمال آند يا سـبب اسـتعمال مجـدد آن گردد عالوه 
رابر قيمت تمبر و اوراق بهادار محكوم بر جبران خسارت وارده با توجه به شرايط و امكانـات خاطي و مراتب جرم به ده ب

  خواهد شد .

   

  ماده بيست و يكم

درصورت ارتكاب ممنوعات اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، آيفر مربوطه عليه مديران مسئول آنها اجراء خواهد شد 
.  

   

  ماده بيست و دوم

شده باشد و دادستان  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٦،  ١٥،  ١٤چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از جرائم مذآور در مواد 
تشخيص دهد ، با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد ، تاديب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب آاال را جبران 

  نموده باشد با اعمال يكي از موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مينمايد .

  ال مراتب باال را به تشخيص خود دارد .دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعم

   

  ماده بيست و سوم

  از تاريخ اجريا اين قانون و آليه قوانين مقررات مغاير لغو مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و يازده تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و 
  ه است .شش مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد

   

  رئيس مجلس شوراي اسالمي اآبر هاشمي

 


