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ي از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام ي از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام ي از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام ي از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام رانرانرانرانيييياااا    ييييخانوارهاخانوارهاخانوارهاخانوارها    ثروتثروتثروتثروت    ششششييييافزاافزاافزاافزا    يييييييياجرااجرااجرااجرا    نامهنامهنامهنامه    ننننييييييييآآآآ

        عدالتعدالتعدالتعدالت

   28/8/1385 مورخ ه36254ت/104159 شماره مصوبه

  

 به و ييدارا و ياقتصاد امور وزارت 12/7/1385 مورخ 31168 شماره شنهاديپ به بنا 21/8/1385  مورخ جلسه در رانيوز اتيه

 و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه چهارم برنامه قانون) 9( ماده و رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون هشتم و كصدي اصل استناد

 بخش سهم گسترش قيطر از يرانيا يخانوارها ثروت شيافزا يياجرا نامه نيآئ -1383 مصوب – رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ

  :نمود بيتصو ريز شرح به را عدالت سهام عيتوز اساس بر تعاون

  .عدالت سهام عيتوز اساس بر تعاون بخش سهم گسترش قيطر از يرانيا يخانوارها ثروت شيافزا يياجرا نامه نييآ

  :روند يم كار به مربوط مشروح يمعان در ريز اصطالحات نامه نييآ نيا در -1 ماده

  �1383 مصوب -رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه چهارم برنامه قانون : چهارم برنامه قانون -1

 عدالت، سهام يواگذار نديفرآ بر نظارت و يهماهنگ ،يزير برنامه هدف با كه عدالت سهام عيتوز يمركز ستاد :يمركز ستاد -2

  .گردد يم ليتشك جمهور سيير استير به

 در و گردد يم ليتشك استاندار استير به استان كي محدوده در كه عدالت سهام عيتوز ياستان يستادها :ياستان يستادها -3

  .كند يم نظارت استان در سهام عيتوز نديفرآ بر يمركز ستاد طرف از شده محول اراتياخت چارچوب

 ستاد صيتشخ بر بنا و شوند يم محسوب يدرآمد نييپا دهك دو جزو يدرآمد يبند طبقه نظر از كه يافراد :طرح نيمشمول -4

  .هستند عدالت سهام افتيدر تياولو واجد يمركز

 سهام عيتوز نيمشمول همان آنها ياعضا كه شهرستان هر در عدالت يتعاون يشركتها :يشهرستان عدالت يتعاون يشركتها -5

  .هستند مربوط شهرستان در عدالت



) خاص يسهام( ياستان يگذار هيسرما يشركتها به كه) عدالت سهام يكارگزار شركت( واسط شركت سهام :عدالت سهام -6

  .شود يم واگذار

 يشركتها توسط استان هر در كه) خاص يسهام( يگذار هيسرما شركت ):خاص يسهام( ياستان يگذار هيسرما شركت -7

  .شود يم ليتشك يشهرستان عدالت يتعاون

 سپس و واحد سهم كي به شده واگذار سهام انواع سبد ليتبد آن نقش كه عدالت سهام يكارگزار شركت : واسط شركت -8

 عدالت سهام يواگذار با مرتبط يياجرا يكارها گريد انجام و ياستان يگذار هيسرما يها شركت به واسط شركت سهام يواگذار

  .است

 دولت تيمالك حق اعمال و بود خواهد چهارم برنامه قانون» 7« ماده »ز« بند ياجرا مسئوول ييودارا ياقتصاد امور وزارت -2 ماده

 ادي وزارتخانه قيطر از) است يجمهور سيير با آن يعموم مجمع استير كه ييشركتها ياستثنا به( يمادرتخصص يشركتها در

  .شود يم اعمال شده

 مقام يابالغ يكل ياستهايس »ج« بند و مربوط مقررات و نيقوان تيرعا با است موظف ييدارا و ياقتصاد امور وزارت -3 ماده

 يواگذار به نسبت واسط شركت ليتشك از پس و رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون چهار و چهل اصل به مربوط يرهبر معظم

 به واسط شركت سهام يواگذار به نسبت متعاقباً و دينما اقدام واسط شركت به دولت به متعلق و يدولت يواگذار قابل سهام

  .دينما اقدام عدالت سهام نيمشمول نسبت به) خاص يسهام( ياستان يگذار هيسرما يشركتها

  :از عبارتند يمركز ستاد ياعضا -4 ماده

  جمهور سيير -الف

  ييدارا و ياقتصاد امور ريوز -ب

  كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان سيير -ج

  كشور ريوز -د

  معادن و عيصنا ريوز -ه

  تعاون ريوز -و

  يكشاورز جهاد ريوز -ز

  ياجتماع امور و كار ريوز -ح

  يدادگستر ريوز -ط



  ياجتماع نيتأم و رفاه ريوز -ي

  ثارگرانيا امور و ديشه اديبن سيير – ك

  يپزشك آموزش و درمان بهداشت، ريوز -ل

  جيبس مقاومت يروين فرمانده – م

  )ره( ينيخم امام امداد تهيكم سرپرست – ن

  كشور يستيبهز سازمان سيير -س

  كشور محروم مناطق امور دفتر سيير – ع

  كشور احوال ثبت سازمان سيير – ف

  يساز يخصوص سازمان سيير – ص

  :است ريز شرح به يمركز ستاد اراتياخت -5 ماده

  چهارم برنامه قانون» 9«ماده در يذيتنف سوم، برنامه قانون» 14« ماده تيرعا با عدالت سهام يواگذار -الف

  طرح نيمشمول تياولو نييتع – ب

  استانها تياولو نييتع – ج

  الزم يدستورالعملها و يياجرا ضوابط بيتصو – د

  آنها عملكرد بر نظارت و ياستان يستادها فيوظا نييتع -ه

  نامه نيآئ نيا چارچوب در عدالت سهام عيتوز يبرا گريد يياجرا اقدامات هرگونه انجام – و

 يوزرا به چهارم برنامه قانون» 9« ماده در يذيتنف سوم برنامه قانون» 14« ماده با ارتباط در رانيوز أتيه اراتياخت هيكل -1 تبصره

 شده ادي اراتياخت خصوص در يريگ ميتصم مالك. شود يم واگذار نامه بيتصو نيا» 4« ماده موضوع يمركز ستاد عضو

 و ياقتصاد امور ريوز توسط جمهور، سيير ديتأئ صورت در مزبور مصوبات و باشد يم مذكور ستاد عضو رانيوز تياكثر موافقت

  .باشد يم صدور قابل ييدارا

 به جمهور سيير اول معاون جمهور سيير ابيغ در. گردد يم برگزار جمهور سيير استير به يمركز ستاد جلسات -2 تبصره

  .دينما يم اداره را جلسات س،يير بينا عنوان



 امور دفتر سيير كشور، يستيبهز سازمان سيير ،)ره( ينيخم امام امداد تهيكم سرپرست ج،يبس مقاومت يروين يفرمانده -3 تبصره

 شركت جلسه در يرأ حق بدون يساز يخصوص سازمان سيير و كشور احوال ثبت سازمان سيير كشور، محروم مناطق

  .ندينما يم

  .شود يم نييتع يمركز ستاد ريدب عنوان به يساز يخصوص سازمان سيير -4 تبصره

  )يساز يخصوص سازمان ياستثنا به. (شود يم نييتع استان سطح در يمركز ستاد ياعضا با متناظر استان ستاد ياعضا -6 ماده

 ليتشك استاندار استير به استان ستاد جلسات و بود خواهد استان در جمهور سيير متناظر مقام عنوان به استاندار -1 تبصره

  .شود يم

  .شوند يم نييتع يمركز ستاد با متناظر هستند يرأ حق يدارا كه استان ستاد ياعضا -2 تبصره

  .شوند يم نييتع استان ستاد ريدب عنوان به استان ييدارا و ياقتصاد امور سازمان سيير -3 تبصره

 اجرا را كشور يها استان هيكل در عدالت سهام مرحله عيتوز برنامه 1385 سال انيپا تا حداكثر است موظف يمركز ستاد -7 ماده

  .دينما

 زانيم نيهمچن. شود يم نييتع دولت امكانات با متناسب واسط شركت به دولت به متعلق و يدولت سهام يواگذار زانيم -8 ماده

 يشهرستان عدالت يتعاون يشركتها ياعضا تعداد با متناسب ياستان يگذار هيسرما يشركتها به واسط شركت سهام يواگذار

  .شود يم نييتع مربوط

 5 از شيب خانوار تعداد كه يصورت در. است نفر 5 عدالت سهام عيتوز يبرا خانوار كي در احتساب مورد افراد حداكثر -9 ماده

 از كي هر. گرفت نخواهد تعلق يا اضافه سهام بابت نيا از و شد خواهد عيتوز خانوار ياعضا همه نيب يصيتخص سهام باشند، نفر

 زانيم ،)كمتر سهام زانيم با يحت( شوند يم محسوب يشهرستان عدالت يتعاون در مستقل عضو كي نفر، 5 از شيب يخانوارها افراد

  .بود خواهد آنها سهام زانيم با متناسب يتعاون سود از اعضا نوع نيا يبرخوردار

 تابلو متيق مطابق بورس، عضو يشركتها خصوص در نمه بيتصو نيا مشمول يشركتها سهام يگذار متيق نحوه -10 ماده

 برنامه قانون» 14« ماده »و« بند نامه نيآئ مطابق يبورس ريغ يشركتها خصوص در و بازار يتقاضا و عرضه بر حاكم عرف و بورس

  .بود خواهد چهارم برنامه قانون» 9« ماده در يذيتنف سوم

 يشركتها و واسط شركت با يقرارداد انعقاد با است موظف يدولت سهامداران يمقام قائم به يساز يخصوص سازمان -11 ماده

 ده حداكثر كه طيتقس دوره يط از پس باشد، شده ينيب شيپ آن در الزم يياجرا ضمانت كه)خاص يسهام( ياستان يگذار هيسرما

 يواگذار سهام اقساط حساب هيتسو به نسبت آن از پس بالفاصله و واسط شركت از يافتيدر سود زانيم با متناسب است، سال

 نخواهد ياقساط فروش سود احتساب مشمول اقساط و باشد يم فيتخف درصد) 50( شامل ماده نيا موضوع سهام يبها. كند اقدام

  .بود



 ماده موضوع يواگذار يعال أتيه شود، يم واگذار آنها سهام از يبخش كه ييبنگاهها تيفعال تداوم و حفظ منظور به -12 ماده

 دينما يم اتخاذ يريتداب يواگذار نديفرآ بر كنترل و نظارت قيطر از چهارم برنامه قانون» 9« ماده در يذيتنف سوم برنامه قانون» 13«

 بلوك. گردد واگذار بلوك صورت به ياساس قانون» 44« اصل صدر از خارج شركت هر سهام) %20( درصد ستيب حداكثر كه

  .ماند خواهد يباق دولت ارياخت در ياساس قانون» 44« اصل صدر يشركتها در) درصد ستيب(مذكور سهام

 قيطر از يرانيا يخانوارها ثروت شيافزا يياجرا نامه نيآئ نيگزيجا و بوده االجرا الزم بيتصو خيتار از نامه نييآ نيا -13 ماده

 يم 17/11/1384 مورخ ه33484 ت/72683 شماره نامه بيتصو موضوع عدالت، سهام عيتوز اساس بر تعاون بخش سهم گسترش

  .دينما ارائه رانيوز أتيه به را آن ياجرا شرفتيپ گزارش كباري ماه سه هر است موظف ييدارا و ياقتصاد امور وزارت. گردد


