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 تعالی باسمه

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

 نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    22احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 

نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازي سهام عدالت و مرتفـع  

از قبیل عدم تناسـب سـازوکارهاي   نمودن مشکالت موجود در این زمینه 

شده، ناکارآمدي شـیوه سـازماندهی سـهام، عـدم امکـان       بینی قانونی پیش

اعمال حقوق مالکانه توسط مشموالن و وجود ابهامات در شیوه شناسایی 

بینـی سـازوکار آزادسـازي سـهام مزبـور       آنها و همچنین ضـرورت پـیش  

تقاي ثبات بـازار  نحوي که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ار به

اي از  سرمایه و منافع مشموالن را در پـی داشـته باشـد و نیـز رفـع پـاره      

ربط در اجراي طرح آزادسـازي سـهام    هاي ذي ابهامات قانونی که سازمان

باشند، طـرح زیـر بـراي طـی تشـریفات قـانونی تقـدیم         با آن مواجه می

 : شود می

 -زاده حبیـب  -يقـادر  -نژاد کوچکی -اکبر کریمی علی -پورابراهیمی

 -شــاکري -خانــدوزي -بحرینــی زاده حســین -آقــاتهرانی -مصــري

 -عبـاس گـودرزي   -راستینه -زاده جالل -زاده حسین  حسین -دهمرده

 -خواه آزادي -امیرآبادي -مسلم صالحی -بدري -احمدحسین فالحی

 الدینی میرتاج -پژمانفر
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 :عنوان طرح

 ساماندهی سهام عدالت  

 

قانون بازار اوراق ) 1(کلیه اصطالحات به کار رفته در ماده  -1ماده

ــوب   ــران مص ــالمی ای ــوري اس ــادار جمه ــراي  1/9/1384به ــانون اج ، ق

قـانون اساسـی و اصـالحات    ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  سیاست

و قانون توسـعه ابزارهـا و نهادهـاي مـالی      25/3/1387بعدي آن مصوب

هـاي کلـی اصـل چهـل و      اي سیاستجدید در راستاي اجراي قانون اجر

، به همان معـانی و سـایر   25/9/1388قانون اساسی مصوب ) 44(چهارم 

 : اصطالحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار رفته است

مشمولین سهام عدالت که در این قانون به اختصـار  : مشمولین -1

 . شوندمشمولین نامیده می

هایی که بخشی از سهام آنها به  شرکت: رپذی هاي سرمایه شرکت -2

طرح توزیع سهام عـدالت تخصـیص یافتـه اسـت و در ایـن قـانون، بـه        

 . شونداختصار شرکت نامیده می

اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که سهام عـدالت   -2ماده

نام شـدگان نهـائی در    آنها تعیین تکلیف شده و اسامی آنها به عنوان ثبت

سـازي، درج   تی سهام عدالت مسـتقر در سـازمان خصوصـی   سامانه اینترن

وزارت تعاون، کار . شوند شده است، مشمولین سهام عدالت محسوب می

سـال بـه بـاال کـه در      و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد چهارده

شش دهک اول درآمدي قرار داشته امـا داراي سـهام عـدالت نیسـتند را     

سازي ارسـال   قانون به سازمان خصوصیماه از اجراي این   ظرف مدت دو
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این افراد مشمولین جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به . کند

اعطاي سهام عدالت به این دسته از افراد تـا سـقف پـنج نفـر بـراي هـر       

دولـت موظـف اسـت از محـل باقیمانـده سـهام دولـت و        . خانوار است

و دو موضـوع   هـاي یـک  هاي بورسی گروههاي دولتی در شرکت شرکت

قـانون  ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اجراي سیاست) 2(ماده 

اساسی، سهام مورد نیاز براي سـهام عـدالت مشـمولین جدیـد را فـراهم      

روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحـوه برخـورداري   . نماید

رف اي است که حداکثر ظنامه آنها از سهام موضوع این قانون، مطابق آیین

 . رسدمدت دوماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می

سهام   سازمان بورس اوراق بهادار مجاز است امکان فروش -3ماده

ذیل را براي مشمولینی که روش مالکیت مسـتقیم سـهام     عدالت با روش

در این روش اشـخاص حقـوقی   . اند فراهم نماید عدالت را انتخاب کرده

هاي مشخصـی   توانند در تاریخ مان بورس اوراق بهادار میمورد تأیید ساز

که از پیش اعالم خواهند شد، پیشنهاد خرید یا تهاتر میـزان مشخصـی از   

هایی مشخص ارائه  سهام عدالت را به تمامی مشمولین ذکر شده در قیمت

هـاي   نموده و مشمولینی که تمایل به تهاتر یا فروش سهام خود در قیمت

نامـه اجرائـی ایـن     آیین. وانند در این فرآیند شرکت نمایندمذکور دارند بت

ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصـویب شـوراي    ماده ظرف مدت سه

 .عالی بورس خواهد رسید

هاي شهرستانی سهام عدالت حداکثر ظـرف مـدت   تعاونی -4ماده

سال پس از تصویب این قانون، مکلف به اصالح اساسـنامه و اتخـاذ    یک

ربط قانونی خود براي تداوم فعالیت با موضـوع   با نظر مراجع ذيتصمیم 
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بـا سـپري شـدن مـدت مزبـور      . جدید و یا انحالل احتمالی خواهند بود

 ضـمناً پرداخـت   . ها غیرقانونی محسوب خواهـد شـد  فعالیت این تعاونی

) 5(هـاي دولتـی موضـوع مـاده      هرگونه کمک از سوي دولت یا شـرکت 

هاي مزبور در راسـتاي تـداوم   ري به تعاونیقانون مدیریت خدمات کشو

 .فعالیت فعلی آنها، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند در  -1تبصره

گذاري استانی سهام  هاي سرمایهخصوص اموال عمومی در اختیار شرکت

ــاونی ــدالت و تع ــذکور و صــورت ع ــاي م ــالیه ــاي م ــرکت ه ــاي ش ه

گذاري سهام عدالت حسابرسی و بازرسی کرده و امـوال عمـومی    سرمایه

در صورت عدم همکاري هیـأت مـدیره   . در اختیار آنها را محاسبه نمایند

گذاري استانی سهام عدالت در ارائه اطالعات، مطـابق  هاي سرمایهشرکت

 . قانون با آنها برخورد خواهد شد

حسابرسـی و بازرسـی دیـوان     در صورتی کـه در رونـد   -2تبصره

محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تخلفـی از سـوي هیـأت مـدیره     

گذاري استانی احراز شود، افراد خاطی به قوه قضـائیه  هاي سرمایهشرکت

 .   معرفی خواهند شد

منظور اعمـال   گذاري استانی موظفند به هاي سرمایه شرکت -5ماده

پذیر، مشترکاً یک نماینده معرفی  هاي سرمایه مدیریت در هریک از شرکت

گذاري استانی بایـد   هاي سرمایه شده توسط شرکت نماینده انتخاب. نمایند

پـذیر   داراي تخصص و سابقه کاري در حـوزه فعالیـت شـرکت سـرمایه    

تأییـد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و وزارت امـور       مربوطه بوده و به

اقتصادي و دارایی برسد؛ در غیر اینصورت نماینده مذکور حق شرکت در 
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نامـه اجرائـی ایـن مـاده      آیـین . هاي فوق را نخواهد داشت مجامع شرکت

هـاي   هـاي شـرکت   شامل تعیین حداقل معیارهاي موردنیاز براي نماینـده 

ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه   مدت سه گذاري استانی، ظرف سرمایه

هاي کلی اصل  عالی اجراي سیاست عالی بورس و شوراي تصویب شوراي

  .قانون اساسی خواهد رسید) 44(چهل و چهارم 
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 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالمی هیأت

نامه داخلی مجلـس شـوراي اسـالمی و     احتراماً، در اجراي قانون آیین

 25/3/1389وین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـور مصـوب    قانون تد) 4(ماده 

 .شود تقدیم میساماندهی سهام عدالت طرح در مورد  نظر معاونت قوانین

 معاون قوانین
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 است رعایت شده. 

 با اعمال نظر کارشناسی. (است رعایت شده( 

 شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده. 

 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 
 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 

 کل تدوین قوانین نظر اداره

 معاون محترم قوانین

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 

 :شود شرح زیر تقدیم می کل به نظر این اداره 25/3/1389مصوب  کشور
 

 :سابقه تقدیم -1

 .قبالً تقدیم نشده است  - 130ماده 

       -   قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در مجلس /   کمیسیون 

 :و اینک رد شده) قانون اساسی 85موضوع اصل (
 

 با تغییر اساسی 
 

  پیش از انقضاء شش ماه 
 

 با انقضاء شش ماه 
 

 مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     

 

 : قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور) 4(ماده ) 2(در اجراي بند  -2
 

 ویرایش ادبینگارش قانونی و  در طرح تقدیمی آیین

 

 ):شکلی(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین -3

 -127ماده  -الف

    )نفر 15(حداقل امضاء الزم  -اول
 

 موضوع و عنوان مشخص -دوم
 

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم
 

 موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      -چهارم
 

 مواجه با ایراداست و پیشنهاد آن به عنوان                                          طرح تقدیمی داراي -138ماده  -ب

 

  مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی( 

 بدون تغییر اساسی 

  نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از 

 باشد می. 

 باشد نمی. 

 موضوع        یک 

موضوع یک از بیش

 

 باشد نمی. 

 باشد می. 

 واحده ماده 

 مواد متعدد 
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 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 ندارد. 
  ،شود اصول مغایر و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می/ اصلدارد. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شده است . 

 شود نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شود نمی 

 شود می 

 ندارد . 

 دارد. 

 ندارد . 

 دارد. 

ــد -4 ــاده) 4(در اجــراي بن ــور  ) 4(م ــررات کش ــوانین و مق ــیح ق ــدوین و تنق ــانون ت  ق

 :25/3/1389مصوب      

 از نظر قانون اساسی؛: اول

 طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت 

 

 انداز؛ هاي کلی نظام و سند چشم از نظر سیاست: دوم

    انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست 

 

 از نظر قانون برنامه؛: سوم

 ا قانون برنامه مغایرتطرح تقدیمی ب 

 

 ؛)ماهوي(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین: چهارم

   

 رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف 

 

 اصالح یا تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگانموجب  -181ماده  -ب 

 

 .شود یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می تعداد 

 
 مدیرکل تدوین قوانین

 
_______________________________________________ 

 

 قانون اساسی مغایرت) 156(اصل) 5(جرم با بندطرح تقدیمی از حیث پیشگیري از وقوع  -5

 

 
از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیريمعاونت اجتماعی و   

 

٢ 

٣ 
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 کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
 

 :بیان مستندات و دالیل مغایرت
صورت مفصل  این طرح الزم بود در مقدمه توجیهی به احکامبا توجه به حجم قابل توجه  -1

 .شد ادله و ضرورت قانونگذاري ارائه می ،و مشروح

افزاید و این عالوه بر مغایرت  طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می -2 

هاي تقنینی مجلس شوراي اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـور ،    با سیاست

گونه طرحها در قالب الحاق یا اصالح به یک قانون اصلی و  اینمناسب است . تورم قوانین را در پی دارد

ـیم و ارائـه   ) 2( دولـت  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق مرتبط از قبیل قانون تنظ

ـاریخ   نامه گیري و توزیع سهام عدالت، آیین البته قابل توجه است که مبناي شکل. گردد اي است که در ت

ـانون اساسـی   ) 44(تصویب شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم به 29/1/1388 ق

 .باشد رسیده و از این حیث موضوع اعطاي سهام عدالت فاقد سابقه تقنینی می

طرح بدرستی درج نشده است و باید به شـرح ذیـل   ) 1(عنوان قانون مورد اشاره در ماده  -3 

 :اصالح گردد

ادهاي مالی جدید بمنظور تسهیل اجـراي سیاسـتهاي کلـی اصـل     قانون توسعه ابزارها و نه«  

 » قانون اساسی) 44(چهل و چهارم

معانی مندرج براي اصطالحات بکار رفته در قوانین سابق، براي سایر قوانین نیـز معتبـر و    -4 

به معانی قبلی بر خالف اصول نگارش متون قـانونی  ) 1(قابل استناد است بنابراین ارجاع ماده 

 .در این ماده باید حذف گردد» معانی و سایر«تا » کلیه اصطالحات«بنابراین از عبارت . است

 .داراي موضوعات متعدد است و باید احکام آن تفکیک و به چند ماده تقسیم شود) 2(ماده -5 

) 1(مـوارد مـاده   مبهم است و بایـد بـه  ) 3(در ابتداي ماده» روش مالکیت مستقیم«عبارت  -6 

 .افزوده شود

 29/1/1388مورخ  226037/1/63نامه اجرائی توزیع سهام عدالت بشماره  به وجود آیین با توجه  -7 

بینـی   پیشقانون اساسی ) 44(شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارممصوب 

نامه  طرح، براي این موضوع مناسب نیست و باید به اصالح آیین) 5(و ) 3(، )2(نامه مجزا در مواد آیین

 .شد مزبور اشاره می

طـرح  ) 4(و صـدر مـاده  ) 5(و ) 3(، )2(در انتهاي مواد» از تاریخ تصویب این قانون«عبارت  -8 

بنـابراین  . شدن آن است و نه زمـان تصـویب   االجراء زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزم. زائد است

 .الزم است عبارت مزبور حذف گردد

مبهم اسـت  ) 4(ماده) 1(در انتهاي تبصره» .د خواهد شدمطابق قانون با آنها برخور«عبارت  -9 

 .تواند در اجراي قانون منشأ اثر باشد و نمی
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