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 تاریخ ابالغیه : 1386/08/25
شماره ابالغیه : 85415  /ت

تاریخ تصویب : 1386/08/18 38217هـ

و (هما)  ایران  اسالمی  هواپیمایی جمهوري  واگذاري سهام شرکتهاي  در خصوص  تصویبنامه 
ایران ایرتور در بورس

 
  

 
 85415   /ت 38217هـ 25/6                                                    /

 
1386

 
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی

 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 22354 مورخ 29/5/1386

 
وزارت امور اقتصادي ودارایی و به استناد بند “الف” ماده (14) قانون برنامه سوم

 
توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب 1379 ـ تنفیذي در

 
ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

 
ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:

 
سهام شرکتهاي هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران (هما) و ایران ایرتور از شرکتهاي زیر

 
مجموعه وزارت راه و ترابري از طریق بورس در سال 1387 واگذار می گردد.

 
                                

 
             پرویز داودي

 
معاون اول رئیس جمهور

 
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به انضمام تصویر نامه

 
اشاره شده در متن براي اطالع ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی ارسال می شود.

 
تنظیم متن         کنترل ابالغ                 تأیید انطباق متن و

 
تصمیم             تأیید

 
نهایی                                                                            
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رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر

 
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امور مجلس

 
رئیس جمهور،     دفتر معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، دفتر رئیس

 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداري، اداره کل قوانین

 
مجلس شوراي اسالمی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و

 
مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهاي انقالب اسالمی،

 
روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران، دبیرخانه شوراي اطالع رسانی و دفتر هیئت دولت

 
ابالغ می شود.
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