
  خدمت دستگاه اجرايي
  شناسه خدمت-2  توزيع سهام عدالتعنوان خدمت:  -1

  ( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3 - 
ارائه 
دهنده 
ت

خد

 خصوصي سازيسازمان نام دستگاه اجرايي: 
 نام دستگاه مادر: وزارت امور اقتصادي و دارايي

4- 
مشخصات خدمت

  

  خدمتشرح 
پايين درآمدي جامعه  مشمول واگذاري به اقشار سهام بنگاه هاياين خدمت از طريق عرضه و واگذاري 

در قيمت  يدرصد 50ارائه مي شود. دو دهك پايين درآمدي از تخفيف از اتباع ايراني مقيم داخل كشور 
ساله  10                                   ً                 ساله برخوردارند و دهك هاي بعدي صرفا  از مزاياي تقسيط  10تقسيط دوره واگذاري و سهام 

  سال، اوراق سهام قابل آزادسازي مي باشد. 10استفاده ميكنند. پس از تسويه كامل بدهي سهام در مدت 

  نوع خدمت
 )G2Cخدمت به شهروندان (   
   )G2B( خدمت به كسب و كار    
 )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(    

نوع مخاطبين
  

  اقشار مشمول طرح توزيع سهام عدالت
 

  تصدي گري     حاكميتي     ماهيت خدمت 
  روستايي      شهري      استاني     منطقه اي    ملي     سطح خدمت

  رويداد مرتبط با:
  ثبت مالكيت     تامين اجتماعي     كسب و كار     ماليات   سالمت   آموزش   تولد   
مدارك و      بازنشستگي     ازدواج   بيمه   تاسيسات شهري   

  هاگواهينامه
 ساير     وفات  

  رخداد رويدادي مشخص      فرارسيدن زماني مشخص  تقاضاي گيرنده خدمت       نحوه آغاز خدمت
 ساير:  ...    تشخيص دستگاه   

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

  التفرم تكميل شده اطالعات مشموالن سهام عد -1
 تاييد شرايط توسط نهادهاي متولي شناسايي -2

   كشور ثبت احوال سازماناحراز هويت از طريق  -3

  تمايلو يا استرداد آن در صورت  عدم دريافت سهام ترجيحي در سنوات گذشته - 4

  قوانين و مقررات باالدستي

 ) قانون اساسي44هاي كلي اصل () قانون اجراي سياست38تا34فصل ششم (ماده-

آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم تعـاون بـر اسـاس توزيـع سـهام       -
 عدالت

 هـاي كلـي  عالي اجـراي سياسـت   مصوبات هيأت محترم دولت، ستاد مركزي توزيع سهام عدالت و شوراي -
  ) قانون اساسي44اصل چهل و چهارم ( 

5- 
جزييات خدمت

 حدود چهل و هشت ميليون نفر آمار تعداد خدمت گيرندگان      
 ماهسه خدمت: ارايه زمان متوسط مدت

  بار در:     ماه        فصل          سال      - يكبار براي هميشه                                       تواتر
 (مراجعه به شركتهاي تعاوني سهام عدالت)بار2  تعداد بار مراجعه حضوري

هزينه ارايه خدمت(ريال) به 
  خدمت گيرندگان

  پرداخت بصورت الكترونيك شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)
- -    

6- 
نحوه 
دسترسي 

  دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آنآدرس
www.ipo.ir

  سهام عدالت - خصوصي سازي سايت سازماننام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:



  رسانه ارتباطي خدمت نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رساني 
خدمت

 الكترونيكي     
  

  اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)   
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
  تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
  صدا و سيما -: روزنامهساير    

ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي   
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
  ساير:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني   

در مرحله درخواست خدمت
  

 الكترونيكي   
  

  اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)   
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
  تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
  دفاتر پيشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

ذكر ضرورت مراجعه  غيرالكترونيكي   
حضوري

  

 جهت احراز اصالت فرد   
         جهت احراز اصالت مدرك   

  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب    
  ساير:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني    

درخواست به شركتهاي تعاوني      
  .شهرستاني ارائه مي گردد

مرحله توليد خدمت
  

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با 
ديگر

  
 

دستگاه ها )
  

 الكترونيكي   
  

  )ERP اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا    
  ساير (باذكرنحوه دسترسي)پست الكترونيك                              

ذكر ضرورت مراجعه  غيرالكترونيكي   
حضوري

  

 جهت احراز اصالت فرد   
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   

  ساير:    

  مراجعه به دستگاه:   
  ملي   
  استاني   

  شهرستاني    
  
  

درمرحله ارائه خدمت
  

 الكترونيكي   
  

  اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)  
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
  تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
  دفاتر پيشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

ذكر ضرورت مراجعه  غيرالكترونيكي   
حضوري

  

 جهت احراز اصالت فرد   
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
  ساير:    

  دستگاه:مراجعه به 
اصل برگه هاي سهام توسط 

شركتهاي تعاوني شهرستاني به 
  . متقاضيان تحويل مي گردد

  



7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
ساير

 
سامانه

  تبادل فيلدهاي مورد  نام سامانه هاي ديگرها  
استعالم   استعالم الكترونيكي

غير 
 الكترونيكي

برخط
  o
n
lin
e

  
دسته

اي 
)

B
atch

(  

        اطالعات شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت بانك جامع آماري

8-
ارتباط
 

خدمت
 با 

ساير
 

دستگاههاي ديگر
  

نام سامانه هاي   نام دستگاه ديگر
  دستگاه ديگر

فيلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزينه)

استعالم 
 غيرالكترونيكي استعالم اگر  الكترونيكي

برخط  :توسطاست، استعالم 
  o
n
lin
e

  
دسته

اي 
)

B
atch

  دستگاه         -احراز هويتاحراز هويتسامانه  ثبت احوال
  كننده مراجعه    

9- 
عناوين فرايندهاي خدمت

  
  

  دريافت فرم تقاضاي اوليه توسط جامعه هدف و تكميل و تحويل آن به نهادهاي متولي شناسايي -1
  اطالعات مشموالن توسط سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي و نهادهاي متولي به سازمان خصوصي سازيتكميل و ارسال آمار و  - 2

  پااليش اوليه  -3
  آوري اطالعات جهت تكميل توسط ذينفعان و اعاده به سازمان خصوصي سازيتهيه و چاپ فرم جمع - 4

 انجام اسكن، پردازش و پااليش اطالعات فرمها-5
  سازمان ثبت احوال كشور جهت كنترل و تاييد استعالم از-6

  صدور دعوتنامه و تخصيص سهام به متقاضيان واجد شرايط - 7
  مراجعه مشموالن به شركتهاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت و ثبت نام نهايي - 8
 نهايي كردن آمار سهامداران و خاتمه تخصيص سهام عدالت-9

10
  

 تصوير پيوست: خدمتنمودار ارتباطي فرآيندهاي 
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  خير                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                     

  بلي                                                                       

  

  

  
  
  
  
 

 واحد مربوط: پست الكترونيك:شماره تلفن: نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم:

  دريافت فرم تقاضاي اوليه توسط جامعه هدف
  و تكميل و تحويل آن به نهادهاي متولي شناسايي 

تكميل و ارسال آمار و اطالعات مشموالن توسط سازمانهاي امور
  اقتصادي و دارايي و نهادهاي متولي به سازمان خصوصي سازي

 پااليش اوليه

آوري اطالعات جهت تكميل توسط ذينفعانتهيه و چاپ فرم جمع
  خصوصي سازيو اعاده به سازمان 

  زمان ثبت احوال كشور و بررسي نهايي در سازماناستعالم از سا

و اعالم به  صدور دعوتنامه و تخصيص سهام به متقاضيان واجد شرايط
  هاي شهرستاني براي ثبت نام تعاوني

  مراجعه مشموالن به شركتهاي تعاوني
  شهرستاني سهام عدالت و ثبت نام نهايي

اخذ اطالعات نهايي ثبت نام شدگان و نهايي كردن بانك 
  اطالعاتي مشمولين واجد شرايط

  مكاتبه جهت تكميل پرونده ؟مدارك تكميل مي باشدآيا 

سازمان نهاييبه تاييدآيا متقاضيان
 ؟رسندخصوصي سازي مي

  عدم اختصاص سهام عدالت


