
 
 
  

 جلسه هماهنگي سهام عدالت :وعــــــــموض

 امور اقتصادي و دارايي استان قم اداره كل 

  

  ١٤/١٠/١٣٩٩       :تاريخ جلسه

               ٨:٣٠       :ساعت جلسه  ٣ :شماره جلسه

                              حه :ـصف شماره  سالن كرامت استانداريه: لســـمحل ج

  

  موضوعات مورد بحث: -١

پــور قاي علــيدر ابتداي جلسه آ برگزار شد.استانداري  سالن كرامتدر  جلسه هماهنگي سهام عدالت سومين      

نمودنــد.  ارائهوضعيت سهام عدالت در كشور و استان آخرين در خصوص  گزارشيمديركل امور اقتصادي و دارايي 

صــد از در ٥٠بايســت حــداقل هــا از مزايــاي ســهام عــدالت مــيمندي هم اســتانيجهت بهره  ايشان بيان نمودند

ه ســجام و باشند نسبت به ثبت نــام از طريــق ســامانسهامداران كه به روش غيرمستقيم سهامدار سهام عدالت مي

كــزي، يند در صورتي كه طبق آخرين آمار ارائــه شــده از ســوي شــركت ســپرده گــذاري مراحراز هويت اقدام نما

ه ششــم قــرار از اين حيــث اســتان در رتبــاند. درصد در استان نسبت به ثبت نام اقدام نموده ٤٢,٣تاكنون حدود 

  دارد 

ز كــاري بــيش االش و همهاي اول و دوم قرار داشت. بنــابراين لــزوم تــدر صورتي كه در ابتداي امر استان در رتبه

هام و ســباشد. ايشان بيان نمودند دريافت ســود، امكــان معاملــه پيش مجموعه استان در اين خصوص ضروري مي

ت ســهام عــدال امكان انتخاب هيات مديره بدون ثبت نام در سامانه سجام وجود ندارد و امكــان اســتفاده از منــافع

مــديره  نفر جهت انتخاب اعضاء هيــات ٣٦كانديد شدن چنين ايشان هم توسط استان به زودي ميسر نخواهد شد.

  و حضور افراد توانمند در هيات مديره را مورد تاكيد قرار دادند.در سامانه ستان 

كر از ضــمن تشــ غضنفري، معاون محترم هماهنگي امــور اقتصــادي اســتانداري، مهندس در ادامه جناب آقاي     

كــافي دستگاههاي مرتبط جهت ثبت نــام جامعــه هــدف در ســامانه ســجام را ناهاي اعضاء حاضر در جلسه، تالش

ن در ايــمودنــد ايشان تاكيــد ن دانستند و نياز به اهتمام جدي و ويژه دستگاهها در اين خصوص را خواستار شدند.

ه علي الخصوص دســتگاههاي داراي بيشــترين مشــمولين ماننــد مركــز خــدمات حــوز ،رابطه ضروري است ادارات

كننــد  كاري تهيــه ه، اداره كار، كميته امداد، بهزيستي نسبت به انجام فراخوان به جامعه هدف اقدام و ساز وعلمي

منــدي از رهعدم بهــايشان تصريح كردند . شودگيري درخصوص تعداد افراد ثبت نام شده اقدام تا نسبت به گزارش

يم آن باشــد كــه مســئوليت مســتقاضــيان مــيترين نكات در صورت عدم ثبت نام متقمزاياي سهام عدالت از مهم

ر جلســه دمتوجه دستگاه اجرايي مرتبط خواهد شد. ايشان مجددًا ضرورت حضور مديران كل دستگاههاي اجرايي 

  آتي سهام عدالت را مورد تاكيد قرار دادند. 

-طــالعار ادر ادامه مديران و نمايندگان محترم دستگاههاي مدعو در جلسه، ضمن اعــالم آمــادگي جهــت اســتمر

 امات انجــامرساني درخصوص ثبت نام جامعه هدف در سامانه سجام و انجام احراز هويت، به بيان گزارشــي از اقــد

  هاي اخير پرداختند.شده طي هفته
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  .پيوستبهحاضرين :- ٢

يثارگران،اتــاق اصــناف، پســت ابنياد شــهيد و سپاه علي بن ابيطالب، صدا و سيماي مركز قم، اداره كل اطالعات،: غائبين  - ٣

  بانك، تامين اجتماعي نيروهاي مسلح

  جلسه: خروجي -٤

ف
دي

ر
 

 مصوبات
پيگيري و بررسي،  مسئول

 انجام
 مهلت انجام

١  

 ،معاونت محترم توسعه مــديريت و منــابع اســتانداري بــا همكــاري فرمانــداري
 در دســتگاههاي اجرايــيپيشبرد ثبت نام جامعه هدف  اقدامات الزم در جهت

  اقدام نمايد. سامانه سجام

معاونت محترم توسعه 
  مديريت و منابع استانداري

١٨/١٠/٩٩  

٢  

اد مقرر شد مطابق موارد مطرح شده در جلسه، گزارشي از مشخصات و تعد
ا ب پرسنل، بازنشستگان و جامعه هدفثبت نام و احراز هويت شده شامل 

  ارائه مستندات، به اداره كل امور اقتصادي و دارايي ارسال شود.

  هاي اجراييدستگاه
  

١٨/١٠/٩٩  

٣  

اتي، رساني كافي، پخش تيزر تبليغصدا و سيماي مركز قم نسبت به اطالع
ستان پيش از شروع اخبار روزانه اكليپ آموزشي، زيرنويس و گزارش خبري 

ران ، م ثبت نام و احراز هويت سهامدادرخصوص لزوهاي پرمخاطب و برنامه
  اقدام نمايد.

  صدا و سيماي مركز قم
تا زمان ثبت نام حداقل 

درصد مشمولين  ٥٠
  استان در سامانه سجام

٤  

م ساز وكاري توسط دستگاههاي اجرايي انجام و نسبت به انجا مقرر شد
 هايتوسط دستگاهدقيق، مستمر و موثر رساني اطالعفراخوان درخصوص 

ي به شامل  تا زمان دستياب پرسنل، بازنشستگان و جامعه هدفاجرايي به 
ع رساني درصدي سهامداران استان با تمامي ابزار اطال ٥٠حد نصاب ثبت نام 

  ممكن ادامه داشته باشد 

  هاي اجراييدستگاه
  

  روزانه و به طور مستمر

٥  

ن اميشستگي و تاداره كل تامين اجتماعي، كانون بازنشستگي و صندوق بازن
 اجتماعي نيروهاي مسلح نسبت به اطالع رساني گسترده به جامعه هدف

  اقدام نمايند.

  اداره كل تامين اجتماعي
  كانون بازنشستگي  

  صندوق بازنشستگي 
تامين اجتماعي نيروهاي 

  مسلح

  روزانه و به طور مستمر
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  روزانه و به طور مستمر  كميسيون هماهنگي بانكها  صورت پذيرد. ATMاطالع رساني بانكها از طريق دستگاههاي   ٦

٧  

اطالع  با توجه به تعداد قابل توجه طالب در تعداد مشمولين سهام عدالت،
 طالب ني ورساني گسترده توسط حوزه علميه و با استفاده از ابزار اطالع رسا

  بسيجي سراسر كشور براي ترغيب و اقدام به ثبت نام صورت پذيرد.
  ١٨/١٠/٩٩  علميه هايحوزهمركز خدمات -

٨  
به  اتاق اصناف نسبت به اطالع رساني درخصوص ثبت نام در سامانه سجام

  ها اقدام نمايد.اتحاديه
  ١٨/١٠/٩٩  اتاق اصناف

٩  
از ظرفيت نيروهاي بسيجي جهت اقدام عملي و اطالع رساني درخصوص 

  ثبت نام در سامانه سجام توسط پايگاه بسيج محالت صورت پذيرد.
  ١٨/١٠/٩٩  بيطالباسپاه علي بن -

  .ذيردپثبت نام روستاييان و عشاير با همكاري و اطالع رساني كافي صورت   ١٠
  فرمانداري-
  بخشداري ها-

  پست بانك-
١٨/١٠/٩٩  

١١  
 درخصوص لزوم ثبت نام و احرازدستگاههاي اجرايي نسبت به نصب بنر 

  مايند.نادارات، اقدام  وروديدرب در محل هويت مشمولين در سامانه سجام، 
  ١٨/١٠/٩٩  ييدستگاههاي اجرا-
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