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ـای دولـت             در جوامع مختلف حمایت از گروه های آس        ـا،   یب پذیر و بهبود توزیع درآمد همواره یکی از دغدغه ه ه
های مهـم     های اقتصادی است بلکه از شاخص       توزیع درآمد نه تنها از موضوع     . اقتصاددانان و جامعه شناسان بوده است     

وزیع برابرتر درآمد و ایران نیز یکی از اهداف دولتها همواره دستیابی به ت. ا. در ج. گردد اجتماعی و سیاسی نیز تلقی می
  یکی از اقدامات مهم در این راستا که در  دولت نهم با شـعار عـدالت و مهـرورزی          . تحقق عدالت اجتماعی بوده است    

توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین درآمدهای           .  به منصه ظهور رسید، اجرای طرح سهام عدالت بود        
ـار اجـرای               پایدار برای آنان، گسترش خصوصی سا      زی و کوچک شدن حجم دولت، افزایش ثروت شـهروندان از آث

ـاهی              . طرح سهام عدالت می باشد     ـا آگ ـای   لیکن یکی از آثار حایز اهمیت طرح، گسترش فرهنگ سهامداری و ارتق ه
یک از اقـدامات  . عمومی در جهت سرمایه گذاری در بازارهای مولد به جای سفته بازی در بازارهای موازی می باشد         

مهم در اجرای طرح، شناسایی مشمولین بود که با توجه به رویکرد حمایتی طرح از اقشار آسیب پذیر و بهبـود توزیـع                       
 درصـد تخفیـف در ارزش       50درآمد، ابتدا دو دهک پایین درآمدی را مورد پوشش قرار گرفتند و برای این مرحلـه                 

 میلیون  40به این طرح پیوستند و تا کنون بیش از          سپس به تدریج گروههای دیگری      . سهام واگذاری نیز لحاظ گردید    
ـنعت  8 در واگـذاری  مشمول شرکت 62 تعداد سهام بخشی از تاکنون 1385 سال از. سهامدار را پوشش می دهد  ص

ـا،  خودرو، فلزی، های کانه نیروگاهی، پاالیشگاهی، جمله پتروشیمی، از کشور، راهبردی و مهم ـیمان،  بانکه  فلـزات  س
 اوراق بـورس  در اکنـون  کـه  شده داده اختصاص شرکتهای اهم  .است تخصیص یافته عدالت سهام سبد به اساسی
ـتان،  فـوالد  مـس،  صنایع  ملی:از عبارت باشند، می سهام بازار های سهام فعالترین جزو بهادار  مبارکـه،  فـوالد  خوزس

 بانک ملت، بانک مارون، تروشیمیپ نفت اصفهان، پاالیش بندرعباس، نفت پاالیش ایران، مخابرات گهر، گل چادرملو،
ـادل  . می باشد.... و تجارت، میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی به سهام عدالت از ابتدای دولت نهم مجموعا مع

 . هزار میلیارد ریال می باشد7/444

  
  .JEL: L33, H53, H10 بندی طبقه

  .سهام ، عدالت ، توزیع، مشمولین :کلیدی های واژه

                                                            
 8/4/1392:             تاریخ پذیرش                   7/2/1392: تاریخ دریافت *
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  مقدمه. 1
پـذیر و بهبـود توزیـع درآمـد همـواره یکـی از               هـای آسـیب    جوامع مختلف حمایت از گروه    در  

 توزیع درآمد نه تنها از موضوعات     . شناسان بوده است   ها، اقتصاددانان و جامعه    های دولت  دغدغه
 در ایـران نیـز   .گـردد  های مهم اجتماعی و سیاسی نیـز تلقـی مـی            بلکه از شاخص   ،اقتصادی است 

 دستیابی به توزیع برابرتر درآمد و تحقـق عـدالت اجتمـاعی بـوده                اهداف دولت یکی از   همواره  
. ز اهمیت بیشتری گردیـد    ئ حا عدالت و مهرورزی  شعار  نهم و دهم با     های    این امر در دولت    امااست،  

  .  اجرای طرح سهام عدالت بودیکی از اقدامات مهم در این خصوص
 هیـأت  .گرفـت قـرار  دولـت نهـم   تور کار در دس  1384ماه سال    در بهمن طرح سهام عدالت    
ی و بـه اسـتناد   یـ  بنا به پیشنهاد وزارت امـور اقتـصادی و دارا         21/8/1385وزیران در جلسه مورخ     

قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادی،      ) 9( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده         138اصل  
 افزایش ثروت خانوارهـای ایرانـی       نامه اجرایی  آیین اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران     

اساس این   بر. دنمواساس توزیع سهام عدالت را تصویب        از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر      
قـانون برنامـه چهـارم      ) 7( مـاده    "ز"نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند            آیین

هـایی کـه      نای شـرکت   به استث  های مادر تخصصی    کیت دولت در شرکت    و اعمال حق مال    گردید
. شـد    از طریـق وزارتخانـه یـاد شـده اعمـال             جمهـور اسـت    ریاست مجمع عمـومی آن بـا رئـیس        

 وزارت امور اقتصادی و دارایـی موظـف شـد بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط و                  ،همچنین
پـس از تـشکیل شـرکت واسـط نـسبت بـه              قـانون اساسـی و       44های کلی مربوط به اصل        سیاست

  .دنمایقابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام واگذاری سهام 
  

  تجربه عرضه عمومی سهام در سایر کشورها. 2
 روش دوهای صورت گرفته تجربه عرضه عمومی سهام به مردم در کشورها به  با توجه به بررسی

یافته است که از طریـق       های گسترده در کشورهای توسعه     سازی روش اول خصوصی  . بوده است 
وراق بهادار صورت گرفته اسـت و روش دوم عرضـه عمـومی سـهام اسـت کـه بـه                     های ا  بورس

سازی کوپنی شهرت دارد و در بسیاری از کشورهای بلوک شرق اروپا و کـشورهای                خصوصی
این روش مورد توجه کـشورهایی اسـت کـه بـه            .  است انجام شده یافته از شوروی سابق       استقالل

 1990ایـن سیاسـت در ابتـدای دهـه          . ند داشـت  مایل ت سازی با سرعت و حجم باال      انجام خصوصی 
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 در  هـای ایجـاد شـده       بـا بحـران    1998 پس از سـال      امامتولد شد و در اواسط دهه به اوج شکوفایی رسید،           
 از کـشورهای در حـال توسـعه یـا           یـک  تقریبـاً هـیچ      شور چک که پرچمدار این سیاست بـود       ک

کـشورهای کمونیـستی موفـق ماننـد     . نـد دنموسازی استفاده ن   پیشرفته از این شیوه برای خصوصی     
  بـرای گـذر بـه اقتـصاد بـازار          شورهااندازهای مثبت اجرای آن در دیگر ک        علیرغم چشم   نیز چین

در این بخش نتایج حاصل از اجرای این طرح در برخی کـشورها             . در پیش گرفتند  های دیگری    سیاست
  :گردد به شرح ذیل ارائه می

  
  روسیه. 2-1

 شـکل  1992سـازی در سـال      روسیه با هدف تـسهیل در فراینـد خـصوصی          برنامه کوپن سهام در   
 هزار بنگاه بزرگ دولتی بـه       6 تا   5 حدود   تورالعمل برنامه توزیع کوپن سهام    براساس دس . گرفت

 میلیون شـهروند روسـی کـوپن سـهام صـادر            150اجبار در این فرایند شرکت کرده و برای همه          
 سـنت آمریکـا   5 حـدود بایـست مبلغـی       سـهام خـود مـی      در ازای دریافت کـوپن    هر شهروند   . گردید

هـای موجـود سـهام       توانـستند بـه روش      کـوپن سـهام در روسـیه مـی         دارنـدگان . کـرد  پرداخت می 
های خود را در بازارهای ثانویـه تبـدیل بـه پـول نقـد                شده را خریداری یا کوپن     های عرضه  بنگاه
دسـت   وسـیعی بـه   ) در گـردش  (ای نقدی   ه مدیران در روسیه از این طریق توانستند سرمایه       . کنند

قابلیـت  . به کارکنان و کارگران حفـظ کننـد       ها را با فروش سهام       آورند و مالکیت درونی شرکت    
های سهام خود را بفروشند و بـا    کوپندرآمد اجازه داد های سهام به افراد کم     خرید و فروش کوپن   

  .کسب درآمد، سطح رفاه خود را افزایش دهند
 
  کجمهوری چ. 2-2

 بــرای افــراد واجــد شــرایط اقــدام بــه صــدور  1990وزارت دارایــی جمهــوری چــک در ســال 
 دالر  35توانستند کوپن سهام خود را به قیمتی معادل          این افراد می  . های کوپن سهام نمود    کتابچه

 سـال تمـام     18هر شهروند مقیم دائـم در جمهـوری چـک کـه حـداقل               . آمریکا خریداری کنند  
ها یا سـهام     راجعه به مراکز تعیین شده به مبادله کوپن خود با سهام شرکت           توانست با م    می داشت

 میلیـون نفـر جمعیـت واجـد شـرایط           10در این کشور از     . گذاری اقدام کند   های سرمایه  صندوق
نتایج حاصـل از اجـرای      . دندنموبه خرید کوپن مذکور اقدام      ) درصد 85( میلیون نفر    5/8حدود  
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وری  هـا بـر سـودآوری و بهـره         ز عدم تاثیر تغییر مالکیت بنگاه     این طرح در کشور چک حاکی ا      
 .نیروی کار است

  
  لهستان. 2-2

 شرکت دولتی به منظور واگذاری به مردم 512 در مجموع به بعد 1993در کشور لهستان از سال 
گذاری ملـی تقـسیم       صندوق سرمایه  15از طریق کوپن سهام مشخص شدند که سرمایه آنها بین           

 دالر یـک    30  حدود توانستند در ازای پرداخت مبلغی      سال لهستانی می   18ان باالی   شهروند. شد
 تنهـا های مذکور قابل خریـد و فـروش بـود، امـا افـراد                کوپن. دفترچه کوپن سهام دریافت کنند    

گذاری ملی را دریافت   سهام یک یا چند صندوق سرمایههای دریافتی توانستند در قبال کوپن    می
. بپردازندهای دولتی    های خود با سهام شرکت      به مبادله کوپن   طور مستقیم   تند به توانس  نمیکنند و   

هـای مـالی     ساختار توزیع کوپن سهام در کشور لهستان به نحوی طراحی شد کـه در آن واسـطه                
  .کردند نقش اساسی ایفا می

 
 رومانی. 2-4

توانستند  ارائه شد که میهایی   شهروندان بالغ آن کشور کوپنتمامدر تجربه کشور رومانی نیز به 
شـدند، بنـابراین     هـا خریـد و فـروش نمـی         این کوپن . های دولتی را خریداری کنند     سهام شرکت 

نتـایج برنامـه    . های مشمول این برنامـه وجـود نداشـت         امکان ایجاد سهامداران بزرگ در شرکت     
ز سـهامی کـه      بخشی ا  تنهادهد که    سازی با استفاده از کوپن سهام در رومانی نشان می          خصوصی

  .بینی شده بود به مردم واگذار گردد به بخش خصوصی منتقل شده است پیش
  
  سابقه طرح توزیع سهام عدالت در ایران . 3

در طرحی به نـام طـرح        1372در سال   . گردد  برمی 1370سابقه توزیع سهام عدالت به اوایل دهه        
 موضوع واگذاری سهام انجام شدزرگانی و صنایع و معادن  مالکیت فراگیر که به سفارش اتاق با      

پس از آن در طرحی با عنـوان توسـعه مالکیـت        . های دولتی به عموم مردم مطرح گردید       شرکت
رفـاه ملـی در راسـتای نیـل بـه           ) هلـدینگ (گذاری عام    های سرمایه  ملی، پیشنهاد تشکیل شرکت   

یت و افزایش ثروت نامه اجرایی توسعه مالک  آیین دولت نهم،در اوایل. عدالت اجتماعی بیان شد
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قانون ) 9(نامه که به استناد ماده       اساس این آیین   بر. دولت مطرح شد   تأخانوارها طراحی و در هی    
  برنامه سوم توسعه تنظیم شده بـود قانون) 10( ماده "و"منظور تحقق بند   برنامه چهارم توسعه و به    

  . میلیون ریال سهام واگذار شود20 سال و به باال حداکثر معادل 15 تا به افراد دارای گردیدمقرر 
 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و 21/8/1385وزیران در جلسه مورخ   تأدر نهایت، هی

قانون برنامه چهارم ) 9( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده 138دارایی و به استناد اصل 
اساس  ا گسترش سهم بخش تعاون بر     نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی ب       توسعه، آیین 

 سـهام   ، ترتیـب  ه ایـن  بـ . نامه قبلی گردید   د که جایگزین آیین   نموتوزیع سهام عدالت را تصویب      
نامه اجرایـی مـذکور بـه تعـدادی از مـشموالن             آیین) 7( مطابق ماده    1385عدالت در اواخر سال     

 قـانون   44ی اصـل    هـای کلـ    پس از آن با تـصویب قـانون اجـرای سیاسـت           . طرح واگذار گردید  
منظـور    دولت مجاز شده است در راستای اجرای سیاست گسترش مالکیت عمـومی و بـه               اساسی

های قابل واگـذاری در هـر بـازار           درصد مجموع ارزش سهام بنگاه     40مین عدالت اجتماعی تا     أت
 دهـک   دودر مـورد    .  دهک پایین درآمـدی واگـذار نمایـد        6موضوع گروه دوم این قانون را به        

 درصد تخفیف در قیمت سـهام واگـذاری بـا           50 نشینان و عشایر  ن درآمدی با اولویت روستا    پایی
  .شود  ساله اعمال می10دوره تقسیط 

  
  اهداف سهام عدالت. 4

 مـردم در    تمـام هدف عمده توزیع سهام عدالت بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت              
رگیری راهکارهـای خـاص خـود بـه تعـدیل           این برنامه بـا بکـا     . اداره امور اقتصادی کشور است    

  : کلی اجرای طرح عبارتند ازآثاراهداف و  .اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت
  توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور -
  افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند -
  های دولتی  شرکتسازی از طریق واگذاری گسترده سهام تسریع در روند خصوصی -
  ها تر جهت واگذاری سهام شرکت تر و شفاف های سالم استفاده از روش -
  متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی -
  به عموم مردم ها کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی -
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های دولتی و    سازماندهی کاراتر بنگاه   ری،دا تر وظایف حاکمیتی و بنگاه     تفکیک مناسب  -
  دن دولت در عرصه وظایف حاکمیتینموکارآمد 

  
  مشموالن طرح .5

ای نحوه شناسایی مشموالن طرح سـهام عـدالت            مصوبه طی 1385ماه سال    هیأت دولت فروردین  
 دهـک جمعیتـی کـشور کـه         دومشموالن طرح توزیع سهام عدالت عبارتند از        . دنمورا مشخص   

  .گردند ی مییترین میزان درآمد هستند و مرحله به مرحله شناسا ینیفراد یا خانوارهایی با پاواجد ا
  
  مشموالن مرحله اول .5-1

  : از بودندعبارتند گرفتند تحت پوشش نهاد حمایتی ذیربط قرار 9/11/84 تاریخ تا این مشموالن که
  ل آنهاکلیه افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی و عائله تحت تکف -
و تحـت  ) ره(های مشمول طرح مددجویی کمیتـه امـداد امـام خمینـی         کلیه افراد خانواده   -

  حمایت معیشتی این نهاد
  سرپرست تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور کلیه کودکان و زنان بی -
  کودکان بدسرپرست تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور -
  ند تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشورمعلوالن نیازم -
  های دارای معلول تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور کلیه اعضای خانواده -
  دیدگان اجتماعی تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور کلیه آسیب -
  های تحت تکفل آنها رزمندگان فاقد شغل و درآمد و خانواده -
  

  مشموالن مرحله دوم .5-2
 سـاکن روسـتا   31/6/1385 که تا تاریخ    بودندیان و عشایر فاقد شغل و درآمد ثابت         یروستاشامل  

  :طور تفصیلی عبارتند از بوده یا جزء عشایر محسوب شوند و این گروه از مشموالن نیز به
شاورز کلیه افراد سرپرست خانوار فاقد شغل و بیکار، کارگر سـاده و فـصلی، چوپـان، کـ                 -
نشین و امثال آنها و عائله تحت تکفل ایشان به شرط آنکه سرپرست و افراد خانوار ساکن                  خوش

در روستا یـا جـزء عـشایر بـوده فاقـد هرگونـه دارایـی یـا منـابع درآمـد ماننـد زمـین، بـاغ، دام،                             
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ونقل درآمـدزا، اجـاره امـوال منقـول و غیرمنقـول و منـابع                وسایل حمل ،  آالت کشاورزی  ماشین
بگیر ثابت بخـش دولتـی، بخـش عمـومی غیردولتـی،             بگیر یا مستمری   آمد مشابه بوده، حقوق   در

  .بخش تعاون و بخش خصوصی نبوده و جزء مشموالن مرحله اول واگذاری سهام عدالت نباشند
دار  های فاقد سرپرست یـا دارای سرپرسـت زن خانـه           کلیه از کار افتادگان و افراد خانواده      -

هـا و درآمـدها دارای شـرایط مـشابه       زء عشایر به شرط آنکه از نظر دارایـی        ساکن در روستا یا ج    
های مذکور در بند باالبوده و به دالیـل مختلـف از حمایـت معیـشتی کمیتـه امـداد امـام                       خانواده
و سازمان بهزیستی کشور محروم مانده و جزء مشموالن مرحله اول واگذاری سهام             ) ره(خمینی  

  .عدالت نباشند
  
   مراحلسایر. 5-3

 مین اجتماعی معرفی شـده    أهای اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و ت        کارکنان شاغل در دستگاه   
  :عبارتند ازتوسط دستگاه ذیربط یا دستگاه بازنشستگی مربوط 

  ایثارگران از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران  -
  امور اجتماعی  ید نهایی وزارت کار ویأبا معرفی و ت) مشمول قانون کار(زنان کارگر سرپرست خانوار  -
  ها از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه  ها و امامزاده ، حسینیه خادمان مساجد-
  های علمیه  های علمیه با معرفی مرکز خدمات حوزه طالب حوزه -
  بیماران خاص با تایید بیماری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -
  یید شورای عالی سیاستگذاری ائمه جمعه أ نماز جمعه با تکارکنان ستادهای -
   از طریق معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبرنگاران -
اندرکاران امر شناسایی و واگذاری سهام عدالت معرفی شده از طریق سازمان امور              دست -

  ها دارایی استان اقتصادی و
 ها  یران یا ادارات کل بازرگانی استانقالیبافان از طریق مرکز ملی فرش ا -

  یید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا سازمان تبلیغات اسالمی أفعاالن قرآنی مورد ت -
هـا و    یید سازمان زنـدان   أمددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شده با ت           -

  مینیأاقدامات ت
  ن بهزیستی کشور  تایید سازماأبضاعت ب زنان سرپرست خانوار بی -
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مین اجتمـاعی  أییـد وزارت رفـاه و تـ   أسسات خیریه بـر اسـاس ت  ؤمددجویان و کارکنان م  -
  )سازمان بهزیستی کشور(
  یید وزارت کار و امور اجتماعی أکارگران فصلی از جمله کارگران ساختمانی با ت -
  ها   شهرداریتاکسیرانان و اتوبوسرانان شهری با معرفی اتحادیه ذیربط در زمره عوامل -
 یید وزارت رفاه وأاند با ت که در مراحل قبلی مشمول نشده) خوداظهاران(درآمد  افراد کم  -
  مین اجتماعی یا وزارت امور اقتصادی و داراییأت

 حداکثر افـراد مـورد احتـساب در یـک خـانوار بـرای          که تصریح شده مذکور  نامه    در آیین 
ه تعداد افراد خانوار بیش از پنج نفـر باشـد سـهام             ک   نفر است و در صورتی     5سهام عدالت   توزیع  

ای تعلق نخواهـد       اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه           تمامتخصیصی بین   
 نفر یک عضو مـستقل در تعـاونی عـدالت اسـتانی             5هر یک از افراد خانوارهای بیش از        . گرفت

برخـورداری ایـن اعـضا از سـود تعـاونی           ، میـزان    )حتی با میزان سـهام کمتـر      (شوند    محسوب می 
گونه افراد که تحـت پوشـش خـدمات حمـایتی کمیتـه      این .مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود   

 اول واگـذاری     انـد مـشمول مرحلـه       و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفتـه      ) ره(امداد امام خمینی    
  . شوند سهام عدالت می

، سازمان بهزیستی کـشور و منطقـه مقاومـت          )ره (خمینی  واحدهای استانی کمیته امداد امام    
 در  اطالعات تمام افراد مـشمول طـرح را         تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی     بسیج موظف شدند  

  . دماینه نئای شده از سوی دبیرخانه ستاد مرکزی ارا افزار رایانه قالب نرم
نی بـرای دریافـت     ند فراخوان عضویت در تعاون اسـتا       شد  دبیرخانه ستادهای استانی موظف   

 ارسـال    فهرست نهایی ابالغی از طریق پست بـا اخـذ رسـید از مـشمول               اساس سهام عدالت را بر   
صـورت مرکـزی     ها در اجـرای ایـن دسـتورالعمل بـه           ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه     . کنند

 هـا برعهـده دبیرخانـه سـتادهای         برعهده دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سـهام عـدالت و در اسـتان            
  . استانی است
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 مراحل مختلف شناسایی مشموالن سهام عدالت .1جدول 
  

مرحله ردیف
 اقدام

 مشموالنسال اقدامبخش
  تعداد 

 نام شده ثبت

 4529463 1385 اول
 اول 1

 1387تکمیلی
،  مددجویان کمیته امداد و بهزیستی،ییرجا مشموالن طرح شهید

 3096964 رزمندگان فاقد شغل

 5549106 درآمد یان و عشایر فاقد شغل و کمیروستا 1386 ولا
 دوم  2

 11216533 یان و عشایریکلیه روستا 1387تکمیلی

 12336647 1386 اول
 سوم  3

 8-1387تکمیلی

های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشگری،  شاغلین دستگاه
 1367524 ها اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری تأمین

 1281220  و آزادگان جانبازانوالدین، فرزندان و همسر شهید: ایثارگران 1387 - چهارم 4

 6869 )مشمول قانون کار(زنان کارگر سرپرست خانوار  1387 5

 30967 ها ها و امامزاده  مساجد، حسینیهادمانخ 1387 6
 174725 های علمیه سراسر کشور طالب حوزه 1387 7

 11574 )هموفیلی، ام اس، تاالسمی و دیالیزی(ران خاص بیما 1387 8

 7108 کارکنان ستادهای نماز جمعه 1387 9

10 

سایر 
 ها گروه

 8198 خبرنگاران 1387

11 1387-1389
اندرکار امرشناسایی و واگذاری سهام  کارکنان نهادهای دست

 عدالت

 قالیبافان1388-1390 12

 فعاالن قرآنی1388-1390 13

 مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزادشده1388-1390 14

 بضاعت زنان سرپرست خانوار بی1388-1390 15

 سسات خیریهؤمددجویان و کارکنان م1388-1390 16

 تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهری1388-1390 17

18 

های گروه
 عمومی

1388-1390
اندازجمله  که در مراحل قبلی مشمول نشدهدرآمدی  افرادکم

 های مردمی خوداظهاران و درخواست

2321633 

 42019114 جمع کل

  .سازی سازمان خصوصی: مأخذ
  

نام کارگران فصلی و ساختمانی بـا مـسئولیت           و ثبت  شناسایی 1389 سال در    آنکه عالوه بر 
ون از مجمــوع عنــوان مــشمولین جدیــد در دســتورکار قــرار گرفــت کــه تــاکن  بــهوزارت تعــاون
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رایط دریافت سهام عـدالت تأییـد       عنوان خانوارهای واجد ش     به 000/300/2شدگان تعداد    نام ثبت
 حـال  در سازی خصوصی که اقدامات نهایی ثبت و پذیرش این دسته از مشمولین توسط سازمان            ندشد

  .انجام است
  

  سهام عدالتاجرای طرحو مبانی قانونی مستندات . 6
منظور حمایت از اقشار  به شد طرح سهام عدالت از ابتدای دولت نهم عنوانهمانگونه که 

سازی در دستورکار قرار  پذیر و بهبود توزیع درآمد و نیز در راستای گسترش خصوصی آسیب
های مشابهی مدنظر  های پیشین و حتی پیش از انقالب نیز سیاست هرچند در دولت. گرفت

. تدای دولت نهم رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفت این امر از ابامادولتمردان بوده است، 
 :مبانی و مستندات قانونی در این زمینه در ذیل آمده است

 قـانون اساسـی و موافقـت مقـام معظـم رهبـری             44 ابالغـی اصـل      هـای   سیاسـت  "ج"بند   -
  ) های دولتی ها و بنگاه های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت های کلی توسعه بخش سیاست(

هـای   از تمـام روش   دهـد     مـی  مه چهـارم توسـعه کـه بـه دولـت اجـازه             قانون برنا  )6(اده  م -
  .منظور واگذاری استفاده شود پذیر به امکان

 )9( قانون برنامه سـوم توسـعه کـه حـسب مـاده      )14(اجازه و اختیار دولت بر اساس ماده     -
های قابل فـروش و      شرکتتعیین و تصویب    مبتنی بر     کهقانون برنامه چهارم تنفیذ گردیده است       

شـیوه قیمتگـذاری سـهام، تخفیـف و         ،  نامـه نظـام اقـساطی فـروش        ینیـ تـصویب آ  ،  روش فروش 
هـای   هـای مربـوط بـه اولویـت     تصویب دستورالعمل ،  چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران    

تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای ، های قابل واگذاری فروش سهام شرکت 
  .باشد میهام و قراردادهای واگذاری فروش س

 فصل ششم قانون اصالح مـوادی از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و                     -
  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

   مصوبات هیأت وزیران-
  1 قانون اساسی44های کلی اصل  نامه شورای عالی اجرای سیاست  تصویب-

                                                            
  29/1/1388 مورخ 226037/1/63شماره نامه  تصویب. 1
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  ) مورد41شامل ( لت مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدا-
  
  ساختار اجرایی طرح. 7

این ستاد از .  استطرح سهام عدالتترین نهاد فعال در   عالیستاد مرکزی توزیع سهام عدالت
.  عضو دیگر حق رأی ندارند6 و  هستند عضو آن دارای حق رأی12 عضو تشکیل شده که 18

معاون وزیر هیأت دولت در کنار  9 ریاست این ستاد برعهده باالترین مقام اجرایی کشور است و
 دارای  عضو12 و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یس جمهورئو نظارت راهبردی رریزی  برنامه

ریزی، هماهنگی و نظارت بر  ستاد که با هدف برنامه این .دهند حق رأی این ستاد را تشکیل می
چون واگذاری سهام عدالت، یند واگذاری سهام عدالت تشکیل شده است از اختیاراتی همافر

ها و مشموالن طرح، تصویب ضوابط اجرایی، تعیین وظایف ستادهای  تعیین اولویت استان
یی الزم در چارچوب مقررات استانی و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرا

ند اجرای پروژه یاستادهای استانی را دومین نهاد مؤثر در فرشاید بتوان  . برخوردار استمربوطه
 شوند می ستاد بالغ 30های مشمول طرح به  این ستادها که با توجه به استان. سهام عدالت دانست

 عضو از اعضا بدون 5شوند که   عضو متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می15از 
ظیر وظایف و اختیارات ستادهای استانی مواردی ن. حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد

های تعاونی  اندازی شرکت آوری اطالعات مشموالن طرح، پیگیری ثبت و راه مدیریت جمع
های عدالت، نظارت بر  عدالت استانی، ارسال فراخوان به مشموالن برای عضویت در تعاونی

های مزبور، رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائه  انتخابات نمایندگان اعضای تعاونی
مسئولیت حسن اجرای . شود ای برنامه توزیع سهام عدالت را شامل می مرحلهگزارش عملکرد 

 و شود برعهده رئیس سازمان امور اقتصادی تصمیمات ستاد استانی که به ریاست استاندار تشکیل می
  .دارایی استان است

سـهام عـدالت    طـرح   که ستاد مرکزی و سـتادهای اسـتانی را نهادهـای نظـارتی               در صورتی 
د نترین رکن اجرایی این پروژه خواه       سهام عدالت مهم   گذاری های سرمایه  شرکتون  کان بدانیم
عدالت استانی دیگر نهاد اجرایـی درگیـر در طـرح سـهام             گذاری سهام    سرمایههای    شرکت. بود

های دولتـی، کمـک بـه         ها از دریافت سهام شرکت      در اساسنامه تیپ این شرکت    . عدالت هستند 
 آنها ذکر شدهگانه  عنوان اهداف سه و تحکیم مشارکت و تعاون، بهتوزیع مجدد ثروت و ترویج 
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228  2  شماره  های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

های مذکور نیز به خرید سهام عـدالت، بازپرداخـت اقـساط سـهام        موضوع فعالیت شرکت  . است
سـازی و هیـأت       سـازمان خـصوصی   . مزبور و توزیع سود این سهام میان اعضا منحصر شده است          

ینـد  اطـور خـاص در فر   اجرای طرح هـستند کـه بـه   عالی واگذاری نیز از دیگر نهادهای فعال در         
ت های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری سهام شرک       واگذاری سهام شرکت  
  . نقش پررنگی دارندهای استانی کارگزاری به تعاونی

  
  سهام عدالت مراحل اجرای طرح .8

 های شرکت) فروش اقساطی(ی توان به سه مرحله اصلی واگذار مراحل انجام طرح سهام عدالت را می
 سهام شرکت) فروش اقساطی( سهام عدالت و واگذاری گذاری های سرمایه شرکتکانون دولتی به 

به ها  این شرکت استانی و در گام آخر توزیع سهام گذاری های سرمایه مزبور به شرکت
ای اجرایی هر یک از این سه مرحله به نوبه خود سازوکاره  چندهر .مشموالن طرح تقسیم کرد

واگذاری، شناسایی مشموالن،   های قابل گذاری شرکت  انتخاب و ارزشاما، طلبند ای را می ویژه
در گذاری سهام واگذارشده به هر مشمول و تعیین و دریافت اقساط سهام واگذار شده  ارزش

  . ای برخوردار است یند اجرا از اهمیت ویژهافر
  ها   این شرکت . های دولتی را برعهده دارد      شرکتوزارت اقتصاد و دارایی وظیفه واگذاری       

سـهام عـدالت فروختـه      گـذاری    هـای سـرمایه    شـرکت کـانون   پس از تأیید ستاد مرکزی طرح به        
سازی مسئولیت وصول اقساط و واریز به حساب مربوطه را برعهده داشته         سازمان خصوصی شوند و     می
در گـام بعـدی     . کنـد   منعقد می کانون  ولتی با   مقامی سهامداران د     قراردادی به قائم   منظور  به این   و  

.  اسـتانی واگـذار خواهـد شـد        گـذاری  سـرمایه هـای      به شرکت   با تأیید ستاد مرکزی    کانونسهام  
ارزش معامله در هر یک از مراحل یاد شده بدون احتساب سود فروش اقـساطی منظـور خواهـد                   

 خواهـد بـود و معـادل     سـازی   از سوی دیگر سهام واگذار شده در وثیقه سـازمان خـصوصی           . شد
اعطای وکالتنامه رسـمی و غیرقابـل       . های استانی تحویل خواهد شد      اقساط تسویه شده به شرکت    

هـا   سـازی تـا زمـان تـسویه کامـل بـدهی       های استانی به سـازمان خـصوصی        عزل از سوی شرکت   
ن هـا و مـشموال      اولویت استان . عنوان ضمانت اجرایی پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است          به
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229 عملکرد طرح سهام عدالت تحلیل                                                                                                

آوری اطالعـات مـشموالن و        د و مـدیریت جمـع     وشـ  مـی طرح به صالحدید ستاد مرکزی تعیین       
  . رود شمار می  برای عضویت از جمله وظایف و اختیارات ستادهای استانی بههاارسال فراخوان به آن

شـود، هیـأت    هایی که بخشی از سهام آنها واگـذار مـی   منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاه      به
کند کـه حـداکثر    فرایند واگذاری تدابیری اتخاذ می     ذاری از طریق نظارت و کنترل بر      عالی واگ 

صورت بلوک در اختیار اشخاص واجد شرایط کـه صـالحیت اداره              درصد سهام هر بنگاه به     20
از قبیل  (تواند در اختیار اشخاص دولتی        بلوک سهام مذکور می   . بنگاه را داشته باشند، قرار گیرد     

  . یا اشخاص غیردولتی قرار داده شود) سات دولتیها و مؤس شرکت
  
  گذاری سهام عدالت قیمت. 9

به حقوق ساحهای مادرتخصصی با م گذاری شرکت ت نحوه قیم،مصوبه هیأت وزیرانبنا به 
 های گذاری عالوه ارزش روز سرمایه  بهها گذاری  کسر ارزش دفتری سرمایهصاحبان سهام پس از

 سایر گذاری در این مصوبه تأکید شده که نحوه قیمت. شود  تعیین میها صورت گرفته در سایر شرکت
های بورسی که  بر این اساس، شرکت. شود های مصوب دیگری محاسبه می ها به روش شرکت

  معادل آخرین قیمت تابلوی بورس در روز قبل از تصویب معامالتی آنها در بورس باز باشدنماد
های  اگر نماد معامالتی شرکت. شوند گذاری می  قیمت توسط هیأت عالی واگذاریواگذاری

های سودده قرار گیرد،   شرکتء ماه نیز بسته باشد به شرطی که آن شرکت جز6بورسی کمتر از 
ر  حاصل تقسیم میانگین سود قبل از کسر مالیات سه سال آخر اساسگذاری آن ب نحوه قیمت

  درصد20خ سود مورد انتظار معادل  به نر که بیشتر باشدیک هر ال آخرقبل از واگذاری یا سود س
 کهایه در سال واگذاری مشروط به اینبرداری و افزایش سرم های قبل از بهره عالوه ارزش دفتری طرح به

 گذاری  نحوه قیمت،اساس این مصوبه بر .شود از محل آورده نقدی یا مطالبات صاحبان سهام محاسبه می
 وزیران مصوبه هیأتبر اساس . شود  سودده غیربورسی نیز با استفاده از این فرمول محاسبه میهای شرکت

های مورد واگذاری را تعیین و برای   قیمت سهام شرکتاستسازی مکلف  سازمان خصوصی
  .ه کندئتصویب به هیأت عالی واگذاری ارا

جمهور و با عنایت به       رئیس بنا به موافقت مقام معظم رهبری و به پیشنهاد         الزم به ذکر است   
   قیمت سهام عـدالت      درصد 50 قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم         )34 ( ماده "الف"بند  

 دیگـر سـهام دو       درصـد  50دو دهک پایین درآمدی مشمول بخـشودگی قـرار گرفتـه و قیمـت               
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230  2  شماره  های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

 توجـه بـه      ساله تقسیط شده است و با      10 دهک بعدی با اقساط      4دهک مذکور و نیز بهای سهام       
 اینکـه   عـالوه   بـه . شـود   متناسب با میزان سود دریافتی، وصـول و تـسویه مـی            وزیران مصوبه هیأت 

شـامل احتـساب سـود فـروش اقـساطی            دهک پایین درآمـدی    6فروش اقساطی سهام عدالت به      
مالیـات  گذاری اسـتانی از شـمول        های سرمایه  وانتقال سهام یاد شده به شرکت      نخواهد بود و نقل   

  .ستمعاف ا
  

 یافته به سهام عدالت وضعیت پورتفوی اختصاص. 10
  .اختصاص یافته استسهام عدالت  شرکت به 62 تاکنون بخشی از سهام از ابتدای اجرای طرح

 شرکت 29اند و   مورد در بورس اوراق بهادار پذیرش و ثبت شده33 شرکت، 62 از تعداد 
گذاری  صورت قطعی قیمت  شرکت به47هام از طرفی، س. باشند های غیربورسی می شرکتباقیمانده 
صورت قطعی   هنوز بهباشند  شرکت که غیربورسی می15 قیمت سهام ، اماشده است و واگذار
ایران  ( درصدیک ها نیز  متفاوت و از میزان سهام تخصیصی شرکت. اند گذاری نشده ارزش
صویر کلی از وضعیت  تجدول زیر. متغیر است) غله و خدمات بازرگانی ( درصد95تا ) خودرو
شود ارزش  همانگونه که مالحظه می. دهد های واگذاری به سهام عدالت را ارائه می شرکت

 با رشدی 1 ارزش روزاماباشد،  میلیاردریال می 788/444 شرکت معادل 62سهام واگذاری 
 ه افزایشمنزل در واقع، این افزایش به.  میلیاردریال افزایش یافته است262/671  درصد به51حدود 

که ارزش سرانه سهام هر یک از مشمولین از  طوری  هباشد؛ ب ثروت مشمولین سهام عدالت می
 . یافته استء ریال ارتقا159/975/15 ریال به 381/585/10

                                                            
  . محاسبه شده است1392 ماه خرداد22ارزش روز در تاریخ . 1
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231                تحلیل عملکرد طرح سهام عدالت                                                                                             

  روز ارزش و قطعی برآوردی، های قیمت احتساب با عدالت سهام وضعیت پرتفوی. 2جدول 
  

  

 نام شرکت
  تعداد کل سهام شرکت

 ) زمان واگذاریدر(
درصد سهام 

 یافته تخصیص
- قیمت قطعی 

  برآوردی هر سهم
- ارزش قطعی 

 برآوردی سهام
تعداد  فعلی سهام 

 تخصیصی
قیمت روز 
 هر سهم

  ارزش روز
  سهام عدالت

 -آلومینیوم ایران
 ایرالکو

165/000/000 30 11/007 544/846/500/000 182/225/085 5/167 941/557/014/195 

 88/552/789/960 1/004 88/199/990 107/100/000/000 1/700  1 6/300/000/000 روایران خود

 9/659/999/853/720 1/380 6/999/999/894 5/531/813/520/000 1/325  40 10/437/384/000 بانک تجارت

 11/013/273/025/520 1/202 9/162/456/760 6/882/508/800/000 1/024 40 16/803/000/000 بانک صادرات ایران

 13/076/624/545/911 1/317 9/929/099/883 4/456/227/000/000 1/134 30 13/100/000/000 بانک ملت

 287/227/933/425 2/525 113/753/637 116/572/584/379 1/767 46 145/000/000 پارس سوئیچ

 40/340/160/000/000 7/308 5/520/000/000 12/033/600/000/000 2/180 40 13/800/000/000 پاالیش نفت بندرعباس

 39/888/527/688/000 723/956 55/098/000 37/483/720/380/000 680/310 90 61/220/000 پاالیش نفت تهران

 10/427/563/192/800 25/370 411/019/440 1/767/794/611/440 4/301 40 1/027/548/600 پاالیش نفت شیراز

 42/205/297/134/000 25/350 1/664/903/240 9/656/438/792/000 5/800 40 4/162/258/100 پاالیش نفت اصفهان

 15/752/029/289/400 20/277 776/842/200 1/089/132/764/400 1/402 40 1/942/105/500 پاالیش نفت تبریز

 30/120/000/000/000 25/100 1/200/000/000 7/250/400/000/000 6/042 30 4/000/000/000 پتروشیمی مارون

 806/643/062/500 5/750 140/285/750 322/797/510/750 2/301 25 561/143/000 پست بانک

  14/582/117/200/454 11/738 1/242/299/983 2/531/504/000/000 6/113 21 2/000/000/000 چادرملو
 80/677/873/419  1/391 57/999/909 52/974/880/000 22/834  29 8/000/000 نقل پتروشیمیو حمل
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232  2  شماره  های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

  . 2ادامه جدول              
  

 نام شرکت
  تعداد کل سهام شرکت

 )در زمان واگذاری(
درصد سهام 

 یافته تخصیص
- قیمت قطعی 

 برآوردی هر سهم
- ارزش قطعی 

 برآوردی سهام
تعداد  فعلی 
 سهام تخصیصی

قیمت روز 
 هر سهم

  ارزش روز
  سهام عدالت

 95/679/999/080 920 103/999/999 133/168/055/746 1/486 1 9/654/000/000 سایپا

 358/162/780/737 1/571 227/983/947 87/827/471/730 498 23 755/040/000 گذاری توسعه صنعتی  سرمایه

 94/499/980/400 700 134/999/972 101/808/000/000 1/414 5 1/600/000/000 گذاری رنا سرمایه

 834/186/022/932 4/449 187/499/668 446/794/740/000 3/580 50 249/606/000 سیمان داراب

 610/663/642/450 3/151 193/799/950 332/009/934/900 3/255 34 300/000/000 سیمان دشتستان

 4/103/047/550/312 5/464 750/923/783 299/866/405/000 696 39 1/091/232/000 فوالد آلیاژی ایران

 19/070/400/000/000 29/000 657/600/000 2/202/960/000/000 3/350 30 2/192/000/000 فوالد خوزستان

 36/516/862/841/600 4/688 7/789/433/200 9/063/518/827/300 1/900 30 15/800/000/000 فوالد مبارکه اصفهان

 21/490/000/000 1/000 21/490/000 185/995/950/000 8/655 35 61/400/000 کارخانجات مخابراتی ایران

 3/167/999/984/160 1/320 2/399/999/988 3/000/000/000/000 1/563 24 8/000/000/000 کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 10/867/299/561/320 9/970 1/089/999/956 1/076/462/200/000 11/223 11 880/000/000 گل گهر

 17/340/241/835/700 1/890 9/174/731/130 14/835/540/237/210 1/617 20 45/873/655/652 مخابرات ایران

 7/671/095/835/000 3/000 2/557/031/945 2/674/173/914/336 1/315 26 7/950/000/000  مپنا

 36/580/694/518/389 5/703 6/414/289/763 12/317/249/971/717 5/761 37 5/789/644/600 ملی صنایع مس ایران

 263/877/690/944 5/056 52/190/999 81/770/985/000 1/973  31 135/000/000 نیرو ترانس

  
  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 24

https://qjfep.ir/article-1-37-fa.html


233 عملکرد طرح سهام عدالت تحلیل                                                                                                

  . 2ادامه جدول               
  

 نام شرکت
  تعداد کل سهام شرکت

 )در زمان واگذاری(
درصد سهام 

 یافته تخصیص
- قیمت قطعی 

 برآوردی هر سهم
- ارزش قطعی 

 برآوردی سهام
تعداد  فعلی 
 سهام تخصیصی

قیمت روز 
 هر سهم

  ارزش روز
 سهام عدالت 

 447/730/827/500 7/718 58/011/250 824/107/817/500 14/206 55 105/475/000 بیمه دانا

 12/248/163/811/680 227/022 53/951/440 12/248/163/811/680 227/022  40 134/878/600 پاالیش نفت کرمانشاه

 3/701/941/772/160 8/094 457/368/640 2/728/661/306/240 5/966 40 1/143/421/600 پاالیش نفت الوان

 10/167/490/840/786 2/080/306 4/887/498 10/167/453/395/280 2/080/306 40 12/218/700 های صادراتی مواد نفتی پایانه

 59/802/600/000 4/862 12/300/000 59/802/600/000 4/862 30 41/000/000 پتروشیمی ارومیه

 17/877/733/200/000 4/548 3/930/900/000 17/877/733/200/000 4/548 30 13/103/000/000 پتروشیمی بندر امام

 1/258/800/000/000 8/392 150/000/000 1/258/800/000/000 8/392 30 500/000/000 پتروشیمی بوعلی سینا

 186/150/000/000 1/241 150/000/000 186/150/000/000 1/241 30 500/000/000 پتروشیمی بیستون

 1/732/739/600/000 3/478 498/200/000 1/732/739/600/000 3/478  10 4/982/000/000 پتروشیمی تبریز

 18/036/000/000 167 108/000/000 18/036/000/000 167  30 360/000/000 پتروشیمی خوزستان

 683/217/606/571 1/366 500/000/000 683/217/606/571 1/366 10 5/000/000/000 پتروشیمی شهید تندگویان

 1/650/000/000/000 2/200 750/000/000 1/650/000/000/000 2/200 30 2/500/000/000 پتروشیمی فجر

 3/687/840/000/000 5/122 720/000/000 3/687/840/000/000 5/122 15 4/800/000/000 پتروشیمی جم

 2/823/644/455/800 1/807 1/562/874/000 2/823/644/455/800 1/807 40 3/907/185/000 هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

 60/000/000/000/000 0 0 60/000/000/000/000 0  40 0 توزیع گاز استانی
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234  2  شماره  های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

  . 2ادامه جدول                  
  

 نام شرکت
تعداد کل سهام 

  شرکت
 )در زمان واگذاری(

درصد سهام 
 یافته تخصیص

قیمت قطعی 
برآوردی -

 هر سهم

- ش قطعی ارز
 برآوردی سهام

تعداد  فعلی 
 سهام تخصیصی

قیمت روز 
 هر سهم

  ارزش روز
  سهام عدالت

 18/174/908/850/000 16/732 1/086/250/520 18,174,908,850,000 16/732 95 1/143/421/600 تولید برق شیروان

 967/871/580/000 1/240/861 780/000 967/871/580/000 1/240/861 40 1/950/000 دخانیات ایران

 120/107/248/770 420 285/969/640 120/107/248/770 420 49 588/221/780 ات آبیاری سابیرسساختمان سد و تأسی

 48/350/820/401/500 27/635 1/749/650/000 48/350/820/401/500 27/635 50 3/500/000/000 گذاری صنایع آب و برق صبا سرمایه

 26/574/816/562 3/097/659 8/579 26/575/346/261 3/097/659 23 37/037 شهر صنعتی البرز

 17/251/221/000 93/124 185/250 17/251/221/000 93/124 29 650/000 شهر صنعتی رشت

 29/720/655/000 1/390/440 21/375 29/720/655/000 1/390/440 21 100/000 شهر صنعتی کاوه

 3/496/806/751/562 452/780 7/722/974 3/496/806/615/728 452/780 95 8/129/446 1غله و خدمات بازرگانی منطقه

 702/410/709/259 294/545 2/384/733 702/410/635/623 294/545 95 2/510/245 2غله و خدمات بازرگانی منطقه

 24/611/819/114 12/076/457 2/038 24/608/800/000 12/076/457 95 2/145 3غله و خدمات بازرگانی منطقه

 224/986/777/814 519/930 432/725 224/986/777/814 519/930 95 455/500 4غله و خدمات بازرگانی منطقه

 77/181/158/979 350/997 219/891 77/181/088/780 350/997 95 231/464 5غله و خدمات بازرگانی منطقه

 122/356/080/000 2/425/486 50/446 122/356/080/000 2/425/486 42 120/108 مشانیر

 719/285/737/000 5/300 135/714/290 719/285/737/000 5/300 7 2/000/000/000 مگا موتور

 13/742/915/823/695 994/238 13/822/561 13/742/915/426/000 994/238 30 46,075,202 ملی حفاری ایران

 7/353/495/495/170 573/417 12/824/000 7/353/495/495/170 573/417 40 32,060,000 ملی پخش فرآورده های نفتی

 93/700/960/693/200 9/450 9/915/445/576 98/024/094/964/336 9/886  40 24/788/613/940 )لدینگ خلیج فارسه(ملی صنایع پتروشیمی 

 671/262/009/379/450   444/788/324/751/961   جمع کل

  .نتایج تحقیق: مأخذ           
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235                تحلیل عملکرد طرح سهام عدالت                                                                                             

  شده انجاماقدامات اجرایی . 11
یند طرح از آغاز فرا سهام عدالتعنوان بستر عملیاتی اجرای طرح   بهشده انجاممجموعه اقدامات 

تبع این اقدامات زیربنایی اسـت       هب بدیهی است . باشد می زیر   شرح به   توزیع سهام عدالت تاکنون   
آن که   ر اقتصادی و اجتماعی   که طرح سهام عدالت جنبه اجرایی و عملیاتی به خود گرفته و آثا            

 : این اقدامات عبارتند ازترین مهم. است  به منصه ظهور رسیدهشود در ادامه به آنها پرداخته می

یس جمهور و برگزاری جلسات مستمر و       ئتشکیل ستاد مرکزی سهام عدالت به ریاست ر        -
  شده تصویب موضوعات در حدود وظایف تعیین

عنـوان شـرکت     سـازی تحـت    مجموعه سازمان خصوصی  انتقال یک شرکت دولتی به زیر      -
 دار شـدن وظیفـه     کارگزاری سهام عدالت و تصویب اساسنامه جدید برای شرکت مذکور جهت عهده           

  وزیران تأ مصوب هیلت مشمول واگذاری به یک سبد همگنتبدیل سهام دولتی و متعلق به دو
ازی و انجـام امـور      سـ  تشکیل دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت در سـازمان خـصوصی           -

  های استانی هماهنگی با دبیرخانه
   مصوب ستاد مرکزی سهام عدالتوه تشکیل و وظایف ستادهای استانیدستورالعمل نح -
هـای سـتادهای مـذکور و برگـزاری جلـسات مـنظم و               تشکیل ستادهای استانی، دبیرخانه    -
 ها  ای در استان دوره

یــد نهــایی مــشموالن مراحــل مختلــف طــرح یأدســتورالعمل فراینــد شناســایی و تتــدوین  -
  مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت واگذاری سهام عدالت

سازی حاوی اطالعات    طراحی و استقرار پایگاه اطالعاتی مشموالن در سازمان خصوصی         -
  های عدالت شهرستانی مشمول دریافت سهام عدالت فردی خانوارهای عضو تعاونی

   مصوب ستاد مرکزی سهام عدالتگانه19به عملیاتی نمودن مراحل برنامه زمانبندی اقدامات مربوط  -
  های تعاونی عدالت شهرستانی  شرکتتیپاساسنامه تهیه و تصویب  -
  )سهامی خاص(گذاری استانی   شرکت سرمایهتیپاساسنامه تهیه و تصویب  -
روش عنـوان    گذاری سهام و الحاق یک ماده بـه        های قیمت  نامه اجرایی شیوه   اصالح آیین  -
  ت وزیرانأ مصوب هیگذاری سهام عدالت به آن قیمت

   شرکت337های کشور به تعداد   شهرستانتمامهای تعاونی عدالت شهرستانی در  سیس شرکتأت -
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236  2  شماره  های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

هـای تعـاونی     گذاری استانی در هر اسـتان متـشکل از شـرکت           شرکت سرمایه  30سیس  أت -
 ها   استانتماممذکور در 

  ت وزیرانأ مصوب هیقابل واگذاریهای  تصویب فهرست سهام شرکت -
تصویب فهرست و میـزان سـهام قابـل تخـصیص بـه طـرح توزیـع سـهام عـدالت از بـین                         -
   مصوب ستاد مرکزی سهام عدالتاند ت وزیران برای واگذاری بودهأهایی که دارای مصوبه هی شرکت
سـهام  تصویب نمونه قرارداد فروش سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت کارگزاری               -
   مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت وکالتنامه منضم به آن وعدالت
هـای   تصویب نمونه قرارداد فروش سهام شـرکت کـارگزاری سـهام عـدالت بـه شـرکت             -
  گذاری استانی و وکالتنامه منضم به آن، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت سرمایه
 گانـه   30هـای    به شـرکت  انعقاد قرارداد واگذاری سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت          -
  گذاری استانی  سرمایه
دن زمینه انعقاد قرارداد واگذاری سهام دولتـی و متعلـق بـه دولـت بـه شـرکت                   نموفراهم   -

  کارگزاری سهام عدالت و مبادله وکالتنامه منضم به آن
العــاده جهــت افــزایش ســرمایه در  ســازی زمینــه برگــزاری مجــامع عمــومی فــوق فــراهم -
هـای تعـاونی عـدالت شهرسـتانی براسـاس آورده            گذاری اسـتانی و شـرکت      های سرمایه  شرکت

  غیرنقدی سهامداران به میزان سهام واگذارشده دولت
ـتانی   های سرمایه  گذاری سهام عدالت متشکل از شرکت      های سرمایه  تشکیل کانون شرکت   -  گذاری اس

  پذیر های سرمایه انی و شرکتگذاری است های سرمایه گیر و حلقه واسط بین شرکت عنوان نهاد تصمیم به
 

 دستاوردهای اجرای طرح . 12
 دارای چند دستاورد مهـم و      که در باال ذکر گردید    طرح سهام عدالت در نتیجه اقدامات اجرایی        

ــی  ــوده اســت     اساســی م ــرح ب ــی ط ــات اجرای ــایی عملی ــدف نه ــه ه ــد ک ــع، . باش  نتیجــهدر واق
 بــه  عملیــات اجرایــی مــرتبط بــه آنونی وهــای منبعــث از مبــانی و مــستندات قــان سیاســتگذاری

  :تکمیل نموده استیند سهام عدالت را ادستاوردهای زیر ختم شده که فر
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  شناسایی مشمولین سهام عدالت .12-1
نـام   عنـوان مـشمولین سـهام عـدالت ثبـت       نفر به114/019/42 همانگونه که عنوان گردید تاکنون   

همچنـین از    .اند ان سهامداران نهایی پذیرفته شده    عنو  نفر به  025/514/40 اند که از این تعداد     شده
نام کارگران فصلی و سـاختمانی بـا مـسئولیت وزارت تعـاون، کـار و        شناسایی و ثبت  1389 سال

نام نموده و پـس از بررسـی و           نفر ثبت  000/300/3 رفاه اجتماعی آغاز گردیده است که تاکنون      
  .اند م عدالت تعیین شده نفر واجد دریافت سها000/300/2 پاالیش این تعداد

 
  گذاری استانی های سرمایه تخصیص سبد سهام به شرکت. 12-2

که  به سهام عدالت تخصیص یافته است        های قابل واگذاری    میلیاردریال از سهام شرکت    788/444 تا کنون 
 "الـف "د   دو دهک پایین درآمدی موضوع بنـ       میلیاردریال مشمول تخفیف  هزار   75 از این مبلغ   به اینکه    باتوجه
 میـزان بـدهی سـهام عـدالت از بابـت            باشد  می هارم توسعه  قانون اصالح موادی از قانون برنامه چ       )34( ماده
 نه سهام واگذار شده از محـل بنابراین پرداخت بخشی از اقساط ساال     ، میلیاردریال است  788/369 ها معادل  اریذواگ

ـال   ضمن آنکه   . صد از سهام شده است    در 22  منجربه آزادسازی  سود اختصاص یافته به سهام عدالت      ـای  طـی س  ه
ه وزیـران مقـرر شـد      تأمـصوبه هیـ   به  ا  اکنون نیز بن   بخشی از سود به مشموالن پرداخت گردید و هم         1386 و   1385
ـای    با مراجعه به بانک    اند  نشده های مذکور   طی سال  خود به دریافت سود سهام عدالت    موفق   تا مشموالنی که     است  ه

 1385هـای    سودی که طی سال    از  میلیارد تومان  40 حدود   ،به این ترتیب  . یافت کنند عامل سود خود را در    
  .شدخواهد مشموالن سهام عدالت پرداخت   هزار نفر از900 به  برای مشموالن واریز شده بود1386و 

  
  بسترسازی الزم برای ورود سهام عدالت به فرابورس. 12-3

ـای الزم جهـت      اقدامات و کمک   بایست  می قانون اساسی    44اصل  های کلی     قانون اجرای سیاست   )35(طبق ماده     ه
ـاس مقـرر شـد      این   بر. گذاری استانی به بورس اوراق بهادار انجام گیرد        های سرمایه  ورود شرکت  ـا    اس  ه اسـت ت

های ذیربط مدل مناسب و دستورالعمل اجرایی ورود بخشی          وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه       
ـهامداران .  آماده و مقدمات معامالت آن را فراهم کندلت را که اقساط آن پرداخت شده      عدااز سهام     حفظ حقوق س

ـتانی      های سرمایه  سهام عدالت حفظ ثبات بازار سرمایه، نظارت بر عملکرد شرکت          و سـهام عـدالت   گـذاری اس
ـه . زایای این امر خواهد بـود مدی پرتفوی سهام عدالت، از مایی و کاراافزایش کار  ـه کـشورهای    الوهعـ  ب ـه تجرب  اینک
سازی کوپنی در گرو دسترسی آسان بـه مراکـز           آمیز برنامه خصوصی   دهد که اجرای موفقیت     نشان می  مختلف
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238  2  شماره  های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

مد جهت اجرا و مدیریت فراینـد توزیـع و   اتوزیع و مبادله سهام مذکور و وجود یک سیستم اجرایی قوی و کار 
  شرکت 30گذاری استانی از      شرکت سرمایه  22ن شخصیت حقوقی    در این راستا تاکنو    ، بنابراین ثبت این سهام است   

 در   مـشمولین  اخذ کد سهامداری برای تمام    همچنین   ،اند تعیین و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده         
 .باشد مراحل نهایی می

 
 آثار اقتصادی اجرای طرح سهام عدالت. 13

م عدالت بنا بـه اهـداف متعـددی از جملـه کمـک بـه                همانگونه که در ابتدای بحث عنوان شد اجرای سها        
سازی از سوی دیگـر در       یند خصوصی اهای پایین جامعه از یک سو و توسعه فر         پذیر و دهک   اقشار آسیب 

 ضمن برشمردن چند مورد از آثار بـسیار مهـم آن         بخش در این    بنابراین ،ار گرفت دستورکار دولت نهم قر   
  . شود  پرداخته میاین طرحر داشته باشد به عمده دستاوردهای  در توسعه کشویتواند نقش کلید که می

  

   بین آحاد مردم جامعه فرهنگ سهامداریگسترش .13-1
ـاکنون  سازی  بر اساس آمارهای اعالم شده توسط سازمان خصوصی         نفـر مـشمول دریافـت       025/514/40  ت

نیمی از جمعیت کشور را تـشکیل   که این تعداد بیش از شوند عنوان سهامدار تلقی می و به سهام عدالت شده    
طـور کلـی     های عملیاتی سهم، معامله آن و به        وارد جنبه  صورت مستقیم   به تاکنون این افراد      چند هر. دهد می

 ن سهام در فرابـورس فـراهم شـده اسـت          اند، اما با توجه به اینکه مقدمات خرید و فروش ای           سهامداری نشده 
کـسب  دالت در آینده نزدیک بـا حـساسیت بیـشتری نـسبت بـه               توان انتظار داشت که دارندگان سهام ع       می

اطالعات و اخبار مربوط به بازار سهام و آثار متغیرهای کالن اقتصادی بر ایـن               فرهنگ سهامداری و پیگیری     
ـاهی          . سهام واکنش نشان دهند    ـای عمـومی آحـاد جامعـه       بالطبع این امر منجر به افزایش سطح دانش و آگ ه

 چراکه توجـه مـردم از       ،باشد ساز توسعه کشور می    هام خواهد شد که خود زمینه     داری و س   درخصوص بنگاه 
  .    به این بازار معطوف خواهد شدارهای موازی نظیر طال، ارز و ملکبازی در باز سفته

  

های  می برای دهکئنمودن زمینه کسب درآمدهای دا بهبود توزیع درآمد و فراهم   .13-2
  پایین درآمدی
 از باشد که عمدتاً  دهک پایین درآمدی می6حله اول، مر جامعه هدف مشمول سهام عدالت در با توجه به این که

 وضعیت توزیع درآمد و ارتقاء بهبود سبب ها تعلق سهام عدالت به آنپذیر جامعه هستند اقشار محروم و آسیب
 خواهد ترهام مشهود پس از بازپرداخت اقساط این سآثار این امربدیهی است . سطح دریافتی فقرا خواهد شد
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  به دارندگان آن تعلق گیرد حتی اگر مقدار سود پرداختی به افرادصورت مستقیم بهکه سود سهام  بود، یعنی زمانی
  . سرجمع پرداختی به افراد یک خانوار سهم خوبی در بودجه خانوار خواهد داشت با این حالتوجهی نباشد مقدار قابل

  

  افزایش ثروت مردم .13-3
ی پیش از  رشد قیمت سهام حتو  آن است1 افزایش ارزشناشی از به اینکه بخشی از بازدهی سهام توجه با

 که ارزش سهام سرانه در ابتدای طرح الزم به ذکر است. انجامد  به افزایش ثروت مردم میتسویه اقساط آن
درصد رشد  50 التپرتفوی سهام عدسرانه ارزش روز برای  در حال حاضر اما ، میلیون ریال بود10معادل 

  .نمودعدالت تلقی  سهام  دارندگانعنوان افزایش ثروت بهتوان  که این امر را میگردد  برآورد می
 

  سازی سازی دولت و گسترش خصوصی کوچک. 13-4
های اقتصادی راهبردی کشور که پس از پایان دوران دفاع مقدس و از ابتدای برنامه اول توسعه                  یکی از سیاست  

سازی دولت بود که از  تبع آن کوچک   رفت، فراهم نمودن گسترش فعالیت بخش خصوصی و به        مدنظر قرار گ  
 شـد از ابتـدای دولـت نهـم ایـن امـر              عنوانهمانگونه که   . هایی همراه بوده است    آن زمان تاکنون با فراز و نشیب      

. دوش این راستا تلقی میثری در ؤعنوان قدم م طرح توزیع سهام عدالت نیز بهدر این میان، اهمیت بیشتری یافت و 
ـنعت  8 در واگـذاری  مشمول شرکت 62سهام بخشی از تاکنون 1385 سال از  از کـشور  راهبـردی  و مهـم  ص

ـیمان،  ها، بانک خودرو، فلزی، های کانه نیروگاهی، پاالیشگاهی، جمله پتروشیمی، ـبد  بـه  اساسـی  فلـزات  س  س
 اوراق بـورس  در اکنـون  کـه  شـده  ادهد اختـصاص  های شرکت ترین مهم .است تخصیص یافته عدالت سهام
 مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد مس، صنایع از ملی ندعبارت باشند می سهام بازار های سهام ترین فعال ءجز بهادار

ـارون،  پتروشیمی نفت اصفهان، پاالیش بندرعباس، نفت پاالیش ایران، مخابرات گهر، گل چادرملو،  بانـک  م
ـادل   واگذاری سهام شرکتمیزان .... و تجارت بانک ملت، های دولتی به سهام عدالت از ابتدای دولت نهم مع

  2.باشد  هزار میلیارد ریال می7/444
  

 گیری  و نتیجهبندی جمع. 14

 این امر اما از انقالت مدنظر بوده است، پسهای  هرچند توزیع گسترده سهام بین آحاد مردم در دولت
 تحقق یافت ودگیری عدالت اجتماعی ب ت نهم که دارای جهتعنوان یکی از رویکردهای موردنظر دول به

                                                            
1. Capital Gain 

  سازی آمار سازمان خصوصی. 2
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240  2  شماره  های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                   

بینی  و از ابتدای دولت نهم تحت عنوان سهام عدالت اجرایی شد و سازوکارهای عملیاتی برای آن پیش
 شناسایی مشمولین طرح بود که با توجه به رویکرد حمایتی طرح از یک جنبه مهم از این سیاست. گردید

دهک پایین درآمدی مورد پوشش قرار گرفتند و برای دو  توزیع درآمد، ابتدا پذیر و بهبود اقشار آسیب
های   به تدریج گروه،سپس.  درصد تخفیف در ارزش سهام واگذاری نیز لحاظ گردید50مرحله این 

 سال از 8 پس از. دهد  میلیون سهامدار را پوشش می40دیگری به این طرح پیوستند و تاکنون بیش از 
به پرتفوی سهام عدالت  میلیاردریال 788/444 شرکت با ارزشی معادل 62 از سهام  بخشی طرحآغاز

توان تعیین و تخصیص سهام  بنابراین یکی از اقدامات مهم در اجرای طرح را می، اختصاص یافته است
  .عنوان نمودقابل واگذاری 
پـذیر و    بآمـد و حمایـت از اقـشار آسـی          توزیـع در    که در اهداف طرح ذکر شده است       همانگونه

 افـزایش    و شـدن حجـم دولـت      سازی و کوچک    گسترش خصوصی  هاتأمین درآمدهای پایدار برای آن    
ز اهمیـت طـرح،   ئ یکـی از آثـار حـا       امـا  ،باشـد  ثروت شهروندان از آثار اجرای طرح سهام عـدالت مـی          

گذاری در بازارهـای مولـد       های عمومی در جهت سرمایه      آگاهی ءگسترش فرهنگ سهامداری و ارتقا    
 تجلی این امر زمانی محقق خواهد شد      . باشد می  طال، ملک و ارز    بازی در بازارهای موازی نظیر      جای سفته  به

های سهام عدالت در بازار بورس فراهم گردد و سهامداران عمالً بتوانند نسبت به               که امکان معامله برگه   
 و اتی شدن این موضوع فراهم شدهکنون مقدمات عملینمایند که تاخرید و فروش آنها در بازار مذکور اقدام 

 .شود تا پایان دولت دهم اجرایی گردد بینی می پیش
  
  
  

  منابع
  .سازی آمار و اطالعات سازمان خصوصی

  .رسانی سهام عدالت سایت اطالع
 .321، نشریه برنامه، شماره "نگاهی به عملکرد و وضعیت سهام عدالت" ،)1388( سید علوی، شایسته

، "بررســی اقتــصادی ســهام عــدالت در ایــران و مقایــسه بــا تجربیــات ســایر کــشورها "، )1389( پــور، ســعید کیــان
  .45های بازرگانی، شماره  بررسی
، وزرات امـور اقتـصادی و دارایـی،         1390 ،"د آن شناسـی عملکـر    طـرح توزیـع سـهام عـدالت و آسـیب          " گزارش

  .معاونت امور اقتصادی
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