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آزاد سازی سهام عدالت در سال آینده
منتظر تصویب الیحه

رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با شبکه خبر ،با بیان این که هم اکنون در پایان مدت زمان  10ساله واگذاریها هستیم ،اظهار
کرد :اگر الیحه آزادسازی این سهام نیز تصویب شود ،فرایند آزادسازی در سال آینده اتفاق میافتد .پوری حسینی با اشاره به این که افرادی
هستند که شاید در دریافت سهام عدالت طی این مدت جاماندهاند ،گفت :بر این اساس ثبت نام از این افراد در زمان مقتضی انجام میشود.

...
نکته

با کدام بخش از ساختار سهام عدالت
سرو کار داریم؟
با نزدیک شدن به موعد آزادسازی سهام عدالت ،احتما ًال
در آیندهای نزدیک ،افراد زیادی سرو کارشان به نهادهای
اجرایی این سهام خواهد افتاد .مهمترین الیهای که احتما ًال
سرو کار ما به آن خواهد افتاد ،شرکتهای سرمایه گذاری
استانی است .به این بهانه و در این بخش نگاهی به صدر تا
ذیل ساختار این طرح در کشور خواهیم داشت.
▪ ▪سیاستگذاری عالی با ستاد مرکزی

ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت عالیترین نهاد فعال در
طرح سهام عدالت است .ریاست این ستاد بر عهده باالترین
مقام اجرایی کشور یعنی رییس جمهور است که  9وزیر
هیئت دولت در کنار معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و ام��ور ایثارگران،
 12عضو دارای حق رای این ستاد ،از مجموع  18عضو
را تشکیل میدهند .این ستاد که با هدف برنامه ریزی،
هماهنگیونظارتبرفرایندواگذاریسهامعدالتتشکیل
شدهاست،ازاختیاراتینظیرواگذاریسهامعدالت،تعیین
اولویت استانها و مشموالن طرح ،تصویب ضوابط اجرایی،
تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
برخوردار است.

▪ ▪مدیریت طرح در استانها بر عهده ستادهای استانی

ستادهای استانی دومین نهاد موثر در فرآیند اجرای پروژه
سهام عدالت هستند که تعداد آنها با توجه به استانهای
مشمول ،به  30عدد بالغ میشود .این ستادها وظایفی هم
چونمدیریتجمعآوریاطالعاتمشموالنطرح،پیگیری
ثبتوراهاندازیشرکتهایتعاونیعدالتاستانی،ارسال
فراخوان به مشموالن برای عضویتدرتعاونیهایعدالت،
نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونیهای مزبور،
رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائه گزارش عملکرد
مرحلهای برنامه توزیع سهام عدالت را بر عهده دارند.
مسئولیت حسن اجرای تصمیمات ستادهای استانی که
به ریاست استاندار تشکیل میشود ،برعهده رئیس سازمان
اموراقتصادی و دارایی هر استان است.
▪ ▪کانون شرکتهای سرمایه گ��ذاری مهمترین رکن
اجرای طرح در استان ها

درصورتیکهستادمرکزیوسـتادهایاسـتانیرانهادهـای
نظـارتی طـرح سـهام عـدالت بدانیم ،کانون شرکتهای
سرمایه گذاری سهام عدالت ،مهمترین رکن اجرایی این
پروژه را تشکیل میدهد .شرکتهای سرمایه گذاری سهام
عدالت استانی نیز دیگر نهاد اجرایـی درگیـر در طـرح سـهام
عدالت هستند .در اساسنامه تیپ این شرکتها از دریافت
سهام شرکتهای دولتـی ،کمـک بـه توزیع مجدد ثروت و
ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون ،به عنوان اهداف سه گانه
یادشدهاست.موضوعفعالیتشرکتهایمذکورنیزخرید
سهامعـدالت،بازپرداخـتاقـساطسـهاممزبوروتوزیعسود
این سهام میان اعضا است.
سـازمان خـصوصی سـازی و هیئت عالی واگذاری نیز از
دیگر نهادهای فعال در اجرای طرح هـستند کـه بـه طـور
خـاص در فراینـد واگ��ذاری سهام شرکتهای دولتی به
شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری سهام شرکت
کارگزاری به تعاونیهای استانی نقش پر رنگی دارند.

واکنش رئیس سابق سازمان خصوصی
سازی به اظهارات معاون وزیر اقتصاد

ارزش سهام عدالت  2تا  3میلیون
تومان است

دو روز قبل پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی
در نشستی خبری ،به تشریح آخرین وضعیت سهام عدالت
پرداخت .سخنان وی حاکی از آن بود که ارزش این سهام
در حال حاضر ،یک میلیون و  300هزار تومان است .دیروز
کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در دولت
قبل در اظهاراتی به این سخنان واکنش نشان داد و ارزش
برآوردی این سهام را  2تا  3میلیون تومان عنوان کرد .وی
ضمناشارهبهبرخیتخلفات،گفت:سهامعدالتبرخالف
انتظارات قانونی ،دولتیتر شده است.
کردزنگنهدرخصوصارزشفعلیسهامعدالتگفتهاست:
این سهام در حال حاضر بیش از  ۲تا  ۳میلیون تومان قیمت
دارد .چرا که شاخص بورس ما نسبت به زمان واگذاری این
سهام به طور متوسط دو تا سه برابر شده است.
به گزارش نسیم به نقل از قدس آنالین این کارشناس مسائل
اقتصادی با اش��اره به واگ��ذاری سهام عدالت در راستای
مردمی سازی اقتصاد گفت :در ماجرای سهام عدالت برخی
از آقایان دولت را جایگزین مردم کردند .سوال این است که
چه دلیلی دارد شرکت یا بنگاهی که سهام آن متعلق به مردم
است مدیریتش در اختیار دولت باشد .رئیس سابق سازمان
خصوصی س��ازی با انتقاد از سخنان روز گذشته پوری
حسینی سکاندار فعلی این سازمان که گفته بود  ۱۱شرکت
از ۶۰شرکتمشمولسهامعدالتهنوزقیمتگذارینشد ه
است و از نظر ما هم نیازی به این کار نیست خاطرنشان کرد:
خب اگر این شرکتها قیمت گذاری نشده است با استفاده
از کارشناسان خود این کار را انجام دهند .اما اینکه آقایان
مدعیاند نیازی به قیمت گ��ذاری نیست به این معناست
که میخواهند به بهانه قیمت گذاری نکردن این شرکتها
فعال دولتی بمانند .رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در
دولت قبل در ادامه ضمن باز شمردن تخلفات صورت گرفته
در واگذاریهای مربوط به سهام عدالت تصریح کرد :یک
تخلف ،ادامه واگذاری این سهام تا ۶سال بعد از موعد قانونی
آن بود .تخلف بعدی نیز این بود که به رغم اینکه صراحتا در
قانون آمده است دولت حتی به صورت وکالتی هم نمیتواند
سهام عدالت را مدیریت کند اما متاسفانه هم اکنون شاهد
خالف این رویه بوده و سهام عدالت کامال دولتی شده است.
کرد زنگنه در اظهارات پوری حسینی مبنی بر این که سهام
عدالت فوت شدگان نیز از بین نرفته و به وراث آنها منتقل
خواهد شد ،گفت :مگر قرار بود وقتی کسی فوت کند سهام
عدالت را از او بگیرند! که حاال آقایان به عنوان دستاورد
مدعی شدهاند حتی در صورت فوت افراد هم سهام عدالت
آنها محفوظ خواهد ماند .طبیعی است که هر برگه از سهام
عدالت متعلق به یک فرد بوده و اگر شخص صاحب سهم نیز
از دنیا برود این سهام مانند سایر سهام و داراییها به وراث
متوفی تعلق میگیرد.

5

پاسخ به  7پرسش درباره سهام عدالت

یک میلیون و  360هزار تومانی که هنوز نقد نیست

این روزها موضوع سهام عدالت دوباره داغ شده
است .این که ارزش سهام چقدر است؟ آیا برای
آزادس��ازی آن باید پولی پرداخت شود؟ کدام
گرو هها سود گرفتهاند؟ ک��دام گرو هها سهام
گرفتهاند؟ اصال سهام مربوط به چه کسانی
است؟ در ادامه مطلب به مرور پاسخ این سوالها
خواهیم پرداخت.
▪ ▪کدام گروهها سهام عدالت دارند؟

قرار بود شش دهک پایین درآمدی کشور همه
سهام عدالت بگیرند .اما ناتوانی در شناسایی
دهکها کار را به انحراف کشاند .یعنی دقیقا
همان مشکلی که در جریان هدفمندسازی
ی��اران �هه��ا ای��ج��اد و باعث ش��د دول���ت ن��اچ��ار به
پرداخت یارانه به همه ش��ود ،این جا نیز بروز
ک��رد .ضعف پایگا ههای اطالعاتی و ناتوانی
در شناسایی گ��رو هه��ای ه��دف و دهکهای
مرحله
1

2

درآم��دی باعث شد تا دهکهای جمعیتی به
ج��ای ده�که��ای درآم���دی شناسایی شوند و
تحت پوشش سهام عدالت قرار بگیرند .پوری
حسینی ،رئیس سازمان خصوصی سازی در
این ب��اره گفته اس��ت :در مصوبه ش��ورای عالی
اصل  44مطرح شده که مشموالن طرح سهام
عدالت کلیه اتباع ایرانی مقیم کشور شامل شش
دهک درآمدی از جمله دو دهک پایین درآمدی
و  4دهک بعدی درآم��دی را شامل میشوند.
به گفته پوری حسینی در شرایطی که به روش
علمی هنوز سازمان خصوصی سازی نتوانسته
دهکهای درآمدی را شناسایی کند از این رو
شش دهک جمعیتی را شناسایی کرده و مبنای
تخصیص قرار داده است .پس قشرها و گروههای
مختلف در  18مرحله مشمول دریافت سهام
عدالت شدند .آن گونه که سازمان خصوصی
سازی گزارش کرده این گروهها عبارتنداز:

▪ ▪این  49میلیون نفر سهامدار چه
شرکتهایی هستند؟

حتما میدانید که در جریان سهام عدالت،
بخشی از سهام شرکتهای دولتی از دولت به
مردم منتقل شده است .با این توضیح که ارزش
اولیه سهام ( هر سهم یک میلیون تومان) نه از
م��ردم بلکه از محل سود خود آن سهام تامین
م �یش��ود .بعد از تسویه قیمت س��ه��ام ،م��ردم
بدهکاری به دولت ندارند و میتوانند سهام خود
را خرید و فروش کنند .قانون برای این فرآیند
یک بازه  10ساله در نظر گرفته است .در این
 10سال سود تقسیمی شرکتها به جای این
که به سهامداران پرداخت شود به خزانه دولت
م �یرود .تاکنون سهام  60شرکت (بخشی از
سهام آنها) به سهام عدالت اختصاص یافته
است .مثال یک درصد از سهام ای��ران خ��ودرو و
سایپا 40 ،درصد سهام شرکتهای پاالیشی

تاریخ ابالغ مصوبه مربوطه

گروه مشموالن

تعداد سهامداران

ارزش اسمی سهام  -ریال

1385/01/29

مددجویان طرح شهیدرجایی ،کمیته امداد ،کودکان و زنان بی سرپرست،
کودکان بدسرپرست ،معلوالن نیازمند ،خانوادههای دارای معلول ،آسیب
دیدگان اجتماعی و رزمندگان داوطلب فاقد شغل

4,529,463

43,469,630,000,000

3,041,914

29,529,060,750,000

1385/08/10

روستاییان سرپرست خانوار فاقد شغل و کارگر فصلی و ساده روستایی ،از کار
افتادگان و خانوادههای فاقد سرپرست یا سرپرست زن روستایی

5,535,540

52,215,150,800,000

12,302,093

120,356,223,150,000

1,493,511

14,705,086,770,000
12,226,904,150,000

1386/11/17

1386/11/17

3

1386/11/17

کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی ،بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین
اجتماعی

4

1386/11/13

والدین ،همسر و فرزندان شهید و افراد تحت تکفل آنها ،جانبازان  ،آزادگان و
افراد تحت تکفل آن ها

1,259,863

5

1386/11/13

دختران کارگر مجرد و زنان کارگر سرپرست خانوار ( مشمول قانون کار)

6,900

68,597,040,000

6

1387/06/30

کلیه روستاییان و عشایر

11,286,782

108,421,747,880,000

7

1388/03/25

خدام مساجد  ،حسینیهها و امام زادهها و اماکن زیارتی متبرکه

31,310

301,073,580,000

8

1388/01/19

طالب حوزههای علمیه سراسر کشور

167,697

1,657,259,770,000

9

1388/01/19

بیماران خاص

11,170

107,792,550,000

10

1388/01/19

کارکنان ستادهای نماز جمعه

6,735

65,133,130,000

11

1388/01/19

کارکنان هیئتهای تحریریه رسانهها (خبرنگاران)

8,679

86,279,980,000

12

1388/03/25

دستاندر کاران امرشناسایی و واگذاری سهام عدالت

13

1389/04/30

مددجویان و کارکنان موسسات خیریه

14

1389/04/30

فعاالن قرآنی

15

1389/04/30

قالی بافان

16

1389/04/30

زندانیان آزاد شده (مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شده)

17

1389/04/30

درخواست کنندگان مردمی

18

1389/04/30

کارگران فصلی و ساختمانی

9,450,594

92,973,120,450,000

مثل پاالیش نفت بندرعباس ،پاالیش نفت تبریز،
بخشی از سهام چندین شرکت پتروشیمی20 ،
درصد از سهام مخابرات 30 ،درص��داز سهام
شرکتهای فوالد خوزستان و فوالد مبارکه و . . .
در قالب سهام عدالت از دولت به مردم واگذار
شده است.
▪ ▪واریز سود تقسیمی به خزانه؛ مردم چقدر
بدهکارند؟

درباره سهام عدالت باید دو مسئله را از هم تفکیک
ک��رد .اول قیمت اسمی هر برگ سهام عدالت
است که باید به خزانه دول��ت واری��ز ش��ود .طبق
قانون قرار بود از محل سود هر شرکت این مبلغ
واریز و بعد سهام آزاد شود .اما دو مسئله وجود
دارد .برخی از این شرکتها س��ودده نبودند و
نتوانستند سودی تقسیم کنند .عالوه بر آن برخی
شرکتها نیز اخیرا به لیست اضافه شدهاند .پس
با این که  10سال از اجرای طرح میگذرد برخی
شرکتها فقط دو یا سه سال سود به خزانه واریز
ک��رد هان��د .نتیجه این شده که از رقم  47هزار
میلیارد تومانی ارزش اسمی مجموعه سهام
واگذارشده24.5 ،هزار میلیارد تومان پرداخت
شده است .یعنی  52درصد از کل ارزش سهام
به خزانه واریز شده است .طبق آخرین اظهارات
رئیس سازمان خصوصی س��ازی ،طرح تمدید
نخواهد شد و رقم باقی مانده توسط خود مردم
پرداخت خواهد شد .به این ترتیب که هر سهامدار
از نیمه دوم سال آینده 6ماه فرصت خواهد داشت
تا باقی مانده ارزش اسمی (ح��دود 450هزار
تومان) را واریز و سهام خود را دریافت کند .البته
باید منتظر بود تا مانده طلب سود از شرکتها نیز
وصول شود تا شاید رقم 24.5هزار میلیارد بیشتر
شود و پرداختی مردم کمتر.

حدود  400تا  500هزار تومان برآورد میشود.
▪ ▪ثبت نام شدهها امیدوار باشند؟

٢
٣
٤

٥
٦

ارزش مجموع پورتفو (سبد) سهام عدالت اکنون
حدود  67هزار میلیارد تومان ( 51هزار میلیارد
تومان ارزش پورتفو  35شرکت بورسی و 16
ه��زار میلیارد تومان ارزش پورتفو  25شرکت
غیربورسی) است .اگر این رقم را به  49میلیون
نفر سهامداران فعلی اضافه کنیم رقم یک میلیون
و  360هزار تومان به دست میآید .یعنی اگر
سهام عدالت همین االن آزاد شود هر برگ آن
یک میلیون و  360هزار تومان م �یارزد .البته
باید رقمی نیز برای آزادسازی آن پرداخت شود که

آن گونه که سازمانخصوصیسازیاعالمکرده،
مالک واگذاری سهام عدالت  ،زمان تکمیل فرم
اطالعات اولیه خانوار بوده و صرف ًا به افرادی
سهام عدالت تعلق میگیرد که در آن هنگام
وجود داشته باشند .بنابراین برای فرزندان تازه
متولد شده یا ازدواجه���ای ت��ازه ص��ورت گرفته
هم اکنون امکان واگذاری سهام عدالت وجود
ن���دارد .البته کسانی که سهام گرفته و فوت
کردهاند سهام آنها از بین نمیرود بلکه وراث
باید برگهها را نگه دارند و بعد از آزادس��ازی به
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قبل از ابالغ قانون اج��رای سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساسی ،با تصویب ستاد مرکزی
توزیع سهام عدالت ،سود سالهای  ۱۳۸۵و
 ۱۳۸۶بین مشموالن مراحل اول تا سوم طرح
واگذاری(طبق ج��دول) پرداخت شد .پس از
تصویب و ابالغ قانون مذکور و به استناد ماده ۶
آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت ،میبایست
مطالبات دولت بابت اقساط سهام از محل سود
ساالنه شرکتها واریز و تسویه شود و همچنین به
استناد تبصره یک ماده  ۱۰۰قانون برنامه پنجم
توسعهاقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ای��ران پ��رداخ��ت هرگونه س��ود سهام
عدالت تا سقف اقساط سر رسید شده ممنوع
است .با توجه به پوشش داده نشدن اقساط با
سودهای دریافتی از شرکت ها ،پرداخت سود از
سال  ۱۳۸۷تاکنون ممکن نشده است .بدیهی
است که به استناد ماده مذکور ،در صورتی که
سودپرداختی شرکتهای سرمایه پذیر ،اقساط
سهام واگذار شده را پوشش دهد ،باقی مانده
آن بین مشموالن توزیع میشود .البته رئیس
سازمان خصوصی سازی گفته که سود پرداخت
شده به این گروهها بعدها کسر خواهد شد.

▪ ▪آیا متولدان جدید و اموات هم سهام عدالت
میگیرند؟

▪ ▪ارزش سهام عدالت ،امروز چقدر است؟
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▪ ▪آیا کسی تاکنون سود سهام عدالت گرفته
است؟

چند روزی است که موضوع ثبت نام جدید برای
سهام عدالت داغ شده است .موضوع از مصوبه
شورای عالی اصل  44آب میخورد که تصویب
کرده بود برای مشموالن جدید پیشنهاد داده
شود .این پیشنهاد باید توسط سازمان خصوصی
س��ازی انجام ش��ود .رئیس سازمان خصوصی
سازی روز یک شنبه تاکید کرد که مردم فعال
منتظر باشند .البته او این را هم گفت که این
سازمانریسکنمیکندوتاجزئیاتتعییننشود
پیشنهادی ارائه نخواهد کرد.
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دﺳﺘﮕﺎهدﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻨﺘﺪ ٥ﻣﻨﺘﺪ٥
ﭘﺪ ﭘﺪ
اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن دار
ﺧﺮ�ﺪاﻋﻢ از
ﺗﺮاﻧﺲ
ﻋﻤﻠﻴﺎتﺧﺮ�ﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاء و
اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن دار
ﻫﻮا�� و-ﻫﻮا�� -
ﭘﺪﻣﻨﺘﺪ( وﭘﺪﻣﻨﺘﺪ(
زﻣﻴﻨ� )از زﻣﻴﻨ� )
ﺗﺮاﻧﺲ اﻋﻢ
اﺟﺮاء و
٣
ﺗﺮاﻧﺲ ٢٥
ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﻮا��
دﺳﺘﮕﺎهدﺳﺘﮕﺎه
ﻫﻮا�� ٢٥
ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ ١٠٠
دﺳﺘﮕﺎهدﺳﺘﮕﺎه
ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ ١٠٠
ﺿﻌﻴﻒ
�ﻴﻠﻮﻓﺸﺎر
وﻟﺖ و
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ� ٢٠
ﻋﻤﻠﻴﺎتﺧﺮ�ﺪ
 ٤ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاء و
ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ
وﻟﺖ و
�ﻴﻠﻮ٢٠
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ�
اﺟﺮاء و ﺧﺮ�ﺪ
ﻓﺸﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ ٢٠
دﺳﺘﮕﺎهدﺳﺘﮕﺎه
ﻓﺸﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ ٢٠
ز�ﺮ ﺑﺎر
�ﻠﻴﺪﻫﺎ� ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎتﺧﺮ�ﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاء و
زﻣﻴﻨ�و(زﻣﻴﻨ� (
ﻫﻮا�� )وﻫﻮا��
ﻗﻄﻊ) ز�ﺮ ﺑﺎر
ﻗﻄﻊﻗﺎﺑﻞ
�ﻠﻴﺪﻫﺎ�
اﺟﺮاء و ﺧﺮ�ﺪ
٥
دﺳﺘﮕﺎهدﺳﺘﮕﺎه
١٠٠ ١٠٠
اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن
ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر�ﻨﮓ و
اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن
ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر�ﻨﮓ و
ر��ﻠﻮزر ،ر��ﻠﻮزر،
 ٢٠٠٠ﻣﻮرد
ﻟﻮازمﮔﻴﺮ�
اﻧﺪازه
ﻟﻮازم
ﻋﻤﻠﻴﺎتﺧﺮ�ﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاء و
 ٢٠٠٠ﻣﻮرد
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ�
ﺧﺮ�ﺪ
اﺟﺮاء و
٦

آنها تعلق خواهد گرفت.
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