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دادن اختیار فروش سهام به مردم؛
تنها راه نجات سهام عدالت

خالصه مدیریتی
بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ســبد داراییهــای ســهام عدالــت (بخشــی از ســهام  49بنــگاه
اقتصــادی بــه ارزش  113هــزار میلیــارد تومــان) ،مهمتریــن نکت ـهای کــه بایــد در آزادســازی
ســهام عدالــت مدنظــر قــرار گیــرد ،ارتقــای بهــرهوری در مدیریــت شــرکتهای ســرمایهپذیر و
جلوگیــری از تکــرار تجربــه ناموفق ســالیان گذشــته مدیریت داراییهای ســهام عدالت اســت.
در حال حاضر ،دو مسیر برای آزاد سازی سهام عدالت مطرح است:
 -1اختیــار فــروش ســهام عدالــت بــه مــردم داده نشــود (دیــدگاه برخــی از نماینــدگان مجلــس
کــه در قالــب الیحـهای در فرآینــد بررســی قــرار دارد).
 -2اختیار فروش سهام عدالت به مردم داده شود.
انتخــاب مســیر اول ،مســتلزم ایجــاد یــک الی ـ ه واســط مدیریتــی غیــر ذینفــع و نظــارت و
مدیریــت دولــت بــر شــرکتهای ســرمایهپذیر ســهام عدالــت اســت .مــدل مذکــور نــه تنهــا
تضمینــی بــرای ارتقــای عملکــرد شــرکتها نــدارد ،بلکــه باعــث میشــود نقــش دولــت در
مدیریــت ایــن شــرکتها افزایــش پیــدا کنــد (بررسـیها نشــان میدهــد کــه در اکثر شــرکتهای
زیــر مجموعــه ســهام عدالــت ،نماینــده دولــت بــه عنــوان یکــی از ســهامداران عمــده در کنــار
نماینــده ســهام عدالــت ،عضــوی از هیئــت مدیــره شــرکت ســرمایهپذیر اســت) .ایــن مســیر،
نوعــی بازگشــت بــه عقــب تلقــی میشــود .زیــرا زمینــه کاهــش کارایــی ایــن شــرکتها و
همچنیــن امــکان بــروز انــواع فســاد و رانتهــای دولتــی را در صــدر مدیریت شــرکتهای ســهام
عدالــت پدیــد م ـیآورد کــه درنتیجــه آن ،ثــروت مــردم رو بــه زوال م ـیرود.
یشــود تــا پــس از اطــاع رســانی
برخــاف مــدل فــوق و منطبــق بــر مســیر دوم ،پیشــنهاد م 
کامــل نســبت بــه عملکــرد شــرکتهای ســهام عدالــت و همچنیــن بورســی شــدن شــرکتهای
غیربورســی ســهام عدالــت ،اختیــار فــروش ســهام بــه مــردم داده شــود .در نتیجــه ایــن فرآینــد،
یشــود:
دســتاوردهای زیــر حاصــل م 
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 -1توســعه فرهنــگ ســهامداری و حفــظ داراییهــای مولــد در بیــن مــردم ،از طریــق
خریدوفــروش ســهام عدالــت
 -2بهبــود عملکــرد اقتصــادی بنگاههــا ،بــا ورود بخــش خصوصــی بــه مدیریــت
بنگاههــای ســهام عدالــت ،در بســتر خریدوفــروش بلوکــی ســهام عدالــت
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 .1مقدمه
طــرح ســهام عدالــت ،بــه عنــوان اولیــن اقــدام جــدی در راســتای تحقــق سیاسـتهای کلــی
اصــل  44قانــون اساســی ،در ســال  1385آغــاز شــد .مهمتریــن اهــداف اولیــه طــرح ،عبــارت
بــود از:1
•توزیع ثروت پایدار در میان مردم در راستای گسترش عدالت اجتماعی
یگــری بنگا ههــای دولتــی در راســتای افزایــش بهــرهوری
•کاهــش نقــش دولــت در تصد 
اقتصــادی
به موجب این طرح ،بخشــی از ســهام  49شــرکت دولتی ،به مشــمولین ســهام (دهکهای
پاییــن جامعــه) واگــذار شــد .بــا وجــود برنامهریزیهــا و اهــداف معین شــده ،این طــرح به یکی
از دغدغههــای فکــری تصمیمگیــران کشــور تبدیــل شــده و بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان،
ســهام عدالــت ،بالتکلیفتریــن دارایــی کشــور محســوب میشــود .2در حــال حاضــر ،مشــکل
یگــردد.
ســهام عدالــت ،بــه واگــذار نشــدن قطعــی مدیریــت شــرکتهای هــدف ،بــه مــردم بازم 
زیــرا علیرغــم انتقــال مالکیــت بخشــی از ســهام شــرکتهای ســرمایهپذیر مشــمول ایــن طــرح
بــه مــردم در قالــب ســهام عدالــت و تســویه طلــب دولــت ناشــی از ایــن وا گــذاری از محــل ســود
شــرکتهای ســرمایهپذیر در مــدت معیــن شــده ( 10ســال پــس از اجــرای طــرح) ،مدیریــت و
ســهامداری ایــن  49شــرکت بــزرگ بــه صــورت قطعــی بــه مــردم واگــذار نشــده اســت.

 .1بنــد "ج" سیاس ـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی ،ابــاغ شــده توســط مقــام معظــم رهبــری و پاســخ ایشــان
بــه درخواســت رئیــس جمهــور وقــت در خصــوص اختصــاص بخشــی از ســهام شــرکتهای دولتــی بــه افــراد مشــمول
طــرح ســهام عدالــت در ســال .1385
 .2مصاحبــه اقــای محمدرضــا پورابراهیمــی ،رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس /خبرگــزاری صــدا و ســیما3 /
تیــر 1395
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 .2تعریف و سازوکار مصوب سهام عدالت ،پیش از تسویه
ارزش سهام
 .1-2تعریف سهام عدالت

ســهام عدالــت ،بخشــی از ســهام شــرکتهای دولتــی اســت کــه از طریــق شــرکتهای
ســرمایهگذاری اســتانی و تعاونیهــای شــهر و روســتا ،بــه مشــمولین ســهام وا گــذار شــده اســت.
 .2-2ساختار نهادی اداره سهام عدالت

1

بــر اســاس آییننامــه اجرایــی ســهام عدالــت ،اداره ســهام عدالــت در  2قســمت نظارتــی و
اجرایــی انجــام میشــود .در شــکل  ،1ســاختار نهــادی ســهام عدالــت ارائــه شــده اســت.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدي ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻬﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ

ﺳﺘﺎدﻫﺎي
اﺳﺘﺎﻧﯽ

اﺟﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﺷﻬﺮ و
روﺳﺘﺎي ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﺎﻧﻮن ﺳﻬﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ

شکل  -1ساختار اداره سهام عدالت ،تا قبل از تسویه سهام

 " .1آییــن نامــه اجرایــی افزایــش ثــروت خانوارهــای ایرانــی از طریــق گســترش ســهم بخــش تعــاون بــر اســاس توزیــع
ســهام عدالــت ،وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی"1385 ،
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 .3-2مشمولین سهام عدالت

1

هیئــت دولــت ،فروردیــن مــاه ســال  ،1385طــی مصوب ـهای ،نحــوه شناســایی مشــمولین
طــرح ســهام عدالــت را مشــخص نمــود .در آییننامــه مذکــور تصریــح شــده کــه حداکثــر افــراد
مــورد احتســاب در یــک خانــوار بــرای توزیــع ســهام عدالــت 5 ،نفــر اســت .در صورتــی کــه تعــداد
افــراد خانــوار بیــش از  5نفــر باشــد ،ســهام تخصیصــی ( 5ســهم کامــل) بیــن تمامــی اعضــای
خانــوار توزیــع خواهــد شــد و از ایــن بابــت ســهام اضاف ـهای بــه آنهــا تعلــق نخواهــد گرفــت.
میــزان برخــورداری ایــن اعضــاء از ســود ســهام عدالــت ،متناســب بــا میــزان ســهام آنهــا خواهد
بــود .جــدول شــماره  ،1گروههــا و تعــداد افــراد مشــمول ســهام عدالــت را نمایــش میدهــد.
جدول  -1گزارش مراحل مختلف مشموالن سهام عدالت

2

ردیف

گروههای مورد شناسایی

تعداد مشموالننهایی

1

مددجویــان نهادهــای حمایتــی (کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) و
ســازمان بهزیســتی) -دارای تخفیــف  50درصــدی

5,969,032

2

مددجویان تغییر وضعیت یافته  -بدون تخفیف

4,211,594

3

روستاییان و عشایر

15,165,755

4

كاركنــان شــاغل در دســتگاههای اجرایــی ،بازنشســتگان كشــوری و
لشــكری و تأمیــن اجتماعــی

13,412,335

5

ایثارگــران (والدیــن ،همســر و فرزنــدان شــهید و افــراد تحــت تكفــل
آنهــا ،جانبــازان ،آزادگان و افــراد تحــت تكفــل آنهــا)

1,216,861

 .1عمرانــی هوشــنگ ،تحلیــل عملکــرد طــرح ســهام عدالــت ،فصلنامــه سیاسـتهای مالــی و اقتصــادی ،ویــژه نامــه
کارنامــه اقتصــادی دولــت ،شــماره  ،2تابســتان  ،1392صفحــات  217تــا 240
2. http://news.samanese.ir/
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ردیف

گروههای مورد شناسایی

تعداد مشموالننهایی

6

دختــران كارگــر مجــرد و زنان كارگر سرپرســت خانوار (مشــمول قانون
كار)

6,304

7

خدام مساجد ،حسینیهها و امامزادهها و اماكن زیارتی متبركه

29,868

8

طالب حوزههای علمیه سراسر كشور

164,409

9

بیماران خاص

9,821

10

كاركنان ستادهای نماز جمعه

6,483

11

كاركنانهیأتهایتحریریهرسانهها(خبرنگاران)

8,486

12

دست اندركاران امرشناسایی و واگذاری سهام عدالت

13

مددجویان و كاركنان موسسات خیریه

14

فعاالن قرآنی

15

قالیبافان

16

زندانیــان آزاد شــده (مددجویــان تحــت پوشــش مرا كــز مراقبــت از
زندانیــان آزاد شــده)

17

تاکسیرانان

18

درخواستكنندگانمردمی

19

كارگران فصلی و ساختمانی
مجموع

2,914,899

6,110,346
49,226,193
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 .4-2شرکتهای زیر مجموعه سهام عدالت

در جــدول  ،2آخریــن فهرســت شــرکتهای زیــر مجموعــه ســهام عدالــت ارائــه شــده اســت.
یشــود کــه ســهام عدالــت ،در بســیاری از شــرکتهای
بــر اســاس جــدول مذکــور ،مشــخص م 
ســرمایهپذیر ،دارای حداقــل یــک بلــوک مدیریتــی (حداقــل  20درصــد) اســت و در بعضــی از
شــرکتها ،بیشتریــن ســهام را در میــان ســهامداران در اختیــار دارد .ایــن نکتــه ،اهمیــت
برنامهریــزی بــرای مدیریــت شــرکتهای ســهام عدالــت و نقــش و جایــگاه مدیریــت ســهام
عدالــت در حاکمیــت شــرکتی 1بنگاههــای مذکــور را نشــان میدهــد.
جدول  -2آخرین فهرست شرکتهای زیر مجموعه سهام عدالت

2

درصد سهام
تخصیصیافتهبه
سهامعدالت

نام شرکت

درصد سهام
تخصیصیافتهبه
سهامعدالت

نام شرکت

ایران خودرو

1

پاالیش نفت اصفهان

20

سایپا

1

پاالیش نفت تبریز

20

سرمایه گذاری رنا

5

مگاموتور

7

پاالیش نفت بندر
عباس

20

پاالیش نفت شیراز

20

پتروشیمیتبریز

10

پاالیش نفت الوان

20

گل گهر

11

مخابراتایران

20

پتروشیمیجم

15

چادرملو

21

1. Corporate Governance
 .2در تعییــن ســهم ســهام عدالــت ،ســهامهای غیــر مســتقیم نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــه عنــوان مثــال،
پتروشــیمی بندرامــام ،کــه یکــی از شــرکتهای زیــر مجموعــه ســهام عدالــت اســت ،خــود نیــز زیــر مجموعــه هلدینــگ
خلیــج فــارس بــوده کــه بخشــی از ســهام ایــن شــرکت متعلــق بــه ســهام عدالــت اســت.
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نام شرکت

درصد سهام
تخصیصیافتهبه
سهامعدالت

نام شرکت

شهر صنعتی کاوه

21

فوالد مباركه اصفهان

30

سرمایه گذاری
توسعهصنعتیایران

23

نیرو ترانس

31

سیماندشتستان

34

شهرصنعتیالبرز

23

كشتیرانیجمهوری
اسالمی ایران

كارخانجات
مخابراتیایران

35

24

37

پستبانک

25

صنایع ملی مس
ایران

مدیریتپروژههای
نیروگاهیایران-مپنا

فوالد آلیاژی ایران

39

26

بانك تجارت

40

دخانیاتایران

28

بانك صادرات ایران

40

حمل و نقل
پتروشیمی

29

پتروشیمیشهید
تندگویان

40

شهر صنعتی رشت

29

آلومینیومایران-
ایرالكو

40

30

صنایعپتروشیمی
خلیج فارس
(هلدینگ)

بانكملت

30

پتروشیمیمارون

30

پتروشیمیبیستون

30

فوالد خوزستان

30
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درصد سهام
تخصیصیافتهبه
سهامعدالت

مشانیر

42

پارس سوییچ

46

پتروشیمیارومیه

48

ساختمان سد و
تأسیات آبیاری سابیر
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درصد سهام
تخصیصیافتهبه
سهامعدالت

نام شرکت

درصد سهام
تخصیصیافتهبه
سهامعدالت

نام شرکت

سیمان داراب

50

پتروشیمیفجر

58

بیمهدانا

55

پاالیش نفت تهران

70

پتروشیمیبندر امام

57

پتروشیمیبوعلی
سینا

58

1.131.4931

پتروشیمیخوزستان

58

ارزش کل
داراییهای سهام
عدالت
(میلیاردریال)

یهــای شــرکتهای ســرمایهپذیر در طــول
 .5-2ســازوکار اثرگــذاری مــردم در تصمیمگیر 
ســالیان گذشــته

یکــی از اهــداف اصلــی ســهام عدالــت ،تســریع در رونــد خصوصیســازی و انتقــال مدیریــت
از دولــت بــه عمــوم مــردم اســت .یعنــی دولــت قصــد داشــت بــا اجــرای ســهام عدالــت ،در
کنــار مالکیــت ،مدیریــت هــم بــه مــردم منتقــل شــود تــا از ایــن طریــق ،مــردم خودشــان در
شــرکتهای ســرمایهپذیر ،تصمیــم گیرنــده اصلــی باشــند و بــا در نظــر گرفتــن منافــع ناشــی
از مالکیــت ســهام و اعمــال حــق مدیریــت ،بهــرهوری اقتصــادی بنگاههــا را ارتقــا دهنــد.
مهمتریــن رکــن بــرای تحقــق ایــن هــدف ،نحوه تأثیرگــذاری مــردم در تصمیمات شــرکتهای
ســرمایهپذیر اســت .حــال ســئوال ایــن اســت کــه چگونــه  49میلیــون مشــمول ســهام عدالــت،
در تصمیمگیریهــای  49شــرکت مذکــور کــه در بعضــی از آنهــا ،ســهم ســهام عدالــت بــه%70
میرســد و تصمیــم گیرنــده اصلــی بــه حســاب میآیــد ،تأثیــر میگذارند؟ آیــا تمامی اســتانها در
 .1اطالعات مربوط به سامانه اطالع رسانی سهام عدالت ،به روز رسانی شده در تاریخ 1397/7/11
http://news.samanese.ir/
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شــرکتهای ســرمایهپذیر نماینــده دارنــد؟ آیــا تمامــی اســتانها در تصمیمگیریهــا بــه صــورت
یکســان موثــر هســتند؟
بررســی اســاسنامه ارکان ســهام عدالــت ،نظــرات مدیــران شــرکتهای ســرمایهگذاری
اســتانی و کانــون ســهام عدالــت و همچنیــن ترازنامههــای مالــی شــرکتهای زیــر مجموعــه
ســهام عدالــت ،نشــان میدهــد:
•مردم به صورت خودکار ،عضو تعاونیهای عدالت شهر و روستا هستند.
•از میــان مــردم بــه عنــوان اعضــای حقیقــی مجمــع عمومــی ،هیئــت مدیــره تعاونیهــای
یشــود.
عدالــت شــهر و روســتا تشــکیل م 
•اعضــای هیئــت مدیــره تمامــی تعاونیهــای عدالــت شــهر و روســتای هــر اســتان ،مجمــع
عمومــی شــرکت ســرمایهگذاری آن اســتان را تشــکیل میدهنــد و از میــان خــود ،هیئــت مدیــره
شــرکت ســرمایهگذاری اســتان را مشــخص میکننــد.
•اعضــای هیئــت مدیــره تمامــی اســتانها ،مجمــع عمومی کانون ســهام عدالت را تشــکیل
میدهنــد.
•از میــان اعضــای مجمــع (نمایندههــای هــر اســتان) ،اعضــای هیئــت مدیــره کانــون
ســهام عدالــت انتخــاب میشــوند (درصــد ســهم هــر اســتان در رأیگیــری مجمــع ،متناســب بــا
جمعیــت آن اســتان اســت).
•هیئــت مدیــره کانــون ،از میــان اعضــای حقیقــی و حقوقــی مجمــع عمومی کانــون ،یک یا
چنــد نفــر را ،متناســب بــا ســهم ســهام عدالت در شــرکت ســرمایهپذیر بــه عنوان نماینده ســهام
عدالــت در هیئــت مدیــره آن شــرکت معرفــی میکند.
•افــراد معرفــی شــده ،متناســب بــا تواناییهــای فــردی و یــا ارتباطــات اجتماعــی و سیاســی
(البــی) ،امــکان ورود بــه هیئــت مدیــر ه و تاثیرگــذاری در تصمیمگیریهــای شــرکت مذکــور را
پیــدا میکننــد.
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در شــکل  ،2طرحــوارهای از نحــوه اثرگــذاری مــردم در شــرکتهای ســرمایهپذیر ،قبــل از
تســویه ســهام ارائــه شــده اســت.
ﻣﺮدم

ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﺷﻬﺮ
و روﺳﺘﺎ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﮐﺎﻧﻮن ﺳﻬﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ

ﻣﺠﻤﻊ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ

شکل  -2مکانیزم پیش بینی شده برای ورود مردم به مدیریت شرکتهای سرمایهپذیر
سهام عدالت (پیش از تسویه سهام)

بدیــن ترتیــب ،ایــن طــور برنامهریــزی شــده بــود کــه مشــمولین ســهام عدالــت (عموم مــردم)
بــه صــورت غیــر مســتقیم در تصمیمهــای شــرکتهای ســرمایهپذیر ،تأثیرگــذار باشــند و ایــن
امــکان را داشــته باشــند کــه حتــی خــود بــه عنــوان نماینــده ســهام عدالــت در هیئــت مدیــره آن
شــرکت ،فعالیــت کنند.
 .6-2آسیبشناسی ساختار اداره سهام عدالت در طول سالیان گذشته

مــدل اجــرا شــده تاکنــون ،منجــر بــه بروزاشــکاالتی شــده و نواقصــی داشــته اســت .در ادامــه
ایــن مــوارد توضیــح داده میشــود.
1.1عدم شفافیت و اطالع رسانی مناسب پیرامون نحوه اثر گذاری مردم؛
بــر مبنــای ســازوکار پیــش بینــی شــده ،قــرار بــود ســهام عدالــت را خــود مــردم اداره کننــد (از
مدیریــت تعاونیهــای شــهر و روســتا تــا مدیریــت بنگاههــای اقتصــادی) .امــا بــه دلیــل عــدم
شــفافیت و اطــاع رســانی مناســب پیرامــون نحــوه تأثیــر گــذاری مــردم ،ایــن مهــم هرگز محقق
نشــده اســت .تــا آنجــا کــه بنابــر شــواهد موجــود ،صندلــی هیئــت مدیــره ســهام عدالــت (بــه
خصــوص در شــرکتهای ســرمایهپذیر) ،غالبــا توســط کســانی پــر شــده اســت کــه دارای رانــت
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اطالعاتــی مناســب بودهانــد.
2.2عدم تخصص و خبرگی نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره؛
بــر اســاس مکانیــزم پیشبینــی شــده در ســاختار ســهام عدالــت ،اعضــای هیئــتمدیــره
کانــون ،وظیفــه انتخــاب نماینــده ســهام عدالــت در شــرکت ســرمایهپذیر را بــر عهــده دارنــد .از
آنجائیکــه انتخــاب خــود اعضــای کانــون ،براســاس تخصــص نبــوده اســت و این اعضــا ،غالبا
بــا البیگــری انتخــاب میشــدند ،نمایندههــای ســهام عدالــت در شــرکتهای ســرمایهپذیر
نیــز بــدون اینکــه تخصصهــای الزم را داشــته باشــند و صرفــا بــر اســاس روابــط شــخصی بــا
اعضــای کانــون بــه مجمــع شــرکتهای ســرمایهپذیر معرفــی و از آنجــا نیــز وارد هیئــت مدیــره
میشــدند .لــذا ایــن نماینــدگان غالبــا اطالعــات الزم و کافــی (تخصــص و خبرگــی) پیرامــون
مســائل مربــوط بــه مدیریــت بنگاههــا را نداشــتهاند و بالطبــع ،از ظرفیــت و توانایــی الزم بــرای
کمــک بــه اتخــاذ تصمیماتــی در راســتای افزایــش بهــرهوری شــرکتها برخــوردار نبودهانــد.
3.3نبــود ســازوکار نظارتــی بــر عملکــرد نمایندههــای ســهام عدالــت در هیئــت مدیرههــا توســط
کانون؛
هیچ ســازوکاری برای نظارت ،ارزیابی و تضمین حســن عملکرد و تصمیمگیری نمایندگان
ســهام عدالــت در هیئــت مدیــره وجــود نداشــته اســت .لــذا عضــو هیئــت مدیــره ،هیــچ گونــه
الزامــی بــرای عملکــرد مناســب و اتخــاذ تصمیمهایــی پیرامــون بهــرهوری ،افزایــش ســودآوری
شــرکت و همچنیــن عــدم انجــام فســادهای مالــی ،احســاس نمیکــرد.
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 .3آزاد سازی سهام عدالت ،پس از تسویه ارزش سهام
همانطــور کــه در قســمت  6-2اشــاره شــد ،نهادهــای واســط ســهام عدالــت کــه عبارتنــد از
تعاونیهــای شــهر و روســتا ،شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی و کانــون ســهام عدالــت ،بــه
دلیــل اینکــه از افزایــش ســودآوری شــرکتهای ســرمایهپذیر منتفــع نمیشــدند ،انگیــزه الزم
بــرای ارتقــای عملکــرد ایــن شــرکتها را نداشــتند .هم اکنــون نیز با توجه به آغــاز زمان قانونی
یشــود.
آزادســازی ســهام عدالــت ،ضــرورت اصــاح وضــع موجــود ،بیــش از پیــش احســاس م 
در حال حاضر ،دو مسیر برای آزاد سازی سهام عدالت مطرح است:
 -1اختیــار فــروش ســهام عدالــت بــه مــردم داده نشــود (دیدگاه برخــی از نمایندگان مجلس و
کارشناســان مرتبــط مرکــز پژوهشهــای مجلــس کــه در قالــب الیحـهای در فرآینــد بررســی قــرار
دارد).
 -2اختیار فروش سهام عدالت به مردم داده شود.
انتخــاب مســیر اول ،مســتلزم ســلب اختیــار فــروش ســهام عدالــت از مــردم ،ایجــاد یــک الیـه
واســط مدیریتــی غیــر ذینفــع و نظــارت و مدیریــت دولــت بــر شــرکتهای ســرمایهپذیر ســهام
عدالــت اســت .بــا تکیــه بــر همیــن اســتراتژی ،الیحـهای در مجلس در دســت بررســی اســت که
بنابــر مفــاد آن ،قــرار اســت اقدامــات زیــر انجــام شــود:
1.1ایجاد تعدادی صندوق سرمایهگذاری سهام عدالت
2.2توزیــع شــرکتهای ســرمایهپذیر ســهام عدالــت در میــان صندوقهــای ســرمایهگذاری
ایجــاد شــده ،بــه عنــوان دارایــی صندوقهــای مذکــور
3.3واگــذاری مالکیــت ســهام صندوقهــای ایجــاد شــده ســهام عدالــت بــه مشــمولین طــرح
ســهام عدالــت (حــدود  50میلیــون نفــر)
4.4واگــذاری مدیریــت صندوقهــای ایجــاد شــده ســهام عدالــت بــه یــک هیئت امنــای دولتی
(متشکل از وزراء)
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5.5واگــذاری مدیریــت شــرکتهای ســهام عدالــت (تعییــن نماینــده ســهام عدالــت در هیئــت
مدیــره شــرکت ســرمایهپذیر) بــه هیئــت امنــای صندوقهــای ســرمایهگذاری مذکــور (دولــت)
ل  ،3طرحوارهای از الیحه پیشنهادی دولت نمایش داده شده است.
در شک 
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

داراﯾﯽ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ
) 49ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ارزش  70ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن(

ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ) 49ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ(

ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎي دوﻟﺘﯽ
)ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزاء(

ﺻﻨﺪوق ﻧﻔﺖ ﺳﻬﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎي
ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ

ﺻﻨﺪوق ﻓﻠﺰات ﺳﻬﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﻮﻻد ،ﻣﺲ و
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﻬﺎم ﻋﺪﻟﺖ

ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻬﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻬﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ

...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

شکل  -3طرحوارهای از پیشنهاد دولت برای ساماندهی سهام عدالت
 .1-3پیشنهادهایی در راستای اصالح الیحه دولت

در راســتای اصــاح پیشــنهاد دولــت ،مســیر ذیــل بــرای اداره شــرکتهای ســهام عدالــت در
یشــود:
حالــت ایجــاد الیــه واســط مدیریتــی ،پیشــنهاد م 
1.1اختیار فروش سهام به مردم داده شود.
2.2باتوجــه بــه نــوع صنعــت ،تعــداد و ارزش شــرکتها و همچنیــن ســهم ســهام عدالــت در
شــرکت ســرمایهپذیر ،تمامــی شــرکتهای ســهام عدالــت در تعــدادی هلدینــگ تخصصــی
(بــه جــای صنــدوق ســرمایهگذاری ) 1توزیــع شــوند .در تعییــن تعــداد هلدینگهــا 2 ،نکتــه
بایــد مدنظــر قــرار گیــرد:
 .1ماهیــت صنــدوق ســرمایهگذاری در قیــاس بــا هلدینــگ ســرمایهگذاری ،بــا مدیریــت بنگاههــای اقتصــادی،
همخوانــی مناســبی نــدارد.
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 .1-2تعــداد هلدینگهــا بایــد بــه گونـهای تعییــن شــود کــه خریــد آن از لحــاظ میــزان
ســرمایه ،در تــوان بخــش خصوصی واقعی کشــور باشــد .هلدینگها نباید بــه گونهای
ش عمومــی کشــور (ماننــد صندوقهــای بازنشســتگی و
ایجــاد شــوند کــه فقــط بخ ـ 
تأمیــن اجتماعــی) تــوان خریــد آن را داشــته باشــند .بــه عبارت دیگــر ،با توجه بــه ارزش
شــرکتهای ســهام عدالــت ،در تعییــن تعــداد و حجــم هلدینگهــای ســهام عدالــت،
بایــد محدودیتهــای موجــود در تــوان مالــی بخــش خصوصــی کشــور ،لحــاظ شــود.
 .2-2شــرکتهایی کــه ســهام عدالــت ،ســهام مدیریتــی باالیــی در آنهــا دارد ،بــه
صــورت یکســان بیــن هلدینگهــا توزیــع شــود .بــا ایــن کار ،جذابیــت هلدینــگ
بــرای ورود بخــش خصوصــی ،از منظــر داشــتن ســهام مدیریتــی مناســب در شــرکت
ســرمایهپذیر زیــر مجموعــه ،افزایــش پیــدا میکنــد.
مســیرهای زیــر بــرای ایجــاد هلدینگهــای پاالیــش ،پتروشــیمی ،مالــی و فلــزات پیشــنهاد
میشــود:1

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭘﺎﻻﯾﺶ
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭘﺎﻻﯾﺶ 1

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭘﺎﻻﯾﺶ 2

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭘﺎﻻﯾﺶ 3

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻻوان

شکل  -4مسیر پیشنهادی برای هلدینگهای پاالیش سهام عدالت
 .1در تعییــن هلدینگهــای پیشــنهادی ،ارزش هلدینــگ و ســهم ســهام عدالــت در شــرکتهای هلدینــگ در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
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ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎي
ﻓﻠﺰات
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ 1
ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژي
اﯾﺮان

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ2

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ

ﻓﻮﻻد
ﺧﻮزﺳﺘﺎن

آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
اﯾﺮان

ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺲ اﯾﺮان

شکل  -5مسیر پیشنهادی برای تشکیل هلدینگهای فلزات سهام عدالت
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ 1

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ 2

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ 3

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﺑﻨﺪراﻣﺎم

ﻣﺎرون

ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن

ﺟﻢ

ﻓﺠﺮ

اروﻣﯿﻪ

ﺑﻮﻋﻠﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﺑﯿﺴﺘﻮن

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

شکل -6مسیر پیشنهادی برای تشکیل هلدینگهای پتروشیمی سهام عدالت
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﺎﻟﯽ

ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ

ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات

شکل  -7مسیر پیشنهادی برای تشکیل هلدینگهای مالی سهام عدالت
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3.3دولت به عنوان هیئت امناء ،هلدینگهای مذکور را ایجاد کند.
4.4برای مدیریت هلدینگها ،مسیرهای زیر به ترتیب اولویت ،پیشنهاد میشود:
 .1-4در یــک فرصــت  6ماهــه پــس از ثبــت اســاس نامــه ،مدیریــت هلدینــگ بــه کســی
میرســد کــه معــادل ارزش داراییهــای هلدینــگ ،ســرمایه یــا دارایــی بیــاورد .آنــگاه ،آن
شــخص میتوانــد پــس از ثبــت آورده خــود بــه عنــوان داراییهــای هلدینــگ ،بــرای
مدیریــت هلدینــگ و شــرکتهای زیــر مجموعــه ،تصمیــم گیــری کنــد .مشــمولین ســهام
عدالــت ،حــق حضــور در مجمــع و همچنیــن انتخاب هیئت مدیره را نداشــته و تنها اختیار
فــروش ســهام خــود را خواهنــد داشــت .در صــورت ســهامدار مانــدن در هلدینــگ ،از ســود
ســاالنه هلدینــگ منتفــع خواهنــد شــد.
ضروری است تأیید صالحیت مدیر سهام عدالت ،بر عهده سازمان بورس باشد.
 .2-4اگــر در فرصــت  6ماهــه ،مســیر اول محقــق نشــد ،مدیریــت هلدینــگ بــه دارنــدگان
ســهام ممتــاز میرســد .ســهام ممتــاز ،بــه دارنــده حداقــل  0.1درصــد از کل ســهام هلدینــگ
تعلــق میگیــرد .البتــه شــرط تشــکیل مجمــع توســط ســهام داران ممتــاز ،مجمــوع حداقــل
 50درصد ســهام کل هلدینگ ،توســط ســهام داران ممتاز اســت .در صورت محقق شــدن
شــرط مذکــور ،ســهام داران ممتــاز ،مجمــع عمومــی هلدینــگ را تشــکیل داده و متناســب بــا
میــزان ســهام خــود ،در انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره ،ســهیم خواهنــد بــود.
 .3-4در صــورت محقــق نشــدن ســناریوهای قبلــی ،دولــت موظــف خواهــد بــود از طریــق
پیمــان مدیریتــی ،مدیریــت هلدینگهــای ســهام عدالــت را وا گــذار کنــد .مدیریــت هــر
هلدینــگ ،در قالــب پیمــان مدیریتــی حداکثــر  3ســاله ،به یک شــخص حقیقــی یا حقوقی
واگــذار شــود .در واگــذاری مدیریــت و در راســتای افزایــش بهــرهوری ،توجــه بــه چنــد نکتــه
الزامیست:
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 .1-3-4تضمین سطح قابل قبولی از سودآوری؛
بایــد مدیریــت هلدینگهــای ســهام عدالــت بــه شــخصی واگــذار شــود کــه توانایــی
ســودآوری قابــل قبولــی داشــته باشــد .بــرای ایــن کار و در راســتای افزایــش انگیــزه
متقاضیــان ورود بــه عرصــه مدیریــت ســهام عدالــت و ایجــاد یــک فضــای رقابتــی،
پیشــنهاد میشــود مدیریــت بــه فــردی واگــذار شــود کــه ادعــای ایجــاد باالتریــن
ســودآوری را دارد .میانگیــن ســودآوری شــرکت در  5ســال گذشــته ،میتوانــد بــه عنــوان
میــزان پایــه ،مبنــای رقابــت باشــد .البتــه در راســتای جلوگیــری از ایجــاد ادعاهــای
بیاســاس ،گرفتــن تضامیــن الزم (ماننــد ضمانــت نامــه بانکی) در جهت محقق شــدن
کامــل ســودآوری ادعــا شــده ،امــری ضــروری اســت.
 .2-3-4تضمین جبران ضررهای احتمالی؛
داوطلــب ورود بــه عرصــه مدیریــت ســهام عدالــت ،بایــد متعهــد شــود کــه اگــر در طــول
زمــان مدیریتــش ،ضــرری بــه داراییهــای ســهام عدالــت رســید و یــا میــزان ســودآوری،
کمتــر از میــزان متعهــد شــده بــود ،بخشــی از ایــن ضــرر را بــه صــورت شــخصی جبــران
کنــد .در راســتای ایجــاد فضــای رقابتــی ،الزم اســت پارامتــر مذکــور در فرآینــد انتخــاب
مدیــر ،مــد نظــر قــرار گیــرد .بدیــن صورت که مدیریت هلدینگ ســهام عدالــت به فردی
برســد کــه متقاضــی متحمــل شــدن بیشترین ســهم از ضرر احتمالی اســت .با ایــن کار،
انگیــزه افــراد بــرای افزایــش ســودآوری و ارتقــای بهــرهوری بنــگاه ،زیاد میشــود .مشــابه
قســمت قبــل ،بــرای جلوگیــری از ســوء مدیریــت ،اخــذ تضامیــن الزم (ماننــد ضمانــت
نامــه بانکــی) در جهــت محقــق شــدن وعدههــای مدیــر و صیانــت از حقوق مشــمولین،
امــری ضــروری اســت.
 .3-3-4ضــروری اســت تأییــد صالحیــت مدیــر ســهام عدالــت ،بــر عهــده ســازمان
بــورس باشــد.
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 .4-3-4ضــروری اســت دادســتان کل کشــور ،رئیــس دیــوان محاســبات ،رئیــس
ســازمان بازرســی کل کشــور و یک نماینده از مجلس شــورای اســامی ،بدون حق رأی،
در جلســه انتخــاب مدیــر هــر هلدینــگ ســهام عدالــت حضــور داشــته باشــند.
 .5-3-4بــرای صیانــت از حقــوق مشــمولین و همچنیــن ارتقــای بهــرهوری در
شــرکتهای ســهام عدالــت ،الزم اســت جزئیــات پیمــان مدیریتــی (مــوارد ذکــر شــده
پیرامــون تضمیــن ســطح ســودآوری مناســب و همچنیــن جبــران ضررهــای احتمالــی)
بــه صــورت صریــح و مشــخص ،در متــن قانــون (و نــه آییننامههــای مربوطــه)
آورده شــود .همچنیــن دولــت موظــف اســت تــا هرســاله ،گزارشــی پیرامــون عملکــرد
هلدینگهــای ســهام عدالــت بــه مجلــس ارائــه کنــد .مجلــس هــم بایــد پــس از بررســی
کارشناســی گــزارش ،متــن گــزارش و همچنیــن نظــر خــود را پیرامــون گــزارش ،در اختیــار
مشــمولین ســهام قــرار دهــد .در غیــر ایــن صــورت ،هیــچ ضمانتــی بــرای حســن عملکــرد
و مدیریــت بهــرهور و همچنیــن عــدم فســاد و رانتهــای دولتــی در شــرکتهای ســهام
عدالــت وجــود نخواهــد داشــت.
ش احتمالی پیش روی تصویب و اجرای مدل اصالح شده پیشنهاد دولت
 .2-3چال 

پیمــان مدیریتــی در صورتــی موفقیــت آمیز خواهد بود که ضمانتهای الزم در زمینه کســب
حداقــل ســودآوری و همچنیــن جبــران ضررهــای احتمالــی از داوطلب مدیریت هلدینگهای
ســهام عدالــت گرفتــه شــود .الزمــه ایــن کار ،آوردن جزئیــات پیمــان مدیریتــی در متــن قانــون
اســت .از آنجائیکــه غالبــا ،تصویــب قانــون بــا جزئیــات زیــاد ،از حوصلــه نماینــدگان مجلــس
خــارج اســت ،لــذا پیشبینــی میشــود جزئیــات پیمــان مدیریتــی تصویــب نشــود و ایــن کار بــه
دولــت واگــذار شــود .باتوجــه بــه نبــود بســترهای نظارتــی قوی نســبت بــه رصد عملکــرد دولت
در بنگاههــای اقتصــادی ،احتمــال موفقیــت پیمــان مدیریتــی کاهــش پیــدا خواهــد کرد.
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 .4پیشنهاد مطلوب برای آزادسازی سهام عدالت
از آنجائیکــه ســلب اختیــار فــروش ســهام از مــردم ،مســتلزم ایجــاد یــک الیــه واســط مدیریتــی
غیــر ذینفــع و نظــارت و مدیریــت دولــت بــر شــرکتهای ســرمایهپذیر ســهام عدالــت اســت
کــه ایــن امــر (باتوجــه بــه حضــور دولــت در شــرکتهای ســهام عدالــت بــه عنــوان عضــوی از
هیئــت مدیــره) منجربــه تصمیمگیــری بــر مبنــای اصــول غیــر اقتصــادی و بــروز انــواع فســاد و
رانتهاتــی دولتــی خواهــد شــد و از طرفــی ،امــکان برگــزاری مجمعهــای عمومــی شــرکتهای
ســهام عدالــت بــرای تمامــی مشــمولین ( 49میلیــون ایرانــی) وجــود نــدارد ،دادن اختیــار
فــروش ســهام بــه مــردم ،در راســتای زمینــه ســازی بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه مدیریــت
شــرکتهای ســهام عدالــت ،امــری ضــروری اســت .بــا تمرکــز بــر ارتقــای حاکمیــت شــرکتی
بنگاههــا و بــدون اصــرار بــه حفــظ اجبــاری ســهام نــزد مــردم ،میتــوان مدلــی ارائــه کــرد کــه هــم
منجــر بــه ارتقــای عملکــرد اقتصــادی بنگاههــا شــود و هــم تــا حــدودی فرهنــگ ســهامداری
یشــود
و حفــظ داراییهــای مولــد را در میــان مــردم توســعه دهــد .بــر ایــن اســاس پیشــنهاد م 
مراحــل زیــر بــه ترتیــب طــی شــود:
1.1در راســتای افزایــش شــفافیت و اطــاع رســانی بــرای مشــمولین ،شــرکتهای غیــر بورســی
ســهام عدالــت ،بورســی شــوند.
2.2در دورهای ســه ماهه ،عملکرد اقتصادی بنگاههای مشــمول ســهام عدالت در ســالهای
گذشــته و عملکــرد احتمالــی آنهــا در آینــده از طریــق رســانههای عمومــی و بهویــژه رســانه
ملــی ،توســط کارشناســان بــه اطــاع ســهامداران ســهام عدالــت برســد.
3.3برای هر یک از مشمولین ،یک پرتال سهام در سازمان بورس ایجاد شود.
ً
4.4اختیــار فــروش ســهام هریــک از ایــن شــرکتهای ســرمایهپذیر ،مســتقیما بــه مــردم واگــذار
شــود .بــه ایــن ترتیــب کــه مــردم مجــاز باشــند تقاضــای فــروش سهامشــان در هــر یــک از
شــرکتهایســرمایهپذیررادرســامانهســهامعدالــت(تحــتنظــرســازمانبــورس)ثبــت کننــد.
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5.5در صــورت رســیدن تعــداد متقاضیــان فــروش ســهام در هــر یــک از شــرکتهای ســرمایهپذیر
بــه حــدی کــه مجمــوع ارزش ســهام آنهــا معــادل ارزش مــورد نیــاز بــرای اخــذ یــک صندلــی
در هیئــت مدیــره آن شــرکت باشــد ،کل آن مجموعــه ســهام بــه صــورت بلوکــی و یکجــا ،از
طریــق ســازوکار بــورس ،بــه مزایــده گذاشــته شــود .قیمــت پایــه ایــن مزایــده برابــر بــا قیمــت
ســهام آن شــرکت در بــورس اوراق بهــادار خواهــد بــود .البتــه مــردم میتواننــد در صــورت
تمایــل ،ســهام خــود را بــه صــورت آزاد در بــازار بفروشــند .امــا ا گــر نیــاز فــوری بــه فروش ســهام
خــود نداشــتند ،میتواننــد بــا ثبــت تقاضــای خــود در فــروش بلوکــی ،ســهام خــود را بــا بهــای
بیشــتری بــه فــروش برســانند.
6.6ســهام ســهامدارانی کــه متمایــل بــه فــروش ســهم خــود نیســتند ،بــه ســهام غیرمدیریتــی
تبدیــل شــود بــه نحویکــه حقــی بــرای انتخاب اعضــای هیئت مدیره شــرکت ســرمایهپذیر
نداشــته باشند.
7.7فرآیند «ثبت متقاضیان فروش ســهام ،رســیدن تعداد متقاضیان به حداقل الزم و مزایده
بلــوک ســهام قابــل فــروش» در دورههای شــش ماهه تکرار شــود.
بهطــور خالصــه مزایــای مســیر وا گــذاری اختیار فروش به مشــمولین و عدم ایجاد الیه واســط
مدیریتی ،که براســاس نظر بســیاری از کارشناســان ،مناسـبترین و عادالنهترین مســیر برای
آزاد ســازی ســهام عدالت اســت ،در شــکل  8ارائه شــده اســت.

27

شبکه کانونهای تفکر ایران ( ایتان)
ﻣﺰاﯾﺎي دادن اﺧﺘﯿﺎر
ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ
ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ذيﻧﻔﻌﺎن

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺪاوم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ در
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻬﺎمداري
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم

اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮاي ورود
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ

زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ورود
ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

شکل  -8مزایای دادن اختیار فروش سهام به مردم

اجــرای کامــل ایــن مســیر ،از لحــاظ عملیاتــی ،بــا هیچگونــه محدودیتــی مواجــه نیســت .امــا
بعضــی از نماینــدگان مجلــس ،بــا درنظــر گرفتــن برخــی مالحظــات سیاســی و اجتماعــی در
راســتای ایجــاد ثــروت پایــدار بــرای مــردم ،بــا دادن اختیــار فــروش ســهام بــه مــردم مخالــف
یکــه مــردم ،اختیــار فــروش ســهام خــود را داشــته باشــند،
هســتند .بــه نظــر ایشــان ،در صورت 
بــه دلیــل شــرایط نامناســب اقتصــادی ،ســریعا بخــش اعظمــی از مشــمولین ،اقــدام بــه فــروش
یشــود ثــروت مــردم از بیــن بــرود.
ســهام خــود خواهنــد کــرد کــه ایــن امــر باعــث م 
امــا بــه نظــر بســیاری از کارشناســان ،مانــدن اجبــاری ســهام در دســت مــردم و ســپردن
مدیریــت دارایــی آنهــا بــه دولــت ،بــا تعریــف عدالــت اجتماعــی ،در تضــاد بــوده و دادن اختیــار
فــروش ســهام ،مفهــوم عدالــت و بالطبــع آن ،اهــداف اصلــی ســهام عدالــت را کاملتــر پوشــش
میدهــد .بــا ایــن کار و از طریــق فراهــم کــردن مســیرهای خریدوفــروش ســهام ،زمینــه ایجــاد
ثــروت پایــدار و توســعه فرهنــگ ســهامداری بــرای مشــمولین و همچنیــن افزایــش بهــرهوری
بنگاههــای اقتصــادی نیــز بیشــتر فراهــم میشــود.
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 .5جمعبندی
بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ســبد داراییهــای ســهام عدالــت (بخشــی از ســهام  49بنــگاه
اقتصــادی بــه ارزش  113هــزار میلیــارد تومــان) ،مهمتریــن نکت ـهای کــه بایــد در آزادســازی
ســهام عدالــت مدنظــر قــرار گیــرد ،ارتقــای بهــرهوری در مدیریــت شــرکتهای ســرمایهپذیر
و جلوگیــری از تکــرار تجربــه ناموفــق ســالیان گذشــته مدیریــت داراییهــای ســهام عدالــت
یشــود تــا پــس از اطــاع رســانی کامــل نســبت بــه عملکــرد
اســت .برایــن اســاس پیشــنهاد م 
شــرکتهای ســهام عدالت و همچنین بورســی کردن شــرکتهای غیربورســی ســهام عدالت،
اختیــار فــروش ســهام بــه مــردم داده شــود .بــا ایــن کار و بــه وســیله فراهــم شــدن مســیر خریــد و
فــروش ،میتــوان هــم فرهنــگ ســهامداری و حفــظ داراییهــای مولــد را در بیــن مــردم توســعه
داد و هــم از طریــق خریــد و فــروش بلوکــی ســهام عدالــت ،زمینــه ورود بخــش خصوصــی را بــه
مدیریــت بنگاههــای ســهام عدالــت فراهــم کــرد تــا از ایــن طریــق ،عملکــرد اقتصــادی بنگاههــا
افزایــش پیــدا کنــد.
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