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سیاست آزادسازی سهام عدالت:
امکان تبدیل دارایی  860هزار میلیارد تومانی برای  49میلیون نفر
سهام عدالت از چند ماه قبل از پایان دولت اصالحات به
تصویب دولت وقت رسید ،اما اجرای آن در سال  1384توسط
دولت محمود احمدینژاد آغاز گردید .توزیع انبوه و سریع
سهام شرکتهای دولتی در ایران دو هدف عمده را دنبال
میکرد ( )1کاستن از بار مالی و مدیریت دولتی در تصدی
فعالیتهای اقتصادی و ( )2گسترش مالکیت در سطح
عمومی و بخش تعاون به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
اکنون ،پس از گذشت پانزده سال از اجرای اولی ۀ این طرح،
ارزیابیهایی انجام شده نشان میدهند که اهداف آن تا حد
زیادی محقق نشده است.
در این گزارش ،ابتدا نگاهی به تاریخچۀ طرح ،ساختار اجرایی
آن و چگونگی شناسایی مشموالن و توزیع سهام میپردازیم
و نشان میدهیم که سیاستهای مربوط به توزیع سهام در
دهکهای کمدرآمد و آسیبپذیر به طور کامل اجرا نشده
است .سپس ،با استفاده از دادههای پایگاه اطالعات رفاه
ایرانیان نشان میدهیم که درصد زیادی از افراد و خانوارهای
دهکهای پایین و تحت پوشش کمیتۀ امداد و بهزیستی از
مالکیت سهام عدالت محروماند .دادههای پایگاه اطالعات
رفاه همچنین نشان میدهد که در حالی که بیش از  9میلیون
خانوار فاقد سهام عدالت هستند به  %47از خانوارهای ایرانی
بیش از یک سهام تعلق گرفته است .هنگامی که توزیع سهام
عدالت آغاز شد هیچ اطالعاتی در مورد وضعیت اقتصادی
خانوارها وجود نداشت و تاریخچۀ توزیع سهام نشان میدهد
که تصور می شد توزیع بر اساس قشربندی (جدول صفحۀ )3
میتواند به توزیع عادالنه منجر شود .اما امروز ،دهکبندی
دارندگان سهام عدالت نشان میدهد که بدون دسترسی به
پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار تا چه اندازه سیاستهای
توزیعی میتواند ناکارآمد عمل کند .به بیانی دیگر ،توزیع
عادالنه دارایی نیازمند شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی
خانوارهای ایرانی است و این شناخت تنها به کمک پایگاه
اطالعات اقتصادی خانوارها امکان پذیر خواهد بود.
بهار امسال ،در میان ۀ بحران کرونا ،جهت کم کردن فشار
اقتصادی این بحران بر مردم و استفادۀ اقشار مختلف از رونق
بازار بورس ،الیحۀ ساماندهی سهام عدالت با هدف تسهیل
و تسریع آزادسازی این سهام با درخواست دولت و موافقت
رهبر معظم انقالب آغاز شد .بر مبنای این طرح ،دارندگان
سهام عدالت در صورت تمایل میتوانند با مراجعه به سایت
سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس ،به طور مستقیم
مالکیت و مدیریت سهام عدالت خود را در اختیار بگیرند.

توزیع سهام عدالت بر اساس بعد خانوار
بسیار نابرابر است :در حالی که بیش
از  9میلیون خانوار فاقد سهام عدالت
هستند ،به  %47از خانوارهای ایرانی
بیش از یک سهام تعلق گرفته است.

درصد خانوارهای محروم از سهام به تفکیک دهک:
حدود  %25خانوارهای سه دهک اول از سهام عدالت محروم هستند.

محرومیت  %24از افراد و  %14از خانوارهای تحت پوشش کمیتۀ امداد و بهزیستی از سهام عدالت
خانوار کل خانوارفاقدسهام درصد خانوادههای
افراد فاقد سهام درصد نفرات
نفر کل
محروم از سهام (به هزار نفر)
محروم از سهام
عدالت
عدالت (نفر)
بهزیستی

٣,٨٧٨

١,٠٦٧

٢٨

١,٩٢٩

٣٤٦

١٩

کمیتهامداد

٤,٥٠١

١,٩٦٤

٢١

٢,١٧٧

٢٢٣

١٠

کل

٨,٤٨٤

٢,٠٦٥

٢٤

٤,٠٥٥

٥٨٤

١٤
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سیاست آزادسازی سهام عدالت:
امکان تبدیل دارایی  860هزار میلیارد تومانی برای  49میلیون نفر
سهام عدالت از چند ماه قبل از پایان دولت اصالحات به تصویب
دولت وقت رسید ،اما طی سالهای  ،1384-85در دولت
احمدینژاد در راستای اجرای این سیاست و تعیین خط مشی
کلی آن« ،هیأت عالی واگذاری» و بعد از آن «ستاد مرکزی توزیع
سهام عدالت» تشکیل شدند.
الزم به ذکر است که در ادبیات جهانی ،به واگذار کردن سریع و
کالن مقیاس سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم ،در اشاره
ً
به پدیدهای که عمدتا در برهههای پساکمونیستی رخ داده
است« ،خصوصیسازی انبوه» ( )Mass Privatizationگفته
میشود .در این شماره ،ضمن تأ کید بر ابعاد رفاهی و حمایتی
سیاست خصوصیسازی انبوه در ایران ،به تجرب ۀ داخلی توزیع
سهام عدالت پرداخته و مطالع ۀ تطبیقی این تجربه با اقدامات
مشابه در سایر کشورها را به وقت دیگری موکول میکنیم.

تغییرات مربوط به ساختار سهام عدالت
پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی

سیاستگذار
مجری
مشموالن

ساختار اجرایی توزیع سهام عدالت
ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به ریاست رئیس جمهور و با
عضویت رئیس سازمان برنامه ،رئیس بنیاد شهید و نه تن از وزرا
تشکیل شد .همچنین مقرر شد که فرمانده بسیج ،سرپرست
کمیته امداد ،رئیس سازمان بهزیستی ،رئیس دفتر امور مناطق
محروم ،رئیس سازمان ثبت احوال و رئیس سازمان خصوصی
سازی بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند .در کنار ستاد
مرکزی 30 ،ستاد استانی به ریاست استانداران تشکیل شد
که با نظارت ستاد مرکزی ،مصوبات این ستاد را اجرا کنند.
وظایف و اختیارات ستادهای استانی مواردی نظیر مدیریت
جمعآوری اطالعات مشموالن برای عضویت در تعاونیهای
عدالت ،نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونیهای
مزبور و رسیدگی به شکایات واصله میشد .البته بعدها ساختار
اجرایی توزیع سهام عدالت تغییر کرد :سیاستگذاری در این
زمینه به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل  44و
اجرای آن به سازمان خصوصیسازی محول شد .اعضای
شورای سیاستگذاری ،به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر
اقتصاد ،جمعی از وزرا ،رئیس سازمان برنامه ،رئیس بانک
مرکزی ،دبیر مجمع تشخیص ،دادستان کل کشور ،رئیس
سازمان بازرسی ،رئیس دیوان محاسبات ،سه نمایندۀ مجلس،
رئیس صدا و سیما ،رئیس اتاق بازرگانی ،رئیس اتاق تعاون ،سه
نفر از صاحبنظران اقتصادی ،رئیس سازمان بورس و سازمان
خصوصیسازی را شامل میشود .البته به نظر میرسد که امروز
و در عمل ،در بسیاری از استانها و شهرستانها ،تصمیمات در
سطح مرکزی گرفته میشود و شرکتهای سرمایهگذاری استانی
و تعاونیهای شهرستانی نقش حاشیهای در اجرا بازی میکنند.
در ابتدا ،بهموجب مصوبههای ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت،
واگذاری سهام عدالت بایستی طی  13مرحله به گروههای زیر
تعلقمیگرفت:
ً
مرحلۀ اول :مددجویان نهادهای حمایتی (عمدتا افراد تحت
پوشش کمیتۀ امداد و بهزیستی)؛
مرحلۀ دوم :روستاییان و عشایر فاقد شغل و درآمد؛
مرحلۀ سوم :شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری و
تأمین اجتماعی و افراد تحت تکفل آنان؛

در کمدرآمدترین دهک کشور  %26و در پردرآمدترین دهک درآمدی %40
خانوارها فاقد سهام عدالت میباشند .در سایر دهکهای درآمدی به طور
متوسط  30از سهام عدالت برخوردار نیستند.

نامۀ رهبر معظم انقالب و مصوبۀ
 1385/8/28هیأت وزیران

تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل 44قانون اساسی ()1387

ستادمرکزیسهام

شورای عالی اجرای سیاستهای کلی
اصل ( )44قانون اساسی (مادۀ ()41
قانون)/هیأت واگذاری

هیأت عالی واگذاری

هیأت وزیران

هیأت وزیران

شرکت واسط

(کارگزاری سهام عدالت)

سازمانخصوصیسازی

شرکتهایسرمایهگذاریاستانی

شرکتهایسرمایهگذاریاستانی

تعاونیهایشهرستانی

تعاونیهایشهرستانی

مشموالن(بهعنواناعضایتعاونیهای
شهرستانی)

مشموالن(بهعنواناعضایتعاونیهای
شهرستانی)

منبع« :سهام عدالت :مروری بر اقدامات انجام شده و آسیبشناسی آن» ،مرکز پژوهشهای مجلس
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مرحلۀ چهارم :ایثارگران ،جانبازان و خانوادۀ شهدا؛
مرحلۀ پنجم تا سیزدهم :گروههای باقیمانده هدف
شناساییشده در مراحل قبل ،زنان کارگر سرپرست خانوار،
کارگران فصلی-پیمانکاری ،خدام مساجد ،حسینیهها و
امامزادهها ،طالب حوزههای علمیۀ سراسر کشور ،بیماران
خاص (هموفیلی ،اماس ،تاالسمی و دیالیزی) ،آسیبدیدگان
از حمالت شیمیایی سردشت ،کارکنان ستادهای نماز جمعه،
روزنامهنگاران ،و دستاندرکاران طرح توزیع سهام عدالت.
همانطور که در جدول مشخص است ،افراد مشمول ،طبق
الویتهای تعیین شده ،بین سالهای  1385تا  1391دعوت
به خرید سهام شدند و در مجموع  %89از دعوتشدگان برای
دریافت سهام ثبتنام کردند .البته ،درصد ثبتنام کنندگان از
 %59برای گروههای عمومی تا حدود  %98برای روستاییان و
عشایر متغیر است .از طرفی نیز ،از آنجا که محل سکونت افراد
در دستگاههای اجرایی کشور قابل تأیید نیست ،به نظر میرسد
انحراف زیادی در ثبتنامشدگان روستایی وجود داشته است.
در مصوبات اولیه مقرر شد به مشموالن دو دهک پایین درآمدی
 %50تخفیف داده شود و سهامشان طی اقساط دهساله واگذار
شود .همچنین مصوب شد که مشمولین دهکهای سوم
الی ششم از مزایای تقسیط حداکثر دهسالۀ واگذاری سهام
برخوردار شوند و تصمیم طول دور ۀ تقسیط به هیأت واگذاری
محول شود .سازمان خصوصیسازی مسئولیت وصول اقساط
سهام واگذارشده و واریز آن بهحساب خزانه را بر عهده داشت
و درصورت عدم تسویۀ بهای سهام در پایان دور ۀ ده ساله،
ً
ف شدند حداکثر ظرف مدت شش ماه ،رأسا نسبت
خریداران مکل 
به پرداخت بدهی اقدام کنند .با گذشت مدت ده ساله ،ارزش
سود سهام برای پرداخت هزینۀ سهام کافی نبود ،از همینرو در
دیماه  96مهلتی برای پرداخت مابقی ارزش سهام تعیین شد.
اهداف توزیع سهام عدالت و چالشهای تحقق این
اهداف
طرحسهامعدالتبهعنوانبخشیاز فرآینداجرایسیاستهای
خصوصیسازی دو هدف را دنبال میکرده است )1( :کاستن از
بار مالی و مدیریت دولتی در تصدی فعالیتهای اقتصادی و
( )2گسترش مالکیت در سطح عمومی و بخش تعاون به منظور
تأمین عدالت اجتماعی .ارزیابیهای انجامشده از طرح سهام
عدالت نشان میدهد که محقق شدن این دو هدف با مشکالت
زیادی همراه بودهاست .در رابطه با هدف اول ،ارزیابیها معضل
اصلی را وضعیت مالکیت در مقابل مدیریت دولتی دانستهاند.
مالکیت بخش عمدهای از سهام بنگاهها به
علیرغم انتقال
ِ
بخش غیردولتی ،انتصاب اعضای هیئتمدیرۀ آنها کماکان
با نظر دولت صورت میپذیرد .دولت به جهت حفظ درصدی
از سهام شرکتهایی که بخش عمدهای از سهام آنها واگذار
شدهاست ،جایگاه مهمی در تعیین اعضای هیأتمدیرۀ آنها
ً
داشته و عمال ساختار مدیریتی را نظر دولت تعیین میکند .تحقق
هدف دوم نیز دشواریهایی داشته ،از جمله عدم اجرای کامل
سیاستهای مربوط به توزیع سهام در دهکهای پایینتر و
عدم امکان خریدوفروش سهام که در ماههای اخیر اقداماتی
برای حل این مسائل صورت گرفته است .البته ،همان طور که
اشاره شد ،بخش زیادی از توزیع نابرابر سهام را در دهۀ هشتاد
میتوان به عدم تشکیل یک «پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار»
در آن زمان نسبت داد.
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وضعیت شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک جامعه هدف و مراحل انجام کار تا پایان سال 1393
ردیف

مرحلۀ
اقدام

1

اول

صدور
دعوتنامه
(هزار نفر)

تعداد
ثبتنامشدگان
(هزار نفر)

درصد
ثبتنام
کنندگان

4،981

4،529

%91

3،655

3،200

%88

8،637

7،729

%90

اول

1386

روستاییانوعشایرفاقدشغل
و کمدرآمد

5،606

5،553

%99

تکمیلی

1387

کلیۀروستاییانوعشایر

11،703

11،360

%97

17،309

16،913

%98

اول

1386

13،005

12،419

%96

1،703

1،478

%87

14،708

13،897

%95

بخش

سال
اقدام

اول

1385

تکمیلی

1387

مشموالن
مشموالنطرحشهیدرجائی
– مددجویان کمیتۀ امداد و
بهزیستی–رزمندگانفاقدشغل

مجموع
2

دوم

مجموع
3

سوم

شاغلیندستگاههایاجرایی،
 -1387بازنشستگان کشوری،لشگری،تأمین
تکمیلی  1388اجتماعیو کارکنانشاغلشهرداریها

مجموع
ایثارگران،والدین،فرزندانو
همسرشهید – جانباز و آزادگان

1،365

1،296

%95

5

1387

زنان کارگرسرپرستخانوار
(مشمولقانون کار)

8

6

%78

6

1387

خداممساجد،حسینیههاو
امامزادهها

23

30

%130

1387

طالبحوزههایعلمیۀسراسر کشور

181

162

%89

8

1387

بیمارانخاص(هموفیلی،ام
اس ،تاالسمیو دیالیزی)

15

10

%69

9

1387

کارکنانستادهاینمازجمعه

8

6

%73

10

1387

خبرنگاران

11

8

%75

1،624

1،520

%94

4

7

چهارم

-

سایر گروهها

1387

مجموع
11

1387

کارکناننهادهایدستاندرکارامر
شناساییووا گذاریسهامعدالت

12

1388

قالیبافان

13

1388

فعاالنقرآنی

14

1388

مددجویانتحتپوششمرا کز
مراقبتاز زندانیانآزادشده

1388

زنانسرپرستخانواربیبضاعت

1388

مددجویانو کارکنانمؤسساتخیریه

17

-1388
1389

تاکسیرانانواتوبوسرانانشهری

18

افراد کمدرآمدی که در مراحل
-1388
قبلیمشمولنشدهانداز جمله
1389
خوداظهارانودرخواستهایعمومی

19

-1389
1391

15
16

گروههایعمومی

10،616

6،222

%59

کارگرانفصلیوساختمانی

مجموع

10،616

6،222

%59

جمع کل

52،895

46،283

%88

منبع :مرکز پژوهشهای مجلس
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کـر ونــــا ،نیـر وی کـار و حمایـت اجـتماعـی
گـ ــزارش چهاردهم | بیستویکم مرداد 1399

امکان تبدیل دارایی  860هزار میلیارد تومانی برای
 49میلیون نفر :ایجاد قدرت خرید در میانۀ بحران کرونا
الیحۀ ساماندهی سهام عدالت با هدف تسهیل و تسریع
آزادسازی این سهام در سال  1396به مجلس ارسال شد ولی
همزمان با رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا ،اجرای طرح با
وقفهای سه ساله ،در  9اردیبهشت  1399با درخواست دولت
و موافقت رهبر معظم انقالب آغاز شد .بر مبنای این طرح،
دارندگان سهام عدالت در صورت تمایل میتوانند با مراجعه
به سایت سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس ،پس از
انتخاب سهام از میان  49شرکت سرمایهپذیر دولتی ،به طور
مستقیم مالکیت و مدیریت سهام عدالت خود را در اختیار
بگیرند .یکی از مهمترین مزایای اجرای این طرح این است
ً
که  49میلیون نفری که تا پیش از این تنها اسما مالکیت سهام
عدالت را در اختیار داشتند و قادر به خریدوفروش آن نبودند،
حال میتوانند از سهام خود بهعنوان یک دارایی بهره ببرند.
به گزارش خبرگزاریهای اقتصادی ،امروز ،ارزش سهام پانصد
هزارتومانی به حدود  18تا  19میلیون تومان رسیده است؛
یعنی مجموع ارزش سهام عدالت بیش از  860هزار میلیارد
تومان و دهها برابر مجموع ارزش وام یک میلیون تومانی
پرداخت شده به خانوارها است .البته دادههای موجود نشان
میدهد که تاکنون تنها حدود سه درصد از سهامداران برای
در اختیار گرفتن مدیریت سهام خود اقدام کردهاند که میتواند
ناشی از آیندهنگری سهامداران و امیدشان به افزایش قیمت
و/یا عدم آشناییشان با فرآیندهای بازار سهام باشد.
آزادسازی سهام عدالت با هدف کمک به شش دهک درآمدی
پایین صورت گرفته است ،بااینحال تمامی واجدین شرایط
شش دهک پایینی از مالکیت این سهام بهره نبردهاند.
بههمینخاطر است که طرح واگذاری سهام عدالت به
بازماندگان این شش دهک مطرح شده است و مجلس در
پی تصویب طرحی در همین رابطه است.
در این گزارش ،با استفاده از اطالعات موجود در پایگاه رفاه
ایرانیان وضعیت کلی افراد و خانوارهای برخوردار و محروم
از سهام عدالت ترسیم شدهاست .این دادهها افراد تحت
پوشش نهادهای مساعدتی و دهکهای درآمدی را به
تفکیک بعد خانوار نشان میدهد.
بعد خانوار
همانطور که نمودار زیر نشان میدهد ،توزیع سهام عدالت
بر اساس بعد خانوار بسیار نابرابر است .در حالی که بیش از
 9میلیون خانوار فاقد سهام عدالت هستند ،به  47درصد از
خانوارهای ایرانی بیش از یک سهام تعلق گرفته است.
دهک فرد و خانوار
همانطور که جدول باال نشان میدهد ،دهکبندی دراین
تحلیل به نحوی است که تعداد کل خانوارها در هر دهک

دهکبندی دارندگان سهام عدالت
نشان میدهد که بدون دسترسی به
پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار تا چه
اندازه سیاستهای توزیعی میتواند
ناکارآمد عمل کند.

تعداد عضو برخوردار از سهام عدالت در خانوارها (میلیون نفر)

درصد افراد محروم از سهام

دهک خانوار

خانوار کل

تعداد خانوار دارای سهام

تعداد نفر کل

تعداد نفر دارای سهم

١

٢,٩٦٢

٢,١٩٩

٤,٤١٩

٣,٦٥٠

٢

٢,٩٦٧

٢,٢٦٤

٦,٥٩٢

٥,٠٥٦

٣

٢,٩٦٨

٢,١٧٠

٩,٥٣٥

٥,١٥٥

٤

٢,٩٦٨

٢,١٠١

٩,٧٥٥

٥,٠٤٨

٥

٢,٩٦٨

٢,٠٥٤

٩,٦٤٣

٤,٩٢٣

٦

٢,٩٦٨

٢,٠٢٠

٩,٥٠٤

٤,٨١٠

٧

٢,٩٦٨

١,٩٩٧

٩,٣٨٣

٤,٧٠٦

٨

٢,٩٦٨

١,٩٨٣

٩,٢٣٩

٤,٦٠٠

٩

٢,٩٦٨

١,٩٣٨

٩,٠٦٨

٤,٤٠٤

١٠

٢,٩٦٧

١,٧٧٠

٨,٦٥٤

٣,٨٥٤

مجموع

٢٩,٦٧٣

٢٠,٤٩٦

٨٥,٧٩١

٤٦,٢٠٦

برابر و حدود  2.9میلیون است ،اما تعداد افراد در هر دهک
بین  4.4تا  9.8میلیون متغیر است .در تفکیکی که در تحلیل
حاضر استفاده شده ،دهک اول شامل  4.4میلیون نفر،
دهک دوم شامل  6.6میلیون و دهکهای بعدی شامل
 8-9میلیون نفر میشود .تعداد نفرات کمتر در دو دهک
ً
اول را احتماال میتوان به فراوانی بیشتر خانوارهای تکنفره
(به طور مثال سالمندان تنها) در دهکهای پایین نسبت
داد .همانطور که از جدول باال میتوان برداشت کرد ،در

مجموع  2.265میلیون خانوار (و  6.684میلیون نفر) در
سه دهک اول محروم از سهام عدالت هستند .همچنین،
در شش دهک اول  28.642میلیون نفر و  20.805میلیون
خانوار از سهام عدالت برخوردار نیستند.
نمودار باال درصد افراد محروم از سهام عدالت را به نمایش
میگذارد .از هر ده نفری که در سه دهک کم درآمد جامعه
قرار میگیرند ،سه نفر سهام عدالت ندارند و در دهکهای 4
تا  ،10متوسط افراد فاقد سهام عدالت  %50است.

