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 هام عدالتس

، ميزان سهام اختصاص يافته به آنها و مشموالن. 2

 دوره تقسيط پرداخت ارزش سهام

 

 

 

 

 

 
 

 

 چكيده

ي در ابتداي سوي مقام معظم رهبراز( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي با ابالغ سياست

و  «منظور تأمين عدالت اجتماعيگسترش مالكيت در سطح عموم مردم به»بر مبني 1384 ماهخرداد

هاي شرکت سهام گسترده توزيع از رهبري و موافقت ايشان با وقت جمهوررئيس پس از آن، با درخواست

 سهم گسترش» و «فقرزدايي»، «اجتماعي عدالت تأمين» هدف باقانون اساسي  وچهارمچهلاصل  صدر

 به تصويب هيئت وزيران رسيد.  1384ماه در آبان توزيع سهام عدالت، «ايران اقتصاد در تعاون بخش

 محورهاي از مباني و محورهاي مختلفي شكل گرفت و يكي براساساز همان ابتدا  توزيع سهام عدالت

 مختلفي هايچالش با که و ميزان سهام تخصيصي به آنها بوده مشموالن شناسايي اين طرح، اجراي اصلي

تصويب  توزيع سهام عدالتهاي مختلفي در رابطه با نامهاست. مصوبات و آيين بوده روهروب اجرا و قانون در

سهام عدالت ارائه نشد. با تصويب  مشموالن، تعريف جامع و واحدي از آنهاسفانه در هيچ يك از أشد که مت

نيز ابهامات موجود  1387 ماهدر خرداد( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي قانون اجراي سياست

دهك  6»يا تنها  «اتباع ايراني مقيم داخل کشور»همه اينكه طرح مرتفع نشده و بين  مشموالن درخصوص

 ، اختالف نظر وجود دارد. شوند لحاظ طرح مشموالنعنوان به «پايين درآمدي

 18سهام عدالت در  مشموالنطي مصوبات مختلف ستاد مرکزي سهام عدالت، در بخش اجرا نيز 

نفر  49،162،322 ،تدر سامانه سهام عدال مشموالنتعداد  1398ماه در مرداد .اندمرحله شناسايي شده

سازي خصوصي سازمان پايگاه اينترنتي در شده ارائه اطالعات بين که است اين توجه قابل . نكتهعنوان شد

 کردن نهايي و سامانه اندازيراه از پس شده ارائه اطالعات و 1393 سال پايان در در رابطه با مشولين

سازي، سازمان خصوصي 1393براساس اطالعات سال  .دارد وجود تفاوت ،1398مردادماه در  مشموالن

هاي شدگان نهايي در تعاونينامولي تعداد ثبت ،دعوتنامه صادر شده ،مشمولميليون نفر  52براي بيش از 

ماه مرداده در سامانه سهام عدالت در ميليون نفر است که با تعداد اعالم شد 46، حدود سهام عدالت

 دارد.  تفاوتنفر(  ) 1398

ستاد مرکزي سهام  30/6/1387ميزان سهام تخصيصي به هر مشمول، در تصويبنامه مورخ  بارهدر

ميليون ريال تعيين شد و اين تصويبنامه  10عدالت، سهام قابل واگذاري به دارندگان سهام عدالت معادل 

ار گرفته عمل قرتصريح شده و مالك  مشموالناي بود که در آن ميزان سهام قابل واگذاري به تنها مصوبه
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اي نيز در تصويبنامه( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي عالي اجراي سياستشوراياست. 

 مشموالنميليون ريالي سهام براي تمامي  10( عنوان کرده است که رعايت سقف 18/12/1395 ورخ)م

 نفر براي هر خانواده الزامي است. 5تا سقف 

 نظر رد سال 10 حداکثر مربوطه، مصوبات تمامي در مشموالنبهاي سهام عدالت براي  تقسيط دوره

 محاسبه هنحو درخصوص ابهام وجود تقسيط، دوره با رابطه در اساسي بسيار است، اما نكته شده گرفته

 عاليايدر مصوبه شور .است مشموالن تمامي براي واحد مبدأ گرفتن نظر در و ساله ده تقسيط دوره

 اطاقس محاسبه دوره ،14/9/1395 مورخ اساسي قانون( 44) وچهارمچهل اصل کلي هايسياست اجراي

 تا 1/1/1385 تاريخ از مالي دوره ده حداکثر پذير،سرمايه هايشرکت مالي سال لحاظ با عدالت سهام

 در نظر گرفته شده است.  1395 سال اول نيمه پايان

 ساله ده يقانون مهلت اتمام براي 1395 سال پايان گرفتن نظر دربايد به اين موضوع دقت کرد که 

. اردد اند، موضوعيتسهام عدالت دريافت کرده 1385 در سال که يمشموالن براي فقط تقسيط، دوره

 توان براي سال شروع طرح سهام عدالت در نظر گرفت: درواقع چهار مبدأ زماني مختلف مي

جمهور وقت براي اختصاص بخشي از سهام پاسخ مقام معظم رهبري به درخواست رئيس .1

 ؛12/4/1385درآمد در تاريخ بين اقشار کم توزيع سهام عدالتهاي دولتي به شرکت

 ؛1387ه يعني خردادما( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي سال تصويب قانون اجراي سياست. 2

ها مانند سال واگذاري برخي شرکت) سهام عدالت طرحها به قرارداد واگذاري شرکتسال انعقاد . 3

 (؛بوده است 1390بيمه دانا يا پااليش نفت اصفهان سال 

ز شده آغا 1385سهام عدالت از سال  مشموالنشناسايي ) سهام عدالت مشموالنسال شناسايي  .4

 . (تاند، ادامه پيدا کرده اسطرح اضافه شدهکه کارگران فصلي و ساختماني به  1391و تا سال 

عالي شوراي  15/9/1395شود که تصويبنامه مورخ با توجه به توضيحات ارائه شده مالحظه مي

عنوان به 1395( قانون اساسي )تعيين نيمه اول سال 44وچهارم )هاي کلي اصل چهلاجراي سياست

م رهبري به بر پاسخ مقام معظارزش سهام(، صرفاً مبتني ساله پرداخت بهايسال پاياني دوره تقسيط ده

، سال رمذکو يك از موارد ديگر مورد اشاره )سال تصويب قانونجمهور وقت بوده و هيچدرخواست رئيس

لت( که سهام عدا مشموالنها به طرح سهام عدالت و سال شناسايي انعقاد قراردادهاي واگذاري شرکت

صويبنامه تگيرد. بنابراين الزم است اين ايجاد حق نموده است را دربرنميبراي صاحبان سهام عدالت 

 درستي تعيين شود.ساله بهمورد اصالح قرار گرفته و سال پاياني دوره تقسيط ده

پايان دوره ده ساله تقسيط در مصوبه مزبور، سازمان  عنوانبه 1395 سال اولبا در نظر گرفتن نيمه

اندازي سامانه سهام عدالت کرده است که هدف اين ، اقدام به راه1395ماه سازي از اواسط ديخصوصي

ماه همان ولي در ادامه و در اسفند ،هاي سهام عدالت بودهرساني اخبار و اطالعيهسامانه در ابتدا، اطالع



 
 _______________________________________________________________________  

 

 

3 

براي  مشموالنيك از ر بر روي سامانه منتشر شده و شماره شباي ه مشموالنحساب سال، صورت

 گرديد.  اخت سود سهام دريافتپرد

عالي شوراي 1/9/1396مورخ  188710مه شماره ايبنتصو اساسسازي برهمچنين سازمان خصوصي

هزار  26 به مبلغ حدودي شرکت 49، ( قانون اساسي44وچهارم )اصل چهلهاي کلي اجراي سياست

 ي)ط ريپذهيسرما يهاشرکت شده سهام عدالت از محل سود هياقساط تسو زانيمازاي به را ميليارد تومان

وسط ت يصيو پرداخت مانده مبلغ سهام تخص يدرآمد نييدهك پا دو فاتيمهلت ده ساله مقرر(، تخف

 شرکت ديگر را از 11 ونظر گرفت در  ميليون نفر مشمول 49جهت اختصاص به حدود  ،نيمشمول

  پرتفوي سهام عدالت خارج نمود.

درصدي در بهاي سهام  50هاي اول و دوم درآمدي که از تخفيف دهك مشموالن برايبر اين اساس، 

مبلغ طور متوسط به مشموالنميليون ريال و براي ساير  10، مبلغ ميليون نفر( 6)حدود  مند هستندبهره

سهام تخصيصي به و اولين مرحله پرداخت سود متناسب با ارزش شناسايي شده  ريال داراييهزار  5.320

عنوان ميليون نفر مشمول به 6لحاظ تنها درباره اي که نكتهصورت پذيرفت.  1396ماه هر مشمول، در دي

هاي براساس قانون اجراي سياستهاي اول و دوم درآمدي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که دهك

دهك پايين درآمدي در طرح سهام عدالت وارد  6، مقرر گرديد ( قانون اساسي44وچهارم )اصل چهلکلي 

مشمول سهام عدالت باشند و دو  دبايميليون نفر  48ميليون نفري، حدود  80شوند که با لحاظ جمعيت 

، تنها حدود مشموالنيند نهايي کردن اميليون نفر باشد که در فر 16دهك پايين درآمدي نيز بايد حدود 

 1.اندهاي اول و دوم درآمدي لحاظ شدهعنوان دهكميليون نفر به 6

پرداخت  و تصميم براي مشموالنسازي در زمينه نهايي کردن در رابطه با اقدامات سازمان خصوصي

زار نفري بين ميليون و هشتصد ه سود، نكات و ابهاماتي وجود دارد که عبارتند از: وجود يك اختالف يك

و عدم  ترنتيپايگاه ايندر اعالم شده  مشموالنشناسايي شده در سازوکار قبلي و تعداد نهايي  مشموالن

 درخصوص نهايي سهام عدالت، عدم ارائه برنامه شفاف مشموالن عنوانبه مشموالندر نظر گرفتن اين 

هاي اول و دوم دهك مشموالنکاهش تعداد نيز و  اند و متولدان جديدمتوفياني که سهام عدالت داشته

 شرکت موجود در پرتفو.  49درآمدي متناسب با ميزان ارزش سهام 

که در اجرا اتفاق  مشموالنبر اتخاذ روش نادرست براي شناسايي رسد عالوهنظر ميبر اين اساس، به

سهام  مشموالننيز در زمينه ( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي افتاده، قانون اجراي سياست

 مشموالن دايره دقيق رو است. تعريفروبه يها و ابهاماتعدالت و ميزان سهام تخصيصي به آنها با چالش

 توسط ساله ده تقسيط دوره محاسبه نحوه قانون، تصويب در آن از خروج و دايره اين به ورود نحوه و

                                                 
ميليون نفر جمعيت دو  16ميليون نفر از جمعيت دو دهك پايين درآمدي )تفاوت ميان  10اين الزامًا به اين معنا نيست كه به  .1

هايي از گروهميليون نفر لحاظ شده در طرح( سهام عدالت تعلق نگرفته است. بلكه اين امكان وجود دارد كه  6دهك پايين و 
 ،هايي از اين افراد سهام عدالت را دريافت كردهعبارت ديگر، گروهمانده لحاظ شده باشند. بهميليون نفر باقي 43جزء  اين افراد

 اند.مند نشدهنظر گرفته شده براي دو دهك پايين بهره درصدي در 50اما از تخفيف 
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 قانون اساسي (44چهارم)وچهلهاي کلي اصل دارايي، اصالح قانون اجراي سياست و اقتصادي امور وزارت

ارزش سهام قابل واگذاري به هر مشمول و تعيين روش وصول اقساط سهام واگذار  نمودن منظور شفافبه

هاي موجود سهام شده بجز از طريق سود، بخشي از اقدامات قانوني مورد نياز براي رفع ابهامات و چالش

 عدالت است. 

ع سهام توزيدر زمينه ساماندهي  اقدامات مختلفي را 1395از اواسط سال  در همين راستا، دولت

، دريافت شماره و نهايي کردن آنها مشموالنحساب به راه اندازي سامانه سهام عدالت، ارائه صورت) عدالت

( 34ح مواد )ساماندهي سهام عدالت موضوع اصالاليحه و درنهايت  به انجام رساندو ...(  مشموالنشباي 

ماه مندر اواسط به نيز ( قانون اساسي44چهارم )و( قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل38تا )

 شد.  مجلس شوراي اسالميتقديم  1396

 النمشموکه درخصوص ( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي ( قانون اجراي سياست34ماده )

دولت نيز موضوع  در اليحه تقديميسفانه أگرفته است. مت کور مورد اصالح قرارسهام عدالت است، در اليحه مذ

( قانون 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي )که در قانون اجراي سياستابهام دايره شمول واگذاري سهام عدالت 

راني مقيم همه اتباع اي ،مشموالنحل نشده و کماکان اين ابهام وجود دارد که شود( هم ديده مياساسي 

نابراين الزم ب. «دهك پايين درآمدي باشند 6اتباع ايراني مقيم داخل کشور که جزء »د يا داخل کشور هستن

سهام عدالت  نمشموالبر اين اساس امكان افزايش  ، زيرااست اليحه دولت از اين حيث مورد اصالح قرار گيرد

 ميليون نفر وجود خواهد داشت.  80ميليون نفر به بيش از  50از حدود 

ت با ، تفاوت اصلي اليحه دول«دهك درآمدي»به جاي عبارت « دهك جمعيتي»استفاده از عبارت 

ين ا( است. 34در اصالح ماده )( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي قانون اجراي سياست

ده آم ،جمهور وقتبه رئيس 12/4/1385پاسخ مقام معظم رهبري مورخ  «7»که در بند  درحالي است

گرفته و  است که شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي با سازوکارهاي علمي و دقيق انجام

 هايدهك جايبه جمعيتي هايروستاييان مورد توجه ويژه قرار گيرند. بنابراين منظور کردن دهك

نند قانون ت نيز هماهمچنين اليحه ساماندهي سهام عدال .با مفاد نامه رهبري همخواني ندارد درآمدي

شده  ( قانون اساسي، در مورد ميزان سهام تخصيص داده44) وچهارمچهلهاي کلي اصل اجراي سياست

 مسكوت است. مشموالنبه هر مشمول و نحوه محاسبه دوره تقسيط پرداخت بهاي سهام توسط 

الح مواد ساماندهي سهام عدالت )اص توان گفت که ضرورت دارد در اليحهطور خالصه ميبهبنابراين 

مچون درخصوص مواردي ه ،(قانون اساسي وچهارمهاي کلي اصل چهل( قانون اجراي سياست38( تا )34)

ده ساله  سيطدايره شمول واگذاري سهام، ميزان سهام قابل واگذاري به هر مشمول، نحوه محاسبه دوره تق

 ود.تصميمات شفافي ارائه ش... اول و دوم درآمدي وهاي در دهك مشموالن، تعداد مشموالنبراي 

 



 
 _______________________________________________________________________  

 

 

5 

 مقدمه

ازسوي مقام معظم رهبري در ابتداي ( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي با ابالغ سياست

و  «منظور تأمين عدالت اجتماعيگسترش مالكيت در سطح عموم مردم به» برمبني 1384 ماهخرداد

هاي شرکت سهام گسترده توزيع از رهبري و موافقت ايشان با وقت جمهوررئيس پس از آن، با درخواست

 گسترش» و «فقرزدايي»، «اجتماعي عدالت تأمين» هدف با( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهل صدر

به تصويب هيئت وزيران رسيد.  1384ماه در آبان توزيع سهام عدالت، «ايران اقتصاد در تعاون بخش سهم

قانون اساسي، چارچوب اجراي اين  (44) وچهارماصل چهلهاي کلي تصويب قانون اجراي سياستبا 

 اين طرح مورد توجه قرار گرفت. طرح تا حدي تبيين شد و محورهاي اصلي اجراي

طرح است که از همان ابتدا  مشموالن، شناسايي سهام عدالت طرحيكي از محورهاي اصلي اجراي 

كه در مصوبات مختلف و همچنين اين برعالوهبوده است.  روهروبهاي مختلفي در قانون و اجرا با چالش

وجود دارد،  مشموالنابهامات فراواني در تعريف  (44) وچهارماصل چهلهاي کلي قانون اجراي سياست

سهام عدالت فاصله اي بوده که از قانون و اهداف نيز عملكرد به گونه مشموالندر بخش اجراييِ شناسايي 

هاي دولتي به گرفته است. در همان اولين مصوبات مرتبط با سهام عدالت، مقرر گرديد که سهام شرکت

دليل مشكالت موجود براي شناسايي هاي پايين درآمدي هستند، اما بهافرادي واگذار شود که جزء دهك

تر يعني وارد کردن اقشار مختلف دهك درآمدي و عدم توانايي نهادهاي ذيربط، روش ساده براساسافراد 

 براساسشناسايي  تحت پوشش نهادهاي حمايتي مختلفي قرار داشتند، جايگزين روش در طرح که عموماً

 هاي درآمدي شد.دهك

توزيع سهام روي پيش هاي موجود و، براي روشن شدن ابعاد موضوع و بررسي چالشدر اين گزارش

در مصوبات و  توزيع سهام عدالت مشموالن، ابتدا تعاريفِ مختلف مشموالندر بخش شناسايي  عدالت

آنچه که در  ،يافته به آنها ارائه خواهد شد. در بخش دوممختلف و همچنين ميزان سهام اختصاصقوانين 

پرداخت ارزش سهام شود. دوره تقسيط اتفاق افتاده، توضيح داده مي مشموالنيند اجرايي شناسايي افر

در بخش چهارم گزارش، . خواهد شددر بخش سوم گزارش بررسي نيز و نحوه پرداخت  مشموالنتوسط 

سهام عدالت پرداخته و بخش  مشموالندر حوزه  1395دوم سال اقدامات صورت گرفته از نيمهبه بررسي 

( قانون اجراي 38( تا )34ساماندهي سهام عدالت موضوع اصالح مواد )اليحه ررسي پنجم گزارش نيز به ب

اختصاص داده شده است.  مشموالندر حوزه  ( قانون اساسي44چهارم )وسياست هاي کلي اصل چهل

سهام عدالت در بخش  مشموالن ربوط به موضوعاجرايي م و قانوني راهكارهاي و هاچالشدرنهايت نيز 

 خواهد شد.بررسي  ششم
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 و ميزان سهام تخصيصي به آنها مشموالن .1

 ثروت افزايش و توسعه مالكيت»نامه اجرايي با تصويب آيين توزيع سهام عدالتاجرايي  اولين گام

 (1)ماده  «5»وزيران در دولت هشتم برداشته شد. در بند  هيئت 11/5/1384 مصوب «ايراني خانوارهاي

عنوان افراد به، اندبوده 1/1/1384از مبدا  باالترنامه، تمام ايرانياني که داراي پانزده سال تمام و اين آيين

هاي پايين درآمدي در اولويت اند. همچنين در ادامه همين بند آمده است که دهكمعرفي شدهمشمول 

ميليون  20ه حداکثر معادل نامه مزبور تصريح شده است کآيين (7)دريافت سهام قرار دارند. در ماده 

هاي درآمدي و با اولويت ايثارگران در هر دهك، واگذار شود و ترين دهكسهم به پايين ريال

هاي بعدي نامههاي باالتر درآمدي، به آيينميزان سهام قابل واگذاري به دهك درخصوصگيري تصميم

 موکول شده است. 

 گسترش طريق از ايراني خانوارهاي ثروت افزايش»نامه اجرايي ماه بعد، آيين 3هيئت وزيران حدود 

تصويب کرد که جايگزين  23/8/1384را در تاريخ  «عدالت سهام توزيع براساس تعاون بخش سهم

تغيير کرده و  کامالً مشموالننامه تعريف نامه قبلي شد. نكته قابل توجه اين است که در اين آيينآيين

 مقيم ايراني خانوارهاي اند. بر اين اساس، کليهخانوارهاي مشمول معرفي شدهجاي افراد مشمول، به

 پوشش تحت خانوارهاي قبيل از درآمدي پايين هايدهك خانوارهاي و ايثارگران اولويت با کشور داخل

 تأمين و رفاه عاليشوراي تصويب براساس که بازنشستگان و کارگران کارمندان، حمايتي، نهادهاي

نيز  خانوار افراد نفري تعداد 5اند. همچنين قيد شده سهام دريافت مشمول شوند، اجتماعي تعيين مي

 تخصيصي نفر بيشتر باشد، سهام 5از  خانوار تعداد که صورتي مقرر شده در نامه تحميل ودر اين آيين

 نگيرد.  تعلق اياضافه سهام بابت اين از و شده توزيع خانوار افراد همه بين

 براساس تعاون بخش سهم گسترش طريق افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از»نامه اجرايي آيين

نامه، اين آيين براساسنامه قبلي شد. اصالح و جايگزين آيين 17/11/1384در تاريخ  «عدالت سهام توزيع

واجد  1شامل سه دهك پايين درآمدي بوده که بنابر  تشخيص ستاد مرکزي سهام عدالت مشموالن

نامه سال پس از تصويب آييناند. همچنين هيئت وزيران کمتر از يكاولويت دريافت سهام عدالت بوده

 28/8/1385نامه جديد را که مصوب را تغيير داده و آيين مزبور نامهآيين ، مجددا17/11/1384ًمورخ 

نامه، دو دهك پايين درآمدي در نظر طرح در اين آيين مشموالننامه قبلي کرد. بوده، جايگزين آيين

نامه، ستاد مرکزي سهام عدالت موظف شده تا پايان سال اين آيين (7)اند. همچنين در ماده گرفته شده

 اي کشور اجرا نمايد. هبرنامه توزيع مرحله اول سهام عدالت را در کليه استان 1385

نامه، نامه را تصويب کرده که در هر آيينآيين 4ماه،  15بر اين اساس، هيئت وزيران در مدت حدود 

نامه جديد، آييننامه تصريح شده که که در هر آيين جايينولي از آ ،تغيير کرده است مشموالنتعريف 

                                                 
 شده است. مزبور مطرح نامهآيين (4) ماده در جمهور،رئيس رياست به عدالت سهام توزيع مركزي ستاد تشكيل .1
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بوده، بايد مالك  1385ماه نامه که مصوب آبانآييننامه قبلي است، واضح است که آخرين جايگزين آيين

 اند. گرفته است که درنتيجه، دو دهك پايين درآمدي مشمول دريافت سهام عدالت بودهعمل قرار مي

انوارهاي توسعه مالكيت و افزايش ثروت خ»نامه نكته قابل توجه ديگر اين است که تنها در آيين

که طبق ) مشموالنميزان سهام تخصيصي به  درخصوصبوده است،  11/5/1384که مصوب  «ايراني

اند( بوده 1/1/1384 بدام از باال به سال پانزده و تمام سال پانزده داراي که ايرانياني تمام نامه مذکور،آيين

هاي )در تاريخ نامه بعديريال تصريح شده است و سه آيين ميليون 20 معادل به ميزان حداکثر

ستاد  در تصويبنامه مسكوت هستند. ، در اين زمينه کامالً(28/8/1385و  17/11/1384، 23/8/1384

اگذاري براي وميليون ريال سهام  5، معادل نيز (17/11/1385مورخ  118مرکزي سهام عدالت )شماره 

شد که  ، مقررستاد مزبور 17/7/1386اما در تصويبنامه مورخ  ،استشده در نظر گرفته  مشموالنبه 

ر مرحله اول دشناسايي شده  مشموالنميليون ريال ديگر نيز به  5ميليون ريال اوليه،  5مبلغ  برعالوه

 اختصاص يابد.

ساير مراحل، سقف مبلغ واگذاري  مشموالنهاي بعدي براي اين درحالي است که در تصويبنامه

ستاد مرکزي،  30/6/1387تصويبنامه مورخ  «3»ميليون ريال منظور شده و درنهايت در بند  5سهام، 

تعيين شده است. اين تصويبنامه تنها  ميليون ريال 10معادل  مشموالنسهام قابل واگذاري به کليه 

تصريح شده و مالك عمل قرار گرفته  مشموالناي است که در آن ميزان سهام قابل واگذاري به مصوبه

نيز در ( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي شوراي عالي اجراي سياست همچنيناست. 

ميليون ريالي سهام براي  10( عنوان کرده است که رعايت سقف 18/12/1395اي )مصوب تصويبنامه

  1نفر براي هر خانواده  الزامي است. 5تا سقف  مشموالنتمامي 

 1387خردادماه در ( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي با تصويب قانون اجراي سياست

راي اين طرح (، ادامه مسير ب(38)تا ( 34))مواد  توزيع سهام عدالتو اختصاص فصل ششم اين قانون به 

 بند 2 رعايت اب کشور داخل مقيم ايراني اتباع به سهام قانون مزبور، واگذاري( 34)تر شد. در ماده روشن

 ساله درده تقسيط و و عشاير روستانشينان اولويت با درآمدي پايين دهك دو به درصدي 50 تخفيف

دالت تمام عسهام  مشموالنماده مزبور،  براساسمد نظر قرار گرفته است. بنابراين  بعدي، دهك 4 مورد

ر دهك دو دهك اول درآمدي و چها مشموالنولي تنها براي  ،اتباع ايراني مقيم داخل کشور هستند

تنها  ،(35)بعدي امتيازاتي در قيمت سهام و نحوه پرداخت در نظر گرفته شده است. ولي در ماده 

ع توزيدهك اول تعيين تكليف شده است و بدين ترتيب شمول  6 مشموالننحوه ساماندهي  درخصوص

 هام مواجه کرده است. را به تمامي اتباع ايراني مقيم داخل کشور با اب سهام عدالت

را به  مشموالنهيئت وزيران است،  29/1/1388نيز که مصوب  «توزيع سهام عدالت»نامه اجرايي آيين

نامه آيين (6)دهك پايين درآمدي محدود کرده است. همچنين در ماده  6اتباع ايراني مقيم داخل کشور شامل

                                                 
 حساب به مشموالن به تصويب رسيده است. اندازي سامانه سهام عدالت و ارائه صورتاين تصويبنامه در جريان راه .1
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دهك پايين درآمدي است، تعريف شده است.  6سهامي که قابل واگذاري به  عنوانبهمزبور، سهام عدالت 

( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي توان نتيجه گرفت که قانون اجراي سياستبنابراين مي

 روهروباذن مقام معظم رهبري است، با ابهام  برمبتنيرا که  توزيع سهام عدالتنامه مصوب آن، و آيين

ميزان سهام تخصيصي نامه مزبور هيچ ردپايي از تر آنكه متاسفانه در قانون و آييننموده است. نكته مهم

 .مسكوت هستندنامه هر دو از اين حيث به هر مشمول وجود ندارد و قانون و آيين

افته به و ميزان سهام اختصاص ي توزيع سهام عدالت مشموالنمباني قانوني شناسايي  1در جدول 

مصوبات د در ابهامات موجودليل قابل استنباط است اين است که به 1آمده است. آنچه که از جدول  آنها

دولت براي  ، اليحه( قانون اساسي44وچهارم )اصل چهلهاي کلي اجراي سياست قانونمختلف و 

هاي کلي اصل ( قانون اجراي سياست38)( الي 34مواد )اصالح ساماندهي سهام عدالت موضوع 

ص و ميزان سهام اختصا مشموالن درخصوص، بايد شامل مفادي باشد که وچهارم قانون اساسيچهل

 .نمايديافته به آنها، تعيين تكليف 
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 و ميزان سهام اختصاص يافته به آنها توزيع سهام عدالت مشموالنمباني قانوني شناسايي  .1 جدول

 مصوبات

 

 دامنه و 

 ميزان

نامه اجرايي توسعه آيين

مالكيت و افزايش ثروت 

 خانوارهاي ايراني

 (11/5/1384)مصوب 

نامه اجرايي افزايش آيين

 1ايرانيثروت خانوارهاي 

 (23/8/1384)مصوب 

نامه اجرايي آيين

افزايش ثروت 

 خانوارهاي ايراني

 (17/11/1384)مصوب 

نامه اجرايي آيين

افزايش ثروت 

خانوارهاي ايراني 

 (28/8/1385)مصوب 

قانون اجراي 

هاي كلي اصل سياست

 وچهارمچهل

 (25/3/1387)مصوب 

تصويبنامه ستاد 

 مركزي سهام عدالت

 (30/6/1387)مصوب 

آيين نامه اجرايي توزيع 

 سهام عدالت

 (29/1/89)مصوب 

و  مشموالن

 شرايط آنها

ايرانياني که «: 5»( بند 1ماده )

سال  15سال تمام و  15داراي 

بوده با  1/1/1384به باال از مبدا 

 هاي پايين درآمدياولويت دهك

کليه «: 2»( بند 1ماده )

خانوارهاي ايراني مقيم داخل 

با اولويت ايثارگران و  کشور

هاي پايين خانوارهاي دهك

 درآمدي

افرادي «: 4»( بند 1ماده )

بندي که از نظر طبقه

درآمدي جزو سه دهك 

پايين درآمدي محسوب 

 شوند.مي

افرادي «: 4»( بند 1ماده )

بندي که از نظر طبقه

درآمدي جزء دو دهك 

پايين درآمدي محسوب 

 شوند.مي

اري سهام به (: واگذ34ماده )

اتباع ايراني مقيم داخل 

 بند زير: 2کشور با رعايت 

درصدي به دو  50تخفيف  -

دهك پايين درآمدي با 

اولويت روستانشينان و 

 سالهعشاير و تقسيط ده

دهك بعدي،  4در مورد  -

 تقسيط ده ساله حسب مورد

- 

اتباع «: 3»( بند 1ماده )

ايراني مقيم داخل کشور 

 دهك زير: 6شامل 

دو دهك پايين درآمدي با  -

 اولويت روستانشينان و عشاير

هاي سوم تا ششم دهك -

بعدي که مشمول طرح 

 شوند.مي

ميزان سهام 

اختصاص 

 يافته

(: واگذاري حداکثر بيست 7ماده )

ميليون ريال سهم به افراد مشمول 

هاي درآمدي ترين دهكدر پايين

با اولويت ايثارگران در هر دهك/ 

سهم پرداختي به تعيين 

هاي باالتر با رعايت سقف دهك

تعيين شده در اين ماده، براساس 

 مصوبه هيئت عالي واگذاري

 مسكوت مسكوت مسكوت مسكوت

 تعيين سهام«: 3»بند 

 کليه به واگذاري قابل

 10 معادل مشموالن

 ريال ميليون

 مسكوت

                                                 
 «.نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالتآيين» .1
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 در اجرا و نهاد مجري مشموالننحوه شناسايي  .2

دهك پايين  6در شناسايي علمي  وچهارماصل چهلهاي کلي رغم صراحت قانون اجراي سياستعلي

، آنچه که در اجرا اتفاق افتاد وارد کردن اقشار مختلف در توزيع سهام عدالت مشموالن عنوانبهدرآمدي 

دهك  6هاي درآمدي مد نظر قرار گيرند، جاي آنكه دهكدرواقع بههاي درآمدي بود. طرح به جاي دهك

 اند. مشمول شناسايي شده عنوانبهجمعيتي 

نامه آيين (4)در قالب مصوبات ستاد مرکزي سهام عدالت که به موجب ماده  مشموالنشناسايي 

 «عدالت سهام توزيع براساس تعاون بخش سهم گسترش طريق از ايراني خانوارهاي ثروت افزايش» اجرايي

شكل گرفت، انجام پذيرفت. اين ستاد برنامه زمانبندي خود را براي اقدامات مربوط  17/11/1384مصوب 

در قالب تصويبنامه مورخ  توزيع سهام عدالتمرحله اول و دوم  مشموالنبه عملياتي نمودن شناسايي 

افراد نيازمند  و نيم ميليون نفر بودند، عمدتاً 4مرحله اول را که حدود  مشموالنارائه نمود.  29/1/1385

مشمول طرح شهيد رجايي، مدد جويان کميته امداد امام خميني و افراد تحت حمايت سازمان بهزيستي 

مرحله اول شناسايي  مشموالنتكميلي  عنوانبهميليون نفر نيز  3دادند. حدود کل کشور تشكيل مي

 اند.    همرحله اول نهايي شد مشموالن عنوانبهو نيم ميليون نفر  7مجموع شده که در 

 ،کيد قرار گرفتأستاد مرکزي مورد ت 10/8/1385که در تصويبنامه مورخ مرحله دوم  مشموالن

در ابتدا مقرر گرديد تنها سي درصد از روستاييان ي بودند که روستائيان و عشاير فاقد شغل و درآمد ثابت

وپنج درصد از خانوارهاي روستايي و عشاير ساير مناطق عشاير مناطق کمتر توسعه يافته و بيستو 

اين مرحله، درنهايت همه روستاييان و عشاير  مشموالنباشند، اما در تكميل  توزيع سهام عدالتمشمول 

ه دوم ميليون مشمول براي مرحل 17سهام عدالت معرفي شده و درمجموع حدود  مشموالن عنوانبه

 اند. شناسايي شده

 18سهام عدالت در  مشموالنبه همين ترتيب و طي مصوبات مختلف ستاد مرکزي سهام عدالت، 

نفر  193،226،49 1در سامانه سهام عدالت مشموالناند که درحال حاضر تعداد مرحله شناسايي شده

سازي در رابطه خصوصي سازمان سايت در شده ارائه اطالعات بين که است اين توجه قابل هستند. نكته

 مشولين، کردن نهايي و سامانه اندازيراه از پس شده ارائه اطالعات و 1393 سال پايان در مشموالنبا 

بر مبتني 1393تا پايان سال  مشموالن، وضعيت شناسايي 2در جدول . دارد وجود ايعمده هايتفاوت

ميليون نفر  52، براي بيش از آن براساسکه  استه سازي ارائه شدسايت سازمان خصوصي اطالعات

هاي سهام عدالت هاي تعاونيشدگان نهايي در شرکتنامولي تعداد ثبت ،دعوتنامه صادر شده ،مشمول

 ميليون نفر است.   46، حدود توزيع سهام عدالت مشموالن عنوانبه

                                                 

1. Samanese.ir 
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 1393 سال پايان تا كار انجام مراحل و هدف جامعه تفكيک به عدالت سهام توزيع طرح مشموالن شناسايي وضعيت .2جدول 

هاي تعاوني شدگان شركتنامتعداد ثبت

 سهام عدالت

صدور 

 دعوتنامه
 رديف مرحله اقدام بخش سال اقدام مشموالن

رزمندگان  -بهزيستيمددجويان کميته امداد و  -مشموالن طرح شهيدرجائي 4،981،514 4،529،463

 فاقد شغل

 اول 1385
 1 اول

 تكميلي 1387 3،655،572 3،200،489

 مجموع 8،637،086 7،729،952

 اول 1386 درآمديان و عشاير فاقد شغل و کميروستا 5،606،020 5،553،289
 2 دوم

 تكميلي 1387 يان و عشايريکليه روستا 11،703،134 11،360،211

 مجموع 17،309،154 16،913،500

 ومين اجتماعي أهاي اجرايي، بازنشستگان کشوري، لشگري، تشاغلين دستگاه 13،005،171 12،419،362

 هاکارکنان شاغل شهرداري

 اول 1386
 3 سوم

 تكميلي 1388-1387 1،703،134 1،478،175

 مجموع 14،708،305 13،897،537

 4 چهارم - 1387 جانبازان و آزادگان -فرزندان و همسر شهيدايثارگران: والدين،  1،365،938 1،296،014

 1387 زنان کارگر سرپرست خانوار)مشمول قانون کار( 8،411 6،597

 هاساير گروه 

5 

 6 1387 هازادهها و امامخدام مساجد، حسينيه 33،571 30،632

 7 1387 هاي علميه سراسر کشورطالب حوزه 181،691 162،324

 8 1387 بيماران خاص )هموفيلي، ام اس، تاالسمي و دياليزي( 15،086 10،401

 9 1387 کارکنان ستادهاي نمازجمعه 8،619 6،271

8،303 11،135 

 

 خبرنگاران

 
1387 10 

 مجموع 1،624،451 1،520،542
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هاي تعاوني شدگان شركتنامتعداد ثبت

 سهام عدالت

صدور 

 دعوتنامه
 رديف مرحله اقدام بخش سال اقدام مشموالن

6،222،091 10،616،639 

 1387 عدالتاندرکار امر شناسايي و واگذاري سهام کارکنان نهادهاي دست

 
هاي گروه

 عمومي

11 

 12 1388 قاليبافان

 13 1388 فعاالن قرآني

 14 1388 مددجويان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانيان آزادشده

 15 1388 بضاعتزنان سرپرست خانوار بي

 16 1388 سسات خيريهؤمددجويان و کارکنان م

 17 1388-1389 رانان شهريرانان و اتوبوستاکسي

 اند ازجمله خوداظهاران ودرآمدي که درمراحل قبلي مشمول نشدهافراد کم

 هاي عموميدرخواست
1389-1388 18 

 19 1389-1391 کارگران فصلي و ساختماني

 مجموع 10،616،639 6،222،091

 جمع كل 52،895،635 46،283،622

 .سازيخصوصي سازمان سايت :خذأم
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آمده  1397آذرماه اندازي سامانه در سهام عدالت پس از راه مشموالناطالعات مربوط به  3در جدول 

ميليون نفر  49حدود  حذف شده و ثانياً مشموالنسال اقدام براي شناسايي  اوالً . در اين اطالعات،است

هاي متعدد بين اطالعات ارائه تفاوت برعالوهاند. نهايي سهام عدالت در سامانه ثبت شده مشموالن عنوانبه

اظهارات  براساس، توزيع سهام عدالت مشموالندر رابطه با  1397آذر ماه و اطالعات  1393شده در سال 

 نفر ميليون 51 شناسايي، مرحله 18 در شده شناسايي مشموالن نيز، تعداد 1سازينماينده سازمان خصوصي

اند، شده شناسايي نهايي مشمول عنوانبه نفر هزار دويست و ميليون 49 عدالت، سهام سامانه اعالم شده که در

 شاهد هستيم.   مشموالننفري را در تعداد  هزار هشتصد و ميليون يك اختالف درنتيجه يك

 

 (1397ماه آذرسهام عدالت ) مشموالنگزارش مراحل مختلف . 3جدول 

 )نفر( مشموالنتعداد  هاي مورد شناساييگروه مرحله

1 
داراي  -ي(مرحله اول:مددجويان نهادهاي حمايتي)کميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيست

 تخفيف
5،969،032 

 4،211،594 فيبدون تخف - افتهي تيوضع رييتغ انيمددجو 2

 15،165،755 روستاييان و عشاير 3

 13،412،335 هاي اجرايي، بازنشستگان کشوري و لشكري و تأمين اجتماعيکارکنان شاغل در دستگاه 5

7 
انبازان، آزادگان )والدين، همسر و فرزندان شهيد و افراد تحت تكفل آنها، ج مرحله چهارم: ايثارگران

 و افراد تحت تكفل آنها(
1،216،861 

 6،304 دختران کارگر مجرد و زنان کارگر سرپرست خانوار ) مشمول قانون کار( 8

 29،868 ها و اماکن زيارتي متبرکهزادهها و امامخدام مساجد، حسينيه 9

 164،409 هاي علميه سراسر کشورطالب حوزه 10

 9،821 بيماران خاص 11

 6،483 هاي نمازجمعهکارکنان ستاد 12

 8،486 ها )خبرنگاران(هاي تحريريه رسانههيئتکارکنان  13

 و واگذاري سهام عدالت امرشناسايي اندرکاراندست 14

2،914،899 

 سسات خيريهؤمددجويان و کارکنان م 15

 فعاالن قرآني 16

 قاليبافان 17

 شده( زندانيان آزاد شده )مددجويان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانيان آزاد 18

 رانانتاکسي 19

 کنندگان مردميدرخواست 20

 6،110،346 کارگران فصلي و ساختماني 21

 49،226،193 مجموع

 .سامانه سهام عدالت خذ:أم

  

                                                 
 كميته تخصصي سهام عدالت در مجلس شوراي اسالمي. 8/3/1396جلسه مورخ  .1



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________________ 

 

 

14 

صورت به ،مشموالنشايان ذکر است که اطالعات منتشر شده بر روي سايت سهام عدالت درخصوص 

، 1398ماه براساس اطالعات مندرج در سامانه سهام عدالت در مردادمثال، براي م درحال تغيير است. ومدا

 49.162.322فر به ن 49.226.193هزار نفر کاهش داشته و از  60سهام عدالت بيش از  مشموالنتعداد 

ميليون نفر  6سازي تنها حدود همچنين مشخص است که سازمان خصوصي(. 4نفر رسيده است )جدول 

 50، داراي تخفيف «قانون» (34)ي که براساس ماده مشموالناول و دوم درآمدي )هاي عنوان دهكرا به

 6هاي دوم تا ميليون نفر( در دهك 43درصدي در قيمت سهام هستند( لحاظ کرده و باقي افراد )حدود 

، مقرر «قانون»براساس خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که اي که در ايننكته. اندقرار گرفته

ميليون نفري،  80دهك پايين درآمدي در طرح سهام عدالت وارد شوند که با لحاظ جمعيت  6گرديد 

 16مشمول سهام عدالت باشند و دو دهك پايين درآمدي نيز بايد حدود  دبايميليون نفر  48حدود 

هاي اول عنوان دهكميليون نفر به 6، تنها حدود مشموالنيند نهايي کردن اميليون نفر باشد که در فر

 1.اندو دوم درآمدي لحاظ شده

 

 1398 ماه مرداد در عدالت سهام مشموالن تعداد آمار .4 جدول

 (نفر) مشموالن تعداد يبندگروه عنوان گروه
 ديق در مشموالن تعداد

 اتيح

 5،735،269 5،959،642 دار تخفيف مشموالن 1

 14،642،553 15،149،405 عشاير و يانيروستا 2

 12،565،366 13،378،839 بازنشستگان و اجرايي هايدستگاه کارکنان 3

 6،032،260 6،106،410 ساختماني و فصلي کارگران 4

 7،652،662 8،568،026 اقشار ساير 5

 46،628،110 49،162،322 عدالت سهام مشموالن كل جمع

  .همان :مأخذ

 

راي کارگيري يك روش علمي بريزي صحيح عملياتي و عدم بهبنابراين با توجه به عدم برنامه

دن سايي و نهايي کرربط در امر شنابرخي مراجع ذياحتمالي و همچنين قصور  مشموالنشناسايي 

طور کامل به دهك درآمدي را 6شناسايي شده تاکنون،  مشموالننام افراد، اين امكان وجود دارد که ثبت

، بر اين اساس وارد شده باشند. توزيع سهام عدالتهاي باالتر درآمدي، در پوشش ندهند و افرادي با دهك

محتمل  هام(ها )به دليل ارزش باالي حال حاضر سبروز برخي نارضايتي عدالت، سهام سازيآزاد صورت در

  خواهد بود.

                                                 
ميليون نفر  16ميليون نفر از جمعيت دو دهك پايين درآمدي )تفاوت ميان  10به اين معنا نيست كه به  الزامًا موضوع اين .1

بلكه اين امكان وجود دارد كه  ،ميليون نفر لحاظ شده در طرح( سهام عدالت تعلق نگرفته است 6جمعيت دو دهك پايين و 
هايي از اين افراد سهام عدالت را عبارت ديگر، گروهمانده لحاظ شده باشند. بهميليون نفر باقي 43از آنها جزء  هاييگروه

 اند. مند نشدهدرصدي درنظر گرفته شده براي دو دهك پايين بهره 50اما از تخفيف  ،دريافت كرده

http://edalatapp.ipo.org/Reports/Report_14.aspx
http://edalatapp.ipo.org/Reports/Report_14.aspx
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رائه ا که مشمول دريافت سهام عدالت هستند، ن جديدياي براي متولدهمچنين دولت هيچ برنامه

اهند بود. اي که قرار گيرند، مشمول دريافت سهام عدالت نخون جديد در هر طبقهينكرده است و متولد

زبور مه و در اليح استسكوت منيز  «توزيع سهام عدالتساماندهي » پيشنهادي اين موضوع در اليحه

 از نهاآ برخورداري نحوه و افراد جديد نام ثبت و شناسايي چگونگي و تنها عنوان شده است که روش

 شود. نامه اجرايي موکول ميبه آيين عدالت، سهام

و ميزان سهام اختصاص يافته  مشموالن درخصوصگيري عدم ثبات رويه در زمينه تصميم برعالوه

يند تغيير کرده است. براي مثال در ابتدا سازمان مديريت اگيرنده نيز در طول اين فربه آنها، نهاد تصميم

هاي بعدي، نامهولي در آيين ،بندي آنها شدو اولويت مشموالنموظف به شناسايي  1ريزي کشورو برنامه

عهده را به مشموالندر دستور کار قرار گرفت که وظيفه شناسايي  2تشكيل ستاد مرکزي سهام عدالت

ستاد مرکزي سهام عدالت، اختيار تنظيم دستورالعمل شناسايي  17/7/1386داشت. اما در مصوبه مورخ 

و واگذاري سهام و استفاده از تسهيالت توزيع سهام عدالت از ستاد مرکزي سهام عدالت به معاون اول 

آنچه که از اين رويه استنباط  تفويض شده است. بنابراين 3اقتصادي و دارايي امور جمهور و وزيررئيس

 هاي مرتبط با موضوع سهام عدالت است.  گيريشود يك عدم هماهنگي در تصميممي

 

  مشموالندوره تقسيط و نحوه پرداخت بهاي سهام عدالت براي  .3

سال  10، حداکثر مشموالندوره تقسيط در تمامي مصوبات مرتبط با موضوع سهام عدالت براي تمامي  

( قانون 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي قانون اجراي سياست (34)در نظر گرفته شده است. در ماده 

درصدي در قيمت سهام واگذار  50نيز تصريح شده است که دو دهك پايين درآمدي از تخفيف اساسي 

تنها امتياز تقسيط ده ساله  ،شده با دوره تقسيط ده ساله برخودار خواهند بود و براي چهار دهك بعدي

 پرداخت قيمت سهام در نظر گرفته شده است. 

، وجود مشموالننكته بسيار اساسي در رابطه با دوره تقسيط پرداخت بهاي سهام عدالت براي 

نحوه محاسبه دوره تقسيط ده ساله و در نظر گرفتن يك مبدأ واحد براي  درخصوصابهامات فراوان 

 سهام کنندگاندريافت بـه سهام انتقال نحـوه و تخفيف» دستورالعمل( 1) ماده است. در مشموالنتمامي 

 توسعه پنجم برنامه قانون( 100) ماده هيئت واگذاري که به استناد 19/9/1390مصوب  «عدالت

 به مصوبات ابالغ تاريخ تقسيط، شروع تاريخ مورد در ايران به تصويب رسيده است، اسالمي جمهوري

 مصوبات در مالكيت حقوق انتقال که پذيريسرمايه هايشرکت مورد در استاني گذاريسرمايه هايشرکت

 سازمان با قرارداد انعقاد تاريخ ،هاشرکت ساير مورد در و گرفته قرار مبنا ،گرديده تصريح قانوني مراجع

                                                 
 .11/5/1384اجرايي توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني مورخ نامه ( آيين5ماده ) .1
نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت ( آيين2ماده ) .2

 .17/11/1384مورخ 
 ستاد مركزي. 17/7/1386مورخ  124شماره  تصويبنامه .3
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قانون برنامه  (100)دليل عدم تنفيذ ماده اما نكته مهم آن است که به .بوده است مبنا سازيخصوصي

 تواند مالك عمل قرار گيرد. پنجم در قانون برنامه ششم، دستورالعمل مزبور وجاهت قانوني نداشته و نمي

هاي کلي اصل عالي اجراي سياستبراي رفع ابهام نحوه محاسبه دوره تقسيط ده ساله، شوراي

نامه يين( آ6ماده ) «4»تا  «1»هاي ، تبصره14/9/1395قانون اساسي در تصويبنامه مورخ  وچهارمچهل

صالح را ا 1388 /29/01مورخ  226037/1/63موضوع تصويبنامه شماره  ،اجرايي توزيع سهام عدالت

 اين اصالحيه آمده است: «3»کرده است. در تبصره 

 پذير، حداکثر دههاي سرمايهدوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالي شرکت»

  «.شودتعيين مي 1395تا پايان نيمه اول سال  1/1/1385ي از تاريخ دوره مال

 مهلت ماتما براي 1395 سالنيمه اول  پايان گرفتن نظر اشكال اساسي اين مصوبه آن است که در

اند هسهام عدالت دريافت کرد 1385 در سال که يمشموالن براي فقط تقسيط، دوره ساله ده قانوني

 در نظر گرفت:  خصوصرا در اينچهار مبدأ زماني مختلف توان ميواقع  در. دارد موضوعيت

جمهور وقت براي اختصاص بخشي از سهام پاسخ مقام معظم رهبري به درخواست رئيس .1

 12/4/1385.1درآمد در تاريخ بين اقشار کم توزيع سهام عدالتهاي دولتي به شرکت

 .1387ه يعني خردادما( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي سال تصويب قانون اجراي سياست. 2

ساله هدشد، دوره تقسيط در نظر گرفته مي توزيع سهام عدالتعنوان سال شروع به 1387اگر سال 

عالي، نيمه اول سال شوراي 15/9/1395کرد و نبايد در تصويبنامه مورخ ادامه پيدا مي 1397تا سال 

 شد.ساله لحاظ ميپايان دوره تقسيط دهعنوان سال به 1395

 . سهام عدالت طرحها به سال انعقاد قرارداد واگذاري شرکت. 3

ت اصفهان ها مانند بيمه دانا يا پااليش نفواگذاري برخي شرکت پيوست، سال 1به جدول با توجه 

شد درحالي لحاظ مي مشموالنها بابت اقساط تا ده سال سود اين شرکت دبوده است و باي 1390سال 

 فرض شده است. 1385ها، سال که براساس تصويبنامه مذکور، سال واگذاري همه شرکت

 سهام عدالت  مشموالنسال شناسايي . 4

 1391تا سال  وسهام عدالت آغاز شده  مشموالنشناسايي  1385، از سال گزارش 2براساس جدول 

نيز  مشموالنه اند، ادامه پيدا کرده است. بنابراين همکه کارگران فصلي و ساختماني به طرح اضافه شده

خت سهام ساله بهاي پردااند که سال پايان دوره تقسيط دهوارد طرح سهام عدالت نشده 1385در سال 

وره تقسيط عنوان سال پاياني براي دهب 1395لحاظ سال  . بنابراين،منظور شود 1395براي آنها، سال 

 را تضييع کند. مشموالنتواند حقوق برخي از ، ميمشموالنهمه 

عالي شوراي 15/9/1395شود که تصويبنامه مورخ با توجه به توضيحات ارائه شده مالحظه مي

                                                 
 پيوست. .1
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عنوان به 1395( قانون اساسي )تعيين نيمه اول سال 44وچهارم )هاي کلي اصل چهلاجراي سياست

بر پاسخ مقام معظم رهبري به ساله پرداخت بهاي ارزش سهام(، صرفاً مبتنيسال پاياني دوره تقسيط ده

، سال انعقاد «قانون»يك از موارد ديگر مورد اشاره )سال تصويب جمهور وقت بوده و هيچدرخواست رئيس

سهام عدالت( که براي  مشموالنها به طرح سهام عدالت و سال شناسايي قراردادهاي واگذاري شرکت

گيرد. بنابراين الزم است اين تصويبنامه مورد نميصاحبان سهام عدالت ايجاد حق نموده است را دربر

 درستي تعيين شود.ساله بهاصالح قرار گرفته و سال پاياني دوره تقسيط ده

جه اقساط سهام بط اشاره شد که ومرت نامهدر رابطه با نحوه پرداخت بهاي سهام عدالت، در اولين آيين

عهده مردم هاي بعدي، پرداخت اقساط بهنامهشود. در آيينواگذار شده ترجيحاً از محل سود تأديه مي

. اگرچه هاي واسط، براي تسويه اقساط منظور شدگذاشته شد و بعد از آن نيز، سود دريافتي از شرکت

صورت قطعي در اين هاي مصوب بهنامهمهم بوده و در آيين مسئله تسويه اقساط سهام واگذار شده بسيار

قانون  (44وچهارم )اصل چهلهاي کلي حال در قانون اجراي سياستگيري نشده بود، با اينمورد تصميم

 مسكوت مانده و تعيين تكليف نشده است.  نيز اين موضوع کامالًاساسي 

 د، سازمانشعدالت که بعد از قانون مزبور تصويب  سهام توزيع اجرايي نامه( آيين6)اما در ماده 

ايد نم استاني، تصريح گذاريسرمايه هايبا شرکت منعقده قراردادهاي در موظف شد تا سازيخصوصي

 دريافتي دسو با متناسب و شد خواهد تسويه شده واگذار هايشرکت انهيسال سود محل از معامله ثمن که

 آن هايب که سهام از بخش آن آزادسازي و تسويه به نسبت آن از پس بالفاصله و اعطايي تخفيفات يا

  .شد خواهد اقدام شود،مي تخفيف مشمول يا وصول مذکور سازمان توسط

 سازمان»قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که ( 100)ماده  «2»همچنين در تبصره 

 رعايت با شده سررسيد و معوق اقساط ميزان به تواندمي واگذاري تئهي تأييد از پس سازيخصوصي

 خود نزد وثيقه سهام استاني، گذاريسرمايه هايشرکت به اعالم و قانوني مقرر مهلت از پس ماهه6 دوره

سازي مشخص نيست که چرا سازمان خصوصي بر اين اساس، «.نمايد تملك معوق اقساط وصول براي را

اشاره استفاده نكرده است. لذا رويه مورد عمل سازمان  از اين اختيار خود در دوره زماني مورد

اصل هاي کلي عالي اجراي سياستشوراي 14/9/1395مورخ مصوبه  برمبتنيسازي خصوصي

با  مشموالنداير بر اعطاي سهام به ميزان اقساط بازپرداخت شده به ( قانون اساسي 44وچهارم )چهل

محل ابهام است.  1(44)وچهارماصل چهلهاي کلي اجراي سياستقانون ( 34)ماده  «3»توجه به تبصره 

طور که گفته شد حكم مزبور در قانون برنامه ششم تنفيذ نشده است، ولي هيچ قانون ديگري اگرچه همان

 روشي را در اجرا جايگزين اين روش نكرده است. 

                                                 
ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمين اجتماعی و سایر نهادهای ذی -«3»تبصره  .1

و دقيق شناسایی و سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی حداکثر ظرف مدت یک
 .ایدشرایط واگذاری سهام به مشموالن را فراهم نم
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 سهام عدالت مشموالن در حوزه 1395دوم سال صورت گرفته از نيمهاقدامات  .4

، ميزان سهام اختصاص يافته مشموالندر حوزه  اقدامات دولت يازدهم در راستاي ساماندهي سهام عدالت

توان در دو حوزه اجرايي و تصويب مصوبات الزم در چارچوب قوانين موجود را ميبه آنها و دوره تقسيط 

نيازهاي اقدامات اجرايي دولت پيش مورد بررسي قرار داد. مصوباتي که در اين حوزه به تصويب رسيدند،

اند. درواقع، دولت يازدهم براي اجرايي کردن اهداف بوده توزيع سهام عدالتيازدهم در زمينه ساماندهي 

هاي خود در زمينه ساماندهي سهام عدالت به مصوباتي نياز داشت که مسير اجرايي را هموار و برنامه

 . شودبه اقدامات مزبور اشاره مي ليکند. در ذ

 

 اقدامات اجرايي .4-1

 نياز آخر يرسانبا هدف اوليه اطالع 14/10/1395در تاريخ رساني سهام عدالت سامانه اطالع اندازيراه 

در اين زمينه از طريق  مشموالناالت و ابهامات ؤمربوط به سهام عدالت و رفع س يهاهيخبرها و اطالع

 ؛پرسش و پاسخ

 ؛نفر( 322و  162و  ونيليم 49) 18/10/1395نهايي سهام عدالت در تاريخ  مشموالنشمار  اعالم  

 کهطوريبه -)مرحله اول( 17/12/1395در تاريخ  مشموالنحساب و صدور قبض براي صورت ارائه 

اول  هايدهك مشموالنبراي حساب خود را از سامانه دريافت کردند. مشمول، صورت ونيلمي 38 حدود

ميليون ريال و براي  10مند هستند، مبلغ درصدي در بهاي سهام بهره 50و دوم درآمدي که از تخفيف 

 2؛شناسايي شده است 1ريال داراييهزار  032.5مبلغ  مشموالنساير 

 30/1/1396براي واريز سود در تاريخ  مشموالنرقمي توسط  24زمان وارد کردن شماره شباي  آغاز 

 ؛30/3/1396ميليون شماره شباي بانكي در سامانه سهام عدالت تا تاريخ  33ثبت بيش از  -)مرحله دوم(

  ؛براي پرداخت باقي ارزش سهام آنها مشموالنعنوان مهلت پاياني به 31/6/1396 تاريختعيين 

 ؛(1396)پايان مهرماه  مشموالنط زمان پرداخت باقي ارزش سهام توس ماههيك تمديد 

ميليارد  11، مبلغ 1396تا پايان شهريورماه  مشموالنواريز نقدي  مجموعذکر است که  ستهيشا

 افزايش تومان ميليارد 7/27 به سهام، ارزش باقي پرداخت زمان ماههتومان بود که اين مبلغ با تمديد يك

 . کرد پيدا

 1396ماه اولين مرحله سود سهام عدالت در دي پرداخت. 

 

                                                 
 هاي ارائه شده آمده است. حسابعنوان دارايي در ذيل صورت .1
( قانون برنامه پنجم توسعه تنها اختيار تملك سهام وثيقه 100براساس آنچه در بخش سوم گزارش نيز گفته شد، در ماده ) .2

داده شده است و اين سازمان سازي در صورت عدم پرداخت اقساط سهام عدالت، به سازمان مزبور خصوصي نزد سازمان
 تواند بدون تصويب قوانين مرتبط، اقدام به كاهش ارزش سهام مشموالن كند. نمي
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 اساسي قانون( 44) وچهارمچهل اصل كلي هايعالي اجراي سياستمصوبات شوراي .4-2

 وچهارم هاي کلي اصل چهلعالي اجراي سياستشوراي 14/9/1395مورخ  167979شماره  مصوبه

 قانون اساسي.

وع تصويبنامه نامه اجرايي توزيع سهام عدالت )موض( آيين6ماده )« 4»تا « 1»هاي اين مصوبه، تبصره در

به اين اصالحيه دوره محاس «3»( اصالح شد. در تبصره 1388 /29/01مورخ  226037/1/63شماره 

 1/1/1385خ ز تاريا يپذير، حداکثر ده دوره مالهاي سرمايهاقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالي شرکت

 در نظر گرفته شده است.    1395اول سال تا پايان نيمه

 هاي کلي اصل عالي اجراي سياستشوراي 18/12/1395مورخ  245305شماره  امهبنتصوي

 قانون اساسي. (44)وچهارمچهل

ت، سهام عدال يسازي مكلف شده است تا زمان آزادسازاين مصوبه، سازمان خصوصي« ب»بند  در

 زانيم وصول و متناسب با ريپذهيسرما يهاسهام عدالت را از شرکت عيود سهام مربوط به طرح توزس

 .ديشده اقدام نما اديبه هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشموالن طرح  صيسهام قابل تخص

 وچهارم اصل چهلهاي کلي عالي اجراي سياستشوراي 1/9/1396مورخ  188710نامه شماره بيتصو

 .( قانون اساسي44)

الت از محل شده سهام عد هياقساط تسو زانيتوجه به م بااين تصويبنامه آمده است که  (2)در ماده 

ت و پرداخ يدرآمد نييدهك پا دو فاتيساله مقرر(، تخفمهلت ده ي)ط ريپذهيسرما يهاشرکت سود

ت در سهام عدال عيبه طرح توز افتهي صيتخص يسهام قطع ن،يتوسط مشمول يصيمانده مبلغ سهام تخص

 يهاسهام شرکت يو مابق ابدييطرح تعلق م نيبه مشمول يواگذار يقطع متيق يشرکت دارا 49

باشد و در چاچوب يم يعنوان سهام دولت و جزء موارد مشمول واگذارطرح به نيبه ا افتهي صيتخص

 شود.يمربوطه واگذار م نيقوان

هزار  26لغ ميليون نفر مشمول نهايي شده، حدوداً مب 49 حدود براي ،مصوبه فوق بنابراين براساس

آمدي که هاي اول و دوم دردهك مشموالنبراي در نظر گرفته شد که  شرکت 49ازاي تومان بهميليارد 

 والنمشمميليون ريال و براي ساير  10مند هستند، مبلغ درصدي در بهاي سهام بهره 50از تخفيف 

  شناسايي شده است. ريال دارايي 532.000.000مبلغ طور متوسط به

 ره شده است: در رابطه با اقدامات اجرايي و مصوبات فوق نكاتي وجود دارد که در زير به آنها اشا

  انه سهام ولي در سام ،ميليون نفر بوده است 51مرحله شناسايي،  18شناسايي شده در  مشموالنتعداد

ك ميليون ياند. اين اختالف مشمول نهايي شناسايي شده عنوانبهميليون و دويست هزار نفر  49عدالت، 

ي شده است يند اجرا ناشامراتب طوالني در فرربط و سلسلهو هشتصد هزار نفري، از قصور برخي مراجع ذي

 نكرده است. مشموالنين تكليف اين سازي تاکنون هيچ اقدامي براي تعيکه سازمان خصوصي

 به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده» مشموالنساله و تعلق سهام به تعيين پايان دوره تقسيط ده» 
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آمده است،  وچهارماصل چهلهاي کلي عالي اجراي سياستشوراي 1395 ماهآبان 14که در تصويبنامه 

، (44)وچهارماصل چهلهاي کلي قانون اجراي سياست (34)ماده  «3»اوالً در تبصره زيرا  ،بودهمحل ابهام 

 «در اختيار وزارت امور اقتصاد و دارايي گذاشته شده است مشموالنشرايط واگذاري سهام به »

 ده قانوني مهلت اتمام براي 1395 سالاول نيمه پايان گرفتن نظر گفته شد، در طور که قبالًثانياً همانو 

سهام عدالت  1385 در سال که يمشموالن براي فقط در مصوبه مزبور آمده است،تقسيط که  دوره ساله

 سالهده تقسيط دوره پاياني سال عنوانبه 1395 سال گرفتن نظر درو  دارد اند موضوعيتدريافت کرده

رسد نظر ميبر اين اساس، به .کند تضييع را مشموالن از برخي حقوق است ممكن ،مشموالن همه براي

 تصويبنامه مزبور، قابل دفاع نيست.  براساسسازي اقدامات سازمان خصوصي

  قرر جمعيتي به جاي دهك درآمدي لحاظ گرديد و بر اين اساس م ، دهكمشموالندر روند شناسايي

اشند. بميليون نفري( مشمول سهام عدالت  80ميليون )با لحاظ جمعيت کل  48دهك در حدود  6گرديد 

ولي سازمان  ،بودميليون نفر مي 16حدود  دباياول و دوم درآمدي  يهادهك مشموالنبر اين اساس تعداد 

 هاي اول و دوم لحاظ کرده است.ميليون نفر را در دهك 6ها حدود سازي تنخصوصي

 سازي در رابطه با متوفياني که سهام عدالت داشتندشفافيت در عملكرد سازمان خصوصي عدم . 

 

( قانون اجراي 38( تا )34دهي سهام عدالت موضوع اصالح مواد )نسامااليحه بررسي . 5

  در حوزه مشموالن ( قانون اساسي44)وچهارم هاي كلي اصل چهلسياست

هاي کلي ( قانون اجراي سياست38( تا )34ساماندهي سهام عدالت موضوع اصالح مواد )دولت اليحه 

کرد.  مجلس شوراي اسالميتقديم  1396ماه را در اواسط بهمن ( قانون اساسي44چهارم )واصل چهل

 سهام عدالت است، مشموالنکه درخصوص اليحه با اين گزارش،  (34ماده )به لحاظ ارتباط موضوعي 

( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي ( قانون اجراي سياست34ماده )متن و با  تنظيم 5جدول 

  عبارتند از:مهم آن  هاي آن، مقايسه شده است. مواردو تبصره

  حل نشده و کماکان در اليحه تقديمي دولت موضوع ابهام دايره شمول واگذاري سهام عدالت

اتباع  »صرفاً همه اتباع ايراني مقيم داخل کشور هستند يا عدالت سهام  مشموالناالتي نظير آنكه آيا ؤس

، شوندسهام عدالت محسوب مي ، مشمول«دهك پايين درآمدي باشند 6ايراني مقيم داخل کشور که جزء 

امكان بر اين اساس زيرا  ،. بنابراين الزم است اليحه دولت از اين حيث مورد اصالح قرار گيردوجود دارد

 وجود خواهد داشت. ميليون نفر  80ميليون نفر به بيش از  50سهام عدالت از حدود  مشموالنافزايش 

  تفاوت اصلي اليحه دولت  ،«دهك درآمدي» عبارتجاي به «دهك جمعيتي»استفاده از عبارت

نكته ( است. 34اصالح ماده ) در( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي با قانون اجراي سياست

آمده  ،جمهور وقتبه رئيس 12/4/1385پاسخ مقام معظم رهبري مورخ  «7»مهم آن است که در بند 
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است که شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي با سازوکارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و 

 روستاييان مورد توجه ويژه قرار گيرند. 

 جهارموچهلهاي کلي اصلهمچنين اليحه ساماندهي سهام عدالت نيز همانند قانون اجراي سياست 

ره تقسيط داده شده به هر مشمول و نحوه محاسبه دو( قانون اساسي، در مورد ميزان سهام تخصيص 44)

 مسكوت است.  مشموالنپرداخت بهاي سهام توسط 
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 هاي آن با اليحه ساماندهي سهام عدالتو تبصره( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي كلي ( قانون اجراي سياست34مقايسه ماده ) .5جدول 

 ماده رديف
( 44وچهارم )اصل چهلهاي كلي قانون اجراي سياست

 قانون اساسي
 توضيحات ساماندهي سهام عدالتاليحه 

 (34)ماده  1

عدالت  نيمنظور تأمبه يعموم تيگسترش مالك استيس يدر اجرا

مجموع ارزش سهام  (40%)دولت مجاز است تا چهل درصد  ،ياجتماع

قانون  نيا( 2در هر بازار موضوع گروه دو ماده ) يقابل واگذار يهابنگاه

 :ديداخل کشور واگذار نما ميمق يرانيبه اتباع ا ليرا با ضوابط ذ

و  نانيروستانش تيبا اولو يدرآمد نييدر مورد دو دهك پا )فال

ه با دور يسهام واگذار متيدر ق فيتخف (50%)درصد پنجاه  ر،يعشا

 ساله.ده طيتقس

سال حسب مورد داده تا ده طيتقس يدر مورد چهار دهك بعد (ب

 .خواهد شد

 تأمين منظورهب عموم مردم مالكيت گسترش سياست اجراي در

م به اجتماعي و بهبود درآمد خانوارها و تشويق اقشار مرد عدالت

 مجموع درصد 40 تا است مجاز دولت گذاري،انداز و سرمايهپس

 2و  1 هايگروه مشمول واگذاري قابل هايشرکت سهام ارزش

 گذاروا کشور داخل مقيم ايراني به اتباع را قانون اين (2) ماده

 نمايد.

در اليحه دولت نيز همانند قانون، درخصوص دايره شمول 

همه »درواقع مشخص نيست که واگذاري سهام ابهام وجود دارد. 

ا يسهام عدالت هستند  مشموالن «اتباع ايراني مقيم داخل کشور

 «دهك پايين درآمدي 6اتباع ايراني مقيم داخل کشور که جزء »

خصوص اصالحات الزم هستند. بنابراين ضرورت دارد در اين

     صورت گيرد.

1 
 «1»تبصره 

 (34)ماده 

جديد،  هايواگذاري مبناي قيمت قانون، اين تصويب تاريخ از .نقدي سهام در بورس خواهد بوداري، قيمت فروش گذقيمت يمبنا

 .بود خواهد واگذاري هيئت مصوب قيمت

براي آنكه قيمتگذاري توسط هيئت واگذاري به ساير 

ذاري هاي غير از سهام عدالت تسري نيابد، بايد به قيمتگواگذاري

براي جلوگيري از قيمتگذاري موضوع سهام عدالت اشاره شود. 

ح اند، الزم است تصريقيمتگذاري شده هايي که قبالًمجدد شرکت

هاي قبل از تصويب اين قانون، با همان گذاريتشود که قيم

 هاي قبلي معتبر است.  روش

3 
 «2»تبصره 

 (34)ماده 

هاي اين ماده به حساب کمك« الف»هاي مذکور در بند تخفيف

 .شودر کم درآمد منظور ميبالعوض به اقشا

 و حمايتي نهادهاي بگيرانمستمري اولويت با درآمد کم افراد

در  جمعيتي دهك 2 ميزان به حداکثر و شغل فاقد روستانشينان

 سهام قيمت در درصدي 50 تخفيف از قانون، اين تصويب زمان

 احتساب بدون سهام، ارزش پرداخت سالهده تقسيط و واگذاري

 تعيين چگونگي». بود خواهند برخوردار اقساطي، فروش سود

 . بود خواهد 1«فصل اين نامهينيآ مطابق تبصره اين مشموالن

دامه ولي در ا ،آمده است که افراد کم درآمد اليحه در صدر تبصره

 خصوص، اوالًبه ميزان دو دهك جمعيتي اشاره شده است. در اين

د است، بايد دهك که صحبت در رابطه با افراد کم درآمزماني

 مبهم «دهك جمعيتي»عبارت  نظر قرار گيرد. ثانياً درآمدي مد

. آيا منظور از دهك جمعيتي، کل جمعيت تقسيم بر ده است

 است و قرار است به اين تعداد سهام عدالت داده شود؟ 

پاسخ مقام معظم رهبري  «7»نكته مهم آن است كه در بند 

                                                 
 ( قانون اساسي است. 44وچهارم )هاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست34ماده )« 3»عبارت داخل گيومه، معادل تبصره  .1
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 ماده رديف
( 44وچهارم )اصل چهلهاي كلي قانون اجراي سياست

 قانون اساسي
 توضيحات ساماندهي سهام عدالتاليحه 

آمده است كه  جمهور وقتبه رئيس 12/4/1385مورخ 

شناسايي افراد واقع در دو دهک پايين درآمدي با 

سازوكارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستاييان مورد 

هاي توجه ويژه قرار گيرند. بنابراين منظور كردن دهک

با نامه رهبري هاي درآمدي جاي دهکجمعيتي به

  همخواني ندارد.

4 
( 3تبصره )

  34ماده 

ه و اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاوزارت امور 

ربط حداکثر ظرف مدت يك تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذي

سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با 

و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به سازوکارهاي علمي 

 .مشموالن را فراهم نمايد

 بدون ساله،ده تقسيط از جمعيتي صرفاً بعدي دهك چهار

 .بود خواهند برخوردار اقساطي، فروش سود احتساب

ضرورت دارد دهك درآمدي با توجه به توضيحات تبصره قبل، 

  مورد تصريح قرار گيرد نه جمعيتي.

 د. وساله تصريح شعبارت پرداخت قيمت سهام براي تقسيط ده

5 
( 4تبصره )

 34ماده 
- 

 دريافت عدالت سهام نامثبت برگه قبلي مراحل در که اشخاصي

 و روش. شوندمي محسوب عدالت سهام مشموالن جزء اندکرده

 هاآن برخورداري نحوه و افراد ساير نام ثبت و شناسايي چگونگي

 .دبو خواهد فصل اين نامهنآيي مطابق قانون اين موضوع سهام از

 عدالت متفاوت است ونام سهام عدالت با برگه سهام برگه ثبت

الزم است گرفته شوند، طور کامل دربربه مشموالنآنكه  براي

 صورت زير اصالح شود:تبصره پيشنهادي دولت به

 يا سهام عدالت سهام نامثبت برگه قبلي مراحل در که اشخاصي»

 «.اند..کرده عدالت دريافت

 «لاجرايي موضوع اين فص نامهآيين»عبارت  (38)در تبصره ماده 

نامه اجرايي تصريح آمده است. بنابراين بايد  در مواد اليحه، آيين

 گردد. 
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 سهام عدالت مشموالناجرايي ساماندهي وضعيت  و قانوني راهكارهاي و هاچالش .6

، ميزان سهام مشموالنبا توجه به مطالب گفته شده، مشخص است که موضوع سهام عدالت در بخش 

ها است که در ادامه ابتدا به بيان چالش روهروبهاي مهمي اختصاص يافته به آنها و دوره تقسيط، با چالش

 ارائه شده است.ها پرداخته و سپس راهكارهاي قانوني و اجرايي براي حل اين چالش

 

 ها:چالش

هاي پايين درآمدي و احتمال عدم ورود جاي شناسايي دهكبه وارد کردن اقشار مختلف در طرح .1

 ؛هاي پايين درآمدي هستندکه جزء دهك توزيع سهام عدالتبرخي افراد به 

 ؛مشموالندر مورد ( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي ابهام قانون اجراي سياست .2

به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده توسط شوراي  مشموالنابهام در تعيين دوره تقسيط و تعلق سهام به  .3

جاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و عدم رعايت به 14/9/1395ها در مصوبه مورخ عالي اجراي سياست

 ؛مشموالنساله پرداخت اقساط براي همه حق دوره ده

ارزش سهام قابل واگذاري به هر مشمول و روش وصول اقساط سهام  درخصوصمسكوت بودن قانون  .4

 ؛واگذار شده

نهايي سامانه  مشموالنشناسايي شده و  مشموالنوجود شكاف يك ميليون و هشتصد هزار نفري بين  .5

 ؛ارائه نشده است مشموالناين  درخصوصسهام عدالت که تصميم مشخصي براي تعيين تكليف 

سهام عدالت، در رابطه با  مشموالنيند نهايي کردن اسازي در فرابهام در عملكرد سازمان خصوصي .6

 ؛اندوضعيت مالكيت سهام توسط ورثه متوفياني که سهام عدالت داشته

باشند مشمول اي که ن جديد از هر طبقهين جديد سهام عدالت زيرا متولديبراي متولد نبود برنامه .7

 ؛دريافت سهام عدالت نخواهند بود

تقليل ارزش سهام از ده ميليون ريال به  برمبنيسازي ابهام در شيوه عمل سازمان خصوصي .8

جاي تملك سهام با هاي اول و دوم درآمدي نيستند بهدهك دري که مشموالنريال براي  5.320.000

 ؛قانون برنامه پنجم توسعه حداقل در دوره زماني مورد نظر (100)توجه به اختيار آن سازمان در ماده 

 50تخفيف ي که از مشموالن) دو دهك اول درآمدي مشموالن عنوانميليون نفر به 6لحاظ نمودن . 9

  .1ميليون نفر 16جاي بهبرخوردار بودند( درصدي در قيمت سهام 

برخي  درخصوصزيرا  ،ضروري است، توجه به دو حوزه قوانين و اجرا فوقهاي براي حل چالش

                                                 
ميليون نفر از جمعيت دو دهك پايين درآمدي )تفاوت  10تر عنوان شد، اين الزامًا به اين معنا نيست كه به طور كه پيشهمان .1

اين امكان ميليون نفر لحاظ شده در طرح( سهام عدالت تعلق نگرفته است.  6ميليون نفر جمعيت دو دهك پايين و  16ميان 
درصدي درنظر گرفته شده براي دو دهك  50اما از تخفيف  ،م عدالت را دريافت كردههايي از اين افراد سهاگروه وجود دارد كه

 اند.مند نشدهپايين بهره
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موارد، بايد قوانين موجود اصالح شوند و در برخي موارد ديگر نيز الزم است قوانين جديدي به تصويب 

رفت از د براي بروننتوانسازي در اجرا، ميبرسند. همچنين برخي اقدامات دولت و سازمان خصوصي

 آنها اشاره شده است.  ه د که در ادامه بنوضعيت موجود بسيار اثر گذار باش

 

 راهكارهاي قانوني و اجرايي

 ين تعريف، اوالًدر قانون. با ا آن از خروج و دايره اين به ورود نحوه و مشموالن دايره تعريف دقيق .1

 نميليو يك شكاف و شودمي فراهم توزيع سهام عدالت در درآمدي پايين هايدهك همه پوشش فرصت

 سهام ديدج نيمتولد و متوفيان وضعيت ثانياً. شد خواهد تكليف تعيين ،مشموالن نفري هزار هشتصد و

 ؛گرددمي روشنهر خانوار  مشموالنو نيز تعداد  عدالت

است،  مشموالنکه در زمره شرايط واگذاري سهام به  ،تصويب نحوه محاسبه دوره تقسيط ده ساله .2

هاي کلي اصل قانون اجراي سياست(34)ماده  «3»به استناد تبصره  توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي

 ؛قانون اساسي (44) وچهارمچهل

ن در جهت تصريح اي( قانون اساسي 44وچهارم )اصل چهلهاي کلي اصالح قانون اجراي سياست .3

ار شده ارزش سهام قابل واگذاري به هر مشمول و تعيين روش وصول اقساط سهام واگذ درخصوصقانون 

 ؛بجز از طريق سود

 ؛النمشموها ازسوي تصويب قانون در مورد چگونگي برخورد با عدم تسويه کامل اقساط واگذاري .4

 .هاي اول و دوم درآمدي در قانوندهك مشموالنتعيين تكليف درخصوص تعداد  .5

 (34)ساماندهي سهام عدالت )اصالح مواد  اليحه توان گفت که ضرورت دارد درطور خالصه ميبه

مواردي همچون صوص درخ( (قانون اساسي44)وچهارماصل چهلهاي کلي قانون اجراي سياست (38)تا 

، ميزان سهام قابل واگذاري به هر مشمول، نحوه محاسبه دوره تقسيط ده دايره شمول واگذاري سهام

تصميمات شفافي ارائه شود. . ..و هاي اول و دوم درآمديدر دهك مشموالن، تعداد مشموالنساله براي 
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 پيوست
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