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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

سیاست آزادسازی سهام عدالت: 
امکان تبدیل دارایی 860 هزار میلیارد تومانی برای 49 میلیون نفر 

به  اصالحات  دولت  پایان  از  قبل  ماه  چند  از  عدالت  سهام 
تصویب دولت وقت رسید، اما اجرای آن در سال 1384 توسط  
سریع  و  انبوه  توزیع  گردید.  آغاز  احمدی نژاد  محمود  دولت 
دنبال  را  ایران دو هدف عمده  در  سهام شرکت های دولتی 
تصدی  در  دولتی  مدیریت  و  مالی  بار  از  کاستن   )1( می کرد 
سطح  در  مالکیت  گسترش   )2( و  اقتصادی  فعالیت های 
اجتماعی.  تأمین عدالت  به منظور  تعاون  عمومی و بخش 
ح،  گذشت پانزده سال از اجرای اولیۀ  این طر کنون، پس از  ا
که اهداف آن تا حد  ارزیابی هایی انجام شده نشان می دهند 

زیادی محقق نشده است. 
ح، ساختار اجرایی  در این گزارش، ابتدا نگاهی به تاریخچۀ طر
آن و چگونگی شناسایی مشموالن و توزیع سهام می پردازیم 
که سیاست های مربوط به توزیع سهام در  و نشان می دهیم 
نشده   اجرا  کامل  طور  به  آسیب پذیر  و  کم درآمد  دهک های 
رفاه  اطالعات  پایگاه  داده های  از  استفاده  با  سپس،  است. 
ایرانیان نشان می دهیم که درصد زیادی از افراد و خانوارهای 
کمیتۀ امداد و بهزیستی از  دهک های پایین و تحت پوشش 
مالکیت سهام عدالت محروم اند. داده های پایگاه اطالعات 
رفاه هم چنین نشان می دهد که در حالی که بیش از 9 میلیون 
خانوار فاقد سهام عدالت هستند به 47% از خانوارهای ایرانی 
بیش از یک سهام تعلق گرفته است. هنگامی که توزیع سهام 
اقتصادی  وضعیت  مورد  در  اطالعاتی  هیچ  شد  آغاز  عدالت 
خانوارها وجود نداشت و تاریخچۀ توزیع سهام نشان می دهد 
که تصور می شد توزیع بر اساس قشربندی )جدول صفحۀ 3( 
می تواند به توزیع عادالنه منجر شود. اما امروز، دهک بندی 
که بدون دسترسی به  دارندگان سهام عدالت نشان می دهد 
پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار تا چه اندازه سیاست های 
توزیع  دیگر،  بیانی  به  کند.  عمل  کارآمد  نا می تواند  توزیعی 
عادالنه دارایی نیازمند شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی 
کمک پایگاه  خانوارهای ایرانی است و این شناخت تنها به 

اطالعات اقتصادی خانوارها امکان پذیر خواهد بود.
فشار  کردن  کم  جهت  کرونا،  بحران  میانۀ   در  امسال،  بهار 
اقتصادی این بحران بر مردم و استفادۀ اقشار مختلف از رونق 
بازار بورس، الیحۀ سامان دهی سهام عدالت با هدف تسهیل 
و تسریع آزادسازی این سهام با درخواست دولت و موافقت 
ح، دارندگان  رهبر معظم انقالب آغاز شد. بر مبنای این طر
سهام عدالت در صورت تمایل می توانند با مراجعه به سایت 
به طور مستقیم  بورس،  و سازمان  سازمان خصوصی سازی 

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

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

کمیتۀ امداد و بهزیستی از سهام عدالت محرومیت 24% از افراد و 14% از خانوارهای تحت پوشش 

افراد فاقد سهام نفر کل
عدالت )نفر(

درصد نفرات 
محروم از سهام

 خانوار کل 
)به هزار نفر(

خانوار فاقدسهام 
عدالت

درصد خانواده های 
محروم از سهام

 ١٩ ٣٤٦ ١,٩٢٩ ٢٨ ١,٠٦٧ ٣,٨٧٨بهزیستی

 ١٠ ٢٢٣ ٢,١٧٧ ٢١ ١,٩٦٤ ٤,٥٠١کمیته امداد
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

سهام عدالت از چند ماه قبل از پایان دولت اصالحات به تصویب 
دولت  در   ،1384-85 سال های  طی  اما  رسید،  وقت  دولت 
احمدی نژاد در راستای اجرای این سیاست و تعیین خط مشی 
گذاری« و بعد از آن »ستاد مرکزی توزیع  کلی آن، »هیأت عالی وا

سهام عدالت« تشکیل شدند. 
کردن سریع و  گذار  که در ادبیات جهانی، به وا الزم به ذکر است 
کالن مقیاس سهام شرکت های دولتی به عموم مردم، در اشاره 
داده  رخ  پساکمونیستی  برهه های  در  عمدتًا  که  پدیده ای  به 
گفته   )Mass Privatization( انبوه«  »خصوصی سازی  است، 
کید بر ابعاد رفاهی و حمایتی  می شود. در این شماره، ضمن تأ
سیاست خصوصی  سازی انبوه در ایران، به تجربۀ  داخلی توزیع 
سهام عدالت پرداخته و مطالعۀ  تطبیقی این تجربه با اقدامات 

مشابه در سایر کشورها را به وقت دیگری موکول می کنیم. 

  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 
که فرمانده بسیج، سرپرست  تشکیل شد. هم چنین مقرر شد 
کمیته امداد، رئیس سازمان بهزیستی، رئیس دفتر امور مناطق 
محروم، رئیس سازمان ثبت احوال و رئیس سازمان خصوصی 
ستاد  کنار  در  کنند.  شرکت  جلسات  در  رأی  حق  بدون  سازی 
شد  تشکیل  استان داران  ریاست  به  استانی  ستاد  مرکزی، 30 
کنند.  اجرا  را  ستاد  این  مصوبات  مرکزی،  ستاد  نظارت  با  که 
مدیریت  نظیر  مواردی  استانی  ستادهای  اختیارات  و  وظایف 
تعاونی های  در  عضویت  برای  مشموالن  اطالعات  جمع آوری 
تعاونی های  اعضای  نمایندگان  انتخابات  بر  نظارت  عدالت، 
مزبور و رسیدگی به شکایات واصله می شد. البته بعدها ساختار 
این  کرد: سیاست گذاری در  تغییر  توزیع سهام عدالت  اجرایی 
و   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  عالی  شورای  به  زمینه 
اعضای  شد.  محول  خصوصی  سازی  سازمان  به  آن  اجرای 
شورای سیاست گذاری، به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر 
بانک  رئیس  برنامه،  سازمان  رئیس  وزرا،  از  جمعی  اقتصاد، 
رئیس  کشور،  کل  دادستان  تشخیص،  مجمع  دبیر  مرکزی، 
سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، سه نمایندۀ مجلس، 
رئیس صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، سه 
نفر از صاحب نظران اقتصادی، رئیس سازمان بورس و سازمان 
خصوصی سازی را شامل می شود. البته به نظر می رسد که امروز 
و در عمل، در بسیاری از استان ها و شهرستان ها، تصمیمات در 
سطح مرکزی گرفته می شود و شرکت های سرمایه گذاری استانی 
و تعاونی های شهرستانی نقش حاشیه ای در اجرا بازی می کنند. 
در ابتدا، به موجب مصوبه های ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، 
گروه های زیر  گذاری سهام عدالت بایستی طی 13 مرحله به  وا

تعلق می گرفت:
  مرحلۀ اول: مددجویان نهادهای حمایتی )عمدتًا افراد تحت 

پوشش کمیتۀ امداد و بهزیستی(؛
  مرحلۀ دوم: روستاییان و عشایر فاقد شغل و درآمد؛

کشوری و    مرحلۀ سوم: شاغلین و بازنشستگان لشگری و 
تأمین اجتماعی و افراد تحت تکفل آنان؛ 
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 سیاست آزادسازی سهام عدالت: 
امکان تبدیل دارایی 860 هزار میلیارد تومانی برای 49 میلیون نفر 

در کم درآمدترین دهک کشور 26% و در پردرآمدترین دهک درآمدی %40 
خانوارها فاقد سهام عدالت می باشند. در سایر دهک های درآمدی به طور 
متوسط 30 از سهام عدالت برخوردار نیستند. 

 تغییرات مربوط به ساختار سهام عدالت 
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از تصویب قانون اجرای سیاست های 

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

ستاد مرکزی سهام

شرکت های سرمایه گذاری استانی
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ذار

ت گ
اس

سی

شرکت های سرمایه گذاری استانی

هیأت وزیران

تعاونی های شهرستانیتعاونی های شهرستانی

گذاری هیأت عالی وا

مشموالن )به عنوان اعضای تعاونی های 
شهرستانی(

مشموالن )به عنوان اعضای تعاونی های 
شهرستانی(

تصویب قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی )1387(

شورای عالی اجرای سیاست های کلی 
اصل )44( قانون اساسی )مادۀ )41( 

گذاری قانون(/هیأت وا

هیأت وزیران

منبع: »سهام عدالت: مروری بر اقدامات انجام شده و آسیب شناسی آن«، مرکز پژوهش های مجلس

 شرکت واسط 
)کارگزاری سهام عدالت(

سازمان خصوصی سازی
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  مرحلۀ چهارم: ایثارگران، جانبازان و خانوادۀ شهدا؛
هدف  باقی مانده  گروه های  سیزدهم:  تا  پنجم  مرحلۀ    
خانوار،  سرپرست  کارگر  زنان  قبل،  مراحل  در  شناسایی شده 
و  حسینیه ها  مساجد،  خدام  فصلی-پیمان کاری،  کارگران 
بیماران  کشور،  سراسر  علمیۀ  حوزه های  طالب  امام زاده ها، 
خاص )هموفیلی، ام اس، تاالسمی و دیالیزی(، آسیب دیدگان 
کارکنان ستادهای نماز جمعه،  از حمالت شیمیایی سردشت، 

ح توزیع سهام عدالت. روزنامه نگاران، و دست اندرکاران طر
افراد مشمول، طبق  که در جدول مشخص است،  همان طور 
الویت های تعیین شده، بین سال های 1385 تا 1391 دعوت 
به خرید سهام شدند و در مجموع 89% از دعوت شدگان برای 
کنندگان از  کردند. البته، درصد ثبت نام  دریافت سهام ثبت نام 
گروه های عمومی تا حدود 98% برای روستاییان و  59% برای 
که محل سکونت افراد  عشایر متغیر است. از طرفی نیز، از آنجا 
در دستگاه های اجرایی کشور قابل تأیید نیست، به نظر می رسد 

انحراف زیادی در ثبت نام شدگان روستایی وجود داشته است.
در مصوبات اولیه مقرر شد به مشموالن دو دهک پایین درآمدی 
گذار  50% تخفیف داده شود و سهام شان طی اقساط ده ساله وا
سوم  دهک های  مشمولین  که  شد  مصوب  هم چنین  شود. 
سهام  گذاری  وا ده سالۀ  کثر  حدا تقسیط  مزایای  از  ششم  الی 
گذاری  برخوردار شوند و تصمیم طول دورۀ  تقسیط به هیأت وا
محول شود. سازمان خصوصی سازی مسئولیت وصول اقساط 
گذارشده و واریز آن به حساب خزانه را بر عهده داشت  سهام وا
ساله،  ده  دورۀ   پایان  در  سهام  بهای  تسویۀ  عدم  درصورت  و 
کثر ظرف مدت شش ماه، رأسًا نسبت  خریداران مکلف  شدند حدا
گذشت مدت ده ساله، ارزش  کنند. با  به پرداخت بدهی اقدام 
سود سهام برای پرداخت هزینۀ سهام کافی نبود، از همین رو در 
دی ماه 96 مهلتی برای پرداخت مابقی ارزش سهام تعیین شد. 

  اهداف توزیع سهام عدالت و چالش های تحقق این 
اهداف

طرح سهام عدالت به عنوان بخشی از فرآیند اجرای سیاست های 
کاستن از  خصوصی سازی دو هدف را دنبال می کرده است: )1( 
بار مالی و مدیریت دولتی در تصدی فعالیت های اقتصادی و 
)2( گسترش مالکیت در سطح عمومی و بخش تعاون به منظور 
ح سهام  تأمین عدالت اجتماعی. ارزیابی های انجام شده از طر
عدالت نشان می دهد که محقق شدن این دو هدف با مشکالت 
زیادی همراه بوده  است. در رابطه با هدف اول، ارزیابی ها معضل 
اصلی را وضعیت مالکیت در مقابل مدیریت دولتی دانسته اند. 
علی رغم انتقال مالکیِت بخش عمده ای از سهام بنگاه ها به 
کماکان  بخش غیردولتی، انتصاب اعضای هیئت مدیرۀ آن ها 
با نظر دولت صورت می پذیرد. دولت به جهت حفظ درصدی 
گذار  که بخش عمده ای از سهام آن ها وا از سهام شرکت هایی 
شده  ا ست، جایگاه مهمی در تعیین اعضای هیأت مدیرۀ آن ها 
داشته و عماًل ساختار مدیریتی را نظر دولت تعیین می کند. تحقق 
هدف دوم نیز دشواری هایی داشته، از جمله عدم اجرای کامل 
پایین تر و  توزیع سهام در دهک های  به  سیاست های مربوط 
که در ماه های اخیر اقداماتی  عدم امکان خریدوفروش سهام 
برای حل این مسائل صورت گرفته است. البته، همان طور که 
اشاره شد، بخش زیادی از توزیع نابرابر سهام را در دهۀ هشتاد 
می توان به عدم تشکیل یک »پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار« 

در آن زمان نسبت داد.

مرحلۀ ردیف
سال بخشاقدام

مشموالناقدام
صدور 

دعوت نامه 
)هزار نفر(

تعداد 
ثبت نام شدگان 

)هزار نفر(

درصد 
ثبت نام 
کنندگان

اول1
مشموالن طرح شهید رجائی 1385اول

– مددجویان کمیتۀ امداد و 
بهزیستی – رزمندگان فاقد شغل

4،9814،529%91

88%13873،6553،200تکمیلی

90%8،6377،729مجموع

دوم2
روستاییان و عشایر فاقد شغل 1386اول

99%5،6065،553و کم درآمد

97%11،70311،360کلیۀ روستاییان و عشایر1387تکمیلی

98%17،30916،913مجموع

سوم3
شاغلین دستگاه های اجرایی، 1386اول

بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمین 
اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری ها

13،00512،419%96

1387-تکمیلی
13881،7031،478%87

95%14،70813،897مجموع

ایثارگران، والدین، فرزندان و 1387-چهارم4
95%1،3651،296همسر شهید – جانباز و آزادگان

5

سایر گروه ها

زنان کارگر سرپرست خانوار 1387
78%86)مشمول قانون کار(

خدام مساجد، حسینیه ها و 61387
130%2330امام زاده ها

89%181162طالب حوزه های علمیۀ سراسر کشور71387

بیماران خاص )هموفیلی، ام 81387
69%1510اس، تاالسمی و دیالیزی(

73%86کارکنان ستادهای نماز جمعه91387

75%118خبرنگاران101387

94%1،6241،520مجموع

11

گروه های عمومی

کارکنان نهادهای دست اندرکار امر 1387
گذاری سهام عدالت شناسایی و وا

10،6166،222%59

قالی بافان121388

فعاالن قرآنی131388
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منبع: مرکز پژوهش های مجلس

ح توزیع سهام عدالت به تفکیک جامعه هدف و مراحل انجام کار تا پایان سال 1393  وضعیت شناسایی مشموالن طر
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر
گــــزارش چهاردهم |  بیست ویکم مرداد 1399

  امکان تبدیل دارایی 860 هزار میلیارد تومانی برای 
کرونا 49 میلیون نفر: ایجاد قدرت خرید در میانۀ بحران 

تسریع  و  تسهیل  هدف  با  عدالت  سهام  سامان دهی  الیحۀ 
آزادسازی این سهام در سال 1396 به مجلس ارسال شد ولی 
ح با  هم زمان با رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا، اجرای طر
وقفه ای سه ساله، در 9 اردیبهشت 1399 با درخواست دولت 
ح،  و موافقت رهبر معظم انقالب آغاز شد. بر مبنای این طر
دارندگان سهام عدالت در صورت تمایل می توانند با مراجعه 
از  بورس، پس  و سازمان  به سایت سازمان خصوصی سازی 
انتخاب سهام از میان 49 شرکت سرمایه پذیر دولتی، به طور 
اختیار  در  را  خود  عدالت  سهام  مدیریت  و  مالکیت  مستقیم 
ح این است  بگیرند. یکی از مهم ترین مزایای اجرای این طر
که 49 میلیون نفری که تا پیش از این تنها اسمًا مالکیت سهام 
عدالت را در اختیار داشتند و قادر به خرید وفروش آن نبودند، 
حال می توانند از سهام خود به عنوان یک دارایی بهره ببرند. 
به گزارش خبرگزاری های اقتصادی، امروز، ارزش سهام پانصد 
است؛  رسیده  تومان  میلیون  تا 19  حدود 18  به  هزارتومانی 
یعنی مجموع ارزش سهام عدالت بیش از 860 هزار میلیارد 
تومانی  میلیون  یک  وام  ارزش  مجموع  برابر  ده ها  و  تومان 
پرداخت شده به خانوارها است. البته داده های موجود نشان 
کنون تنها حدود سه درصد از سهام داران برای  که تا می دهد 
در اختیار گرفتن مدیریت سهام خود اقدام کرده اند که می تواند 
ناشی از آینده نگری سهام داران و امیدشان به افزایش قیمت 

و/یا عدم آشنایی شان با فرآیندهای بازار سهام باشد. 
آزادسازی سهام عدالت با هدف کمک به شش دهک درآمدی 
گرفته است، بااین حال تمامی واجدین شرایط  پایین صورت 
نبرده اند.  بهره  سهام  این  مالکیت  از  پایینی  دهک  شش 
به  عدالت  سهام  گذاری  وا ح  طر که  است  به همین خاطر 
ح شده است و مجلس در  این شش دهک مطر بازماندگان 

پی تصویب طرحی در همین رابطه است. 
گزارش، با استفاده از اطالعات موجود در پایگاه رفاه  در این 
کلی افراد و خانوارهای برخوردار و محروم  ایرانیان وضعیت 
تحت  افراد  داده ها  این  شده است.   ترسیم  عدالت  سهام  از 
به  را  درآمدی  دهک های  و  مساعدتی  نهادهای  پوشش 

تفکیک بعد خانوار نشان می دهد. 

  بعد خانوار
که نمودار زیر نشان می دهد، توزیع سهام عدالت  همان طور 
که بیش از  بر اساس بعد خانوار بسیار نابرابر است. در حالی 
9 میلیون خانوار فاقد سهام عدالت هستند، به 47 درصد از 

خانوارهای ایرانی بیش از یک سهام تعلق گرفته است.

  دهک فرد و خانوار
همان طور که جدول باال نشان می دهد، دهک بندی دراین 
کل خانوارها در هر دهک  که تعداد  تحلیل به نحوی است 

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

مجموع 2.265 میلیون خانوار )و 6.684 میلیون نفر( در 
سه دهک اول محروم از سهام عدالت هستند. هم چنین، 
در شش دهک اول 28.642 میلیون نفر و 20.805 میلیون 

خانوار از سهام عدالت برخوردار نیستند. 
نمودار باال درصد افراد محروم از سهام عدالت را به نمایش 
کم درآمد جامعه  که در سه دهک  می گذارد. از هر ده نفری 
قرار می گیرند، سه نفر سهام عدالت ندارند و در دهک های 4 

تا 10، متوسط افراد فاقد سهام عدالت 50% است. 

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

تعداد نفر دارای سهمتعداد نفر کلتعداد خانوار دارای سهامخانوار  کلدهک خانوار
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دهک بندی دارندگان سهام عدالت 
نشان می دهد که بدون دسترسی به 
پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار تا چه 
اندازه سیاست های توزیعی می تواند 
ناکارآمد عمل کند.

درصد افراد محروم از سهام


