
 

 

  

 1 یساز یمنابع حاصل از خصوص کردنهیهز وهیش یابیارز
 

 اقدامات دولت در  یبررس

 سهام عدالت یواگذار

 | اندیشکده اقتصاد مقاومتی

 |حکمرانی گروه 

 1400 ماه مرداد

 :نظارتیگزارش 



 

 

 2 سهام عدالت یاقدامات دولت در واگذار یبررس
 

 

 

 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

راستای تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در »با ماموریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر 

 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. 1395است که در سال  «تحقق اقتصاد مقاومتی

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و همطراحی راهکار  ،ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

اهکارهای ای و پیگیری رارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

هایی است که در ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتارائه شده از دستگاه

 شود.اندیشکده انجام می

در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  یاقتصاد مقاومت یشکدهبا اند Mett.ir یتسا یقاز طر توانندیمندان معالقه

 مطرح کنند. یشکده،اند هاییتفعال یرسا ینگزارش و همچن ینخود را در خصوص ا یشنهادهایو پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. «یاقتصاد مقاومت»رهبر معظّم انقالب: عالج برون رفت از مشکالت کشور 

 سهام عدالت یاقدامات دولت در واگذار یبررس

 حکمرانی گروه موضوعی: 

 نظارتی نوع گزارش:  

 140005413 شناسه:  

 30/05/1400 تاریخ انتشار:  

 سید بهزاد بقایی تهیه و تدوین:  

 امینی رعیامحمد  مدیر مطالعه:  
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  خالصه مدیریتی

 عیوزسهامدار ت ونیلیم 49 نیشرکت ب 60آغاز شد و در آن سهام  1385سال  لیطرح سهام عدالت از اوا

به اصطالح  و ردیسهامداران قرار گ اریدر اخت هیشرکت ها پس از تصف نی. در ابتدا قرار بود سهام ادیگرد

ز محل سود او قرار بود  بودسال زمان در نظر گرفته شده  10 تایسهام نها نیا هیتصف یشود. برا یآزادساز

گردد؛  هیف( ارزش سهام عدالت تصریپذ هیسرما یموجود در سبد سهام عدالت )شرکت ها یهاحاصل از شرکت

از آن کم  ایه از شرکت ها به آن اضاف یکه در سبد سهام عدالت اتفاق افتاد و بعض یراتییاما در عمل با تغ

سهام  یزادسازبحث آ تی. در نهافتادیاتفاق ن 1395در سال  یسازکامل سهام انجام نگرفت و آزاد هیشدند، تصف

 بهشتیارد 9در  یرهبر هیسال دولت بر اساس ابالغ نیشروع شد. در ا 1399و از سال  ریسال تأخ 4عدالت با 

 موجود در سبد سهام عدالت را در دستور قرار داد. شرکت 49سهام  یماه، آزادساز

موضوع  نیا اما کماکان ده،یآغاز گرد شیماه سال پ بهشتیسهام عدالت از ارد یبحث آزادساز نکهیوجود ا با

شرکت از  13هنوز  نکهیوجود دارد: اول ا یسهام عدالت دو مشکل اصل یاست. در آزادساز دهیبه سرانجام نرس

 نگیهلد کی دیسهام عدالت با یدسازنامه آزا نیآنها بر اساس آئ یهستند و برا یربورسیسبد سهام عدالت غ

 نکهیا . دومستیمشخص ن یربورسیشرکت غ 13 فینشده و تکل جادیا نگیهلد نیگردد؛ اما تا کنون ا لیتشک

 ریپذ هیسرما یهاشرکت تیریشود تا پس از آن مد لیتشک یاستان یگذارهیسرما یهاشرکت رهیمد ئتیه دیبا

تا کنون انجام نگرفته  زیسهام عدالت ن یاستان یهاانتخاب شرکت جمعم یها واگذار گردد. برگزارشرکت نیبه ا

و  یزسا یو سازمان خصوص یشهرستان یتعاون یهاشرکت نیمجمع ب یبرگزار وهیاست و هنوز در خصوص ش

 .دیایبه وجود ب ریسهام عدالت تأخ یموجب شده در آزادساز نیدولت، اختالف نظر وجود دارد و ا

ها، دولت بدون شرکت نیاست که به اعتقاد ا نیو دولت، ا یشهرستان یتعاون یهاشرکت نیب یاصل اختالف

 یگذارهیسرما یهاشرکت تیریگرفتن مد اریمجمع و در اخت یبه دنبال برگزار ،ینامه آزادساز نیآئ تیرعا

 رهیمد ئتیتخاب هو ان یمال یهاتصور دییتأ ه،یسرما شیافزا ندیفرا یاست؛ چرا که دولت بدون برگزار یاستان

ه مدنظر دولت هستند، ک یکردن سهام آنها نموده تا افراد یاقدام به معامالت ،یاستان یگذارهیسرما یهاشرکت

ولت معتقد است انتخاب شوند. در مقابل د رهیمد ئتیه یکرده و بتوانند به عنوان اعضا یداریسهام را خر نیا

 یگذارهیسرما یهاشرکت یمجمع را، عدم همکار یاقدام به برگزار لیو دل تعمل کرده اس یکه کامال قانون

 .کندیسهام عدالت، عنوان م یدر آزادساز عیبر تسر یرهبر دیمجمع و تأک یبرگزار یبرا یاستان

ده و به گره مجامع دچار چالش است و هنوز به طور کامل انجام نشبحث برگزار  ،یکنون طیهر حال در شرا به

 فیتکل نییحاضر در سبد سهام عدالت تع یربورسیغ یهاهنوز شرکت گر،یشده است. از طرف د لیتبد یکور

 : ردیدر دستور کار قرار گ ریاست اقدامات ز یمسائل ضرور نیحل ا یاند. برانشده
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 دولت یگر یبه تداوم تصد یشرکت بورس 13 تیریجهت مد نگیهلد یریشکل گ نکهیتوجه به ا با (1

شرکت  13حذف و  ینامه آزادساز نیماده در آئ نیا دیشود، با یواگذار شده منتج م یدر شرکت ها

 یهاشوند و سپس در قالب شرکت رفتهیدر بورس پذ یرهبر یبند 8 هیبر اساس ابالغ یربورسیغ

 دند.به مردم واگذار گر یاستان یگذارهیسرما

 ،یحل قانونمرا یاز ط شیو پ یاستان یگذار هیسرما یهاشدن سهام شرکت یکه پس از معامالت یافراد (2

 دادن نداشته باشند. یامکان رأ رهیمد ئتیاند، در مجمع انتخاب هآنها اقدام کرده دینسبت به خر

انتخاب  را میکه روش مستق یشده، اجازه فروش سهام به سهامداران یزیو برنامه ر یجیصورت تدر به (3

 اریسهام خود را در اخت تیریل مدمشخص، مردم به طور کام یبازه زمان کیاند داده شود تا در نموده

 . رندیبگ

که  یمداراناز سها ابتیبه ن یاستان یهادر مجامع شرکت یشهرستان یتعاون یهاحضور شرکت امکان (4

 .را انتخاب نموده اند، فراهم شود میرمستقیروش غ

 

  



 

 

 5 سهام عدالت یاقدامات دولت در واگذار یبررس
 

 مطالب فهرست

 6 .............................................................................................................................................................................. مقدمه

 8 ........................................................................................................................ عدالت سهام یآزادساز ندیفرآ .1 فصل

 9 .......................................................................................... یسهامدار میمستق ریغ و میمستق روش انتخاب -1-1

 10 ................................................................................................................................ عدالت سهام فروش اجازه -2-1

 10 .......................................................................................................... عدالت سهام ییاجرا نامه نیآئ نیتدو -3-1

 10 ............................................................................ یاستان گذار هیسرما یها شرکت رهیمد ئتیه انتخاب -4-1

 12 .................................................................................................................................... عدالت سهام سود زیوار -5-1

 13 ........................................................................................................ عدالت سهام یآزادساز تیوضع نیآخر -6-1

 14 ................................................................................. عدالت سهام یآزادساز ندیفرا در یحواش و اختالفات .2 فصل

 14 ........................................................................................................... یمرکز یگذار سپرده شرکت نظرات -1-2

 15 ............................................................................................................. یشهرستان یتعاون یشرکتها نظرات -2-2

 18............................................................................... عدالت سهام یآزادساز ندیفرا در مشکالت یبند جمع .3 فصل

 20 ....................................................... عدالت سهام یآزادساز ندیفرآ در عیتسر یبرا یاصالح یشنهادهایپ .4 فصل

 21 .............................................................................................................................................................................. منابع

 22 .................................................................................................. عدالت سهام یآزادساز ییاجرا نامه نییآ -وستیپ

 

 فهرست جداول

 11 ................................................................................................................. در بورس یاستان یگذار هیسرما یشرکت ها تیوضع 1جدول 

 

  




