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 خالصه مدیریتی

یع گردید. میلیون سهامدار توز 49شرکت بین  60سهام در آن و  آغاز شد 1385سال یل طرح سهام عدالت از اوا

ح آزادسازی شود. این شرکت ها پس از تصفیه در اختیار سهامداران قرار گیرد و به اصطالسهام در ابتدا قرار بود 

های ز شرکتارار بود از محل سود حاصل سال زمان در نظر گرفته شده بود و ق 10برای تصفیه این سهام نهایتا 

تغییراتی  ا در عمل باام گردد؛ارزش سهام عدالت تصفیه موجود در سبد سهام عدالت )شرکت های سرمایه پذیر( 

امل سهام انجام کاز آن کم شدند، تصفیه  و بعضی از شرکت ها به آن اضافه یا که در سبد سهام عدالت اتفاق افتاد

خیر و از سال سال تأ 4اتفاق نیفتاد. در نهایت بحث آزادسازی سهام عدالت با  1395نگرفت و آزادسازی در سال 

رکت ش 49سهام سازی زاداردیبهشت ماه، آ 9رهبری در اساس ابالغیه  شروع شد. در این سال دولت بر 1399

 .قرار داددر دستور موجود در سبد سهام عدالت را 

ین موضوع به اما کماکان ا، ردیبهشت ماه سال پیش آغاز گردیدهاز ا سهام عدالت که بحث آزادسازیاین با وجودی

کت از سبد شر 13اول اینکه هنوز  :ل اصلی وجود دارددر آزادسازی سهام عدالت دو مشکسرانجام نرسیده است. 

ینگ تشکیل عدالت باید یک هلدها بر اساس آئین نامه آزادسازی سهام عدالت غیربورسی هستند و برای آن سهام

اید هیئت دوم اینکه ب شرکت غیربورسی مشخص نیست. 13تا کنون این هلدینگ ایجاد نشده و تکلیف گردد؛ اما 

ها های سرمایه پذیر به این شرکتد تا پس از آن مدیریت شرکتگذاری استانی تشکیل شوسرمایههای مدیره شرکت

ت و هنوز در های استانی سهام عدالت نیز تا کنون انجام نگرفته اسگردد. برگزاری مجمع انتخاب شرکت واگذار

ر اختالف نظ ،و دولتسازمان خصوصی سازی  های تعاونی شهرستانی وخصوص شیوه برگزاری مجمع بین شرکت

 موجب شده در آزادسازی سهام عدالت تأخیر به وجود بیاید. این وجود دارد و

، دولت بدون رعایت هااین شرکتاین است که به اعتقاد های تعاونی شهرستانی و دولت، اصلی بین شرکتاختالف 

؛ گذاری استانی استهای سرمایهگرفتن مدیریت شرکت آئین نامه آزادسازی، به دنبال برگزاری مجمع و در اختیار

های ی مالی و انتخاب هیئت مدیره شرکتهارایند افزایش سرمایه، تأیید صورتف برگزاریدولت بدون  چرا که
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این سهام را  ،نموده تا افرادی که مدنظر دولت هستند سهام آنها، اقدام به معامالتی کردن گذاری استانیسرمایه

در مقابل دولت معتقد است که کامال قانونی و بتوانند به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند.  ردهخریداری ک

گذاری استانی برای برگزاری های سرمایهرا، عدم همکاری شرکتبرگزاری مجمع  اقدام بهعمل کرده است و دلیل 

 .کندعنوان میتسریع در آزادسازی سهام عدالت،  برمجمع و تأکید رهبری 

به گره  و نشدهبحث برگزار مجامع دچار چالش است و هنوز به طور کامل انجام  ،به هر حال در شرایط کنونی

لیف های غیربورسی حاضر در سبد سهام عدالت تعیین تکدیگر، هنوز شرکت از طرفکوری تبدیل شده است. 

  گیرد: مسائل ضروری است اقدامات زیر در دستور کار قراراند. برای حل این نشده

  ر شرکت بورسی به تداوم تصدی گری دولت د 13با توجه به اینکه شکل گیری هلدینگ جهت مدیریت

غیربورسی  شرکت 13شرکت های واگذار شده منتج می شود، باید این ماده در آئین نامه آزادسازی حذف و 

گذاری سرمایه هایبندی رهبری در بورس پذیرفته شوند و سپس در قالب شرکت 8بر اساس ابالغیه 

 استانی به مردم واگذار گردند.

 و پیش از طی مراحل قانونی انیهای سرمایه گذاری استافرادی که پس از معامالتی شدن سهام شرکت ،

 اند، در مجمع انتخاب هیئت مدیره امکان رأی دادن نداشته باشند.نسبت به خرید آنها اقدام کرده

 جازه فروش سهام به سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده، ا

ند داده شود تا در یک بازه زمانی مشخص، مردم به طور کامل مدیریت سهام خود را در اختیار اهنمود

 بگیرند. 

 که یسهامداران از ابتین به یاستان یهاشرکت مجامع در یشهرستان یتعاون یهاشرکت حضور امکان 

  .شود فراهم اند، نموده انتخاب را میرمستقیغ روش
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 مقدمه( 1
های کتشرتوسط رهبری ابالغ گردید. بر همین اساس واگذاری  1384خردادماه  اوایل 44سیاست های کلی اصل 

اجرای  ها،ذاریاین واگتسریع در یکی از عوامل . سرعت گرفت ،که تا پیش از آن به کندی در حال انجام بود دولتی

 سهام عدالت بود. طرح 

ر عمل داما نیز وجود داشت،  44های اصل در قوانین و مصوبات قبل از ابالغ سیاست عدالت طرح سهام هرچند

ور رئیس جمه پاسخ بهرهبری در  این طرح پس از درخواست رئیس جمهور وقت و موافقت رهبری اجرایی شد.

 کردند: تعیینسهام عدالت  طرح اجرای زیر را برای ، شرایط1385تیرماه  12وقت در تاریخ 

 44 اصل کلی های سیاست (ج) بند در ابالغی واگذاری قابل سهام از درصد 50 تا اقساطی فروش با -1

 .گردد می موافقت شهرستانی های تعاونی از متشکل استانی گذاریسرمایههای شرکت قالب در

 گردد. تعیین بورس در سهام قیمت -2

 ساله ده طتقسی دوره با واگذاری سهام قیمت در تخفیف درصد 50 درآمدی پایین دهک دو مورد در -3

 .است مجاز

 رمایهس بازدهی افزایش جهت و شده پذیرفته بورس در دولت کمک با استانی گذاریسرمایه هایشرکت -4

 .نمایند فعالیت تجارت قانون اساس بر خود

 گذاریهسرمای شرکت اختیار در واگذاری مشمول سهام استان، هر تعاونی های شرکت اعضای نسبت به -5

 گیرد. قرار استان

 یا و پرداخت آن اقساط که میزانی به بورس در استان گذاریسرمایه هایشرکت سهام فروش و خرید -6

 .است مجاز ،شده واقع تخفیف مورد

 روستاییان و هگرفت انجام دقیق و علمی کارهای و ساز با درآمدی پایین دهک دو در واقع افراد شناسایی -7

 د.گیرن قرار ویژه توجه مورد
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 اگذاریو مشمول های شرکت در دولت های گری تصدی تداوم یا افزایش موجبات نباید حطر اجرای -8

 .گردد

 اماتاقد هنوز ،44اصل کلی های سیاست ابالغ از توجهی قابل مدت گذشت به توجه با است تذکر شایسته

 اییدنم مقرر لذا است، نگرفته صورت کارآفرینی و گذاری سرمایه توسعه جهت ملی فراخوان و اجرایی

 تحرک و رونق زمینه وقت فوت بدون و گرفته برعهده را 44 اصل اجرای کامل مسئولیت قوی، ستادی

 فراگیر و بهجان همه رسانی اطالع .نماید فراهم ملی های سرمایه و نیروها همه کارگیری به با را اقتصادی

 رکا و کسب فضای بهبود و گذاری سرمایه به عموم تشویق خاص، های گروه خواری ویژه از دوری جهت

 .است تاکید مورد کشور

ثروت خانوار  آئین نامه اجرایی افزایش 1385آبان  28شرایط تعیین شده توسط رهبری، دولت در  این با توجه به

رگه یک میلیون بمردم ایران  از میلیون نفر 49در قالب این طرح ب و اجرایی نمود. یا همان سهام عدالت را تصوی

ه خود اختصاص سازی ها را بدرصد از خصوصی 40تومانی سهام عدالت دریافت نمودند. سهام عدالت اعطایی، تقریبا 

ول زمان طشرکت بزرگ دولتی بود. البته سبد شرکت های موجود در سهام عدالت در  60سهام داده و متشکل از 

شرکت بزرگ  49 بادر نهایت سبد سهام عدالت  ؛ تاکم شد یا از آنهایی به آن اضافه دچار تغییراتی شد و شرکت

 ی هستند.شرکت غیربورس 13شرکت بورسی و  36شرکت،  49از این  در حال حاضر دولتی تشکیل شود.

های سیاست قانون اجرای 35ماده  همچنین تصریحشرایط تعیین شده در ابالغیه رهبری و با  عدالت مطابقسهام 

گذار های سرمایههای تعاونی شهرستانی و شرکت، در قالب شرکتگردیدتصویب  1386بهمن  8که  44کلی اصل 

و همچنان شد ل ام عدالت به نمایندگی از مردم تشکیاین ساختار برای مدیریت سهاستانی به مردم واگذار گردید. 

 .وجود دارد

از تخفیف  پاییندهک  2در طرح سهام عدالت  ؛آخرین نکته در خصوص سهام عدالت مدل تصفیه ارزش سهام است

بر اساس  کردند.دهک بعدی باید تمام ارزش سهام عدالت را پرداخت می 4درصدی برخوردار شده بودند و  50

های موجود در سبد سهام عدالت انجام شود و پس قرار بود تصفیه ارزش سهام عدالت از محل سود شرکت ،قانون
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قانون  و معامله سهام خود اقدام نمایند.نسبت به اعمال حق مدیریت  بتوانندسهامداران  یعنی آن آزاد شود،از 

سهام  مراحل واگذاری کاملیعنی  ،سال تعیین کرده بود 10حداکثر زمان برای تصفیه ارزش سهام عدالت را 

درصد از سهام عدالت دو دهک ابتدایی  50 ،بر اساس قانون ضمن آنکهشد. می انجام 1395تا سال  بایستی نهایتا

و آزادسازی  انجام نشددر عمل موارد مقرر  با این حال،. قابل آزادسازی بود ، از همان ابتدابه دلیل اعطای تخفیف

 به تاخیر افتاد. 1399سهام عدالت تا سال 

 زادسازی سهام عدالتآفرآیند ( 2

تاد که به اف 1396اتفاق مهمی در سال  . اما پیش از آن،شروع شد 1399سال  ازآزادسازی سهام عدالت فرآیند 

 1396است. در سال حق سهام داران گردیده  باعث تضییع شود واعتقاد برخی از کارشناسان تخلف محسوب می

ضر در های حاساله برای تصفیه ارزش سهام عدالت، دولت اعالم نمود سود حاصل از شرکت 10پس از پایان زمان 

ابقی ارزش مرا تصفیه نموده است و هر یک از سهامداران باید  مدنظر ارزشاز سبد سهام عدالت در حدود نیمی 

ر نگرفت و اکثریت توسط مردم مورد استقبال قرا این موضوعالبته . را به حساب خزانه دولت واریز نمایندخود سهام 

 سهامداران، مابقی پول را واریز نکردند. 

. پس پس گرفتم دولت پس از بازه زمانی تعیین شده برای واریز پول، تقریبا نیمی از سبد سهام عدالت را از مرد

وده یا مابقی پول جزو دو دهک ابتدایی بگروه اول  د:شدناز این اقدام دولت، سهامداران عدالت به دو گروه تقسیم 

ه مابقی پول را واریز بودند ک افرادیدوم  گروه .برگه سهم یک میلیون تومانی داشتند؛ این افراد را واریز کرده بودند

 هزار تومانی داشتند. 532نکرده و برگه سهم 

درصد سهام  کنند که دولت نبایددانسته و بیان می عالوه بر اینکه بعضی کارشناسان و مسئولین این اقدام را تخلف

در  ،هاتعدادی از شرکتای دیگر معتقدند کرد، عدهباقیمانده، بلکه مابقی حق خود به صورت ریالی را برداشت می

 است. نشدهحاظ ساله برای تصفیه آنها ل 10به سبد سهام عدالت اضافه گردیده و زمان  1392تا  1388بازه زمانی 
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تعیین  ردممدر اختیار و مقادیر سهام عدالت  سبد، پیش آمدهبا وجود نظرات و حواشی  1396به هر حال در سال 

پس از  1399در سال اما  اتفاقی نیفتاد. 1399در راستای آزادسازی سهام عدالت تا سال  هرچند ؛تکلیف گردید

 ت.در دستور کار دولت قرار گرف این اقدام ،تأکیدات چندباره رهبری

پاسخ به این  در. ایشان خواستار شداز رهبری ا ای اجازه آزادسازی سهام عدالت ردولت در نامه ،در این سال

 :ندبه دولت داد آزادسازی رااجازه  وصادر  1399دوم اردیبهشت  تاریخ در ابالغیه زیر را ،درخواست

ترش سهام عدالت با هدف گسقانون اساسی در قالب  44در پی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل »

وط در و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، انتظار این بود که توسط مسئولین مرب عدالت اجتماعی

 رایبهر چه سریعتر مقدمات الزم  12/4/1385ابالغی  گانه 8های مختلف با اجرای دقیق مواد دولت

جرایی تهیه گردیده و آیین نامه های ا مآزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراه

الیفی که به به تک و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل

 :عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می شود

های ت مستقیم سهام شرکتدارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکی -1

 .نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند پذیر را انتخابسرمایه

تدوین و  عالی بورسمقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای -2

 .های اجرایی الزم االجراستمصوبات برای کلیه دستگاه تصویب شود. این

عالی بورس موظف است ضمن های سرمایه گذاری استانی، شورایسهام باقیمانده در شرکتسبت به ن -3

ورود  های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هر چه زودتر زمینهماندگاری صاحبان سهام در شرکت تشویق

 .بورس فراهم نماید ها را درآن شرکت
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و به  واگذاری این سهام پیش آمده است،با توجه به تاخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف 

ه زودتر هر چه سریعتر مردم از منافع سهام خود، الزم است دولت محترم هر چ دلیل ضرورت بهره مندی

 «.ددر بندهای سه گانه فوق را به عمل آور اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور

د موضوع تأکید بر چن آمده در آزادسازی سهام عدالت، ضمن انتقاد نسبت به تأخیر به وجود ابالغیهاین رهبری در 

بین سهامداری  داشتند. اول اینکه تعیین قیمت باید در بورس انجام پذیرد، دوم اینکه سهامداران امکان انتخاب

ن را از طریق مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند، سوم اینکه دولت مقررات الزم برای انتقال سهام به سهامدارا

گذاری های سرمایهدولت باید مردم را نسبت به باقی ماندن در شرکت چهارم اینکه عالی بورس تدوین نماید،شورای

م از منافع سهام یعنی روش غیرمستقیم تشویق نماید و در انتها، باید هر چه سریعتر آزادسازی انجام گیرد تا مرد

 مند شوند.خود بهره

 یسهامدار میمستق ریغ و میمستق روش انتخاب

 10بازه زمانی  ، سازمان خصوصی سازیسهام عدالت آزادسازیرهبری در خصوص یک هفته پس از ابالغیه 

غیرمستقیم  و بین روش مستقیمدر سامانه سهام عدالت سهامداران  تا خرداد ماه را تعیین نمود 10اردیبهشت تا 

مدیریت سهام  ،اه تمدید شد. در روش غیرمستقیمخرداد م 29تا  انتخاب نمایند. البته این بازه زمانی سهامداری

خود  سهامداران مدیریت سهامگرفت و در روش مستقیم های استانی سهام عدالت انجام میعدالت توسط شرکت

 را بر عهده داشتند.

اب کردند. سهامداری را انتخ میلیون نفر روش غیرمستقیم 30و  میلیون نفر روش مستقیم 19در این مدت حدود 

نشده بود و  تهیهلت هنوز آئین نامه آزادسازی سهام عدا بازه زمانی،در این  که ته باید به این نکته اشاره کردالب

 ها وجود داشت.ابهامات زیادی در خصوص سهامداری مستقیم و غیرمستقیم و مزایا و معایب هر یک از روش
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 عدالت سهام فروش اجازه

ها اجازه ها و بانکتیرماه از طریق کارگزاری 14از  ،انتخاب نموده بودندافرادی که روش سهامداری مستقیم را 

ماه در  2متر از درصد دیگر از این سهام، در ک 30درصد از سهام خود را یافتند و در ادامه اجازه فروش  30فروش 

فروش سهام ، ز شدآغا سقوط بازار سهام 1399. اما از آنجا که اواخر مرداد مرداد ماه به افراد داده شد 19تاریخ 

 . صادر نشده استاجازه فروش این سهام از آن زمان تاکنون، و  گردیدعدالت متوقف 

ارد برگه سهم میلی 8هزار نفر بیش از  250میلیون و  3 حدود زمانی که امکان فروش سهام عدالت وجود داشت،در 

 هزار میلیارد تومان از سهام خود را فروختند. 13.6معادل 

 عدالت سهام ییاجرا نامه نیئآ نیتدو

نتهای خرداد و تا ا داده شده بوداردیبهشت اجازه آزادسازی سهام عدالت  9در  طبق ابالغیه رهبری،با این که 

در نهایت د. ینگردآئین نامه آزادسازی سهام عدالت تدوین  تا این زماناما  گردید،وضعیت شیوه سهامداری مشخص 

به تصویب رساند  1399مرداد  4ا در رسهام عدالت  اجراییآئین نامه  ،ماهه 2تقریبا عالی بورس با تأخیر شورای

تمرکز  ،دشیوه آزادسازی سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب نموده بودن برکه بخش عمده آن 

 ت.شده استنظیم گردید که در پیوست این گزارش آورده  تبصره 32ماده و  22 این آئین نامه در .داشت

برای مدیریت  تشکیل هلدینگی»می توان به آن اشاره کرد،  اجرایی سهام عدالت مهمترین نکاتی که در آئین نامه

وراق گذاری استانی و پذیرش آنها در بورس اهای سرمایهشرکتشیوه تعیین تکلیف »و  «های غیربورسیشرکت

 است. «بهادار

 یاستان گذار هیسرما یها شرکت رهیمد ئتیه انتخاب

های گام دیگری که دولت برای آزادسازی سهام عدالت پس از ابالغ آئین نامه اجرایی برداشت، به شرکت

در این گام در ابتدا و بر اساس اختیاری که در آئین نامه به شرکت گذاری استانی مربوط می شود. سرمایه

ها گذاری استانی انجام گرفت تا این شرکتسرمایههای گذاری مرکزی داده شده بود، افزایش سرمایه شرکتسپرده

 در بورس شوند. سهامآماده برگزاری مجمع فوق العاده برای تعیین هیئت مدیره و در ادامه عرضه 
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گذاری استانی در شرکت سرمایه 3 سهام تنها 1399اسفند  20، تا های وزارت اقتصادمدیرکل امور استانبه گفته 

ها پس مه، شرکتآئین نا 7شدند. این در حالی است که بر اساس ماده قی معامله میو ماب هبورس قابل معامله نبود

های مالی حسابرسی ند حداکثر ظرف یک ماه به تهیه و تکمیل آخرین صورتبود موظف 6از اجرای کامل ماده 

ها ین شرکتاشده برای پذیرش در بورس بپردازند و پس از آن حداکثر ظرف یک ماه امکان معامله در بورس برای 

 فراهم شود.

ست. همانطور در جدول زیر زمان معامالنی شدن این شرکتها در بازار سرمایه و وضعیت کنونی آنها آورده شده ا

های صورت تعدادی از این شرکت ها در شرایط کنونی به دلیل عدم ارائه اطالعات و تأیید ،شودکه مشاهده می

 اند. مالی متوقف گردیده

 وضعیت کنونی معامالتی تاریخ اولین معامله شرکتنام  ردیف

 ازب 99آبان  27 شرکت سرمایه گذاری استان گیالن 1

 ازب 99مهر  16 شرکت سرمایه گذاری استان گلستان 2

 متوقف 99مهر  15 شرکت سرمایه گذاری استان ایالم 3

 متوقف 99آبان  27 شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان 4

 متوقف 99مهر  27 شرکت سرمایه گذاری استان یزد 5

 باز 99آبان  27 شرکت سرمایه گذاری استان همدان 6

 باز 1400اردیبهشت  27 شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان 7

 متوقف 99مهر  2 شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی 8

 متوقف 99آذر  3 شرکت سرمایه گذاری استان مازندران 9

 باز 99آبان  27 سرمایه گذاری استان لرستانشرکت  10
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 متوقف 99مهر  30 شرکت سرمایه گذاری استان کهکیلویه و بویر احمد 11

 باز 99آذر  3 شرکت سرمایه گذاری استان کرمان 12

 باز 99مهر  12 شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه 13

 متوقف 99آبان  27 شرکت سرمایه گذاری استان 14

 باز 99شهریور  26 شرکت سرمایه گذاری استان قم 15

 متوقف 99آذر  10 شرکت سرمایه گذاری استان فارس 16

 باز 99آذر  3 شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان 17

 باز 99مهر  6 شرکت سرمایه گذاری استان زنجان 18

 باز 99آذر  10 شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی 19

 باز 99آذر  3 سرمایه گذاری استان خوزستانشرکت  20

 باز 99شهریور  29 شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی 21

 باز 99شهریور  26 شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی 22

 متوقف 99مهر  20 شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر 23

 متوقف 99 آبان 27 شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی 24

 باز 99دی  20 شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 25

 متوقف 99مهر  9 شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل 26

 



اندیشکده اقتصاد مقاومتی –بررسی اقدامات دولت در واگذاری سهام عدالت  - 14000501نظارتی گزارش   

13 

 

سازی سهام عدالت اما آئین نامه آزاد ،شرکت سرمایه گذاری استانی با این که در بازار سرمایه پذیرش شده اند 26

برگزاری ها، کتاست. بر اساس آئین نامه، پیش نیاز معامالتی شدن این شربه درستی اجرا نگردیده در خصوص آنها 

 مجمع و انتخاب هیئت مدیره در گام اول و در ادامه افزایش سرمایه و تأیید صورت های مالی است.

در بازار سرمایه معامالتی  1399اسفند ماه  20شرکت تنها شرکت سرمایه گذاری استانی هرمزگان پس از  26از 

اند. این در حالی است شدهشرکت دیگر قبل از این تاریخ در بازار سرمایه پذیرش و معامالتی  25یده است و گرد

اما به گفته  ،اولین جلسه مجمع به منظور انتخاب هیئت مدیره قرار بوده برگزار شود 1399اسفند ماه  20که در 

، مجمع هیچ اوراق بهادار یمرکز یگذارسپرده شرکت کیالکترون مجامع کپارچهیدرگاه  ریمدآقای پویا خاوری 

 شرکت سرمایه گذاری استانی در آن تاریخ تشکیل نگردیده است.  28یک از 

ردیبهشت ا 18تاریخ بعدی که برای انتخاب هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری مرکزی تعیین گردیده بود،  

یما برگزار دشرکت سرمایه گذاری استانی از طریق سامانه  18بود که در این تاریخ مجمع الکترونیک  1400ماه 

مدیره انتخاب  رصد بود، در این مجامع هیئتد 50گردید اما به دلیل اینکه تعداد افراد حاضر در مجمع کمتر از 

ست و در درصد ا 1. به گفته آقای خاوری بیشترین افرادی که در این مجامع شرکت داشته اند، در حدود نشد

 مابقی آن ها کمتر از یک درصد سهامداران در مجمع انتخاب هیئت مدیره شرکت داشته اند. 

هنوز  هم شامل تهران، البرز و سمناناستان  3برگزار نشد و  استان 10مجامع  1400اردیبهشت  18در تاریخ 

زار نشده است. در و در نتیجه برای آنها مجمعی برگ اندخود را به اتمام نرسانده رشیپذ یحقوق یکارها ندیفرا

و  شدهنشرایط کنونی با وجودیکه هنوز مجمع انتخاب هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی برگزار 

سهام عدالت  که خالف آئین نامه آزادسازی شدهشرکت استانی معامالتی  26هیئت مدیره آنها انتخاب نشده، اما 

 است.

https://khabarban.com/a/32049380
https://khabarban.com/a/32049380
https://khabarban.com/a/32049123
https://khabarban.com/a/32049123
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 عدالت سهام سود زیوار

دالت را به گذاری استانی به عنوان نهاد واسط سود سهام عهای سرمایهتا قبل از آزادسازی سهام عدالت، شرکت

 ولیتمسئ گذاری مرکزیپس از آزادسازی سهام عدالت، شرکت سپرده. نمودندطور ساالنه بین مردم تقسیم می

از طریق  وگذاری استانی گرفت و این کار را به صورت متمرکز های سرمایهواریز سود سهام عدالت را از شرکت

مند شوند باید خواستند از سود سهام عدالت خود بهرهتمام افرادی که می ،سامانه سجام انجام داد. در روش جدید

 نمودند.حتما در سامانه سجام ثبت نام می

جمیع و در سازمان بورس به منظور توزیع سهام عدالت در ابتدا سودهای حاصل از شرکت های سرمایه پذیر را ت

ود سهام عدالت ادامه آن را از طریق سامانه سجام بین تمام سهامداران عدالت توزیع می کند. البته در توزیع س

ب تأخیر در شرکت های سرمایه پذیر به موقع سود خود را در اختیار سازمان بورس قرار نمی دهند که موجبعضا 

 واریز سود سهام عدالت می شود.

 عدالت سهام یآزادساز تیوضع نیآخر

و  دارندنحق مدیریت و فروش سهام خود را سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب نمودند  ،در شرایط کنونی

ا انتخاب های حاضر در سبد سهام عدالت با دولت است. سهامدارانی که روش غیرمستقیم رمدیریت شرکت همچنان

گذاری استانی های سرمایهبرگزاری مجمع فوق العاده و انتخاب هیئت مدیره شرکت گیر و داردر بودند نیز نموده 

 الت با دولت است.های حاضر در سبد سهام عدهستند. در این بخش هم همچنان مدیریت شرکت

که  شرکت غیر بورسی است 13بخش دیگری که در آزادسازی سهام عدالت هنوز تعیین تکلیف نگردیده است، 

کت هلدینگ تحت مدیریت یک شر 1399در خرداد ماه  ،  قرار بود طی یک ماه پس از ابالغ آئین نامه آزادسازی

در اختیار نیز کماکان ها نگردیده و مدیریت این شرکت مرکزی قرار بگیرند اما تا این زمان شرکت هلدینگ ایجاد

 دولت است. 
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 عدالت سهام یآزادساز ندیفرا در یحواش و اختالفات( 3

مرکزی به عنوان  گذاریسپردهشرکت . به وجود آمدی مختلفدر فرایند آزادسازی سهام عدالت اختالفات و حواشی 

های تعاونی شرکتاما  انجام شده است؛قانون است آزادسازی مطابق با معتقد  در این فرآیند نماینده دولت

که روند آزادسازی ند معتقد ،1شوندگذاری استانی محسوب میهای سرمایهکه به عنوان جزئی از شرکت شهرستانی

 است. در ادامه نظرات هر یک از دو گروه برای فهم محل اختالفات آورده شده است. بود دارای اشکاالتی

 یمرکز یگذار سپرده شرکتظرات ن

سهام  تیریانتقال مد یابعد از فرمان رهبر معظم انقالب در راستگذاری مرکزی مطابق با گزارش شرکت سپرده

ر از یک و در کمت سهام مذکور به آحاد مردم شروع شد یواگذار ، کار1399سال  بهشتیعدالت به مردم در ارد

نحوه  م،یرمستقیو غ میدو روش مستق انیسهامدار، از م ونیلیم 49هفته سامانه سهام عدالت آماده گردید تا 

 یش سهامداررو هیو بق میمستق ینفر روش سهامدار ونیلیم 19 ان،یم نیسهام خود را انتخاب کنند. از ا تیریمد

 را انتخاب کردند. میمستق ریغ

انتقال سهام  و یامکان واگذار ،که روش سهامداری مستقیم را انتخاب نموده بودندمیلیون نفری  19در ادامه به 

هام واگذار مقدار س نیارزش ا .درصد سهام خود را فروختند 60تا  30نفر حدود  ونیلیم 3.2حدودا  اده شد کهد

گرفت تعیین م میآئین نامه باید انجا که بر اساسها گام بعدی واگذاری تومان محاسبه شد. اردیلیهزار م 13شده، 

سهامداران،  زانیبر اساس مسبد سهام عدالت این منظور در ابتدا به گذاری استانی بود. های سرمایهتکلیف شرکت

 یگذارهیسرما یهاشرکت ییانتقال دارا، آزادسازی یبعد مرحله. شد میتقس یاستانگذاری شرکت سرمایه 31 نیب

ی استانی گذارهای سرمایهچرا که انتخاب هیئت مدیره شرکت ،مواجه شد ییبه مردم بود که با چالش ها یاستان

 با موفقیت انجام نگرفت.

                                                           
 قالب در 44 اصل کلی های استسیج  بند در ابالغی واگذاری قابل سهام از درصد 50 تا اقساطی فروش باماده ای رهبری برای سهام عدالت:  8فرمان   1بند  1

 .گردد می موافقت شهرستانی های تعاونی از متشکل استانی گذاری سرمایه هایشرکت
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گذاری های سرمایهشرکت در بعضیبه عدم برگزاری مجمع انتخاب هیئت مدیره به منظور حل این مسئله و با توجه 

أکید رهبری مبنی تمرکزی با توجه به اختیاراتی که آئین نامه داده بود و با توجه به  شرکت سپرده گذاریاستانی، 

 های استانی نمود.بر بهره مندی هر چه سریع تر مردم از منافع سهام عدالت، اقدام به برگزاری مجمع شرکت

کرد و  را تعیین 99اسفند ماه  20 تاریخبرای انتخاب هیئت مدیره  گذاری مرکزی شرکت سپردهبر این اساس 

به دلیل سه، برای این جل در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی برگزاری منتشر نمود. هابرای برگزاری این مجمع

عیین شد تا ای از دولت تهای تعاونی نسبت به برگزاری مجمع اقدام نکردند، در ابتدا هیئت رئیسهاینکه شرکت

ستان برگزاری ا 16استان،  31از تعیین شده  در تاریخ این با وجود مجمع انتخاب هئیت مدیره را اداره نماید.

ریق قوه طهای تعاونی شهرستانی از ها شرکتمجمع را قبول نداشتند و جلسه ای تشکیل ندادند. در این استان

مرحله ال و جلسه دعوتنامه ها ارسنیز که در بقیه استان ها  برگزاری مجمع را ندادند.قضائیه و دادستانی اجازه 

ها ین استاناطبق قانون تجارت باید مجمع ، به حد نصاب نرسید ، از آنجا که جلسات مذکوراول مجمع برگزار شد

 مجمع برگزار شده و هیئت مدیره انتخاب شود. ،و در این مرحله با هر تعدادیشد میتجدید 

اما در این  ،دبرگزار شو 1400یبهشت ارد 18که جلسه مجمع استان ها در بود در مرحله دوم قرار بر این بنابرین 

در  د.های تعاونی شهرستانی مخالفت کردند و مانع برگزاری جلسه مجمع شدنتعدادی از شرکت مجددامرتبه 

 استان مجمع خود را برگزار نکردند. 13 مرحلهدر این  نهایت

بر اساس منویات رهبری و قانون عمل کرده و اگر در  که کامالگذاری مرکزی معتقد است در واقع شرکت سپرده

در کنار اینکه شرکت سپرده گذاری  بوده است. 44جایی اقدامی انجام داده، حتما با مجوز شورای عالی اصل 

مرکزی، عدم برگزاری مجمع توسط خود شرکت های سرمایه گذاری استانی و تأکید رهبری بر تسریع در آزادسازی 

دارد و معتقد است که تمام بسترها برای برگزاری مجمع انتخاب هیئت مدیره عنوان می لیلرا د سهام عدالت

های گذاری استانی و شرکتهای سرمایهبعضی شرکت وجود این،برگزاری درست مجمع را ایجاد کرده است. با 
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ی و سازمان بازرسی تعاونی شهرستانی در برگزاری این مجامع اخالل ایجاد کرده و با شکایاتی که به دادستان

 اند.شدهمردم  مانع برگزاری مجمع و انتفاع ،اندداشته

 یشهرستان یتعاون یهاشرکت نظرات

که از سهامداران عدالت تشکیل شده و به نمایندگی از آنها سهامدار شرکت های های تعاونی شهرستانی شرکت

گذاری مرکزی تخلفات شرکت سپردهآزادسازی سهام عدالت، معتقدند در فرایند سرمایه گذاری استانی هستند، 

 2زیر را داشته است:

 به توجه بدون یساز یخصوص سازمان :سهامداران توسط میمستق روش انتخاب یبرا غیتبل و تمرکز 

 از دسته آن، بورس یعال یشورا مصوبات و یرهبر 9٫2٫99 مورخ عدالت سهام یآزادساز فرمان

 بازگشت دامجد ند،بود نموده میمستق روش نیجانش را یرمستقیمغ نهیگز مقرر، مهلت در که را یافراد

 در یهبرر که است یضرور نکته نیا به توجه. کرد لحاظ را میمستق یآزادساز روش آنها یبرا و زده

 یهاشرکت در مردم سهام یماندگار و میمستق ریغ روش تیارجح بر 9٫2٫99 هیابالغ 3 بند

 نموده هیصتو شتریب منافع لیدل به را میرمستقیغ روش انتخاب و داشتند دیتأک یاستان یگذارهیسرما

 ردهسپ شرکت و یساز یخصوص سازمان و عدالت سهام یآزادساز ستاد یسخنگو ،. با این اوصافاند

 مودهن غیتبل سهام یآزادساز یبرا را میمستق روش خود، یهاتیسا در بهادار اوراق یمرکز یگذار

 .اند

 نامه نییآ برخالف بهادار اوراق و بورس سازمان: یشهرستان یتعاون یهاشرکت حذف یبرا تالش 

 یهایتعاون حضور بدون نیااست یگذارهیسرما یهاترکش مجمع داشت راراص، عدالت سهام یآزادساز

 دستور با را العاده فوق یعموم مجامع نمود تالش منظور نیهم به. شود برگزار یشهرستان لتداع

 اعالم و دینما برگزار تجارت قانون تیرعا و مجامع فاتیتشر تیرعا بدون «هیسرما شیافزا» جلسات

                                                           
  "سهام عدالت یخالصه تخلفات آزادسا ز"با عنوان  یشهرستان یتعاون یکانون شرکت ها گزارش 2
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 شیافزا ثبت به نسبت مستقیما ،متخلفان با برخورد ضمن دستور، از استنکاف صورت در داشت

 بورس سازمان ،یاستان یگذارهیسرماهای شرکت رانیمد مقاومت از پس البته. کندیم اقدام هیسرما

 یقانون غیر بندی استناد به اماروی آورد  مجمع یبرگزار و یآگه انتشار و یقانون فاتیتشر تیرعا به

 سازمان از ها ییدارا انتقال و تحول و لیتحو» یعنی مهم و یدیکل یموضوع، نامه نییآ در

 انیع آن یط گفته شیپ ابهامات از یاریبس که «الزم یبررس و یحسابرس از پس یسازیخصوص

 ریپذهیسرما یهاشرکت از استان هر سهم ارزش و تعداد نیآخر تراز برگه کیئه ارا به صرفا را شدیم

 .کرد محدود یساز یخصوص سازمان توسط

 یهاشرکت و بورس سازمان انیم ها چالش نیتر مهم از یکی: نامه نیآئ 7 ماده مفاد تیرعا عدم 

 و تهران بهادار اوراق بورس شرکت یسو از نامه نییآ 7 ماده مفاد تیرعا عدم ،یاستان یگذارهیسرما

 یاستان یگذارهیسرما یهاشرکت نامه، نییآ بقط که چرا ،بوده است بهادار اوراق و بورس سازمان

 ،6 ماده جمله از قبل مواد تمام در شده ذکر اقدامات انجام از پس ماه کی ظرف حداکثر مکلفند

 یکی در رشیپذ منظور به شده یحسابرس ساالنه یمال یها ورتص نیآخر و مدارک هیته به نسبت

 ئتیه آن، تبصره 8 و 6 ماده در مقرر اقدامات هیکل جامان از قبلبا این حال،  .ندینما اقدام ها بورس از

 یبرخ یسو از رشیپذ استدرخو ارسال بدون ،یقانون ریغ در اقدامی تهران بورس شرکت رشیپذ

 هامس رشیپذ با و مطرح را هاشرکت نیا رشیپذ موضوع ،یاستان یگذارهیسرما یهاشرکت

 مثال به عنوان .دنمو موافقت تهران بهادار اوراق بورس دوم بازار در استانی یگذارهیسرماهای شرکت

می توان به شرکت سرمای گذاری استان خراسان جنوبی اشاره کرد که بدون درخواست در بورس 

 درج به نسبت بالفاصله، تخلف نیا با برخورد یجا به زین سبور سازمان نکهیا تر جالبمعامالتی شد. 

 نهیزم و اقدام تهران بهادار اوراق بورس دوم بازار یهانرخ فهرست در موصوف یهاشرکت نماد

 نیئآ نیهم قیدق یاجرا و الزم یها رساختیز یساز آماده بدون را ها شرکت سهام شدن یمعامالت

 تواند یم 6 ماده انجام از قبل بورس در هاشرکت نیا شدن یمعامالت از که یهدف .فراهم کرد نامه
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 یهایکرس هیکل بتوانند ازین مورد سهام حداقل دیخر با خاص یاعده که است نیا ،باشد داشته وجود

 به را مردم ییدارا تومان اردیلیم هزار صدها اختیار و یاستان یگذارهیسرما یهاشرکت رهیمد ئتیه

 .رندیبگ اریاخت در مکنم نهیهز حداقل با سال دو مدت

 امعمج یبرگزار: یاستان یگذارهیسرما یهاشرکت رهیمد ئتیه انتخاب مجمع قانون خالف یبرگزار 

 نییآ فخال بر شرکت، سهام شدن یمعامالت از بعد رهیمد ئتیه انتخابات یبرگزار دستور با یعموم

 عضو عنوان به شدن انتخاب سشان دادن دست از و خرد سهامداران حقوق عیتضی باعث و بوده نامه

 .شود یم رهیمد ئتیه

 طیشرا لیتسه عدالت سهام یواگذار از هدف: دیجد ساختار در یشهرستان یتعاون یها شرکت حذف 

 اصل یکل یها استیس گانههشت اهداف تحقق جهت طرح نیا بلکه نبوده، مردم توسط سهام فروش

 و تیکمال در مردم یواقع دادن مشارکت التعد سهام یواگذار از هدف عالوه هب. کرد کار به آغاز 44

 اهداف نیا .است ها ییدارا نیا منافع از مردم ماندگار یبرخوردار و یاقتصاد یها تیفعال تیریمد

 یمردم اقتصاد انیم که یتعاون اقتصاد سمت به حرکت و مردم یبرا یتعاون گسترده رچت جادیا با فقط

 29/1/1388 مصوب عدالت سهام عیتوز ییاجرا نامه نییآ 1 ماده 6 بند در .گردد یم محقق است

 دهید آن در ساختار نیا و شده دیتأک یشهرستان یتعاون یهاشرکت حضور بر 44 اصل یعال یشورا

 شود یم واگذار یاستان یگذارهیسرما یهاشرکت به که کشور یآمددر دهک شش هامس» :است شده

 یهاشرکت قیطر از را یاستان یهاشرکت سهام آن، غلبم ادلمع مزبور یها شرکت آن یازا در تا

 یعال یشورا. «ندینما واگذار( ها یتعاون یاعضا) مزبور سهام نیمشمول به یشهرستان عدالت یتعاون

 یهااستیس قتیحق در 4/5/1399 مصوب دالتع سهام یآزادساز ییاجرا نامه نییآ بیتصو با بورس

 9/2/1399 هیابالغ و 44 اصل های کلیسیاست قانون ،یرهبر 12/4/1385 مجوز ،44 اصل یکل

 .است کرده خارج عدالت سهام رهیزنج از را یشهرستان عدالت یها یتعاون و نموده نقض را رهبری

 تیریمد ،اند کرده انتخاب را میمستق ریغ تیریمد روش که عدالت سهامدار ونیلیم 30 دودح
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 طبق یتاناس گذاری سرمایه و یشهرستان یتعاون یها شرکت قیطر از را خود عدالت سهام یهاییدارا

 مردم و حذف رهیزنج نیا از ها یتعاون ف،موصو نامه نییآ در یول داد، خواهند انجام گذشته الرو

  .شدند یاستان یگذارهیسرما یها شرکت سهامدار میمستق بصورت

 عدالت سهام مجموعه به یبورس ریغ یها شرکت یواگذار: قانون با آشکار مخالفت در نگیهلد جادیا 

 ورصد از پس مغایر بود. یرهبر مجوز با هم و قانون با هم که بود بزرگ یتخلف دولت یسو از

 سبد زا دولت، به یبده التفاوت مابه بابت سهام از یبخش ،سهام عدالت مشموالن یبرا صورتحساب

 رکتش از یتعداد موجود، یبورس ریغ یهاشرکت خروج یجا هب مرحله نیا در. شد خارج ایشان سهام

 از بعد یحت یبورس ریغ یها شرکت دار دنباله داستان .گردید خارج سبد از یبورس ارزنده یها

 ادامه یابر یا بهانه را ها شرکت نیا دولت که چرا است یتنش پر موضوع زین عدالت سهام یآزادساز

 سهام اداره جهت ینگیهلد سیتأس با مذکور نامه نییآ در و داده قرار عدالت سهام در خود حضور

 قاتا ،یساز یخصوص سازمان از متشکل یموسس ئتیه را آن اداره تیمحور ،یبورس ریغ شرکت 13

 38 ماده ،12/4/8513 رهبری در مجوز 8 بند ریمغا اقدام نیا .است داده قرار یبازرگان اتاق و تعاون

 . است 9/2/1399 رهبری در هیابالغ 3 و 1 بند و 44 اصل قانون

 آزادسازی سهام عدالت فراینددر مشکالت جمع بندی ( 4

نامه آئین ابمرتبط  مواردبه  ،دسته اول مشکالت ؛دو دسته مشکل مطرح می شودفرایند آزادسازی سهام عدالت  در

ده در طراحی شبه عدم تعهد به گام های نیز مربوط است. دسته دوم مشکالت اجرایی آزادسازی سهام عدالت 

 شود. مربوط می 1399مرداد  12مصوب  آئین نامه اجرایی سهام عدالت

ندی رهبری ب 8آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت با ابالغیه  دسته اول مشکالت که به مغایرت های در

 زیر وجود دارد: و مسائل مشکالت ،مربوط می شود
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  شرکت غیر بورسی هلدینگی را ظرف  13اید برای مدیریت آئین نامه، سازمان خصوصی سازی ب 4در ماده

ها منجر خواهد مدت یک ماه تشکیل دهد که به نوعی به بقای مدیریت و تصدی دولت در این شرکت

مدت که باید ظرف  ابالغیه رهبری مغایرت دارد. البته تأسیس هلدینگ با وجودی 8شد. این تبصره با بند 

 3نشده است. انجامتا کنون ، یک ماه انجام می شد

  فتر مرکزی دگذاری استانی به غیر از های سرمایهتمام دارایی های شرکت آئین نامه، 4ماده  2در تبصره

های باید به مالکیت هلدینگ در بیاید. این کار به تضعیف شرکت ،میلیون تومان 500و حداکثر 

مسائل خاص خود از جمله گذاری استانی و تجمّع ثروت در یک شرکت منجر خواهد شد که سرمایه

 ت.ها به دولت را همراه خواهد داشوابستگی مجدد این شرکت

 یرت دارد، تبصره ایراد است و با قانون تجارت مغا دارایدر آئین نامه آزادسازی سهام عدالت  مورد دیگر که

م شود اما در بر اساس قانون تجارت باید با تشکیل مجمع فوق العاده انجاافزایش سرمایه  .است 6ماده  2

رهبری  غیه، مقرر شده افزایش سرمایه بدون رعایت ترتیبات قانونی اعمال شود. در ابال6ماده  2تبصره 

ست و این امورد نیاز جهت انتقال سهام داده شده  «مقررات»آزادسازی سهام عدالت، اجازه تدوین  برای

 نباید با آنها مغایرت داشته باشند. ،ات که در جایگاه پایین تری از قوانین هستندمقرر

 ر اشاره کرد:می توان به موارد زی ،در دسته دوم مشکالت که به عدم تعهد دولت به آئین نامه مصوب مربوط است

  های شرکتاست که به بحث تعیین تکلیف  6مهمترین ماده آئین نامه آزادسازی سهام عدالت ماده

گذاری استانی می پردازد. در اجرای این بند بین تعاونی های شهرستانی و دولت اختالفات زیادی سرمایه

                                                           
 اقتصااادی هااایفعالیت در گذاریساارمایه جهاات عااام سااهامی هلاادین  شاارکت یاا  بورساای  غیاار هایشاارکت ساهام ماادیریت منظااور بااه :4 ماااده 3

 .اسات اعتباار فاقاد هاا سباور از یکای در درج و پاذیرش از پای  تاا ماذکور شارکت ساهام معاملاه  .شاد خواهاد تشاکیل اساسانامه فعالیات موضاو 
 و معااادن صاانای   انی بازرگاا اتااا  و ایااران تعاااون اتااا  سااازی خصوصی سااازمان توساا  ماادیران اولااین و موساا  عنااوان بااه مااالی خبااره نفاار 5

 باورس عاالی شاورای باه تأییاد جهات و شاده انتخااب بهاادار  اورا  و باورس ساازمان توسا  ایيرفاه صااليیت تاییاد صاورت در ایاران کشااورزی
 عاادالت دسااهامسو محاال از مااالی وجااوه تخصاای  و تااامین بااه نساابت اساات مکلاا  سااازیخصوصی سااازمان .گردناادمی معرفاای بهااادار اورا  و
 .نمایاد اقادام عالیاتف او  ساا  در هزینههاا مادیریت و تأسای  امکاان جهات باه هلادین  شارکت باه میلیاردریاا  50 مبلا  باه گذشاته واتنسا

 بعادی مادیران انتخااب جهات العااده فاو  بطاور عاادی عماومی مجما  برگازاری باه نسابت شارکت  مادیران اولاین تأسای   از پا  مااه شا 

 .نمود خواهند اقدام
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شرکت های سرمایه گذاری استانی مجمع افزایش سرمایه و مجمع انتخاب شکل گرفت. به طوری که 

دنبال این شرکت ها را موجب شد دولت خودش بحث افزایش سرمایه و این هیئت مدیره را برگزار نکردند 

های تعاونی . در اجرای این مجامع به اعتقاد شرکتشودو پیگیر برگزاری مجمع انتخاب هیئت مدیره  نماید

که این منجر به انتخاب افراد از سهامداران ایجاد نشده است سهام عدالت، شرایط الزم برای حضور نیمی 

 ها خواهد شد.مدنظر دولت در هیئت مدیره شرکت

 لی که در حا ؛معامالتی شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی است، آئین نامه 6ل دیگر در ماده مشک

ها نهایتا ظرف شرکت اری مجمع انتخاب هیئت مدیره،و برگز 6باید پس از تکمیل ماده  7بر اساس ماده 

دیم س، تقیک ماه مدارک و آخرین صورت های مالی ساالنه حسابرسی شده را به منظور پذیرش در بور

 ،6دون اتمام ماده اما ب .مالتی شونداپذیرفته و معبورس تا در کردند میسازمان بورس و اوراق بهادار 

ه تخلف از تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس پذیرفته شده و معامالتی گردیده اند ک

ن اعضای خود را در تعیی ،ت مدیرهشود. تأثیر معامالتی شدن قبل از انتخاب هیئآئین نامه محسوب می

وانند های استانی را جمع کرده و بتسهام شرکت ،ایهیئت مدیره نشان می دهد چرا که ممکن است عده

 از هیئت مدیره کرسی بگیرند.

  موجود  سرمایه پذیرهای به عدم آزادسازی شرکت ، مربوطمشکل دیگر در فرایند آزادسازی سهام عدالت

هامداران سگذاری استانی و همچنین خود های سرمایهو انتقال مدیریت آنها به شرکت در سبد سهام عدالت

خصوصی  عباس و پاالیش تهران در اختیار سازمانرهمچنان مدیریت شرکت هایی مانند پاالیش بند است.

مالکیت به  صرفا ،در شرایط کنونیلذا  آزادسازی اتفاق نیفتاده است. آنها سازی است و هنور در مدیریت

ه رهبری و خالف ابالغی مردم واگذار گردیده و هنوز دولت نسبت به انتقال مدیریت اقدام نکرده که این

 آئین نامه آزادسازی است.
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 آزادسازی سهام عدالت تسریع در فرآیند اصالحی برای ( پیشنهادهای5

سائل مو  مشکالتحل در بخش های قبلی روند آزادسازی سهام عدالت بررسی و مشکالت آن مطرح گردید. برای 

 :شودپیشنهادهای زیر مطرح می ،مذکور

  ر به تداوم تصدی گری دولت دشرکت بورسی  13جهت مدیریت با توجه به اینکه شکل گیری هلدینگ

رکت ش 13حذف شده و  در آئین نامه آزادسازی باید این ماده ،شرکت های واگذار شده منتج می شود

های در قالب شرکت سپس وشوند در بورس پذیرفته  بندی رهبری 8 غیربورسی بر اساس ابالغیه

 گذاری استانی به مردم واگذار گردند.سرمایه

 بطال ا ر بورسگذاری استانی دهای سرمایهخرید و فروش های انجام گرفته پس از معامالتی شدن شرکت

التی شدن این . این اتفاق به دلیل تخلف انجام گرفته در معامواگذار گردد و سهام افراد به خودشان شود

افرادی که پس د به عنوان جایگزین بایشرکت ها باید انجام گیرد. در صورتی که این اقدام هزینه بر باشد، 

در مجمع  ،اندنسبت به خرید آنها اقدام کردههای سرمایه گذاری استانی، از معامالتی شدن سهام شرکت

 رأی دادن نداشته باشند. امکانانتخاب هیئت مدیره 

  فروش سهام به سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب  و برنامه ریزی شده، اجازه تدریجیبه صورت

ر اختیار داده شود تا در یک بازه زمانی مشخص، مردم به طور کامل مدیریت سهام خود را دنمودند 

 4بگیرند.

 ه روش کهای استانی به نیابت از سهامدارانی های تعاونی شهرستانی در مجامع شرکتامکان حضور شرکت

 ، فراهم شود.غیرمستقیم را انتخاب نموده اند

 

                                                           
 قیتشو ضمن ستا موظف بورس یعالیشورا ، یاستان یگذار هیسرما یها شرکت در ماندهیباق سهام به نسبترهبری:  1399ابالغیه اردیبهشت ماه  3بند  4

 . دینما فراهم بورس در را شرکتها آن ورود نهیزم زودتر چه هر ربطیذ یمباد قیطر از ، مذکور یها شرکت در سهام صاحبان یماندگار
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 1399 مرداد بورس، یعال یشورا عدالت، سهام یآزادساز نامه نیآئ: وستیپ

اسالمی ایران در صورت  ار جمهوریقانون بازار اوراق بهادهای تعریف شده در ماده یک  اصطالحات و واژه -1ماده 

رفته در این آیین نامه  کار های به اند. سایر اصطالحات و واژه کار رفته در این آیین نامه به کاربرد، با همان مفاهیم

 :شوندبه شرح زیر تعریف می

ل چهل و چهارم قانون اجرای سیاستهای کلی اص 34طابق ماده دارندگان سهام عدالت: افرادی هستند که م -1

 .اند اسالمی ایران مشمول دریافت سهام عدالت شده قانون اساسی جمهوری

ت برخی اطالعات سازی به منظور ثب سامانه سهام عدالت: سامانه الکترونیکی است که توسط سازمان خصوصی -2

حی و اهده صورتحساب و انتخاب روش سهامداری مستقیم طراعدالت از جمله شماره شبا، مش دارندگان سهام

 .گردد مدیریت می

ل چهل و های کلی اص قانون اجرای سیاست 34های موضوع ماده  های سرمایه پذیر: منظور شرکت شرکت -3

م عدالت به طرح توزیع سها بها در قالجمهوری اسالمی ایران می باشدکه بخشی از سهام آن چهارم قانون اساسی

 .گردیده است طرح توزیع سهام عدالت واگذار

ن سهام عدالت های سرمایه پذیرمشمول واگذاری به دارندگا سبدسهام عدالت: درصدی از سهام کلیه شرکت -4

 .است

دار تهران یا هایی از سبد سهام عدالت است که در بورس اوراق بها های غیر بورسی: منظور شرکت شرکت -5

 .پذیرش نشده و سهام آنها قابل معامله نباشد بازارهای فرابورس ایران

 های سرمایه باشندکه قصد سهامداری شرکت پذیر: دارندگان سهام عدالت می های سرمایه سهامدار شرکت -6

 .ها را دارند یکی از بورس پذیر فهرست شده در

 .باشد مقام معظم رهبری می 9/2/1399ابالغیه مقام معظم رهبری: منظور ابالغیه مورخ  -7
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قانون  35باشند که به استناد ماده  های سرمایه گذاری می گذاری استانی: منظور شرکت های سرمایه شرکت -8

 .اند اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده های کلی اجرای سیاست

های قانون اجرای سیاست 35ده های تعاونی است که به استناد ماهای تعاونی شهرستانی: منظور شرکتشرکت -9

 .اندچهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تاسیس شده کلی اصل چهل و

 .ها : منظور بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشدبورس -10

اوراق بهادار مقررات: منظور کلیة مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و  -11

 .بهادار و فعاالن آن است در مورد بازار اوراق

قانونی آنان در  منظور انتقال سهام متوفی به وراثوراث متوفیان تعیین تکلیف شده: افرادی هستند که به  -12

 .اند شده و نسبت به انتقال سهام عدالت متوفی به وراث قانونی اقدام نموده دفاتر پیشخوان دولت حاضر

گذاری استانی که  های سرمایه انون: کانون تشکل خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین شرکتک -13

 .نماید بهادار جمهوری اسالمی ایران به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند فعالیت می طبق قانون بازار اوراق

شوند. فهرست  محسوب می عدالت سهام دارندهاشخاص در قید حیات و وراث متوفیان تعیین تکلیف شده،  -2ماده 

 .توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعالم خواهد شد نهایی این افراد

به سامانه سهام عدالت و اخذ آن دسته از دارندگان سهام عدالت که برای ثبت شماره شبای بانکی خود  -1تبصره 

دارند با  فرصت پس از تصویب این آیین نامه روز 45 ظرفاند، حداکثر  سامانه اقدام نکرده تائیدیه از طریق این

 .نمایند اقدامبانکی خود واخذ تائیدیه،  مراجعه به سامانه، نسبت به ثبت شماره شبای

انتقال سهام آنها به وراث )همزمان با آزادسازی سهام عدالت از طریق سامانه مربوطه، سامانه متوفیان  -2تبصره 

مجددا  قآزادسازی سهام مذکورسامانه فو گردد و پس ازپایان فرایند متوقف می (پیشخوان دولت قانونی توسط دفاتر

کلیه دارندگان سهام عدالت فوت شده تا آن سازی موظف است اطالعات  خصوصی نماید. سازمان شروع به کار می

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار دهد. به منظور  سپرده تاریخ را جهت ساماندهی در اختیار شرکت
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 یان به وراث قانونی آنها، سازمانبه متوف انجام اقدامات الزم درخصوص تعیین تکلیف و انتقال سهام متعلق

 نسبت به انتقال در مدت زمان مقرر شده از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادارسازی موظف است خصوصی

گذاری  با آن به شرکت سپرده های فنی مرتبط اطالعات و زیرساخت و کلیه «نرم افزارمشاهده وبررسی ثبت وراث»

 .اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید مرکزی

 1مالیات موضوع بند  معاف از 1/5/1399عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ ه سهام عدالت ب -3 تبصره

 .باشد های مستقیم می مکرر قانون مالیات 143ماده  و 143و ماده  17ماده 

این  2گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است پس از اجرای مفاد تبصره  شرکت سپرده -4تبصره 

ها نسبت به برقراری  اصالت مفاد گواهی حصر وراثت قطعیت یافته صادره از سوی دادگاه احراز ماده به منظور

ها اطمینان کسب  احراز هویت و اصالت وراث قانونی و سهم االرث آن ارتباط مکانیزه با قوه قضائیه اقدام و نسبت به

 .نموده و سهام مشمولین را به وراث منتقل نمایند

ها طرح توزیع سهام عدالت به تناسب  فهرست شده در یکی از بورس های سرمایه پذیر کتسهام کلیه شر -3ماده 

 سجلی، مشخصات شامل عدالت سهام سهامداران نهایی فهرست( عدالت به انضمام لیست آنها دارندگان نهایی سهام

سازی به  خصوصیتعداد سهام تک تک این افراد توسط سازمان  )همراه تلفن شماره و شبا شماره ملی، شمارة

آیین نامه تعیین، ( این 6)و ( 5)،(4)تکالیف قید شده در مواد  منظور انجام گذاری استانی به های سرمایه شرکت

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال  ای از مستندات آن باید به شرکت سپرده گذاری نسخه تخصیص، منتقل و

صورت گرفته بر  های مالی خود را متناسب با تغییرات مکلفند صورتگذاری استانی  های سرمایه گردد. شرکت

 .اساس استانداردهای حسابداری ملی کشور اصالح نمایند

اند،  به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب نموده -1تبصره 

عنوان دارایی جاری طبقه بندی ه که ب)گذاری در سهام  هگذاری استانی مکلفند برای سرمای سرمایه های شرکت

ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای الزم را براساس استانداردهای حسابداری  از روش حسابداری خالص (شوند می



اندیشکده اقتصاد مقاومتی –بررسی اقدامات دولت در واگذاری سهام عدالت  - 14000501نظارتی گزارش   

27 

 

از بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق  سودهای تحقق نیافته ناشی های مالی انجام دهند. در صورت

 .حسابداری مشمول مالیات نخواهد نموداستانداردهای 

سازی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تأسیس شرکت هلدینگ موضوع  سازمان خصوصی -2تبصره 

 .رابه شرکت هلدینگ انتقال دهد «سبد سهام عدالت»های غیربورسی موجود در  شرکت سهام، 4ماده 

گذاری  بورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایههای غیر  به منظور مدیریت سهام شرکت -4ماده 

موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. معامله سهام شرکت مذکور تا پیش از  های اقتصادی در فعالیت

عنوان موسس و اولین مدیران توسط  نفر خبره مالی به 5 .پذیرش و درج در یکی از بورس ها فاقد اعتبار است

کشاورزی ایران در صورت تایید صالحیت  صنایع، معادن و اق تعاون ایران و اتاق بازرگانی،، اتسازی سازمان خصوصی

معرفی  و اوراق بهادار جهت تأیید به شورای عالی بورس ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده و حرفه

 لی ازمحل سودسهام عدالتسازی مکلف است نسبت به تامین و تخصیص وجوه ما گردند. سازمان خصوصی می

ها در سال  ریال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه میلیارد 50سنوات گذشته به مبلغ 

 .اول فعالیت اقدام نماید

شش ماه پس از تأسیس، اولین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت 

 .نمود خواهند اقدامانتخاب مدیران بعدی 

 هیأت مدیره شرکت هلدینگ موظف است به تعداد و مبلغ سهام اختصاص یافته توسط سازمان خصوصی -1تبصره 

سهام عدالت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه از محل سهام واگذار  سازی به هر دارنده

و به نام کلیه دارندگان سهام عدالت  -1/4/1399 سرمایه پذیر در تاریخ  های به سرمایه ثبت شده شرکت- شده

 .نماید شوند، اقدام سازی معرفی می خصوصی که از طرف سازمان

جز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت ه ب –گذاری استانی  های سرمایه های شرکت کلیه دارایی -2تبصره 

میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش  5متر و مبلغ حداکثر  250 گذاری استانی تا متراژ سرمایه
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 ابالغ تاریخ از ماه شش مدت بایدطی -شهرستانی تعاونی های میلیون ریال و مطالبات شرکت 5دفتری تا سقف 

 ماستانی، از طریق تنظی گذاری های سرمایه قانونی شرکت دفاتر منعکس در دفتری به ارزش نامه آیین این

 گذاری استانی و شرکت های سرمایه مرتبط و با نظارت بازرسین قانونی شرکت صورتجلسه و سایر اقدامات قانونی

 .هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل گردد

گذاری استانی مکلفند نسبت به انجام اقدامات الزم طبق قوانین و  های سرمایه هیئت مدیره شرکت -3تبصره 

 .ها اقدام نمایند پذیرش و درج شرکت در بورسدر  مقررات به منظور تسریع

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است، شرکت هلدینگ را ثبت و افزایش سرمایه شرکت مزبور  -4 تبصره

مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اخذ تأییدیه از بازرس قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار و  را پس از برگزاری

 .زی ثبت نمایدسازمان خصوصی سا

گذاری  های سرمایه کلیه دارندگان سهام عدالت مطابق با ابالغیه مقام معظم رهبری سهامدار شرکت -5ماده 

 توانند پذیر را دارند می سرمایه های دارندگان سهام عدالت که قصد سهامداری شرکت استانی هستند، آن دسته از

نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر سهامداری  رهبری، معظم از تاریخ ابالغیه مقام روز 51 مدت ظرف حداکثر

 .نمایند پذیر در سامانه سهام عدالت اقدام می های سرمایه شرکت

است ضمن فراهم نمودن تمهیدات الزم از طریق سامانه سهام عدالت،  مکلفسازی  سازمان خصوصی -1تبصره 

جهت انتخاب رویه مالکیت سهام عدالت به سهولت اخذ سهام عدالت را نسبت به تمایل آنها  درخواست دارندگان

 .نماید

را انتخاب نموده اند،  «پذیر های سرمایه سهامداری شرکت»به آن دسته از دارندگان سهام عدالت که  -2تبصره 

این ماده مستقیماً تخصیص  3واگذاری فهرست شده در یکی از بورس ها براساس تبصره  های مشمول سهام شرکت

 .شود داده می
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توسط دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام  «پذیر های سرمایه فرم سهامداری شرکت» پس از تکمیل -3تبصره

 روز، سهام شرکت14گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است حداکثر ظرف   سپرده عدالت، شرکت

اطالعات مربوطه توسط سازمان ها را پس از ارسال  شده در یکی از بورس های مشمول واگذاری فهرست

 گذاری های سرمایه سازی از مالکیت شرکتخصوصی

الکترونیکی سهام برای  ها، گواهی پس از شناسایی اولیه آناستانی به مالکیت دارندگان سهام عدالت منتقل نماید و 

ست اطالعات مذکور را سازی مکلف اها قرار دهد. سازمان خصوصی عدالت صادر و در اختیار آن دارندگان سهام

 .گذاری مرکزی و تسویه وجوه ارسال نماید شرکت سپرده روز کاری به 2حداکثر ظرف 

 «پذیر های سرمایهسهامداری شرکت»امکان انجام معامله سهام آن دسته از دارندگان سهام عدالت که  -4تبصره

اوراق بهادار و مطابق برنامه زمانبندی صورت تدریجی طبق مصوبه شورای عالی بورس و  را انتخاب نموده اند، به

 .خواهد داشت محدودیت وجود سال و پس از آن بدون 1اعالمی طی مدت 

ند ظرف حداکثر یک ماه پس از گذشت مدت زمان مندرج در گذاری استانی مکلف های سرمایه شرکت -6ماده 

ها موجود در پرتفوی  یکی از بورسپذیر فهرست شده در  های سرمایه باقیمانده سهام شرکت در خصوص( 5)ماده 

مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه اقدام نمایند.  گذاری استانی نسبت به برگزاری شرکت سرمایه

سازی، با  الزم از سازمان خصوصی و پس ازدریافت اطالعات 1/4/1399این افزایش سرمایه به قیمت پایانی روز 

عدالت همان  ها و به نام دارندگان سهام ده از محل سهام واگذار شده به این شرکتبرگزاری مجمع عمومی فوق العا

 می پذیر را انتخاب ننموده اند، رمایههای س که سهامداری شرکت (در زمان ثبت نام اولیه سهام عدالت)استان 

 .باشد

روشش  19/3/1399سازمان خصوصی سازی موظف است پس از تخصیص سهام مشمولینی که تا تاریخ  -1تبصره 

پذیر را بر اساس تعداد مشمولینی  های بورسی سرمایه اند، باقیمانده سهام شرکت انتخاب کرده مستقیم سهامداری را

از محل سهام  گذاری استانی های سرمایهبه هر یک از شرکت اند که در هر استان به روش غیر مستقیم باقی مانده
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ها به قیمت آن شرکتهر یک از  ص و با در نظر گرفتن ارزش داراییتخصی پذیرسرمایه های تجمیع شده، شرکت

سهام  ها را تعیین و بر مبنای هر سهم هزار ریالی تعداد سرمایه آن (مطالبات ایجاد شده 1/4/1399) پایانی روز 

اری گذ گذاری استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت سپرده های سرمایه هر یک از سهامداران شرکت

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است رأساً بر اساس اطالعات  شرکت سپرده .مرکزی اعالم نماید

گذاری  درج اطالعات تعداد سهام شرکت های سرمایه ثبت سرمایه و ارسالی سازمان خصوصی سازی نسبت به

روش غیر مستقیم باقی مانده اند، در  در استانی و نیز تعداد سهام تخصیص یافته به هر مشمول در هر استان که

 .پایگاه داده خود اقدام نماید

سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر، در خصوص افزایش سرمایه  -2تبصره 

قیمت پایانی گذاری استانی صرفا با اعالم ترازنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی برمبنای  های سرمایه شرکت

های صدراالشاره اقدام  افزایش سرمایه شرکت خصوصی سازی، نسبت به توسط سازمان 1/4/1399معامالتی روز ،

 .نماید

 های سرمایه گذاری استانی، افزایش سرمایه شرکت توجه به لزوم تسریع در پذیرش و درج شرکتبا  -3تبصره 

تغییرات در سرمایه شرکت به جز تشریفات مربوط به دعوت و از تشریفات و ترتیبات  های سرمایه گذاری استانی

 .مستثنی گردید 4ماده  1این ماده و تبصره  برگزاری توسط مجمع عمومی فوق العاده در خصوص

ماه پس از ثبت افزایش سرمایه موضوع این  2گذاری استانی مکلفند حداکثر ظرف  شرکت های سرمایه -4تبصره

 .تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و سایر موارد اقدام نمایند ع عمومی به منظورمجام ماده نسبت به برگزاری

گذاری استانی به وسیله مجمع عمومی عادی متشکل از سهامداران  های سرمایه هیأت مدیره شرکت -5تبصره 

اجد استانی که مجمع آن به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، از بین اشخاص و گذاری هر شرکت سرمایه

ای مدیران نهادهای مالی مصوب  دستورالعمل تأیید صالحیت حرفه ای براساس اساسنامه شرکت و صالحیت حرفه

در انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدت زمان  رعایت حقوق سهامداران عالی بورس انتخاب خواهند شد. جهتشورای 
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 گذاری سرمایه های بازرس قانونی شرکترأیگیری در مجمع الکترونیک، سه تا شش روز خواهد بود. حسابرس و 

 اطالعات و شد خواهند انتخاب(  ب و الف طبقه) بهادار اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرسان بین از استانی

 اطالعات شرکت ها براساس دستورالعمل افشای بورس گذاری استانی با توجه به پذیرش در سرمایه های شرکت

  .گردید بورس و اوراق بهادار، افشا خواهد رسمی سازمانهای پذیرفته شده در سامانه 

های نحوة  دستورالعمل هلدینگ مطابق ذاری استانی و شرکتگ های سرمایه مجامع الکترونیکی شرکت -6تبصره 

به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق  حضور و اعمال حق رأی

 .خواهد بود زمان بورس و اوراق بهاداربهادار مصوب سا

گذاری استانی به  های سرمایه توانند برای مشارکت در مجامع شرکت دارندگان سهام عدالت می -7تبصره 

های تعاونی، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سایر اشخاص وکالت  جمله شرکت اشخاص حقیقی و حقوقی از

گذاری استانی و هلدینگ با رعایت قوانین و مقررات بالمانع  سرمایه های دهند. حضور وکیل در مجامع شرکت

 .است

های  سازی مکلف است پس از انجام تکالیف ذکر شده در این ماده توسط شرکت سازمان خصوصی -8تبصره 

روز نسبت به رفع توثیق سهام مشمول واگذاری مربوطه اقدام نماید.  15حداکثر ظرف  گذاری استانی، سرمایه

گذاری  های سرمایه های شرکت پذیر موجود در سبد دارایی سرمایه های تغییر در ترکیب سهام شرکت هرگونه

استانی در یکی از بورسهای اوراق بهادار، ممنوع  گذاری های سرمایه استانی قبل از قابل معامله شدن سهام شرکت

 .است

ظرف یک ماه پس از انجام اقدامات ذکر شده در گذاری استانی مکلف اند حداکثر  شرکت های سرمایه -7ماده 

منظور پذیرش در یکی از  های مالی ساالنه حسابرسی شده به مدارک و آخرین صورت به تهیه (، نسبت6) ماده

 تهران و فرابورس ایران مکلف به تسریع فرآیند پذیرش شرکت شرکت های بورس اوراق بهادار بورس ها اقدام نمایند.

حداکثر یک ماه پس از تکمیل  های اوراق بهادار هستند بطوریکه استانی در یکی از بورس گذاری های سرمایه
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 از های مذکور در یکی حسابرسی شده، نسبت به امکان معامله سهام شرکت مدارک و آخرین صورت های مالی

شرایط الزم، فرابورس بازارهای خود تعیین تکلیف نمایند. در صورت عدم ارایه مدارک فوق الذکر تا فراهم شدن 

ها در بازار های مالی حسابرسی نشده، نسبت به درج سهام این شرکتدریافت آخرین صورت تواند پس ازمی ایران

 .پایه توافقی فرابورس اقدام نماید

ای مدیران  گذاری استانی و نحوه بررسی صالحیت حرفه های سرمایه اساسنامه شرکت هلدینگ و شرکت -هتبصر

 .باشد مقررات بازار سرمایه می مزبور مطابقهای  شرکت

گذاری  های سودآور به سرمایه گذاری استانی مجاز هستند پس از شناسایی پروژه های سرمایه شرکت -8ماده 

و ساختمان اقدام نمایند و به  گذاری پروژه و زمین های سرمایه تأسیس صندوق های مختلف از قبیل به روش

پذیر فهرست شده در  های سرمایه شرکت سهام هر یک از درصد تعداد 30توانند تا میزان  منظور تامین مالی، می

 بهادار به فروش رسانده یا از سایر روش ها در مالکیت خود را براساس مقررات سازمان بورس و اوراق یکی از بورس

 بودن و به بهره آمیز موفقیتهای تامین مالی نظیر صندوق سرمایه گذاری تامین مالی اقدام نمایند. در صورت 

 درصد 30های قبلی، با مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار امکان تخصیص بیش از نصاب  برداری رسیدن پروژه

 .های سودآور وجود خواهد داشت الذکر به پروژهفوق

فوق را  (ومیک س)درصد  30واحد درصد از  10گذاری استانی مکلف است حداکثر  هر شرکت سرمایه -1تبصره 

 .گذاری نمایند سرمایه در یک صندوق پروژه

درصد مصوب، با  50تا میزان ( 1 موضوع تبصره)گذاری در هر صندوق پروژه  افزایش میزان سرمایه -2تبصره 

افزایش پیش آمده نسبت به طرح اولیه با موافقت مجمع عمومی عادی و در صورت افزایش  ارائه دالیل مبنی بر علت

 .شورای عالی بورس و اوراق بهادار است مبلغ مذکور منوط به موافقتبیش از 

گذاری استانی صرفا از طریق یکی از بورس ها و مطابق ساز و کار و  های سرمایه معامله سهام شرکت -9ماده 

  .بهادار خواهد بود مقررات سازمان بورس و اوراق
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بندی ها، مطابق برنامه زمان قابلیت معامله در یکی از بورسگذاری استانی پس از  های سرمایه سهام شرکت -تبصره

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار امکان معامله خواهد داشت و پس از آن بدون  طی مدت یک سال طبق

 .داشت محدودیت امکان انجام معامله وجود خواهد

گذاری استانی و اعمال حق رای در  سرمایههای  های مشمولین در شرکت در راستای صیانت از دارایی -10ماده 

 .گذاری استانی استفاده خواهد شد های سرمایه ظرفیت کانون شرکت پذیر، از های سرمایه شرکت

عنوان عضو کانون، حق رأی ناشی از سهام شرکت سرمایه گذاری ه گذاری استانی ب های سرمایه شرکت -1تبصره 

 های سرمایه کانون منتقل نموده و بنابراین کانون حق دارد از جانب شرکتپذیر، را به  استانی در شرکت سرمایه

دهد. در صورتیکه موضوع  پذیر، حضور یافته و رأی می سرمایه های گذاری استانی در مجامع عمومی شرکت

طرح گردد و یک یا چند شرکت  پذیر سرمایه های أت مدیره در مجامع عمومی شرکتانتخاب اعضای هی

کانون در اعمال  پذیر نامزد شده باشند،ی استانی برای تصدی سمت عضو هیأت مدیرة شرکت سرمایهگذارسرمایه

یا  گذاری استانی نامزد شده رأی دهد. در صورتیکه شرکتهای سرمایهاین اختیار موظف است به شرکت یا شرکت

شوند، حق  پذیر انتخاب أت مدیرة شرکت سرمایهگذاری استانی نامزد شده، به عضویت هی های سرمایهشرکت

های  مدیرة شرکت گذاری استانی برای شرکت در هیأت های سرمایه نمایندگان شرکت یا شرکت تعیین نماینده یا

گذاری استانی در  است. حقوق مندرج در این تبصره با عضویت شرکت سرمایه پذیر، صرفاً در اختیار کانون سرمایه

 .تغییر اساسنامه قابل برگشت نیست ه و بدونکانون، از وی سلب و به کانون منتقل شد

گذاری  های سرمایه تاریخ ابالغ این آیین نامه به مدت پنج سال، حق رأی ناشی از سهام شرکت از -2تبصره 

گردد و پس از مدت مذکور تغییر براساس درخواست و حضور  به کانون منتقل می استانی در شرکت سرمایه پذیر

درصد حاضرین و موافقت شورای عالی بورس امکان  67حداقل  کانون در مجمع و موافقتدرصد اعضا  75حداقل 

 .پذیر می باشد
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ها از اجرای تکالیف تعیین  گذاری استانی، شرکت هلدینگ و مدیران آن های سرمایه خودداری شرکت - 11ماده 

شود و سازمان بورس عمومی محسوب میتصرف غیر قانونی، اهمال و تضییع اموال و وجوه  ها، درحکم شده برای آن

ها اقدام نماید. هچنین تصدی مدیران سلب صالحیت سلب صالحیت مدیران آن و اوراق بهادار مکلف است نسبت به

 اهمال و تضییع اموال و وجوه عمومی محسوب می قانونی، تصرف غیر یا عدم تایید صالحیت شده در حکمشده 

 .عمومی جهت انتخاب مدیران اقدام شود ون تجارت نسبت به برگزاری مجمعدر این صورت باید مطابق قان شود.

(، 3)هرگونه نقل و انتقال مرتبط با اجرای این آیین نامه از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع مواد  -12ماده 

همچنین افزایش سرمایه گذاری پروژه و شرکت پروژه و  دارایی از/ به صندوق سرمایه نقل و انتقال ( و5( و )4)

آیین نامه برای اولین بار معاف از  ( این6( و )4)مواد  موضوع گذاری استانی های سرمایه شرکت هلدینگ و شرکت

  .مالیات می باشد

های احتمالی که در اثر  گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است پاره سهم شرکت سپرده -13ماده 

گردد را با درنظر گرفتن شرایط بازار به صورت تدریجی  دارندگان سهم عدالت ایجاد می به ها انتقال سهام شرکت

 .حساب هریک از دارندگان سهام عدالت واریز نماید به فروش رسانده و همراه با سود تقسیمی متناسباً به

های شهرستانی  است به منظور جبران خدمات ارائه شده توسط تعاونی مکلف سازمان خصوصی سازی -14ماده 

شرکتهای تعاونی مذکور تا پایان سال  سهام عدالت به استناد گزارش حسابرسی ویژه سهام عدالت به طرح توزیع

شود نسبت  ابالغ این آیین نامه توسط سازمان حسابرسی ارائه می از تاریخ ماه چهار مدتکه حداکثر ظرف  1398

 .سنوات گذشته اقدام نماید سود سهام عدالتجهت تسویه از محل  یبه تأمین و تخصیص وجوه مال

توانند مطابق با قوانین و مقررات بازار سرمایه، ضمن عقد  های تعاونی سهام عدالت شهرستانی می شرکت -تبصره

مجوز نمایندگی از بورس مربوطه اقدام  ی دولتی و سایر کارگزاران به اخذها کنترل بانک قرارداد با کارگزاران تحت

مشتریان، احراز هویت و دریافت سفارش معامالت دارندگان سهام  امور مربوط به شناسایی اولیه و کاملنمایند و 

 .های کارگزاری مزبور انجام دهند عدالت به عنوان نمایندگان شرکت
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های کشور،  انک مرکزی موظف است در راستای تسهیل و تسریع در امور تسویه وجوه معامالت بورسب -15ماده 

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را در سامانه تسویه ناخالص  تسویه از شرکت سپرده دریافت فایلامکان 

 .برای آن شرکت فراهم سازد هاآنی وجوه مربوط به اتاق تسویه بین بانک

ع های فروش دارندگان سهام عدالت را دریافت و به صورت تجمی های کارگزاری مکلفند، سفارش شرکت -16ماده 

های به قیمت باز امکان پذیر خواهد معامالتی بورس ارسال نمایند. این قابلیت در خصوص سفارش شده به سامانه

 .بود

ها، خدمات الزم برای دارندگان  های کارگزاری مکلفند عالوه برافزایش شعب خود در شهرستان شرکت -1تبصره 

 .صورت الکترونیکی نیز ارائه دهند سهام عدالت را به

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مکلفند  شرکت سپرده -2تبصره 

 .های کارگزاری قرار دهند اجرای این ماده را فراهم و در اختیار شرکت زیرساخت الزم برای

تایید بوده و در یکی از شعب آن دسته از دارندگان سهام عدالت که دارای شماره شبای معتبر و مورد  -17ماده 

شده اند و نیز شماره تلفن همراه به نام خود را ارائه نمایند نیاز به احراز هویت مجدد  های کشور احراز هویت بانک

 .وجوه برای دریافت خدمات پایه ندارند گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه سپرده در شرکت

های  ها و دادسراها، دوایر اجرای احکام و مجتمع از قضات دادگاهکلیه مقامات و مراجع قضایی اعم  -18ماده 

مراجع شبه قضایی از قبیل دوایر اجرایی ثبت، مراجع مالیاتی، بیمه، تعزیرات و  قضایی و همچنین مقامات و

در فروش دارایی را دارند مکلفاند دستورهای یاد شده  شهرداری که به موجب قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور

قوه قضائیه یا مراکز مشابه در دیگر  وریامورد از طریق معاونت فن هام عدالت را به صورت متمرکز حسبخصوص س

واحدی را به  گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال و شماره حساب مراجع صدراالشاره به شرکت سپرده

 .عرفی نمایندآن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از فروش دارایی توقیف شده م
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ها  های مالی متعلق به مشتریان کارگزاران، بازارگردانان و سبدگردان وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی -19ماده 

نهادهای مذکور در مراجع مختلف  های متعلق به ق بهادار که در حساببورس و اورا دارای مجوز فعالیت از سازمان

 ها و دارایی آنها قابل توقیف نبوده و در صورت توقیف حساب قبال تعهداتگردد در  به نام آنها ثبت و نگهداری می

های مشتریان به تقاضای هر  و دارایی های هر یک از کارگزاران، بازارگردانان و سبدگردانان، وجوه نقد، اوراق بهادار

ورشکستگی  توقف یامشتری به آنان مسترد و یا به نهاد مالی دیگری منتقل میشود. همچنین در صورت انحالل، 

در  های مالی مشتریان آنها که دارایی هر یک از کارگزاران، بازارگردانان و سبدگردانان وجوه نقد، اوراق بهادار و

های نهاد مالی  اند در فهرست دارایی نهادهای مالی مذکور و به نام آن نهادها ثبت و نگهداری شده های حساب

قابل استرداد و یا قابل انتقال به نهاد مالی  مشتریهر زمان به درخواست  درمتوقف یا ورشکسته قابل ثبت نبوده و 

 .باشد دیگری می

کلیه ارکان اجرایی در فرایند ساماندهی سهام عدالت، در زمان تأسیس و فعالیت مکلف به رعایت کلیه  -20 ماده

 .بازار سرمایه هستند قوانین و مقررات مقررات

 مکلف است، به مدت یکسال از تاریخ ابالغ این آیین نامه تبلیغات و فرهنگسازی  سازمان خصوصی -21ماده 

ی به منظور اجرای هر چه آگاهی بخشیدن به دارندگان سهام عدالت و سایر ارکان اجرای سازی الزم در خصوص

 .سازوکار را انجام دهد بهتر این

های الزم جهت تبلیغات و اطالع  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف است همکاری -تبصره

 .سازی انجام دهد خصوصی رسانی را با سازمان

بینی مقررات پیش کلیه مقررات مغایر با این مصوبه، از تاریخ ابالغ این آیین نامه ملغی تلقی شده و سایر -22 ماده

 .شد تصویب خواهداین آیین نامه اجرایی توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار  نشده در چارچوب مفاد

 

 


