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امکان معامله  ۶۰درصد از سهام عدالت بعد از عید غدیر خم

قیر ،لقمهای که دور سر خود میچرخد

گــروه اقتصــادی /پــس از ابالغیــه دوم اردیبهشــت
ماه ســال جــاری مقــام معظم رهبــری درخصوص
موافقــت بــا برنامــه دولت بــرای آزادســازی ســهام
عدالت ،شــورای عالی بــورس و اوراق بهــادار پس از
برگــزاری هفت جلســه در چهــارم مردادمــاه جاری
آییننامــه اجرایــی آزادســازی ســهام عدالــت را بــه
تصویب رساند.
طبق اعالم حســن قالیباف اصل ،رئیس سازمان
بــورس و اوراق بهادار ،براســاس این آییننامه مقرر
شــد کسانی که روش مســتقیم را در آزادسازی سهام
عدالت انتخاب کردهاند بتوانند بعد از عید غدیرخم
عــاوه بر  ۳۰درصد قبلی ،برای  ۳۰درصد دیگر و در
مجموع  ۶۰درصد حق فروش داشته باشند.
بــه گفتــه وی ،در روش غیر مســتقیم آزادســازی
ســهام عدالت که شرکتهای سرمایهگذاری استانی
در آن دخیــل هســتند ،پذیــرش ایــن شــرکتها از
اواســط مردادمــاه در بــورس تهــران آغاز میشــود و
آنهــا نیــز بعــد از عیــد غدیــر میتواننــد در مجموع
 ۶۰درصد ســهام خود را به فروش برسانند .بنابراین
مقرر شد ســهام شرکتهای ســرمایهگذاری استانی
بازارگردانی شــود تــا قیمت آنها کمتــر از  ۹۸درصد
خالص ارزش داراییهای شرکتهای سرمایهگذاری
در بورس یا همان ( )NAVنباشد .گفتنی است بیش
از  49میلیون نفر مشــمول ســهام عدالت هستند که
با احتســاب حــدود  2میلیــون فوتی این رقــم به 47
میلیون نفر میرسد .پس از ارائه مهلت برای انتخاب
روش مدیریــت مســتقیم یــا غیرمســتقیم ،حــدود
 19میلیــون نفــر روش مدیریت مســتقیم را انتخاب
کردهانــد که بــا اجرای ایــن آییننامه امــکان فروش
 60درصــد از ســهام عدالــت خــود را دارنــد .مابقــی
سهامداران و کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب
کردهانــد حداکثر ظرف مدت یکســال قــادر خواهند
بود بــا ورود شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی به
بورس ،درخصوص ســهام خود تصمیمگیری کنند.
گفتنــی اســت تــا روز گذشــته ارزش ســهام عدالــت
 530هزار تومانی به  20میلیون تومان رســیده است
و بدیــن ترتیب امــکان فروش  12میلیــون تومان آن
فراهــم شــده اســت .درمرحلــه نخســت آزادســازی
 30درصد ســهام؛ مشــموالن با مراجعه به بانکها
اقــدام به ســفارش فــروش میکردند کــه در مرحله
جدید عالوه بر بانکها مشموالن میتوانند از طریق
کارگزاریهــای بورســی هــم اقــدام به فروش ســهم
تعیین شده کنند.

ëëتکلیفوراثسهامدارانمتوفی
طبق این آییننامه اشخاص در قید حیات و وراث
متوفیان تعیین تکلیف شــده ،دارنده سهام عدالت
محسوب میشوند .فهرست نهایی این افراد توسط
ســازمان خصوصیســازی به شرکت ســپردهگذاری
مرکزی و تسویه وجوه اعالم خواهد شد.
همزمــان بــا آزادســازی ســهام عدالــت از طریق
ســامانه مربوطــه ،ســامانه متوفیــان (انتقال ســهام
آنها به وراث قانونی توســط دفاتر پیشــخوان دولت)
متوقــف میگــردد و پــس ازپایــان فرآیندآزادســازی
سهام مذکورسامانه فوق مجدداًشروع به کار میکند.
ســازمان خصوصیســازی موظــف اســت اطالعات
کلیه دارندگان ســهام عدالت فوت شده تا آن تاریخ
را جهت ســاماندهی در اختیار شرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار دهد تا نسبت
به احراز هویت و اصالت وراث قانونی و ســهم االرث
آنها اطمینان کســب نموده و ســهام مشمولین را به
وراث منتقل کند.
ëëتأسیسهلدینگبرایشرکتهایغیربورسی
برپایه این آیین نامه شرکتهایی که از سبد سهام
عدالت هنوز در بورس پذیرش نشــدهاند با تأسیس
یــک هلدینــگ ســاماندهی و بــرای ورود و عرضه در
بورس ساماندهی میشوند.
برهمیــن اســاس بــه منظــور مدیریــت ســهام
شــرکتهای غیــر بورســی ،یــک شــرکت هلدینــگ
ســهامی عام جهت ســرمایهگذاری در فعالیتهای
اقتصــادی موضــوع فعالیــت اساســنامه تشــکیل
خواهد شــد .معامله سهام شــرکت مذکور تا پیش از
پذیرش و درج در یکی از بورسها فاقد اعتبار است.
 5نفر خبره مالی به عنوان مؤســس و اولین مدیران
توسط ســازمان خصوصیســازی ،اتاق تعاون ایران
و اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن و کشــاورزی ایران
در صورت تأیید صالحیت حرفهای توســط سازمان
بورس و اوراق بهادار ،انتخاب شــده وجهت تأیید به
شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی میشوند.
ســازمان خصوصیســازی مکلــف اســت نســبت به
تأمیــن و تخصیص وجوه مالی ازمحل ســود ســهام
عدالت ســنوات گذشــته به مبلغ  50میلیارد ریال به
شــرکت هلدینگ جهت امکان تأســیس و مدیریت
هزینهها در ســال اول فعالیت اقدام کند .شــش ماه
پــس از تأســیس ،اولیــن مدیران شــرکت نســبت به
برگزاری مجمــع عمومی عادی به طــور فوقالعاده
جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند کرد.

همچنین بر اســاس این آییننامه ،هیأت مدیره
شرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی مکلفند نسبت
بــه انجــام اقدامات الزم طبــق قوانین و مقــررات به
منظور تســریع در پذیرش و درج شرکت در بورسها
اقدام کنند .سازمان خصوصیسازی نیز مکلف است
حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تأســیس شرکت
هلدینگ ،ســهام شــرکتهای غیربورسی موجود در
«ســبد ســهام عدالت» را به شرکت هلدینگ انتقال
دهد.
ëëتمــام مشــموالن ســهامدار شــرکتهای اســتانی
هستند
کلیــه دارندگان ســهام عدالت مطابــق با ابالغیه
مقــام معظــم رهبــری ســهامدار شــرکتهای
سرمایهگذاری استانی هســتند .گفتنی است پیش از
ایــن  51روز زمان برای ســهامداران به منظور تعیین
روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده بود.
به آن دسته از دارندگان سهام عدالت که «سهامداری
شرکتهای سرمایهپذیر» را انتخاب کردهاند ،سهام
شــرکتهای مشمول واگذاری فهرست شده در یکی
از بورسها مستقیماً تخصیص داده میشود.
همچنیــن شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی
مکلفنــد ظرف حداکثر یک ماه پــس از پایان مهلت
مشــموالن برای انتخاب روش ســهامداری ،نســبت
بــه برگــزاری مجمع عمومــی فوقالعــاده به منظور
افزایش ســرمایه اقدام کنند .این افزایش سرمایه به
قیمت پایانی روز اول تیرماه امسال و پس ازدریافت
اطالعات الزم از سازمان خصوصیسازی ،با برگزاری
مجمــع عمومــی فوقالعــاده از محل ســهام واگذار
شــده بــه ایــن شــرکتها و بــه نــام دارندگان ســهام
عدالت همان اســتان (در زمان ثبت نام اولیه سهام
عدالت) که ســهامداری شرکتهای ســرمایهپذیر را
انتخاب نکردهاند ،اســت .ســازمان خصوصیسازی
موظف اســت پس از تخصیص ســهام مشــمولینی
که تــا تاریــخ  29خرداد روش مســتقیم ســهامداری
را انتخــاب کردهانــد ،باقیمانده ســهام شــرکتهای
بورسی ســرمایهپذیر را بر اســاس تعداد مشمولینی
که در هر استان به روش غیر مستقیم باقی ماندهاند
بــه هر یک از شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی از
محل سهام تجمیع شده ،شــرکتهای سرمایهپذیر
تخصیص و با در نظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از
آن شرکتها به قیمت پایانی روز اول تیر (مطالبات
ایجــاد شــده) ســرمایه آنهــا را تعیین و بــر مبنای هر
ســهم هزار ریالی تعداد سهام هر یک از سهامداران
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آیین نامه آزادسازی سهام عدالت  تصویب شد

شــرکتهای سرمایهگذاری اســتانی را به تفکیک هر
استان تعیین و به شرکت سپردهگذاری مرکزی اعالم
کند .طبق این آییننامه ،ســازمان خصوصیســازی
مکلف اســت پس از انجام تکالیف ذکر شــده در این
مــاده توســط شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی،
حداکثــر ظــرف  15روز نســبت بــه رفع توثیق ســهام
مشــمول واگذاری مربوطه اقدام کند .هرگونه تغییر
در ترکیب ســهام شــرکتهای ســرمایهپذیر موجود
در ســبد داراییهــای شــرکتهای ســرمایهگذاری
استانی قبل از قابل معامله شدن سهام شرکتهای
ســرمایهگذاری اســتانی در یکی از بورسهــای اوراق
بهادار ،ممنوع است.
ëëچگونگیسرمایهگذاری
شرکتهای ســرمایهگذاری استانی مجاز هستند
پس از شناسایی پروژههای سودآور به سرمایهگذاری
به روشهای مختلف از قبیل تأسیس صندوقهای
سرمایهگذاری پروژه و زمین و ساختمان اقدام کنند و
به منظور تأمین مالی ،میتوانند تا میزان  30درصد
تعــداد ســهام هر یــک از شــرکتهای ســرمایهپذیر
فهرســت شــده در یکی از بورسها در مالکیت خود
را براســاس مقررات سازمان بورس واوراق بهادار به
فروش رسانده یا از سایر روشهای تأمین مالی نظیر
صندوق ســرمایه گذاری تأمیــن مالی اقدام کنند .در
صورت موفقیتآمیز بودن و به بهرهبرداری رسیدن
پروژههای قبلی ،با مجوز شورای عالی بورس و اوراق
بهــادار امــکان تخصیص بیش از نصــاب  30درصد
فوقالذکر به پروژههای سودآور وجود خواهد داشت.
هر شــرکت ســرمایهگذاری اســتانی مکلف است
حداکثر  10واحد درصد از  30درصد (یک سوم) فوق
را در یک صندوق پروژه سرمایهگذاری کنند .معامله
ســهام شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی صرفاً از
طریق یکی از بورسها و مطابق ســاز و کار و مقررات
سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
سهام شرکتهای ســرمایهگذاری استانی پس از
قابلیت معامله در یکــی از بورسها ،مطابق برنامه

زمانبندی طی مدت یک ســال طبق مصوبه شورای
عالی بــورس و اوراق بهــادار امــکان معامله خواهد
داشــت و پــس از آن بدون محدودیــت امکان انجام
معامله وجود خواهد داشت.
ëëتولدکانونشرکتهایسرمایهگذاریاستانی
در راســتای صیانــت از داراییهای مشــمولین در
شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی و اعمــال حــق
رأی در شــرکتهای ســرمایهپذیر ،از ظرفیــت کانون
شرکتهای ســرمایهگذاری استانی اســتفاده خواهد
شد.
ëëفرآیندفروشسهاممشموالن
شــرکتهای تعاونی ســهام عدالت شهرســتانی
میتواننــد مطابق با قوانین و مقررات بازار ســرمایه،
ضمــن عقــد قــرارداد بــا کارگــزاران تحــت کنتــرل
بانکهــای دولتــی و ســایر کارگــزاران به اخــذ مجوز
نمایندگــی از بــورس مربوطــه اقــدام نماینــد و امور
مربــوط به شناســایی اولیــه و کامل مشــتریان ،احراز
هویت و دریافت سفارش معامالت دارندگان سهام
عدالت به عنــوان نمایندگان شــرکتهای کارگزاری
مزبور انجام دهند.
شــرکتهای کارگــزاری مکلفنــد ،ســفارشهای
فــروش دارنــدگان ســهام عدالــت را دریافــت و بــه
صــورت تجمیع شــده به ســامانه معامالتــی بورس
ارســال کنند .این قابلیت درخصوص ســفارشهای
بــه قیمــت بــاز امکانپذیــر خواهــد بود.شــرکتهای
کارگزاری مکلفاند عالوه برافزایش شــعب خود در
شهرســتانها ،خدمــات الزم بــرای دارندگان ســهام
عدالت را به صورت الکترونیکی نیز ارائه دهند.
آن دســته از دارنــدگان ســهام عدالــت کــه دارای
شــماره شــبای معتبر و مورد تأیید بــوده و در یکی از
شــعب بانکهای کشــور احراز هویت شــدهاند و نیز
شــماره تلفن همــراه به نام خــود را ارائه کنند نیاز به
احراز هویت مجدد در شــرکت سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهــادار و تســویه وجوه بــرای دریافت خدمات
پایه ندارند.

الزم بــه ذکــر اســت کــه در هیــچ یــک از ایــن ســالها دولــت
طــرح قیــر رایــگان را در الیحه بودجه ســاالنه قــرار نمیداد و
ایــن طرحــی نبود کــه دولت آن را بــه مجلس برده باشــد؛ اما
در جریــان تصویــب بودجــه بنــد مربوطــه را نماینــدگان بــه
مصوبــات اضافــه میکردنــد و هیــچ مرجع نظارتــی از جمله
شــورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشتند .اینکه اکنون موج
مخالفت با این طرح آغاز شــده و در ســالهای گذشته به این
مسأله توجهی نمیشد ،سؤالبرانگیز است.
در ســالهای گذشــته وزارت نفــت بهعنــوان واســط میان
شــرکتهای پاالیشــی کشــور (که عمدتــاً خصوصی هســتند)
و پیمانــکاران طــرف قــرارداد وزارت راه و شهرســازی و
شــهرداریها بــود ،ســاالنه حــدود  3میلیــون تــن قیــر از ایــن
کانــال در اختیــار پیمانــکاران قــرار میگرفت .دولــت قیر را از
پاالیشــگاههای بخش خصوصی با قیمت صادراتی میخرید
و بهصــورت رایــگان بــه آنهــا تحویل مــیداد .حتــی در برخی
از ســالها بــا نظر مجلس ایــن رقم از  3میلیون تــن نیز فراتر
میرفت.
همانطور که اشاره شد ،قیر و مواد اولیه تولید قیر (وکیوم
باتوم) غالباً متعلق به پاالیشــگاههای خصوصی نفتی کشــور
اســت .در چنین شــرایطی تحویــل قیر رایگان از ســوی وزارت
نفت به پیمانکاران بهمعنی پیچیده شدن فرآیند است .اینکه
چندیــن نهــاد در رابطه با تأمین قیر مــورد نیاز مصرف داخل
و تحویل آن بهصورت رایگان باید دخالت داشــته باشــند ،جز
پیچیده شــدن اوضاع و محاسبات ،دســتاورد دیگری نخواهد
داشت .برای مثال اکنون وزارت راه و شهرسازی ،وزارت نفت،
وزارت اقتصــاد بــه خاطــر مســائل مالیاتی و دارایی ،ســازمان
برنامــه و بودجه و پاالیشــگاههای کشــور و پیمانکاران ،همگی
در این ســازوکار باید پاســخگو باشند ،در صورتی که مسیرهای
کوتاهتــری را نیــز بــرای ایــن حمایــت از راهســازی روســتایی
میتوان اتخاذ کرد.
بهنظر میرسد که آنچه در این طرح اهمیت دارد ،تأمین
منابــع مالــی الزم بــرای خریــد قیــر از ســوی آن دســتگاههای
مربوطه و از مســیر بورس کاال یا کانالهای معتبر دیگر است.
ســؤال اینجاست که چرا منابع مورد نیاز خرید قیر را مستقیماً
در اختیار وزارت راه نمیگذاریم تا این فرآیند پیچیده را کوتاه
و امکان رانت و ســوداگری را حذف کنیم؟ (این موضوع را در
زمان مســئولیت خود نیز بارها اظهار کردم ).چرا وزارت نفت
باید واســطه خرید و تحویل قیر به دســتگاهها باشد؟ در حالی
کــه میتوان فقــط اعتبار این بخــش را در قانــون بودجه آورد
و وزارت راه و شهرســازی بــا تأمیــن ایــن منابع قیــر رایگان در
اختیار پیمانکاران قرار دهد.
از این رو ،بهنظر میرســد که مجلس محترم یازدهم برای
رفع هرگونه ســوءظن و ایجاد شــفافیت در این خصوص الزم
اســت که تجدیدنظر و روند گذشــته را اصالح کنند .بهتر است
کــه نماینــدگان محترم یــک ســازوکار شــفاف را جایگزین آن
طــرح کنند که همــان تخصیص اعتبار این بخش به دســتگاه
اجرایی مربوطه است.

