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آسیبشناسی مدیریت سهام عدالت در اقتصاد ایران:

آیا در سهام عدالت ،مدیریت هم به مردم واگذار شد؟

در ســال  1385با درخواســت رئیسجمهوری وقت از مقام معظم رهبری ابالغیه اجرای ســهام عدالت صادر شــد .طرحی
کــه عمدهترین هدف آن توزیــع عادالنه ثروت برای تحقق عدالت اجتماعی بود 14 .ســال بعد در تاریخ  10اردیبهشــت 1399
به دســتور رهبری درصدی از ســهام عدالت آزادسازی شد .ســالی که بازار ســرمایه در ایران رکوردها را یکی پس از دیگری فتح
میکرد و شــاخص کل قله  2100واحد را نیز فتح کرد .همزمان با رشــد بورس ســهام عدالت هم که حاال امکان خرید و فروش
آن فراهم شــده بود ،ارزندگی قابلتوجهی داشــت و با اقبال ســهامداران مواجه شــد .ســهامدارانی که به شــیوه مســتقیم و
غیرمســتقیم بنا به انتخاب خودشــان میتوانســتند در بازار ســهام خرید و فروش سهم شــان را بر عهده بگیرند .همین زمان
بود که چالشها ســر باز کرد و با طیف گستردهای از مســائل مواجه شدیم .حال در این نشست آسیبشناسی مدیریت سهام
عدالت در ایران پرداخته شده اســت .میزان تصدی گری دولت پس از طرح سهام عدالت ،مشکالت مدیریت این موضوع
از جملــه مواردی بود که بهصورت مبســوط مورد بررســی و نقد قرار گرفت .در این نشســت مرضیه ذالنوریــان ،مدیرکل دفتر
امور سهام عدالت سازمان خصوصیسازی ،فریبا اخوان ،مشاور مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی ،احمد کابلیزاده،
کارشــناس وزارت امور اقتصادی ،سیدبهزاد بقایی ،کارشناس اندیشــکده اقتصاد مقاومتی و مهتاب قراخانلو کارشناس مرکز
پژوهشهای مجلس دیدگاههای خود را مطرح کردند که در ادامه میخوانید.
ëëآیا در طرح ســهام عدالــت کاهش تصدیگری اتفاق افتاده اســت؟ چه
چالشهاییدراینمسیروجوددارد؟
احمــد کابلــیزاده :در تمــام  15یا  16ســالی که از عمر ســهام عدالت
میگذرد ،عمالً مدیریت شرکتهای سرمایهپذیر به سهامداران عدالت
منتقل نشــده اســت .بنابراین ،از نظر ایشــان «تــداوم تصدیگری دولت
در شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی» از چالشهای سهام عدالت به
شمار میآید .دلیل این موضوع از نظر ایشان عدم شکلگیری حلقهها و
ساختاری است که در قانون اصل  44پیشبینی شده بود .مثالً میبایست
مردم در قالب تعاونیهای شهرســتانی ساماندهی میشدند ،از ترکیب
این شرکتهای تعاونی شهرستانی سرمایهگذاری استانی و کانون هم با
انتخاب آن شرکتهای سرمایهگذاری استانی ایجاد میشد و نمایندهها را
در شرکتهای سرمایهپذیر انتخاب میکردند ،اما این ساختار هیچ وقت
شکل نگرفت .ضمن اینکه تعاونیها االن شرایط مناسبی در کشور ندارند؛
حدود  50درصد آنها راکد هستند و فعالیتی ندارند و مابقی تعاونیهای
فعــال هم در حوزههای متفرقهای فعالیت میکنند که ارتباطی با بحث
سهامداری و مدیریت در شرکتهای سرمایهگذاری استانی ندارد.
مهتــاب قراخانلو:عــدم شــکلگیری ســاختارهای الزم موجد چالش
تداوم تصدیگری دولت در بحث ســهام عدالت است .همچنین همان
 50درصــد تعاونیهای غیرراکد هم که اشــاره شــد عمــاً کاری ندارند یا
در حــال رســیدگی بــه یک ســری ســرمایهگذاریهای نامولد هســتند .در
شــرکتهای سرمایهگذاری استانی هم که از تکمیل این تعاونیها شکل
گرفتند ،متأسفانه افراد شایستهای تصدیگری هیأت مدیره آن را برعهده
نداشتند .ضمن اینکه این شــرکتها اگرچه سرمایه عمومی را در اختیار
داشتند اما چون بخش خصوصی بودند امکان ورود نهادهای نظارتی هم
برای نظارت بر آنها وجود نداشت.
مرضیــه ذالنوریان :مشــارکت مــردم و کاهش تصدیگــری دولت به
عنوان دو هدف اصلی از طراحی ســهام عدالت براســاس منویات مقام
معظم رهبری مطرح اســت که در فرمان ایشان یک سری شاخصهای
دیگری مثل حضور بخش تعاون ،اســتفاده از تعاونیهای فراگیر ،بحث
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شــرکتهای استانی هم وجود داشته اســت .لذا این طرح در چهارچوب
چنین مالحظاتی پایهریزی شــد .اما طرح ســهام عدالت ،متأسفانه یک
جاهایی از آن چیزی که از ابتدا دیده شــده ،تغییر فرم داده اســت .یعنی
تغییراتی در آن اتفاق افتاده که هر کدام از این تغییرات در مرحله بعدی
گذار مشــکلی را به مســائل موجود اضافه کردند .بنابراین از نظر ایشــان
انحراف از چهارچوب و ساختارهای موجود در طرح سهام عدالت باعث
عدم تحقق اهداف این طرح شــده اســت .همچنین یکی از نکاتی که در
طرح سهام عدالت پررنگتر است این است که سعی کردهاند بر اساس
شیوه اجرای قانون تدوین کنند نه اینکه قانونی تدوین و بر مبنای آن سهام
عدالت اجرا شود .این موضوع کار را دچار چالشهای بعدی کرده است،
چرا که مثالً از سال  1394و  1395که بهطور مثال مسئولیتهایی که حاال
ســازمان و یا نهایتاً دبیرخانه ســهام عدالت برای شــرکتهای تعاونی و
ایجاد آنها در نظر گرفته بوده اســت ،احســاس میکند که این تمام شده
است .اما دیگر نه تکلیف را مشخص میکند ،نه میآید درخواستی برای
اصالح قانون میدهد و نه هیچ اتفاق دیگری .این دوره کمون و این دوره
سکوت همینطور تا آزادسازی ادامه پیدا میکند.
ëëآیا آزادسازی سهام عدالت توانسته اســت چالشهای این طرح را حل
کند؟
مرضیه ذوالنوریان :انحراف از قوانین و مقــررات موجود در دور ه گذار
طرح سهام عدالت ،بعد از آزادسازی نیز همچنان پابرجاست؛ نمونهاش
فرایند ورود شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی به بورس است .شورای
بورس بر اساس فرمان آزادسازی که ابالغ شد و مکاتباتی که رئیسجمهور
با مقام معظم رهبری داشتند ،یک آییننامه اجرایی را تدوین میکنند،
اما ترتیباتی که در این آییننامه مقرر بود به همان ترتیبی که میبایست
عملیاتی و تقدم و تأخر آن رعایت نشد .همین عدم رعایت این تقدم و
تأخر ما را به بنبســت و آن دور باطلی رســاند که االن درگیرش هســتیم.
حاال در یک بازه ،تصمیم براین شد که آزادسازی را انجام بدهند و مردم
سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی باشند اما در همان آییننامه
قید شده است که شرکتهای سرمایهگذاری استانی اول باید یک مجمع

برگزار کنند ،اساسنامه آنها اصالح شود ،افزایش سرمای ه بدهند و بعداً ما
اطالعات جدید را به آنها بدهیم تا در مجمع فوقالعاده بعدی بر مبنای
میزان سهامی که متعلق به سهامداران هر کدام است ،افزایش سرمایهها
را انجــام بدهنــد و بعد وارد تابلو بورس شــوند .اما قبل از اینکه این چهار
مرحله اتفاق بیفتد ،یکدفعه این شرکتها روی تابلو بورس میروند .پس
باز هم ما میبینیم که عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات سبب شده
ما االن درگیر مسائل و چالشهایی باشیم که بعد از گذشت تقریباًدو سال
از فرمان آزادسازی ،در نقطه صفر یا حتی پایینتر از صفر باقی ماندهایم.
مهتاب قراخانلو :برخالف شــروع ساماندهی سهام عدالت که از سال
 1395توســط ســازمان خصوصیســازی آغاز شــد و کماکان ادامه دارد و
به مرحله آزادســازی سهام عدالت رسیده است ،همچنان با بزرگترین
چالــش ســهام عدالت یعنــی نمایندگی ســهام عدالت در شــرکتهای
ســرمایهپذیر دســت به گریبان هســتیم چون ما هیچوقت بــرای آن یک
ســاختاری را پیشبینــی نکردیــم که در عمــل بتواند کار کنــد .یعنی یک
ساختاری چیدیم که االن نمیدانیم با آن چه کار کنیم .بخش خصوصی
را به حکم قانون ایجاد کردیم ،برای آن هدف و وظایف تعریف نکردیم،
انحــال آن را پیشبینی نکردیم و چون بخش خصوصی اســت با اینکه
منابــع عمومی دســت اوســت ،نهادهای نظارتــی نمیتواننــد ورود پیدا
کنند .االن هم که بحث آزادســازی ســهام عدالت اســت باز رســیدیم به
همین بحث نمایندگی ســهام عدالت که وقتــی آن را پیگیری میکنیم،
میرســیم بــه شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی کــه بایــد برونــد در
شــرکتهای ســرمایهپذیر بنشــینند .در واقــع مســأله نمایندگــی ســهام
عدالت در شــرکتهای ســرمایهپذیر نســبت به ســال  85که برای سهام
عدالت برنامهریزی میکردیم ،وضعیت اصالً بهتر نشــده اســت و حتی
ما یک عقبگردی داشتیم ،از این جهت که طبق گفته خانم ذالنوریان 19
میلیون سهامداری مستقیم ایجاد کردیم که االن آنها هم در شرکتهای
سرمایهپذیرنمایندهندارند.
احمــد کابلــیزاده :بحــث اصلــی ســهام عدالت بــه مالکیــت مردم
برمیگردد .قبل از آزادسازی ،مردم قبالً عضو تعاونیهایی بودند که آن
تعاونیها ســهامدار سرمایهگذاری اســتانی بودند ،اما با بحث آزادسازی
این موضوع تغییر کرده اســت مردم یا مســتقیم مالک هستند یا مالک
ســرمایهگذاری استانی هســتند و تعاونیها به نوعی از این چرخه حذف
شــدند .در واقع ،نحوه آزادسازی سهام عدالت که از سال  1399اجرا شد،
عمالً باعث شــد شــرکتهای تعاونی ،دیگر نقشــی در مالکیت و به تبع
آن در انتخاب اعضای هیأت مدیره و حکمرانی شرکتهای سرمایهپذیر
ســهام عدالت نداشــته باشــند .از این رو از دید ایشــان با تضعیف بیشتر
تعاونیهــا آن اهدافــی کــه از جهت گســترش مالکیت در ســطح عموم
از بحث ســهام عدالــت انتظار میرفــت ،تحقق پیدا نکــرد .یعنی اینکه
بخواهیم مردم احساس کنند در مدیریت شرکتهای سرمایهپذیر سهام
عدالــت نقــش دارند ،چون که کانال آن شــرکتهای تعاونی بــود ،از این
بابــت اهداف محقق نشــده اســت .ضمن اینکه ایشــان معتقدند نقطه
مشکلزا از همینجا شروع میشود که این تعاونیها را در بحث مالکیت
باید مشارکت بدهیم یا نباید مشارکت بدهیم؟
فریبااخوان :با نظر آقای کابلیزاده درخصوص اینکه انتقال مدیریت
با آزادسازی سهام عدالت همچنان محقق نشده است موافقم ولی براین
باور هســتم که بحث آزادســازی که از ســال  99شروع شــده است ،باعث
مشــارکت مردم در بازار ســرمایه و تصمیمگیری برای دارایی خودشــان
شد ،زیرا افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند ،به نوعی در مالکیت
خودشان دخیل هستند و میتوانند در مجامع و تصمیمگیریهایی که در
مجامع انجام میشود ،مشارکت کنند .اما خانم ذوالنوریان بیان کردند که
درست است ما دو تیپ سهامدار تعریف کردیم اما حقوق سهامداری به
آنها داده نشد تا بتوانند از حداقل حقوق شهروندی و حقوق سهامداری
خود اســتفاده کنند .در حقیقت هنوز این ســهامداران از آن ســهامداران
غیرمستقیمجدانشدندودراختیارشرکتهایسرمایهپذیرقرارنگرفتند؛
در واقع وقتی مجامع شــرکتهای ســرمایهپذیر تشکیل میشــود این 19
میلیون سهامدار مستقیم از سهام عدالت جدا میشوند و این وسط اصالً
هیچ نقشی ندارند.
یزاده :اساساً چون امکان برگزاری مجامع برای شرکتهای
احمدکابل 
ســرمایهگذاری اســتانی وجــود نــدارد و به دلیــل ایجاد یــک دور باطل به
بنبست رسیده است ،انتقال مدیریت به سهامدار مستقیم هم محقق
نشــده اســت ،چون از یک طرف با توجه به تعداد ســهامداران مقرر شــد
مجمع به صورت الکترونیکی برگزار شــود اما از آنجا که در اساسنامه این

