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اختصاصيافتهسهامميزانوطرحمشموالن.1محور

رايبتسهيالتباكشورداخلمقيمايرانياتباعكليهيقانون34مادهي

ضعيفگروههاي

دهك6سازماندهيقانون35مادهي

دهك6سازماندهياجراييآييننامهي1مادهي

نفر51ر105ر000جمعاًبهزيستيوامدادكميتهيمشموالنومرحله18طي

درعدالتسهاممركزيستادمصوبهي.استمسكوتسهامارزشمورددرقانون

ريالميليون10معادلراعضوپنجتانفرهربهواگذاريقابلسهام،1387سال

نيستندمشمولتهرانشهرداريكارگرانمثلضعيفاقشاربرخي.
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طرحمشمولشركتهاي.دوممحور
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سهامقيمت.سوممحور
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عدالتسهامطرحداراييهايسبدوضعيت.سوممحور
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كل 
شركت ها

قيمت  گذاري 
غيرقطعي

قيمت گذاري 
قطعي

غيربورسي بورسي شرح

60 11 49 25 35 تعداد شركت ها

412ر638 111ر835 300ر803 156ر576 256ر062 –برآوردي ارزش پايه ي
ميليارد ريال

675ر491 111ر835 563ر656 156ر576 518ر915 –برآوردي ارزش روز 
ميليارد ريال



سهامارزشدريافتنحوهي.چهارمحور

قانون34مادهي:

%50عشايروروستانشيناناولويتبادرآمديپاييندهكدومشموالن

.(نفرميليون12)ساله10وتخفيف

.سال10وكاملقيمتبعديدهكچهار

شوددهداتخفيفاتياقساط،موعدازپيشپرداختازايبه:پنجمبرنامهيقانون100مادهي.

استكردهپيشبينياجراييآييننامه6مادهي.نيامدهسودبااقساطتهاترقانون،در.

هايشركتبهمصوباتابالغتاريخمبنا:تقسيطشروعتاريخ:دستورالعمل1مادهي

مصوباتدرمالكيتحقوقانتقالكهسرمايهپذيريشركتهايمورددراستانيسرمايهگذاري

مانسازباقراردادانعقادتاريخشركتهاسايرمورددر.شدهتصريحقانونيمراجع

.خصوصيسازي

(سال10مورددرفراوانابهامات)
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(ادامه)سهامارزشدريافتنحوهي.چهارمحور

سهدرشناساييشدهمشموالنبه86و85سالهايسودازبخشيسال9ازبعد

.شدممنوعبعدوپرداختاولمرحلهي

دريافتدولتمطالباتازتومانميليارد17ر500مبلغ94سالپايانتاسال9ازبعد

.برسدتومانميليارد23ر000بهميشودپيشبيني،1395پايانتاكهشده

ايشافزدرحضوربرايانگيزهكاهشوپايانيسالبرايبدهيهاانباشتمشكل

سرمايهها
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(محورمهمترين)سهاممديريت.پنجممحور

شركتهايسهامدارآنهاوشهرستانيتعاونيشركتهايقالبدرمشموالن:35مادهي

.استانيسرمايهگذاري

استانيسرمايهگذاريشركتهايبورسدرپذيرش.

انهااستبينمشموالنتعدادبامتناسبسرمايهپذيرشركتهايسهامتقسيم.36مادهي.

شركتهايپذيرشبرايالزمتمهيداتاستموظفبورس:اجراييآييننامهي.7مادهي

.فرابورسدرسهامفروشوخريد.آوردعملبه88سالپايانتابورسدراستاني

(صفرعملكرد)

شركت352شهرستانيعدالتسهامتعاونيشركتهايتعداد

شركت30عدالتسهامسرمايهگذاريشركتهايتعداد

ميشداجراييكهصورتيدرباالاجراييهزينههاي.
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مالكانهحقوقاعمالنحوهي.ششممحور

شدهآزادكهميزانيبهكنندسهامفروشدارنداجازهاستانيسرمايهگذاريشركتهاي:37مادهي.

دردولتمديريتومالكيتتداومياافزايشموجبكهباشدگونهايبهبايدواگذاريها:38مادهي

ازالتوكاخذبهمجازقانونايناجراييدستگاههايمديران،انتخابدرونشودواگذاريمشمولشركتهاي

.بودنخواهنداستانيسرمايهگذاريشركتهاي

استياستانسرمايهگذاريشركتهايبرعهدهيعدالتسهاممديريتومالكيت:اجراييآييننامهي.7مادهي.

شودتشكيلاستانيسرمايهگذاريشركتهايكانون.8مادهي.

نمايندهيرامربوطاجراييدستگاهسهام،آزادسازيزمانتا1389/08/19دريازدهمدولتشدباعثمشكالت

.ميكردانتخابكانونرامديرانونشداجرا1393تامصوبهاين.نمايداعالموثيقهسهامادارهيدردولت

كانونتوسطعدالتسهامادارهيمشكل.

عدالتسهامبرگههايدارندگانتوسطمالكانهحقوقاعمالعدمامكانمشكل.
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التعدسهامطرحساماندهيبرايپيشنهاديالگوي

اساسيسؤال-

يادشدهسهام(مديريت)سازماندهيچگونگي

شهرستانيتعاونيشركتهايمشكل•

استانيسرمايهگذاريشركتهايمشكل•
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جديدپيشنهاد

هابورسدرمعاملهقابلسرمايهگذاريصندوقهايطريقازمردمبهسهامواگذاري

(ETF)(شودتشكيلصندوق10تا5بين)

مزايا

موجودوضعيتبهنسبتادارههزينههايكاهش

(%40تا)بازارروزقيمتازبيشقيمتيباسبددرموجودسهامبلوكيفروشامكان

واحدهايمشابهارزشباشروع)كشوركلدرعدالتسهامقيمتيكنواختي

(سرمايهگذاري

صفازجلوگيريوسهامارزشحفظبرايبازارگردانازاستفاده

مشموالنوبورسدستگاهنظارتامكان

جاريمشكالترفعبرايانعطافپذيري
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فضعنقاطبامواجههبراي

تاگيردشكلصندوقبيشتريتعداد-

نشودمنجربازاردررقابتكاهشوتمركزافزايشبه

باشدبازاربامتناسبصندوقهاحجمبزرگي

يابدكاهشذينفعانپراكندگيوباالحجملحاظبهمديريتدشواري

ارتقايوحفظمعياربراساسوباشد(ناهمگن)غيرمشابهصندوقهاداراييتركيب-

تاگيردشكلعدالتسهامداراييسبدارزش

ودشتسهيلمديريتويابدكاهشصندوقهردرپوششتحتصنايعتنوع

يابدافزايشداراييسبدارزشارتقايوبلوكيسهامارزشحفظامكان
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(هادام)ضعفنقاطبامواجههبراي

تاشوددادهيونيتصندوقهاهمهيازمشابهصورتبهمشموالنبه-

باشندبرخورداربرابروضعيتازمشموالنهمهي

بسنجندبتوانندراصندوقهاكارايي

نكنندنابرابريوتبعيضاحساس

وزير؛...تعاون،كار،وزيراقتصاد؛وزير)باشدمشابهصندوقهاهمهيامنايهيأت-

(كشوربرنامهريزيومديريتسازمانرئيسدادگستري؛

عموميمجمعاختياراتبا

شوندامناهيأتعضوباشند،داشتهسهامدرصد5ازبيشمالكانيكهصورتيدر

رودكناردولتبود،غيردولتيعضو5اختياردرسهامدرصد30وقتهرو
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(هادام)ضعفنقاطبامواجههبراي

.باشدبورسشرايطواجدبايدصندوقهرهيأتمديرهي-

:باشدطوالنيياونامحدودعمردارايوفعالصندوقها-

عموميمالكيتگسترشهدفتحقق

داراييهاسبدارزشحفظ

كندبيثباترابازاركهنباشدداراييهاسريععرضهيبهناچار

باشدممكنصندوقهااينطريقازخصوصيسازيادامهي

براياعتباربهآنتبديلوواحدهافروشبرايكاملاختياردارايمشموالن-

.باشندصندوقهاسايرسرمايهگذاريواحدخريد

سريععرضهيازناشيمنفيآثاركاهش

صندوقهابينرقابت
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(هادام)ضعفنقاطبامواجههبراي

ساالنهنقديسودتوزيعبانوعازصندوقها-

بازاردرحضورتداومبرايمشموالنانگيزهي

عموميمالكيتگسترشاهدافبهدستيابي

بازنوعازصندوق-

باشدانعطافپذيرمشموالنتعدادافزايشبرابردر
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زيرمواردشاملقانونياليحهي

ساختارتبديلوصندوقهاتأسيسمجوز

مشموالنتعدادبرايمنعطفروش

انجامشدهتسويهحساباندازهيبهاختصاص

(هستندمديرداراي)آزاد%2100و1-

آزاد%50بقيه-

وداردقانونيمنطقصندوقهادردولتمالكيت/دولتبهاضافيبرگشت

ميدهدپوششراجديدها

الزمانعطافهايهمهيبرايدولتبهقانونياختيارات

شدردتدريجيآزادسازينوعياعمال

ميكنندآزادراسهامكلباقيمانده،پرداختبانيزافرادازعدهاي

بازاروضعبهبودباواگذاريمجوزصدور
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پيشنهاديطرحمزاياي

موجودوضعيتنهاييحل

طرحتعيينتكليفبرايسهامارزشافزايشفرصتازاستفاده

مالكانهحقوقازمشموالنبرخورداريدرتسريع

صندوقهاساالنهيسودازعدالتسهاممشموالنسريعبرخورداريامكان

ازاربشرايطبهبستهدولت،درآمدهايافزايشومطالباتسريعتروصولامكان

سرمايه

رأي)دولتسهمعنوانبهمشكلدارسهمهرياوغيربورسيسهامخارجكردن

قيمتگذاريمشكل-(نداشت

ميشوندثبتنامكهجديديمشمولينبهدولتواحدهايازاستفاده
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پيشنهادياليحهيمتن

20

متن اليحه پيشنهادي متن قانون ماده
مينتأمنظوربهمردمعموممالكيتگسترشسياستاجرايدر

هبمردماقشارتشويقوخانوارهادرآمدبهبودواجتماعيعدالت
مجموعدرصد40تااستمجازدولتسرمايه گذاريوپس انداز

ماده2و1گروه هايمشمولقابل واگذاريشركت هايسهامارزش
.دنمايواگذاركشورداخلمقيمايرانياتباعبهراقانوناين2

قيمتمبنايقانون،اينالزم االجراشدنتاريخاز.1تبصره
واگذاريهيأتتوسطمصوبقيمتجديد،واگذاري هاي

.بودخواهد
مايتيحنهادهايمستمري بگيراناولويتباكم درآمدافراد.2تبصره
معيتيجدهكدوميزانبهحداكثروشغلفاقدروستانشينانو

دردرصدي50تخفيفازقانون،اينتصويبزماندركشور
سهام،ارزشپرداختساله10تقسيطوواگذاريسهامقيمت
.بودخواهندبرخورداراقساطي،فروشسوداحتساببدون

فصلاينامهآيين نمطابقتبصرهاينمشموالنتعيينچگونگي
.بودخواهد

سال،10تاتقسيطازصرفاًجمعيتيبعديدهكچهار.3تبصره
.بودخواهندبرخورداراقساطي،فروشسوداحتساببدون

التعدسهامثبت نامبرگهقبليمراحلدركهاشخاصي.4تبصره
.ندمي شومحسوبعدالتسهاممشموالنجزءكرده انددريافت

هنحووافرادسايرثبت ناموشناساييچگونگيوروش
اينآيين نامهمطابققانوناينموضوعسهامازآنهابرخورداري

.بودخواهدفصل

مينتأمنظوربهعموميمالكيتگسترشسياستاجراءدر
ارزشمجموعدرصد40تااستمجازدولتاجتماعي،عدالت

ادهمدوگروهموضوعبازارهردرقابل واگذاريبنگاه هايسهام
شوركداخلمقيمايرانياتباعبهذيلضوابطباراقانوناين

:نمايدواگذار
ونانروستانشياولويتبادرآمديپاييندهكدومورددر.الف

سيطتقدورهباواگذاريسهامقيمتدرتخفيف%50عشاير،
.سالهده

موردحسبسالدهتاتقسيطبعديدهكچهارمورددر.ب
.شدخواهدداده
درسهامنقديفروشقيمتقيمت گذاري،مبنا.1تبصره ي

.بودخواهدبورس
ابحسبهمادهاين«الف»بنددرمذكورتخفيف هاي.2تبصره ي

.دمي شومنظوركم درآمداقشاربهبالعوضكمك هاي
يهمكاربااستمكلفداراييواقتصاداموروزارت.3تبصره

،ذي ربطنهادهايسايرواجتماعيتأمينورفاهوزارت
انون،قاينتصويبازپسساليكمدتظرفحداكثر

دقيقوعلميسازوكارهايبارامادهاينمشمولافراد
همفرارامشوالنبهسهامواگذاريشرايطوشناسايي

.نمايد
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(ادامه)پيشنهادياليحهيمتن

21

متن اليحه پيشنهادي متن قانون ماده

مالينهادهايوابزارهاتوسعهقانون(1)ماده(ه)بنداستنادبهعدالتسهامسرمايه گذاريصندوق هاي
قالبدر1388مصوب–اساسيقانون44اصلكليسياست هاياجرايتسهيلمنظوربهجديد

بورسازخارجبازارهاييابورسدرآن هاسرمايه گذاريواحدهايكهسرمايه گذاريصندوق هاي
اقتصاديامورروزيشامل،(موسسين)امناهيأتتوسطصندوق هااين.مي شوندتشكيلباشند،قابل معامله

ومديريتسازمانرئيسدادگستري،وزيراجتماعي،رفاهوكارتعاون،وزير،(رئيس)داراييو
جراشدنالزم االتاريخازماهيكظرفموسسين.مي شوندتأسيسذي ربطوزيروكشوربرنامه ريزي

.مي رسانندثبتبهصندوقهردردررابهاداراوراقوبورسسازمانتأييدمورداساسنامه
ه پذيرسرمايشركت هايسهامتخصيصنحوهوعدالتسهامسرمايه گذاريصندوق هايتعداد.1تبصره
سهاممشموالنبهصندوق هااينسرمايه گذاريواحدهايتخصيصچگونگيوصندوق هااينبه

.مي شودتعيينصندوق هاامنايهيأتتوسطصندوقهردرعدالت
ياراتاختووظايفاساسنامه،درمقررترتيببههيأتآننمايندگانيانمايندهامنا،هيأت.2تبصره

يك دهمحداقلدارندهبهصندوق هاايندرممتازسهام.دارندبرعهدهراصندوق هاعموميمجمع
احبانصقانونينمايندگانياوآندارندگانكهمي گيردتعلقسرمايه گذاريواحدهايدرصد
هيأت.مي كنندكسبرامجامعدرحضورحقسرمايه گذاريواحدهايدرصديك دهمحداقل

رأيقحدولتاختياردرسرمايه گذاريواحدهايبامتناسبهيأتآننمايندگانيانمايندهامنا،
.داشتخواهند

هيأترئيسپيشنهادبهتأسيسزماندركهمي شودادارههيأت مديره ايتوسطصندوقهر.3تبصره
.مي شوندابانتخغيردولتيبخشازومستقلحقيقياشخاصبينازوامناهيأتتصويبوامناء
يطشراسايروآن هااختياراتوتصديمدتبعد،دوره هايدرهيأت مديرهاعضايانتخابنحوه

قانوناسبراسهيأت مديرهاعضايحرفه ايصالحيت.آمدخواهداساسنامهدركهاستبه ترتيبي
بهاداراوراقوبورسسازمانتوسط-1384مصوب-ايراناسالميجمهوريبهاداراوراقبازار

.مي شوداحراز

و«الف»بندهايمشمولين
درقانوناين34ماده«ب»

تعاونيشركت هايقالب
وهساماندهي شدشهرستاني

آن هاتركيباز
سرمايه گذاريشركت هاي

صورتبهاستاني
يلتشكسهاميشركت هاي

تجارتقانونبراساسو
دولت.مي كنندفعاليت
جهتاستموظف

 هايشركتپذيرفته شدن
اوراقبورسدرمذكور
راالزمكمك هايبهادار
.دهدانجام
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(ادامه)پيشنهادياليحهيمتن

22

متن اليحه پيشنهادي متن قانون ماده

ريسرمايه گذاشركت هايبهصورت گرفتهواگذاري هاي
ازمعافوشرايطوقيمتهمانباعدالتسهاماستاني

دجديقراردادهايبراساسهزينه،وكارمزدماليات،هرگونه
سرمايه گذاريصندوق هايوخصوصي سازيسازمانبين

.مي شودمنتقلصندوق هااينبهعدالتسهام

هراز34مادهموضوعسهاماستموظفخصوصي سازيسازمان
استانيذاريسرمايه گشركت هايبينمستقيماًراقابل واگذاريبنگاه

نياستاسرمايه گذاريشركت هايازيكهرسهم.كندتقسيم
عيينتاستانهرشهرستانيتعاوني هاياعضايتعدادبامتناسب
.شدخواهد
 هايشركتبهخصوصي سازيسازمانازسهامنقل وانتقال.1تبصره

.استمعافمالياتازاستانيسرمايه گذاري
ناشياستانيسرمايه گذاريشركت هايدرسرمايهافزايش.2تبصره

همچنينخصوصي سازي،سازمانازسهامدريافتاز
ازاشينشهرستانيتعاونيشركت هايدرسرمايهافزايش
بوطمراستانيسرمايه گذاريشركت هايداراييافزايش

.استمعافمالياتازمحل،ايناز
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عدالتسهامباقي ماندهاقساطمعادلدريافتبادولت
سهامسودمحلازيامشموالنازنقديدريافتبه صورت

هامسآزادسازيبهنسبتمتناسباًواگذارشدهشركت هاي
زاسهاماينمعاملهامكانمنظوربهواگذارشدهشركت هاي

واحدهايمابقي.مي نمايداقدامصندوق ها،سوي
اندمخواهدباقيدولتمالكيتدرصندوق هاسرمايه گذاري

فصل،ايناجراييآيين نامهوقانوناينچارچوبدركه
.شدخواهدواگذاردولتتوسط
مربوطاهدافنظرگرفتندرباصندوق هاامنايهيأت.تبصره

وسهامداريفرهنگتوسعهاجتماعي،عدالتتوسعهبه
سرمايه گذاريواحدهايجذببرايسرمايهبازاروضعيت

عدالتسهاممشموالنصالحوصرفهرعايتوعرضه شده
سرمايه گذاريواحدهايمعاملهزمانوچگونگيدرخصوص

.مي نمايدتصميماتخاذصندوق ها

ازقبلاستانيسرمايه گذاريشركت هايبهواگذارشدهسهامفروش
يا شدهپرداختآناقساطكهميزانيبهبورسبهشركت هااينورود

زاخارجبازارهايدرشدهواقعتخفيفمشمولنسبتهمينبه
يقهوثقيدازنسبتهمينبهواگذارشدهسهامواستمجازبورس

.مي شودآزاد
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ت هايشركنقشايفايچگونگيدرخصوصتصميماتخاذ
تانيشهرستعاوني هايوعدالتسهاماستانيسرمايه گذاري

هيأتبرعهدهفصلايناهدافتحققدرعدالتسهام
.مي باشدوزيران
وزارتتركمشپيشنهادبهفصلايناجراييآيين نامه.تبصره

اعياجتمرفاهوكارتعاون،وزارتوداراييواقتصاديامور
اينالزم االجراشدنتاريخازماهسهحداكثرمدتظرف
.رسيدخواهدوزيرانهيأت تصويببهوتهيهقانون

واگذارگونه ايبهرا34مادهموضوعسهاماستمكلفدولت
دردولتمديريتومالكيتتداومياافزايشموجباتكهنمايد

،مديرانانتخابدر.ننمايدفراهمراواگذاريمشمولشركت هاي
وكالتاخذبهمجازقانوناين86مادهموضوعاجراييدستگاه هاي

جرايياآيين نامه.بودنخواهنداستانيسرمايه گذاريشركت هاياز
ويدارايواقتصادياموروزارتمشتركپيشنهادبافصلاين

حداكثرمدتظرفذي ربطنهادهايهمكاريباوتعاونوزارت
اجرايشوراي عاليتصويببهوتهيهقانوناينتصويبازماهسه

ايراناسالميجمهورياساسيقانون44اصلكليسياست هاي
.رسيدخواهد
اساسيقانون138و85اصولاجرايدرشورااينمصوبات.تبصره

الارساسالميشورايمجلسرياستبرايايراناسالميجمهوري
شورايمجلسرئيسسويازمغايرتاعالمصورتدر.مي گردد
خودمصوباتلغويااصالحبهنسبتاستموظفشورااسالمي،

.كنداقدام

38



باتشكر


