
اطالع�ات ناقص ارس�الی دس�تگاه ها به 
سازمان خصوصی س�ازی دلیل اصلی جا 
ماندن برخی از اش�خاص نیازمند از قطار 
دریافت سهام عدالت بود. از این رو با توجه 
به اینک�ه جاماندگان س�هام عدالت قص�وری انجام 
نداده اند، انتظار می رود از پرتفوی باقی مانده دولت در 
سهام عدالت که در قالب صندوق هایETF  به فروش 
می رسد، نیازمندان جامانده از دریافت سهام عدالت 
نیز مشمول طرح شوند تا هم اقتصاد مردمی تر شود و 
هم اینک�ه تصدی گری ه�ای دولت در ش�رکت داری 
کاهش یابد، در عین حال هم با رفع فقر شاهد برقراری 
باش�یم. جامع�ه  در  عدال�ت  بیش�تر  هرچ�ه 
بررسی ها نشان می دهد که سهام عدالت از ابتدا قرار بود 
به دو دهک پایین درآمدی جامعه، یعنی دهک اول و دوم 
اختصاص یابد؛ اشخاصی که تحت حمایت کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی بودند، اما به تدریج بر دایره مشموالن 
این طرح افزوده شد و چون اطالعات ارسالی دستگاه ها به 
سازمان خصوصی سازی عموماً ناقص بود بسیاری از مردم 
که علی القاعده باید مشمول سهام عدالت می شدند از این 
قافله جا ماندند و ام��روز برای مجلس جدید این موضوع 
پیش کشیده شده که چطور نیازمندان را مشمول سهام 
عدالت قرار دهند. به نظر می رسد سهام باقی مانده دولت 
از پرتفوی س��هام عدالت، دارایی مناس��بی برای سهام 

عدالتی کردن اشخاص نیازمند باشد.
از ابتدا قرار بود سهام عدالت به اشخاصی که تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی هستند، تعلق گیرد، اما به تدریج 
بخش سایر گروه ها، چون نمایندگان مجلس، اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها، بازنشس��تگان، زنان سرپرست خانوار و 
فرهنگی ها نیز در این دایره قرار گرفتند، اما از آنجا که طرح 

س��هام عدالت ثبت نامی نبود و دستگاه ها اطالعات را برای 
سازمان خصوصی سازی ارسال می کردند، نقص اطالعات 
ارسالی دس��تگاه ها به این س��ازمان موجب شد بسیاری از 
مردمی که علی القاعده باید مشمول سهام عدالت می شدند 

از این حقوق محروم شوند.
یافته های ما نشان می دهد که سهام عدالت قرار بود به 7 
میلیون دهک اولی و دومی اختصاص یابد. به هر ترتیب این 
دایره ش��مول و این طرح اشاعه یافت تا اینکه 50 میلیون 
نفر مشمول سهام عدالت شدند و 30 میلیون از قافله سهام 
عدالت جا ماندند. راز اینکه چرا عده ای از اشخاص نیازمند 
مشمول سهام عدالت هستند و عده ای در همان وضعیت 

اقتصادی نیستند، این است که سازمان خصوصی سازی 
از دس��تگاه ها، اطالعات خواس��ته بود که مجموعه هایی 
چون کمیته امداد، بهزیس��تی، سازمان تأمین اجتماعی، 
صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، وزارتخانه ها، 
نیروی های مسلح، حوزه و... اطالعات را ناقص به سازمان 
خصوصی ارسال کردند. بر همین اساس عده ای به ناحق 
از دریافت سهام عدالت محروم ش��دند. جا دارد این خطا 
اصالح شود، چراکه وضعیت دارایی و درآمد خانوار در ایران 
مشخص است و نمی شود به یک خانوار هم طبقه مثالً دهک 
سوم یا چهارم سهام عدالت اختصاص داد و به دیگری نداد 
که در این صورت اصاًل نام پرمس��مای این طرح و فلسفه 

وجودی آن زیر سؤال می رود.
در این بین با توجه به اینکه در 14 س��ال گذش��ته جامعه 
کمیته امدادی و بهزیستی بزرگ تر ش��ده است و حتی از 
گذشته نیز عده ای مشمول س��هام عدالت نشده اند و اخیراً 
نیز رئیس جمهور عنوان داشته که 60 میلیون نفر نیازمند 
کمک و حمایت مالی دولت هستند و در این سال ها تحریم 
اقتصادی، جنگ اقتصادی، تورم و گرانی فشار زیادی را به 
مردم جامعه وارد کرده است، جا دارد در رابطه با سهام دار 

کردن اشخاص جا مانده از قافله سهام عدالت فکری شود.
خوشبختانه نمایندگان مجلس جدید پیش از این در نامه های 
جمعی و فردی خطاب به دولت خواستار پرداخت سهام عدالت 
به اشخاص نیازمند شده بودند. از این رو با توجه به اینکه دولت 
بخشی از س��هام عدالت را نیز به دلیل عدم تأمین حقوق حقه 
خود از محل دریافت س��ود شرکت های س��هام عدالتی، آزاد 
نکرده است، می توان این بخش از س��هام را به اشخاصی که از 
قافله سهام عدالت جا مانده اند، اختصاص داد. در پایان با توجه 
به اینکه نقص اطالعات ارسالی به سازمان خصوصی سازی برای 
شناسایی اشخاص مشمول سهام عدالت از سوی دستگاه های 
مختلف دلیل اصلی جا ماندن عده زیادی از شهروندان از چرخه 
دریافت سهام عدالت شده است، بدین ترتیب شهروندان خود 
در رابطه با دریافت سهام عدالت غفلتی انجام نداده اند و از این رو 
با توجه به اینکه شرایط ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی و 
شیوع کرونا بسیاری از خانوارها را تحت فشار و تنگنای اقتصادی 
قرار داده است، جا دارد دولت و مجلس جدید در اولین همکاری 
مشترک خود درهای طرح سهام عدالت را برای ورود مشموالن 
جدید و نیازمند بگشایند تا جامعه سهامداری کشور نیز بیش 
از این افزایش یابد. در عین حال هم اقتصاد مردمی تر می شود و 
هم اینکه شاهد وجود فقر در کشور نخواهیم شد و در نهایت نیز 

عدالت برقرار خواهد شد.
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طرح 2فوریتی تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
   یک نماینده مجلس با بیان اینکه دولت می تواند به جاماندگان از محل 50 درصد سهام عدالتی که در بخش 
مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده، س��هام عدالت واگذار کند، افزود: اگرچه دولت معتقد است براساس قانون 
نمی توان چنین اقدامی را انجام داد، اما ما به دنبال اجرایی کردن آن هستیم. در واقع می خواهیم با دولت توافق 

کنیم تا از موجودی خود استفاده کرده و در قالب مکانیزمی که در اختیار دارد، این مشکل را حل کند.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم درباره تعیین تکلیف جاماندگان 
سهام عدالت گفت: برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان دو اقدام در دستور کار است؛ نخست آنکه دولت با 
استفاده از ظرفیت قانونی و در چارچوب اختیارات فعلی خود به واجدان شرایطی که تاکنون سهام عدالت دریافت 
نکرده اند، سهام عدالت واگذار کند. وی با بیان اینکه ممکن است عده ای در سال 85 از توان مالی خوبی برخوردار 
بودند، اما در حال حاضر جزو اقشار آسیب پذیر هستند که باید زمینه واگذاری سهام عدالت به آنها فراهم شود، 
اظهار کرد: در صورتی که نتوان دولت را مکلف به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان کرد، پیش نویس طرحی 
دوفوریتی در حال آماده شدن است تا در مجلس یازدهم بررسی و تصویب شود و دولت براساس مر قانون سهام 
عدالت را به جاماندگان واگذار کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اضافه کرد: پیش نویس طرح دوفوریت 
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان آماده شده و در صورتی که نتوان از ظرفیت دولت برای این امر استفاده کرد، 

طرح مذکور در هفته های ابتدایی مجلس یازدهم بررسی می شود.

 سهم ناچیز قشر كارگر
از سهام عدالت 

  علي اصالني 
طرح توزیع س��هام عدالت، اولین بار در مرداد سال 84 
و پس از ابالغ سیاس��ت هاي اصل 44 قانون اساسي در 
جلس��ه هیئت وزی��ران دولت وقت به تصویب رس��ید. 
افزایش بهره وري ش��رکت ها به واس��طه سپردن سهام 
تعدادي از بهترین ش��رکت هاي دولت به مردم شالوده 
این ایده بود. در طرف مقابل براي شناسایي مشمولین 
سهام عدالت از سال 84 تا سال 8۹، در مجموع شش بار 
تصمیم مس��ئوالن وقت تغییر کرد. در ابتدا بنا بود این 
سهام به همه ایرانیاني که 15 سال کامل دارند با اولویت 
دهک هاي پایین درآمدي واگذار شود، اما در آبان سال 85 
این تصمیم عوض شد و قرار شد سهام عدالت تنها به دو 
دهک پایین درآمدي برس��د و نهایت��اً در فروردین 88 
با تصویب آیین نامه اجرایي توزیع س��هام عدالت، ارائه 
سهام عدالت به شش دهک پایین درآمدي که دو دهک 
پایین درآمدي آن با اولویت روستاییان و عشایر بود، به 

تصویب رسید. 
به دلیل عدم وجود س��امانه اي جامع براي شناس��ایي 
ش��ش دهک پایین درآمدي در س��ال هاي ذکر ش��ده، 
توزیع س��هام عدالت با خطاهایي در آغ��از کار روبه رو 
شد. به عبارت دیگر هم بسیاري از افراد متمکن، سهام 
عدالت گرفته اند و هم در طرف مقابل، بسیاري از افرادي 
که براساس اهداف سهام عدالت، باید مشمول دریافت 
آن قرار مي گرفتند، از دریافت این س��هام جا مانده اند 
و معناي این س��هام را که به عدالت منسوب شده است،  
زیر سؤال برده اند. به عنوان نمونه از جمله اقشار ضعیف 
جامعه که باید حتماً مورد توجه این سهام قرار بگیرند، 
قشر کارگر هستند که در شناسایي اولیه مشمولین سهام 
عدالت مورد توجه قرار نگرفتند. نهایتاً در سال 8۹ تنها 
اقشار بس��یار خاصي از کارگران یعني کارگران فصلي، 
س��اختماني و زنان کارگر سرپرس��ت خانوار )مجموعاً 

حدود 6 میلیون نفر( مشمول این سهام شدند. 
متأس��فانه در مقطعي که ثبت نام در ح��ال اتفاق بود، 
فریادهاي ما به آس��مان رفت، اما مسئوالن تصمیم گیر 
وقت کارگران را به عنوان گروهي از جامعه قبول نکردند، 
امروز ممکن اس��ت تعدادي از کارگ��ران در قالب نوع 
دیگري از ثبت نام ها مشمول سهام عدالت شده باشند، اما 
جامعه فراگیر کارگري هیچ وقت در گروه مشموالن قرار 
نگرفت. گروه هاي مختلف جامعه سهام عدالت دریافت 
کردند، اما بخش عمده اي از کارگران مشمول این طرح 
نشدند. یکي از اجحاف هایي که در حق کارگران صورت 

گرفته همین است. انگار کارگران با بقیه فرق دارند. 
یکي از دالیلي که بخش زیادي از کارگران از سهام عدالت 
اس��تقبال نکردند این بود که نمي دانس��تند در آینده چه 
اتفاقي مي افتد و ارزش س��هام عدالت باال م��ي رود. البته 
عده اي از کارگران توانس��تند ثبت نام کنن��د ولي عده اي 
دیگر آن را جدي نگرفتند و تصور نمي کردند که سهامشان 
ارزش پیدا کند. آخری��ن آماري که از کارگران مش��مول 
سهام عدالت داریم نزدیک به 6  میلیون کارگر ساختماني 
و فصلي اس��ت در حالي که تعداد کارگران بیمه ش��ده در 
کش��ور به 14 میلیون نفر مي رس��د و الزم است شناسایي 
این عده براي برخورداري از سهام عدالت صورت گیرد. در 
حال حاضر این بحث مطرح است که کسري بودجه کشور 
از طریق بازار بورس جبران خواهد شد، ولي اگر نتوانیم بازار 
بورس را کنترل کنیم و س��هام عدالت مثل بازار سکه و ارز 
دست دالالن بیفتد در آن صورت به جاي آنکه توزیع سهام 
به شکل عادالنه صورت گیرد و افراد از آن منتفع شوند، با 
پیامدهاي زیانباري مواجه خواهیم ش��د و باید ریسک آن 
را بپذیریم. پیشنهاد مي ش��ود، کارگران جا مانده از سهام 
عدالت از طریق فراخوان شناسایي و سرمایه هاي حاصله در 
بورس به سمت خط تولید کارخانه ها و سوددهي بنگاه ها 
هدایت ش��ود. دولت باید براي مشمول کردن جاماندگان، 
فکري اساسي کند؛ چراکه ترکیب مشموالن سهام عدالت، 
بي عدالتي در حق جاماندگان را نشان مي دهد و به تدریج با 
آزادسازي و قابل معامله شدن این سهام، تبعات اجتماعي 

آن اجتناب ناپذیر است. 

خبر

رفع تبعیض
حس��ینعلي حاجي دلیگاني، 
نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس بر اساس آمار سازمان 
خصوصي س��ازي بیش از 52 
میلی��ون و آم��ار تعاوني هاي 
سهام عدالت تعداد 4۹ میلیون 
نفر در س��هام عدالت ثبت نام  

کرده اند. دولت هم الیحه اي را در سال 13۹6 به مجلس 
شوراي اس��المي ارائه نمود که به خاطر تعداد طرح ها و 
لوایح زیاد در کمیسیون اقتصادي به نتیجه نهایي نرسید. 
اما از چند روز گذش��ته که آزادسازي سهام عدالت اعالم 
شده مراجعات متعددي از مردم که عموماً از شش دهک 
پایین جامعه یعني واجدین شرایط سهام عدالت هستند، 
صورت گرفته و خواستار باز شدن سامانه ثبت نام سهام 
مذکور شده اند. دولت باید جهت رفع تبعیض بین واجدین 
شرایطي که قباًل موفق به ثبت نام شده و کساني که واجد 
شرایط بوده، ولي نتوانسته اند ثبت نام کنند یا کساني که 
در سنوات گذشته واجد شرایط نبوده، ولي اکنون واجد 
شرایط شده اند تدابیر الزم را براي ثبت نام نامبردگان اتخاذ 
و در صورت لزوم الیحه جهت تصویب به مجلس شوراي 

اسالمي ارسال نمایند.

يادداشت كارشناس

نکته

سهام عدالت را از چنگ طبقات 
ضعیف در نیاورید!

  مصطفي نصراصفهاني- کارشناس اقتصادي
در جدیدترین نظریات اقتصاد فق��ر، روي جنبه هاي 
شناختي فقرا تأکید مي ش��ود. به این معنا که اگر فقرا 
بتوانند تصمیم هاي درس��ت اتخاذ کنند مي توانند به 
راحتي از فقر خارج ش��وند. طبیعت انسان ها اینگونه 
است که وقتي شخص در شرایط کمبود و نداري قرار 
مي گیرد، به طور غریزي تمام دغدغه اش حفظ حیات 
و گذران زندگي روزمره خواهد ش��د. بنابراین طبقات 
ضعیف به جاي اینکه ریسک کارهاي پربازده را به عهده 
بگیرند و در سرمایه گذاري هاي بلندمدتي که پر بازده 
هستند مشارکت کنند، از هرگونه ریسک یا به تعویق 
انداختن مصرف اجتناب مي کنند. بنابراین، وسوس��ه 
فروش س��هام عدالت و مصرف کردن آن براي طبقات 
ضعیف به طور طبیعي وسوسه اي بس��یار قوي است. 
فلسفه دستور مقام معظم رهبري مبني بر آزادسازي 
س��هام عدالت، این اس��ت که در این تورم و ش��رایط 
اقتصادي نامناسب طبقات ضعیف بتوانند کمي این درد 
و رنج را راحت تر تحمل کنند. بنابراین کلیت آزادسازي 
سهام عدالت بسیار ایده خوبي اس��ت، اما آنچه که در 
تحقق این فلسفه اهمیت زیاد دارد »جزئیات« مربوطه 
است. یکي از نقاط گلوگاهي در رابطه با توانمندسازي 
فقرا و طبقات ضعیف، که در ادبیات تأمین مالي خرد 
مورد توجه ویژه قرار مي گیرد، عدم دسترسي به اعتبار 
و وام است. وقتي دسترس��ي به وام وجود داشته باشد 
امکان تشکیل دارایي یا راه اندازي کسب و کار براي فقرا 
به وجود مي آید. از طرف دیگر، یکي از علل اصلي عدم 
دسترسي فقرا به وام و اعتبار، فقدان ضمانت )یا وثیقه( 
الزم براي بازپس دادن وام است و این امر باعث افزایش 
متوسط ریسک وام دهنده و کژگزیني و نتیجتاً افزایش 
هزینه وام براي فقرا مي شود. سهام عدالت مي تواند به 
عنوان یک وثیقه بسیار مناسب براي فقرا در نظر گرفته 
شود. حال که فقرا و طبقات ضعیف این دارایي به شدت 
نقدشونده را دارند و با فشردن یک دکمه امکان مصادره 
آن وجود دارد، بهتر است همین دارایي وثیقه وام فقرا 
قرار بگیرد و در رهن بانک یا مؤسسه اي که وام مي دهد، 
قرار بگیرد. این روش بسیار مناسب تر از ایجاد امکان 

فروش مستقیم است.

 انحراف 
در تخصیص  سهام عدالت 

   اس�ماعیل غالمی- معاون سابق سازمان 
خصوصی سازی

سال هاست که مشموالن سهام عدالت از نوعی سهام 
برخوردارند، اما با توجه به اینکه چنین س��هامی در 
قالب شرکت  های تعاونی سرمایه گذاری استانی تعریف 
شده است، بنابراین از حیث قانونی نمی توانستند دخل 
و تصرفی در فروش سهام خود در بازار سرمایه داشته 
باشند. بر اساس آیین نامه س��هام عدالت قرار بود بعد 
از واگذاری س��هام به دو دهک پایی��ن جامعه مانند 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی، طی 10 سال دولت 
پول خود را از سود این س��هام برداشت کند. اگر بعد 
از 10 سال سود به اندازه ای بود که پول دولت تسویه 
می ش��د که هیچ، اما اگر سود س��هام کمتر از ارزش 
سهام عدالت افراد بود، باید ش��ش ماه به فرد مهلت 
داده می شد تا مابقی ارزش سهام واریز و تسویه شود. 
در بین دارندگان سهام عدالت، حدود 35 میلیون نفر 
باید مابه التفاوت پول سهام را واریز می کردند، اما بنا به 

دالیلی این پول تسویه نشد.
اکنون تعدادی از دارندگان س��هام عدالت که روی 
برگه سهامش��ان یک میلیون تومان نوشته شده، 
کمتر از این میزان سهم دارند که دلیلش عدم واریز 
پول و تسویه س��هام در طول این سال هاست. نکته 
قابل توجه اما این اس��ت که براساس قانون، دولت 
باید س��هام دارندگان س��هام عدالت را به نرخ روز 
می فروخت و طلب خود را برداشت می کرد، اما در 
دولت تدبیر چنین اتفاقی نیفتاده اس��ت و سهم به 
قیمت 10 س��ال پیش قیمت گذاری و طلب دولت 
صاف شده است، به همین دلیل دارندگان برگه سهم 

یک میلیون تومانی کمتر از آن سهم دارند.
مورد دیگری که در موضوع س��هام عدالت مطرح 
می ش��ود، این اس��ت که در ابتدای طرح قرار بود 
فقط دو دهک پایین درآمدی جامعه سهام عدالت 
بگیرند، اما به دالیل حاکم در آن زمان، این دو دهک 
که 7 میلیون نفر می شدند به 4۹ میلیون نفر تغییر 
یافتند. اگر دولت تصمیم دارد به جاماندگان طرح، 
سهام اختصاص دهد باید در شناسایی جامعه هدف 
دقت بیشتری کند تا اشخاصی که مستحق دریافت 

سهام عدالت هستند در اولویت قرار گیرند.

هادی غالمحسینی

پرونده
پرونده جوان از ضرورت واگذاری 

سهام عدالت به اشخاص جامانده از 

طرح با هدف مردمی سازی اقتصاد 

و اشاعه عدالت

     اگ��ر دول��ت مي توانس��ت بانک ها و ش��رکت ها و 
مؤسس��ات وابسته به خود را که س��قف بودجه شان در 
حدود 1500هزار میلیارد تومان در سال است و ارزش 
این دارایي ها نیز صدها هزار میلیارد تومان است درست 
مدیریت کند، ساالنه آنقدر سود به خزانه واریز مي شد 
که دیگ��ر دولت به نفت ب��راي اداره ام��ور عمومي نیاز 
نداشته باشد، از این رو بهتر است طرح هایي چون سهام 
عدالت براي مردمي سازي اقتصاد و کاهش تصدي گري 
دولت در امور اجرایي عملیاتي شود تا این دارایي هاي 
عظیم به شکل صحیحي مدیریت شود. اگر چه در بخش 
بودجه بانک ها و ش��رکت هاي دولتي ش��اهد کمتر از 
400شرکت هستیم که بخشي از آنها نیز از منظر دخل 
و خرج در نقطه س��ر به س��ر یا گاهاً ورشکسته نیز قرار 
دارند، اما وقتي به بودجه بانک ها و شرکت ها و مؤسسات 
وابس��ته به دولت نگاه مي کنیم و ب��ه ارقامي در حدود 
1500هزار میلیارد تومان مي رس��یم متوجه مي شویم 
که ذیل شرکت هایي که در بودجه نامشان قید مي شود، 
گاهاً صدها ش��رکت فرعي و وابس��ته قرار گرفته است، 
حال بماند که نام برخي از شرکت هاي دولتي اصاًل در 
بودجه قید نمي شود. اگر قرار بود بانک ها و شرکت ها و 
مؤسسات وابس��ته به دولت با بودجه سنواتي در حدود 
1500 هزار میلیارد تومان س��االنه به میزان 30 درصد 
بودجه شان س��ود بدهند، بودجه عمومي کشور تأمین 
بود و درآمدهاي نفتي و همچنی��ن مالیات به صندوق 
بین نس��لي توس��عه اي انتقال مي یافت. متأس��فانه نه 
تنها برخي از ش��رکت هاي دولتي در سال خود را مقید 
به پرداخت س��ود به خزانه دولت نمي بینن��د، بلکه به 
دلیل افزای��ش هزینه هاي جاري و ریخ��ت و پاش ها و 
معامالت غیر قابل توجیه و بدون اخذ وثایق الزم و کافي 
به سرزمین ورشکستگي ورود مي کنند و به دلیل اخذ 
تسهیالت بانکي سود دار حیاتشان با افزایش بدهي هاي 

بانکي همراه مي شود. 
وقتي خروجي شرکت هاي دولتي با بودجه اي در حدود 
1500هزار میلیارد تومان به ارقامي در حدود 20 هزار 

میلیارد تومان ختم مي شود و در تحقیق و تفحص هاي 
مجلس ش��اهد گزارش هاي بس��یار ناامی��د کننده اي 
از مفاس��د در بخ��ش ش��رکت ها و بانک ها هس��تیم و 
کیفرخواست هاي مفاسد اقتصادي مرتبط با شرکت هاي 
دولتي بسیار حیرت آور است، به این نتیجه مي رسیم که 
نگهداري شرکت ها و بانک ها و مؤسسات وابسته به دولت 

با وضعیت کنوني براي کشور هزینه است. 
متأسفانه بسیاري از ش��رکت هاي دولتي به رغم آنکه 
ورشکسته هس��تند یا در نقطه سر به سر از منظر دخل 
و خرج قرار دارند، از ش��عب بانکي استان هاي مختلف 
کشور اقدام به اخذ تسهیالت قابل مالحظه مي کنند و 
چون اقساط را باز نمي گردانند، هم سیستم بانکي را به 
دردسر مي اندازند و هم اینکه شرکت را در باتالق بدهي 
فرو مي برند، در عین حال گاهاً مدیران این ش��رکت ها 

قید و بند چنداني ب��ه تولید کاال و خدم��ات و فعالیت 
اقتصادي ندارند، به طوري که با انجام معامالت مشکوک، 
دارایي هاي شرکت از دس��ت مي رود و به دست آوردن 
مجدد آن منوط به پرداخت هزینه هاي سنگین وکیل 

براي پیگیري هاي حقوقي است. 
در این بین وقتي مدیران شرکت هاي دولتي زیان ده به 
دلیل سوء مدیریت تمام و کمال حقوق خود را دریافت 
مي کنند، دیگر نیازي نمي بینند که براي س��ودآوري 
تالش کنند. همه این مسائل موجب مي شود تا دولت 
به رغم آنکه ارزش دارایي هاي ش��رکتي و سهامش در 
شرکت ها قابل مالحظه است و تنها بودجه شرکت هایش 
در حدود 1500 هزار میلیارد تومان است، اما در حوزه 
سود شرکت هاي دولتي عایدي چنداني نداشته باشد، 
تازه این شرکت ها به دلیل اخذ تسهیالت کالن از نظام 

بانکي و عدم تس��ویه این پول ها سیس��تم بانکي را به 
دردسر مي اندازند. البته انتقال بدهي شرکت هاي دولتي 
به بخش دولت براي پنهان س��ازي ریشه ایجاد مشکل 
براي نظام بانکي از ناحیه معوقات کالن، مدت ها است 
که در جریان است، به عبارتي بدهي را که شرکت هاي 
دولتي ایجاد مي کنند ب��ه دولت انتق��ال مي یابد و در 
حقیقت به کس��ري بودجه و بدهي ه��اي ملي تبدیل 

مي شود و براي مردم ایجاد چالش مي کند. 
با توجه به اینکه مدیران شرکت هاي دولتي در سود آوري 
بسیار ضعیف هستند و بسیاري از آنها حتي نمي توانند 
ساالنه 20 درصد س��ود ایجاد کنند و این دارایي ها نیز از 
سال ها رنج کشیدن و زحمت کش��یدن و پس انداز هاي 
مردمي ایجاد شده اس��ت، جاي دارد در واگذاري سهام 
به مردم همچون طرح سهام عدالت طرح هایي عملیاتي 
شود. در چنین شرایطي هم دولت در حوزه شرکت داري و 
تصدي گري کوچک  سازي مي شود و به امور سیاستگذاري 
مشغول مي شود و هم اینکه نظام بانکي از دردسرهایي که 
تسهیالت تکلیفي به شرکت هاي دولتي براي آن خلق 
مي کنند، خالص مي شود در عین حال مردم نیز صاحب 
سهم در ش��رکت هاي دولتی مي ش��وند و خودشان این 
دارایي را مدیری��ت مي کنند. ش��رکت هاي دولتي یا از 
بودجه عمومي تأمین مالي شده اند یا اینکه به واسطه اخذ 
تسهیالت از سیستم بانکي تأمین مالي شده  بودجه هم 
که از نفت یا مالیات عموماً تأمین شده است، به این ترتیب 
در حقیقت دارایي هاي دولت از منابع عمومي تحصیل 
ش��ده اند. امروز دولت توانایي مدیریت این همه دارایي 
و شرکت را در اس��تان هاي مختلف ندارد و گاهاً برخي 
از این ش��رکت ها براي خود دولت و نظ��ام بانکي ایجاد 
مش��کل کرده اند. اگر طرح سهام عدالت گسترش یابد و 
طرح اینچنیني عملیاتي شود مردم از آنجایي که مالکیت 
دارند، تالش مي کنند در جریان مدیریت شرکت نیز قرار 
گیرند و شرکت ها نیز از این طریق باید به سهامداران خود 
پاسخگو باشند، از این رو به دلیل تشدید نظارت بهره وري 
و شفافیت در شرکت ها افزایش مي یابد و مفاسد اقتصادي 

در حوزه شرکت ها نیز کاهش مي یابد.

 مولدسازی دارایی های دولت 
با توسعه طرح سهام عدالت

نگاه كارشناس

گزارش 2

جاماندگان عدالت را سهامدار كنید
 جاماندگان نیازمند سهام عدالت اکنون منتظر امتحان عدالت ورزی مجلس جدید و دولت مقیم هستند

»جوان« در پرونده ای به اهمیت سهامدار شدن جاماندگان پرداخته است


