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درهشـتممردادماهسـال۱۳۸۴ودرماههایپايانیدولتهشـتم"آییننامهافزايشثروتخانوارهای
کشـورراشـاملوبـاعنـوان"طـرح کـهبعدهـاحـدود۵0میلیـوننفـرازجمعیـت ایرانـی"آغازگـرحرکتـیبـود

سـهامعدالت"شـناختهشد.
کشـورراشـاملمیشـودوبیـشاز۱2سـالازعمـرآن هرچنـدایـنطـرححـدود۷0درصـدازجمعیـت
کهبايدوشـايداهـدافاین کـردهاسـت،امـابـهنظـرمیرسـدآنطـور میگـذردوپنـجدولـتنیـزآنراتجربـه
کـردنعمـوممـردمدراقتصـادوادارهبنگاههـا،ايجـاد گذاریهـا،سـهیم طـرحازجملـهتسـریعدررونـدوا
گسـترشفرهنگسـهامداریوتعمیقبازارسـرمايه درآمدمسـتمربرایخانوادههاینیازمندوهمچنین
کنـونبـهثمـرنرسـیدهوفرهنگسـازیواطالعرسـانیمناسـبینیـزدرجامعـهدرخصـوصطـرحتوزیـع تا
سـهامعدالتصورتنگرفتهاسـت.اینعدمآشـناییافکارعمومیبامفاهیماینطرحتاجایینمايان
گاهیبااظهارنظرهاینادرست کشورنیز کهبرخیازمسئوالن،مدیرانوتصمیمگیراناقتصادی است

خـوددربـارهسـهامعدالـت،اینموضـوعراآشـکارمیکنند.
عـالوهبـرایـناهالـیرسـانهوخبرنـگارانهـمدرایـنسـالهابـهدلیـلعـدمآشـناییبامفاهیـموقوانین
کـهبايـد،درخصـوصایـنطـرحقلـمنزدهانـدودربرخـیمـوارددرانعـکاسخبرها، سـهامعدالـتآنطـور
نظـراتوتحلیلهـایخـوددربـارهسـهامعدالتبامشـکالتواشـتباهاتیمواجهبودهانـد.بهعالوهاينکه
گاهباقیماندهانـد شـماربـاالیمشـموالنسـهامعدالـتنیـزازحقوحقـوقخـوددرمـوردایـنسـهامنـاآ
گاهـیمشـموالنسـهامعدالـتدر وبايـدبـهایـنمـوارد،سوءاسـتفادهافـرادسـودجوازبیاطالعـیوناآ

کـرد. خصـوصحقوقشـانرااضافـه
البتـههمـهایـنمشـکالتوعـدمفرهنگسـازیواطالعرسـانیدرمـوردطـرحتوزیـعسـهامعدالـتدر
کـردهوخـودرابهعنـوانمانعـیدراجرایاین گذشـتهنمـودپیدا جامعـهوتبعـاتآندرحالـیدر۱2سـال
کهدراصل۴۴قانوناساسـی"تصويبنامهسـازماندهی کردهاسـت کشـورمطرح طرحمهمواثرگذاردر
کلـیاصـل۴۴قانـوناساسـی"و"نظامنامـه فعالیتهـایفرهنگـی-تبلیغاتـیبـرایاجـرایسیاسـتهای
کمال گذاری"،بهطـورتمامو فعالیتهـایفرهنگـی-تبلیغاتـیبـرایبسترسـازی،بهبودوشـفافیتامروا



فرهنگسـازی و گاهیرسـانی آ تبلیـغ، راسـتای در ابزارهـایمختلـف از اسـتفاده بـرای بسـترهایالزم
کهمتأسـفانهاینموضوع جامعـهدرخصـوصاصـل۴۴،خصوصیسـازیوسـهامعدالـتراتـدارکديده

گذشـتهمغفـولمانـدهواجرایـینشـدهاسـت. درسـالهای
درایـنمیـاننکتـهمهـموقابلتوجـهدرخصـوصلـزومتوجـهبـهچگونگـیوشـیوهآزادسـازیسـهام
کشـورهایمختلفازجمله کوپنسـهامدر کـهيکـیازدالیـلاجرایناموفقسیاسـت عدالـتایـناسـت
کـهطرحسـهامعدالت لهسـتان،عـدمفرهنگسـازیواطالعرسـانیمناسـبدرایـنزمینـهاسـتوحـاال
کـهازمفاهیممرتبطبـابازار کشـورمـابـهايسـتگاهآزادسـازینزديـکمیشـود،سـیلعظیممشـموالنی در
کنند؛بنابراینرسالت سرمايهوسهامداریبیاطالعهستند،بايددرخصوصسهامخودتصمیمگیری

گاهیبخشـیبـهجامعـهدرخصـوصایـنطـرحبیشـترازقبـلالزموضـروریاسـت. وفرهنگسـازیوآ
ازسـویديگـرنکتـهمهـموقابلتأمـلديگـردرخصـوصسـهامعدالـت،آزادسـازیایـنسـهاموموانـعو
گرهای کهاینروزهامتولیانامرومشموالنبهاینايستگاهواماوا مشکالتموجوددراینزمینهاست
کوپـنسـهاميـا کـهباعـثشـدهتـادرسراسـردنیـااجـرای موجـوددرایـنخصـوصرسـیدهاند.موضوعـی

بهنوعـیسـهامعدالـتدچـارمشـکلشـدهوبـهتجربهایشکسـتخوردهتبدیلشـود.
کارشناسـیوپژوهشـیوهمچنینفرهنگسـازیدرخصوصسـهامعدالت بـرایـناسـاسانجـامامـور
کـهدیـريـازودآزادسـازیسـهامعدالـتبايـدازمسـیر وآزادسـازیآن،زمانـیبیشازپیـشنمايـانمیشـود
کشـورونیـزعـدم گاهـیبرخـیازمسـئوالنوتصمیمگیـراناقتصـادی بـازارسـرمايهاتفـاقبیفتـدوعـدمآ
اطـالع۵0میلیـونمشـمولازسـازوکارمعامـالتدربـازارسـهام،اینرسـالترابـردوشاهلفنومحققان
کـهتمـامتـوانوتـالشخـودرادرراسـتایانجـامامورپژوهشـیدرخصوص کشـوردرایـنزمینـهمیگـذارد

کنند. جنبههـایمختلـفمربـوطبـهسـهامعدالـتوارائـهراهـکاروپیشـنهاددرایـنزمینهصـرف
کتـاببـهتبییـنمفاهیـممربـوطبـهسـهامعدالـتبپردازيمتـاقـدریازمصائب ازایـنروبـرآنیـمدرایـن
گذشـتهدرخصـوصاطالعرسـانیوفرهنگسـازیدرجامعـه گرفتـهطـیسـالهای کاسـتیهایصـورت
کنیـموبـاپرداختـنبـهموانـعومشـکالت کـم گاهـیافـکارعمومـیدرایـنخصـوص ودرپـیآنعـدمآ
آزادسـازیایـنسـهامازيکسـوونیـزارائـهراهکارهایـیدرایـنزمینـه،دسـتکممرهمودرمانیباشـیمبر

دردآزادسـازیایـنسـهاموبهرهمنـدیمشـموالنازمزايـایآن.
کوپـنسـهامدردنیـابهعنـوانيکـیازشـیوههایخصوصیسـازی بدیـنمنظـوربـاتوجـهبـهاينکـهاز
کتـاببهاختصـاربـهتبییـنمفهـوم گرفتـهاسـت،درفصـلاولایـن انبـوهيادشـدهومـورداسـتفادهقـرار
تاريخچـه بـه نیـز اشـاراتی و پرداختهشـده شـیوهها و اهـداف دالیـل، ضرورتهـا، خصوصیسـازی،

داشـتهايم. ایـران و جهـان در خصوصیسـازی



کوپنسـهامو کوپنیياهمان کتـابنیـزنگاهـیبـهپیشـینهاجـرایخصوصیسـازی درفصـلدومایـن
کشـوردرایـنزمینهداريـم.عـالوهبـرایندرفصلسـومهمبهموضوعسـهام همچنیـنبیـانتجربـهچنـد

کشـورو...پرداختهشـدهاسـت. عدالت،تاريخچهاجرایآندر
کوپنسـهامدر کـهموجبشکسـتتجربـهاجرای ازسـویديگـربـاتوجـهبـهاينکـهازيکسـوموضوعـی
دنیـاشـده،مرحلـهآزادسـازیاسـتوازطـرفديگـردراليحـهسـاماندهیسـهامعدالتنیزآزادسـازیاین
کیـدشـدهاسـت،بنابرایـنفصـلچهـارم سـهامازطریـقصندوقهـایسـرمايهگذاریپیشـنهادوبـرآنتأ
کتـاببـهتبییـنوتشـریحصندوقهـایسـرمايهگذاری،انـواعآنبهویژهصندوقهـایقابلمعامله، ایـن
کوپنسـهام کشـورهادرخريدوفروش مزاياوريسـکهایایننوعازصندوقهایسـرمايهگذاری،تجربه

درقالـبصندوقهـایقابـلمعاملـهو...اختصاصيافتهاسـت.
درنهايـتهـمدرفصـلپنجـمبـهچالشهـا،موانعوراهکارهایآزادسـازیسـهامعدالتپرداختهشـده
اسـتوبـهدلیـلنقـشغیرقابلانـکاررسـانهدرموفقیـتياشکسـتهرطـرحوقانونیبهویژهطرحسـهام
کتـاببـهزمینههـایاسـتفادهازرسـانهدرراسـتایفعالیتهـایفرهنگـی- عدالـت،درفصـلششـمایـن
کهبهعنوانسندمادروباالدستیبحثخصوصیسازی تبلیغاتیجهتاجرایاصل۴۴قانوناساسی

کشـورمطرحمیباشـد،اشارهشـدهاسـت. واجرایسـهامعدالتدر
کتـاببـهجمعبنـدیوارائـهپیشـنهاداتدرخصـوصآزادسـازیسـهام همچنیـنفصـلهفتـمایـن
عدالـتاختصاصيافتـهاسـتودرنهايـتپاسـخبـهپرسـشهایمتـداولدرخصـوصسـهامعدالـتونیز
کـدمعامالتـیوبرخـیمفاهیمعمومـیومرتبطبابازارسـرمايهو اشـارهبـهاصطالحـاتومفاهیمـیچـون
کـهدرمرحلـهآزادسـازی،مشـموالنالزماسـتازآنهـااطالعداشـتهباشـند، صندوقهـایقابـلمعاملـه

کتـابخواهـدبود. هـمپايانبخـشمباحـثایـن
گانتخصصیواصطالحاتمربوطبهطرحسهامعدالتنیازبهارائهتوضیحات همچنینبرخیازواژ
کتـابشـدهوممکـن کـهبیـانآنهـادرایـنمجموعـهموجـبافزايـشحجـمایـن وتبییـنبیشـتردارد
گرامیدرصورت استازصبروحوصلهمخاطباننیزخارجباشد؛بنابراینپیشنهادمیشودمخاطبان
کـه کتـاب»دانشـنامهخصوصیسـازیوسـهامعدلـت« گاهـیبیشـتردرایـنخصـوصبـه تمایـلبـرایآ

کنند. توسـطاينجانـبنگاشـتهشـدهوبـهزودیمنتشـرخواهدشـد،رجـوع
کـهبهویـژهدر کشـورازجملـهنماينـدگانمجلـس نکتـهديگـراينکـهتمامـیتصمیمگیـراناقتصـادی
تصويـبقوانیـنومقـرراتمرتبـطبـهآزادسـازیسـهامعدالـتنقـشمسـتقیموویـژهایدارنـد،اسـاتید
کارگـزاریوشـرکتهاوصنایـع ودانشـجويانوپژوهشـگران،اهالـیبـازارسـرمايهبهویـژهفعـاالنصنعـت
حاضـردربـازارسـرمايهوهمچنیـنمتولیـانایـنبـازاروازهمـهمهمتـرعمـوممـردمومشـموالنسـهام



کتـابهسـتند. عدالـتازجملـهمخاطبـانایـن
کارشناسی،مطالعهو کتاب،درحالیبرپايهبیشاز۱۸سالتجربهحضوروانجامامور همچنیناین
کهاليحهساماندهی پژوهشیمؤلفدرحوزهخصوصیسازیوسهامعدالتنهاییومنتشرشدهاست
ایـنسـهامرویمیـزنماينـدگانمجلـسقـرارداردوازایـننظرهـممیتوانداطالعاتمفیـدیرادراختیار

تصمیمگیراناقتصادیونمايندگانمردمدرمجلسقراردهد.
گیـریشـمولطـرحتوزیـعسـهامعدالـتو گسـترهوفرا کـهباوجـود کیـدبـرایـننکتـه درپايـانضمـنتأ
کارشناسـیمکتـوباندکی کنـوناقدامـاتپژوهشـیو نیـزگذشـتحـدود۱2سـالازاجرایـیشـدنآن،تا
کتابراعـالوهبرايجاد گرفتـهوبـهثبـترسـیدهاسـت،مواردمطرحشـدهدرایـن درایـنخصـوصصـورت
گاهیمخاطبانبهویژهمشـموالنسـهامعدالت،فرصتیمغتنمبرایانجامامور بسـتریمناسـببرایآ

پژوهشـیدرخصـوصسـهامعدالـتمیدانیم.
گاهبهموضوعسـهامعدالتدعوتمیشـودضمنبررسـیاین کارشناسـانآ ازاینروازهمهاهلفنو
کارشناسـیوپیشـنهاداتخوددرخصوصجوانبمختلف کشـیدنآنونیزانعکاسنظرات اثروبهنقد
کتاب،درغنیشـدنبیشـتراین کاسـتیهایاحتمالیاین مربـوطبـهطـرحسـهامعدالـت،عـالوهبـررفـع

اثردرچاپهایبعدیياریرسـانباشـند.
کـهبـهاينجانـبمشـقودرسزندگـیونوشـتنآموختنـد،همسـرو همچنیـنازپـدرومـادربزرگـوارم
کتـابهمـراهبودنـدونیـزجنـابآقایرضـاهوشـمند،مدیرمحترم کـهدرزمـاننـگارشایـن دختـرعزیـزم
کمـال کـهدرچـاپوانتشـارایـناثـر،ياریرسـانبودنـد، گرامیشـان انتشـاراتمشـقشـبوهمـکاران

تشـکروقدردانـیرادارم.
مهدیحاجیوند
تابستان۱۳۹۷
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