
 

  طرح شاهانه یسهام عدالت، کپ
  م شدن کارگرانيسه"

 " هادر سود کارخانه
  یت احمدیهدا

  
 صدا و -ریي و تصویی مکتوب و صوترسانه ها  مجالس ،بحث روز سهام عدالت یواگذار

  . شده استین دولتيمسئول ی و حت-مايس
 ۴۴۶٧۵۴به  ارد تومانيلي م١۶٧به ارزش ون سهميلي م٢٢۵ان سال ي تا پا٧٠ سال یاز ابتدا

 در کار و ین خبر حتيا.  واگذار شده استیدي واحد تول۶٩۵ سهام یآارگر در قالب واگذار
اعالم شده "  هزار تومان۴٠٠سهام هر آارگر حدود " ن عنوانيز با اي ن٢١/٣/٨۵کارگر
  .است

ن ي بیچ فرقي هی باشد ولیم) دولت نهم(ن سهام شامل حال سهام عدالتي از ای گرچه مقدار
  :ستيدولت نهم ن" سهام عدالت" و یواگذار شده قبلسهام 

ز آنها  ای  عده ای آرده است ولیدي واحد تول۶٩۵گرچه روزنامه آارو آارگر صحبت از 
  .اند  ی خدماتیواحد ها

د بتوان گفت  يشا  فوق است،ی از سهام شرآت ها و واحد هایسهام واگذار شده تنها قسمت
را به آارگران واگذار آرده باشند وجود  ر صد سهام آنها د۵١ا ي آه تمام سهام آن  و یواحد
  .ندارد

ه و يبا بقي باشند و تقریما شرآت يا آارخانه و ي همه آاره واحد و ی در صد۵١سهام دار 
  .اندچ آاره يار دارند هي در صد  سهام را در اخت۴٩   آهیا آساني و  آسیحت

 ی م…شرآت و  آارخانه، بنگاه،۶٩۵  هزار نفر از آارگران آه سهام دار۴۵٠ن یبنابرا
ا يآ. و حساب و آتاب موسسات فوق ندارندت و اداره يري در مدیچگونه نقشيه باي  تقر،باشند

   آرده است؟ یشان داشته است؟ به در آمد خانواده آنها آمكي براینفع اقتصاد
ن يسئولل مي رسد دالیست؟ به نظر ميبه آارگران چ) سهام عدالت(  سهامیمنظور از واگذار

  :١ر استي سهام به آارگران از جمله سهام عدالت به قرار زیواگذار
مال  نكه آارگران احساس آنند آه موسسه،يد و ايت توليريمشارآت آارگران و مردم در مد

ک شدن یشر" ز با طرحي که شاه نیب دهنده اي و فریغاتي تبلی همان بازیعني. ستخودشان ا
ران آن را بخاطر ي ایمي دنبال کرد و همه کارگران قدیتمد" کارگران در سود کارخانه ها

  .یت محصوالت مليفي و آیمل ديآمك به باال رفتن تول .دارند
  .آمك به اقتصاد و در آمد خانواده آارگران

  :  هاین واگذاريجه ايو نت)  واحد۶٩۵(و بنگاه ها  آارخانه هایل واگذاريدال
به بخش ) ی قانون اساس۴۴ خالف اصل بر( ی موسسات دولتی و واگذاری سازیخصوص -

  :ريل زيبه دال یبانک جهان طبق برنامه یخصوص
 ین بنگاه ها ضرر ميجه ايست و در نتي نی خوبیآارفرما* ست، ي نید آننده خوبيدولت تول*

  دهند، 
ن موسسات ي آند و هم ضرر ایدا ميش پيد افزايهم  تول ی به بخش خصوصیبا واگذار*

  . شودی آار اضافه میرويشتغال نابد و هم اي یآاهش م

                                      
دارد، ) ١٣٤٢سال (  ساله٤٣ران سابقه ی ساله و در ا١٥٠ تا ١٠٠ غرب سابقه یايفروش سهام آارخانه ها به آارگران در دن 1

ن یر ا آه بیاست جمهورین از جمله ري ما و مسئولی برایادی زی تواند درس های  می هاین واگذاریجه اي نتیمسلما بر رس
 خود قرار داده اند یبیله عوام فري سهام را به آارگران را وسی آه واگذاریالبته من با آسان. دارد داشته باشدیادید زيمسئله تاآ

 . ندارمیآار



 

   : هاین واگذاریجه اينت
كان به قدرت و يك مشت دالل و رانت خوار و نزدين بنگاه به مفت به يز عمدتا ايقبل از هر چ

ارد و يليك ميال ارزش دارد به يارد ريلي م٣٠٠ آه یده ام آارخانه اي شن-ثروت داده شده است
 یاد در سفر استان نژیاحمد( واگذار شده است،-ان تر برابر ارز٣٠٠ یعني -اليون ريلي م۵٠

  )نيبه استان قزو
 آه یدا آرده است؟ در آمد آارگرانيش پيدات باال رفته است؟ اشتغال افزاي تول:ديد پرسيحال با

  افته است؟يش يسهام به آنها واگذار شده افزا
ا ين موسسات ي از ایادي آه تعداد زی به طور–افته يد آاهش ي طبق اطالعات موجود هم تول

كار شده اند و طبعا به  در ي هم آارگرانش ب- باشندیل شدن ميا در حال تعطيل شده اند و يتعط
  . اضافه نشده استیزيز چيآمدآارگران سهامدار ن

  :  آارگرانیر آن در زندگيك شرآت و تاثي هزارتومان سهام ۴٠٠ :مثال یبرا
 هزار تومان سهم از ۴٠٠ تواند ینها م هر آارگر تی سازیطبق مقررات  سازمان خصوص

  : آند یداريك بنگاه خريا يشرآت و ا يك آارخانه ي
  . سهم١٠٠٠تعداد سهام شرآت 

  .ون و پانصد هزار تومانيليمت هر سهم چهار ميق
  ).ك سهميازدهم يك ي هر نفر یعني( دنك سهم بخري تواند ینفر  تنها م ١١هر  
  .ار دارديرا در اخت) آارخانه(  هزار سهم شرآت١١از ك سهم يجه آارگر مورد نظرما يدر نت

 پول ی هزار تومان را نقدا  پرداخت آرده است و مابق١٠٠ هزار تومان پول سهام  ۴٠٠از 
انه مستهلك يسال ديانه شرآت بايسال  مانده است آه از سودی هزار تومان باق٣٠٠ یعنيسهام 
  . گردد
 ۵٠ك سال يه سود اعالم نشد و در دو سال بعد ك سال آي سال آه سهامدار شده  ٣ن يدر ا

بعنوان سود  اعالم )  در صد١٧٫۵(  هزار تومان٧٠ك سال يو )  در صد١٢٫۵( هزار تومان 
 در یعنيه به سهام دار ما پرداخت شده است، يشده است، نصف آنها به عنوان قسط  سهام و بق

 یم،  شده استیداريسهام خر هزار تومان از بابت ۶٠ سال در آمد سهام دار فوق ٣مدت 
ما ي است که مستقین اطالعات مستند به گفتگو با چند کارگری ا(. هزار تومان٢٠ یشود سال

  ).ر مسئله بوده انديدرگ
 ی را برایا مشكليز برسد، آي برابر ن٣ ی برابر و حت٢  هزار تومان  به٢٠م ي آنیفرض م

ن ين سئوال مهم را مسئوليواب ابهتر  است ج؟ ٢حل خواهد آرد ما سهام دار مورد نظر
س دولت و ياز جمله رئر و ي سال اخ١۵ یفروش سهام آارخانه ها به آارگران در ط

  .د دارندي سهام عدالت تاآی بر رویليخ آه رکارش بدهنديوز
د، وضع يمقدار تول(  واحدواگذار شده بطور شفاف از هر نظر ۶٩۵ پرونده یضمنا بررس

  . آندید مي فوق را تائیحتما صحت گفته ها)  …اشتغال ، وضع سهام داران
  

                                      
است، به عبارت دیگر )) خانه پرش(( البته مورد مثال من از موارد بسیار خوبش بوده، و به قول معروف مورد من از موارد  2

 .فزایش در آمد ، در آمد حداكثری یك سهام دار است، بقیه تكلیفشان با كرم الكاتبین استاین  ا


