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و متعلق  دولتیهاي  سازي در راستاي واگذاري و تخصیص سهام شرکت عملکرد خصوصی- 1
  :به دولت

 107سهام  تمام یا بخشی از) بدون احتساب سود فروش اقساطی(ریال میلیارد  163،298 جمعاً معادل ،1388در سال 
در این   .اختصاص یافته استواگذار گردیده یا  اقتصادي مربوطهبه تفکیک بخش  )1(شماره شرکت به شرح جدول 

 )درصد 63معادل (دولتی و متعلق به دولت به بخش خصوصی شرکت 70سهام از ریال  میلیارد  102،798مبلغ خصوص 
) 1(جدول شماره  .واگذار شده است )درصد 37 معادل( بابت رددیون دولتشرکت  43از سهام ریال  میلیارد 60،500 و

  .را نشان می دهد 1388لغایت  1384از سال  سازي سازمان خصوصی اي آمارهاي اساسی عملکرد مقایسه
  ارقام به میلیارد ریال -سازي  اي سازمان خصوصی آمارهاي اساسی عملکرد مقایسه): 1(جدول شماره 

 1388سال  1387سال  1386سال  1385سال  1384سال  بخش اقتصادي برخوردار مربوطه عنوان ردیف

سود فروش 
  اقساطی

)88-84(  
 مع کلج

1 

ارزش سهام 
  واگذار شده

 )میلیارد ریال(

کلیه واگذاریها به غیر از (بخش خصوصی
  210،528  28،289 102,798 37,282 37,965 3,429 764  )رددیون و سهام عدالت 

 119،222  0 60،500 31،240 27,482 0 0 )رد دیون(بخش عمومی غیردولتی 

 342.108  0 0 142,936 177,437 21,735 0 )سهام عدالت(بخش تعاونی 

 671،858  28،289 163،298 211،458 242,884 25,164 764 جمع کل

2 

تعداد 
ي ها شرکت

واگذار شده 
کامل یا بخشی (

 )از سهام

کلیه واگذاریها به غیر از (بخش خصوصی
 )رددیون و سهام عدالت 

50 52 85 57 70 0  240 

 80  0 43 12 30 0 0 )رد دیون(بخش عمومی غیردولتی 

 56  0 0 14 39 14 0 )سهام عدالت(بخش تعاونی 
بدون احتساب (جمع کل 
 )ي تکراريها شرکت

50 61 141 80 107 0  315 

3 
سهام ترجیحی 
 واگذار شده

میلیارد (ارزش سهام واگذار شده 
  )ریال

20  34  21،177  4،062  2،883  0  9،177  
میلیون (ارزش سهام واگذار شده 

  )سهم
14  7  994  2،764  2،355  0  6،135  

ها به صورت مشترك در قالب بخش خصوصی، واگذاري به صورت سهام عدالت و یا واگذاري  باتوجه به اینکه واگذاري برخی از شرکت *:
هاي  هاي واگذار شده در سه شکل مزبور، لزوماً برابر تعداد کل شرکت پذیرد، بنابراین مجموع تعداد شرکت بابت رددیون دولت صورت می

  .باشد واگذار شده نمی
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  :عملکرد واگذاري به بخش خصوصی -1-1

  ریال میلیاردارقام به  –عملکرد سازمان خصوصی سازي در واگذاري سهام به بخش خصوصی ): 2(جدول شماره 

  نوع واگذاري
  مذاکره  مزایده  بورس

میلیون (تعداد
میلیون (تعداد  مبلغ  )میلیون سهم(تعداد  مبلغ  )سهم

  مبلغ  )سهم

  0  0  0  0  3،827  2،646  تدریجی
ترجیحی به کارکنان و 

  0  0  181  23  2.702  2،332  مدیران

  1،300  369  7،079  821  87،667  27،336  بلوکی
  1،300  369  7،260  844  94،196  32،314  جمع

نسبت به کل واگذاریها 
  7/0  9/3  8/50  )درصد(

  .مبلغ بدون احتساب سود فروش اقساطی می باشد*: 

شرکت به شرح  70تمام یا بخشی از سهام میلیارد ریال  102،798، ارزشی معادل 1388توجه به جدول فوق در سال  با
  :واگذار گردیده یا اختصاص یافته استبه بخش خصوصی زیر 

  

میلیارد ریال از طریق بورس واگذار شده  94،196ارزشی معادل از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی  •
 2،883درصد به صورت یکجا و بلوکی،  93میلیارد ریال معادل  87،667ارزش مبلغی معادل از این . است

 4میلیارد ریال معادل  3،827درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها؛ و  3میلیارد ریال معادل 
 .واگذار شده است دریجیدرصد به صورت ت

میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده  7،260ادل مع مبلغیاز شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی  •
 181 و درصد به صورت یکجا و بلوکی 5/97میلیارد ریال معادل  7،079از این ارزش مبلغی معادل . است

 .درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها واگذار شده است 5/2میلیارد ریال معادل 

میلیارد ریال از طریق مذاکره واگذار شده  1،300معادل  مبلغیصوصی واگذار شده به بخش خ شرکتهاياز  •
 .درصد مبلغ واگذار شده به صورت یکجا و بلوکی بوده است 100. است

  .یابند واگذاري هاي مزایده اي الزاماً از طریق بلوکی انجام می عالوه بر آن الزم به ذکر است*: 
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و عرضـه تـدریجی    یشده و عرضه شده بصورت بلـوک  یآگهدر خصوص شرکتهاي عملکرد واگذاري  -1-2
  :)کشف قیمت(

قانون اساسی و ضوابط و مقررات مربوط ) 44(و در اجراي سیاستهاي کلی اصل  1388سازمان خصوصی سازي در سال 
از طریق بورس و  شرکت 140 انتشار آگهی عرضه بلوکی سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت به به آن، نسبت

طی عالوه بر آن  الزم به ذکر است .که بخشی از آنها بدلیل عدم کشش بازار به فروش نرسیده است اقدام نموده مزایده
صورت ) 3(شرکت از طریق مذاکره به شرح جدول شماره  4دوره مذکور اقدامات الزم به منظور واگذاري سهام 

را نشان  1388واگذاري طبق برنامه در سال  علل مختلف عدمبه طور خالصه ) 4(همچنین جدول شماره . است یرفتهذپ
  .می دهد
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  1388علل عدم واگذاري طبق برنامه در سال  اهم ):4(جدول شماره 
  نمونه شرکت  علت

  شرکت 34 –) عدم وجود متقاضی(عدم کشش بازار 

ایه گذاري پتروشیمی، بین المللی بازرسی کاالي تجاري، صنایع هوایی مشانیر، سرم
ایران، کاغذ سازي قائمشهر، پترو پارس، تولید و بسته بندي فراورده هاي گوشتی 

، ارج، کمپرسورسازي تبریز، نورد و لوله اهواز، آزمایش، پارس )زیاران(کشور
ابراتی راه دور ایران، تهیه و قوطی، آونگان، صنایع فلزي ایران، پمپ پارس، صنایع مخ

وسعه تولید کاال و خدمت ساخت نیرو، تهران نیرو،  تأمین مواد معدنی صنایع فوالد، ت
مشعل ، متبا-رانیا یبرق زاتیتجه یمهندس، رالیم یمنیا شهیش، انهیمنابع آب خاورم

، فوالد زاگرس، احداث انهیپا، اس یاس ج ایآر تیفیخدمات ک، رانیا يساز
و  يکشاورز، درویا یمال نیخدمات مشاوره و تام، واگن پارس، ودر مشهدپ يآهنگر
 قاتیتحق، رانیپرس ا، گاز لنگرود عیتوسعه صنا، استر لرستان یپل، اله آباد يدامپرور

  رانیا یو کاربرد مواد معدن
  پتروشیمی شیراز، گل گهر، چادر ملو  شرکت 3 – بسته بودن نماد

  سردخانه سام، کشت و صنعت سردسیر  شرکت 2 – يمشکل حقوقی براي واگذارداراي 
  پولیس، باشگاه استقالل و ایرسوترباشگاه پرس   شرکت 3 – عدم ارائه اطالعات

 شرکت 7 - اصالح ساختار داراي مصوبه

  

سازمان انرژي هاي نو ایران، سازمان بهره وري و انرژي ایران، خدمات مهندسی 
زندران، کشت و صنعت و نیشکر هفت ، ذغال سنگ کرمان، نساجی ما)مشانیر(برق

  تپه، گسترش مواد پیشرفته
  شرکت 50  منحل شده و پیشنهاد انحالل

  :اهم مشکالت و موانع موجود در امر واگذاري شرکتها •

 وجود فرآیند طوالنی براي پذیرش در بورس اوراق بهادار- 1

 سط اداره ثبت شرکتهامشکالت تغییر ماهیت حقوقی شرکتها از سهامی خاص به سهامی عام تو -  2

 عدم تحویل اوراق سهام و همچنین صورتهاي مالی توسط بعضی از شرکتهاي مادرتخصصی -  3

 در وثیقه گذاشتن بعضی از سهام شرکتها بمنظور ممانعت از واگذاري  -  4

 طرح امنیتی بودن بعضی از شرکتها به منظور ممانعت از واگذاري -  5

 شرکتها توسط دستگاه هاي اجرایی  ادعاي حاکمیتی بودن بعضی از -  6

 مشکالت خاص موجود در واگذاري شرکتها در حوزه ورزش -  7

 تحریک بعضی از کارکنان در جهت مقاومت در برابر خصوصی سازي و تهدید بعضی از خریداران -  8

 تحت واگذاري به حوزه هاي حاکمیتی و تخلیه شرکتها فشار جهت ابطال بعضی از مزایده ها  -  9



  ٥

  عدم همکاري بعضی از مدیران شرکتها در تحویل شرکت به خریدار  - 11

  :عملکرد واگذاري بابت رد دیون دولت -1-3

بابت رد (میلیارد ریال از سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت، جهت واگذاري به بخش عمومی غیر دولتی  60،500
میلیارد ریال بودجه اي، سازمان خصوصی سازي  47،000یف بنا براین با توجه به تکل .اختصاص یافته است) دیون دولت

  .در زمینه رددیون گردیده است  88موفق به انجام کلیه تعهدات خود طی سال 
  
 و مقایسه 1388تحقق اهداف درآمدي بودجه سنواتی و عملکرد واگذاري سهام در سال  - 3

  :سالهاي گذشته
  :1388در سال تحقق اهداف درآمدي بودجه سنواتی  -3-1

هاي دولتی به حسابی خاص نزد بانک مرکزي بر  ، انتقال وجوه حاصل از فروش سهام شرکت1387لغایت  1380از سال 
قانون برنامه چهارم  )8(ماده فصل سوم قانون برنامه سوم و ) 19(ماده (چهارم توسعه سوم و اساس مقررات قانون برنامه 

» نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاري«نامه اجرایی  ویب آیینلیکن با توجه به تص. ، صورت گرفته است)توسعه
، درآمد 1388قانون اساسی، در نیمه نخست سال » 44«هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 29(ماده ) 2(موضوع تبصره 

  مه نخست سالنامه مذکور در نی بنابراین به دلیل تصویب آیین. باید به حساب خزانه واریز گردد حاصل از واگذاري می
  .اجرا گردیده است 1387سال پایان  تا مقررات قانون برنامه چهارم توسعه گذشته

اي درصد تحقق  در این خصوص باتوجه به نحوه دریافت و تخصیص درآمدهاي حاصل از واگذاري، بررسی مقایسه 
، به شرح جدول شماره 88لغایت  84هاي  بینی شده در بودجه در مقایسه با ارزش واریزي به خزانه طی سال درآمد پیش

 .باشد می) 5(
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 قق اهداف درآمدي حاصلسازي در تح خالصه عملکرد سازمان خصوصی): 5(شماره جدول 
 1388سال  پایان 1384از سال   از واگذاري

  
  

  1388دجه سال عملکرد کلی سازمان در قبال تعهدات پیش بینی شده در قانون بو): 6(دول شماره 
 

  درصد تحقق  )میلیارد ریال(ارزش مبالغ محقق   تعهدات  درآمد پیش بینی شده عنوان

  4/57  18،427  32،100  واگذاري شرکتهاي دولتی
واگذاري سهام شرکتهاي دولتی 

  7/128  60،500  )25،000+ 22،000( 47،000  بابت رددیون دولت

واگذاري سهام شرکتهاي دولتی 
  4/71  2،500  3،500  وسعه ايسهم سازمانهاي ت –

  5/98  81،427  82،600  جمع
  

بینی  ها به درآمد پیش هاي خزانه از واگذاري شاخص نسبت وصولیالبته ذکر این نکته ضروري است که 
اما از آنجائیکه ، باشد سازي می عملکرد سازمان خصوصی اطالع از هاي شاخص یکی ازشده در بودجه، 
  :دلیل با وصولی خزانه همان سال، بهها در هر سال  ارزش واگذاري

، که )سهام بلوکی(اقساط  نقد و، یا  )سهام عدالت(صورت کامالً اقساط  ها به انجام بسیاري از واگذاري •
 گردد؛ و موجب وصول برخی از ارقام فروش در سنوات آتی می

ه سوم توسعه فصل سوم قانون برنام )19(براساس ماده (تخصیص درصدي از درآمد حاصل از واگذاري  •
 هاي مادرتخصصی، به شرکت) قانون برنامه چهارم توسعه )8(و ماده 

و عملکرد  دهنده عملکرد واقعی این سازمان نباشد گردد تا بعضاً این شاخص نشان اختالف دارد، موجب می
  .سازمان خصوصی سازي را کمتر از میزان واقعی آن نشان دهد

  بینی شده درآمد پیش  دوره مورد بررسی
  )میلیارد ریال(در بودجه

ارزش مبالغ واریز شده به 
  )میلیارد ریال(خزانه 

درصد تحقق درآمد پیش بینی شده در 
  هاي خزانه بودجه باتوجه به وصولی

 3/26  2/1.316  5.000  1384سال 
  7/21 3/1.604  7.400  1385سال 
  2/20  5/6.071  30.000  1386سال 
 2/50 1/15.086  30.000  1387سال 
 4/57 18،427 32.100  1388سال 

کشور بابت تخفیفات  1388میلیارد در قانون بودجه سال  14،400) سهم بخش تعاون(شرکتهاي دولتی پیش بینی درآمد حاصل از واگذاري سهام : نکته
  .متعلق به سهام عدالت است و تعهد واریز به خزانه براي سازمان خصوصی سازي ایجاد نمی کند



  ٧

  :1388دیون دولت، در سال  تحقق اهداف واگذاري سهام بابت رد -3-2

هاي دولتی و متعلق به دولت به دستگاههاي طلبکار همچون سازمان تأمین  مسئولیت واگذاري سهام شرکت
، که قبالً به موجب قوانین بودجه سنواتی، بر ...اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوري، صندوق ذخیره فرهنگیان و 

ریاست جمهوري و متشکل از وزراي امور اقتصادي و دارایی، رفاه و اي به ریاست معاون اول  عهده کمیته ویژه
تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و وزارتخانه، سازمان و یا مؤسسه دولتی 

بی ریزي سابق کشور، بوده و بهاي ارزیابی براساس ارزیا و رئیس سازمان مدیریت و برنامه) حسب مورد(ذیربط 
انجام این . سازي محول گردید به سازمان خصوصی 1386گرفته، از سال  کارشناسان رسمی این کمیته صورت می

امر موجب گردید تا واگذاري سهام بابت رد دیون دولت نیز به طور متمرکز و در کنار انجام امور مربوط به 
سازي و  ها، آماده رآیند شناسایی شرکتواگذاري به سایر بخشهاي اقتصادي توسط این سازمان صورت پذیرد و ف

سازي انجام پذیرفته و ارزیابی عملکرد دولت  هاي مورد نیاز، از طریق سازمان خصوصی گذاري و اخذ مصوبه قیمت
  .پذیر گردد در این خصوص آسانتر امکان

ان نسبت به و در چارچوب مصوبات هیأت وزیر 1388سازي در سال  با توجه به مسئولیت محوله، سازمان خصوصی
میلیارد ریال از سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت به دستگاههاي طلبکار، بابت رد دیون  60ر500واگذاري 

. باشد ، می1388گرفته شده در قانون بودجه سال  در نظر درصد 7/128تقریباً معادلاست؛ که  دولت اقدام نموده
سازي در تحقق اهداف واگذاري بابت رد دیون دولت در  نیز عملکرد سازمان خصوصی) 6(همچنین جدول شماره 

  .در مقایسه با سالهاي گذشته را نشان می دهد 1388سال 
  

  هداف واگذاري بابت رد دیون دولت سازي در تحقق ا خالصه عملکرد سازمان خصوصی): 7(جدول 

  دوره مورد بررسی
درآمد پیش بینی شده در 

بودجه  بابت رد دیون دولت 
  )یالمیلیارد ر(

هاي انجام  ارزش واگذاري
یافته بابت رد دیون دولت 

  )میلیارد ریال(

درصد تحقق درآمد پیش بینی شده 
  در بودجه نسبت به ارزش واگذاریها

  69  27،627  40.000  1386سال 
  )برابر 4/3% (8/337  40،531  12،000  1387سال 
  )برابر 3/1% (7/128  60،500  22،000+25،000  1388سال 

واگذاري شرکتهاي  بابت 1388کل رقم پیش بینی شده در بودجه سال ) 7( و )6(ن با توجه به جداول شماره رایبناب
باشد  میلیارد ریال می 82،600 سهم سازمانهاي توسعه اي –واگذاري سهام شرکتهاي دولتی رد دیون دولت و  دولتی،

  .محقق گردیده است % 5/98میلیارد ریال یعنی حدود   81،427که از این رقم مجموعاً  
  

  :سازي در راستاي اجراي طرح توزیع سهام عدالت عملکرد سازمان خصوصی - 2
نامه  برمبناي آئیناي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت که  اجراي طرح توزیع سهام عدالت و انجام وظایف دبیرخانه

ایی افزایش ثروت خانوارهاي نامه اجر آئین«هیأت وزیران، موضوع  28/8/1385مورخ ه 36254ت/104159شماره 
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و  گذاشته بود؛ سازي سازمان خصوصی برعهده ،»ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت
اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی «قانون ) 38تا  34مواد (به موجب فصل ششم 

تأئید قرار گرفته تأکید و ادامه انجام آن مورد » قانون اساسی 44هاي کلی اصل  اي سیاستجمهوري اسالمی ایران و اجر
به موجب . ، با جدیت و پشتکار تمام ادامه یافت»بر اجراي این امر مترتباهداف واالي «نیز به دلیل  1388بود؛ در سال 

یت عمومی به منظور تأمین عدالت گسترش مالک تقانون اخیرالذکر دولت مجاز گردیده است تا در اجراي سیاس
) 2(ماده ) 2(مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه %) 40(اجتماعی، تا چهل درصد 

در مورد دو دهک پایین درآمدي با اولویت . دهک پایین درآمدي جامعه واگذار نماید) 6(شش این قانون را به 
گردد ولی در مورد چهار  تخفیف و با دوره تقسیط ده ساله واگذار می%) 50(ا پنجاه درصد روستانشینان و عشایر، سهام ب

سازي که  بنابراین سازمان خصوصی .دهک بعدي، حسب مورد، واگذاري به صورت تقسیط ده ساله امکان پذیر است
اي را به منظور  گستردهاقدامات وسیع و  دوره مورد نظرمسئولیت اجراي طرح یاد شده را برعهده داشته است، طی 

به عمل آورده  ،»توزیع سود سهام«و » واگذاري سهام«، »سازي سهام قابل واگذاري آماده«، »شناسایی مشموالن طرح«
  .باشد دهنده بخشی از عملکرد سازمان، در این راستا می جداول و نمودارهاي ذیل نشان .است



  ٩

  

  :در راستاي شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت اقدامات انجام یافته -2-1

نفر از مشموالن سهام عدالت،  42،267،272مجموعاً براي تعداد اي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت به موجب مصوبه ه
 نفر یعنی 37،669،639دعوت نامه صادر وتوزیع شده است که از این تعداد دعوتنامه هاي توزیع شده، تعداد 

  توزیع سهام عدالت هاي واگذار شده در طرح فهرست شرکت: )8(جدول شماره 

درصد   نام شرکت
درصد   نام شرکت  واگذاري

درصد   نام شرکت  واگذاري
  واگذاري

  10  پتروشیمی شهید تندگویان  5/39  فوالد آلیاژي ایران   20  مخابرات ایران
  30  پتروشیمی فجر  42  مشانیر  9/36  صنایع مس ایرانملی 

  30  پتروشیمی مارون  6/48  یرساختمان سد و تأسیسات آبیاري ساب  2/30  فوالد مبارکه 
  25  پست بانک  4/21  شهر صنعتی کاوه  30  پاالیش نفت اصفهان
  30  ملی حفاري ایران  2/23  البرز شهر صنعتی  40  بانک صادرات
  40  ملی گاز ایران  5/28  شهر صنعتی رشت  30  بانک ملت
  40  ملی صنایع پتروشیمی   8/6  مگاموتور  40  بانک تجارت

هواپیمایی جمهوري   40  پاالیش نفت آبادان  24  میکشتیرانی جمهوري اسال
  40  )هما(اسالمی 

مدیریت پروژه هاي 
هاي صادراتی مواد  پایانه  29  حمل و نقل پتروشیمی  6/25  )مپنا(نیروگاهی ایران 

  40  نفتی

  40  دخانیات ایران  40  پاالیش نفت تبریز  7/22  چادرملو
  40  پاالیش نفت بندرعباس  40  پاالیش نفت تهران  30  فوالد خوزستان

هاي  ملی پخش فراورده  40  پاالیش نفت شازند اراك  9/10  گل گهر
  40  نفتی ایران

  40  پاالیش نفت شیراز  30  ایرالکو
  40  پاالیش نفت کرمانشاه  50  سیمان داراب
  40  پاالیش نفت الوان  34  سیمان دشتستان

  30  پتروشیمی ارومیه  35  کارخانجات مخابراتی ایران
  30  پتروشیمی بندر امام   1  پاسای

  30  پتروشیمی بوعلی سینا  5/45  پارس سوئیچ
  30  پتروشیمی بیستون  1  ران خودروای

  10  پتروشیمی تبریز  5/4  گذاري رنا سرمایه
گذاري توسعه صنعتی  سرمایه

  15  پتروشیمی جم  4/23  ایران

  30  پتروشیمی خوزستان  7/30  نیروترانس
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که به تفکیک مراحل ))9(جدول شماره (عدالت شهرستانی ثبت نام کرده اند هاي  از مشموالن در تعاونی% 1/89حدود
 :باشد اول تا چهارم به شرح ذیل می

  
  مددجویان نهادهاي حمایتی : مرحله اول  •

ستی و کلیه مشموالن طرح شهید رجائی، مددجویان کمیته امداد، مددجویان سازمان بهزیکه شامل در این مرحله 
   :در دو بخش مورد شناسایی قرار گرفته اند، می باشندرزمندگان فاقد شغل مشمول 

نفر از آنان با  4،529،463نفر دعوتنامه صادر وتوزیع گردید که تعداد   4،981،514دربخش اول این مرحله براي تعداد 
و سهامدار قطعی شناخته شده اند و  مراجعه به شرکتهاي تعاونی عدالت شهرستانی به عضویت این تعاونی ها درآمده

این گروه  1385سود سال . براي همین تعداد از مشموالن تاکنون طی دو دوره، سود سهام عدالت پرداخت نیز شده است
  .ریال بوده است  800،000به ازاي هر نفر حداکثر مبلغ  1386ریال و سود سال  400،000به ازاي هر نفرحداکثر مبلغ 

 3،549،331بقیه مشموالن این گروه، ثبت نام به عمل آمد و براي تعداد از 1387در سال ین مرحله، در بخش تکمیلی ا
نفر از آنان با مراجعه و ثبت نام در شرکت هاي تعاونی شهرستانی  2،727،410نفر دعوتنامه صادر شد که تاکنون تعداد

  .اند سهامدار شناخته شده
هام عدالت در این مرحله جزء دهک اول درآمدي شناخته شده و با عنایت الزم به ذکر است کلیه مشموالن دریافت س

  . تخفیف در اصل بهاي سهام واگذار شده برخوردار هستند% 50ویژه مقام معظم رهبري از 
  

  روستائیان و عشایر : مرحله دوم   •
تائیان و عشایر کم در آمد ابتدا در بخش اول آن که شامل روس. این مرحله نیز در دو بخش اول و تکمیلی اجرا گردید

نفر دعوتنامه صادر گردید که از این تعداد  5،599،081براي  ،پس از دریافت اطالعات آنان 1386بود، در سال 
را نیز به ازاي هر نفر  1386نفر با ثبت نام در شرکتهاي تعاونی شهرستانی سهامدار شناخته شده و سود سال  5،527،818

نفر دعوتنامه  11،509،496در بخش تکمیلی این مرحله براي تعداد  .دریافت نموده اند ریال بود، 800،000حداکثر 
  .اند نفر از این افراد در شرکتهاي تعاونی شهرستانی ثبت نام نموده 10،824،099صادر گردید که تعداد 

فرمان مقام معظم تخفیف طبق % 50الزم به یادآوري است که بخش اول این مرحله جزء دهک دوم درآمدي بوده و از 
  . رهبري در اصل قیمت سهام واگذاري بهره مند خواهند شد

  
شاغلین دستگاههاي اجرایی  و بازنشستگان کشوري و لشگري و تأمین اجتماعی و کارکنـان شـاغل   : مرحله سوم   •

  شهرداریها
پس از دریافت اطالعات  1386این مرحله نیز در دو بخش اول و تکمیلی انجام شده است که  که در بخش اول در سال  

دبیرخانه (کارکنان شاغل و بازنشسته از دستگاهها و سازمانهاي ذیربط توسط سازمانهاي امور اقتصادي و دارایی استانها 
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نفر در شرکتهاي 12،045،051نفر دعوتنامه صادر گردیده است که از این تعداد    12،899،969براي تعداد  ) هاي استانی
ثبت نام  1387اند و افرادي که تا پایان تیرماه سال  ت نام و سهامدار نهایی این مرحله شناخته شدهتعاونی شهرستانی ثب

همچنین کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و . اند سهام عدالت بوده 1386شده باشند، مشمول دریافت سود سال 
اند  و توزیع سود بازنشستگان  افت نمودهریال دری 400،000پرورش سود سال مربوطه را به ازاي هر نفر حداکثر مبلغ 

  . گردید آغاز 1388کشوري، لشگري و تأمین اجتماعی نیز از اوایل بهمن 
با توجه به اینکه تعدادي از کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاههاي اجرایی در مهلت تعیین شده موفق به ثبت نام و 

بخش تکمیلی مرحله سوم اجرا گردید که طی آن  1387سال  تکمیل و ارسال فرم جمع آوري اطالعات نشده بودند، در
نفر از آنان با مراجعه به شرکتهاي تعاونی  581،640نفر دعوتنامه صادرشد و تاکنون تعداد  1،499،177براي تعداد 

  .شهرستانی ثبت نام نموده اند
  

  ایثارگران : مرحله چهارم  •
نفر از مشموالن 1،322،133براي تعداد، بنیاد شهید و امور  ایثارگراناطالعات ایثارگران از پس از دریافت در این مرحله 

در شرکتهاي تعاونی شهرستانی ثبت نام و سهامدار  1،215،435دعوتنامه صادر گردید که از این تعداد تابحال تعداد
  . شناخته شده اند

  

  : سایر مراحل  •
شرح زیر می باشند که بر اساس مصوبات ستادمرکزي شامل اقشار کم درآمد و دهک هاي پایین درآمدي به  مرحله  نای

تا توزیع سهام عدالت بین آنان انجام شده و یا در حال انجام می باشد و  1388و  1387توزیع سهام عدالت در سالهاي 
نفر با مراجعه به شرکتهاي  214،944دعوتنامه صادر و تعداد  شامل گروههاي زیر نفر 912،603براي  ،1388پایان سال 

  . تعاونی شهرستانی ثبت نام شده اند
o  نفر معرفی شده از طـرف   366،8براي تعداد ): مشمول قانون کارگر(زنان کارگر سرپرست خانوار

از آنـان در شـرکت هـاي تعـاونی      195،5وزارت کارواموراجتماعی دعوتنامه صادر گردید کـه تعـداد   
 . شهرستانی ثبت نام نموده و سهامدار شناخته شده اند

o نفر از خدام مساجد، حسینیه ها و امام  518،33براي تعداد  ، حسینیه ها و امام زاده هامساجد  خدام
زاده ها که از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه  معرفی شده انـد، دعوتنامـه صـادر گردیـد کـه تعـداد       

 .دنفر تاکنون در شرکت هاي تعاونی شهرستانی ثبت نام کرده  و سهامدار شناخته ان 040،28

o  نفـر از طـالب حـوزه هـاي علمیـه       174،178بـراي تعـداد     1387در سـال  : طالب حوزه هاي علمیـه
نفر با مراجعه و ثبـت نـام در شـرکت هـاي       575،164دعوتنامه صادر و ارسال گردید که تاکنون تعداد 
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گـروه ادامـه    اند  و ثبت نام از باقیمانده افراد فراخـوان شـده ایـن    تعاونی شهرستانی سهامدار شناخته شده
  . دارد

o  نفـر  از بیمـاران    939،14بـراي تعـداد    :)یلی، ام اس، تاالسـمی و دیـالیزي  همـوف ( بیماران خاص
خاص معرفـی شـده از طـرف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی دعوتنامـه صـادرو توزیـع           

  .انی می باشندنفر از آنان ثبت نام شده نهایی در شرکتهاي  تعاونی شهرست  255،6گردیده که تعداد 
o نفـر از کارکنـان سـتادهاي نمـاز جمعـه دعوتنامـه        8،571براي تعـداد  :کارکنان ستادهاي نماز جمعه

 .نفر ثبت نام شده نهایی در شرکتهاي تعاونی شهرستانی می باشند 200،6صادر شد که تعداد  

o ز طـرف معاونـت   نفر از خبرنگاران و روزنامـه نگـاران معرفـی شـده ا     15،921براي تعداد  :خبرنگاران
نفر از این افراد در شـرکتهاي    4،671مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی دعوتنامه صادر گردید که تعداد 

 .تعاونی ثبت نام نموده اند

o   قالیبافـان، فعـاالن    ،کارکنان نهادهاي دست اندر کار امرشناسایی و واگذاري سـهام عـدالت
زنـان سرپرسـت   ، نیان   آزاد  شـده قرآنی، مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبـت از زنـدا  

کارگران ساختمانی تحت پوشش ، مددجویان و کارکنان موسسات خیریه، خانوار بی بضاعت
افرادکم درآمـدي کـه در مراحـل    ، انجمن هاي کارگري، تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري

 تعـداد  از در مجمـوع  :قبلی مشمول نشـده اندازجملـه خوداظهـاران و درخواسـتهاي مردمـی     
 .است شدهدعوتنامه صادر نفر  653،114براي  فرم تکمیل شده خانوار، 445،282
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 .می باشد)   9(اطالعات مربوط به مشموالن مراحل اول تا چهارم و سایر مراحل به شرح جدول شماره 
  
  

 )29/12/88تا تاریخ( ام و میزان پیشرفت کار جدول مربوط به مراحل شناسایی و اجراي طرح توزیع سهام عدالت بر حسب سال اقد):9(جدول شماره 
مرحله   ردیف

  اقدام
سال   بخش

  اقدام
توزیع فرم   مشموالن

  شناسایی 
دریافت فرم 
  تکمیل شده 

صدور 
  دعوتنامه 

تعداد ثبت 
  نام شده

  پیشرفت کار

  اول  1
مددجویان کمیته  –مشموالن طرح شهیدرجائی  1385  اول

  رزمندگان فاقد شغل–امداد و بهزیستی
ثبت نام در تعاونیها انجام شده و سود   4،529،463  4،981،514    

نیز پرداخت شده  86و 85سالهاي 
  2،727،410  3،549،331      1387  تکمیلی  .است 

  دوم  2
  

  1386  اول
  کلیه روستائیان و عشایر فاقد شغل و کم درآمد

ثبت نام در تعاونیها انجام شده و سود   5،527،818  5،599،081    
  10،824،099  11،509،496      1387  تکمیلی  .یز پرداخت شده است ن 86سال 

  سوم  3
  

شاغلین دستگاههاي اجرایی  و بازنشستگان   1386  اول
و کارکنان  کشوري و لشگري و تأمین اجتماعی

  شاغل شهرداریها

ثبت نام درتعاونیها انجام شده   12،045،051  12،899،969    
 86وفرهنگیان و بازنشستگان سودسال

رادریافت نموده  و یا در حال 
  .دریافت  اند

  581،640  1،499،177      1387  تکمیلی

 –والدین ، فرزندان و همسر شهید : ایثارگران  1387  -  چهارم  4
  .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   1،215،435  1،322،133      جانبازان  و آزادگان

5  

  
  
  
  
  
  

  سایر مراحل

 .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   5،195  8،366      )مشمول قانون کار( خانوار  زنان کارگر سرپرست 1387

 .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   28،040  33،518      خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها 1387  6

 .جام شده است ثبت نام در تعاونیها ان  164،575  178،174      طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور 1387  7

8  1387 
هموفیلی ، ام اس ، تاالسمی و (بیماران خاص 

  6،255  14،939      )دیالیزي 
  در حال ثبت نام در تعاونیها

  .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   6،200  8،571      کارکنان ستاد هاي نماز جمعه  1387  9
  عاونیهادر حال ثبت نام در ت  4،671  15،921      خبرنگاران 1387  10

11  1387 
کارکنان نهادهاي دست اندر کار امرشناسایی و 

  4،080  واگذاري سهام عدالت

  
445،282  653،114  8  

  در حال ثبت نام در تعاونیها

 در حال ثبت نام در تعاونیها  535،790  قالیبافان  1388  12

 در حال ثبت نام در تعاونیها 594  فعاالن قرآنی  1388  13

مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان     1388  14
 در حال ثبت نام در تعاونیها  400،434  آزاد  شده

  در حال صدور دعوتنامه  217،933  زنان سرپرست خانوار بی بضاعت  1388  15
  دعوتنامه صدور حال در  32،596  مددجویان و کارکنان موسسات خیریه  1388  16

17  1388 
ختمانی تحت پوشش انجمن هاي کارگران سا
در مرحله جمع آوري  فرم جمع   160،000  کارگري

  آوري  اطالعات 

در مرحله جمع آوري  فرم جمع   195،000  تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري  1388  18
  آوري  اطالعات 

19  1388 
افرادکم درآمدي که در مراحل قبلی مشمول نشده 

در مرحله جمع آوري  فرم جمع   80،000  رخواستهاي مردمیاندازجمله خوداظهاران و د
  آوري  اطالعات 

42،267،27  588،889  1،884،508  جمع کل
2  

37،669،63
9  
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  :اقدامات انجام یافته در راستاي توزیع سود سهام میان مشموالن طرح توزیع سهام عدالت -2-2

است که پس از شناسایی مشموالن طرح، بر اساس انطباق تعداد فرآیند توزیع سود سهام فرآیند پیچیده و زمانبر بوده 
نحوه در این راستا . ت انجام یافتشده در تمام استانهاي کشور، قابلی و تعدادمشموالن ابالغ مشموالن ثبت نام شده

  .پرداخت سود به مشموالن طرح توزیع سهام عدالت به شرح زیر قابل ذکر می باشد
  

 به عدالت سهام 1386 سال سود دریافت براي تعداد همان ،اول مرحله قطعی امدارنفرسه 4،529،463 ازتعداد •
  .اند نموده دریافت را خود سود نفر 4،409،617تعداد و شدند معرفی بانکها

 به 1386 سال سود دریافت براي نفر 5،483،250تعداد دوم مرحله قطعی سهامدار نفر 5،526،153 تعداد از •
  .اند نموده دریافت را خود سود نفر 5،435،857 ادتعد و شدند معرفی بانکها

 بازنشسته و شاغل کارکنان نفراز 3،191،049 تعداد سوم مرحله قطعی سهامدار نفر  12،003،640 تعداد از •
 را خود سود نفر 2،771،689 تعداد و شدند معرفی بانکها به 1386 سال سود دریافت براي پرورش و آموزش
 براي اجتماعی نمیتأ و لشکري کشوري، بازنشستگان نفراز 3،216،992 تعداد نهمچنی. اند نموده دریافت
 .اند کرده دریافت را خود سود نفر 2،279،772 تعداد که ندا هگردید معرفی بانکها به سود دریافت

 )1(و نمودار شماره ) 10(به شرح جدول شماره  1388خالصه عملکرد در خصوص پرداخت سود عملکرد تا پایان سال 
  :می باشد

  1388بر حسب تعداد افراد مشمول طرح  تا پایان سال گزارش آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت ): 10(جدول شماره 

 نام جامعه هدف

تعداد 
سهامدار 
 قطعی

 تعداد قابل پرداخت
تعداد پرداخت 

 شده
 باقیمانده

درصد 
 پرداختی

مددجویان (مرحله اول
 )نهادهاي حمایتی

4,529,463 4,529,463 4,409,617 119,846 97% 

 %99 47,393 5,435,857 5,483,250 5,526,153 )روستائیان وعشایر(مرحله دوم 

کارکنان شاغل و ( مرحله سوم 
 )بازنشسته دولت

12,003,640 
 %87 419,360 2,771,689 )فرهنگیان( 3,191,049

 %71 937,220 2,279,772 )بازنشستگان(3,216,992

 %91   1,523,819 14,896,935 16,420,754 22,059,256 جمع
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نمودار شماره (1):گزارش آخرین وضعیت پرداخت سود سهام 
عدالت  

(تا پایان سال 1388)

  
  :به شرح زیر قابل ذکر می باشدنیز نکاتی به مشموالن طرح توزیع سهام عدالت در خصوص مبلغ سود پرداختی 

 
میلیارد  39،413برابر  1387تا  1385شرکتهاي سرمایه پذیر طی سالهاي  مجموع سود متعلق به سهام عدالت از •

 23،101میلیارد ریال ازشرکتهاي ذیربط دریافت شده و مبلغ 16،311میزان تاکنون مبلغ  ریال بوده که ازاین
 . میلیاردریال نیز بابت طلب سهام عدالت ازشرکتهاي سرمایه پذیرباقی مانده است

میلیارد ریال مربوط به سود قابل تقسیم شرکتهاي واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت   3،397از کل مبلغ  •
 )122(مصوبه شماره  )3(میلیارد ریال دریافت و به استناد بند  3،314مبلغ  ،1385به عملکرد سال مالی  منتهی

و مابقی  دریافتمیلیارد ریال به عنوان قسط اول سهام خریداري  1،000مبلغ  ،ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت
 . ریال توزیع شده است 400،000بلغ هر نفر حداکثر م به ازاءو ) مشموالن مرحله اول(به نسبت سهامداران 

میلیارد ریال مربوط به سود قابل تقسیم شرکتهاي سرمایه پذیر منتهی به عملکرد سال مالی  15،817از کل مبلغ   •
میلیارد ریال بابت اقساط دولت و واریز آن  2،000میلیارد ریال دریافت و پس از کسر مبلغ  11،119مبلغ  1386

ه است ین مشموالن مراحل اول و دوم و گروهی از مشموالن مرحله سوم پرداخت شدمابقی ب ،به حساب خزانه
لشگري و  کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش  و پرورش بطور کامل دریافت کردند وبازنشستگان کشوري،(
د ریال میلیار 4،697مبلغ  1388تا پایان سال که ) نموده انددریافت  1388اول بهمن ماه  مین اجتماعی نیز ازتأ



 ١٦

طلب مربوط به سهام عدالت در شرکت هاي ذیربط باقی مانده است که پس از وصول پرداخت سود به بقیه 
 .  کارکنان  دستگاههاي اجرایی امکانپذیر می شود

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، )  34(الزم به توضیح است  به استناد بند الف ماده  •
قانون اساسی، مشموالن دو ) 44(فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاستهاي کلی اصل  اجتماعی  و

مددجویان تحت پوشش نهادهاي حمایتی، روستائیان و عشایر کم درآمد مشمول : دهک پایین درآمدي شامل
ر از براي هر نف 1386لذا سود پرداختی عملکرد سال .  تخفیف در قیمت سهام واگذاري می باشند% 50

ریال و با توجه به اینکه چهار دهک بعدي مشمول تخفیف در قیمت سهام  800،000مشموالن مزبور حداکثر 
مشموالن (واگذاري نمی باشند، سود پرداختی براي هر نفر از کارکنان و بازنشستگان دستگاههاي اجرایی 

  . ریال می باشد 400،000حداکثر ) مرحله سوم

تا میلیارد ریال بوده است که   20،198مبلغ  1387مایه پذیر مربوط به  به سال سود قابل تقسیم شرکتهاي سر •
مورد توزیع سود سال مربوطه بین لیکن در . رد ریال آن دریافت شده استمیلیا 1،744مبلغ  ،1388پایان سال 

  .سهامداران و میزان اقساط دولت تصمیم گیري نشده است
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و متعلق  دولتیهاي  سازي در راستاي واگذاري و تخصیص سهام شرکت عملکرد خصوصی- 1
  :به دولت

 107سهام  تمام یا بخشی از) بدون احتساب سود فروش اقساطی(ریال میلیارد  163،298 جمعاً معادل ،1388در سال 
در این   .اختصاص یافته استواگذار گردیده یا  اقتصادي مربوطهبه تفکیک بخش  )1(شماره شرکت به شرح جدول 

 )درصد 63معادل (دولتی و متعلق به دولت به بخش خصوصی شرکت 70سهام از ریال  میلیارد  102،798مبلغ خصوص 
) 1(جدول شماره  .واگذار شده است )درصد 37 معادل( بابت رددیون دولتشرکت  43از سهام ریال  میلیارد 60،500 و

  .را نشان می دهد 1388لغایت  1384از سال  سازي سازمان خصوصی اي آمارهاي اساسی عملکرد مقایسه
  ارقام به میلیارد ریال -سازي  اي سازمان خصوصی آمارهاي اساسی عملکرد مقایسه): 1(جدول شماره 

 1388سال  1387سال  1386سال  1385سال  1384سال  بخش اقتصادي برخوردار مربوطه عنوان ردیف

سود فروش 
  اقساطی

)88-84(  
 مع کلج

1 

ارزش سهام 
  واگذار شده

 )میلیارد ریال(

کلیه واگذاریها به غیر از (بخش خصوصی
  210،528  28،289 102,798 37,282 37,965 3,429 764  )رددیون و سهام عدالت 

 119،222  0 60،500 31،240 27,482 0 0 )رد دیون(بخش عمومی غیردولتی 

 342.108  0 0 142,936 177,437 21,735 0 )سهام عدالت(بخش تعاونی 

 671،858  28،289 163،298 211،458 242,884 25,164 764 جمع کل

2 

تعداد 
ي ها شرکت

واگذار شده 
کامل یا بخشی (

 )از سهام

کلیه واگذاریها به غیر از (بخش خصوصی
 )رددیون و سهام عدالت 

50 52 85 57 70 0  240 

 80  0 43 12 30 0 0 )رد دیون(بخش عمومی غیردولتی 

 56  0 0 14 39 14 0 )سهام عدالت(بخش تعاونی 
بدون احتساب (جمع کل 
 )ي تکراريها شرکت

50 61 141 80 107 0  315 

3 
سهام ترجیحی 
 واگذار شده

میلیارد (ارزش سهام واگذار شده 
  )ریال

20  34  21،177  4،062  2،883  0  9،177  
میلیون (ارزش سهام واگذار شده 

  )سهم
14  7  994  2،764  2،355  0  6،135  

ها به صورت مشترك در قالب بخش خصوصی، واگذاري به صورت سهام عدالت و یا واگذاري  باتوجه به اینکه واگذاري برخی از شرکت *:
هاي  هاي واگذار شده در سه شکل مزبور، لزوماً برابر تعداد کل شرکت پذیرد، بنابراین مجموع تعداد شرکت بابت رددیون دولت صورت می

  .باشد واگذار شده نمی
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  :عملکرد واگذاري به بخش خصوصی -1-1

  ریال میلیاردارقام به  –عملکرد سازمان خصوصی سازي در واگذاري سهام به بخش خصوصی ): 2(جدول شماره 

  نوع واگذاري
  مذاکره  مزایده  بورس

میلیون (تعداد
میلیون (تعداد  مبلغ  )میلیون سهم(تعداد  مبلغ  )سهم

  مبلغ  )سهم

  0  0  0  0  3،827  2،646  تدریجی
ترجیحی به کارکنان و 

  0  0  181  23  2.702  2،332  مدیران

  1،300  369  7،079  821  87،667  27،336  بلوکی
  1،300  369  7،260  844  94،196  32،314  جمع

نسبت به کل واگذاریها 
  7/0  9/3  8/50  )درصد(

  .مبلغ بدون احتساب سود فروش اقساطی می باشد*: 

شرکت به شرح  70تمام یا بخشی از سهام میلیارد ریال  102،798، ارزشی معادل 1388توجه به جدول فوق در سال  با
  :واگذار گردیده یا اختصاص یافته استبه بخش خصوصی زیر 

  

میلیارد ریال از طریق بورس واگذار شده  94،196ارزشی معادل از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی  •
 2،883درصد به صورت یکجا و بلوکی،  93میلیارد ریال معادل  87،667ارزش مبلغی معادل از این . است

 4میلیارد ریال معادل  3،827درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها؛ و  3میلیارد ریال معادل 
 .واگذار شده است دریجیدرصد به صورت ت

میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده  7،260ادل مع مبلغیاز شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی  •
 181 و درصد به صورت یکجا و بلوکی 5/97میلیارد ریال معادل  7،079از این ارزش مبلغی معادل . است

 .درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها واگذار شده است 5/2میلیارد ریال معادل 

میلیارد ریال از طریق مذاکره واگذار شده  1،300معادل  مبلغیصوصی واگذار شده به بخش خ شرکتهاياز  •
 .درصد مبلغ واگذار شده به صورت یکجا و بلوکی بوده است 100. است

  .یابند واگذاري هاي مزایده اي الزاماً از طریق بلوکی انجام می عالوه بر آن الزم به ذکر است*: 
  
  
  



  ٣

و عرضـه تـدریجی    یشده و عرضه شده بصورت بلـوک  یآگهدر خصوص شرکتهاي عملکرد واگذاري  -1-2
  :)کشف قیمت(

قانون اساسی و ضوابط و مقررات مربوط ) 44(و در اجراي سیاستهاي کلی اصل  1388سازمان خصوصی سازي در سال 
از طریق بورس و  شرکت 140 انتشار آگهی عرضه بلوکی سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت به به آن، نسبت

طی عالوه بر آن  الزم به ذکر است .که بخشی از آنها بدلیل عدم کشش بازار به فروش نرسیده است اقدام نموده مزایده
صورت ) 3(شرکت از طریق مذاکره به شرح جدول شماره  4دوره مذکور اقدامات الزم به منظور واگذاري سهام 

را نشان  1388واگذاري طبق برنامه در سال  علل مختلف عدمبه طور خالصه ) 4(همچنین جدول شماره . است یرفتهذپ
  .می دهد

  

 
  
  
  

  
  



 ٤

  
  
  

  1388علل عدم واگذاري طبق برنامه در سال  اهم ):4(جدول شماره 
  نمونه شرکت  علت

  شرکت 34 –) عدم وجود متقاضی(عدم کشش بازار 

مشانیر، سرمایه گذاري پتروشیمی، بین المللی بازرسی کاالي تجاري، صنایع هوایی 
کاغذ سازي قائمشهر، پترو پارس، تولید و بسته بندي فراورده هاي گوشتی ایران، 
، ارج، کمپرسورسازي تبریز، نورد و لوله اهواز، آزمایش، پارس )زیاران(کشور

قوطی، آونگان، صنایع فلزي ایران، پمپ پارس، صنایع مخابراتی راه دور ایران، تهیه و 
وسعه تأمین مواد معدنی صنایع فوالد، ت تولید کاال و خدمت ساخت نیرو، تهران نیرو، 

مشعل ، متبا-رانیا یبرق زاتیتجه یمهندس، رالیم یمنیا شهیش، انهیمنابع آب خاورم
، فوالد زاگرس، احداث انهیپا، اس یاس ج ایآر تیفیخدمات ک، رانیا يساز

و  يکشاورز، درویا یمال نیخدمات مشاوره و تام، واگن پارس، پودر مشهد يآهنگر
 قاتیتحق، رانیپرس ا، گاز لنگرود عیتوسعه صنا، استر لرستان یپل، اله آباد يردامپرو

  رانیا یو کاربرد مواد معدن
  پتروشیمی شیراز، گل گهر، چادر ملو  شرکت 3 – بسته بودن نماد

  سردخانه سام، کشت و صنعت سردسیر  شرکت 2 – مشکل حقوقی براي واگذاريداراي 
  پولیس، باشگاه استقالل و ایرسوترباشگاه پرس   شرکت 3 – عدم ارائه اطالعات

 شرکت 7 - اصالح ساختار داراي مصوبه

  

سازمان انرژي هاي نو ایران، سازمان بهره وري و انرژي ایران، خدمات مهندسی 
، ذغال سنگ کرمان، نساجی مازندران، کشت و صنعت و نیشکر هفت )مشانیر(برق

  تپه، گسترش مواد پیشرفته
  شرکت 50  نهاد انحاللمنحل شده و پیش

  :اهم مشکالت و موانع موجود در امر واگذاري شرکتها •

 وجود فرآیند طوالنی براي پذیرش در بورس اوراق بهادار- 1

 مشکالت تغییر ماهیت حقوقی شرکتها از سهامی خاص به سهامی عام توسط اداره ثبت شرکتها -  2

 ط بعضی از شرکتهاي مادرتخصصیعدم تحویل اوراق سهام و همچنین صورتهاي مالی توس -  3

 در وثیقه گذاشتن بعضی از سهام شرکتها بمنظور ممانعت از واگذاري  -  4

 طرح امنیتی بودن بعضی از شرکتها به منظور ممانعت از واگذاري -  5

 ادعاي حاکمیتی بودن بعضی از شرکتها توسط دستگاه هاي اجرایی  -  6

 در حوزه ورزش مشکالت خاص موجود در واگذاري شرکتها -  7

 تحریک بعضی از کارکنان در جهت مقاومت در برابر خصوصی سازي و تهدید بعضی از خریداران -  8

 تحت واگذاري به حوزه هاي حاکمیتی و تخلیه شرکتها فشار جهت ابطال بعضی از مزایده ها  -  9



  ٥

  عدم همکاري بعضی از مدیران شرکتها در تحویل شرکت به خریدار  - 11

  :رد واگذاري بابت رد دیون دولتعملک -1-3

بابت رد (میلیارد ریال از سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت، جهت واگذاري به بخش عمومی غیر دولتی  60،500
میلیارد ریال بودجه اي، سازمان خصوصی سازي  47،000بنا براین با توجه به تکلیف  .اختصاص یافته است) دیون دولت

  .در زمینه رددیون گردیده است  88تعهدات خود طی سال موفق به انجام کلیه 
  
 و مقایسه 1388تحقق اهداف درآمدي بودجه سنواتی و عملکرد واگذاري سهام در سال  - 3

  :سالهاي گذشته
  :1388در سال تحقق اهداف درآمدي بودجه سنواتی  -3-1

لتی به حسابی خاص نزد بانک مرکزي بر هاي دو ، انتقال وجوه حاصل از فروش سهام شرکت1387لغایت  1380از سال 
قانون برنامه چهارم  )8(ماده فصل سوم قانون برنامه سوم و ) 19(ماده (چهارم توسعه سوم و اساس مقررات قانون برنامه 

» نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاري«نامه اجرایی  لیکن با توجه به تصویب آیین. ، صورت گرفته است)توسعه
، درآمد 1388قانون اساسی، در نیمه نخست سال » 44«هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 29(ماده ) 2( موضوع تبصره

  نامه مذکور در نیمه نخست سال بنابراین به دلیل تصویب آیین. باید به حساب خزانه واریز گردد حاصل از واگذاري می
  .جرا گردیده استا 1387سال پایان  تا مقررات قانون برنامه چهارم توسعه گذشته

اي درصد تحقق  در این خصوص باتوجه به نحوه دریافت و تخصیص درآمدهاي حاصل از واگذاري، بررسی مقایسه 
، به شرح جدول شماره 88لغایت  84هاي  بینی شده در بودجه در مقایسه با ارزش واریزي به خزانه طی سال درآمد پیش

 .باشد می) 5(
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 قق اهداف درآمدي حاصلسازي در تح خالصه عملکرد سازمان خصوصی ):5(شماره جدول 
 1388سال  پایان 1384از سال   از واگذاري

  
  

  1388عملکرد کلی سازمان در قبال تعهدات پیش بینی شده در قانون بودجه سال ): 6(دول شماره 
 

  درصد تحقق  )ارد ریالمیلی(ارزش مبالغ محقق   تعهدات  درآمد پیش بینی شده عنوان

  4/57  18،427  32،100  واگذاري شرکتهاي دولتی
واگذاري سهام شرکتهاي دولتی 

  7/128  60،500  )25،000+ 22،000( 47،000  بابت رددیون دولت

واگذاري سهام شرکتهاي دولتی 
  4/71  2،500  3،500  سهم سازمانهاي توسعه اي –

  5/98  81،427  82،600  جمع
  

بینی  ها به درآمد پیش هاي خزانه از واگذاري شاخص نسبت وصولیته ضروري است که البته ذکر این نک
اما از آنجائیکه ، باشد سازي می عملکرد سازمان خصوصی اطالع از هاي شاخص یکی ازشده در بودجه، 
  :دلیل ها در هر سال با وصولی خزانه همان سال، به ارزش واگذاري

، که )سهام بلوکی(اقساط  نقد و، یا  )سهام عدالت(ت کامالً اقساط صور ها به انجام بسیاري از واگذاري •
 گردد؛ و موجب وصول برخی از ارقام فروش در سنوات آتی می

فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه  )19(براساس ماده (تخصیص درصدي از درآمد حاصل از واگذاري  •
 صصی،هاي مادرتخ به شرکت) قانون برنامه چهارم توسعه )8(و ماده 

و عملکرد  دهنده عملکرد واقعی این سازمان نباشد گردد تا بعضاً این شاخص نشان اختالف دارد، موجب می
  .سازمان خصوصی سازي را کمتر از میزان واقعی آن نشان دهد

  بینی شده درآمد پیش  دوره مورد بررسی
  )میلیارد ریال(در بودجه

ارزش مبالغ واریز شده به 
  )میلیارد ریال(خزانه 

درصد تحقق درآمد پیش بینی شده در 
  ي خزانهها بودجه باتوجه به وصولی

 3/26  2/1.316  5.000  1384سال 
  7/21 3/1.604  7.400  1385سال 
  2/20  5/6.071  30.000  1386سال 
 2/50 1/15.086  30.000  1387سال 
 4/57 18،427 32.100  1388سال 

کشور بابت تخفیفات  1388جه سال میلیارد در قانون بود 14،400) سهم بخش تعاون(پیش بینی درآمد حاصل از واگذاري سهام شرکتهاي دولتی : نکته
  .متعلق به سهام عدالت است و تعهد واریز به خزانه براي سازمان خصوصی سازي ایجاد نمی کند
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  :1388تحقق اهداف واگذاري سهام بابت رد دیون دولت، در سال  -3-2

ق به دولت به دستگاههاي طلبکار همچون سازمان تأمین هاي دولتی و متعل مسئولیت واگذاري سهام شرکت
، که قبالً به موجب قوانین بودجه سنواتی، بر ...اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوري، صندوق ذخیره فرهنگیان و 

اي به ریاست معاون اول ریاست جمهوري و متشکل از وزراي امور اقتصادي و دارایی، رفاه و  عهده کمیته ویژه
جتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و وزارتخانه، سازمان و یا مؤسسه دولتی تأمین ا
ریزي سابق کشور، بوده و بهاي ارزیابی براساس ارزیابی  و رئیس سازمان مدیریت و برنامه) حسب مورد(ذیربط 

انجام این . سازي محول گردید وصیبه سازمان خص 1386گرفته، از سال  کارشناسان رسمی این کمیته صورت می
امر موجب گردید تا واگذاري سهام بابت رد دیون دولت نیز به طور متمرکز و در کنار انجام امور مربوط به 

سازي و  ها، آماده واگذاري به سایر بخشهاي اقتصادي توسط این سازمان صورت پذیرد و فرآیند شناسایی شرکت
سازي انجام پذیرفته و ارزیابی عملکرد دولت  نیاز، از طریق سازمان خصوصی هاي مورد گذاري و اخذ مصوبه قیمت

  .پذیر گردد در این خصوص آسانتر امکان
و در چارچوب مصوبات هیأت وزیران نسبت به  1388سازي در سال  با توجه به مسئولیت محوله، سازمان خصوصی

ق به دولت به دستگاههاي طلبکار، بابت رد دیون میلیارد ریال از سهام شرکتهاي دولتی و متعل 60ر500واگذاري 
. باشد ، می1388گرفته شده در قانون بودجه سال  در نظر درصد 7/128تقریباً معادلاست؛ که  دولت اقدام نموده

سازي در تحقق اهداف واگذاري بابت رد دیون دولت در  نیز عملکرد سازمان خصوصی) 6(همچنین جدول شماره 
  .با سالهاي گذشته را نشان می دهد در مقایسه 1388سال 

  

  هداف واگذاري بابت رد دیون دولت سازي در تحقق ا خالصه عملکرد سازمان خصوصی): 7(جدول 

  دوره مورد بررسی
درآمد پیش بینی شده در 

بودجه  بابت رد دیون دولت 
  )میلیارد ریال(

هاي انجام  ارزش واگذاري
یافته بابت رد دیون دولت 

  )میلیارد ریال(

درصد تحقق درآمد پیش بینی شده 
  در بودجه نسبت به ارزش واگذاریها

  69  27،627  40.000  1386سال 
  )برابر 4/3% (8/337  40،531  12،000  1387سال 
  )برابر 3/1% (7/128  60،500  22،000+25،000  1388سال 

واگذاري شرکتهاي  بابت 1388 کل رقم پیش بینی شده در بودجه سال) 7( و )6(راین با توجه به جداول شماره بناب
باشد  میلیارد ریال می 82،600 سهم سازمانهاي توسعه اي –واگذاري سهام شرکتهاي دولتی رد دیون دولت و  دولتی،

  .محقق گردیده است % 5/98میلیارد ریال یعنی حدود   81،427که از این رقم مجموعاً  
  

  :توزیع سهام عدالتسازي در راستاي اجراي طرح  عملکرد سازمان خصوصی - 2
نامه  برمبناي آئیناي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت که  اجراي طرح توزیع سهام عدالت و انجام وظایف دبیرخانه

نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهاي  آئین«هیأت وزیران، موضوع  28/8/1385مورخ ه 36254ت/104159شماره 
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و  گذاشته بود؛ سازي سازمان خصوصی برعهده ،»توزیع سهام عدالت ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس
اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی «قانون ) 38تا  34مواد (به موجب فصل ششم 

ئید قرار گرفته تأتأکید و ادامه انجام آن مورد » قانون اساسی 44هاي کلی اصل  جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاست
به موجب . ، با جدیت و پشتکار تمام ادامه یافت»بر اجراي این امر مترتباهداف واالي «نیز به دلیل  1388بود؛ در سال 

گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت  تقانون اخیرالذکر دولت مجاز گردیده است تا در اجراي سیاس
) 2(ماده ) 2(سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه  مجموع ارزش%) 40(اجتماعی، تا چهل درصد 

در مورد دو دهک پایین درآمدي با اولویت . دهک پایین درآمدي جامعه واگذار نماید) 6(شش این قانون را به 
در مورد چهار  گردد ولی تخفیف و با دوره تقسیط ده ساله واگذار می%) 50(روستانشینان و عشایر، سهام با پنجاه درصد 

سازي که  بنابراین سازمان خصوصی .دهک بعدي، حسب مورد، واگذاري به صورت تقسیط ده ساله امکان پذیر است
اي را به منظور  اقدامات وسیع و گسترده دوره مورد نظرمسئولیت اجراي طرح یاد شده را برعهده داشته است، طی 

به عمل آورده  ،»توزیع سود سهام«و » واگذاري سهام«، »واگذاريسازي سهام قابل  آماده«، »شناسایی مشموالن طرح«
  .باشد دهنده بخشی از عملکرد سازمان، در این راستا می جداول و نمودارهاي ذیل نشان .است



  ٩

  

  :اقدامات انجام یافته در راستاي شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت -2-1

نفر از مشموالن سهام عدالت،  42،267،272مجموعاً براي تعداد اي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت ه هبه موجب مصوب
 نفر یعنی 37،669،639دعوت نامه صادر وتوزیع شده است که از این تعداد دعوتنامه هاي توزیع شده، تعداد 

  هاي واگذار شده در طرح توزیع سهام عدالت فهرست شرکت: )8(جدول شماره 

درصد   نام شرکت
درصد   نام شرکت  واگذاري

درصد   شرکتنام   واگذاري
  واگذاري

  10  پتروشیمی شهید تندگویان  5/39  فوالد آلیاژي ایران   20  مخابرات ایران
  30  پتروشیمی فجر  42  مشانیر  9/36  صنایع مس ایرانملی 

  30  پتروشیمی مارون  6/48  ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر  2/30  فوالد مبارکه 
  25  پست بانک  4/21  شهر صنعتی کاوه  30  پاالیش نفت اصفهان
  30  ملی حفاري ایران  2/23  البرز شهر صنعتی  40  بانک صادرات
  40  ملی گاز ایران  5/28  شهر صنعتی رشت  30  بانک ملت
  40  ملی صنایع پتروشیمی   8/6  مگاموتور  40  بانک تجارت

هواپیمایی جمهوري   40  پاالیش نفت آبادان  24  کشتیرانی جمهوري اسالمی
  40  )هما(اسالمی 

ت پروژه هاي مدیری
هاي صادراتی مواد  پایانه  29  حمل و نقل پتروشیمی  6/25  )مپنا(نیروگاهی ایران 

  40  نفتی

  40  دخانیات ایران  40  پاالیش نفت تبریز  7/22  چادرملو
  40  پاالیش نفت بندرعباس  40  پاالیش نفت تهران  30  فوالد خوزستان

هاي  ملی پخش فراورده  40  پاالیش نفت شازند اراك  9/10  گل گهر
  40  نفتی ایران

  40  پاالیش نفت شیراز  30  ایرالکو
  40  پاالیش نفت کرمانشاه  50  سیمان داراب
  40  پاالیش نفت الوان  34  سیمان دشتستان

  30  پتروشیمی ارومیه  35  کارخانجات مخابراتی ایران
  30  پتروشیمی بندر امام   1  سایپا

  30  یناپتروشیمی بوعلی س  5/45  پارس سوئیچ
  30  پتروشیمی بیستون  1  ران خودروای

  10  پتروشیمی تبریز  5/4  گذاري رنا سرمایه
گذاري توسعه صنعتی  سرمایه

  15  پتروشیمی جم  4/23  ایران

  30  پتروشیمی خوزستان  7/30  نیروترانس
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که به تفکیک مراحل ))9(دول شماره ج(عدالت شهرستانی ثبت نام کرده اند هاي  از مشموالن در تعاونی% 1/89حدود
 :باشد اول تا چهارم به شرح ذیل می

  
  مددجویان نهادهاي حمایتی : مرحله اول  •

کلیه مشموالن طرح شهید رجائی، مددجویان کمیته امداد، مددجویان سازمان بهزیستی و که شامل در این مرحله 
   :ی قرار گرفته انددر دو بخش مورد شناسای، می باشندرزمندگان فاقد شغل مشمول 

نفر از آنان با  4،529،463نفر دعوتنامه صادر وتوزیع گردید که تعداد   4،981،514دربخش اول این مرحله براي تعداد 
مراجعه به شرکتهاي تعاونی عدالت شهرستانی به عضویت این تعاونی ها درآمده و سهامدار قطعی شناخته شده اند و 

این گروه  1385سود سال . اکنون طی دو دوره، سود سهام عدالت پرداخت نیز شده استبراي همین تعداد از مشموالن ت
  .ریال بوده است  800،000به ازاي هر نفر حداکثر مبلغ  1386ریال و سود سال  400،000به ازاي هر نفرحداکثر مبلغ 

 3،549،331ل آمد و براي تعدادبقیه مشموالن این گروه، ثبت نام به عم از 1387در سال در بخش تکمیلی این مرحله، 
نفر از آنان با مراجعه و ثبت نام در شرکت هاي تعاونی شهرستانی  2،727،410نفر دعوتنامه صادر شد که تاکنون تعداد

  .اند سهامدار شناخته شده
یت الزم به ذکر است کلیه مشموالن دریافت سهام عدالت در این مرحله جزء دهک اول درآمدي شناخته شده و با عنا

  . تخفیف در اصل بهاي سهام واگذار شده برخوردار هستند% 50ویژه مقام معظم رهبري از 
  

  روستائیان و عشایر : مرحله دوم   •
ابتدا در بخش اول آن که شامل روستائیان و عشایر کم در آمد . این مرحله نیز در دو بخش اول و تکمیلی اجرا گردید

نفر دعوتنامه صادر گردید که از این تعداد  5،599،081براي  ،ت آنانپس از دریافت اطالعا 1386بود، در سال 
را نیز به ازاي هر نفر  1386نفر با ثبت نام در شرکتهاي تعاونی شهرستانی سهامدار شناخته شده و سود سال  5،527،818

نفر دعوتنامه  11،509،496در بخش تکمیلی این مرحله براي تعداد  .ریال بود، دریافت نموده اند 800،000حداکثر 
  .اند نفر از این افراد در شرکتهاي تعاونی شهرستانی ثبت نام نموده 10،824،099صادر گردید که تعداد 

تخفیف طبق فرمان مقام معظم % 50الزم به یادآوري است که بخش اول این مرحله جزء دهک دوم درآمدي بوده و از 
  . د شدرهبري در اصل قیمت سهام واگذاري بهره مند خواهن

  
شاغلین دستگاههاي اجرایی  و بازنشستگان کشوري و لشگري و تأمین اجتماعی و کارکنـان شـاغل   : مرحله سوم   •

  شهرداریها
پس از دریافت اطالعات  1386این مرحله نیز در دو بخش اول و تکمیلی انجام شده است که  که در بخش اول در سال  

دبیرخانه (ازمانهاي ذیربط توسط سازمانهاي امور اقتصادي و دارایی استانها کارکنان شاغل و بازنشسته از دستگاهها و س
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نفر در شرکتهاي 12،045،051نفر دعوتنامه صادر گردیده است که از این تعداد    12،899،969براي تعداد  ) هاي استانی
ثبت نام  1387پایان تیرماه سال  اند و افرادي که تا تعاونی شهرستانی ثبت نام و سهامدار نهایی این مرحله شناخته شده

همچنین کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و . اند سهام عدالت بوده 1386شده باشند، مشمول دریافت سود سال 
اند  و توزیع سود بازنشستگان  ریال دریافت نموده 400،000پرورش سود سال مربوطه را به ازاي هر نفر حداکثر مبلغ 

  . گردید آغاز 1388تماعی نیز از اوایل بهمن کشوري، لشگري و تأمین اج
با توجه به اینکه تعدادي از کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاههاي اجرایی در مهلت تعیین شده موفق به ثبت نام و 

بخش تکمیلی مرحله سوم اجرا گردید که طی آن  1387تکمیل و ارسال فرم جمع آوري اطالعات نشده بودند، در سال 
نفر از آنان با مراجعه به شرکتهاي تعاونی  581،640نفر دعوتنامه صادرشد و تاکنون تعداد  1،499،177 براي تعداد

  .شهرستانی ثبت نام نموده اند
  

  ایثارگران : مرحله چهارم  •
ن نفر از مشموال1،322،133براي تعداد، اطالعات ایثارگران از بنیاد شهید و امور  ایثارگرانپس از دریافت در این مرحله 

در شرکتهاي تعاونی شهرستانی ثبت نام و سهامدار  1،215،435دعوتنامه صادر گردید که از این تعداد تابحال تعداد
  . شناخته شده اند

  

  : سایر مراحل  •
شامل اقشار کم درآمد و دهک هاي پایین درآمدي به شرح زیر می باشند که بر اساس مصوبات ستادمرکزي  مرحله  نای

تا توزیع سهام عدالت بین آنان انجام شده و یا در حال انجام می باشد و  1388و  1387در سالهاي  توزیع سهام عدالت
نفر با مراجعه به شرکتهاي  214،944دعوتنامه صادر و تعداد  شامل گروههاي زیر نفر 912،603براي  ،1388پایان سال 

  . تعاونی شهرستانی ثبت نام شده اند
o  نفر معرفی شده از طـرف   366،8براي تعداد ): شمول قانون کارگرم(زنان کارگر سرپرست خانوار

از آنـان در شـرکت هـاي تعـاونی      195،5وزارت کارواموراجتماعی دعوتنامه صادر گردید کـه تعـداد   
 . شهرستانی ثبت نام نموده و سهامدار شناخته شده اند

o ام مساجد، حسینیه ها و امام نفر از خد 518،33براي تعداد  ، حسینیه ها و امام زاده هاخدام  مساجد
زاده ها که از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه  معرفی شده انـد، دعوتنامـه صـادر گردیـد کـه تعـداد       

 .نفر تاکنون در شرکت هاي تعاونی شهرستانی ثبت نام کرده  و سهامدار شناخته اند 040،28

o  ز طـالب حـوزه هـاي علمیـه     نفـر ا  174،178بـراي تعـداد     1387در سـال  : طالب حوزه هاي علمیـه
نفر با مراجعه و ثبـت نـام در شـرکت هـاي       575،164دعوتنامه صادر و ارسال گردید که تاکنون تعداد 



 ١٢

اند  و ثبت نام از باقیمانده افراد فراخـوان شـده ایـن گـروه ادامـه       تعاونی شهرستانی سهامدار شناخته شده
  . دارد

o  ـ  همـوف ( بیماران خاص نفـر  از بیمـاران    939،14بـراي تعـداد    :)الیزيیلی، ام اس، تاالسـمی و دی
خاص معرفـی شـده از طـرف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی دعوتنامـه صـادرو توزیـع           

  .نفر از آنان ثبت نام شده نهایی در شرکتهاي  تعاونی شهرستانی می باشند  255،6گردیده که تعداد 
o از کارکنـان سـتادهاي نمـاز جمعـه دعوتنامـه      نفـر   8،571براي تعـداد  :کارکنان ستادهاي نماز جمعه

 .نفر ثبت نام شده نهایی در شرکتهاي تعاونی شهرستانی می باشند 200،6صادر شد که تعداد  

o نفر از خبرنگاران و روزنامـه نگـاران معرفـی شـده از طـرف معاونـت        15،921براي تعداد  :خبرنگاران
نفر از این افراد در شـرکتهاي    4،671که تعداد مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی دعوتنامه صادر گردید 

 .تعاونی ثبت نام نموده اند

o   قالیبافـان، فعـاالن    ،کارکنان نهادهاي دست اندر کار امرشناسایی و واگذاري سـهام عـدالت
زنـان سرپرسـت   ، قرآنی، مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبـت از زنـدانیان   آزاد  شـده   

کارگران ساختمانی تحت پوشش ، کنان موسسات خیریهمددجویان و کار، خانوار بی بضاعت
افرادکم درآمـدي کـه در مراحـل    ، انجمن هاي کارگري، تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري

تعـداد   از در مجمـوع  :قبلی مشمول نشـده اندازجملـه خوداظهـاران و درخواسـتهاي مردمـی     
 .است شده دعوتنامه صادرنفر  653،114براي  فرم تکمیل شده خانوار، 445،282
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 .می باشد)   9(اطالعات مربوط به مشموالن مراحل اول تا چهارم و سایر مراحل به شرح جدول شماره 
  
  

 )29/12/88تا تاریخ( جدول مربوط به مراحل شناسایی و اجراي طرح توزیع سهام عدالت بر حسب سال اقدام و میزان پیشرفت کار ):9(جدول شماره 
مرحله   ردیف

  اقدام
سال   بخش

  اقدام
توزیع فرم   مشموالن

  شناسایی 
دریافت فرم 
  تکمیل شده 

صدور 
  دعوتنامه 

تعداد ثبت 
  نام شده

  پیشرفت کار

  اول  1
مددجویان کمیته  –مشموالن طرح شهیدرجائی  1385  اول

  رزمندگان فاقد شغل–امداد و بهزیستی
شده و سود ثبت نام در تعاونیها انجام   4،529،463  4،981،514    

نیز پرداخت شده  86و 85سالهاي 
  2،727،410  3،549،331      1387  تکمیلی  .است 

  دوم  2
  

  1386  اول
  کلیه روستائیان و عشایر فاقد شغل و کم درآمد

ثبت نام در تعاونیها انجام شده و سود   5،527،818  5،599،081    
  10،824،099  11،509،496      1387  تکمیلی  .نیز پرداخت شده است  86سال 

  سوم  3
  

شاغلین دستگاههاي اجرایی  و بازنشستگان   1386  اول
و کارکنان  کشوري و لشگري و تأمین اجتماعی

  شاغل شهرداریها

ثبت نام درتعاونیها انجام شده   12،045،051  12،899،969    
 86وفرهنگیان و بازنشستگان سودسال

رادریافت نموده  و یا در حال 
  .دریافت  اند

  581،640  1،499،177      1387  میلیتک

 –والدین ، فرزندان و همسر شهید : ایثارگران  1387  -  چهارم  4
  .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   1،215،435  1،322،133      جانبازان  و آزادگان

5  

  
  
  
  
  
  

  سایر مراحل

 .ام در تعاونیها انجام شده است ثبت ن  5،195  8،366      )مشمول قانون کار( زنان کارگر سرپرست خانوار  1387

 .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   28،040  33،518      خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها 1387  6

 .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   164،575  178،174      طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور 1387  7

8  1387 
ام اس ، تاالسمی و هموفیلی ، (بیماران خاص 

  6،255  14،939      )دیالیزي 
  در حال ثبت نام در تعاونیها

  .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   6،200  8،571      کارکنان ستاد هاي نماز جمعه  1387  9
  در حال ثبت نام در تعاونیها  4،671  15،921      خبرنگاران 1387  10

11  1387 
امرشناسایی و  کارکنان نهادهاي دست اندر کار

  4،080  واگذاري سهام عدالت

  
445،282  653،114  8  

  در حال ثبت نام در تعاونیها

 در حال ثبت نام در تعاونیها  535،790  قالیبافان  1388  12

 در حال ثبت نام در تعاونیها 594  فعاالن قرآنی  1388  13

مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان     1388  14
 در حال ثبت نام در تعاونیها  400،434  زاد  شدهآ

  در حال صدور دعوتنامه  217،933  زنان سرپرست خانوار بی بضاعت  1388  15
  دعوتنامه صدور حال در  32،596  مددجویان و کارکنان موسسات خیریه  1388  16

17  1388 
کارگران ساختمانی تحت پوشش انجمن هاي 

مرحله جمع آوري  فرم جمع  در  160،000  کارگري
  آوري  اطالعات 

در مرحله جمع آوري  فرم جمع   195،000  تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري  1388  18
  آوري  اطالعات 

19  1388 
افرادکم درآمدي که در مراحل قبلی مشمول نشده 

رم جمع در مرحله جمع آوري  ف  80،000  اندازجمله خوداظهاران و درخواستهاي مردمی
  آوري  اطالعات 

42،267،27  588،889  1،884،508  جمع کل
2  

37،669،63
9  
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  :اقدامات انجام یافته در راستاي توزیع سود سهام میان مشموالن طرح توزیع سهام عدالت -2-2

اق تعداد فرآیند توزیع سود سهام فرآیند پیچیده و زمانبر بوده است که پس از شناسایی مشموالن طرح، بر اساس انطب
نحوه در این راستا . ت انجام یافتشده در تمام استانهاي کشور، قابلی و تعدادمشموالن ابالغ مشموالن ثبت نام شده

  .پرداخت سود به مشموالن طرح توزیع سهام عدالت به شرح زیر قابل ذکر می باشد
  

 به عدالت سهام 1386 سال ودس دریافت براي تعداد همان ،اول مرحله قطعی نفرسهامدار 4،529،463 ازتعداد •
  .اند نموده دریافت را خود سود نفر 4،409،617تعداد و شدند معرفی بانکها

 به 1386 سال سود دریافت براي نفر 5،483،250تعداد دوم مرحله قطعی سهامدار نفر 5،526،153 تعداد از •
  .اند نموده دریافت را خود سود نفر 5،435،857 تعداد و شدند معرفی بانکها

 بازنشسته و شاغل کارکنان نفراز 3،191،049 تعداد سوم مرحله قطعی سهامدار نفر  12،003،640 تعداد از •
 را خود سود نفر 2،771،689 تعداد و شدند معرفی بانکها به 1386 سال سود دریافت براي پرورش و آموزش
 براي اجتماعی نمیتأ و يلشکر کشوري، بازنشستگان نفراز 3،216،992 تعداد همچنین. اند نموده دریافت
 .اند کرده دریافت را خود سود نفر 2،279،772 تعداد که ندا هگردید معرفی بانکها به سود دریافت

) 1(و نمودار شماره ) 10(به شرح جدول شماره  1388خالصه عملکرد در خصوص پرداخت سود عملکرد تا پایان سال 
  :می باشد

  1388بر حسب تعداد افراد مشمول طرح  تا پایان سال رداخت سود سهام عدالت گزارش آخرین وضعیت پ): 10(جدول شماره 

 نام جامعه هدف

تعداد 
سهامدار 
 قطعی

 تعداد قابل پرداخت
تعداد پرداخت 

 شده
 باقیمانده

درصد 
 پرداختی

مددجویان (مرحله اول
 )نهادهاي حمایتی

4,529,463 4,529,463 4,409,617 119,846 97% 

 %99 47,393 5,435,857 5,483,250 5,526,153 )یان وعشایرروستائ(مرحله دوم 

کارکنان شاغل و ( مرحله سوم 
 )بازنشسته دولت

12,003,640 
 %87 419,360 2,771,689 )فرهنگیان( 3,191,049

 %71 937,220 2,279,772 )بازنشستگان(3,216,992

 %91   1,523,819 14,896,935 16,420,754 22,059,256 جمع
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نمودار شماره (1):گزارش آخرین وضعیت پرداخت سود سهام 
عدالت  

(تا پایان سال 1388)

  
  :به شرح زیر قابل ذکر می باشدنیز نکاتی به مشموالن طرح توزیع سهام عدالت خصوص مبلغ سود پرداختی  در
 

میلیارد  39،413برابر  1387تا  1385شرکتهاي سرمایه پذیر طی سالهاي  مجموع سود متعلق به سهام عدالت از •
 23،101اي ذیربط دریافت شده و مبلغمیلیارد ریال ازشرکته 16،311ریال بوده که ازاین میزان تاکنون مبلغ 

 . میلیاردریال نیز بابت طلب سهام عدالت ازشرکتهاي سرمایه پذیرباقی مانده است

میلیارد ریال مربوط به سود قابل تقسیم شرکتهاي واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت   3،397از کل مبلغ  •
 )122(مصوبه شماره  )3(یال دریافت و به استناد بند میلیارد ر 3،314مبلغ  ،1385منتهی به عملکرد سال مالی 

و مابقی  دریافتمیلیارد ریال به عنوان قسط اول سهام خریداري  1،000مبلغ  ،ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت
 . ریال توزیع شده است 400،000هر نفر حداکثر مبلغ  به ازاءو ) مشموالن مرحله اول(به نسبت سهامداران 

میلیارد ریال مربوط به سود قابل تقسیم شرکتهاي سرمایه پذیر منتهی به عملکرد سال مالی  15،817از کل مبلغ   •
میلیارد ریال بابت اقساط دولت و واریز آن  2،000میلیارد ریال دریافت و پس از کسر مبلغ  11،119مبلغ  1386

ه است مرحله سوم پرداخت شدمابقی بین مشموالن مراحل اول و دوم و گروهی از مشموالن  ،به حساب خزانه
لشگري و  کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش  و پرورش بطور کامل دریافت کردند وبازنشستگان کشوري،(
میلیارد ریال  4،697مبلغ  1388تا پایان سال که ) نموده انددریافت  1388اول بهمن ماه  مین اجتماعی نیز ازتأ
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بط باقی مانده است که پس از وصول پرداخت سود به بقیه طلب مربوط به سهام عدالت در شرکت هاي ذیر
 .  کارکنان  دستگاههاي اجرایی امکانپذیر می شود

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، )  34(الزم به توضیح است  به استناد بند الف ماده  •
قانون اساسی، مشموالن دو ) 44(لی اصل اجتماعی  و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاستهاي ک

مددجویان تحت پوشش نهادهاي حمایتی، روستائیان و عشایر کم درآمد مشمول : دهک پایین درآمدي شامل
براي هر نفر از  1386لذا سود پرداختی عملکرد سال .  تخفیف در قیمت سهام واگذاري می باشند% 50

جه به اینکه چهار دهک بعدي مشمول تخفیف در قیمت سهام ریال و با تو 800،000مشموالن مزبور حداکثر 
مشموالن (واگذاري نمی باشند، سود پرداختی براي هر نفر از کارکنان و بازنشستگان دستگاههاي اجرایی 

  . ریال می باشد 400،000حداکثر ) مرحله سوم

تا یلیارد ریال بوده است که م  20،198مبلغ  1387سود قابل تقسیم شرکتهاي سرمایه پذیر مربوط به  به سال  •
مورد توزیع سود سال مربوطه بین لیکن در . رد ریال آن دریافت شده استمیلیا 1،744مبلغ  ،1388پایان سال 

  .سهامداران و میزان اقساط دولت تصمیم گیري نشده است
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و متعلق  دولتیهاي  سازي در راستاي واگذاري و تخصیص سهام شرکت عملکرد خصوصی- 1
  :به دولت

 107سهام  تمام یا بخشی از) بدون احتساب سود فروش اقساطی(ریال میلیارد  163،298 جمعاً معادل ،1388در سال 
در این   .اختصاص یافته استواگذار گردیده یا  اقتصادي مربوطهبه تفکیک بخش  )1(شماره شرکت به شرح جدول 

 )درصد 63معادل (دولتی و متعلق به دولت به بخش خصوصی شرکت 70سهام از ریال  میلیارد  102،798مبلغ خصوص 
) 1(جدول شماره  .واگذار شده است )درصد 37 معادل( بابت رددیون دولتشرکت  43از سهام ریال  میلیارد 60،500 و

  .را نشان می دهد 1388لغایت  1384از سال  سازي سازمان خصوصی اي آمارهاي اساسی عملکرد مقایسه
  ارقام به میلیارد ریال -سازي  اي سازمان خصوصی آمارهاي اساسی عملکرد مقایسه): 1(جدول شماره 

 1388سال  1387سال  1386سال  1385سال  1384سال  بخش اقتصادي برخوردار مربوطه عنوان ردیف

سود فروش 
  اقساطی

)88-84(  
 مع کلج

1 

ارزش سهام 
  واگذار شده

 )میلیارد ریال(

کلیه واگذاریها به غیر از (بخش خصوصی
  210،528  28،289 102,798 37,282 37,965 3,429 764  )رددیون و سهام عدالت 

 119،222  0 60،500 31،240 27,482 0 0 )رد دیون(بخش عمومی غیردولتی 

 342.108  0 0 142,936 177,437 21,735 0 )سهام عدالت(بخش تعاونی 

 671،858  28،289 163،298 211،458 242,884 25,164 764 جمع کل

2 

تعداد 
ي ها شرکت

واگذار شده 
کامل یا بخشی (

 )از سهام

کلیه واگذاریها به غیر از (بخش خصوصی
 )رددیون و سهام عدالت 

50 52 85 57 70 0  240 

 80  0 43 12 30 0 0 )رد دیون(بخش عمومی غیردولتی 

 56  0 0 14 39 14 0 )سهام عدالت(بخش تعاونی 
بدون احتساب (جمع کل 
 )ي تکراريها شرکت

50 61 141 80 107 0  315 

3 
سهام ترجیحی 
 واگذار شده

میلیارد (ارزش سهام واگذار شده 
  )ریال

20  34  21،177  4،062  2،883  0  9،177  
میلیون (ارزش سهام واگذار شده 

  )سهم
14  7  994  2،764  2،355  0  6،135  

ها به صورت مشترك در قالب بخش خصوصی، واگذاري به صورت سهام عدالت و یا واگذاري  باتوجه به اینکه واگذاري برخی از شرکت *:
هاي  هاي واگذار شده در سه شکل مزبور، لزوماً برابر تعداد کل شرکت پذیرد، بنابراین مجموع تعداد شرکت بابت رددیون دولت صورت می

  .باشد واگذار شده نمی
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  :عملکرد واگذاري به بخش خصوصی -1-1

  ریال میلیاردارقام به  –عملکرد سازمان خصوصی سازي در واگذاري سهام به بخش خصوصی ): 2(جدول شماره 

  نوع واگذاري
  مذاکره  مزایده  بورس

میلیون (تعداد
میلیون (تعداد  مبلغ  )میلیون سهم(تعداد  مبلغ  )سهم

  مبلغ  )سهم

  0  0  0  0  3،827  2،646  تدریجی
ترجیحی به کارکنان و 

  0  0  181  23  2.702  2،332  مدیران

  1،300  369  7،079  821  87،667  27،336  بلوکی
  1،300  369  7،260  844  94،196  32،314  جمع

نسبت به کل واگذاریها 
  7/0  9/3  8/50  )درصد(

  .مبلغ بدون احتساب سود فروش اقساطی می باشد*: 

شرکت به شرح  70تمام یا بخشی از سهام میلیارد ریال  102،798، ارزشی معادل 1388توجه به جدول فوق در سال  با
  :واگذار گردیده یا اختصاص یافته استبه بخش خصوصی زیر 

  

میلیارد ریال از طریق بورس واگذار شده  94،196ارزشی معادل از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی  •
 2،883درصد به صورت یکجا و بلوکی،  93میلیارد ریال معادل  87،667ارزش مبلغی معادل از این . است

 4میلیارد ریال معادل  3،827درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها؛ و  3میلیارد ریال معادل 
 .واگذار شده است دریجیدرصد به صورت ت

میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده  7،260ادل مع مبلغیاز شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی  •
 181 و درصد به صورت یکجا و بلوکی 5/97میلیارد ریال معادل  7،079از این ارزش مبلغی معادل . است

 .درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها واگذار شده است 5/2میلیارد ریال معادل 

میلیارد ریال از طریق مذاکره واگذار شده  1،300معادل  مبلغیصوصی واگذار شده به بخش خ شرکتهاياز  •
 .درصد مبلغ واگذار شده به صورت یکجا و بلوکی بوده است 100. است

  .یابند واگذاري هاي مزایده اي الزاماً از طریق بلوکی انجام می عالوه بر آن الزم به ذکر است*: 
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و عرضـه تـدریجی    یشده و عرضه شده بصورت بلـوک  یآگهدر خصوص شرکتهاي عملکرد واگذاري  -1-2
  :)کشف قیمت(

قانون اساسی و ضوابط و مقررات مربوط ) 44(و در اجراي سیاستهاي کلی اصل  1388سازمان خصوصی سازي در سال 
از طریق بورس و  شرکت 140 انتشار آگهی عرضه بلوکی سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت به به آن، نسبت

طی عالوه بر آن  الزم به ذکر است .که بخشی از آنها بدلیل عدم کشش بازار به فروش نرسیده است اقدام نموده مزایده
صورت ) 3(شرکت از طریق مذاکره به شرح جدول شماره  4دوره مذکور اقدامات الزم به منظور واگذاري سهام 

را نشان  1388واگذاري طبق برنامه در سال  علل مختلف عدمبه طور خالصه ) 4(همچنین جدول شماره . است یرفتهذپ
  .می دهد
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  1388علل عدم واگذاري طبق برنامه در سال  اهم ):4(جدول شماره 
  نمونه شرکت  علت

  شرکت 34 –) عدم وجود متقاضی(عدم کشش بازار 

مشانیر، سرمایه گذاري پتروشیمی، بین المللی بازرسی کاالي تجاري، صنایع هوایی 
کاغذ سازي قائمشهر، پترو پارس، تولید و بسته بندي فراورده هاي گوشتی ایران، 
، ارج، کمپرسورسازي تبریز، نورد و لوله اهواز، آزمایش، پارس )زیاران(کشور

قوطی، آونگان، صنایع فلزي ایران، پمپ پارس، صنایع مخابراتی راه دور ایران، تهیه و 
وسعه تأمین مواد معدنی صنایع فوالد، ت تولید کاال و خدمت ساخت نیرو، تهران نیرو، 

مشعل ، متبا-رانیا یبرق زاتیتجه یمهندس، رالیم یمنیا شهیش، انهیمنابع آب خاورم
، فوالد زاگرس، احداث انهیپا، اس یاس ج ایآر تیفیخدمات ک، رانیا يساز

و  يکشاورز، درویا یمال نیخدمات مشاوره و تام، واگن پارس، پودر مشهد يآهنگر
 قاتیتحق، رانیپرس ا، گاز لنگرود عیتوسعه صنا، استر لرستان یپل، اله آباد يردامپرو

  رانیا یو کاربرد مواد معدن
  پتروشیمی شیراز، گل گهر، چادر ملو  شرکت 3 – بسته بودن نماد

  سردخانه سام، کشت و صنعت سردسیر  شرکت 2 – مشکل حقوقی براي واگذاريداراي 
  پولیس، باشگاه استقالل و ایرسوترباشگاه پرس   شرکت 3 – عدم ارائه اطالعات

 شرکت 7 - اصالح ساختار داراي مصوبه

  

سازمان انرژي هاي نو ایران، سازمان بهره وري و انرژي ایران، خدمات مهندسی 
، ذغال سنگ کرمان، نساجی مازندران، کشت و صنعت و نیشکر هفت )مشانیر(برق

  تپه، گسترش مواد پیشرفته
  شرکت 50  نهاد انحاللمنحل شده و پیش

  :اهم مشکالت و موانع موجود در امر واگذاري شرکتها •

 وجود فرآیند طوالنی براي پذیرش در بورس اوراق بهادار- 1

 مشکالت تغییر ماهیت حقوقی شرکتها از سهامی خاص به سهامی عام توسط اداره ثبت شرکتها -  2

 ط بعضی از شرکتهاي مادرتخصصیعدم تحویل اوراق سهام و همچنین صورتهاي مالی توس -  3

 در وثیقه گذاشتن بعضی از سهام شرکتها بمنظور ممانعت از واگذاري  -  4

 طرح امنیتی بودن بعضی از شرکتها به منظور ممانعت از واگذاري -  5

 ادعاي حاکمیتی بودن بعضی از شرکتها توسط دستگاه هاي اجرایی  -  6

 در حوزه ورزش مشکالت خاص موجود در واگذاري شرکتها -  7

 تحریک بعضی از کارکنان در جهت مقاومت در برابر خصوصی سازي و تهدید بعضی از خریداران -  8

 تحت واگذاري به حوزه هاي حاکمیتی و تخلیه شرکتها فشار جهت ابطال بعضی از مزایده ها  -  9



  ٥

  عدم همکاري بعضی از مدیران شرکتها در تحویل شرکت به خریدار  - 11

  :رد واگذاري بابت رد دیون دولتعملک -1-3

بابت رد (میلیارد ریال از سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت، جهت واگذاري به بخش عمومی غیر دولتی  60،500
میلیارد ریال بودجه اي، سازمان خصوصی سازي  47،000بنا براین با توجه به تکلیف  .اختصاص یافته است) دیون دولت

  .در زمینه رددیون گردیده است  88تعهدات خود طی سال موفق به انجام کلیه 
  
 و مقایسه 1388تحقق اهداف درآمدي بودجه سنواتی و عملکرد واگذاري سهام در سال  - 3

  :سالهاي گذشته
  :1388در سال تحقق اهداف درآمدي بودجه سنواتی  -3-1

لتی به حسابی خاص نزد بانک مرکزي بر هاي دو ، انتقال وجوه حاصل از فروش سهام شرکت1387لغایت  1380از سال 
قانون برنامه چهارم  )8(ماده فصل سوم قانون برنامه سوم و ) 19(ماده (چهارم توسعه سوم و اساس مقررات قانون برنامه 

» نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاري«نامه اجرایی  لیکن با توجه به تصویب آیین. ، صورت گرفته است)توسعه
، درآمد 1388قانون اساسی، در نیمه نخست سال » 44«هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 29(ماده ) 2( موضوع تبصره

  نامه مذکور در نیمه نخست سال بنابراین به دلیل تصویب آیین. باید به حساب خزانه واریز گردد حاصل از واگذاري می
  .جرا گردیده استا 1387سال پایان  تا مقررات قانون برنامه چهارم توسعه گذشته

اي درصد تحقق  در این خصوص باتوجه به نحوه دریافت و تخصیص درآمدهاي حاصل از واگذاري، بررسی مقایسه 
، به شرح جدول شماره 88لغایت  84هاي  بینی شده در بودجه در مقایسه با ارزش واریزي به خزانه طی سال درآمد پیش

 .باشد می) 5(
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 قق اهداف درآمدي حاصلسازي در تح خالصه عملکرد سازمان خصوصی ):5(شماره جدول 
 1388سال  پایان 1384از سال   از واگذاري

  
  

  1388عملکرد کلی سازمان در قبال تعهدات پیش بینی شده در قانون بودجه سال ): 6(دول شماره 
 

  درصد تحقق  )ارد ریالمیلی(ارزش مبالغ محقق   تعهدات  درآمد پیش بینی شده عنوان

  4/57  18،427  32،100  واگذاري شرکتهاي دولتی
واگذاري سهام شرکتهاي دولتی 

  7/128  60،500  )25،000+ 22،000( 47،000  بابت رددیون دولت

واگذاري سهام شرکتهاي دولتی 
  4/71  2،500  3،500  سهم سازمانهاي توسعه اي –

  5/98  81،427  82،600  جمع
  

بینی  ها به درآمد پیش هاي خزانه از واگذاري شاخص نسبت وصولیته ضروري است که البته ذکر این نک
اما از آنجائیکه ، باشد سازي می عملکرد سازمان خصوصی اطالع از هاي شاخص یکی ازشده در بودجه، 
  :دلیل ها در هر سال با وصولی خزانه همان سال، به ارزش واگذاري

، که )سهام بلوکی(اقساط  نقد و، یا  )سهام عدالت(ت کامالً اقساط صور ها به انجام بسیاري از واگذاري •
 گردد؛ و موجب وصول برخی از ارقام فروش در سنوات آتی می

فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه  )19(براساس ماده (تخصیص درصدي از درآمد حاصل از واگذاري  •
 صصی،هاي مادرتخ به شرکت) قانون برنامه چهارم توسعه )8(و ماده 

و عملکرد  دهنده عملکرد واقعی این سازمان نباشد گردد تا بعضاً این شاخص نشان اختالف دارد، موجب می
  .سازمان خصوصی سازي را کمتر از میزان واقعی آن نشان دهد

  بینی شده درآمد پیش  دوره مورد بررسی
  )میلیارد ریال(در بودجه

ارزش مبالغ واریز شده به 
  )میلیارد ریال(خزانه 

درصد تحقق درآمد پیش بینی شده در 
  ي خزانهها بودجه باتوجه به وصولی

 3/26  2/1.316  5.000  1384سال 
  7/21 3/1.604  7.400  1385سال 
  2/20  5/6.071  30.000  1386سال 
 2/50 1/15.086  30.000  1387سال 
 4/57 18،427 32.100  1388سال 

کشور بابت تخفیفات  1388جه سال میلیارد در قانون بود 14،400) سهم بخش تعاون(پیش بینی درآمد حاصل از واگذاري سهام شرکتهاي دولتی : نکته
  .متعلق به سهام عدالت است و تعهد واریز به خزانه براي سازمان خصوصی سازي ایجاد نمی کند



  ٧

  :1388تحقق اهداف واگذاري سهام بابت رد دیون دولت، در سال  -3-2

ق به دولت به دستگاههاي طلبکار همچون سازمان تأمین هاي دولتی و متعل مسئولیت واگذاري سهام شرکت
، که قبالً به موجب قوانین بودجه سنواتی، بر ...اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوري، صندوق ذخیره فرهنگیان و 

اي به ریاست معاون اول ریاست جمهوري و متشکل از وزراي امور اقتصادي و دارایی، رفاه و  عهده کمیته ویژه
جتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و وزارتخانه، سازمان و یا مؤسسه دولتی تأمین ا
ریزي سابق کشور، بوده و بهاي ارزیابی براساس ارزیابی  و رئیس سازمان مدیریت و برنامه) حسب مورد(ذیربط 

انجام این . سازي محول گردید وصیبه سازمان خص 1386گرفته، از سال  کارشناسان رسمی این کمیته صورت می
امر موجب گردید تا واگذاري سهام بابت رد دیون دولت نیز به طور متمرکز و در کنار انجام امور مربوط به 

سازي و  ها، آماده واگذاري به سایر بخشهاي اقتصادي توسط این سازمان صورت پذیرد و فرآیند شناسایی شرکت
سازي انجام پذیرفته و ارزیابی عملکرد دولت  نیاز، از طریق سازمان خصوصی هاي مورد گذاري و اخذ مصوبه قیمت

  .پذیر گردد در این خصوص آسانتر امکان
و در چارچوب مصوبات هیأت وزیران نسبت به  1388سازي در سال  با توجه به مسئولیت محوله، سازمان خصوصی

ق به دولت به دستگاههاي طلبکار، بابت رد دیون میلیارد ریال از سهام شرکتهاي دولتی و متعل 60ر500واگذاري 
. باشد ، می1388گرفته شده در قانون بودجه سال  در نظر درصد 7/128تقریباً معادلاست؛ که  دولت اقدام نموده

سازي در تحقق اهداف واگذاري بابت رد دیون دولت در  نیز عملکرد سازمان خصوصی) 6(همچنین جدول شماره 
  .با سالهاي گذشته را نشان می دهد در مقایسه 1388سال 

  

  هداف واگذاري بابت رد دیون دولت سازي در تحقق ا خالصه عملکرد سازمان خصوصی): 7(جدول 

  دوره مورد بررسی
درآمد پیش بینی شده در 

بودجه  بابت رد دیون دولت 
  )میلیارد ریال(

هاي انجام  ارزش واگذاري
یافته بابت رد دیون دولت 

  )میلیارد ریال(

درصد تحقق درآمد پیش بینی شده 
  در بودجه نسبت به ارزش واگذاریها

  69  27،627  40.000  1386سال 
  )برابر 4/3% (8/337  40،531  12،000  1387سال 
  )برابر 3/1% (7/128  60،500  22،000+25،000  1388سال 

واگذاري شرکتهاي  بابت 1388 کل رقم پیش بینی شده در بودجه سال) 7( و )6(راین با توجه به جداول شماره بناب
باشد  میلیارد ریال می 82،600 سهم سازمانهاي توسعه اي –واگذاري سهام شرکتهاي دولتی رد دیون دولت و  دولتی،

  .محقق گردیده است % 5/98میلیارد ریال یعنی حدود   81،427که از این رقم مجموعاً  
  

  :توزیع سهام عدالتسازي در راستاي اجراي طرح  عملکرد سازمان خصوصی - 2
نامه  برمبناي آئیناي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت که  اجراي طرح توزیع سهام عدالت و انجام وظایف دبیرخانه

نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهاي  آئین«هیأت وزیران، موضوع  28/8/1385مورخ ه 36254ت/104159شماره 
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و  گذاشته بود؛ سازي سازمان خصوصی برعهده ،»توزیع سهام عدالت ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس
اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی «قانون ) 38تا  34مواد (به موجب فصل ششم 

ئید قرار گرفته تأتأکید و ادامه انجام آن مورد » قانون اساسی 44هاي کلی اصل  جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاست
به موجب . ، با جدیت و پشتکار تمام ادامه یافت»بر اجراي این امر مترتباهداف واالي «نیز به دلیل  1388بود؛ در سال 

گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت  تقانون اخیرالذکر دولت مجاز گردیده است تا در اجراي سیاس
) 2(ماده ) 2(سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه  مجموع ارزش%) 40(اجتماعی، تا چهل درصد 

در مورد دو دهک پایین درآمدي با اولویت . دهک پایین درآمدي جامعه واگذار نماید) 6(شش این قانون را به 
در مورد چهار  گردد ولی تخفیف و با دوره تقسیط ده ساله واگذار می%) 50(روستانشینان و عشایر، سهام با پنجاه درصد 

سازي که  بنابراین سازمان خصوصی .دهک بعدي، حسب مورد، واگذاري به صورت تقسیط ده ساله امکان پذیر است
اي را به منظور  اقدامات وسیع و گسترده دوره مورد نظرمسئولیت اجراي طرح یاد شده را برعهده داشته است، طی 

به عمل آورده  ،»توزیع سود سهام«و » واگذاري سهام«، »واگذاريسازي سهام قابل  آماده«، »شناسایی مشموالن طرح«
  .باشد دهنده بخشی از عملکرد سازمان، در این راستا می جداول و نمودارهاي ذیل نشان .است



  ٩

  

  :اقدامات انجام یافته در راستاي شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت -2-1

نفر از مشموالن سهام عدالت،  42،267،272مجموعاً براي تعداد اي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت ه هبه موجب مصوب
 نفر یعنی 37،669،639دعوت نامه صادر وتوزیع شده است که از این تعداد دعوتنامه هاي توزیع شده، تعداد 

  هاي واگذار شده در طرح توزیع سهام عدالت فهرست شرکت: )8(جدول شماره 

درصد   نام شرکت
درصد   نام شرکت  واگذاري

درصد   شرکتنام   واگذاري
  واگذاري

  10  پتروشیمی شهید تندگویان  5/39  فوالد آلیاژي ایران   20  مخابرات ایران
  30  پتروشیمی فجر  42  مشانیر  9/36  صنایع مس ایرانملی 

  30  پتروشیمی مارون  6/48  ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر  2/30  فوالد مبارکه 
  25  پست بانک  4/21  شهر صنعتی کاوه  30  پاالیش نفت اصفهان
  30  ملی حفاري ایران  2/23  البرز شهر صنعتی  40  بانک صادرات
  40  ملی گاز ایران  5/28  شهر صنعتی رشت  30  بانک ملت
  40  ملی صنایع پتروشیمی   8/6  مگاموتور  40  بانک تجارت

هواپیمایی جمهوري   40  پاالیش نفت آبادان  24  کشتیرانی جمهوري اسالمی
  40  )هما(اسالمی 

ت پروژه هاي مدیری
هاي صادراتی مواد  پایانه  29  حمل و نقل پتروشیمی  6/25  )مپنا(نیروگاهی ایران 

  40  نفتی

  40  دخانیات ایران  40  پاالیش نفت تبریز  7/22  چادرملو
  40  پاالیش نفت بندرعباس  40  پاالیش نفت تهران  30  فوالد خوزستان

هاي  ملی پخش فراورده  40  پاالیش نفت شازند اراك  9/10  گل گهر
  40  نفتی ایران

  40  پاالیش نفت شیراز  30  ایرالکو
  40  پاالیش نفت کرمانشاه  50  سیمان داراب
  40  پاالیش نفت الوان  34  سیمان دشتستان

  30  پتروشیمی ارومیه  35  کارخانجات مخابراتی ایران
  30  پتروشیمی بندر امام   1  سایپا

  30  یناپتروشیمی بوعلی س  5/45  پارس سوئیچ
  30  پتروشیمی بیستون  1  ران خودروای

  10  پتروشیمی تبریز  5/4  گذاري رنا سرمایه
گذاري توسعه صنعتی  سرمایه

  15  پتروشیمی جم  4/23  ایران

  30  پتروشیمی خوزستان  7/30  نیروترانس
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که به تفکیک مراحل ))9(دول شماره ج(عدالت شهرستانی ثبت نام کرده اند هاي  از مشموالن در تعاونی% 1/89حدود
 :باشد اول تا چهارم به شرح ذیل می

  
  مددجویان نهادهاي حمایتی : مرحله اول  •

کلیه مشموالن طرح شهید رجائی، مددجویان کمیته امداد، مددجویان سازمان بهزیستی و که شامل در این مرحله 
   :ی قرار گرفته انددر دو بخش مورد شناسای، می باشندرزمندگان فاقد شغل مشمول 

نفر از آنان با  4،529،463نفر دعوتنامه صادر وتوزیع گردید که تعداد   4،981،514دربخش اول این مرحله براي تعداد 
مراجعه به شرکتهاي تعاونی عدالت شهرستانی به عضویت این تعاونی ها درآمده و سهامدار قطعی شناخته شده اند و 

این گروه  1385سود سال . اکنون طی دو دوره، سود سهام عدالت پرداخت نیز شده استبراي همین تعداد از مشموالن ت
  .ریال بوده است  800،000به ازاي هر نفر حداکثر مبلغ  1386ریال و سود سال  400،000به ازاي هر نفرحداکثر مبلغ 

 3،549،331ل آمد و براي تعدادبقیه مشموالن این گروه، ثبت نام به عم از 1387در سال در بخش تکمیلی این مرحله، 
نفر از آنان با مراجعه و ثبت نام در شرکت هاي تعاونی شهرستانی  2،727،410نفر دعوتنامه صادر شد که تاکنون تعداد

  .اند سهامدار شناخته شده
یت الزم به ذکر است کلیه مشموالن دریافت سهام عدالت در این مرحله جزء دهک اول درآمدي شناخته شده و با عنا

  . تخفیف در اصل بهاي سهام واگذار شده برخوردار هستند% 50ویژه مقام معظم رهبري از 
  

  روستائیان و عشایر : مرحله دوم   •
ابتدا در بخش اول آن که شامل روستائیان و عشایر کم در آمد . این مرحله نیز در دو بخش اول و تکمیلی اجرا گردید

نفر دعوتنامه صادر گردید که از این تعداد  5،599،081براي  ،ت آنانپس از دریافت اطالعا 1386بود، در سال 
را نیز به ازاي هر نفر  1386نفر با ثبت نام در شرکتهاي تعاونی شهرستانی سهامدار شناخته شده و سود سال  5،527،818

نفر دعوتنامه  11،509،496در بخش تکمیلی این مرحله براي تعداد  .ریال بود، دریافت نموده اند 800،000حداکثر 
  .اند نفر از این افراد در شرکتهاي تعاونی شهرستانی ثبت نام نموده 10،824،099صادر گردید که تعداد 

تخفیف طبق فرمان مقام معظم % 50الزم به یادآوري است که بخش اول این مرحله جزء دهک دوم درآمدي بوده و از 
  . د شدرهبري در اصل قیمت سهام واگذاري بهره مند خواهن

  
شاغلین دستگاههاي اجرایی  و بازنشستگان کشوري و لشگري و تأمین اجتماعی و کارکنـان شـاغل   : مرحله سوم   •

  شهرداریها
پس از دریافت اطالعات  1386این مرحله نیز در دو بخش اول و تکمیلی انجام شده است که  که در بخش اول در سال  

دبیرخانه (ازمانهاي ذیربط توسط سازمانهاي امور اقتصادي و دارایی استانها کارکنان شاغل و بازنشسته از دستگاهها و س
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نفر در شرکتهاي 12،045،051نفر دعوتنامه صادر گردیده است که از این تعداد    12،899،969براي تعداد  ) هاي استانی
ثبت نام  1387پایان تیرماه سال  اند و افرادي که تا تعاونی شهرستانی ثبت نام و سهامدار نهایی این مرحله شناخته شده

همچنین کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و . اند سهام عدالت بوده 1386شده باشند، مشمول دریافت سود سال 
اند  و توزیع سود بازنشستگان  ریال دریافت نموده 400،000پرورش سود سال مربوطه را به ازاي هر نفر حداکثر مبلغ 

  . گردید آغاز 1388تماعی نیز از اوایل بهمن کشوري، لشگري و تأمین اج
با توجه به اینکه تعدادي از کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاههاي اجرایی در مهلت تعیین شده موفق به ثبت نام و 

بخش تکمیلی مرحله سوم اجرا گردید که طی آن  1387تکمیل و ارسال فرم جمع آوري اطالعات نشده بودند، در سال 
نفر از آنان با مراجعه به شرکتهاي تعاونی  581،640نفر دعوتنامه صادرشد و تاکنون تعداد  1،499،177 براي تعداد

  .شهرستانی ثبت نام نموده اند
  

  ایثارگران : مرحله چهارم  •
ن نفر از مشموال1،322،133براي تعداد، اطالعات ایثارگران از بنیاد شهید و امور  ایثارگرانپس از دریافت در این مرحله 

در شرکتهاي تعاونی شهرستانی ثبت نام و سهامدار  1،215،435دعوتنامه صادر گردید که از این تعداد تابحال تعداد
  . شناخته شده اند

  

  : سایر مراحل  •
شامل اقشار کم درآمد و دهک هاي پایین درآمدي به شرح زیر می باشند که بر اساس مصوبات ستادمرکزي  مرحله  نای

تا توزیع سهام عدالت بین آنان انجام شده و یا در حال انجام می باشد و  1388و  1387در سالهاي  توزیع سهام عدالت
نفر با مراجعه به شرکتهاي  214،944دعوتنامه صادر و تعداد  شامل گروههاي زیر نفر 912،603براي  ،1388پایان سال 

  . تعاونی شهرستانی ثبت نام شده اند
o  نفر معرفی شده از طـرف   366،8براي تعداد ): شمول قانون کارگرم(زنان کارگر سرپرست خانوار

از آنـان در شـرکت هـاي تعـاونی      195،5وزارت کارواموراجتماعی دعوتنامه صادر گردید کـه تعـداد   
 . شهرستانی ثبت نام نموده و سهامدار شناخته شده اند

o ام مساجد، حسینیه ها و امام نفر از خد 518،33براي تعداد  ، حسینیه ها و امام زاده هاخدام  مساجد
زاده ها که از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه  معرفی شده انـد، دعوتنامـه صـادر گردیـد کـه تعـداد       

 .نفر تاکنون در شرکت هاي تعاونی شهرستانی ثبت نام کرده  و سهامدار شناخته اند 040،28

o  ز طـالب حـوزه هـاي علمیـه     نفـر ا  174،178بـراي تعـداد     1387در سـال  : طالب حوزه هاي علمیـه
نفر با مراجعه و ثبـت نـام در شـرکت هـاي       575،164دعوتنامه صادر و ارسال گردید که تاکنون تعداد 
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اند  و ثبت نام از باقیمانده افراد فراخـوان شـده ایـن گـروه ادامـه       تعاونی شهرستانی سهامدار شناخته شده
  . دارد

o  ـ  همـوف ( بیماران خاص نفـر  از بیمـاران    939،14بـراي تعـداد    :)الیزيیلی، ام اس، تاالسـمی و دی
خاص معرفـی شـده از طـرف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی دعوتنامـه صـادرو توزیـع           

  .نفر از آنان ثبت نام شده نهایی در شرکتهاي  تعاونی شهرستانی می باشند  255،6گردیده که تعداد 
o از کارکنـان سـتادهاي نمـاز جمعـه دعوتنامـه      نفـر   8،571براي تعـداد  :کارکنان ستادهاي نماز جمعه

 .نفر ثبت نام شده نهایی در شرکتهاي تعاونی شهرستانی می باشند 200،6صادر شد که تعداد  

o نفر از خبرنگاران و روزنامـه نگـاران معرفـی شـده از طـرف معاونـت        15،921براي تعداد  :خبرنگاران
نفر از این افراد در شـرکتهاي    4،671که تعداد مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی دعوتنامه صادر گردید 

 .تعاونی ثبت نام نموده اند

o   قالیبافـان، فعـاالن    ،کارکنان نهادهاي دست اندر کار امرشناسایی و واگذاري سـهام عـدالت
زنـان سرپرسـت   ، قرآنی، مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبـت از زنـدانیان   آزاد  شـده   

کارگران ساختمانی تحت پوشش ، کنان موسسات خیریهمددجویان و کار، خانوار بی بضاعت
افرادکم درآمـدي کـه در مراحـل    ، انجمن هاي کارگري، تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري

تعـداد   از در مجمـوع  :قبلی مشمول نشـده اندازجملـه خوداظهـاران و درخواسـتهاي مردمـی     
 .است شده دعوتنامه صادرنفر  653،114براي  فرم تکمیل شده خانوار، 445،282
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 .می باشد)   9(اطالعات مربوط به مشموالن مراحل اول تا چهارم و سایر مراحل به شرح جدول شماره 
  
  

 )29/12/88تا تاریخ( جدول مربوط به مراحل شناسایی و اجراي طرح توزیع سهام عدالت بر حسب سال اقدام و میزان پیشرفت کار ):9(جدول شماره 
مرحله   ردیف

  اقدام
سال   بخش

  اقدام
توزیع فرم   مشموالن

  شناسایی 
دریافت فرم 
  تکمیل شده 

صدور 
  دعوتنامه 

تعداد ثبت 
  نام شده

  پیشرفت کار

  اول  1
مددجویان کمیته  –مشموالن طرح شهیدرجائی  1385  اول

  رزمندگان فاقد شغل–امداد و بهزیستی
شده و سود ثبت نام در تعاونیها انجام   4،529،463  4،981،514    

نیز پرداخت شده  86و 85سالهاي 
  2،727،410  3،549،331      1387  تکمیلی  .است 

  دوم  2
  

  1386  اول
  کلیه روستائیان و عشایر فاقد شغل و کم درآمد

ثبت نام در تعاونیها انجام شده و سود   5،527،818  5،599،081    
  10،824،099  11،509،496      1387  تکمیلی  .نیز پرداخت شده است  86سال 

  سوم  3
  

شاغلین دستگاههاي اجرایی  و بازنشستگان   1386  اول
و کارکنان  کشوري و لشگري و تأمین اجتماعی

  شاغل شهرداریها

ثبت نام درتعاونیها انجام شده   12،045،051  12،899،969    
 86وفرهنگیان و بازنشستگان سودسال

رادریافت نموده  و یا در حال 
  .دریافت  اند

  581،640  1،499،177      1387  میلیتک

 –والدین ، فرزندان و همسر شهید : ایثارگران  1387  -  چهارم  4
  .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   1،215،435  1،322،133      جانبازان  و آزادگان

5  

  
  
  
  
  
  

  سایر مراحل

 .ام در تعاونیها انجام شده است ثبت ن  5،195  8،366      )مشمول قانون کار( زنان کارگر سرپرست خانوار  1387

 .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   28،040  33،518      خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها 1387  6

 .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   164،575  178،174      طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور 1387  7

8  1387 
ام اس ، تاالسمی و هموفیلی ، (بیماران خاص 

  6،255  14،939      )دیالیزي 
  در حال ثبت نام در تعاونیها

  .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   6،200  8،571      کارکنان ستاد هاي نماز جمعه  1387  9
  در حال ثبت نام در تعاونیها  4،671  15،921      خبرنگاران 1387  10

11  1387 
امرشناسایی و  کارکنان نهادهاي دست اندر کار

  4،080  واگذاري سهام عدالت

  
445،282  653،114  8  

  در حال ثبت نام در تعاونیها

 در حال ثبت نام در تعاونیها  535،790  قالیبافان  1388  12

 در حال ثبت نام در تعاونیها 594  فعاالن قرآنی  1388  13

مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان     1388  14
 در حال ثبت نام در تعاونیها  400،434  زاد  شدهآ

  در حال صدور دعوتنامه  217،933  زنان سرپرست خانوار بی بضاعت  1388  15
  دعوتنامه صدور حال در  32،596  مددجویان و کارکنان موسسات خیریه  1388  16

17  1388 
کارگران ساختمانی تحت پوشش انجمن هاي 

مرحله جمع آوري  فرم جمع  در  160،000  کارگري
  آوري  اطالعات 

در مرحله جمع آوري  فرم جمع   195،000  تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري  1388  18
  آوري  اطالعات 

19  1388 
افرادکم درآمدي که در مراحل قبلی مشمول نشده 

رم جمع در مرحله جمع آوري  ف  80،000  اندازجمله خوداظهاران و درخواستهاي مردمی
  آوري  اطالعات 

42،267،27  588،889  1،884،508  جمع کل
2  

37،669،63
9  
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  :اقدامات انجام یافته در راستاي توزیع سود سهام میان مشموالن طرح توزیع سهام عدالت -2-2

اق تعداد فرآیند توزیع سود سهام فرآیند پیچیده و زمانبر بوده است که پس از شناسایی مشموالن طرح، بر اساس انطب
نحوه در این راستا . ت انجام یافتشده در تمام استانهاي کشور، قابلی و تعدادمشموالن ابالغ مشموالن ثبت نام شده

  .پرداخت سود به مشموالن طرح توزیع سهام عدالت به شرح زیر قابل ذکر می باشد
  

 به عدالت سهام 1386 سال ودس دریافت براي تعداد همان ،اول مرحله قطعی نفرسهامدار 4،529،463 ازتعداد •
  .اند نموده دریافت را خود سود نفر 4،409،617تعداد و شدند معرفی بانکها

 به 1386 سال سود دریافت براي نفر 5،483،250تعداد دوم مرحله قطعی سهامدار نفر 5،526،153 تعداد از •
  .اند نموده دریافت را خود سود نفر 5،435،857 تعداد و شدند معرفی بانکها

 بازنشسته و شاغل کارکنان نفراز 3،191،049 تعداد سوم مرحله قطعی سهامدار نفر  12،003،640 تعداد از •
 را خود سود نفر 2،771،689 تعداد و شدند معرفی بانکها به 1386 سال سود دریافت براي پرورش و آموزش
 براي اجتماعی نمیتأ و يلشکر کشوري، بازنشستگان نفراز 3،216،992 تعداد همچنین. اند نموده دریافت
 .اند کرده دریافت را خود سود نفر 2،279،772 تعداد که ندا هگردید معرفی بانکها به سود دریافت

) 1(و نمودار شماره ) 10(به شرح جدول شماره  1388خالصه عملکرد در خصوص پرداخت سود عملکرد تا پایان سال 
  :می باشد

  1388بر حسب تعداد افراد مشمول طرح  تا پایان سال رداخت سود سهام عدالت گزارش آخرین وضعیت پ): 10(جدول شماره 

 نام جامعه هدف

تعداد 
سهامدار 
 قطعی

 تعداد قابل پرداخت
تعداد پرداخت 

 شده
 باقیمانده

درصد 
 پرداختی

مددجویان (مرحله اول
 )نهادهاي حمایتی

4,529,463 4,529,463 4,409,617 119,846 97% 

 %99 47,393 5,435,857 5,483,250 5,526,153 )یان وعشایرروستائ(مرحله دوم 

کارکنان شاغل و ( مرحله سوم 
 )بازنشسته دولت

12,003,640 
 %87 419,360 2,771,689 )فرهنگیان( 3,191,049

 %71 937,220 2,279,772 )بازنشستگان(3,216,992

 %91   1,523,819 14,896,935 16,420,754 22,059,256 جمع
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نمودار شماره (1):گزارش آخرین وضعیت پرداخت سود سهام 
عدالت  

(تا پایان سال 1388)

  
  :به شرح زیر قابل ذکر می باشدنیز نکاتی به مشموالن طرح توزیع سهام عدالت خصوص مبلغ سود پرداختی  در
 

میلیارد  39،413برابر  1387تا  1385شرکتهاي سرمایه پذیر طی سالهاي  مجموع سود متعلق به سهام عدالت از •
 23،101اي ذیربط دریافت شده و مبلغمیلیارد ریال ازشرکته 16،311ریال بوده که ازاین میزان تاکنون مبلغ 

 . میلیاردریال نیز بابت طلب سهام عدالت ازشرکتهاي سرمایه پذیرباقی مانده است

میلیارد ریال مربوط به سود قابل تقسیم شرکتهاي واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت   3،397از کل مبلغ  •
 )122(مصوبه شماره  )3(یال دریافت و به استناد بند میلیارد ر 3،314مبلغ  ،1385منتهی به عملکرد سال مالی 

و مابقی  دریافتمیلیارد ریال به عنوان قسط اول سهام خریداري  1،000مبلغ  ،ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت
 . ریال توزیع شده است 400،000هر نفر حداکثر مبلغ  به ازاءو ) مشموالن مرحله اول(به نسبت سهامداران 

میلیارد ریال مربوط به سود قابل تقسیم شرکتهاي سرمایه پذیر منتهی به عملکرد سال مالی  15،817از کل مبلغ   •
میلیارد ریال بابت اقساط دولت و واریز آن  2،000میلیارد ریال دریافت و پس از کسر مبلغ  11،119مبلغ  1386

ه است مرحله سوم پرداخت شدمابقی بین مشموالن مراحل اول و دوم و گروهی از مشموالن  ،به حساب خزانه
لشگري و  کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش  و پرورش بطور کامل دریافت کردند وبازنشستگان کشوري،(
میلیارد ریال  4،697مبلغ  1388تا پایان سال که ) نموده انددریافت  1388اول بهمن ماه  مین اجتماعی نیز ازتأ



 ١٦

بط باقی مانده است که پس از وصول پرداخت سود به بقیه طلب مربوط به سهام عدالت در شرکت هاي ذیر
 .  کارکنان  دستگاههاي اجرایی امکانپذیر می شود

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، )  34(الزم به توضیح است  به استناد بند الف ماده  •
قانون اساسی، مشموالن دو ) 44(لی اصل اجتماعی  و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاستهاي ک

مددجویان تحت پوشش نهادهاي حمایتی، روستائیان و عشایر کم درآمد مشمول : دهک پایین درآمدي شامل
براي هر نفر از  1386لذا سود پرداختی عملکرد سال .  تخفیف در قیمت سهام واگذاري می باشند% 50

جه به اینکه چهار دهک بعدي مشمول تخفیف در قیمت سهام ریال و با تو 800،000مشموالن مزبور حداکثر 
مشموالن (واگذاري نمی باشند، سود پرداختی براي هر نفر از کارکنان و بازنشستگان دستگاههاي اجرایی 

  . ریال می باشد 400،000حداکثر ) مرحله سوم

تا یلیارد ریال بوده است که م  20،198مبلغ  1387سود قابل تقسیم شرکتهاي سرمایه پذیر مربوط به  به سال  •
مورد توزیع سود سال مربوطه بین لیکن در . رد ریال آن دریافت شده استمیلیا 1،744مبلغ  ،1388پایان سال 

  .سهامداران و میزان اقساط دولت تصمیم گیري نشده است
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و متعلق  دولتیهاي  سازي در راستاي واگذاري و تخصیص سهام شرکت عملکرد خصوصی- 1
  :به دولت

 107سهام  تمام یا بخشی از) بدون احتساب سود فروش اقساطی(ریال میلیارد  163،298 جمعاً معادل ،1388در سال 
در این   .اختصاص یافته استواگذار گردیده یا  اقتصادي مربوطهبه تفکیک بخش  )1(شماره شرکت به شرح جدول 

 )درصد 63معادل (دولتی و متعلق به دولت به بخش خصوصی شرکت 70سهام از ریال  میلیارد  102،798مبلغ خصوص 
) 1(جدول شماره  .واگذار شده است )درصد 37 معادل( بابت رددیون دولتشرکت  43از سهام ریال  میلیارد 60،500 و

  .را نشان می دهد 1388لغایت  1384از سال  سازي سازمان خصوصی اي آمارهاي اساسی عملکرد مقایسه
  ارقام به میلیارد ریال -سازي  اي سازمان خصوصی آمارهاي اساسی عملکرد مقایسه): 1(جدول شماره 

 1388سال  1387سال  1386سال  1385سال  1384سال  بخش اقتصادي برخوردار مربوطه عنوان ردیف

سود فروش 
  اقساطی

)88-84(  
 مع کلج

1 

ارزش سهام 
  واگذار شده

 )میلیارد ریال(

کلیه واگذاریها به غیر از (بخش خصوصی
  210،528  28،289 102,798 37,282 37,965 3,429 764  )رددیون و سهام عدالت 

 119،222  0 60،500 31،240 27,482 0 0 )رد دیون(بخش عمومی غیردولتی 

 342.108  0 0 142,936 177,437 21,735 0 )سهام عدالت(بخش تعاونی 

 671،858  28،289 163،298 211،458 242,884 25,164 764 جمع کل

2 

تعداد 
ي ها شرکت

واگذار شده 
کامل یا بخشی (

 )از سهام

کلیه واگذاریها به غیر از (بخش خصوصی
 )رددیون و سهام عدالت 

50 52 85 57 70 0  240 

 80  0 43 12 30 0 0 )رد دیون(بخش عمومی غیردولتی 

 56  0 0 14 39 14 0 )سهام عدالت(بخش تعاونی 
بدون احتساب (جمع کل 
 )ي تکراريها شرکت

50 61 141 80 107 0  315 

3 
سهام ترجیحی 
 واگذار شده

میلیارد (ارزش سهام واگذار شده 
  )ریال

20  34  21،177  4،062  2،883  0  9،177  
میلیون (ارزش سهام واگذار شده 

  )سهم
14  7  994  2،764  2،355  0  6،135  

ها به صورت مشترك در قالب بخش خصوصی، واگذاري به صورت سهام عدالت و یا واگذاري  باتوجه به اینکه واگذاري برخی از شرکت *:
هاي  هاي واگذار شده در سه شکل مزبور، لزوماً برابر تعداد کل شرکت پذیرد، بنابراین مجموع تعداد شرکت بابت رددیون دولت صورت می

  .باشد واگذار شده نمی
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  :عملکرد واگذاري به بخش خصوصی -1-1

  ریال میلیاردارقام به  –عملکرد سازمان خصوصی سازي در واگذاري سهام به بخش خصوصی ): 2(جدول شماره 

  نوع واگذاري
  مذاکره  مزایده  بورس

میلیون (تعداد
میلیون (تعداد  مبلغ  )میلیون سهم(تعداد  مبلغ  )سهم

  مبلغ  )سهم

  0  0  0  0  3،827  2،646  تدریجی
ترجیحی به کارکنان و 

  0  0  181  23  2.702  2،332  مدیران

  1،300  369  7،079  821  87،667  27،336  بلوکی
  1،300  369  7،260  844  94،196  32،314  جمع

نسبت به کل واگذاریها 
  7/0  9/3  8/50  )درصد(

  .مبلغ بدون احتساب سود فروش اقساطی می باشد*: 

شرکت به شرح  70تمام یا بخشی از سهام میلیارد ریال  102،798، ارزشی معادل 1388توجه به جدول فوق در سال  با
  :واگذار گردیده یا اختصاص یافته استبه بخش خصوصی زیر 

  

میلیارد ریال از طریق بورس واگذار شده  94،196ارزشی معادل از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی  •
 2،883درصد به صورت یکجا و بلوکی،  93میلیارد ریال معادل  87،667ارزش مبلغی معادل از این . است

 4میلیارد ریال معادل  3،827درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها؛ و  3میلیارد ریال معادل 
 .واگذار شده است دریجیدرصد به صورت ت

میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده  7،260ادل مع مبلغیاز شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی  •
 181 و درصد به صورت یکجا و بلوکی 5/97میلیارد ریال معادل  7،079از این ارزش مبلغی معادل . است

 .درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها واگذار شده است 5/2میلیارد ریال معادل 

میلیارد ریال از طریق مذاکره واگذار شده  1،300معادل  مبلغیصوصی واگذار شده به بخش خ شرکتهاياز  •
 .درصد مبلغ واگذار شده به صورت یکجا و بلوکی بوده است 100. است

  .یابند واگذاري هاي مزایده اي الزاماً از طریق بلوکی انجام می عالوه بر آن الزم به ذکر است*: 
  
  
  



  ٣

و عرضـه تـدریجی    یشده و عرضه شده بصورت بلـوک  یآگهدر خصوص شرکتهاي عملکرد واگذاري  -1-2
  :)کشف قیمت(

قانون اساسی و ضوابط و مقررات مربوط ) 44(و در اجراي سیاستهاي کلی اصل  1388سازمان خصوصی سازي در سال 
از طریق بورس و  شرکت 140 انتشار آگهی عرضه بلوکی سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت به به آن، نسبت

طی عالوه بر آن  الزم به ذکر است .که بخشی از آنها بدلیل عدم کشش بازار به فروش نرسیده است اقدام نموده مزایده
صورت ) 3(شرکت از طریق مذاکره به شرح جدول شماره  4دوره مذکور اقدامات الزم به منظور واگذاري سهام 

را نشان  1388واگذاري طبق برنامه در سال  علل مختلف عدمبه طور خالصه ) 4(همچنین جدول شماره . است یرفتهذپ
  .می دهد

  

 
  
  
  

  
  



 ٤

  
  
  

  1388علل عدم واگذاري طبق برنامه در سال  اهم ):4(جدول شماره 
  نمونه شرکت  علت

  شرکت 34 –) عدم وجود متقاضی(عدم کشش بازار 

مشانیر، سرمایه گذاري پتروشیمی، بین المللی بازرسی کاالي تجاري، صنایع هوایی 
کاغذ سازي قائمشهر، پترو پارس، تولید و بسته بندي فراورده هاي گوشتی ایران، 
، ارج، کمپرسورسازي تبریز، نورد و لوله اهواز، آزمایش، پارس )زیاران(کشور

قوطی، آونگان، صنایع فلزي ایران، پمپ پارس، صنایع مخابراتی راه دور ایران، تهیه و 
وسعه تأمین مواد معدنی صنایع فوالد، ت تولید کاال و خدمت ساخت نیرو، تهران نیرو، 

مشعل ، متبا-رانیا یبرق زاتیتجه یمهندس، رالیم یمنیا شهیش، انهیمنابع آب خاورم
، فوالد زاگرس، احداث انهیپا، اس یاس ج ایآر تیفیخدمات ک، رانیا يساز

و  يکشاورز، درویا یمال نیخدمات مشاوره و تام، واگن پارس، پودر مشهد يآهنگر
 قاتیتحق، رانیپرس ا، گاز لنگرود عیتوسعه صنا، استر لرستان یپل، اله آباد يردامپرو

  رانیا یو کاربرد مواد معدن
  پتروشیمی شیراز، گل گهر، چادر ملو  شرکت 3 – بسته بودن نماد

  سردخانه سام، کشت و صنعت سردسیر  شرکت 2 – مشکل حقوقی براي واگذاريداراي 
  پولیس، باشگاه استقالل و ایرسوترباشگاه پرس   شرکت 3 – عدم ارائه اطالعات

 شرکت 7 - اصالح ساختار داراي مصوبه

  

سازمان انرژي هاي نو ایران، سازمان بهره وري و انرژي ایران، خدمات مهندسی 
، ذغال سنگ کرمان، نساجی مازندران، کشت و صنعت و نیشکر هفت )مشانیر(برق

  تپه، گسترش مواد پیشرفته
  شرکت 50  نهاد انحاللمنحل شده و پیش

  :اهم مشکالت و موانع موجود در امر واگذاري شرکتها •

 وجود فرآیند طوالنی براي پذیرش در بورس اوراق بهادار- 1

 مشکالت تغییر ماهیت حقوقی شرکتها از سهامی خاص به سهامی عام توسط اداره ثبت شرکتها -  2

 ط بعضی از شرکتهاي مادرتخصصیعدم تحویل اوراق سهام و همچنین صورتهاي مالی توس -  3

 در وثیقه گذاشتن بعضی از سهام شرکتها بمنظور ممانعت از واگذاري  -  4

 طرح امنیتی بودن بعضی از شرکتها به منظور ممانعت از واگذاري -  5

 ادعاي حاکمیتی بودن بعضی از شرکتها توسط دستگاه هاي اجرایی  -  6

 در حوزه ورزش مشکالت خاص موجود در واگذاري شرکتها -  7

 تحریک بعضی از کارکنان در جهت مقاومت در برابر خصوصی سازي و تهدید بعضی از خریداران -  8

 تحت واگذاري به حوزه هاي حاکمیتی و تخلیه شرکتها فشار جهت ابطال بعضی از مزایده ها  -  9



  ٥

  عدم همکاري بعضی از مدیران شرکتها در تحویل شرکت به خریدار  - 11

  :رد واگذاري بابت رد دیون دولتعملک -1-3

بابت رد (میلیارد ریال از سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت، جهت واگذاري به بخش عمومی غیر دولتی  60،500
میلیارد ریال بودجه اي، سازمان خصوصی سازي  47،000بنا براین با توجه به تکلیف  .اختصاص یافته است) دیون دولت

  .در زمینه رددیون گردیده است  88تعهدات خود طی سال موفق به انجام کلیه 
  
 و مقایسه 1388تحقق اهداف درآمدي بودجه سنواتی و عملکرد واگذاري سهام در سال  - 3

  :سالهاي گذشته
  :1388در سال تحقق اهداف درآمدي بودجه سنواتی  -3-1

لتی به حسابی خاص نزد بانک مرکزي بر هاي دو ، انتقال وجوه حاصل از فروش سهام شرکت1387لغایت  1380از سال 
قانون برنامه چهارم  )8(ماده فصل سوم قانون برنامه سوم و ) 19(ماده (چهارم توسعه سوم و اساس مقررات قانون برنامه 

» نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاري«نامه اجرایی  لیکن با توجه به تصویب آیین. ، صورت گرفته است)توسعه
، درآمد 1388قانون اساسی، در نیمه نخست سال » 44«هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 29(ماده ) 2( موضوع تبصره

  نامه مذکور در نیمه نخست سال بنابراین به دلیل تصویب آیین. باید به حساب خزانه واریز گردد حاصل از واگذاري می
  .جرا گردیده استا 1387سال پایان  تا مقررات قانون برنامه چهارم توسعه گذشته

اي درصد تحقق  در این خصوص باتوجه به نحوه دریافت و تخصیص درآمدهاي حاصل از واگذاري، بررسی مقایسه 
، به شرح جدول شماره 88لغایت  84هاي  بینی شده در بودجه در مقایسه با ارزش واریزي به خزانه طی سال درآمد پیش

 .باشد می) 5(
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 قق اهداف درآمدي حاصلسازي در تح خالصه عملکرد سازمان خصوصی ):5(شماره جدول 
 1388سال  پایان 1384از سال   از واگذاري

  
  

  1388عملکرد کلی سازمان در قبال تعهدات پیش بینی شده در قانون بودجه سال ): 6(دول شماره 
 

  درصد تحقق  )ارد ریالمیلی(ارزش مبالغ محقق   تعهدات  درآمد پیش بینی شده عنوان

  4/57  18،427  32،100  واگذاري شرکتهاي دولتی
واگذاري سهام شرکتهاي دولتی 

  7/128  60،500  )25،000+ 22،000( 47،000  بابت رددیون دولت

واگذاري سهام شرکتهاي دولتی 
  4/71  2،500  3،500  سهم سازمانهاي توسعه اي –

  5/98  81،427  82،600  جمع
  

بینی  ها به درآمد پیش هاي خزانه از واگذاري شاخص نسبت وصولیته ضروري است که البته ذکر این نک
اما از آنجائیکه ، باشد سازي می عملکرد سازمان خصوصی اطالع از هاي شاخص یکی ازشده در بودجه، 
  :دلیل ها در هر سال با وصولی خزانه همان سال، به ارزش واگذاري

، که )سهام بلوکی(اقساط  نقد و، یا  )سهام عدالت(ت کامالً اقساط صور ها به انجام بسیاري از واگذاري •
 گردد؛ و موجب وصول برخی از ارقام فروش در سنوات آتی می

فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه  )19(براساس ماده (تخصیص درصدي از درآمد حاصل از واگذاري  •
 صصی،هاي مادرتخ به شرکت) قانون برنامه چهارم توسعه )8(و ماده 

و عملکرد  دهنده عملکرد واقعی این سازمان نباشد گردد تا بعضاً این شاخص نشان اختالف دارد، موجب می
  .سازمان خصوصی سازي را کمتر از میزان واقعی آن نشان دهد

  بینی شده درآمد پیش  دوره مورد بررسی
  )میلیارد ریال(در بودجه

ارزش مبالغ واریز شده به 
  )میلیارد ریال(خزانه 

درصد تحقق درآمد پیش بینی شده در 
  ي خزانهها بودجه باتوجه به وصولی

 3/26  2/1.316  5.000  1384سال 
  7/21 3/1.604  7.400  1385سال 
  2/20  5/6.071  30.000  1386سال 
 2/50 1/15.086  30.000  1387سال 
 4/57 18،427 32.100  1388سال 

کشور بابت تخفیفات  1388جه سال میلیارد در قانون بود 14،400) سهم بخش تعاون(پیش بینی درآمد حاصل از واگذاري سهام شرکتهاي دولتی : نکته
  .متعلق به سهام عدالت است و تعهد واریز به خزانه براي سازمان خصوصی سازي ایجاد نمی کند
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  :1388تحقق اهداف واگذاري سهام بابت رد دیون دولت، در سال  -3-2

ق به دولت به دستگاههاي طلبکار همچون سازمان تأمین هاي دولتی و متعل مسئولیت واگذاري سهام شرکت
، که قبالً به موجب قوانین بودجه سنواتی، بر ...اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوري، صندوق ذخیره فرهنگیان و 

اي به ریاست معاون اول ریاست جمهوري و متشکل از وزراي امور اقتصادي و دارایی، رفاه و  عهده کمیته ویژه
جتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و وزارتخانه، سازمان و یا مؤسسه دولتی تأمین ا
ریزي سابق کشور، بوده و بهاي ارزیابی براساس ارزیابی  و رئیس سازمان مدیریت و برنامه) حسب مورد(ذیربط 

انجام این . سازي محول گردید وصیبه سازمان خص 1386گرفته، از سال  کارشناسان رسمی این کمیته صورت می
امر موجب گردید تا واگذاري سهام بابت رد دیون دولت نیز به طور متمرکز و در کنار انجام امور مربوط به 

سازي و  ها، آماده واگذاري به سایر بخشهاي اقتصادي توسط این سازمان صورت پذیرد و فرآیند شناسایی شرکت
سازي انجام پذیرفته و ارزیابی عملکرد دولت  نیاز، از طریق سازمان خصوصی هاي مورد گذاري و اخذ مصوبه قیمت

  .پذیر گردد در این خصوص آسانتر امکان
و در چارچوب مصوبات هیأت وزیران نسبت به  1388سازي در سال  با توجه به مسئولیت محوله، سازمان خصوصی

ق به دولت به دستگاههاي طلبکار، بابت رد دیون میلیارد ریال از سهام شرکتهاي دولتی و متعل 60ر500واگذاري 
. باشد ، می1388گرفته شده در قانون بودجه سال  در نظر درصد 7/128تقریباً معادلاست؛ که  دولت اقدام نموده

سازي در تحقق اهداف واگذاري بابت رد دیون دولت در  نیز عملکرد سازمان خصوصی) 6(همچنین جدول شماره 
  .با سالهاي گذشته را نشان می دهد در مقایسه 1388سال 

  

  هداف واگذاري بابت رد دیون دولت سازي در تحقق ا خالصه عملکرد سازمان خصوصی): 7(جدول 

  دوره مورد بررسی
درآمد پیش بینی شده در 

بودجه  بابت رد دیون دولت 
  )میلیارد ریال(

هاي انجام  ارزش واگذاري
یافته بابت رد دیون دولت 

  )میلیارد ریال(

درصد تحقق درآمد پیش بینی شده 
  در بودجه نسبت به ارزش واگذاریها

  69  27،627  40.000  1386سال 
  )برابر 4/3% (8/337  40،531  12،000  1387سال 
  )برابر 3/1% (7/128  60،500  22،000+25،000  1388سال 

واگذاري شرکتهاي  بابت 1388 کل رقم پیش بینی شده در بودجه سال) 7( و )6(راین با توجه به جداول شماره بناب
باشد  میلیارد ریال می 82،600 سهم سازمانهاي توسعه اي –واگذاري سهام شرکتهاي دولتی رد دیون دولت و  دولتی،

  .محقق گردیده است % 5/98میلیارد ریال یعنی حدود   81،427که از این رقم مجموعاً  
  

  :توزیع سهام عدالتسازي در راستاي اجراي طرح  عملکرد سازمان خصوصی - 2
نامه  برمبناي آئیناي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت که  اجراي طرح توزیع سهام عدالت و انجام وظایف دبیرخانه

نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهاي  آئین«هیأت وزیران، موضوع  28/8/1385مورخ ه 36254ت/104159شماره 
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و  گذاشته بود؛ سازي سازمان خصوصی برعهده ،»توزیع سهام عدالت ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس
اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی «قانون ) 38تا  34مواد (به موجب فصل ششم 

ئید قرار گرفته تأتأکید و ادامه انجام آن مورد » قانون اساسی 44هاي کلی اصل  جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاست
به موجب . ، با جدیت و پشتکار تمام ادامه یافت»بر اجراي این امر مترتباهداف واالي «نیز به دلیل  1388بود؛ در سال 

گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت  تقانون اخیرالذکر دولت مجاز گردیده است تا در اجراي سیاس
) 2(ماده ) 2(سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه  مجموع ارزش%) 40(اجتماعی، تا چهل درصد 

در مورد دو دهک پایین درآمدي با اولویت . دهک پایین درآمدي جامعه واگذار نماید) 6(شش این قانون را به 
در مورد چهار  گردد ولی تخفیف و با دوره تقسیط ده ساله واگذار می%) 50(روستانشینان و عشایر، سهام با پنجاه درصد 

سازي که  بنابراین سازمان خصوصی .دهک بعدي، حسب مورد، واگذاري به صورت تقسیط ده ساله امکان پذیر است
اي را به منظور  اقدامات وسیع و گسترده دوره مورد نظرمسئولیت اجراي طرح یاد شده را برعهده داشته است، طی 

به عمل آورده  ،»توزیع سود سهام«و » واگذاري سهام«، »واگذاريسازي سهام قابل  آماده«، »شناسایی مشموالن طرح«
  .باشد دهنده بخشی از عملکرد سازمان، در این راستا می جداول و نمودارهاي ذیل نشان .است



  ٩

  

  :اقدامات انجام یافته در راستاي شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت -2-1

نفر از مشموالن سهام عدالت،  42،267،272مجموعاً براي تعداد اي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت ه هبه موجب مصوب
 نفر یعنی 37،669،639دعوت نامه صادر وتوزیع شده است که از این تعداد دعوتنامه هاي توزیع شده، تعداد 

  هاي واگذار شده در طرح توزیع سهام عدالت فهرست شرکت: )8(جدول شماره 

درصد   نام شرکت
درصد   نام شرکت  واگذاري

درصد   شرکتنام   واگذاري
  واگذاري

  10  پتروشیمی شهید تندگویان  5/39  فوالد آلیاژي ایران   20  مخابرات ایران
  30  پتروشیمی فجر  42  مشانیر  9/36  صنایع مس ایرانملی 

  30  پتروشیمی مارون  6/48  ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر  2/30  فوالد مبارکه 
  25  پست بانک  4/21  شهر صنعتی کاوه  30  پاالیش نفت اصفهان
  30  ملی حفاري ایران  2/23  البرز شهر صنعتی  40  بانک صادرات
  40  ملی گاز ایران  5/28  شهر صنعتی رشت  30  بانک ملت
  40  ملی صنایع پتروشیمی   8/6  مگاموتور  40  بانک تجارت

هواپیمایی جمهوري   40  پاالیش نفت آبادان  24  کشتیرانی جمهوري اسالمی
  40  )هما(اسالمی 

ت پروژه هاي مدیری
هاي صادراتی مواد  پایانه  29  حمل و نقل پتروشیمی  6/25  )مپنا(نیروگاهی ایران 

  40  نفتی

  40  دخانیات ایران  40  پاالیش نفت تبریز  7/22  چادرملو
  40  پاالیش نفت بندرعباس  40  پاالیش نفت تهران  30  فوالد خوزستان

هاي  ملی پخش فراورده  40  پاالیش نفت شازند اراك  9/10  گل گهر
  40  نفتی ایران

  40  پاالیش نفت شیراز  30  ایرالکو
  40  پاالیش نفت کرمانشاه  50  سیمان داراب
  40  پاالیش نفت الوان  34  سیمان دشتستان

  30  پتروشیمی ارومیه  35  کارخانجات مخابراتی ایران
  30  پتروشیمی بندر امام   1  سایپا

  30  یناپتروشیمی بوعلی س  5/45  پارس سوئیچ
  30  پتروشیمی بیستون  1  ران خودروای

  10  پتروشیمی تبریز  5/4  گذاري رنا سرمایه
گذاري توسعه صنعتی  سرمایه

  15  پتروشیمی جم  4/23  ایران

  30  پتروشیمی خوزستان  7/30  نیروترانس
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که به تفکیک مراحل ))9(دول شماره ج(عدالت شهرستانی ثبت نام کرده اند هاي  از مشموالن در تعاونی% 1/89حدود
 :باشد اول تا چهارم به شرح ذیل می

  
  مددجویان نهادهاي حمایتی : مرحله اول  •

کلیه مشموالن طرح شهید رجائی، مددجویان کمیته امداد، مددجویان سازمان بهزیستی و که شامل در این مرحله 
   :ی قرار گرفته انددر دو بخش مورد شناسای، می باشندرزمندگان فاقد شغل مشمول 

نفر از آنان با  4،529،463نفر دعوتنامه صادر وتوزیع گردید که تعداد   4،981،514دربخش اول این مرحله براي تعداد 
مراجعه به شرکتهاي تعاونی عدالت شهرستانی به عضویت این تعاونی ها درآمده و سهامدار قطعی شناخته شده اند و 

این گروه  1385سود سال . اکنون طی دو دوره، سود سهام عدالت پرداخت نیز شده استبراي همین تعداد از مشموالن ت
  .ریال بوده است  800،000به ازاي هر نفر حداکثر مبلغ  1386ریال و سود سال  400،000به ازاي هر نفرحداکثر مبلغ 

 3،549،331ل آمد و براي تعدادبقیه مشموالن این گروه، ثبت نام به عم از 1387در سال در بخش تکمیلی این مرحله، 
نفر از آنان با مراجعه و ثبت نام در شرکت هاي تعاونی شهرستانی  2،727،410نفر دعوتنامه صادر شد که تاکنون تعداد

  .اند سهامدار شناخته شده
یت الزم به ذکر است کلیه مشموالن دریافت سهام عدالت در این مرحله جزء دهک اول درآمدي شناخته شده و با عنا

  . تخفیف در اصل بهاي سهام واگذار شده برخوردار هستند% 50ویژه مقام معظم رهبري از 
  

  روستائیان و عشایر : مرحله دوم   •
ابتدا در بخش اول آن که شامل روستائیان و عشایر کم در آمد . این مرحله نیز در دو بخش اول و تکمیلی اجرا گردید

نفر دعوتنامه صادر گردید که از این تعداد  5،599،081براي  ،ت آنانپس از دریافت اطالعا 1386بود، در سال 
را نیز به ازاي هر نفر  1386نفر با ثبت نام در شرکتهاي تعاونی شهرستانی سهامدار شناخته شده و سود سال  5،527،818

نفر دعوتنامه  11،509،496در بخش تکمیلی این مرحله براي تعداد  .ریال بود، دریافت نموده اند 800،000حداکثر 
  .اند نفر از این افراد در شرکتهاي تعاونی شهرستانی ثبت نام نموده 10،824،099صادر گردید که تعداد 

تخفیف طبق فرمان مقام معظم % 50الزم به یادآوري است که بخش اول این مرحله جزء دهک دوم درآمدي بوده و از 
  . د شدرهبري در اصل قیمت سهام واگذاري بهره مند خواهن

  
شاغلین دستگاههاي اجرایی  و بازنشستگان کشوري و لشگري و تأمین اجتماعی و کارکنـان شـاغل   : مرحله سوم   •

  شهرداریها
پس از دریافت اطالعات  1386این مرحله نیز در دو بخش اول و تکمیلی انجام شده است که  که در بخش اول در سال  

دبیرخانه (ازمانهاي ذیربط توسط سازمانهاي امور اقتصادي و دارایی استانها کارکنان شاغل و بازنشسته از دستگاهها و س
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نفر در شرکتهاي 12،045،051نفر دعوتنامه صادر گردیده است که از این تعداد    12،899،969براي تعداد  ) هاي استانی
ثبت نام  1387پایان تیرماه سال  اند و افرادي که تا تعاونی شهرستانی ثبت نام و سهامدار نهایی این مرحله شناخته شده

همچنین کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و . اند سهام عدالت بوده 1386شده باشند، مشمول دریافت سود سال 
اند  و توزیع سود بازنشستگان  ریال دریافت نموده 400،000پرورش سود سال مربوطه را به ازاي هر نفر حداکثر مبلغ 

  . گردید آغاز 1388تماعی نیز از اوایل بهمن کشوري، لشگري و تأمین اج
با توجه به اینکه تعدادي از کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاههاي اجرایی در مهلت تعیین شده موفق به ثبت نام و 

بخش تکمیلی مرحله سوم اجرا گردید که طی آن  1387تکمیل و ارسال فرم جمع آوري اطالعات نشده بودند، در سال 
نفر از آنان با مراجعه به شرکتهاي تعاونی  581،640نفر دعوتنامه صادرشد و تاکنون تعداد  1،499،177 براي تعداد

  .شهرستانی ثبت نام نموده اند
  

  ایثارگران : مرحله چهارم  •
ن نفر از مشموال1،322،133براي تعداد، اطالعات ایثارگران از بنیاد شهید و امور  ایثارگرانپس از دریافت در این مرحله 

در شرکتهاي تعاونی شهرستانی ثبت نام و سهامدار  1،215،435دعوتنامه صادر گردید که از این تعداد تابحال تعداد
  . شناخته شده اند

  

  : سایر مراحل  •
شامل اقشار کم درآمد و دهک هاي پایین درآمدي به شرح زیر می باشند که بر اساس مصوبات ستادمرکزي  مرحله  نای

تا توزیع سهام عدالت بین آنان انجام شده و یا در حال انجام می باشد و  1388و  1387در سالهاي  توزیع سهام عدالت
نفر با مراجعه به شرکتهاي  214،944دعوتنامه صادر و تعداد  شامل گروههاي زیر نفر 912،603براي  ،1388پایان سال 

  . تعاونی شهرستانی ثبت نام شده اند
o  نفر معرفی شده از طـرف   366،8براي تعداد ): شمول قانون کارگرم(زنان کارگر سرپرست خانوار

از آنـان در شـرکت هـاي تعـاونی      195،5وزارت کارواموراجتماعی دعوتنامه صادر گردید کـه تعـداد   
 . شهرستانی ثبت نام نموده و سهامدار شناخته شده اند

o ام مساجد، حسینیه ها و امام نفر از خد 518،33براي تعداد  ، حسینیه ها و امام زاده هاخدام  مساجد
زاده ها که از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه  معرفی شده انـد، دعوتنامـه صـادر گردیـد کـه تعـداد       

 .نفر تاکنون در شرکت هاي تعاونی شهرستانی ثبت نام کرده  و سهامدار شناخته اند 040،28

o  ز طـالب حـوزه هـاي علمیـه     نفـر ا  174،178بـراي تعـداد     1387در سـال  : طالب حوزه هاي علمیـه
نفر با مراجعه و ثبـت نـام در شـرکت هـاي       575،164دعوتنامه صادر و ارسال گردید که تاکنون تعداد 
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اند  و ثبت نام از باقیمانده افراد فراخـوان شـده ایـن گـروه ادامـه       تعاونی شهرستانی سهامدار شناخته شده
  . دارد

o  ـ  همـوف ( بیماران خاص نفـر  از بیمـاران    939،14بـراي تعـداد    :)الیزيیلی، ام اس، تاالسـمی و دی
خاص معرفـی شـده از طـرف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی دعوتنامـه صـادرو توزیـع           

  .نفر از آنان ثبت نام شده نهایی در شرکتهاي  تعاونی شهرستانی می باشند  255،6گردیده که تعداد 
o از کارکنـان سـتادهاي نمـاز جمعـه دعوتنامـه      نفـر   8،571براي تعـداد  :کارکنان ستادهاي نماز جمعه

 .نفر ثبت نام شده نهایی در شرکتهاي تعاونی شهرستانی می باشند 200،6صادر شد که تعداد  

o نفر از خبرنگاران و روزنامـه نگـاران معرفـی شـده از طـرف معاونـت        15،921براي تعداد  :خبرنگاران
نفر از این افراد در شـرکتهاي    4،671که تعداد مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی دعوتنامه صادر گردید 

 .تعاونی ثبت نام نموده اند

o   قالیبافـان، فعـاالن    ،کارکنان نهادهاي دست اندر کار امرشناسایی و واگذاري سـهام عـدالت
زنـان سرپرسـت   ، قرآنی، مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبـت از زنـدانیان   آزاد  شـده   

کارگران ساختمانی تحت پوشش ، کنان موسسات خیریهمددجویان و کار، خانوار بی بضاعت
افرادکم درآمـدي کـه در مراحـل    ، انجمن هاي کارگري، تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري

تعـداد   از در مجمـوع  :قبلی مشمول نشـده اندازجملـه خوداظهـاران و درخواسـتهاي مردمـی     
 .است شده دعوتنامه صادرنفر  653،114براي  فرم تکمیل شده خانوار، 445،282
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 .می باشد)   9(اطالعات مربوط به مشموالن مراحل اول تا چهارم و سایر مراحل به شرح جدول شماره 
  
  

 )29/12/88تا تاریخ( جدول مربوط به مراحل شناسایی و اجراي طرح توزیع سهام عدالت بر حسب سال اقدام و میزان پیشرفت کار ):9(جدول شماره 
مرحله   ردیف

  اقدام
سال   بخش

  اقدام
توزیع فرم   مشموالن

  شناسایی 
دریافت فرم 
  تکمیل شده 

صدور 
  دعوتنامه 

تعداد ثبت 
  نام شده

  پیشرفت کار

  اول  1
مددجویان کمیته  –مشموالن طرح شهیدرجائی  1385  اول

  رزمندگان فاقد شغل–امداد و بهزیستی
شده و سود ثبت نام در تعاونیها انجام   4،529،463  4،981،514    

نیز پرداخت شده  86و 85سالهاي 
  2،727،410  3،549،331      1387  تکمیلی  .است 

  دوم  2
  

  1386  اول
  کلیه روستائیان و عشایر فاقد شغل و کم درآمد

ثبت نام در تعاونیها انجام شده و سود   5،527،818  5،599،081    
  10،824،099  11،509،496      1387  تکمیلی  .نیز پرداخت شده است  86سال 

  سوم  3
  

شاغلین دستگاههاي اجرایی  و بازنشستگان   1386  اول
و کارکنان  کشوري و لشگري و تأمین اجتماعی

  شاغل شهرداریها

ثبت نام درتعاونیها انجام شده   12،045،051  12،899،969    
 86وفرهنگیان و بازنشستگان سودسال

رادریافت نموده  و یا در حال 
  .دریافت  اند

  581،640  1،499،177      1387  میلیتک

 –والدین ، فرزندان و همسر شهید : ایثارگران  1387  -  چهارم  4
  .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   1،215،435  1،322،133      جانبازان  و آزادگان

5  

  
  
  
  
  
  

  سایر مراحل

 .ام در تعاونیها انجام شده است ثبت ن  5،195  8،366      )مشمول قانون کار( زنان کارگر سرپرست خانوار  1387

 .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   28،040  33،518      خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها 1387  6

 .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   164،575  178،174      طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور 1387  7

8  1387 
ام اس ، تاالسمی و هموفیلی ، (بیماران خاص 

  6،255  14،939      )دیالیزي 
  در حال ثبت نام در تعاونیها

  .ثبت نام در تعاونیها انجام شده است   6،200  8،571      کارکنان ستاد هاي نماز جمعه  1387  9
  در حال ثبت نام در تعاونیها  4،671  15،921      خبرنگاران 1387  10

11  1387 
امرشناسایی و  کارکنان نهادهاي دست اندر کار

  4،080  واگذاري سهام عدالت

  
445،282  653،114  8  

  در حال ثبت نام در تعاونیها

 در حال ثبت نام در تعاونیها  535،790  قالیبافان  1388  12

 در حال ثبت نام در تعاونیها 594  فعاالن قرآنی  1388  13

مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان     1388  14
 در حال ثبت نام در تعاونیها  400،434  زاد  شدهآ

  در حال صدور دعوتنامه  217،933  زنان سرپرست خانوار بی بضاعت  1388  15
  دعوتنامه صدور حال در  32،596  مددجویان و کارکنان موسسات خیریه  1388  16

17  1388 
کارگران ساختمانی تحت پوشش انجمن هاي 

مرحله جمع آوري  فرم جمع  در  160،000  کارگري
  آوري  اطالعات 

در مرحله جمع آوري  فرم جمع   195،000  تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري  1388  18
  آوري  اطالعات 

19  1388 
افرادکم درآمدي که در مراحل قبلی مشمول نشده 

رم جمع در مرحله جمع آوري  ف  80،000  اندازجمله خوداظهاران و درخواستهاي مردمی
  آوري  اطالعات 

42،267،27  588،889  1،884،508  جمع کل
2  

37،669،63
9  
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  :اقدامات انجام یافته در راستاي توزیع سود سهام میان مشموالن طرح توزیع سهام عدالت -2-2

اق تعداد فرآیند توزیع سود سهام فرآیند پیچیده و زمانبر بوده است که پس از شناسایی مشموالن طرح، بر اساس انطب
نحوه در این راستا . ت انجام یافتشده در تمام استانهاي کشور، قابلی و تعدادمشموالن ابالغ مشموالن ثبت نام شده

  .پرداخت سود به مشموالن طرح توزیع سهام عدالت به شرح زیر قابل ذکر می باشد
  

 به عدالت سهام 1386 سال ودس دریافت براي تعداد همان ،اول مرحله قطعی نفرسهامدار 4،529،463 ازتعداد •
  .اند نموده دریافت را خود سود نفر 4،409،617تعداد و شدند معرفی بانکها

 به 1386 سال سود دریافت براي نفر 5،483،250تعداد دوم مرحله قطعی سهامدار نفر 5،526،153 تعداد از •
  .اند نموده دریافت را خود سود نفر 5،435،857 تعداد و شدند معرفی بانکها

 بازنشسته و شاغل کارکنان نفراز 3،191،049 تعداد سوم مرحله قطعی سهامدار نفر  12،003،640 تعداد از •
 را خود سود نفر 2،771،689 تعداد و شدند معرفی بانکها به 1386 سال سود دریافت براي پرورش و آموزش
 براي اجتماعی نمیتأ و يلشکر کشوري، بازنشستگان نفراز 3،216،992 تعداد همچنین. اند نموده دریافت
 .اند کرده دریافت را خود سود نفر 2،279،772 تعداد که ندا هگردید معرفی بانکها به سود دریافت

) 1(و نمودار شماره ) 10(به شرح جدول شماره  1388خالصه عملکرد در خصوص پرداخت سود عملکرد تا پایان سال 
  :می باشد

  1388بر حسب تعداد افراد مشمول طرح  تا پایان سال رداخت سود سهام عدالت گزارش آخرین وضعیت پ): 10(جدول شماره 

 نام جامعه هدف

تعداد 
سهامدار 
 قطعی

 تعداد قابل پرداخت
تعداد پرداخت 

 شده
 باقیمانده

درصد 
 پرداختی

مددجویان (مرحله اول
 )نهادهاي حمایتی

4,529,463 4,529,463 4,409,617 119,846 97% 

 %99 47,393 5,435,857 5,483,250 5,526,153 )یان وعشایرروستائ(مرحله دوم 

کارکنان شاغل و ( مرحله سوم 
 )بازنشسته دولت

12,003,640 
 %87 419,360 2,771,689 )فرهنگیان( 3,191,049

 %71 937,220 2,279,772 )بازنشستگان(3,216,992

 %91   1,523,819 14,896,935 16,420,754 22,059,256 جمع
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نمودار شماره (1):گزارش آخرین وضعیت پرداخت سود سهام 
عدالت  

(تا پایان سال 1388)

  
  :به شرح زیر قابل ذکر می باشدنیز نکاتی به مشموالن طرح توزیع سهام عدالت خصوص مبلغ سود پرداختی  در
 

میلیارد  39،413برابر  1387تا  1385شرکتهاي سرمایه پذیر طی سالهاي  مجموع سود متعلق به سهام عدالت از •
 23،101اي ذیربط دریافت شده و مبلغمیلیارد ریال ازشرکته 16،311ریال بوده که ازاین میزان تاکنون مبلغ 

 . میلیاردریال نیز بابت طلب سهام عدالت ازشرکتهاي سرمایه پذیرباقی مانده است

میلیارد ریال مربوط به سود قابل تقسیم شرکتهاي واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت   3،397از کل مبلغ  •
 )122(مصوبه شماره  )3(یال دریافت و به استناد بند میلیارد ر 3،314مبلغ  ،1385منتهی به عملکرد سال مالی 

و مابقی  دریافتمیلیارد ریال به عنوان قسط اول سهام خریداري  1،000مبلغ  ،ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت
 . ریال توزیع شده است 400،000هر نفر حداکثر مبلغ  به ازاءو ) مشموالن مرحله اول(به نسبت سهامداران 

میلیارد ریال مربوط به سود قابل تقسیم شرکتهاي سرمایه پذیر منتهی به عملکرد سال مالی  15،817از کل مبلغ   •
میلیارد ریال بابت اقساط دولت و واریز آن  2،000میلیارد ریال دریافت و پس از کسر مبلغ  11،119مبلغ  1386

ه است مرحله سوم پرداخت شدمابقی بین مشموالن مراحل اول و دوم و گروهی از مشموالن  ،به حساب خزانه
لشگري و  کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش  و پرورش بطور کامل دریافت کردند وبازنشستگان کشوري،(
میلیارد ریال  4،697مبلغ  1388تا پایان سال که ) نموده انددریافت  1388اول بهمن ماه  مین اجتماعی نیز ازتأ
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بط باقی مانده است که پس از وصول پرداخت سود به بقیه طلب مربوط به سهام عدالت در شرکت هاي ذیر
 .  کارکنان  دستگاههاي اجرایی امکانپذیر می شود

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، )  34(الزم به توضیح است  به استناد بند الف ماده  •
قانون اساسی، مشموالن دو ) 44(لی اصل اجتماعی  و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاستهاي ک

مددجویان تحت پوشش نهادهاي حمایتی، روستائیان و عشایر کم درآمد مشمول : دهک پایین درآمدي شامل
براي هر نفر از  1386لذا سود پرداختی عملکرد سال .  تخفیف در قیمت سهام واگذاري می باشند% 50

جه به اینکه چهار دهک بعدي مشمول تخفیف در قیمت سهام ریال و با تو 800،000مشموالن مزبور حداکثر 
مشموالن (واگذاري نمی باشند، سود پرداختی براي هر نفر از کارکنان و بازنشستگان دستگاههاي اجرایی 

  . ریال می باشد 400،000حداکثر ) مرحله سوم

تا یلیارد ریال بوده است که م  20،198مبلغ  1387سود قابل تقسیم شرکتهاي سرمایه پذیر مربوط به  به سال  •
مورد توزیع سود سال مربوطه بین لیکن در . رد ریال آن دریافت شده استمیلیا 1،744مبلغ  ،1388پایان سال 

  .سهامداران و میزان اقساط دولت تصمیم گیري نشده است
  

  

  

  

  

  


