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  مقدمه: 

چوب در چار است موظفبه عنوان تنها مجري سیاستهاي اقتصادي دولت در زمینه خصوصی سازي سازي سازمان خصوصی    

از جمله: اعمال قانون اساسی  44اجراي سیاستهاي کلی اصل اساسنامه مربوط، نسبت به انجام وظایف مندرج در قانون 

الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و ها، عرضه هرگونه سهام، سهمی در امر واگذاريینمایندگی وزارت امور اقتصادي و دارا

اي هیأت واگذاري و انجام سایر وظایف مرتبط در تهاي دولتی، انجام وظایف دبیرخانهحقوق مالکانه متعلق به دولت و شرک

ستناد به ااز طرفی  و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.ی توانین بودجه سنوااي کشور، قهاي توسعهچارچوب برنامه

مور اقتصادي و دارایی مکلف به ارائه گزارش وزارت اقانون اساسی،  44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  23تبصره ماده 

خصوصی ، که در این راستا گزارش اقدامات و فعالیتهاي سازمان می باشد فعالیتهاي واگذاري ساالنه به مجلس شوراي اسالمی

  تهیه شده است. 1396در امر واگذاریها طی سال سازي 

عالوه بر آماده سازي، قیمت گذاري و نهایتاً واگذاري بنگاههاي  1396عمده فعالیتهاي سازمان خصوصی سازي طی سال از      

بدلیل برخی چالشها نظیر مقاومت دستگاههاي اجرایی در برابر  این سازمانمشمول واگذاري که علی رغم اهتمام و جدیت 

فراهم نبودن فضاي کسب و کار و  باقیمانده در فهرست مربوط ساختار نامناسب اغلب شرکتهاي ،فرآیند خصوصی سازي

می توان به نظارت بر عملکرد بنگاههاي واگذار شده و پیگیري ، وده استبمواجه  هاي فراوانیبا دشواري ،مناسب در کشور

شامل راه  که» توزیع سهام عدالت«همچنین ساماندهی و تکمیل طرح وصول اقساط معوق و سررسید شده این بنگاهها و 

اندازي و رونمایی از سامانه الکترونیکی سهام عدالت و تنظیم و ارائه صورتحساب به مشمولین، توزیع سود سهام عدالت 

جهت آزادسازي  )ETFقابل معامله (پیگیري جهت تشکیل صندوقهاي سرمایه گذاري و  1395مربوط به عملکرد سال مالی 

  اشاره کرد. ،می باشد سهام یاد شده

ی خالصه عملکرد سازمان خصوص شامل بخش اولباشد. با توجه به مطالب یاد شده گزارش پیش رو شامل پنج بخش می

هاي دولتی و متعلق سهام شرکتازي در راستاي واگذاري بنگاهها و سازمان خصوصی س . عملکرداست 1396سازي در سال 

شده  انبیبه ترتیب در بخشهاي دوم و سوم به تفصیل ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت  و همچنین در راستايبه دولت 

اي هاقدامات سازمان در راستاي وظایف دبیرخانهنظیر سایر اقدامات سازمان خصوصی سازي تشریح به  بخش چهارماست. در 

ظارت بر بنگاههاي واگذار شده، پیگیري ارزیابی عملکرد ن) و هیأت واگذاري، 44شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل (

اقدامات سازمان در راستاي واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران بنگاههاي واگذار پرونده هاي حقوقی و 

است. بخش پنجم که بخش پایانی گزارش می باشد نیز به معرفی  شده پرداخته 1396سال  طیآمدي تحقق اهداف درو شده 

  . صورت اجمالی و خالصه، پرداخته است بهبه همراه راهکارهاي پیشنهادي سازي چالشهاي فراروي خصوصی
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   آماده سازي و واگذاري بنگاهها به بخش غیردولتی-1-1

و در راستاي کاستن از بار مالی  1396از مهمترین اقدامات انجام یافته توسط سازمان خصوصی سازي در سال 

جهت عرضه و  ریالهزار میلیارد  180بنگاه با ارزش  حدود  133و مدیریتی دولت، آماده سازي و قیمت گذاري 

. آماده سازي ه استعرضه شد ریالمیلیارد  140،147بنگاه با ارزش بیش از  110باشد که از این میزان واگذاري می

سازي نشاندهنده هاي موجود بر سر راه خصوصیوجود مقاومت و عرضه این تعداد بنگاه در طول یک سال، آن هم با

) قانون اساسی می باشد. ضمن ارائه 44وجود عزمی جدي در دولت جهت دستیابی به اهداف سیاستهاي کلی اصل (

بنگاههاي قیمت یلی صري ها و عرضه هاي انجام شده به شرح جدول زیر، فهرست تفخالصه وضعیت قیمت گذا

  ) پیوست ایفاد می گردد. 2) و (1گذاري شده و عرضه شده به شرح جداول شماره (

  

 1396سال  درسازي ): عملکرد سازمان خصوصی1جدول شماره (

 )ریال ارزش (میلیارد  تعداد بنگاه  عنوان

 176،700 133 قیمت گذاري 

  140،147 110 عرضه 

  **15،358  *55 (تدریجی،ترجیحی و بلوکی)واگذاري 

شرکت خارج از فهرست بنگاههاي مشمول واگذاري  3شرکت به صورت خرد و ترجیحی واگذار شده اند که از این تعداد،  4تعداد *   

  می باشد. 1396سال 

وکالت از  به» ذوب آهن اصفهان«و » آلومینیوم ایران«بنگاه  2متشکل از میلیارد ریال  8،583 ی معادل*عالوه بر مبلغ فوق ارزش*   

میلیارد ریال به وکالت از بدهکاران اقساط معوق (شرکتهاي هلدینگ خلیج فارس، آلومتک، حفاري  636و مبلغ فوالد صندوق بازنشستگی 

  میلیارد ریال می رسد.  24،577به رقم  1396ش کل واگذاري ها در سال با توجه به این امر، ارز شمال و ...) واگذار شده است.

بنگاه در نیمه دوم  106بنگاه در نیمه اول سال و تعداد  4تعداد  1396بنگاه عرضه شده در سال  110از تعداد     

 48بنگاه در نیمه اول سال و  3به صورت بلوکی تعداد  هبنگاه واگذار شد 51که در کل از تعداد  ،سال واگذار شد

  ) به فروش رفته است.2به شرح جدول شماره (بنگاه در نیمه دوم سال 

1396بخش اول: خالصه عملکرد سازمان خصوصی سازي در سال   
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 1396 طی سالسازي هاي سازمان خصوصیمیزان موفقیت عرضه): 2جدول شماره (

 عنوان

1396 

 کل  نیمه دوم سال   نیمه اول سال  

 110 106 4 هاي عرضه شدهتعداد بنگاه

84 3 هاي فروش رفته بلوکیتعداد بنگاه  15  

 %46 %45 %75 هادرصد موفقیت در عرضه

   

 مردم گسترش مالکیت در سطح عمومتکمیل طرح توزیع سهام عدالت در راستاي  -1-2

 شده میترس و نییتباولیه  التیتشک و ارکان وتعیین  اهداف ،عدالت سهام عیتوز امر يابتدا در نکهیا وجود با

 یاصل انمخاطب يبرا ه آنثمر و وهیمبه دلیل پیچیدگی خاص این طرح بزرگ و ملی، نحوه برخورداري از  لیکن بود،

 چارچوب ،ازدهمی دولتبنابراین با روي کار آمدن  .بودکامالً مبهم و بالتکلیف  ،طرح نیمشمول یعنی ،هدف جامعه و

 يرگید از پس یکی آن يبهایآس و چالشها مشکالت، هیکل و شد يواکاو طرح توزیع سهام عدالت هیاول نقشه و

، www.samanese.ir، و پس از راه اندازي و رونمایی از سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی دیگرد مرتفع

با ارائه بیش از  1396درصد بومی سهام عدالت، در سال  100بستر الزم براي تکمیل طرح فراهم گردید. سامانه 

مورد حمله سایبري بزرگ و با ثبت  100ون خدمت الکترونیکی و با پایداري و امنیت در برابر بیش از میلی 140

هزار مراجعه در ثانیه بدون اختالل و کندي، یکی از موفق ترین و پر افتخارترین سامانه هاي الکترونیکی  320رکورد 

. سان داخلی، طراحی و راه اندازي گردیده استملی کشور می باشد؛ که صرفًا با تکیه بر توان متخصصین و کارشنا

بنابراین با تالش شبانه روزي همکاران سازمان خصوصی سازي و حمایت هاي مسئولین ارشد دولت، این طرح در 

مربوط به  1395و با شروع به کار دولت دوازدهم به ثمر نشست و با توزیع سود عملکرد سال مالی  1396سال 
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ي سهام عدالت میان مشمولین، طعم شیرین سهامداري به بخش اعظمی از اقشار آسیب شرکتهاي موجود در پرتفو

  پذیر جامعه چشانده شد. 

) قانون اساسی، سازمان خصوصی سازي 44براساس مصوبات شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل ( 

و پس  1395بابت سال مالی مکلف گردید تا زمان آزادسازي سهام عدالت نسبت به دریافت سود توزیعی شرکتها 

از آن اقدام نموده و با انجام محاسبات دقیق سود سهام هر فرد مشمول را مشخص و نسبت به واریز آن به حساب 

              مشمولین اقدام نماید.

میلیارد تومان سود به پرتفوي سهام  4،200، حدود 1395بر این اساس و صرفاً بابت یکسال یعنی سال مالی  

ت تعلق گرفته است؛ که به نیابت از مشمولین به عنوان مالکین اصلی سهام، بخشی از این سود بابت افزایش عدال

میلیارد تومان سود قابل توزیع میان  3،800تخصیص یافت، بنابراین نهایتًا  يسرمایه در شرکتهاي موجود در پرتفو

میلیارد تومان میان مشمولین  2،560حدود  1396 پایان سال مشمولین شناسایی شد. از این میزان سود تخصیصی، تا

  1. و با آنان تسویه حساب گردید شد؛ توزیع

سهام عالوه بر منافع  سهام عدالت، انتقال مالکیت این  ساماندهی و تکمیل طرح توزیع  آخرین قدم در جهت 

ستا نیز دولت محترم الیحه مربوط را با شد که در این را دوق تمرکز بر تشکیل صن حاصل از آن به مشمولین می با

ــرمایه ــندوق هاي هاي س ــندوق ها به  ETFگذاري قابل معامله یعنی ص ــهام از طریق این ص در بورس و انتقال س

تقدیم  18/10/1396مشــمولین؛ به عنوان بهترین راهکار ممکن جهت انتقال این مالکیت، تهیه و آن را در تاریخ 

مجلس شوراي اسالمی نموده است. امید است با تصویب این الیحه، انتقال مالکیت سهام به مشمولین انجام پذیرفته 

  فزایش مشارکت عموم مردم در فعالیتهاي اقتصادي و نزدیک شدن به عدالت اقتصادي، اجتماعی باشیم.و شاهد ا

خالصــه عملکرد ســازمان خصــوصــی ســازي در راســتاي ســاماندهی طرح توزیع ســهام عدالت تا تاریخ 

 می باشد. )5)و (4( )،3(به شرح جداول  26/2/1397

 

 

 

  

                                                             
 3,000لین واریز و با آنان تسویه حساب شد. با توجه به این امر، حدود شموبه حساب م 1397ابتدائی سال ماههاي سود مربوط به یک گروه باقیمانده در ١ 

  میلیارد تومان از سود شرکتهاي سرمایه پذیر میان مشمولین توزیع شده است.
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 طرح توزیع سهام عدالت ): خالصه اطالعات مشموالن3جدول شماره (

 نسبت به کل نفر عنوان

%100 49،226،193 تعداد مشموالن نهایی سهام عدالت  

%95 47،000،521 تعداد مشموالن در قید حیات  

%5 2،225،672 تعداد مشموالن متوفی  

%86 42،158،756 افراد مراجعه کننده به سامانه   

*39،754،702 مشموالن در قید حیات که شباي بانکی خود را ثبت کرده اند   85%  

%83 38،906،825 مشموالن در قید حیات که  شبا بانکی آنان تایید شده است   

 .اندنفر از مشموالن در قید حیات براي ثبت شماره شباي خود اقدام نکرده 7،245،694*تاکنون حدود 

 تسویه سود سهام عدالت مشمولین): گزارش 4جدول شماره (

 نفر عنوان

مبالغ واریزي/درحال 

 واریز به حساب مشموالن 

 (میلیارد ریال)

 نسبت به کل

%100 31،830 38،695،110 مجموع شبا بانکی تایید شده  

مشموالنی که یک دوره کامل سود 

 سهام عدالت با آنان تسویه شده
35،248،325 29،002 91%  

%9 2،828 3،446،785 تسویهمشموالن در دست   

 1395): وضعیت سود سهام شرکتهاي موجود در پرتفوي سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی 5جدول شماره (

 عنوان
 ارزش

 (میلیارد ریال)
 نسبت به کل

 سود تخصیصی قابل توزیع 

 (پس از کسر مبلغ افزایش سرمایه)
37،900 100%  

%79 29،744 سود وصول شده  

 سود معوق 

 (پایان مهلت هشت ماهه قانونی)
1،223 3%  

 سود سر رسید نشده

 (عدم پایان مهلت هشت ماهه قانونی) 
6،933 18%  
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 افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاري ها -1-3

بر عملکرد خصوصی سازي در سال هاي گذشته، نوع ماهیت خریداران و وارده از جمله مهم ترین ایرادات 

سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است، به نحوي که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاري ها در خوش 

درصد می رسیده است. این موضوع  18سال و نیم قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر  12بینانه ترین حالت طی 

جهت رفع مورد آسیب شناسی جدي قرار گفت و اقدامات اصالحی  1392ابتداي استقرار دولت یازدهم در سالدر 

صورت پذیرفت. مطابق آمار  در چارچوب ارائه مصوبات الزم و متعاقباً اصالح قانون،در نیمه دوم سال این آسیب، 

ده و این سهم به نحو چشمگیري بهبود سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بو تاکنون 1392از سال موجود، 

درصد  و  67 ،29/12/1395تا  1393هايیافته است. بر این اساس سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها طی سال

درصد حجم کل واگذاري ها بوده است که نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاري ها در  100، 1396سال در 

  دولت هاي یازدهم و دوازدهم است. 

  نمودار سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاري ها در دولت هاي مختلف

 

 

  

  

  

  

   هاي واگذارشدهافزایش کارایی بنگاه -1-4  

-هاي اقتصادي میقانون اساسی، ارتقاي کارایی بنگاه 44هاي کلی اصل یکی دیگر از اهداف اجراي سیاست       

 باشد. 

ارزیابی «برگزاري همایش توسط سازمان خصوصی سازي  1396بنابراین یکی از اقدامات مهم انجام یافته در سال 

و تقدیر از خریداران برتر در این » ) قانون اساسی44عملکرد خصوصی سازي در اجراي سیاستهاي کلی اصل (

 1396و نیمه اول سال  1395شرکت که طی سال  92ارزیابی همایش می باشد. در همایش یاد شده نتایج حاصل از 

 وري، اشتغال و توسعه) ونسبتهاي بدهی، تسهیالت، سرمایه، بهره(سودآوري،  معیار 7در قالب مدلی مشتمل بر  و
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 شده، بررسی معیار 7 است، ارائه گردید. بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی در انجام شده) معیار زیر( شاخص 27

هاي) رهاي (زیرمعیاشاخص همچنین نتایج ارزیابی در خصوص امتیاز .اند داشته عملکرد رشد شرکتها از درصد 51

  دهد:وري نشان میبهره

 است داشته افزایش ارزیابی مورد شرکتهاي از درصد 60 »کل وريبهره« شاخص امتیاز. 

 58 اندداده بهبود را خود »انرژي وريبهره« شاخص امتیاز شرکتها از درصد. 

 57 اندبخشیده بهبود را خود »سرمایه وريبهره«شاخص امتیاز شرکتها، از درصد. 

 است داشته مثبت رشد شرکتها از درصد 54 در »کار نیروي وريبهره« شاخص امتیاز. 

 از محل واگذاري ها  1396میزان تحقق اهداف درآمدي قانون بودجه سال -1-5

و با تالش هاي صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازي از محل منابع حاصل از واگذاري  1396در سال     

به شرح جدول شماره درصد آن می باشد،  66که معادل  1396میلیارد ریال از اهداف درآمدي سال  69،311ها مبلغ 

  محقق شده است.) 6(

  1396ها در سال اهداف درآمدي حاصل از واگذاري سازي در تحقق) :عملکرد سازمان خصوصی6جدول شماره ( 

  (ارقام به میلیارد ریال)

* در صورت عدم تهاتر، این مبلغ می بایست توسط سازمان خصوصی سازي وصول شده و به خزانه واریز می گردید، بنابراین عملکرد 

  .منظور گردیده است 1396واریزي به خزانه طی سال فوق جزء عملکرد 

  

  

  

  

 

  ارزش مبالغ واریز شده به حساب هاي خزانه به عالوه تهاتر  تکالیف بودجه

ردیف 

 بودجه اي

310501  

ردیف 

  بودجه اي

310502  

  سایر 

  حساب هاي

  خاص خزانه

  مجموع

ردیف 

  بودجه اي

310501  

ردیف 

  بودجه اي

310502  

 سایر 

  حساب هاي

  خاص خزانه

  مجموع  تهاتر

درصد 

  تحقق

 

79،000 22،000 4،000 105،000 40،725 606 7،269 *20،711 69،311 66%  
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  تبیین برنامه واگذاري  -2-1

قانون اساسی و مقررات مربوط به  )44با توجه به فرآیند هاي مترتب بر قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل (     

آن، تبیین برنامه واگذاریها شامل تعیین فهرست بنگاههاي مشمول واگذاري و تصویب آن توسط هیأت واگذاري 

 این فهرست ه) قانون، اولین گام جهت شروع فرآیند خصوصی سازي می باشد؛ بنابراین همه سال39موضوع ماده (

دستگاههاي ذیربط تهیه و به هیأت واگذاري جهت تصویب پیشنهاد می  با همکاري توسط سازمان خصوصی سازي

  شود.

هیأت واگذاري  2/02/1396 نیز در جلسه مورخ 1396ال به این امر، فهرست موارد مشمول واگذاري در س با توجه    

 اموال و داراییمورد از  207 شرکت و 130شاملبنگاه  337تعداد ساس این مصوبه بررسی و به تصویب رسید. بر ا

توسعه «و  »پخش فرآورده هاي نفتی و پاالیش«، » پشتیبانی امور دام کشور«متعلق به برخی از شرکتها از جمله  هاي

دنبال اصالحات موردي و به  ، به عنوان موارد مشمول واگذاري به تصویب رسید. نهایتاً»و نگهداري اماکن ورزشی

ل فهرست موارد مشمو، خی از بنگاههاي جدید شناسایی شدهاضافه شدن برفهرست توسط هیأت واگذاري به دلیل 

موال و دارایی رسید. وضعیت موارد مشمول واگذاري در امورد  261شرکت و  143بنگاه شامل   404 واگذاري به

     می باشد:  ) 7جدول شماره (به شرح  1396پایان سال 

  بر مبناي تعداد بنگاه 1396سال وضعیت موارد مشمول واگذاري در ): 7جدول شماره (

کل موارد مشمول 

 واگذاري 
 واگذار شده 

قیمت آماده سازي و 

 گذاري شده 
 انحالل یافته

خارج شده از فرایند 

 واگذاري
 باقیمانده 

404 52* 77 7 24 244 

واگذار شده به صورت خرد و ترجیحی  1396*عالوه بر این بنگاه ها، سه بنگاه نیز خارج از فهرست بنگاههاي مشمول واگذاري سال   

    است.

 

؛ در راستاي واگذاریها1396بخش دوم: عملکرد تفصیلی سازمان خصوصی سازي در سال   
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  تعیین تکلیف بنگاههاي مشمول واگذاري آماده سازي و -2-2

  قیمت گذاري بنگاه ها آماده سازي و الف) 

ي بنگاهها براي واگذاري می باشد. در چارچوب زیکی از وظایف اصلی سازمان خصوصی سازي، آماده سا

به بنگاههاي موجود در فهرست موارد مشمول واگذاري، مبتال  هايچالشاده سازي ضمن شناسایی و رفع آم فرآیند

شیوه هاي قیمت گذاري بنگاهها و « اجرایی قیمت گذاري این بنگاهها در چارچوب آیین نامهاقدامات الزم جهت 

بنگاه  133 ،1396با عنایت به این امر در سال ، انجام می پذیرد. »نحوه اعمال شیوه هاي مذکور در همین چارچوب

در این ) قیمت گذاري شده و مصوبه هیأت واگذاري 8به شرح جدول شماره (ریال میلیارد  176،700به ارزش

این  )1جدول تفصیلی مربوط به بنگاههاي قیمت گذاري شده در پیوست شماره ( .خصوص را دریافت نموده اند

  گزارش نشان داده است.

  شیوه قیمت گذاريبه تفکیک  ،1396ت واگذاري در سال أارزش بنگاههاي داراي مصوبه قیمت از هی و ): تعداد8جدول شماره (

  شیوه قیمت گذاري             

 تعداد /ارزش

ارزش روز خالص 

 دارایی ها

قیمت تابلوي 

 بورس

ارزش 

 بازدهی

ارزش ویژه 

 دفتري

میانگین 

 روشها
 جمع سایر

تعداد بنگاههاي قیمت 

 گذاري شده
33 5 3 1 3 115* **160 

ارزش بنگاههاي قیمت 

 گذاري شده 

 (میلیارد ریال)

105،746 361،4 3،119 0،5 20،830 606،69 **203،662 

%100 %34 %10 0 %2 %2 %52 نسبت ارزش به کل   

رآورده و پخش ف *بخش اعظمی از این تعداد، شامل اموال و داراییهاي وابسته به شرکت پشتیبانی امور دام کشور و یا شرکت پاالیش

 هاي نفتی ایران می باشد که در قالب یک فرمت خاص طراحی شده توسط هیأت واگذاري، قیمت گذاري شده اند.

** در اطالعات جدول فوق ممکن است یک بنگاه بیش از یک بار و با روشهاي محتلف قیمت گذاري شده باشد. با حذف موارد 

  میلیارد ریال می رسد. 176،700بنگاه به ارزش  133، به 1396شده در سال تکراري، تعداد کل بنگاههاي قیمت گذاري 

  ) تعیین تکلیف بنگاهها ب

  با توجه به اینکه برخی از موارد مشمول واگذاري از شرایط الزم براي فروش و واگذاري برخوردار نمی

ز قانون اساسی، ا) 44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (19وش هاي موضوع ماده (رباشند، از سایر 
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، با 1396سال  د. در این راستا درشواستفاده میآنها جهت تعیین تکلیف جمله انحالل، ادغام و یا تحصیل، 

شرکت ) 7(پیشنهاد دستگاه تخصصی ذیربط و موافقت سازمان خصوصی سازي، مصوبه انحالل مربوط به 

فرآیند واگذاري کنار گذاشته شده اند.(جدول  ازتوسط هیأت واگذاري صادر شده و عمالً این شرکت ها 

  )  9شماره 

  1396واگذاري در سال  شرکتهاي منحل شده به موجب مصوبه هیأت ):9شماره (جدول 

 نام مادر تخصصی نام شرکت  ردیف 

کو)نپیمانکاري عمومی گسترش انرژي نوین (ج 1  سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران 

گسترش آترینهاي بادي توربین 2  سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران 

 سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران دریا دانش فناور پارس 3

 سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران جداگر لرزه اي مپنا 4

صنایع معدنی ایران معادن و سازمان توسعه و نوسازي  احداث صنعت  5  

 ملی گاز ایران  ذخیره سازي گاز طبیعی  6

 ملی نفت ایران ملی صادرات گاز ایران  7

 

 

  از فهرست موارد مشمول واگذاري به موجب فرمان رهبر  بررسی امکان خروج موقت و یا دائمی بنگاه ها

یکی دیگر از اقدامات انجام یافته در راستاي  هیأت واگذاري ران ویمعظم انقالب، قانون، مصوبات هیأت وز

به  بنگاه 20، 1396توجه به این امر در سال  با .تعیین تکلیف موارد شناسایی شده جهت واگذاري می باشد

بنگاه  4. عالوه بر اینها، ههاي مشمول واگذاري خارج شده انداز فهرست بنگا )10شماره ( شرح جدول

ساختمان متعلق به شرکت ساختمان و خدمات « ،» آهن شرق ایرانملک متعلق به شرکت سنگ «شامل 

ساختمان و خدمات نوساز واقع در خیابان  ساختمان متعلق به شرکت«، »نوساز واقع در بلوار آفریقاي تهران

نیز به دلیل واگذاري در سالهاي گذشته و یا تعیین تکلیف »  اهواز فرآوري سهامی شرکت« و» فرمانیه تهران

 در چارچوب سایر مصوبات دولت، از فهرست موارد مشمول واگذاري خارج گردیده اند.
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  1396): شرکتهاي خارج شده از فرآیند واگذاري در سال 10جدول شماره (  

 دلیل خروج از فهرست نام مادر تخصصی   بنگاهنام  ردیف

1 
 -سوارکاري گنبد و مجموعه سوارکاري گنبد

 روبروي روستاي حاجی آباد

  

توسعه و نگهداري 

 اماکن ورزشی کشور

 

و  هیات واگذاري 18/09/1396خروج از لیست به موجب مصوبه مورخ 

   نظیر : یدالیلبه 

  نوع فعالیت بنگاهها به عنوان بازوي اجرایی و مهندسی وزارت

 مذکور

 مردم ارائه خدمات رایگان به 

 رزشی متولی ورزش قهرمانی کشور از استفاده فدراسیونهاي و

 مجموعه هاي یاد شده  

 عدم توجیه اقتصادي  

 

  تهران بزرگراه فتح -سوارکاري نوروزآباد 2

  اقامتی امام رضا (ع) رامسر -مجتمع تفریحی 3

4 
اتوبان تهران  -مجموعه ورزشی آزادي تهران

  کرج

  میدان مادر -تهران مجموعه ورزشی کشوري 5

6 
ابتداي  -مجموعه ورزشی انقالب تهران 

  اتوبان نیایش

7 
 تر ازپایین -مجموعه ورزشی شیرودي تهران

  میدان هفت تیر

8 
تر پایین -مجموعه ورزشی کبکانیان تهران 

  از میدان هفت تیر

  توربین توان گستر ایرانیان  9

سازمان گسترش و 

  نوسازي صنایع ایران

 هیأت واگذاري 30/10/1396خروج از لیست به موجب مصوبه مورخ 

به درخواست دستگاه تخصصی ذیربط مبنی بر استفاده از مجوز بنا 

) قانون، در خصوص امکان 3ماده (» الف«بند ) 3موضوع تبصره (

واگذاري شرکتهاي ایجاد شده در راستاي این بند، سه سال پس از 

  بهره برداري 

  دانش بافت البرز   10

هیات واگذاري  29/07/1396خروج از لیست به موجب مصوبه مورخ 

بنا به درخواست دستگاه تخصصی ذیربط مبنی بر استفاده از مجوز 

) قانون، در خصوص امکان 3ماده (» الف«بند ) 3موضوع تبصره (

واگذاري شرکتهاي ایجاد شده در راستاي این بند، سه سال پس از 

  برداريبهره 

11   استان هرمزگان -جایگاه سوخت الوان  

ملی پاالیش و پخش 

فرآورده هاي نفتی 

  ایران

هیأت واگذاري  05/12/1396مورخ  خروج از لیست به موجب مصوبه

به علت قرار گرفتن در منطقه نظامی و عدم امکان دسترسی عموم به 

  بنگاه مذکور

21   هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران 
و  وزارت راه

  شهرسازي

تا  هیأت واگذاري 07/05/1396مورخ خروج موقت به موجب مصوبه 

  به منظور تکمیل اصالح ساختار 1396پایان سال 
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 دلیل خروج از فهرست نام مادر تخصصی   بنگاهنام  ردیف

31   آلومیناي ایران (آلومیناي جاجرم)  

سازمان توسعه و 

نوسازي معادن و 

  صنایع معدنی ایران

  هیأت واگذاري 30/10/1396خروج از لیست به موجب مصوبه مورخ 

درصد  20و تصمیم به حفظ آن بابت به علت دارا بودن طرح توسعه اي 

  سهم دولت

41   توسعه منابع آب و نیروي ایران 
مدیریت منابع آب 

  ایران

 هیأت واگذاري 29/07/1396مورخ خروج از لیست به موجب مصوبه 

  :نظیر یدالیلبه 

  نقش کلیدي شرکتها در توسعه نیروگاههاي برق آبی، سازه

 تأسیسات آب کشورها و 

 ها، تهیه و اجراي طرح ها و پروژه هاي ملی، سدها، سازه

 تأسیسات تأمین سدها

 مدیریت بخش اعظمی از سدهاي بزرگ کشور  

  تولید مواد اولیه و سوخت هسته اي ایران 15

سازمان انرژي اتمی 

  ایران

  

 03/04/1396ه مورخ خروج از لیست به موجب دستور رهبري و مصوب

) 3هیأت واگذاري به علت حاکمیتی بودن فعالیتها و انتقال به گروه (

  فعالیتهاي اقتصادي 

 

16 
شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت 

  هسته اي ایران

  شرکت بهره برداري نیروگاه اتمی بوشهر 17

  شرکت غنی سازي اورانیوم ایران 18

  اورانیوم سوخت هسته ايشرکت فراوري  19

  شرکت نیروگاههاي اتمی 20

  فروش بنگاه هاي مشمول واگذاري  -2-3

  الف) اطالع رسانی درخصوص  عرضه بنگاهها براي واگذاري 

سازمان خصوصی سازي موظف است قبل از انجام واگذاري از طریق  ،در راستاي مقررات مرتبط با واگذاري

 بار و در دو بنگاه را حداقل دوو سایر مشخصات مربوط به  اسم ،بورس یا خارج از بورس و مزایده، زمان عرضه

 سازي عالوه بر انجام تکلیف مذکور، کلیه مشخصاتکثیر االنتشار آگهی نماید. بنابراین سازمان خصوصی روزنامه

ایت س و سایر اطالعات مورد نیاز متقاضی بالقوه را از طریقده به همراه شرایط و مقررات عرضه بنگاههاي آگهی ش

اطالع رسانی عمومی می نماید. ضمناً اطالعات عرضه براي متقاضیان بالقوه اي که  www.ipo.irخود به آدرس

سازمان خصوصی سازي گردیده است، نیز ارسال می شود.  قبالً شناسایی شده و مشخصات آنها وارد بانک اطالعاتی
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زارت و ،س، استانداري هانمایندگان مجلاتاق اصناف، گانی ، اتاق تعاون، زراتاق با همچنین اطالعات مذکور از طریق

استانها و شرکت و دارائی اموراقتصادي سازمانهاي گذاري خارجی، متقاضیان بالقوه، امور خارجه، سازمان سرمایه

  گردد.نیز منتشر میمادر تخصصی ذیربط 

لیارد ریال جهت واگذاري آگهی و می 140،147بنگاه به ارزش  110، 1396با توجه به موارد مذکور در سال 

) این گزارش می 2به شرح پیوست شماره (خصوصی سازي هاي سازمان  عرضهعرضه شده است. جدول تفصیلی 

 باشد.

  فروش بنگاه ها   ب)

میلیارد  15،223بنگاه به ارزش  51 میلیارد ریال، 140،147 بنگاه عرضه شده به ارزش 110 ، از1396در سال 

رسیده است. با توجه به این امر، درصد موفقیت در ) به فروش 11به شرح جدول شماره (صورت بلوکی  ریال به

  درصد می باشد. 46 عرضه هاي سازمان خصوصی سازي

1396): میزان موفقیت در عرضه ها در سال 11جدول شماره (  

ي بلوکیفروش رفته ها عرضه ها  میزان موفقیت  

ریال) ارزش (میلیارد  تعداد بنگاه (درصد)تعداد  ارزش (میلیارد ریال) تعداد بنگاه     (درصد)ارزش 

110 147،014  15  223،51*  64  01  

به وکالت از صندوق » ذوب آهن اصفهان«و » آلومینیوم ایران«میلیارد ریال متشکل از دو بنگاه  8،583 الزم به ذکر است مبلغی معادل*  

 فاري شمالریال به وکالت از بدهکاران اقساط معوق (شرکتهاي هلدینگ خلیج فارس، آلومتک، حمیلیارد  636و مبلغ بازنشستگی فوالد 

     رسد. می ریال میلیارد 24،577 رقم به 1396 سال در ها واگذاري کل ارزش امر، این به توجه با .و ...) واگذار شده است

عالوه بر بنگاههاي فروش رفته به صورت بلوکی (نیازمند آگهی)، بنگاه هاي دیگري به صورت تدریجی و یا 

 15،358 ،1396 سال طیترجیحی نیز به فروش رسیده است. با توجه به این امر ارزش کل واگذاري هاي انجام یافته 

قم واگذاري هاي انجام یافته به وکالت از طلبکاران بنگاه می باشد، که با اضافه نمودن ر 55و مربوط به میلیارد ریال 

  میلیارد ریال افزایش می یابد. 24،577یا بدهکاران، این رقم به 
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 بندي، بازار عرضه، حجم واگذاري و  طبقهواگذاري واگذاریهاي انجام یافته به تفکیک نوع -2-4

    »اساسی قانون)  44( اصل کلی سیاستهاي اجراي« قانون

  واگذاري ها بر مبناي نوع واگذاري  -2-4-1

ل منابع حاصعرضه و  عموم متقاضیانمیلیارد ریال به صورت رقابتی به  15،358به ارزش  ییبنگاهها 1396در سال   

  )12شماره جدول ( .واریز شده است درآمد عمومی کشورآن به حساب از 

نوع واگذاريبه تفکیک  1396): عملکرد واگذاري ها در  سال 21شماره (جدول   

به کل نسبت ارزش ( میلیارد ریال) نوع واگذاري  

358،51 عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان  100% 

واگذاري سهام یا دارایی  به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و 

 حقوقی طلبکار از دولت
0 0% 

 %0 0 انتقال مستقیم  سهام یا دارایی بابت سهام عدالت

358،51 جمع کل  100% 

 

  ها بر مبناي بازار عرضهواگذاري -2-4-2

میلیارد  14،420بنگاه به ارزش  51تعداد  ومیلیارد ریال  938به ارزش  از طریق بورسبنگاه  4 تعداد ،1396در سال 

  ). 13(جدول شماره  واگذار شده است.هاي غیربورسی  به روش برگزاري مزایده ریال 

                                سازي در واگذاري سهام و دارایی هاي واگذار شده یا تخصیص یافته: عملکرد سازمان خصوصی) 31جدول شماره (

(ارزش به میلیارد ریال) 1396هاي دولتی بر اساس بازار عرضه در سال متعلق به دولت و شرکت  

بازار 

 عرضه

   تعداد بنگاه  )میلیارد ریال(ارزش 
 

  به کل  نسبت  تعداد   به کل  نسبت مبلغ 

%6 938 بورس  4 8%  

 0 0 0 0 فرابورس

 0 0 0 0 مذاکره

%94 14،420 مزایده  51 92%  

 %100 55 %100 15،358 جمع
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  واگذاریها به تفکیک حجم واگذاري  -2-4-3

میلیارد  3بنگاه به ارزش  2 تعدادو به صورت بلوکی  میلیارد ریال 15،223بنگاه به ارزش  51 تعداد،1396سال در    

 واگذار شده است.به صورت سهام ترجیحی  میلیارد ریال  132بنگاه به ارزش  4 تعداد ریال به روش تدریجی و

  )14جدول شماره (

که در آن بخشی از سهام یا دارایی بنگاه قابل واگذاري به صورت منظور از واگذاریهاي بلوکی واگذاري هایی است 

بلوك یکجا عرضه و به فروش می رسد. واگذاریهاي تدریجی به صورت خرد و روزانه در بازار سرمایه عرضه و به 

فروش می رسد و واگذاریهاي ترجیحی بخشی از سهام یا دارایی بنگاه می باشد که به کارکنان و مدیران شرکت 

  گذار شده تعلق می گیرد.وا

سازي در واگذاري سهام و دارایی هاي واگذار شده یا تخصیص یافته متعلق به ) : عملکرد سازمان خصوصی41جدول شماره (

(ارزش به میلیارد ریال)   1396 در سالهاي دولتی بر اساس حجم واگذاري دولت و شرکت  

  تعداد بنگاه ارزش به میلیارد ریال حجم واگذاري

به کل  نسبت مبلغ  به کل نسبت تعداد      

%90 51 %99 15،223 بلوکی  

%3 2 %0.2 3 تدریجی  

%7 4 %0.8 132 ترجیحی  

*55 100% 15،358 جمع  100%  

بنابر این با حذف  .باشد رسیدهروشهاي مختلف به فروش  * در اطالعات جدول فوق ممکن است یک بنگاه بیش از یکبار و با 

بنگاه به فروش رسیده است. 55موع بنگاههاي تکراري، در مج  

  » )  قانون اساسی44اجراي سیاستهاي کلی اصل («بندي قانون واگذاریها به تفکیک طبقه -2-4-4

، نقطه عطفی در فرآیند 1385) قانون اساسی در نیمه نخست سال 44ابالغ بند (ج) سیاستهاي کلی اصل (    

درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتی از هر فعالیت  80باشد. بر اساس این ابالغیه، سازي میخصوصی

اند وده و قابلیت واگذاري نداشته) قانون اساسی که تا آن تاریخ صددرصد دولتی ب44مشمول مفاد صدر اصل (

قابلیت واگذاري یافتند؛ شرکتهاي بزرگی ) فعالیتهاي اقتصادي، 2به عنوان گروه ((با رعایت برخی از استثناءها)، 

ل از قبشایان ذکر است  از جمله: صنایع پاالیش و پخش، مخابرات، هلدینگ خلیج فارس، معادن و صنایع مادر.
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) قانون اساسی یعنی فعالیت هاي گروه 44مذکور، صرفاً فعالیتهاي خارج از صدر اصل (سیاستهاي ابالغ بند (ج) 

  ) قابلیت واگذاري داشتند.1(

مربوط به واگذاري شرکتها میلیارد ریال  4,550بنگاه به ارزش  48 تعداد ،1396در سال براساس این تفکیک،     

واگذاري مربوط به میلیارد ریال  10،809بنگاه به ارزش  7) قانون و 2) ماده (1و بنگاههاي متعلق به گروه (

  )15جدول شماره (بوده است. ) قانون 2ماده () 2گروه (متعلق به شرکتها و بنگاههاي 

دارایی هاي واگذار شده یا تخصیص یافته متعلق به سازي در واگذاري سهام و ): عملکرد سازمان خصوصی51جدول شماره (

1396 در سال) قانون اساسی 44هاي دولتی بر اساس شمول اصل (دولت و شرکت  

 

 44اصلشمول
  تعداد بنگاه  ارزش به میلیارد ریال

  به کل نسبت  تعداد     کل به نسبت  مبلغ

) قانون 2) ماده (1گروه (

  اساسی
4,550  70%  48 87%  

) قانون 2) ماده (2گروه (

  اساسی 
10،809 30%  7 13%  

  %100 55  %100 15،358  جمع
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 مشمولین طرح توزیع سهام عدالت -3-1 

 باطرح نهایی نفر به عنوان مشمولین  49،226،193باتوجه به مصوبات ستاد مرکزي سهام عدالت و هیأت وزیران، 

العات وضعیت مشمولین طهمچنین خالصه ا) شناسایی شدند. 16تفکیک مراحل مختلف به شرح جدول شماره (

  ) می باشد:17شماره (طرح توزیع سهام عدالت به شرح جدول 

  عدالت، به تفکیک مراحل مختلف طرح ): شناسائی مشمولین طرح توزیع سهام16جدول شماره (                                  

 تعداد مشموالن نهایی گروههاي مورد شناسایی ردیف

داراي   -مددجویان نهادهاي حمایتی (کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی )  1

  تخفیف

5,969,032  

  4,211,594  بدون تخفیف -مددجویان تغییر وضعیت یافته  2

  15,165,755  روستاییان و عشایر 3

  13,412,335  کارکنان شاغل در دستگاه هاي اجرایی، بازنشستگان کشوري و لشکري و تأمین اجتماعی 4

آنها، جانبازان ، آزادگان و ایثارگران(والدین، همسر و فرزندان شهید و افراد تحت تکفل  5

  افراد تحت تکفل آنها)

1,216,861  

  6,304  دختران کارگر مجرد و زنان کارگر سرپرست خانوار ( مشمول قانون کار) 6

  29,868  خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها و اماکن زیارتی متبرکه 7

  164,409  طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور 8

  9,821  خاصبیماران  9

  6,483  کارکنان ستاد هاي نماز جمعه 10

  8,486  کارکنان هیأت هاي تحریریه رسانه ها (خبرنگاران) 11

    دست اندر کاران  امرشناسایی و واگذاري سهام عدالت 12

  

2,914,899  

  

  مددجویان و کارکنان موسسات خیریه 13

  فعاالن قرآنی  14

  قالیبافان  15

؛ در راستاي ساماندهی 1396بخش سوم : عملکرد سازمان خصوصی سازي در سال 

 طرح توزیع سهام عدالت
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 تعداد مشموالن نهایی گروههاي مورد شناسایی ردیف

    آزاد شده (مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد  شده)زندانیان   16

  

  

  

  تاکسیرانان  17

  درخواست کنندگان مردمی  18

  6,110,346  کارگران فصلی و ساختمانی  19

  49،226،193 مجموع

  

 ): خالصه اطالعات مشموالن طرح توزیع سهام عدالت17جدول شماره ( 

 نسبت به کل نفر عنوان

%100 49،226،193 مشموالن نهایی سهام عدالتتعداد   

%5 2،225،672 *تعداد مشموالن متوفی  

%12 5،969،032 تعداد مشمولین تخفیف دار   

%83 41،031،489 سایر  

  نفر می باشد. 47،000،521* تعداد مشمولین در قید حیات 

  عدالت تنظیم و ارائه صورتحساب به مشمولین، از طریق سامانه سهام  -3-2  

  

سازي در راستاي ن خصوصی، یکی از اقدامات سازماonlineتنظیم و ارائه صورتحساب به مشمولین به صورت 

 بادرصد بومی  100اي سامانهراستااین  باشد.درمی م عدالتسهاطرح توزیع  ساماندهی

سامانه خدمات ذیل گردید. در این  سازي طراحیتوسط همکاران سازمان خصوصی www.samanese.irآدرس

  ارائه می گردد:

  اعالم مشمول بودن یا نبودن هر فرد در طرح سهام عدالت 

 اعالم وضعیت متوفی بودن مشمول  

 ارائه صورت حساب تسویه اقساط مشمول و امکان چاپ آن  

 اخذ، بررسی و تائید شماره شباي بانکی از مشمولین جهت واریز سود به حساب آنان 
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  وضعیت میزان سود تفصیلی و سود پرداخت شده به حساب مشمول 

  ) می باشد. 18)، به شرح جدول شماره (26/2/1397خالصه وضعیت مراجعه به سامانه تا تاریخ تهیه گزارش ( 

  

 )26/2/1397وضعیت مراجعه به سامانه تا تاریخ تهیه گزارش ( ): خالصه 18جدول شماره (

 نسبت به کل نفر عنوان

%100 49،226،193 تعداد مشموالن نهایی سهام عدالت  

%86 42،158،756 افراد مراجعه کننده به سامانه   

*39،754،702 مشموالن در قید حیات که شباي بانکی خود را ثبت کرده اند   85%  

%83 38،906،825 مشموالن در قید حیات که  شبا بانکی آنان تایید شده است   

 .اندنفر از مشموالن در قید حیات براي ثبت شماره شباي خود اقدام نکرده 7،245،694*تاکنون حدود 

  

  ) نشان داده شده است.19در جدول شماره (ارائه شده به مشمولین نمونه اي از صورتحساب 

): طراحی سامانه و ارائه صورتحساب به مشمولین (نمونه مشمول عادي)19جدول شماره (  

  ریال مبالغ به

 شماره ملی ارزش سهام تخصیصی با توجه به بعد خانوار 10،000،000

مبلغ دریافت شده توسط دولت از محل سود  5،320،000

 سهام

 نام خانوادگی

شود سود نقدي پرداخت شدهکسر می _  نام پدر 

  ارزش اقساط تسویه شده 5،320،000

  تخفیف دو دهک اول _

تخصیصیباقیمانده ارزش سهام  4،680،000   

  جمع ارزش سهام (دارایی) متعلق به مشمول 5،320،000
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  پرتفوي طرح توزیع سهام عدالت  -3-3

) قانون 44شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل ( 1/9/1396مورخ  188710به موجب مصوبه شماره    

 266،363شرکت سرمایه پذیر به ارزش  49اساسی سهام قطعی تخصیص یافته به طرح توزیع سهام عدالت در 

  گرفت.) به مشمولین طرح تعلق 20میلیارد ریال ، به شرح جدول شماره (

 

فهرست شرکتهاي سرمایه پذیر قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت به همراه درصد و ارزش واگذاري -) 02جدول شماره(  

  (ریال)ارزش قطعی سهام  درصد سهام تخصیص یافته   نام شرکت  ردیف

1  
صنایع پتروشیمی خلیج 

 فارس(هلدینگ)
40%  98,024,094,964,336 

 29,154,004,740,000  %70 پاالیش نفت تهران 2

 17,877,733,200,000  %30 پتروشیمی بندر امام 3

 14,835,540,237,210  %20 مخابرات ایران 4

 12,317,249,971,717  %37 ملی صنایع مس ایران 5

 9,063,518,827,300  %30 فوالد مبارکه اصفهان 6

 7,633,482,601,600  %20 پاالیش نفت الوان 7

 7,250,400,000,000  %30 پتروشیمی مارون 8

 6,882,508,800,000  %40 بانک صادرات ایران 9

 6,016,800,000,000  %20 پاالیش نفت بندر عباس 10

 5,531,813,520,000  %40 بانک تجارت 11

 4,762,039,492,210  %20 پاالیش نفت اصفهان 12

 4,456,227,000,000  %30 بانک ملت 13

 3,687,840,000,000  %15 پتروشیمی جم 14

 3,000,000,000,000  %24 کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران 15

16 
 -مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران

 مپنا
26%  2,674,173,914,336 

 2,573,053,328,400  %10 پتروشیمی شهید تند گویان 17

 2,531,504,000,000  %21 چادرملو 18

 2,202,960,000,000  %30 فوالد خوزستان 19
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  (ریال)ارزش قطعی سهام  درصد سهام تخصیص یافته   نام شرکت  ردیف

 1,732,739,600,000  %10 پتروشیمی تبریز 20

 1,650,000,000,000  %30 پتروشیمی فجر 21

 1,258,800,000,000  %30 پتروشیمی بوعلی سینا 22

 1,076,462,200,000  %11 گل گهر 23

 883,897,305,720  %20 پاالیش نفت شیراز 24

 822,391,164,460  %55 بیمه دانا 25

 719,285,737,000  %7 مگا موتور 26

 544,846,500,000  %30 ایرالکو -آلومینیوم ایران 27

 544,566,382,200  %20 پاالیش نفت تبریز 28

 446,794,740,000  %50 سیمان داراب 29

 332,009,934,900  %34 سیمان دشتستان 30

 322,797,510,750  %25 پست بانک 31

 299,866,405,000  %39 فوالد آلیاژي ایران 32

 186,150,000,000  %30 پتروشیمی بیستون 33

 185,995,950,000  %35 کارخانجات مخابراتی ایران 34

 143,458,440,000  %1 سایپا 35

 122,356,080,000  %42 مشانیر 36

 120,107,248,770  %49 ساختمان سد و تأسیات آبیاري سابیر 37

 116,572,584,379  %46 پارس سویچ 38

 107,100,000,000  %1 ایران خودرو 39

 101,808,000,000  %5 سرمایه گذاري رنا 40

 87,827,471,730  %23 سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران 41

 81,770,985,000  %31 نیرو ترانس 42

 59,802,600,000  %30 پتروشیمی ارومیه 43

 52,974,880,000  %29 حمل و نقل پتروشیمی 44

 29,720,655,000  %21 صنعتی کاوهشهر  45

 26,575,346,261  %23 شهر صنعتی البرز 46

 18,036,000,000  %30 پتروشیمی خوزستان 47
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  (ریال)ارزش قطعی سهام  درصد سهام تخصیص یافته   نام شرکت  ردیف

 17,251,221,000  %29 شهر صنعتی رشت 48

 13,796,039,340,331  %27.59 دخانیات ایران 49

 266,362,948,879,610  _ مجموع

 توزیع سود سهام عدالت میان مشمولین  -3-4

شوراي عالی اجراي سیاستهاي  2/12/1395و به موجب مصوبه جلسه مورخ  ساله اجراي طرح 10با پایان دوره 

مشمولین تعلق به و پس از آن  1395ها براي سال مالی سود توزیعی توسط شرکت ،) قانون اساسی44کلی اصل (

سازي سهام عدالت نسبت به وصول به موجب همین مصوبه سازمان خصوصی سازي مکلف گردید تا زمان آزاد. دارد

، حدود 1395صرفاً بابت یکسال یعنی سال مالی سود شرکتها و توزیع آن میان مشمولین اقدام نماید. بر این اساس و 

سود به پرتفوي سهام عدالت تعلق گرفته است؛ که به نیابت از مشمولین به عنوان مالکین اصلی  ریالمیلیارد  42،000

 38،000تاً یسهام، بخشی از این سود بابت افزایش سرمایه در شرکتهاي موجود در پرتفوي تخصیص یافت، بنابراین نها

حدود  1396ود تخصیصی، تا پایان سال توزیع میان مشمولین شناسایی شد. از این میزان س سود قابل ریالمیلیارد

.1میلیارد ریال میان مشمولین توزیع شده؛ و با آنان تسویه حساب گردید 25،600

2

 1395) وضعیت سود سهام شرکتهاي موجود در پرتفوي سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی 21جدول شماره (

  ) می باشد.22تسویه سود سهام عدالت مشمولین به شرح جدول شماره ( و در ادامه گزارشرا نشان می دهد 

 13952): وضعیت سود سهام شرکتهاي موجود در پرتفوي سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی 12جدول شماره (   

 نسبت به کل (میلیارد ریال)ارزش عنوان

(پس از کسر مبلغ افزایش سود تخصیصی قابل توزیع

 سرمایه)
37،900 100% 

 %79 29،744 سود وصول شده

 %3 1،223 (پایان مهلت هشت ماهه قانونی)سود معوق

                                                             
 29,000به حساب مشمولین واریز و با آنان تسویه حساب شد. با توجه به این امر، حدود  1397سود مربوط به یک گروه باقیمانده در ماههاي ابتدائی سال  -1

 شمولین توزیع شده است.میلیارد ریال از سود شرکتهاي سرمایه پذیر میان م

  .بروزرسانی شده است 26/2/1397اطالعات این دو جدول تا تاریخ  -2
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 %18 6،933 (عدم پایان مهلت هشت ماهه قانونی)سود سر رسید نشده

 2): گزارش تسویه سود سهام عدالت مشمولین22جدول شماره (

 نفر عنوان
 مبالغ واریزي/درحال واریز به حساب مشموالن 

 (میلیارد ریال)
 نسبت به کل

%100 31،830 38،695،110 مجموع شبا بانکی تایید شده  

مشموالنی که یک دوره کامل سود 

 سهام عدالت با آنان تسویه شده
35،248،325 29،002 91%  

%9 2،828 3،446،785 مشموالن در دست تسویه  

  آزادسازي سهام عدالت  -3-5

براي رسیدن به نتیجه نهائی اجراي طرح توزیع سهام عدالت و چشاندن طعم شیرین سهامداري به بخش بزرگی 

سهام عدالت در قانون اجراي سیاستهاي  مربوط بهاصالح احکام الیحه از مردم شریف ایران و آزادسازي این سهام، 

(صندوق ETFلت از طریق ایجاد صندوقهاي ) قانون اساسی و فراهم کردن بستر آزادسازي سهام عدا44کلی اصل (

گذاري سهام گذاري قابل معامله) و انتقال سهام شرکتهاي سرمایه پذیر به این صندوق ها و سپس وارمایهس هاي

مورخ  130667/51100و به موجب نامه شماره سازي اساس پیشنهاد سازمان خصوصیصندوق ها به مردم، بر

است. در واقع، آزادسازي این قرار گرفته مجلس شوراي اسالمی در دستور کار رئیس محترم جمهور  18/10/1396

عدالت، ریسک مربوط به بهره سهام سهام بر اساس مقررات موجود و از طریق شرکت هاي سرمایه گذاري استانی 

مید است برداري سودجویان و خروج سهام و منافع ناشی از آن از دست مشمولین را به شدت افزایش خواهد داد. ا

با تبدیل این الیحه به قانون، بستر الزم جهت انجام اقدامات مقتضی توسط دولت دوازدهم به منظور تکمیل نهایی 

 و طرح توزیع سهام عدالت و انتقال قطعی سهام به نام مشمولین از طریق تشکیل صندوقهاي یاد شده به عمل آید

دي و نزدیک شدن به عدالت اقتصادي، اجتماعی باشیم. شاهد افزایش مشارکت عموم مردم در فعالیتهاي اقتصا
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  ) قانون اساسی44هاي کلی اصل (انجام وظایف دبیرخانه شوراي عالی اجراي سیاست -4-1

) قانون اساسی در آبان44سیاستهاي کلی اصل ( وظایف و مسئولیتهاي مربوط به دبیرخانه شوراي عالی اجراي

) قانون اجراي سیاستهاي کلی 26و طی ابالغیه وزیر محترم امور اقتصادي و دارائی، مستند به ماده ( 1396ماه سال 

سازي محول گردید. با توجه به این امر سازمان خصوصی سازي ) قانون اساسی، به سازمان خصوصی44اصل (

  سترده اي را در این راستا انجام داده است؛ اهم این اقدامات شامل موارد زیر است:اقدامات متعدد و گ

) قانون اساسی؛ در این جلسه 44شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل ( 16/08/1396برگزاري جلسه مورخ  -1

سازي براي سازمان خصوصی توسط رقابتی و کنترلی واگذارشده شرکتهاي عملکرد ارزیابی از حاصل نتایج گزارش

 مشمولین به واگذاري، قطعی قیمت داراي شرکت 49 در یافته تخصیص قطعی اعضاء شورا ارائه شد و همچنین سهام

 ذیرپ سرمایه شرکتهاي بر نظارت اعمال تداوم منظور بهدر این جلسه بعالوه  مشخص شد؛توزیع سهام عدالت  طرح

 زمان تاخصوصی سازي  سازمان توسط توسعه ششم برنامه قانون) 25( ماده »ب« بند حکم اجرايبه عدالت،  سهام

 .تأکید گردید ،این شرکتها سهام کامل آزادسازي

) قانون 44کمیسیون تخصصی شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل ( 10/10/1396برگزاري جلسه مورخ  -2

ودهاي جلسه مورخ اساسی به منظور تبیین چارچوب ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده بر مبناي رهنم

1396بخش چهارم : سایر اقدامات سازمان خصوصی سازي در سال   
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 "مذکور شوراي تخصصی کمیسیون جلسات برگزاري نحوه"شوراي عالی، اصالح دستورالعمل  16/08/1396

 نحوه"اجرایی نامه ) آیین8ماده ( ؛ و همچنین اصالح26/09/1387مورخ  154958/2/63موضوع  مصوبه شماره 

عالی شوراي  23/11/1387 مورخ 188986/2/63شماره  هصوبم موضوع "یاد شده شوراي تصمیمات اخذ و اداره

 ) قانون اساسی .44اجراي سیاست هاي کلی اصل (

قانون اساسی، از لحاظ  44تکمیل و بروزرسانی دومین گزارش نظارت بر حسن اجراي سیاستهاي کلی اصل  -3

ظام ع تشخیص مصلحت نعملکرد دولت در راستاي سیاستهاي مذکور و ارائه آن به کمیسیون نظارت دبیرخانه مجم

 و همچنین شرکت در جلسات مربوط در مقام دفاع از عملکرد دولت. ؛جهت تقدیم به مقام معظم رهبري

) قانون اساسی، 44اعضاء حقوقی شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل ( تهیه بانک اطالعاتی از نمایندگان -4

 154958/2/63) دستورالعمل شماره 1وع ماده (شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شوراي مذکور، موضبه منظور 

 کمیسیون تخصصی شوراي یاد شده. 26/09/1387مورخ 

) 44آوري اطالعات از دستگاهها و تدوین گزارش شش ماهه عملکرد قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (جمع -5

ع همچنین انتشار براي اطالقانون اساسی به منظور ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمی و 

و  "گزارش اجراي مواد و تبصره ها") قانون مذکور.گزارش مربوطه در دو بخش 88عموم، در اجراي  ماده (

 ربط است.تنظیم و آماده ارائه به مراجع ذي "تفصیلی اجراي مواد و تبصره ها زارشگ"

) قانون اجراي 42) ماده (5ضوع بند (هاي اجرایی موبرگزاري جلسه با نمایندگان دستگاههاي متولی شاخص -6

شوراي عالی  16/5/1389مورخ  110908/1/63) قانون اساسی، موضوع ابالغیه شماره 44سیاستهاي کلی اصل (

) قانون اساسی؛ جهت اصالح و بازنگري شاخصهاي مذکور. شاخصهاي یاد شده 44هاي کلی اصل (اجراي سیاست

جهت تصویب نهایی در دستور کار شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی  در مرحله نهایی شدن می باشد و متعاقباً 

 قانون اساسی قرار خواهند گرفت. 44اصل 

هاي گیري از دستگا راه اندازي سامانه اینترنتی دبیرخانه یاد شده جهت تسریع و بهینه نمودن فرآیند گزارش -7

، "مذکور قانون 85دستگاهها در راستاي ماده گزارش عملکرد "ربط؛ سامانه یاد شده مشتمل بر چهار بخش اصلی ذي

، ") قانون یاد شده3) بند (الف) ماده (7) و (3هاي (اي در راستاي تبصرههاي توسعهگزارش عملکرد سازمان"

گزارش "و  ") قانون مزبور6) ماده (3گزارش عملکرد مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی در راستاي بند ("

باشد. مقرر می "مذکور) قانون 42( ) ماده5( موضوع بندها پیرامون شاخصهاي اجرایی عملکرد برخی از دستگاه
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است دستگاهها گزارشات آتی عملکرد خود را پیرامون تکالیف و مقررات مربوطه در بازه هاي زمانی مقرر در این 

 سامانه بارگذاري نمایند.

 انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاري  -4-2

به ریاست وزیر محترم جلسه هیأت واگذاري در محل وزارت امور اقتصادي و دارایی  )12(تعداد  ،1396در سال     

مورد  251که درخصوص  ،حضور اعضاء و نمایندگان دستگاههاي ذیربط تشکیل گردیدبا امور اقتصادي و دارایی و 

و شرایط قیمت پایه مربوط به تعیین مورد  153 از این میان تعداد اتخاذ تصمیم شد.پیرامون موضوعات مختلف 

مورد  5، تصویب و اصالح برنامه واگذاريمورد  15مورد اصالح اساسنامه،  9 مورد انحالل، 7 ،واگذاري بنگاهها

مورد  9 مورد ارائه گزارشات، 10 مورد اعطاء تخفیف به خریداران، 17تصویب یا اصالح آیین نامه و دستورالعمل، 

     مورد تصویب قرار گرفت. ،سایر موارد مربوط به مورد 26 و قیوموضوعات حق

  ارزیابی عملکرد بنگاههاي واگذار شده  -4-3

هاي متعارف علمی اقدام به ارزیابی تاکنون هر ساله با استفاده از مدل 1387سازي از سال سازمان خصوصی

از طریق برون نیز این سازمان  1396در سال هاي غیردولتی نموده است. هاي واگذار شده به بخشعملکرد شرکت

 90عملکرد بیش از  یابیبه دو نهاد پژوهشی و کامًال مستقل از ساختار دولت، اقدام به ارزو ارجاع کار  يسپار

هایی هستند که تمام یا بخشی از سهام آنها هاي ارزیابی شده عمالً شرکتاست. شرکت کردهشرکت واگذار شده 

ر این د ها به بخش غیردولتی منتقل گردیده است؛ ضمناً ن واگذاري کنترل این شرکتواگذار شده و به واسطه ای

دوره مالی از واگذاري آنها گذشته است. متعاقب ارزیابی انجام  3انتخاب شده اند که حداقل  یارزیابی شرکتهای

زیابی عملکرد ار«عنوان با برگزاري یک همایش ملی با  1396در مردادماه سال  سازمان خصوصی سازي ،شده

شامل نمایندگان محترم حضور مخاطبینی  با ») قانون اساسی44سازي در اجراي سیاستهاي کلی اصل (خصوصی

ذار تهاي واگهاي تخصصی و اجرایی ذیربط، شرکدستگاهمصلحت نظام،  یصمجمع تشخ مجلس شوراي اسالمی،

 تقدیر به عمل آورد و یابیارز ینحاصل از ا یجتاموفق مطابق ن یدارانهاي برتر و خراز شرکت شده، خریداران و ...

  .رساندسازي را به اطالع افکار عمومی پیامدهاي مثبت حاصل از خصوصی

، به همراه مذکور یابیحاصل از ارز یجنتاو  1396در ادامه، بصورت مختصر مدل ارزیابی مورد استفاده در سال 

 شود.مذکور به عنوان شرکت برتر انتخاب شده اند، ارائه میی که از نظر شاخصهاي عملکردي مدل یاسامی شرکتها
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  شرکتهاي واگذار شده ارزیابی ): معیار، شاخص و نحوه 23جدول شماره (

  نحوه محاسبه  شاخص  معیار ردیف

  سودآوري  1

  سود (زیان) خالص  میزان سود (زیان) ساالنه

  سود خالص نسبت به مجموع دارائیها  هابازده دارایی

  سود خالص نسبت به حقوق صاحبان سهام  بازده حقوق صاحبان سهام

  سود خالص نسبت به فروش  بازده فروش

  سود عملیاتی نسبت به فروش  حاشیه سود عملیاتی

  سود خالص نسبت به تعداد کارکنان  کارایی سود خالص

2  
  هاينسبت

  بدهی

  نسبت بدهی به دارائی  بدهی به دارایی

به حقوق صاحبان  بدهی بلندمدت

  سهام
  بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

  تسهیالت  3

  -  میزان جذب تسهیالت جدید

  مانده تسهیالت نسبت به کل بدهی  سهم تسهیالت از بدهی

  هزینه مالی نسبت به کل بدهی  سهم هزینه مالی از بدهی

  وريبهره  4

  وري کلبهره
مصارف نسبت ارزش افزوده به کل داده با کسر 

  واسطه

  نسبت ارزش افزوده به هزینه کل نیروي کار  وري هزینه نیروي کاربهره

  نسبت ارزش افزوده به هزینه استفاده از سرمایه  وري هزینه سرمایهبهره

  نسبت ارزش افزوده به هزینه انرژي مصرف شده  وري انرژيبهره

  مواد اولیهنسبت ارزش افزوده به هزینه   وري مواد اولیهبهره

  اشتغال  5
  حفظ سطح اشتغال

پرداز نسبت به زمان حفظ تعداد کل کارکنان بیمه

  واگذاري

  افزایش تعداد کل کارکنان  افزایش اشتغال

  سرمایه  6
  -  افزایش سرمایه از محل آورده نقدي

  -  کل سرمایه

  توسعه  7

  -  ثبت برند

  -  هزینه تحقیق و توسعه

  -  ارزش صادرات

  -  مالیات پرداختی

  -  هاارزش کل دارایی

  -  فروش کل
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  نحوه محاسبه  شاخص  معیار ردیف

  -  هزینه بازاریابی و تبلیغات

 :کلی ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده تایجن

شرکت مورد بررسی، براي دوره سه سال قبل از واگذاري  92نتایج کلی حاصل از اجراي مدل ارزیابی عملکرد براي 

  باشد.، به شرح زیر میمعیارهاي مدلهاي پس از واگذاري از نظر امتیازات کسب شده براي و همه سال

 55  را تجربه نموده و امتیاز کل شرکتها در این » سودآوري«امتیاز معیاردرصد شرکتهاي مورد بررسی رشد

 .درصد افزایش داشته است 12 بعد از واگذاريمعیار 

 50  د.انرشد داشته» تسهیالت«امتیاز معیار درصد شرکتها از نظر  

 55  مامی اند و امتیاز ترشد مثبت داشته »يوربهره«امتیاز معیار درصد شرکتها در سالهاي بعد از واگذاري در

 .درصد رشد داشته است 8 معیارشرکتهاي مورد بررسی در این 

  افزایش یافته استدرصد شرکتها  52» سرمایه«امتیاز معیار. 

 53  معیاراین  اند و امتیازارتقاء وضعیت داشته» توسعه فعالیت«امتیاز معیار درصد شرکتهاي مورد بررسی در 

  درصد رشد کرده است. 4تهاي مورد بررسی براي همه شرک

 

(زیرمعیارهاي) مدل مورد نظر نیز تغییر امتیازات زیر براي شرکتهاي مورد ارزیابی  يهمچنین در مورد شاخص ها

  قابل توجه است:

  مجموع در همچنین  .درصد از شرکتهاي مورد ارزیابی افزایش داشته است 60» وري کلبهره«امتیاز شاخص

 .شوددرصد افزایش مشاهده می 15شرکتها  این شاخص براي امتیازات

 64 کاهشی  شرکتهادرصد از  4 در خود را افزایش دهند و» فروش کل«شاخص اند درصد شرکتها توانسته

شاهد رشد  براي شرکتها، امتیاز این شاخص پس از واگذاري در این شاخص مالحظه نمی شود. مجموع

 .درصدي بوده است 26

  است کاهش نیافته درصد شرکتها افزایش داشته و یا 57 در از بدهی» هزینه مالی سهم«امتیاز شاخص. 

 61  رشد داشته و یا تغییري از این لحاظ » سهم تسهیالت از بدهی«شاخص از لحاظ امتیاز درصد از شرکتها

 .اندنسبت به قبل از واگذاري نداشته

   کاهش نداشته است.درصد از شرکتها بهبود یافته و یا  64در » جذب تسهیالت جدید«شاخص امتیاز 

  درصد از شرکتها بعد از واگذاري افزایش یافته و یا کاهش نیافته است. همچنین  86» سرمایه«امتیاز شاخص

 دهد.درصد رشد را نشان می 37مجموع امتیاز این شاخص براي شرکتهاي مورد بررسی 
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  53  اند.رشد امتیاز داشته» بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام«درصد از شرکتها از لحاظ شاخص 

 58  درصد تغییري در این شاخص  5خود را بهبود داده و » وري انرژيبهره«درصد از شرکتها امتیاز شاخص

 اند.نداشته

  حداقل کاهش نداشته است. درصد از شرکتها افزایش یافته و یا  91در » ارزش صادرات«امتیاز شاخص

 درصد افزایش داشته است. 79همچنین مجموع امتیاز این شاخص در  شرکتهاي مورد بررسی 

 57 اند و مجموع امتیاز شرکتها در این خود را بهبود داده» وري سرمایهبهره«درصد از شرکتها، امتیاز شاخص

 درصد رشد داشته است. 17شاخص، پس از واگذاري، 

  کاهش درصد از شرکتها بعد از واگذاري افزایش یافته و یا  75 در »هزینه بازاریابی و تبلیغات«امتیاز شاخص

 .ه استنیافت

  امتیاز  . همچنین مجموعدرصد از شرکتها رشد مثبت داشته است 54در » وري نیروي کاربهره«امتیاز شاخص

 .درصدي بوده است 6پس از واگذاري شاهد رشد  براي کل شرکتها  این شاخص

 59  اند و مجموع امتیاز این خود را افزایش داده» کارایی سود«امتیاز درصد از شرکتها بعد از واگذاري

 .درصد رشد داشته است 15شرکتها در شاخص مذکور، 

  کاهش داشته و یا  درصد از شرکتها افزایش 53در »  از محل آورده نقدي افزایش سرمایه«شاخص امتیاز

 .است نداشته

  درصدي  22سازي رشد داشته است و رشد درصد شرکتها پس از خصوصی 58» سود خالص«امتیاز شاخص

 .در امتیازات این شاخص براي کلیه شرکتهاي مورد ارزیابی قابل مشاهده است

  ها ناشی از فروش اییاست. رشد بازده دار یافتهدرصد شرکتها رشد  54» هايداراییبازده «امتیاز شاخص

درصدي در  10موجود شرکتها بوده است که منجر به افزایش  يدارایی غیر مولد و استفاده بهینه از داراییها

 ت.مجموع امتیازات این شاخص شده اس

 59  زایش خود را اف» بازده حقوق صاحبان سهام«امتیاز شاخصدرصد از شرکتها با اعمال سیاستهاي مدیریتی

. همچنین مجموع است ري کاهش نداشتهدرصد از شرکتها این بازده نسبت به قبل از واگذا 2 اند. درداده

 .درصد رشد داشته است 12 امتیازات این شاخص براي  کل شرکتها پس از واگذاري 

 درصد از شرکتها تغییري از  1درصد شرکتها افزایش داشته و  51 در »حاشیه سود خالص«امتیاز شاخص

ن شاخص براي شرکتهاي مورد بررسی قابل مشاهده یدرصدي امتیاز ا 4رشد همچنین اند. این لحاظ نداشته

 ت.اس

  نداشته است.  رییدرصد شرکتها تغ 2و در  شیدرصد شرکتها افزا 66در » هاارزش کل دارایی«امتیاز شاخص

 .ها براي شرکتهاي مورد بررسی قابل تأمل استدرصد افزایش در امتیاز ارزش کل دارایی 51
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  است کاهش نیافتهدرصد از شرکتها افزایش داشته و یا  61 در »مالیات پرداختی«امتیاز شاخص. 

 87  اند و یا حداقل کاهشی در خود را افزایش داده» هزینه تحقیق و توسعه«امتیاز شاخص درصد از شرکتها

 اند.این هزینه نداده

هاي عملکردي براي مجموع شرکتهاي مورد ري از شاخصعالوه بر موارد فوق، نتایج حاصله نشان دهنده بهبود بسیا

  گردد.باشد؛ که در ادامه به برخی از آنها اشاره میبررسی، از جمله میزان فروش، سود، مالیات پرداختی و ... می

  میلیارد ریال در سالهاي  35،193مجموع  شرکتهاي مورد ارزیابی، از "سود عملیاتی"میانگین ساالنه متغیر

میلیارد ریال در سالهاي بعد از واگذاري افزایش یافته است. بدین ترتیب این  67،650اگذاري به قبل از و

 درصد براي مجموع شرکتهاي مورد بررسی رشد داشته است.  23/92متغیر به میزان 

  میلیارد ریال براي سالهاي  18،064مجموع شرکتهاي ارزیابی شده، از  "سود خالص"میانگین ساالنه متغیر

میلیارد ریال براي سالهاي پس از واگذاري افزایش  31،156درصد رشد به  72ل از واگذاري با بیش از قب

 یافته است.

   میلیارد ریال فروش  186،362مجموع شرکتهاي ارزیابی شده در سالهاي قبل از واگذاري به طور میانگین

میلیارد ریال رسیده  389،758واگذاري به درصد رشد در سالهاي بعد از  109اند که این رقم با بیش از داشته

 است.

  میلیارد ریال در  356،164براي کلیه شرکتهاي مورد ارزیابی از  "هامجموع دارایی"میانگین ساالنه متغیر

میلیارد ریال در دوره بعد از واگذاري افزایش یافته است که نشان دهنده  679،805دوره قبل از واگذاري به  

 باشد.دي میدرص 90رشد بیش از 

  کلیه شرکتهاي ارزیابی شده در دوره قبل از واگذاري،  "حقوق صاحبان سهام"میانگین ساالنه متغیر

درصد رشد به  58میلیارد ریال بوده که این میزان براي سالهاي پس از واگذاري با بیش از  170،093

 میلیارد ریال افزایش یافته است. 270،058

  میلیارد ریال در سالهاي  580مجموع شرکتها از  "یش سرمایه از محل آورده نقديافزا"میانگین ساالنه متغیر

میلیارد ریال در سالهاي بعد از واگذاري افزایش داشته است؛ که نشان دهنده  1،062قبل از واگذاري به 

 باشد.درصدي می 83رشد 

  در سالهاي قبل از واگذاري مجموع شرکتهاي مورد ارزیابی   "مالیات پرداختی "میانگین ساالنه متغیر

میلیارد ریال  9،334درصدي در سالهاي بعد از واگذاري به  40میلیارد ریال بوده است که با افزایش  6،569

 ارتقاء یافته است.
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  نظارت برعملکرد بنگاههاي واگذار شده  -4-4

  امالك فرآیند صدور مجوز اخذ تسهیالت و ثبت صورتجلسات و نقل و انتقال اموال و -4-4-1 

 ،در چارچوب مصوبات هیأت واگذاريو  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 25ماده  )ب(اجراي بند  راستاي در    

توسط سازمان خصوصی  1396طی سال بنگاههاي در حال واگذاري  وصورت کنترلی بنگاههاي واگذار شده به اسامی

اد بنابر مف. ه استگردیداعالم  ایران جمهوري اسالمیبه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک مرکزي  سازي

جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره ثبت صورت گردیدهسازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف ماده فوق الذکر

 سازي انجامخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیاو همچنین نقل و انتقال اموال و امالك بنگاههاي مزبور را پس از 

بانک مرکزي موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصی و دولتی، همچنین  دهد

ي سازاعطاي هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگاههاي مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی

ه و تعداد مجوزهاي صادره در سال با توجه به مراتب فوق مجوزهاي صادره به تفکیک عنوان مجوز صادر .نماید

  می باشد. )24شماره (به شرح جدول  1396

  1396): عنوان و تعداد مجوز هاي صادره در سال 24جدول شماره (

عملکرد سال   عنوان مجوز صادره  ردیف

1396  

  247  ثبت صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکتهاي واگذار شده  1

صدور مجوز فروش، ترهین، توثیق و اجاره یا حق واگذاري و حق انتفاع دارایی هاي ثابت   2

  شرکتهاي واگذار شده 

146  

  82  اعطاي مجوز اخذ هرگونه تسهیالت بانکی براي شرکتهاي واگذار شده  3

  475  1396مجموع مجوزهاي صادره در سال 

  پیگیري وصول اقساط معوق و سررسید شده -2 -4-4

 و وضعیت سود) 25به شرح جدول  شماره ( 1396اقساط سررسید شده، معوق شده و وصول شده در سال  مجموع

  می باشد . ) 26به شرح جدول  شماره ( 1396سهام عدالت متعلق به دولت در سال 

  (ارقام به میلیارد ریال) ): وضعیت اقساط سررسید شده و وصول شده25جدول شماره (

شدهوصول  جمع اقساط عنوان  معوق امهال شده 

1396اقساط سررسید شده سال   55,960 37,201 14,729 4,030 

30/12/1395اقساط معوق درتاریخ   5،407 1,148 30 4,229 
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30/12/1395اقساط امهال شده در تاریخ   32،310 12,238 18,768 1,304 

 9,563 33,527 50,587  93،677 جمع

  

  

  (ارقام به میلیارد ریال) سهام عدالت متعلق به دولت): جدول وضعیت سود 26جدول شماره (

   سی ویژه از شرکتهاي واگذار شدهزربا -3 -4-4

مورخ  ه/143/2/89در اجراي مفاد اصالحیه دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري موضوع مصوبه شماره    

به منظور جلوگیري از نقض  ،دستورالعمل مذکور 3هیات واگذاري و باالخص موارد مصرح در ماده  17/5/1389

سازمان خصوصی ؛ تعهدات خریداران و در اجراي تعهدات مندرج در قرارداد واگذاري توسط شرکتهاي واگذار شده 

رأساً و یا با استفاده از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا در سازي 

ورد مبر اساس سر فصل هاي ذیل بنگاهها و یا شرکتهاي واگذار شده را  ،موارد خاص کارشناسان رسمی دادگستري

  نماید:ازرسی قرارداده و اعمال نظارت میب

  بنگاهها نیمالک و شرکتها سهامداران بیترک رییتغ -1

 .رهیمد ئتیه اعضاي راتییتغ  -2

 .بنگاه تیفعال موضوع در رییتغ ای شرکت اساسنامه راتییتغ -3

 .اساسنامه چارچوب از خارج شرکت فعالیت -4

 هرگونه و رکاربريییتغ اجاره، ق،یتوث ن،یتره صلح، هبه، واگذاري، ل،یتحص فروش، و دیخر هرگونه -5

 .شده واگذار شرکت ای و بنگاه ثابت هايییبالعوض دارا معامالت

 .قانونی بازرس و حسابرس انتخاب -6

 وصول شده سود مصوب عنوان 
اسناد 

 دریافتنی

 افزایش سرمایه

 مانده

 ثبت نشده ثبت شده

 12،988  6،911  328  0  12،281  32،508 کل سود سهام سررسید شده

 0  0  0  0  19 19 کل سود سهام سررسید نشده

  12،988  6،911  328  0  12،300 32،527 جمع
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 .سازيی خصوص سازمان به یقانون بازرس و حسابرس گزارشات و یمال صورتهاي ارسال -7

 به یعموم مجامع به رهیمد ئتیه گزارشات نیهمچن و یعموم مجامع و رهیمد ئتیه صورتجلسات ارسال -8

 .سازيی سازمان خصوص

 .پرسنل دستمزد و حقوق پرداخت -9

 واگذاري. قرارداد در مندرج یدولت ونید فیتکل نییتع ای بازپرداخت  -10

 و بنگاه تعهدات و نیتضام نیهمچن و هیسرما و پول بازار از یمال نیتام هرگونه و یمال التیتسه افتیدر -11

 .ثالث اشخاص درقبال شرکت ای

 .شرکت علیه و له شکایات و دعاوي -12

 .شرکت ای و بنگاه منافع برخالف رمتعارفیغ معامالت نیهمچن و وابسته اشخاص با معامالت -13

 .شرکت ای و بنگاه کارکنان عدادت -14

 .شرکت ای و بنگاه دیتول زانیم کاهش -15

 .شرکت ای و بنگاه تیفعال مجوزهاي و پروانه ها تیوضع -16

  .سازيی خصوص سازمان صیتشخ به موارد ریسا -17

منعقد می نمایند در بازه هاي شش ماهه و در موارد خصوصی سازي بازرسان موظفند طی قراردادي که با سازمان 

سرفصل هاي فوق الذکر مورد  خاص به تشخیص سازمان در دوره هاي کوتاهتر شرکتهاي واگذار شده را بر اساس

 1396با توجه به مراتب فوق در نیمه اول سال  .بازرسی قرار داده و گزارش کتبی خود را به این سازمان ارایه نمایند

محترم  تأهی 05/12/1396 مورخ جلسه در تهیه و نهایی گزارشدریافت شده و  ویژه بازرس از گزارش 56 تعداد

  واگذاري ارایه شده است.

که فرایند مربوط از طریق بازرس منتخب در  شده اندشرکت مشمول بازرسی  48تعداد نیز  1396در نیمه دوم سال 

  دست اقدام می باشد.  

  پیگیري پرونده هاي حقوقی مرتبط با خصوصی سازي -4-5

  به شرح زیر می باشد:  1396اقدامات مربوط طی سال 

در مراجع مختلف قضایی به و مرتبط با خصوصی سازي مورد دعوا ناشی از اختالف در واگذاریها  53تعداد  -1

بعنوان خواهان علیه خریداران طرح دعوي نموده و در خصوصی سازي مورد سازمان  7ثبت رسیده که از این تعداد 
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 وسطتتهیه دادخواست یا الیحه دفاعیه  الزم نظیراقدامات که  ،مورد بعنوان خوانده طرف دعوا  قرار گرفته است 46

  این سازمان انجام پذیرفته است.نمایندگان حقوقی 

سازمان صادر این مورد علیه  5و فقط خصوصی سازي مورد به نفع سازمان  61 ه،مورد رأي صادر 66تعداد  از -2

  .است داشتهمالی جنبه مورد  2که صرفاً  ،شده است

ت و سایرین به خواسته الزام به ثبخصوصی سازي مللی عمران رضوي به طرفیت سازمان در دعوي شرکت بین ال-3

مورخ  9309970227900058اصالح اساسنامه شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس که برابر دادنامه شماره 

امه دادگاه عمومی حقوقی تهران که حکم به الزام سازمان به ثبت اصالح اساسن 19صادره از شعبه  31/01/1393

تجدید نظر استان تهران و  10پس از اعتراض سازمان به این حکم و ارجاع به شعبه  ،مهاب قدس صادر شده بود

صادره از شعبه  28/05/1396مورخ  9609970221000636دفاعیات مستند و مستدل سازمان، برابر دادنامه شماره 

دعواي شرکت بین المللی عمران رضوي صادر  تجدید نظر ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به بطالن 10

  شده و قطعی گردید.

در پرونده دعوي این سازمان به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی شهرستان شاهرود و اداره ثبت اسناد و امالك -4

ز ا شهرستان شاهرود و شرکت ذغال سنگ البرز شرقی به خواسته الزام به رفع بازداشت از پالکهاي ثبتی منتزع شده

دارایی شرکت ذغال سنگ البرز شرقی و واگذار شده به شهرداري شاهرود، با عنایت به دفاعیات موثر و قانونی این 

دادگاه عمومی حقوقی  21صادره از شعبه  21/03/1396مورخ  9609970228100272سازمان، طی دادنامه شماره 

  وصوف صادر و قطعیت یافت.تهران حکم به نفع سازمان مبنی بر رفع بازداشت از پالکهاي م

قانون  44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل » 17«ماده » 2«در راستاي اجراي تبصره سازمان خصوصی سازي  -5

اساسی، علیه مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکت آلومینیوم المهدي و طرح هرمزال شکایت کیفري نموده است که 

 960001بایگانی  9609982126100001جرایم اقتصادي تحت کالسه  پس از ارجاع در شعبه اول بازپرسی دادسراي

  در جریان رسیدگی قرار دارد.

، از نظر تعداد6139پیگیري دعاوي واگذاري سال  -)72جدول شماره (  

 

 آراء علیه سازمان آراء له سازمان صادره تعداد آراء خوانده سازمان خواهان سازمان دعاوي آغاز
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53 7 46 66 61 5 

  و مدیران بنگاههاي واگذارشده  واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان -4-6 

) قانون اساسی و طبق آیین نامه اجرایی 44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (20) ماده (3در راستاي اجراي تبصره (    

) قانون مذکور، به منظور جذب کارگران، کارکنان 40) بند (الف) ماده (8موضوع جزء (» نحوه واگذاري سهام ترجیحی«

وري بنگاههاي قابل واگذاري، میزان و نحوه واگذاري سهام ش بهرهو مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد و با هدف افزای

ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران بنگاهها، تعیین شده است. براساس آئین نامه مذکور، فروش سهام ترجیحی به 

رین مبلغ ) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري تا سقف ده برابر میانگین شش ماهه آخ%5میزان حداکثر پنج درصد (

حقوق و مزایاي مستمر دریافتی متقاضیان بر اساس احکام حقوقی آنان با قیمت پایه واگذاري، به ازاي هر نفر، تمامًا 

صورت اقساط ده ساله مساوي سالیانه بدون پرداخت سود فروش اقساطی، مجاز دانسته شده است. بنابراین سازمان به

شرکت مورد  4نفر از کارگران و کارکنان  610به  1396، در سال سازي در راستاي انجام وظایف محولهخصوصی

  به صورت ترجیحی واگذار نموده است.  میلیارد ریال، 131 سهم به ارزش 22,678,386واگذاري، 

ی هایهاي مورد واگذاري از مزیتالزم به ذکر است براساس این نوع واگذاري، کارگران، کارکنان و مدیران شرکت

  بهره مند می گردند:به شرح ذیل 

  ساله (در اولویت اول این وام از سود  10برخورداري از یک وام معادل ارزش سهام خریداري شده با اقساط

 سهام متعلق به کارگران، کارکنان و مدیران کسر خواهد شد) 

 باشد)سازي میدریافت سود سالیانه سهام (با وجود اینکه این سهام در وثیقه سازمان خصوصی  

سازي در واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان توجه به مطالب مذکور عملکرد سازمان خصوصیبا 

  ) خالصه نمود.28توان به شرح جدول شماره (را می 1396و مدیران در سال 

  

1396سازي در واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران بنگاهها در سال ): عملکرد سازمان خصوصی82جدول شماره (  

 تعداد/ارزش واحد شرح

 سهم تعداد سهام واگذار شده
 

22,678,386 

 610 نفر اندتعداد کارکنانی که صاحب سهم شده
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 37,178 سهم سرانه دریافتی کارکنان و مدیران

 131,175,389,459 ریال  (به قیمت پایه) واگذار شده ارزش سهام

 215,041,622 ریال  سرانه دریافتی کارکنان و مدیران

و تحقق  کشور کل 1396 سال بودجه قانونعملکرد سازمان خصوصی سازي در راستاي  -4-7

  اهداف درآمدي 

  کشور کل 1396 سال بودجه قانونعملکرد سازمان خصوصی سازي در راستاي  -4-7-1

 ) موضوع:  کشور کل 1396 سال بودجه قانون) ماده واحده 2جزء (الف) تبصره 

) قانون اساسی از 44) بند (د) سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (2هاي دولتی موضوع جزء (مصارف مربوط به واگذاري بنگاه

و نهادهاي عمومی غیردولتی از محل  به بخشهاي خصوصی و تعاونی دولتبدهی و پرداخت  ) این قانون13شماره (طریق جدول 

-) بند (د)  سیاست2الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکتهاي دولتی به استثناي موارد مندرج در جزء (واگذاري سهام و سهم

  ) این قانون18ریق جدول شماره (از ط ) قانون اساسی44هاي کلی اصل چهل و چهارم (

  باشد:به شرح زیر میدر راستاي حکم مذکور،  1396اقدامات انجام شده طی سال 

  ــرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداري و  15،358از مبلغ ــهم الش ــهام، س میلیارد ریال مربوط به فروش س

 10،809) و 1هاي گروه (میلیارد ریال متعلق به بنگاه 4،550)، 2) و (1مدیریت دولت در بنگاههاي گروه (

   باشد.) می2هاي گروه (میلیارد ریال مربوط به بنگاه

 میلیارد ریال به حســابهاي مختلف خزانه به شــرح زیر  69،311ها مبلغ از محل منابع حاصــل از واگذاري

  شده است:و یا تهاتر واریز 

شی معادل - سهام  میلیارد ریال بابت 40،725ارز سود  سالهاي قبل و  سهام  ساط و ثمن نقدي فروش  دریافت اق

  310501خزانه)، موضوع ردیف درآمدي  164عدالت به حساب درآمد عمومی خزانه (حساب 

شی معادل - ساب  118ارز شاورزي به ح سهام متعلق به وزارت جهاد ک خزانه،  1375میلیارد ریال بابت واگذاري 

  310515موضوع ردیف درآمدي 

  310502خزانه، موضوع ردیف درآمدي  241میلیارد ریال بابت فروش سال جاري به حساب  606ارزشی معادل -

شی معادل - ساب  ها بیمه و ها بانک سهام باقیمانده واگذاريمیلیارد ریال بابت  3ارز ضوع  1375به ح خزانه، مو

  310801ردیف درآمدي 
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 حسابهاي خاص خزانهمیلیارد ریال به سایر  7،148ارزشی معادل -

  بابت تهاتر میلیارد ریال  20،711ارزشی معادل -

  

 ) موضوع کشور کل 1396 سال بودجه قانون ) ماده واحده2جزء (ب) تبصره : 

 1396) در مورد شرکتهاي در حال واگذاري در سال 2) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (4رعایت ماده (

توسط شرکتهاي  صورت یک دوازدهم در هر ماهعلی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهواریز مالیات موضوع 

 1396در حال واگذاري سال 

 مورخ 26395/10 شماره ،08/12/1396 مورخ 3031 شماره ،21/01/1397 مورخ 761 شماره نامه هاي طی

 17947/10 شماره ،07/09/1396 مورخ 20359/10 شماره ،07/10/1396 مورخ 23107/10 شماره ،04/11/1396

 شماره ،13/06/1396 مورخ 13281/10 شماره ،04/07/1396 مورخ 15114/10 شماره ،08/08/1396 مورخ

 عنوان 09/03/1396 مورخ 5172/10 شماره و 14/04/1396 مورخ 7996/10 شماره ،16/05/1396 مورخ 10814/10

 سهام میزان وضعیت آخرین کشور کل داري خزانه و مالی نظارت معاونت رونوشت کشور، مالیاتی امور سازمان

  .است شده اعالم 1396 سال واگذاریهاي برنامه در موجود بنگاههاي در دولت باقیمانده

 ) موضوع: کشور کل 1396 سال بودجه قانون ماده واحده) 3جزء (د) تبصره 

) این قانون در جهت جذب نیروهاي 18منابع جدول شماره ( میلیارد ریال به وزارت امور خارجه از محل 2،000اختصاص مبلغ  

  1396انسانی و سرمایه هاي ایرانیان مقیم آمریکا در سال 

میلیارد ریال به  606از محل واگذاري سهام بنگاههاي واگذارشده در سال مذکور،  1396طی دوازده ماهه سال 

ایان ذکر است تخصیص منابع حاصل از ، واریز شده است. ش310502حساب خزانه، موضوع ردیف درآمدي 

  می باشد. قانون بودجه بر عهده خزانه داري کل کشور )18) جدول شماره (19واگذاري در راستاي ردیف (

  موضوع:  کشور کل 1396 سال بودجه قانونماده واحده  )7تبصره ((ه) جزء 

) جدول 19از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف (تأدیه بخشی از بدهی هاي دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان    فوالد 

  ) این قانون18شماره (

میلیارد ریال به  606از محل واگذاري سهام بنگاههاي واگذارشده در سال مذکور،  1396طی دوازده ماهه سال 

، واریز شده است. شایان ذکر است تخصیص منابع حاصل از 310502حساب خزانه، موضوع ردیف درآمدي 

  می باشد. قانون بودجه بر عهده خزانه داري کل کشور )18) جدول شماره (19اري در راستاي ردیف (واگذ
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   1396تحقق اهداف درآمدي قانون بودجه سال  -4-7-2

هاي دولتی بر اساس مقررات قوانین برنامه سوم ، انتقال وجوه حاصل از فروش سهام شرکت1387لغایت  1380از سال 

گرفته است و توسعه)، صورت می چهارم) قانون برنامه 8سوم و ماده (فصل سوم قانون برنامه 19(ماده توسعه و چهارم 

تخصصی مربوط واریز بر اساس آن درصدي از وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه و درصدي به حساب شرکت مادر

) 2( موضوع تبصره» وجوه حاصل از واگذاري نحوه هزینه کرد«نامه اجرایی شده است. لیکن با توجه به تصویب آیینمی

بایست ، تمام درآمد حاصل از واگذاري می1388قانون اساسی در سال » 44«هاي کلی اصل ) قانون اجراي سیاست29ماده (

  به حساب خزانه واریز شده و در چارچوب احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، هزینه شود. 

درصد تحقق درآمد  ه دریافت و تخصیص درآمدهاي حاصل از واگذاري، بررسیدر این خصوص با عنایت به نحو

  باشد.) می29، به شرح جدول شماره (1396 در سال بینی شده در بودجه در مقایسه با ارزش واریزي به خزانه پیش

               

                                                            1396سال در ها واگذاريسازي در تحقق اهداف درآمدي حاصل از ) :عملکرد سازمان خصوصی29جدول شماره ( 

   (ارقام به میلیارد ریال)

  

موضوع  1396ها در سال واگذاريبینی شده در بودجه براي مانطور که در جدول فوق مشخص شده است درآمد پیشه

میلیارد ریال بوده است؛ در این راستا  105،000معادل  310515 و 310801، 310502، 310501ردیف هاي درآمدي 

می میلیارد ریال  40،725معادل  310501ارزش مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف درآمدي 

خزانه واریز شده است. همچنین در  دیگرمیلیارد ریال نیز به حساب هاي  7،875لغ مذکور در این سال عالوه بر مب باشد.

 مانمیلیارد ریال بدهی دولت با طلب اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت توسط ساز 20،711مبلغ  1396سال 

درصد می  66، 1396سال  ايدرصد تحقق اهداف بودجهخصوصی سازي تهاتر گردیده است. با توجه به موارد یاد شده 

 باشد. 

  ارزش مبالغ واریز شده به حساب هاي خزانه به عالوه تهاتر  تکالیف بودجه

ردیف 

 بودجه اي

310501  

ردیف 

  بودجه اي

310502  

  سایر 

  حساب هاي

  خزانهخاص 

  مجموع

ردیف 

  بودجه اي

310501  

ردیف 

  بودجه اي

310502  

 سایر 

  حساب هاي

  خاص خزانه

  مجموع  تهاتر

درصد 

  تحقق

 

79،000 22،000 4،000 105،000 40،725 606 7،269 20،711 69،311 66%  
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  عملکرد سازمان خصوصی سازي در راستاي پروژه هاي رهپو  -5-7

بهبود در روند «، »تکمیل فرآیند واگذاري سهام بنگاههاي مشمول واگذاري«سه پروژه با عناوین ، 1396در سال 

موریتها، اهداف و أبر اساس برنامه ها، م »سهام عدالت عیطرح توز لیتکم«و  »يمشمول واگذار يهابنگاه يواگذار

اقدامات سازمان خصوصی سازي و منطبق با اسناد باالدستی تبیین گردید و در این راستا پروژه هاي تدوین شده 

ر وزیپس از آن و  (رهپو) تأیید شدامور اقتصادي و دارایی هاي کلیدي وزارت توسط شوراي عالی راهبري پروژه

  .نددر قالب منشور پروژه هاي سازمان خصوصی سازي براي اجرا ابالغ نمودو دارایی محترم امور اقتصادي 

به اعالم وزارت متبوع، امتیاز سازمان  با عنایت به اقدامات انجام یافته پیرامون اهداف و اقدامات تعیین شده؛ و بنا

 19/95و درصد 8/99،  درصد 3/96به ترتیب 1396سازي در اجراي هریک از پروژه هاي مذکور در سال خصوصی

  پیشرفت داشته است. درصد

انجام شده و امید است  1397سازمان خصوصی سازي براي سال  هايپروژه هر یک از الزم به ذکر است بروزرسانی

  آنها شود.اهداف ریزیها و تدابیر اتخاذ شده منجر به تحقق کامل برنامه
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 سازي هاي اجرایی در برابر خصوصیدستگاه مقاومت-5-1

سازي و ایجاد فضاي ملتهب و آلوده علیه هیأت  هاي فراوان در برابر خصوصیبا توجه به وجود مقاومت

سازي به نهادها، خصوصی سازي و همچنین از آنجایی که پاسخگویی سازمان واگذاري و سازمان خصوصی 

م، بعضاً به صدها مکاتبه و هاي انجام یافته و یا در شرف انجاها و افراد حقیقی و حقوقی براي واگذاريسازمان

 سازي و دور شدن دستگویی مانعی بزرگ بر سر راه خصوصی رسد و این پاسخمیگزارش براي یک بنگاه 

سازي و درگیر نمودن آنها در حواشی مربوط است؛ ضمناً با عنایت  یاندرکاران این امر از فرآیند اصلی خصوص

باشد که ارزیابی آن از جهت اي از اقدامات و فرآیندهاي چند الیه و پیچیده میسازي مجموعهاینکه خصوصی 

ا و هگذاري، شرایط مزایده و متقاضیان خرید و امثال آن باید توسط متخصصین امر صورت گیرد و ورود نهادقیمت

هاي عمومی و دیوان عدالت اداري در فرآیند مربوط، هاي غیرتخصصی نظیر نهادهاي نظارتی یا حتی دستگاهدستگاه

شود و از طرفی قانونگذار سازي میفاقد توجیه کارشناسی بوده و بطور جدي موجب اخالل و کندي خصوصی 

) قانون اجراي 30نامه سوم توسعه (تنفیذي در ماده () قانون بر23) تا (20خود به این امر توجه داشته و در مواد (

قانون اساسی)، هیأت داوري متشکل از متخصصین فنی، حقوقی، مالی و اقتصادي را  44هاي کلی اصل سیاست

ها در امر بینی کرده و رسیدگی به کلیه شکایات و اختالفات اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمپیش

ها ا در صالحیت این هیأت قرار داده است، راه حلی به شرح زیر جهت تسریع در امر واگذاريها رواگذاري بنگاه

  گشا باشد: تواند بسیار راهمورد پیشنهاد است که تأیید و ابالغ آن توسط مقام معظم رهبري می

فرهنگی جمهوري  ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و20پیشنهاد: با توجه به اینکه به موجب ماده (

) قانون اساسی، رسیدگی، اظهار نظر 44هاي کلی اصل () قانون اجراي سیاست30اسالمی ایران تنفیذ شده در ماده (

ها در ها در امر واگذاري بنگاهو اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم

است، قوه قضاییه و سایر نهادهاي نظارتی، رسیدگی به شکایات  ) این قانون21صالحیت هیأت داوري موضوع ماده (

  مرتبط با خصوصی سازي و راهکارهاي پیشنهاديبخش پنجم : چالشهاي 
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سازي به عنوان ها را به هیأت مذکور ارجاع کنند و سازمان خصوصی هاي وارده در خصوص واگذاريو اعتراض

  باشد. ها ها صرفًا پاسخگوي سواالت و ابهامات هیأت داوري در مورد واگذارينهاد مجري امر واگذاري بنگاه

  باقیمانده دولت براي عرضه و واگذاريهاي ساختار نامناسب اغلب شرکت -5-2

داراي نیروي کار مازاد، تکنولوژي پایین دولت براي عرضه و واگذاري اغلب شرکتهاي دولتی باقیمانده در سبد     

واگذاري را ضروري هاي مستهلک هستند و این امر لزوم انجام اصالحات ساختاري براي آنها قبل از و دارائی

واند تات ساختاري الزم نمیهاي غیر دولتی بدون انجام اصالحسازد. در واقع واگذاري شرکتهاي دولتی به بخشمی

، فنی، تواند در ابعاد مالیسازي در کشور باشد. اصالح ساختار شرکتها میکننده موفقیت برنامه خصوصیتضمین 

ط ضواب"نامه ی، پس از اخذ مجوز هیأت واگذاري در چارچوب تصویبحقوقی، عملیاتی، مدیریتی و نیروي انسان

ازي سهاي اصلی برنامه خصوصیصورت پذیرد. لذا یکی از مشکالت و چالش "نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها

در کشور، عدم توجه به این مقوله در قوانین بودجه سنواتی و توجه و تأکید صرف به برنامه زمانی و زمانبندي 

  صورت گرفته در خصوص واگذاري شرکتها و تحقق اهداف درآمدي است.

ه سازي، به مقولپیشنهاد: ضروري است در کنار پرداختن به اهداف کمی در نظر گرفته شده در برنامه خصوصی

سازي آنها قبل از واگذاري توجه بیشتري گردد. این امر مستلزم تخصیص مناسب اصالح ساختار شرکتها و آماده

در این خصوص  بع براي اصالح ساختار و همچنین کاهش تعداد شرکتهاي قابل واگذاري در هر سال است. لذامنا

ها و انجام برنامه ها به منظور فراهم آمدن فرصتی براي اصالح روشبایست اصالح دوره زمانی پایان واگذاريمی

   ها در دستور کار قرار گیرد.اصالح ساختار شرکت

 قیمت گذاري سهام چالش هاي-5-3

ي هابورسی بودن اکثریت شرکتخصوصی سازي با آن رو به رو است، غیرفرآیند هایی که از دیگر چالش    

اشد. بها میهاي برخی بنگاهباقیمانده مشمول واگذاري و همچنین در دستور کار قرار گرفتن واگذاري اموال و دارایی

گذاري با استفاده از خدمات یا غیربورسی نه تنها نیازمند قیمت هاي فاقد شخصیت حقوقیواگذاري این بنگاه

جهت ارائه اطالعات و مستندات شفاف ها را بیش از پیش مدیران بنگاه گذاري است، بلکه همراهیکارشناسان قیمت

مان و صرف زکندتر و نیازمند  ،ترها را پیچیدهگذاري این بنگاهنماید. مجموع موارد مذکور فرآیند قیمتضروري می
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دقت بیشتر نموده است. این شرکت ها، اغلب بدلیل زیان ده بودن وارد بورس نشده اند و مطابق آئین نامه توسط 

کارشناسان ارزیابی می شوند. در این روش، اغلب ارزش بازدهی وجود ندارد و شرکت ها با روش هاي دیگري 

الترین قیمت ممکن عرضه می شود در حالیکه شرکت هاي تعیین قیمت می شوند. در نتیجه شرکت فاقد بازدهی با با

 ت تري است عرضه گردیده اند.بسود ده با ارزش بازدهی که قیمت مناس

هاي غیررقابتی توسط کارشناسان رسمی دادگستري از دیگر چالش همچنین تعیین باالترین قیمت و همچنین قیمت

ي وارده از سوي مراجع نظارتی و قضایی بر روي ارکان فشارها"سازي است که اغلب به دلیل  مبتال به خصوصی

لزحمه اارتباط مستقیم قیمت پیشنهادي کارشناسان با حق "و همچنین  " سازيگیر خصوصی ساز و تصمیمتصمیم

  کند. بروز می "دریافتی آنان

  تصویب و ابالغ متن زیر توسط هیأت محترم وزیران:پیشنهاد: 

 ماده "ب"بنگاه مشمول واگذاري از طریق روش بازدهی (سودآوري) در راستاي بند گذاري در صورتی که قیمت«

مورخ  210678/196514/2/63نامه شماره ها موضوع تصویبگذاري بنگاههاي قیمتنامه اجرایی شیوه) آیین2(

گذاري پذیر باشد، هیأت وا) قانون اساسی امکان44هاي کلی اصل (شوراي عالی اجراي سیاست 20/12/1387

می بایستی با اولویت روش مذکور، نسبت ) قانون اساسی 44هاي کلی اصل () قانون اجراي سیاست39موضوع ماده (

 » اقدام نماید. تعیین قیمت پایه بنگاهبه 

  ها از فهرست موارد مشمول واگذاريخروج شرکت-5-4

  اند:شرکت به شرح ذیل از فهرست موارد مشمول واگذاري خارج شده 240تاکنون 

هایی که به موجب مصوبات مجلس شوراي اسالمی و متعاقب آن تصویب هیأت وزیران از فهرست شرکت -5-4-1

  شرکت) 31اند: (خارج شده

 هاي صنعتی ایرانالف) بیست و هشت شرکت مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرك   

  نیروي برق ایرانب) دو شرکت مربوط به شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع    

 ج) یک شرکت مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارایی (پست بانک)   
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  اند: هایی که به موجب موافقت مقام معظم رهبري با درخواست دستگاه اجرایی، از فهرست خارج شدهشرکت-5-4-2

 شرکت) 9(

 الف) هفت شرکت مربوط به سازمان انرژي اتمی ایران   

  به وزارت آموزش و پروش (کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان) ب) یک شرکت مربوط   

  ج) یک شرکت مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران)   

وزیران از فهرست خارج  هایی که بدلیل قرار داشتن بنگاه در خارج از کشور و با تصویب هیأتشرکت-5-4-3

 شرکت) 25(اند: شده

 هاي خارجی ایرانگذاريالف) بیست و دو شرکت مربوط به سازمان سرمایه    

  ب) دو شرکت مربوط به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران    

  ج) یک شرکت مربوط به سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران    

موجب مصوبه هیأت وزیران) داراي حکم خاص بوده و یا هایی که واگذاري اموال دولتی در آن (به شرکت-5-4-4

 )شرکت 36قابل واگذاري نبوده است: (

 الف) بیست شرکت مربوط به شرکت عمران شهرهاي جدید   

  اي)نطقههاي برق مب) شانزده شرکت مربوط به شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروي برق ایران (شرکت   

بدلیل رقابتی نبودن عرضه کاال و خدمات در آن فعالیت و نامشخص بودن قیمت تکلیفی و هایی که شرکت-5-4-5

  )شرکت 82اند: (نحوه تداوم اعمال یارانه در آن بازار و با مصوبات هیأت وزیران از فهرست خارج شده

 هاي توزیع نیروي برق استانی و شهرستانی)الف) سی و نه شرکت مربوط به توانیر (شرکت   

  هاي توزیع گاز استانی و شهرستانی)ب) سی و دو شرکت مربوط به شرکت ملی گاز ایران (شرکت   

  هاي پاالیش گاز و شرکت بازرگانی گاز ایران)ج) یازده شرکت دیگر مربوط به شرکت ملی گاز ایران (شرکت   

از واگذاري کنار گذاشته هایی که با اجازه قانون و در قالب سهم بیست درصدي دولت از بازار، شرکت-5-4-6

 )شرکت 27اند:(شده

 نیروگاه)-هاي تولید نیروي برقالف) شش شرکت مربوط به توانیر (شرکت   

  هاي پاالیش نفت)هاي نفتی ایران (شرکتب) هفت شرکت مربوط به شرکت پاالیش و پخش فرآورده   

  ها ههاي مادرتخصصی و وزارتخانج) چهارده شرکت مربوط به سایر شرکت   



44 
 

هاي فرعی عملیاتی بودن و یا در حوزه سالمت، ها که بنا به دالیلی از جمله شرکتها و فعالیتسایر بنگاه-5-4-7

 شرکت) 30اند: (آموزش و فرهنگ قرار داشتن؛ از فهرست خارج شده

لت، امن دوها از فهرست موارد مشمول واگذاري و بازگشت آنها به دبا توجه به اینکه خروج بسیاري از شرکت

و قانون مربوط، انجام پذیرفته است  ) قانون اساسی و44هاي کلی اصل (بدون توجه به چارچوب و روح سیاست

   هاي کامًال تصدي گرایانه توسط دولت گردیده است،در بسیاري از موارد این خروج موجب انجام مجدد فعالیت

، "5-4-5"هاي موضوع بندهاي ها به ویژه شرکتشرکتهیأت محترم وزیران بررسی امکان برگشت این : پیشنهاد 

فوق، به فهرست موارد مشمول واگذاري را، با قید فوریت و اولویت، در دستور کار قرار  "7-4-5"و "5-4-6"

  .دهد

  ها از فهرست موارد مشمول واگذاريپیشنهاد خروج برخی از شرکت-5-5

، اندعالوه بر اینکه تاکنون تعداد زیادي شرکت مجوز خروج از فهرست موارد مشمول واگذاري را دریافت کرده   

  باشند.دارد که داراي پیشنهاد خروج از این فهرست میوجود  )30جدول شماره (شرکت نیز به شرح  219حداقل 

 واگذاريفهرست موارد داراي پیشنهاد خروج از شمول ) : 30جدول شماره ( 

  جمع کل  تعداد بنگاه  دستگاه ذیربط  وزارتخانه  ردیف

  103  103  هاي بیمه و حمایت کشاورزيصندوق وزارت جهاد کشاورزي 1

و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشورشرکت ساخت  وزارت راه و شهرسازي 2  1 1  

3 
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

  1  ایران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی

6  

  5  سایر

  1  1  شرکت خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی نفت وزارت نفت 4

 وزارت نیرو 5

  31  شرکتهاي آب منطقه اي

  65  شرکتهاي آب و فاضالب  102

  6  سایر

  2  2  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  -  6
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  4  4  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  -  7

  219  219  جمع کل

  

ها با توجه به موارد مذکور، بررسی کارشناسی امر و تأکید هیأت محترم وزیران بر لزوم واگذاري این شرکت

هاي حمایت از سرمایه گذاري در بخش کشاورزي زیر شرکت صندوق 102مورد پیشنهاد است. الزم به ذکر است 

شرکت وابسته به بانک  2آبفاي وابسته به وزارت نیرو و شرکت  34مجموعه وزارت جهاد کشاورزي و همچنین 

باشند. بنابراین با توجه به تعریف قانون، انتقال این درصد سهام متعلق به دولت می 49مرکزي، داراي حداکثر 

هاي ها از جمله شرکتبرخی از این شرکت هاي اقتصادي موضوعیت ندارد. ضمناً ) فعالیت3ها به گروه (شرکت

  دهند.هاي تصدي گرایانه انجام میفعالیت ي جمهوري اسالمی ایران نیز کامالًبه سازمان صدا و سیماوابسته 

  هاي واگذاري همچون مذاکره یا واگذاري تعهديپرهیز در استفاده از سایر روش-5-6

د با ) قانون اساسی، هیأت واگذاري اجازه دار44هاي کلی اصل () قانون اجراي سیاست20به موجب ماده (  

هاي داخلی یا خارجی، نسبت به فروش بنگاه از طریق مزایده و متعاقباً مذاکره فروش بنگاه از طریق بورسترجیح 

) این ماده نیز هیأت واگذاري مجاز است نسبت به واگذاري بنگاه از طریق 2ضمناً به موجب تبصره ( گیري نماید.تصمیم

هاي دو نوبت مزایده و عدم وجود خریدار؛ اتخاذ تصمیم کند. عالوه بر این واگذاري شرکتمذاکره، پس از برگزاري 

هاي نامشهود هاي فیزیکی و مالی محدودي هستند و ارزش شرکت عمدتاً داراییداراییمشاور و دانش پایه که داراي 

 باشد نیز از طریق مذاکره مجاز است.می

اله اخیر هیچ گاه از این فرصت قانونی جهت واگذاري استفاده نشده هاي مذکور طی شش سلیکن با وجود مجوز

تکنولوژي "، "نیروي کار مازاد"هاي باقیمانده فهرست موارد مشمول واگذاري داراي است؛ حال آنکه اغلب شرکت

  هستند.  "هاي فراوانبدهی"و  "هاي مستهلکدارایی"، "پایین

هایی یوهشها و بهبود شرایط آنها با واگذاري از طریق شرکت تشویق بخش خصوصی جهت حضور در این پیشنهاد:

تعهد از خریدار)، راهکارهایی است  اخذ برابر در قیمت حداقل به (واگذاري همچون مذاکره و یا واگذاري تعهدي

  که تأکید هیأت محترم وزیران در انجام آنها، راهگشاي بسیاري از مشکالت مربوط به خصوصی سازي است.
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  سازي وجود نگاه درآمدي به خصوصی-5-7

سازي کشور در واقع همان اهداف مندرج در سیاستهاي ابالغی مقام از بعد نظري اهداف مترتب بر برنامه خصوصی

باشد؛ لیکن در بعد اجرا، این اهداف بیشتر و غالباً به اهداف ) قانون اساسی، می44معظم رهبري پیرامون اصل (

نگاهی به قوانین بودجه سنواتی به صراحت مؤید این ادعا است. بر اساس قوانین مذکور، درآمدي معطوف شده است. 

بینی شده را گردد تا با واگذاري تعدادي از شرکتهاي مشمول واگذاري، درآمدهاي پیشهر ساله دولت موظف می

ببی گردد؛ لیکن نباید مسوب میریزي محستأمین و به خزانه واریز نماید. این امر اگرچه به تحقیق از الزامات برنامه

سازي و تمرکز صرف بر این هدف و در نتیجه تعجیل و شتاب در امر براي انحراف از اهداف واقعی خصوصی

  ها گردد. موضوعی که بدون شک با اهداف اجراي این قانون قرابتی ندارد. واگذاري

اب سازي در قوانین بودجه سنواتی اجتنوصیپیشنهاد: مقتضی است از تمرکز صرف بر مقوله درآمدزایی برنامه خص

   و بر اهداف اصلی مترتب بر برنامه مذکور تمرکز صورت پذیرد.

 پذیر از سهام عدالتعدم برخورداري بسیاري از اقشار آسیب -5-8

چارچوب اولیه طراحی شده جهت اجراي طرح توزیع سهام عدالت و شناسایی مشمولین منجر به جاماندن 

  تعدادي 

  پذیر از شمول این طرح و برخورداري از نتایج حاصل از آن شده است. اقشار آسیباز 

اي به شرح زیر وزارت امور اقتصادي و دارایی را مکلف نماید با پیشنهاد: هیأت محترم وزیران طی مصوبه

ل ن از نتایج حاصاجرایی، بستر الزم را جهت شناسایی این قبیل افراد و برخورداري آنا هايهمکاري سایر دستگاه

  از طرح فراهم نمایند:

-پذیر از مزایاي سهام عدالت موضوع فصل ششم قانون اجراي سیاستبه منظور برخورداري کلیه اقشار آسیب«

) قانون اساسی؛ و در راستاي سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، 44هاي کلی اصل (

هاي اجرایی ذیربط، ظرف مدت یک سال، مکلف است با همکاري سایر دستگاهوزارت امور اقتصادي و دارایی 

باشند نسبت به شناسایی افراد جامانده از شمول طرح توزیع سهام عدالت که جزء شش دهک پایین درآمدي جامعه می

  »راهم نماید.اقدام نموده و شرایط واگذاري سهام عدالت و انتقال منافع ناشی از آن به این گروه از افراد را ف
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 هاي تعاونی شهرستانی سهام عدالتبالتکلیفی شرکت-5-9

) قانون 44هاي کلی اصل (در چارچوب اجراي طرح توزیع سهام عدالت و بر مبناي قانون اجراي سیاست

اي طرح توزیع سهام عدالت به شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت تشکیل شده تا در فرآیند اجر 343اساسی، 

بازوي  1394تا  1385هاي هاي مذکور که عمدتاً طی سالنام مشمولین همکاري نمایند. شرکتشناسایی و ثبتویژه 

نفر  800حدود اند، داراي رفتهسازي در ثبت نام مشمولین طرح سهام عدالت به شمار میاجرایی سازمان خصوصی 

شاغل هستند؛ لیکن طی چند ساله اخیر به دلیل توقف فرآیند شناسایی مشمولین و همچنین ساماندهی طرح موصوف 

هاي تعاونی شهرستانی سهام سازي، عمالً ارتباط کاري شرکتاز طریق سامانه طراحی شده توسط سازمان خصوصی 

 ها کماکان پاکه چارچوب حقوقی این تعاونیعدالت با فرآیند اجرایی طرح مذکور کمرنگ شده است؛ حال آن 

   باشد.برجا می

مورخ  130667/51100تا زمان تعیین تکلیف الیحه ساماندهی سهام عدالت که طی نامه شماره  :پیشنهاد

مجوز و مقام محترم ریاست جمهوري تقدیم مجلس شوراي اسالمی شده است، هیأت محترم وزیران  18/10/1396

  صادر نماید: حکمی به شرح زیر را

و قبل از آن که به  1394پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی هاي سرمایهمبلغی از منابع سود شرکت«

 سازي قرارهاي ساماندهی طرح مزبور در اختیار سازمان خصوصیشود به عنوان هزینهحساب خزانه واریز شده و می

ده کارکنان شرکت هاي تعاونی شهرستانی سهام عدالت جبران شود. گیرد تا از محل منابع مذکور خدمات انجام شمی

جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکتهاي تعاونی شهرستانی سهام عدالت بابت 

هاي ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوي دولت به تعاونیامور ارجاعی به این تعاونی

  »هاي الکترونیکی خدمات رسانی صورت خواهد پذیرفت.ف، ادامه اجراي طرح در چارچوب سامانهموصو


