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  دولتي و متعلق به دولت شركتهاي واگذاري سهام سازمان خصوصي سازي در عملكرد  -1
  

 شركت به شرح زير 167 ميليارد ريال سهام از 5/298,177، ارزشي معادل 1386در سال 
  : است يا اختصاص يافتهواگذار گرديده

  

 شركت؛ و به شرح زير؛ به بخش خصوصي واگذار 92 ميليارد ريال سهام از 38,051 )الف
  . شركت به صفر رسيده است63گرديده است، از اين تعداد، سهام دولت در 

  

 شركت از طريق بورس و با ارزشي 34از شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي، سهام  •
 ميليارد 23,899ن ارزش، مبلغي معادل از اي.  ميليارد ريال واگذار گرديده است30,600معادل

 درصد به صورت 7 ميليارد ريال معادل 2,134 درصد به صورت يكجا و بلوكي، 78ريال معادل 
 درصد به صورت 15 ميليارد ريال معادل 5/4,567ترجيحي به كاركنان و مديران شركتها؛ و 

  ). بخش اول1نمودار پيوست (تدريجي به عموم مردم واگذار شده است 
 

 شركت از طريق مزايده و با ارزشي 58از شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي، سهام  •
 ميليارد ريال 7,407از اين ارزش، مبلغي معادل .  ميليارد ريال واگذار گرديده است7,451معادل

 درصد به صورت 6/0 ميليارد ريال معادل 43 درصد به صورت يكجا و بلوكي؛ و 4/99معادل 
 1نمودار موجود در پيوست شماره (كنان و مديران شركتها واگذار شده استتدريجي به كار

 ). بخش اول

پس از تخصيص (يابد  اي الزاماً از طريق بلوكي انجام مي هاي مزايده  الزم به ذكر است واگذاري-
 )سهام ترجيحي

  

 .است فته اختصاص يا) سهام عدالت( شركت به بخش تعاوني 39 ميليارد ريال سهام از 232,500 )ب

 :، تعداد مشمولين شناسايي شده جهت دريافت سهام عدالت شاملدر طول اين مدت •
  ؛)مرحله دوم(روستائيان و عشاير  -
 ؛ و)مرحله سوم (كليه دستگاههاي اجراييشاغلين  -

 ،)مرحله سوم(تأمين اجتماعي كشوري و لشگري و بازنشستگان  -

 .نفر رسيده است» 21،000،000«به 
 

از مشمولين اين مرحله  نفر4,500,000به واگذار شده در مرحله اول عدالت جهت تكميل سهام •
همچنين . ريال سهام براي بار دوم، اختصاص يافت 5,000,000 به ازاء هر نفر 1386در سال 

 نفر از مشمولين مرحله دوم و جهت واگذاري سهام به 6,000,000منظور واگذاري سهام به  به
 1386ريال سهام در سال  10,000,000رحله سوم، به ازاء هر نفر  نفر از مشمولين م15,000,000
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  ميليارد ريال سهام گرديد؛ و232,500 تخصيص يافت كه در مجموع منجر به اختصاص
 ميليارد ريال سود ميان مشمولين مرحله اول؛ 45/1,656در طول دوره مورد اشاره، مبلغي معادل  •

 .ه است ريال توزيع گرديد400,000به ازاء هر نفر 
 

) رد ديون دولتبابت ( شركت به بخش عمومي غيردولتي 36سهام از ريال  ميليارد 27,627) ج
  . است اختصاص يافته

  

سازي در سال  جداول و نمودارهاي موجود در صفحات بعد، به وضوح بيانگر عملكرد سازمان خصوصي
  .باشد  در مقايسه با عملكرد سالهاي گذشته مي1386

 
  تساير اقداما -2

 نفر از 25,054هاي قابل واگذاري به    ميليون ريال از سهام شركت2,141,538واگذاري  •
 هاي واگذار شده؛ كاركنان و مديران شركت

 بخش 8 و7 موجود در پيوستهاي شماره هاي  در اين خصوص مقايسه عملكرد اين دوره با سنوات قبل در نمودار
 .است اول نشان داده شده

 اي هيأت عالي واگذاري؛ هانجام وظايف دبيرخان •
 اي ستاد مركزي توزيع سهام عدالت؛ انجام وظايف دبيرخانه •
  دولت؛44اي ستاد مركزي اصل  انجام وظايف دبيرخانه •
  وزارت امور اقتصادي و دارائي؛44اي ستاد اصل  انجام وظايف دبيرخانه •
و حضور در  قانون اساسي 44مشاركت در مراحل تدوين اليحه اجراي سياستهاي كلي اصل  •

 جلسات متعدد تصميم گيري آن در مراجع مختلف؛
 هاي قابل واگذاري؛ و تهيه برنامه زمانبندي جهت انجام واگذاري؛  تهيه بانك اطالعاتي شركت •
 جهت پذيرش آنها در بورس؛ و 44هاي صدر اصل  همكاري در اقدامات آماده سازي شركت •

 ها؛ هاي آماده سازي اين شركت حضور مستمر در كميته
 ها جهت واگذاري؛ آماده سازي و ارزش گذاري شركت •
 ها در بازارهاي داخلي و خارجي؛ و بازاريابي جهت واگذاري شركت •
انجام فعاليتهاي بستر سازي خصوصي سازي شامل فرهنگ سازي و اطالع رساني از طريق  •

 :هاي گوناگون، ازجمله شيوه
  ي؛هاي متعدد تلويزيوني و راديوي امهتهيه برن -
  و توسعه سايت سازمان؛ ولتكمي -
  .برگزاري همايشها و كارگاههاي آموزشي -
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   مقدمه-1
  

عمل آمده و تحوالت  اقدامات بهگير  سازي بيانگر رشد چشم  سازمان خصوصي1386گزارش عملكرد سال 
هاي كلي اصل  فراهم آوردن بستر اجراي سياست. باشد سازي مي  در فرآيند خصوصي عظيم صورت گرفته

هاي جديدي همچون واگذاري سهام بابت رد ديون دولت به   قانون اساسي، پذيرش و انجام مسئوليت44
 در راستاي اجرايي شدن طرح توزيع سهام هاي طلبكار و توسعه و گسترش اقدامات انجام شده دستگاه

گيري اجماعي عمومي در جامعه در مورد  عدالت، به وضوح بيانگر اين واقعيت است كه؛ پس از شكل
 قانون اساسي توسط مقام 44هاي كلي اصل  سياست» ج«سازي؛ كه با ابالغ بند  ضرورت انجام خصوصي

سازي در چارچوبي  ر فراهم گرديده؛ و خصوصيمعظم رهبري شكل گرفت بسياري از بسترهاي اجراي ام
سازي در كشور،  عنوان تنها نهاد اجرايي خصوصي سازي به تر، توسط سازمان خصوصي تر و شفاف مشخص

با اين اميد . اميد است اجراي اين مهم ما را در دستيابي به اهداف عظيم آن ياري رساند. انجام يافته است
) 14(ماده » ه«نامه بند  آئين) 7(و مفاد ماده ) 14(ماده » ج«كاليف بند گزارش پيش رو در راستاي اجراي ت

منظور ارائه به رياست محترم  قانون برنامه چهارم توسعه؛ و به) 9(قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده 
ست ريزي و نظارت راهبردي ريا جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، هيأت عالي واگذاري، معاونت برنامه

پس از . هاي مربوطه، در پنج بخش ارائه گرديده است هاي مادرتخصصي و ساير دستگاه جمهوري، شركت
سازي در واگذاري  اول، بخش دوم اختصاص به عملكرد سازمان خصوصي عنوان بخش ذكر مقدمه حاضر به

 هاي دولتي و متعلق به دولت دارد، بخش سوم نسبت به انعكاس عملكرد سازمان سهام شركت
منظور افزايش  گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به«سازي در راستاي رسيدن به هدف   خصوصي

، از طريق واگذاري سهام عدالت توسط اين سازمان، اختصاص »مشاركت عمومي و تأمين عدالت اجتماعي
سازي  صيدر زمينه خصو» رساني اطالع«و » سازي فرهنگ«بخش چهارم به ساير اقدامات ازجمله . يافته است

هاي ابالغي مقام معظم رهبري در همين محدوده اختصاص داشته و فصل  منظور رسيدن به اهداف سياست به
هاي دولتي و  ها و راهكارهاي پيش روي برنامه واگذاري سهام شركت چالش«پنجم دربرگيرنده برخي از 

   .باشد مي» متعلق به دولت
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هاي  اري و تخصيص سهام شركتسازي در راستاي واگذ عملكرد سازمان خصوصي- 2
   و متعلق به دولتدولتي

 

  1386تعداد و ارزش سهام واگذار شده و تخصيص يافته در سال  -1-2

 ميليـارد ريـال از سـهام        298,178 ارزشـي معـادل      1386سـازي در سـال        در مجموع سازمان خـصوصي    
  :يص داده استهاي دولتي و متعلق به دولت را به شرح ذيل واگذار نموده و يا تخص شركت

  

  5/38,050 ميليون سهم به ارزش تقريبي 9,974 بالغ بر 1386سازي در سال  سازمان خصوصي -الف
 شركت 17 شركت شامل 92هاي دولتي و متعلق به دولت را در  ميليارد ريال از شركت

هاي مادرتخصصي به بخش    شركت زيرمجموعه ساير شركت75زيرمجموعه خود و 
جداول اين بخش بيانگر عملكرد اين سازمان از نظر تعداد و .  استخصوصي واگذار كرده

  :توان به موارد زير اشاره نمود در اين راستا مي. باشد ارزش سهام واگذار شده مي
 

  درصد تعداد سهام 65 شركت به ميزان 34 شركت، سهام 92 از مجموع تعداد 1386در سال  •
ريق روش بورس به بخش خصوصي واگذار ها از ط  درصد ارزش واگذاري80واگذار شده و 

صورت واگذاري سهام در بورس به شيوه تدريجي  ها به  درصد ارزش واگذاري15شده است كه 
هاي مورد  واگذاري به كاركنان و مديران شركت(درصد ارزش آن به صورت ترجيحي  7و 

بورس انجام هاي عمومي در  صورت مزايده صورت واگذاري بلوكي به  درصد به78و ) واگذاري
 ). و نمودار مربوطه2-2 و 2-1جداول (پذيرفته است 

 
 درصد تعداد سهام 35  شركت به ميزان 58 شركت، سهام 92در طول دوره مورد نظر از مجموع  •

در اين بين . ها، به روش مزايده صورت پذيرفته است  درصد ارزش واگذاري20واگذار شده و 
 درصد 6/0رت واگذاري سهام به شيوه بلوكي و صو ها به  درصد ارزش اين واگذاري4/99

) هاي مورد واگذاري واگذاري به كاركنان و مديران شركت(صورت ترجيحي  ارزش آن به
اي، واگذاري تدريجي  هاي مزايده الزم به ذكر است كه در واگذاري. صورت پذيرفته است

  .) و نمودار مربوطه2-2 و 2-1جداول(يابد  سهام به عموم موضوعيت نمي
  

پس از فراهم آوردن بسترهاي عملياتي مربوط به اجرائي شدن طرح توزيع سهام عدالت، در  -ب
هاي قابل واگذاري در   طرح سهام عدالت و آماده سازي سهام شركتمشموالنقالب شناسائي 
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 مشموالنشركت به  39 ميليارد ريال از سهام 232,500، معادل 1386قالب اين طرح، در سال 
  ).2-1نمودار (اختصاص يافت دوم و سوم طرح،  ،مراحل اول

  

هاي دولتي و متعلق به دولت به   با توجه به محول شدن مسئوليت واگذاري سهام شركت-ج
دستگاههاي طلبكار بابت رد ديون دولت، به سازمان خصوصي سازي، اين سازمان در سال 

، به دستگاههاي  ميليارد ريال27,627 شركت به ارزش 36 نسبت به اختصاص سهام 1386
  )2-1نمودار . (مذكور، اقدام نموده است

  
هاي دولتي و متعلق به دولت به بخش  شركتسهام عملكرد سازمان خصوصي سازي در واگذاري ):  2-1(جدول 

 ، بر اساس روش واگذاري 1386خصوصي در سال 

صد تعداد سهام  ارزش-تعداد                 روش واگذاري
در

 

  ارزش سهام
صد )يليون ريالم( 

در
 

  %80 30,599,905 %65 6,525,383,770 بورس

  %20 7,450,598 %35 3,448,333,721 مزايده

 %100 38,050,503%100 9,973,717,491 جمع كل
  

  ، بر اساس 1386ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصي در سال ): 2-2(جدول 
  ) ارزش به ميليون ريال(شيوه واگذاري 

صد بورسروش واگذاري                     ريشيوه واگذا
در

 

صد مزايده
در

 

  %0 0 %15 4,567,500 تدريجي در بورس

  %6/0 43,461 %7 2,133,774 ترجيحي به كاركنان و مديران

  %4/99 7,407,137 %78 23,898,631 بلوكي مزايده اي و بورسي

  %100 7,450,598%100 30,599,905 جمع كل 
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هاي  هاي مأخوذه از شركت سازي از طريق وكالت  مورد گزارش، سازمان خصوصيدر دوره -د
 8مادرتخصصي اقدام به فروش سهام به بخش خصوصي نموده است كه در اين راستا سهام متعلق به 

در اين ميان بيشترين تعداد و ارزش سهام فروش رفته متعلق به . شركت مادرتخصصي واگذار شده است
 درصد تعداد سهام و 4/61ازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با شركت مادرتخصصي س

ها متعلق به سازمان  كه كمترين تعداد واگذاري  درصد ارزش سهام واگذار شده مي باشد درحالي4/74
ها و   درصد تعداد واگذاري01/0اي و شركت خدمات كشاورزي با  راهداري و حمل و نقل جاده

ها،   درصد ارزش واگذاري09/0اگذاريها متعلق به شركت خدمات كشاورزي با كمترين ارزش و
  ). 2-3جدول (باشد  مي

  

  ،1386سال تعداد و ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصي در ): 2-3(جدول 
  تخصصي هاي مادر بر اساس شركت

  ارزش–تعداد 
  شركت مادر تخصصي

صد تعداد سهام
در

 

ارزش سهام 
ميليون (

 )ريال

د
صد

ر
 

  %2/1 470,310 %1/2 207,068,412 ساتكاب

  %4/74 28,314,783 %4/61 6,120,587,086 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

  %12/0 44,938 %3/0 25,753,248 سازمان خصوصي سازي

  %9/1 735,512 %6/5 559,556,417 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

  %2/0 94,689 %01/0 1,013,307 اي  و حمل و نقل جادهسازمان راهداري

  %09/0 34,368 %01/0 505,120 خدمات كشاورزي

  %2/0 84,290 %7/0 69,750,000 توانير

  %7/21 8,271,613 %0/30 2,989,483,901 ملي صنايع پتروشيمي

  %100 38,050,503 %100 9,973,717,491 جمع كل
  

هاي دولتي و متعلق به دولت به   در خصوص واگذاري سهام شركت1386وضعيت تفصيلي عملكرد سال 
  : پيوست اين گزارش ارائه شده است3  تا1شرح جداول شماره 

  

، وضعيت فروش سهام به بخش خصوصي  از طريق بورس و مزايده را درسال )1(جدول پيوست شماره  •
، فهرست )و بلوكيتدريجي، ترجيحي (هاي مادر تخصصي، شيوه فروش  ، به تفكيك شركت1386
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هائي كه سهام مصوب آنها در اثر واگذاري به صفر رسيده است، به همراه شهرستان محل  شركت
 .كند فعاليت هر شركت را  ارائه مي

صورت   آگهي فروش سهام به114، 1386نشانگر آن است كه در سال ) 2(جدول پيوست شماره  •
 مورد مربوط به روش بورس 41زايده و  مورد مربوط به روش م73بلوكي  وجود داشته است كه 

 74هاي آگهي شده جهت واگذاري به اين شيوه، به لحاظ اينكه فقط براي سهام  باشد و از شركت مي
 .شركت متقاضي خريد وجود داشته است، لذا به همين تعداد شركت واگذار گرديده است

، )عرضه شده(كت آگهي شده شر 31 ، بيانگر داليل مربوط به علل عدم فروش3جدول پيوست شماره  •
  .باشد  مي1386در سال 

  1386ها، در سال  واگذاري سهام ترجيحي به كارگران، كاركنان و مديران شركت -2-2

قانون برنامه چهارم توسعه و ) 9(قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده ) 16( باتوجه به ماده 
ان، كاركنان و مديران باتجربه، متخصص و كارآمد و نامه مرتبط با آن، كه با هدف جذب كارگر آئين

هاي قابل واگذاري، فروش سهام ترجيحي به ميزان حداكثر پنج  وري شركت با هدف افزايش بهره
 ريال 50,000,000معادل ( ريال 300,000,000هاي مصوب تا سقف مبلغ  از سهام شركت%) 5(درصد 

 ريال نيز با رعايت سقف بيست برابر حقوق و مزاياي 250,000,000از آن با قيمت ميانگين و حداكثر 
، به ازاي هر نفر، تماماً )مستمر ماهيانه دريافتي از هر يك از واجدين شرايط، با قيمت روز واگذاري

صورت اقساط ده ساله مساوي ساليانه بدون پرداخت سود فروش اقساطي، مجاز دانسته است، سازمان  به
 15( شركت مورد واگذاري 41 نفر از كارگران و كاركنان 25,054 به 1386سازي در سال  خصوصي

  ميليون ريال، 2,141,538 ميليون سهم به ارزش 991، معادل ) شركت مزايده اي28شركت بورسي، 
  . به صورت ترجيحي واگذار نموده است

رد هاي مو الزم به ذكر است كه براساس اين نوع واگذاري، كارگران، كاركنان و مديران شركت
هايي همچون؛ مزيت حاصل از تفاوت بين ارزش سهام واگذار شده و ارزش واقعي  واگذاري از مزيت

در اولويت اول ( ساله 10اين سهام، برخورداري از يك وام معادل ارزش سهام خريداري شده با اقساط 
سود ساليانه و دريافت ) اين وام از سود سهام متعلق به كارگران، كاركنان و مديران كسر خواهد شد

  .گردند مند مي ، بهره)باشد سازي مي با وجود اينكه اين سهام در وثيقه سازمان خصوصي(سهام 
سازي در واگذاري سهام ترجيحي به كارگران، كاركنان و مديران در    عملكرد سازمان خصوصي

 .خالصه نمود) 2-4( به شرح جدول  مي توانرا1386سال 
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انگر اجراي سياست ، بي)2-2نمودار (1386 تا 1380ار شده براي سالهاي مقايسه ارزش سهام ترجيحي واگذ •
ها،  هاي واگذار شده با هدف تأثير گذاري بر بهبود عملكرد شركت كنان از سهام شركتافزايش سهم كار

 .باشد مي

وضعيت تفصيلي سهام ترجيحي واگذار شده، به تفكيك سهام واگذار شده از طريق بورس و مزايده  •
هاي مربوطه، تعداد نفرات برخوردار از سهام، تعداد سهام واگذار شده و ارزش   اسامي شركتمشتمل بر

 .اين گزارش، درج گرديده است) 5(و ) 4(هاي  ترتيب در پيوست روز ميانگين اين سهام، به
  

  ها سازي در واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان و مديران شركت خالصه عملكرد سازمان خصوصي): 2-4(جدول 
  1386در سال 

 ارزش/تعداد واحد شرح

 990,993,238 سهم تعداد سهام واگذار شده

 25,054 نفر اند  كه صاحب سهم شدهكنانيتعداد كار

 39,554 سهم كنان و مديرانسرانه دريافتي كار

 2,141,538 ميليون ريال  )به قيمت روز و ميانگين ( سهام واگذار شده ارزش

  85,476,890  ريال  و مديرانسرانه دريافتي كاركنان 
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    نمودار (2-2): ارزش سهام ترجيحي واگذار شده به كاركنان و مديران، عملكرد مقايسه  اي 1380 لغايت 1386
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واگذاري قطعي سهام به كشاورزان، كارگران و ايثارگران، موضوع باقيمانده وظايف سـازمان              -3-2
  1386 در سال ،مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق

فصل ) 15(موجب ماده  با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق به
قانون برنامه سوم توسعه مبني بر انتقال وظايف باقيمانده از سازمان مذكور به سازمان سوم 

سازي، همه ساله امر آزادسازي سهام اعتباري متعلق به كارگران، كشاورزان و ايثارگران  خصوصي
بر اين اساس طي دوره مورد بررسي تعداد بيش از . رسد سازي به انجام مي توسط سازمان خصوصي

سازي به ارزش تقريبي    شركت زير مجموعه سازمان خصوصي69يليون سهم از سهام  م1/97
  . ميليون ريال به صورت تحويل قطعي به كارگران، ايثارگران و كشاورزان، واگذار گرديد659,687

  

سازي در واگذاري قطعي سهام به كشاورزان،  در اين راستا عملكرد سازمان خصوصي •
  .درج گرديده است) 6( در پيوست شماره 1386ال كارگران و ايثارگران، در س

  1386تحقق اهداف درآمدي بودجه سنواتي و عملكرد واگذاري سهام در سال  -4-2

شود،  سازي كه معموالً به آن زياد استناد مي هاي ارزيابي عملكرد سازمان خصوصي يكي از شاخص
منظور انجام اين امر، شاخص  باشد كه به هاي سنواتي مي ارزيابي تحقق اهداف درآمدي بودجه

بيني شده در بودجه، بهترين شاخص جهت  ها به درآمد پيش هاي خزانه از واگذاري نسبت وصولي
ها در هر سال با وصولي خزانه همان  باشد اما از آنجائيكه ارزش واگذاري دستيابي به اين امر مي

  :دليل سال، به
، كه )سهام بلوكي(اقساط  نقد و) سهام عدالت(ساط صورت كامالً اق ها به انجام بسياري از واگذاري •

 گردد؛ و موجب وصول برخي از ارقام فروش در سنوات آتي مي

 فصل سوم قانون برنامه سوم 19براساس ماده (تخصيص درصدي از درآمد حاصل از واگذاري  •
 1هاي مادرتخصصي، به شركت)  قانون برنامه چهارم توسعه8توسعه و ماده 

لذا در . دهنده عملكرد واقعي اين سازمان نباشد گردد تا بعضاً اين شاخص نشان وجب مياختالف دارد، م
بيني شده در بودجه،  ها به درآمد پيش جدول ذيل ضمن انعكاس شاخص ياد شده، نسبت ارزش واگذاري

بيني شده در بودجه  همانطور كه در اين جدول مشخص شده است درآمد پيش. نيز نشان داده شده است
                                                 

 
سازي مكلف گرديده است تا آن مقدار از سهام متعلق به   هيأت وزيران، سازمان خصوصي25/6/1386  مورخ ه38233ت /100931براساس مصوبه شماره . 1

. كند را به نام دولت جمهوري اسالمي ايران منتقل نمايد  فروش به عموم عرضه مي در بورس اوراق بهادار براي1386هاي مادرتخصصي را كه در سال  شركت
درحقيقت معادل قيمت دفتري سهام ياد شده از سرمايه دولت در شركت مادرتخصصي مربوطه كسر گرديده و كل وصولي حاصل از واگذاري به حساب 

 ).نيز مطابق ترتيبات همين مصوبه است) 44(ابالغ قانون اجراي سياستهاي اصل البته روش برخورد با وجوه حاصله پس از (گردد  خزانه واريز مي
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واگذار شده يا   سهامكه ارزش باشد درحالي  ميليارد ريال مي30,000، 1386ها در سال  ي واگذاريبرا
هاي سازمان   ميليارد ريال و ارزش وصولي270,551 معادل ،در طول اين مدتتخصيص يافته توسط سازمان 

يني شده در بودجه در ب  لذا در اين راستا درصد تحقق درآمد پيش.ميليارد ريال بوده است 83/8,058 معادل 
درصد  8/26هاي خزانه   وصولي؛ و براساس درصد902هاي سازمان،  ، براساس ارزش واگذاري1386سال 
  .باشد مي

  

  1386سازي در تحقق اهداف واگذاري در سال  خالصه عملكرد سازمان خصوصي): 2-5(جدول 
  

دوره مورد 
  بررسي

بيني  درآمد پيش
  شده

  در بودجه
  )ميليارد ريال (

هاي  رزش واگذاريا
سازمان بابت 

هاي نقد و  فروش
  اقساط

  )ميليارد ريال(

هاي  ارزش وصولي
سازمان بابت 

هاي نقد و  فروش
  اقساط

  )ميليارد ريال(

  شدهواريزارزش مبالغ 
 بابت به خزانه

 هاي نقد و اقساط فروش
  )ميليارد ريال(

درصد تحقق درآمد 
بيني شده در  پيش

بودجه نسبت به ارزش 
 هاي سازمان واگذاري

درصد تحقق درآمد 
بيني شده در  پيش

بودجه نسبت به 
  هاي خزانه وصولي

سال 
1386  30,000  270,551  83/8,058  83/8,058  8/901  8/26  

 
  
 

  1386تحقق اهداف واگذاري سهام بابت رد ديون دولت، در سال  -5-2

 طلبكار همچون سازمان هاي دولتي و متعلق به دولت به دستگاههاي مسئوليت واگذاري سهام شركت
، كه قبالً به موجب ...تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري، صندوق ذخيره فرهنگيان و 

اي به رياست معاون اول رياست جمهوري و متشكل از  قوانين بودجه سنواتي، بر عهده كميته ويژه
ماعي، دفاع و پشتيباني وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجت

، رئيس سازمان )حسب مورد(نيروهاي مسلح و وزارتخانه، سازمان و يا مؤسسه دولتي ذي ربط 
مديريت و برنامه ريزي سابق كشور، بوده و بهاي ارزيابي بر اساس ارزيابي كارشناسان رسمي اين 

انجام اين امر .  به سازمان خصوصي سازي محول گرديد1386گرفته، در سال  كميته صورت مي
موجب گرديد تا واگذاري سهام بابت رد ديون دولت نيز به طور متمركز و در كنار انجام واگذاري 

ها، آماده سازي  به ساير بخشهاي اقتصادي توسط اين سازمان انجام پذيرد و فرايند شناسايي شركت
نجام پذيرفته و هاي مورد نياز، از طريق سازمان خصوصي سازي ا و قيمت گذاري و اخذ مصوبه

  .پذير گردد ارزيابي عملكرد دولت در اين خصوص آسانتر امكان
 نسبت به واگذاري درصدهاي 1386با توجه به مسئوليت محوله، سازمان خصوصي سازي در سال 

 ميليارد ريال به دستگاههاي طلبكار بابت رد ديون 27,627 شركت به ارزش 36متفاوتي از سهام 
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 ميليارد ريالي در نظر گرفته شده در قانون 40,000لذا در مقايسه با بودجه . است دولت اقدام نموده
  . درصد آن محقق گرديده است69 بابت واگذاري به دستگاههاي طلبكار، معادل 1386بودجه سال 

  

  سازي در تحقق اهداف واگذاري بابت رد ديون دولت، خالصه عملكرد سازمان خصوصي): 2-6(جدول 
  1386 در سال 

 ه مورد بررسيدور

درآمد پيش بيني شده در 
بودجه  بابت رد ديون 

 )ميليارد ريال(دولت 

هاي  ارزش واگذاري
انجام يافته بابت رد ديون 

 )ميليارد ريال(دولت 

درصد تحقق درآمد پيش 
بيني شده در بودجه 

نسبت به ارزش واگذاريها

  %69  27,627  40,000  1386سال 
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  در راستاي اجراي طرح توزيع سهام عدالتسازي   عملكرد سازمان خصوصي-3
نامه اجرايي  آئين« هيأت وزيران، موضوع 28/8/1385 مورخ ه36254ت/104159نامه شماره  برمبناي آئين

، سازمان »افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت
اي ستاد مركزي توزيع سهام عدالت و اجراي طرح توزيع  هسازي مسئوليت انجام وظايف دبيرخان خصوصي

طرح توزيع سهام عدالت هم از آنجائيكه از مهمترين ابزار مورد نظر . سهام عدالت را، بر عهده گرفت
تأمين عدالت «، »گسترش مالكيت در سطح عموم مردم« منظور دستيابي به اهدافي چون دولت نهم به

 ،»گستردگي اجرا« باشد و هم به دليل مي »بهبود درآمد خانوارها «و »اجتماعي و كاهش فاصله طبقاتي
باشد، لذا  داراي اهميتي خاص و ويژه بوده و از حساسيت بااليي در ميان مسئولين و مردم برخوردار مي

سازي تالش نموده است تا در  اجراي صحيح آن مسئوليتي خطير و كاري بزرگ است؛ و سازمان خصوصي
اي در راستاي اجراي بهينه طرح ياد  دامات وسيع و گسترده اق1386بنابراين در سال . بردارداين راستا گام 

انجام  «و» واگذاري سهام «،»سازي سهام قابل واگذاري آماده «،»شناسايي مشموالن طرح« شده شامل
ت تا كه در اين بخش از گزارش تالش گرديده اس. را به عمل آورد ،»اي ستاد مركزي وظايف دبيرخانه

  . برخي از اقدامات انجام يافته، در قالب بندهاي زير، منعكس گردد

  اي ستاد مركزي توزيع سهام عدالت  اقدامات انجام يافته در راستاي وظايف دبيرخانه-1-3

 نسبت به 1386سازي به عنوان دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، در سال   سازمان خصوصي
 6 جلسه مستقل و 3( جلسه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 9جهت برگزاري فراهم آوردن بستر الزم 

 14نتيجه جلسات فوق منجر به صدور . ، اقدام نموده است) دولت44جلسه مشترك با ستاد اصل 
هاي قابل واگذاري در  شركت«، »مشموالن طرح« ، »نحوه اجراي طرح«مصوبه ستاد در زمينه 

  .و غيره، گرديد »طرح
  :باشد صميمات اتخاذ شده در اين جلسات به شرح زير ميمهمترين ت

طرح توزيع سهام  مرحله چهارم تصويب دستورالعمل شناسايي و تأييد نهايي مشموالن -1-1-3
  ؛ايثارگران عدالت، شامل

توزيع سهام  طرح مرحله پنجم  تصويب دستورالعمل فرآيند شناسايي و تأييد نهايي مشموالن -2-1-3
 ؛)مشمول قانون كار(ر سرپرست خانوار زنان كارگ  شاملعدالت،
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رئيس (اي سه نفره با حضور دبير ستاد استاني توزيع سهام عدالت   تصميم به تشكيل كميته -3-1-3
منظور  ، يك نفر نماينده استاندار و يك نفر نماينده رئيس كل دادگستري استان، به)كميته

 ت؛رسيدگي به موارد تخلف در فرآيند شناسايي و واگذاري سهام عدال

هاي قابل واگذاري در طرح سهام عدالت و تعيين درصد قابل  تصويب فهرست شركت -4-1-3
 ؛واگذاري آنها

هاي اجرايي و افراد تحت تكفل   تصميم به برخورداري كليه كاركنان شاغل در دستگاه -5-1-3
؛ و بازنشستگان كشوري، لشگري )با اعمال اولويت در مورد كاركنان آموزش و پرورش(آنان 

عي و افراد تحت تكفل آنان، با هر ميزان حقوق و مزايا، از مزاياي طرح سهام و تأمين اجتما
 عدالت، و

مدت زمان پرداخت اقساط مشموالن طرح توزيع سهام عدالت، موضوع اين بند، براي مشموالن تا   •
 سال و براي مشموالن با درآمد باالتر از مبلغ ياد شده 10 ريال معادل 4,500,000سقف درآمدي 

اقساط به صورت مساوي از محل سود ساالنه سهام كسر خواهد .  سال تعيين گرديده است5معادل 
 .باشد سهام مورد واگذاري مشمول تخفيف نمي. شد

 بيماران -هاي علميه سراسر كشور  طالب حوزه-ها زاده ها و امام  تعيين خدام مساجد، حسينيه-6-1-3
ركنان ستادهاي نماز جمعه، به ترتيب  كا-ديدگان از حمالت شيميايي سردشت خاص و آسيب

  . عنوان مشموالن مراحل هفتم تا يازدهم طرح توزيع سهام عدالت به

سقف مبالغ واگذاري سهام به هر يك از افراد واجد شرايط موضوع اين بند، به ميزان پنج ميليون   •
سود ساالنه ريال، بدون احتساب تخفيف و به صورت اقساط مساوي ده ساله و بازپرداخت از محل 

 .گردد سهام تعيين مي

  . تعيين ميزان سهام قابل واگذاري به مشموالن مرحله اول، دوم و سوم طرح توزيع سهام عدالت-7-1-3

   اقدامات انجام يافته در راستاي اجراي مرحله اول طرح توزيع سهام عدالت-2-3

 شروع شده بود نسبت 1385 منظور اجراي مرحله اول طرح توزيع سهام عدالت كه از سال  به-1-2-3
؛ )ره( نفر از مشموالن طرح شامل؛ مددجويان كميته امداد امام خميني 4,500,000به شناسايي 

مددجويان سازمان بهزيستي كشور؛ رزمندگان فاقد شغل و درآمد و افراد تحت تكفل آنان، 
  .اقدام گرديد
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ن مرحله اول طرح، دوبار، به  براساس مصوبات ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، مشموال-2-2-3
  :شرح ذيل، از سهام قابل واگذاري دولت برخوردار گرديدند

با درصدهاي متفاوت )  شركت غيربورسي4 شركت بورسي و 10( شركت 14، سهام 1385در سال   •
هاي   ريال به مشموالن شناسايي شده مرحله اول، از طريق شركت ميليارد23,579واگذاري و به ارزش 

 ذاري استاني، واگذار گرديد؛ وگ مايهسر

 ستاد مركزي توزيع سهام 28/12/1386 و 22/6/1386هاي مورخ  ؛ و به موجب مصوبه1386در سال   •
سهام توزيع  مرحله اول طرح مشموالن ريال به هر كدام از 5,000,000عدالت، موضوع واگذاري مبلغ 

هاي مصوب قابل  از سهام شركت ريال، ميليارد 22,500 ارزشي معادل عدالت براي دومين بار،
گذاري  هاي سرمايه  نفر از مشموالن مرحله اول طرح، از طريق شركت4,500,000 حدودواگذاري، به 

  .استاني، قابل واگذاري گرديد
  

هاي دولتي و متعلق به   ميليارد ريال از سهام شركت46,000در مجموع حدود 
طرح توزيع سهام عدالت،  نفر از مشموالن مرحلة اول 4,500,000دولت به 

  .اختصاص يافت
  

در اين .  سود سهام واگذار شده ميان مشموالن مرحله اول طرح، توزيع گرديد1386 در سال -3-2-3
 نفر از 4,312,686 ريال از سود سهام واگذار شده ميان ميليارد 1,656راستا مبلغي معادل

انجام اين امر فرآيندي . توزيع گرديد ريال 400,000مشموالن مرحله اول طرح، به ازاء هر نفر 
پيچيده و زمان بر بود كه پس از شناسايي مشموالن نهايي طرح براساس انطباق تعداد مشمول 

هاي كشور، قابليت انجام يافت؛ و  ثبت نام شده و تعداد مشمول ابالغ شده در تمام استان
ر تمام نقاط كشور، مشموالن شناسايي شده سود سهام خود را از طريق شعب بانك سپه د

  .دريافت نمودند

ميزان سود پرداختي به مشموالن مرحله اول طرح توزيع سهام عدالت، به تفكيك مشموالن هر استان، در  •
  . قابل مالحظه مي باشد3-3جدول 

   اقدامات انجام يافته در راستاي اجراي مرحله دوم طرح توزيع سهام عدالت-3-3

منظور شناسايي مشموالن مرحله دوم طرح توزيع  اي به ع و گسترده اقدامات وسي1386 در سال -1-2-3
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منظور انجام اين  به. سهام عدالت، شامل روستائيان و عشاير فاقد شغل و درآمد، انجام پذيرفت
.   استان كشور ارسال گرديد30 فرم الكترونيكي شناسايي خانوار تهيه؛ و به 1,450,133امر 

 6,000,000هاي ياد شده منجر به شناسايي حدود  رسي فرمآوري، دريافت و بر تكميل، جمع
  .نفر از مشموالن طرح گرديد

 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، مبلغ سرانه حداكثر 136 و 133موجب مصوبه شماره   به-2-3-3
 نفر مشموالن 6,000,000هاي مصوب قابل واگذاري بابت   ريال از سهام شركت10,000,000

  . ميليارد ريال اختصاص يافت60,000 ارزش مجموع مرحله دوم طرح، به

 

 اقدامات انجام يافته در راستاي اجراي مرحله سوم طرح توزيع سهام عدالت -4-3

كليه  منظور شناسايي مشموالن مرحله سوم طرح توزيع سهام عدالت، شامل  به1386در سال  -1-4-3
هاي اجرايي و افراد تحت تكفل آنان؛ و بازنشستگان لشكري، كشوري و  شاغلين دستگاه

پس از تهيه ، كفل آنان، با هر ميزان حقوق و مزاياتأمين اجتماعي و افراد تحت ت
هاي  نسبت به تهيه و ارسال فرم» آوري الكترونيكي اطالعات مشموالن دستورالعمل جمع«

. اقدام گرديد» هاي ستادي دستگاه«و » ها الكترونيكي شناسايي مشموالن در سطح استان
 توزيع سهام عدالت، مورد بررسي و هاي تكميل شده بعد از اعاده به دبيرخانه ستاد مركزي فرم

منظور شناسايي مشموالن قرار گرفت؛  پردازش جهت انطباق با شرايط دستورالعمل مربوطه، به
 نفر به عنوان مشموالن مرحله سوم، جهت دريافت 15,000,000كه در نهايت منجر به معرفي 

  .سهام عدالت گرديد

 ستاد 136 و 133هاي شماره  و با عنايت به مصوبه باتوجه به تعداد مشموالن شناسايي شده؛ -2-4-3
هاي   ريال از سهام شركت10,000,000مركزي توزيع سهام عدالت مبلغ سرانه حداكثر 

 نفر از مشموالن مرحله سوم طرح به ارزش مجموع 15,000,000مصوب قابل واگذاري به 
  . ميليارد ريال، اختصاص يافت150,000

هاي دولتي و متعلق به   ميليارد ريال از سهام شركت6,000 در مجموع حدود
 طرح توزيع سهام عدالت، دوم نفر از مشموالن مرحلة 6,000,000دولت به حدود 

  .اختصاص يافت
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سازي سهام جهت واگـذاري در قالـب طـرح توزيـع سـهام                اقدامات انجام يافته در راستاي آماده     -5-3
  عدالت

لذا .  شركت افزايش يافت49شركت، سبد سهام عدالت به  36 با اخذ مصوبه واگذاري 1386 در سال
ها شامل پذيرش در بورس و  سازي سهام اين شركت منظور آماده اي به اقدامات وسيع و گسترده

  .استخراج قيمت پايه سهام آنها، جهت واگذاري به مشموالن مرحله اول تا سوم طرح انجام پذيرفت
  

سهام عدالت، شامل تعداد مشموالن شناسايي توزيع  اجراي طرح خالصه اقدامات انجام يافته در راستاي«
همراه برنامه شناسايي مشموالن در سال  شده و  ارزش سهام قابل واگذاري به مشموالن در هر مرحله طرح به

هاي ستاد مركزي توزيع سهام عدالت در  هايي كه به موجب مصوبه  فهرست شركت،)3-1(، در جدول 1387
 و ميزان سود توزيع شده ميان مشموالن مرحله اول طرح )3-2(اند در جدول  قرار  گرفتهسبد سهام عدالت 

  .» نشان داده شده است، )3-3(در جدول 

هاي دولتي و متعلق به  رد ريال از سهام شركت ميليا150,000در مجموع حدود 
 نفر از مشموالن مرحلة سوم طرح توزيع سهام عدالت، 15,000,000دولت به حدود 

  .اختصاص يافت
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تعداد مشموالن شناسايي شده و  ارزش سهام تخصيص يافته به مشموالن در هر مرحله طرح توزيع ):3-1(جدول 
  1387ر سال  همراه برنامه شناسايي مشموالن د سهام عدالت به

  شرح  مرحله  سال

تعداد مشموالن 
برخوردار از سهام 

  عدالت

جمع كل 
مشموالن 

شناسايي شده يا 
  در حال شناسايي

ارزش سهام 
تخصيص 
  يافته

 )ميليارد ريال( 

  اول  1385
، )ره(مددجويان كميته امداد امام خميني 

مددجويان سازمان بهزيستي كشور، رزمندگان 
   تحت تكفل آنانفاقد شغل و درآمد و افراد

4,500,000  4,500,000  46,000  

روستائيان و عشاير فاقد شغل و كم درآمد و   دوم
  60,000  6,000,000  افراد تحت تكفل آنان

1386  

كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري، لشگري و   سوم
  15,000,000  تأمين اجتماعي، افراد تحت تكفل آنان

21,000,000  

150,000  

    ثارگران و افراد تحت تكفل آناناي  چهارم

زنان كارگر سرپرست خانوار مشمول قانون كار   پنجم
  و افراد تحت تكفل آنان

در حدود 
2,500,000    

  ششم
هاي باقيمانده هدف و شناسايي نشده در  گروه

 پيمانكاري و -مراحل قبل و نيز كارگران فصلي
...  

6,000,000    

    ها ها و امامزاده  حسينيهخدام مساجد،  هفتم

    هاي علميه سراسر كشور طالب حوزه  هشتم

    بيماران خاص  نهم

    ديدگان از حمالت شيميايي سردشت آسيب  دهم

  كاركنان ستادهاي نماز جمعه  يازدهم

  500,000در حدود 

  

تكميلي 
  مرحله اول

، )ره(مددجويان كميته امداد امام خميني 
مان بهزيستي كشور، رزمندگان مددجويان ساز

  فاقد شغل و درآمد و افراد تحت تكفل آنان
1,100,000    

1387  

تكميلي 
  مرحله دوم

روستائيان و عشاير فاقد شغل و كم درآمد و 
  6,000,000  افراد تحت تكفل آنان

16,100,000  

  

  256,000  41,600,000  جمع كل
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  اند هايي كه در سبد سهام عدالت قرار گرفته  فهرست شركت:)3-2(جدول 
  

ف
ردي

ف
ردي

  

  نام مادرتخصصي  نام شركت

درصد 
تخصيص 

يافته به سهام 
  عدالت

  50  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز   دارابمانيس  1
  51  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز   بوشهرمانيس  2
  9/18  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز  گل گهر  3
  7/30  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز  چادرملو  4
  41  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز  راني اياژيفوالد آل  5
  9/40  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز  فوالد مباركه  6
  35  راني اي معدنعي صنا معادن ويسازمان توسعه و نوساز  فوالد خوزستان  7
  40  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز  ذوب آهن اصفهان  8
  40  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز  )رالكويا( راني اومينيآلو م  9

  48  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز  راني مس اعي صنايمل  10
  100  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز   البرزيعتشهر صن  11
  100  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز   رشتيشهر صنعت  12

  100  راني اي معدنعي معادن و صنايسازمان توسعه و نوساز   كاوهيشهر صنعت  13
  14/7  راني اي معدنعي صنايسازمان گسترش و نوساز  مگاموتور  14
  6/24  راني اي معدنعي صنايسازمان گسترش و نوساز  ي توسعه صنعتي گذارهيسرما  15
  1  راني اي معدنعي صنايسازمان گسترش و نوساز   خودرورانيا  16
  1  راني اي معدنعي صنايسازمان گسترش و نوساز  )پايسا( دي توليرانيسهام ا  17
  5/4  راني اي معدنعي صنايسازمان گسترش و نوساز   رناي گذارهيسرما  18
  7/30  ساتكاب   ترانسروين  19
  8/44  ساتكاب  چيپارس سوئ  20
  6  ساتكاب   كارونمانيس  21
  42  ساتكاب  ريمشان  22
  25  يي و دارايوزارت امور اقتصاد  بانك ملت  23
  25  يي و دارايوزارت امور اقتصاد  پست بانك  24
  39  ريتوان  مپنا  25

  راه آهنساتي ساختمان و تاسيخدمات مهندس  26
  80  راني اي اسالميراه آهن جمهور  )باالست(

  20  رانيشركت مخابرات ا  راني ايكارخانجات مخابرات  27
  24  يوزارت بازرگان  راني اي اسالمي جمهوريرانيكشت  28
  30   ومعادنعيوزارت صنا  راني اعي صنايگسترش و نوساز  29



 سازي سازمان خصوصي

٤٢ 

  اند   در سبد سهام عدالت قرار گرفته1386هايي كه در سال   فهرست شركت:)3-2(جدول  ادامه
  

ف
ردي

  

  نام مادرتخصصي  نام شركت
درصد تخصيص 

يافته به سهام 
  عدالت

  يمي نقل پتروش حمل و  30
  

  10  يمي پتروشعي صنايشركت مل

  اني تند گودي شهيميپتروش  31
  

  30  يمي پتروشعي صنايشركت مل

  ستوني بيميپتروش  32
  

  10  يمي پتروشعي صنايشركت مل

  زي تبريميپتروش  33
  

  30  يمي پتروشعي صنايشركت مل

   بندر اماميميپتروش  34
  

  30  يمي پتروشعي صنايشركت مل

  هي اروميميپتروش  35
  

  30  يمي پتروشعي صنايشركت مل
  30  يمي پتروشعي صنايشركت مل  ناي سي بوعليميپتروش  36
   خوزستانيميپتروش  37

  

  30  يمي پتروشعي صنايشركت مل
  ارون ميميپتروش  38

  
  30  يمي پتروشعي صنايشركت مل

   جميميپتروش  39
  

  15  يمي پتروشعي صنايشركت مل

   فجريميپتروش  40
  

  30  يمي پتروشعي صنايشركت مل

   نفت اصفهانشيشركت پاال  41
  

  30  راني اي نفتيها  و پخش فرآوردهشي پااليشركت مل

  زي نفت  تبرشيشركت پاال  42
  

  30  راني اي نفتيها  و پخش فرآوردهشي پااليشركت مل

   نفت الوانشيشركت پاال  43
  

  30  راني اي نفتيها  و پخش فرآوردهشي پااليشركت مل

   نفت تهرانشيشركت پاال  44
  

  30  راني اي نفتيها  و پخش فرآوردهشي پااليشركت مل

   نفت كرمانشاهشيشركت پاال  45
  

  30  راني اي نفتيها  و پخش فرآوردهشي پااليشركت مل

   نفت آبادانشياالشركت پ  46
  

  30  راني اي نفتيها  و پخش فرآوردهشي پااليشركت مل

   نفت اراكشيشركت پاال  47
  

  30  راني اي نفتيها  و پخش فرآوردهشي پااليشركت مل

   نفت بندر عباسشيشركت پاال  48
  

  30  راني اي نفتيها  و پخش فرآوردهشي پااليشركت مل

  30  نراي نفت ايشركت مل  راني اي حفاريمل  49
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  1386ميزان سود پرداختي به مشموالن مرحله اول طرح توزيع سهام عدالت، در سال ): 3-3(جدول 

  مبلغ سود پرداختي تعداد مشموالن نام استان  رديفرديف
 )ميليارد ريال(

 98/88 231,983 آذربايجان شرقي 1
 21/55 142,733 آذربايجان غربي 2
 86/33 88,484 اردبيل 3
 77/90 231,689 اصفهان 4
 13/44 122,223 ايالم 5
 07/34 89,011 بوشهر 6
 53/62 157,742 تهران 7
 13/32 84,622 چهارمحال و بختياري 8
 64/36 96,131 خراسان جنوبي 9

 84/152 395,422 خراسان رضوي 10
 08/31 81,023 خراسان شمالي 11

 59/112 301,756 خوزستان 12

 89/19 50,455 زنجان 13
 53/12 31,900 سمنان 14

 88/79 213,405 سيستان وبلوچستان 15

 56/95 246,734 فارس 16
 15/20 51,522 قزوين 17
 41/31 81,542 قم 18
 94/45 118,032 كردستان 19
 85/88 234,224 كرمان 20
 24/68 179,199 كرمانشاه 21
 17/40 106,205 كهگيلويه و بويراحمد 22
 26/45 116,687 گلستان 23
 74/66 168,451 گيالن 24
 23/75 200,414 لر ستان 25
 94/47 121,357 مازندران 26
 81/34 88,855 مركزي 27
 50/46 120,020 هرمزگان 28
 31/43 110,891 همدان 29
 22/19 48,874 يزد 30

 45/1,656 4,312,686 جمع كل
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  ساير اقدامات-4 

 44هـاي كلـي اصـل         انون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياسـت       تدوين  اليحه اصالح موادي از ق       -1-4
  قانون اساسي

هاي  نياز به وجود يك قانون جامع و كامل جهت فراهم آوردن بستر اجراء و نظارت بر اجراي بهينه سياست
 قانون اساسي، امري بود كه وظيفه سنگيني را برعهده دولت 44ابالغي مقام معظم رهبري درخصوص اصل 

عنوان مرجع تدوين و تكميل و تصويب قوانين،  ن طراح و پيشنهاددهنده قانون؛ و مجلس شوراي اسالمي بهعنوا به
ها  لذا باتوجه به درك صحيحي از موضوع، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري ساير وزارتخانه. نهاده بود

منظور فراهم آوردن بستر قانوني  ا بهاي ر سازي، مسئوليت تدوين اليحه و با تمركز امور در سازمان خصوصي
طور شفاف و مشخص  اي طراحي گردد كه به گونه بايستي به از آنجائيكه اليحه ياد شده مي. الزم، برعهده گرفت

  :هاي ابالغي مقام معظم رهبري، درخصوص زمينه اجرايي شدن سياست
هاي اقتصادي كه  سياري از زمينهآزادسازي اقتصادي و فراهم آوردن بستر حضور بخش خصوصي در ب)    الف

  ها به بخش خصوصي؛ پذير نبوده؛ و واگذاري بسياري از فعاليت قبالً  امكان
   درصد؛25توسعه و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ) ب
  پذير نبوده است؛ هاي غير دولتي، كه قبالً امكان هاي دولتي به بخش واگذاري بسياري از بنگاه) ج
  هاي كلي واگذاري؛ و  سياسترعايت) د
هاي كلي اعمال  گيري انحصار و رعايت سياست ها، بدون شكل دستيابي به اهداف اجرايي سياست) ه

  حاكميت دولت،
را فراهم آورد، لذا تدوين آن در دولت با تعامل سازنده كليه نهادهاي مسئول و با انجام كارهاي كارشناسي 

، سازمان 1386غم تقديم آن به مجلس شوراي اسالمي در ارديبهشت ماه ر بسيار دقيق، انجام پذيرفت؛ و علي
هاي  تخصصي مجلس  عنوان نماينده دولت در كليه جلسات بررسي اين اليحه در كميسيون سازي به خصوصي

شوراي اسالمي حضور داشته و همواره درگير اين امر تا تقديم آن به صحن علني مجلس و سپس بررسي و 
سازي نقشي مهم در راستاي بررسي و اعمال  پس از آن نيز سازمان خصوصي. حله بوده استتدوين در آن مر

  .نظرات شوراي محترم نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص اليحه ياد شده داشته است

 نظارت و ارزيابي پس از واگذاري -2-4

ظايف ابالغي، سازمان خصوصي سازي اساسنامه سازمان خصوصي و با توجه به و) 5(ماده » ز«در اجراي بند 
) 14(ماده ) ه(نامه بند  به موجب آئين. مسئول پيگيري و نظارت برحسن اجراي قراردادهاي فروش سهام مي باشد

هاي مشمول  قانون برنامه چهارم توسعه، سهام برخي از شركت) 9(قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 
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گيري اجراي مفاد  پي. گردد ناي قرارداد منعقده به خريداران واگذار ميواگذاري به صورت اقساطي و بر مب
قرارداد، محاسبه مبلغ سود فروش اقساطي، زمانبندي برنامه بازپرداخت اقساط و اعالم آزاد سازي سهام بعد از 

. باشد ها مي سازي به واسطه اين قبيل واگذاري پرداخت اقساط توسط خريدار، از جمله وظايف سازمان خصوصي
قانون برنامه سوم توسعـه، تنفيذي در برنامـه ) 14(ماده » و«آيين نامه اجرايي بند ) 9(همچنين به موجب ماده 

چهارم توسعـه به منظور تشويق سرمايه گذاران بـخش خصوصي در اداره مطلوب شركت هاي واگذار شده و 
ركت هاي واگذار شده را در تحقق اهداف خصوصي سازي، سازمان خصوصي سازي عملكرد خريداران ش

دوره پس از واگذاري مورد ارزيابي قرار داده و در صورت بهبود شاخصهاي عملكرد، پيشنهاد تخفيف براي 
در اين راستا خالصه عملكرد سازمان در . خريداران را جهت تأييد و تصويب به مراجع ذيريط ارائه مي نمايد

  :باشد  به شرح ذيل مي1386موارد مطروحه فوق درسال 

 1386منعقد شده در سال   قراردادهاي جديد -1-2-4

 47 تعداد 1386قراردادهاي واگذاري به طور كلي به دو صورت فروش اقساطي و يا نقدي مي باشند كه در سال 
منعقد شده است كه از اين ) به استثناي قراردادهاي فروش سهام در قالب سهام عدالت و رد ديون (جديدقرارداد 

 1386قراردادهاي منعقده سال . اند  شركت به صورت اقساط واگذار شده31 شركت به صورت نقد و 16تعداد 
  . برخوردار بوده است1385از رشد بااليي نسبت به سال 

 1385، براي سالهاي  مشخصات قراردادهاي منعقده فروشاي عملكرد سازمان در خصوص بررسي مقايسه
هاي عمده انجام يافته   همچنين اطالعات مربوط به واگذاري.گردد  مشاهده مي در جداول ذيل1386و 

  .گردد  گزارش موجود مشاهده مي6، از لحاظ ارزش واگذاري، در پيوست شماره 1386در سال 
  

  )ميليون ريال(  ، كه منجر به انعقاد قرارداد شده است ارزش كل سهام واگذار شده:)4- 1(جدول 

 درصد رشد 1386 1385 نوع قرارداد

 172 14,758 5,421 د نق

 165 2,282,943 861,676 اقساط

 165 2,297,701 867,097 جمع
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  ، كه منجر به انعقاد قرارداد شده است تعداد كل شركتهاي واگذارشده:)4- 2(جدول 

 درصد رشد 1386 1385 نوع قرارداد

 433 16 3 نقد 

 417 31 6 اقساط

 422 47 9 جمع
  

  ، كه منجر به انعقاد قرارداد شده است واگذار شدهشركتهاين  خريداراتركيب  :)4- 3(جدول 
 نوع قرارداد 1386 1385

 اشخاص حقوقي اشخاص حقيقي اشخاص حقوقي اشخاص حقيقي

 8 8 1 2 نقد 

 17 14 4 2 اقساط

 25 22 5 4 جمع
  

   از لحاظ روش واگذاري داراي قرارداد، واگذار شدهتعداد شركتهاي تفكيك :)4- 4(جدول 
 غيربورسي بورسي غيربورسي بورسي ع قراردادنو 1386 1385

 16 0 3 0 نقد 

 20 11 4 2 اقساط

 36 11 7 2 جمع
  

  از لحاظ درصد واگذاريداراي قرارداد،  تفكيك تعداد شركتهاي واگذار شده:)4- 5(جدول 

  

   از لحاظ محدوده ارزش سهام واگذارشده،داراي قرارداد  واگذار شدهتعداد شركتهاي تفكيك :)4- 6(جدول 
 درصد از كل 1386 درصد از كل 1385 مبلغ خالص معامله

 83 39 78 7  ميليارد ريال70تا 

 11 5 11 1  ميليارد ريال200 تا 70بين 

 6 3 11 1  ميليارد ريال200بيش از 

 100 47 100 9 جمع

 درصد از كل 1386 درصد از كل 1385 درصد واگذاري

 36 17 44 4  درصد30تا 

 43 20 11 1  درصد50تا  30بين 

 21 10 44 4  درصد50بيش از 

 100 47 100 9 جمع
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 1386مجوزهاي كتبي ارائه شده براي افزايش و يا كاهش سرمايه شركت هاي مورد واگذاري، در سال  -2-2-4

 سازمان قراردادهاي فروش اقساطي، خريدار تا زماني كه بدهي خود را با) 1(تبصره » الف«به موجب بند 
خصوصي سازي به طور كامل تسويه ننموده باشد، حق تغيير سرمايه شركت مورد واگذاري را بدون اخذ 
مجوز كتبي سازمان ندارد و صدور مجوز كاهش سرمايه صرفاً از طريق كاهش ارزش سهام و صدور مجوز 

در اجراي اين بند، . ور مي باشدافزايش سرمايه نيز مشروط به توثيق سهام افزايش يافته به تبع سهام اوليه مقد
  . شركت صادر شده است1 شركت و مجوز كاهش سرمايه براي 3مجوز افزايش سرمايه براي 

  1386، در سال  و تسويه حساب كامل در سررسيد يا قبل از سررسيدهااتمام قرارداد -3-2-4

بازپرداخت كليه اقساط با  مطابق قراردادهاي فروش اقساطي سهام، اقساط از خريداران وصول و در صورت 
 مورد از قراردادهاي فروش 19در اين خصوص تعداد . گردد خريداران  تسويه حساب كامل و نهايي مي

اقساطي تنظيمي با خريداران به لحاظ پرداخت اقساط در سررسيد و يا واريز دفعتاً واحده و يكجاي اقساط 
  .سررسيد نشده و يا ارائه تخفيف، خاتمه پذيرفته است

  1386، در سال  آزاد سازي بخشي از سهام -4-2-4

 قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در قانون برنامه چهارم 14ماده ) ه( آئين نامه اجرايي بند 5مطابق ماده  
توسعه، سازمان خصوصي سازي مجاز است بخشي از سهام خريداران اقساطي را كه بهاي آن توسط 

عتبار قرارداد و در دوران پرداخت اقساط از وثيقه آزاد و در اختيار خريداران پرداخت شده، در زمان ا
هاي واگذار شده از وثيقه آزاد شده   مورد از سهام شركت5خريداران ذينفع قرار دهد در اين ارتباط تعداد 

  .است

ها پس از واگذاري و اعطاي تخفيفـات بـه خريـداران موفـق در                  نظارت بر حسن عملكرد شركت     -5-2-4
  هاي و اگذار شده  امور شركتاداره

قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در قانون برنامه چهارم ) 14(ماده » و«آئين نامه بند ) 9(در اجراي ماده 
به منظور تشويق  هيأت عالي واگذاري، 5/2/1385توسعه ودستور العمل تخفيفات فروش سهام  مصوب 

 ،سازي هاي واگذار شده و تحقق اهداف خصوصي  بخش خصوصي در اداره مطلوب شركتگذاران سرمايه
گيرد  و در  هاي واگذار شده مورد بررسي و سنجش قرار مي عملكرد خريداران سهام در اداره امور شركت

گذاري جديد و ارتقاء  صورت اثبات اقدامات مؤثر و مثبت آنان در زمينه حفظ و يا افزايش اشتغال، سرمايه
مشتمل بر تطويل دوره بازپرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطي وري، تخفيفاتي  كارايي و بهره

كه اين خود از سياستهاي تشويقي .شود و يا كاهش سود فروش اقساطي قرارداد به خريداران اعطاء مي
سازي در جهت افزايش سطح عمومي اشتغال، افزايش كارايي و بهره وري و شتاب  سازمان خصوصي
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شركت 9هاي بعمل آمده  در دورة مورد گزارش درنتيجه بررسي. ملي مي باشدبخشيدن به رشد اقتصاد 
  . اند  ميليون ريال مشمول تخفيف درسود فروش اقساطي گرديده617,340مجموعاً به مبلغ 

  . نشان داده شده است8مشخصات مربوط به قراردادهاي موضوع اين بند در پيوست شماره 

   ارزيابي شركتهاي واگذار شده-6-2-4

سازي در اجراي بهينه وظايف خود، موضوع ارزيابي نتايج كمي و كيفي حاصل از  سازمان خصوصي
 شروع نموده است، تا در قالب يك 1386واگذاري واحدهاي دولتي به واحدهاي خصوصي را در سال 

مدل علمي ارزيابي عملكرد، نتايج و دستاوردهاي حاصل از واگذاري واحدهاي دولتي را در بررسي 
در فاز اول اجراي . يقي عملكرد سالهاي قبل و بعد از واگذاري مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهدتطب

 آغاز شده 1381هاي توليدي و خدماتي، كه واگذاري آنها از سال   شركت با فعاليت33اين پروژه تعداد 
  :اند هاست، با استفاده از شاخصهاي كمي و كيفي به شرح ذيل مورد ارزيابي قرار گرفت

 ؛هاي مالي شاخص •

 ؛شاخصهاي اقتصادي و بهره وري •

 ؛شاخصهاي توسعه منابع انساني •

 ؛شاخصهاي مديريتي •

 ؛ وشاخصهاي مسئوليت اجتماعي •

  .ساير شاخصهاي ارزيابي عملكرد •
  . نهايي و ارائه خواهد گرديد1387نتايج حاصل از  اين ارزيابي در سال 

   واگذارياي هيأت عالي انجام وظايف دبيرخانه - 3-4

عنوان  باشد و رئيس آن به سازي كه به موجب قانون دبيرخانه هيأت عالي واگذاري مي سازمان خصوصي
هاي   نيز نسبت به تهيه گزارش1386دبير هيأت عالي واگذاري مسئوليت مربوطه را برعهده دارد، در سال 

 18 نموده؛ و زمينه برگزاري اي، اقدام هاي هيأت و ساير امور دبيرخانه كارشناسي براي طرح در نشست
در اين . جلسه هيأت را با حضور اعضاي اصلي و حسب مورد ساير وزراي محترم، برگزار نموده است

، »سازي هاي مرتبط با خصوصي نامه و دستورالعمل اصالح آئين«جلسات در خصوص مواردي چون 
تعيين قيمت پايه «، »روش واگذاريتعيين برنامه زمانبندي و «، »هاي قابل واگذاري تعيين فهرست شركت«

، اتخاذ تصميم به عمل »هاي ارسالي دبيرخانه هيأت عالي واگذاري ساير گزارش«و » سهام قابل واگذاري
  .آمده است
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  وزارت امور اقتصادي و دارايي44اي ستاد اصل   انجام وظايف دبيرخانه-4-4

مند شدن  وين مقرراتي جديد براي ضابطهمنظور احصاء مقررات زائد براي حذف يا اصالح آنها و تد به
هاي تسهيل مشاركت  دستيابي به راه"هاي غيردولتي در فعاليت هر دستگاه اجرايي و  امكان حضور بخش

هاي اجرايي ستادهاي ويژه  ، در كليه دستگاه"ها ها در امور تصدي اين دستگاه گذاري اين بخش و سرمايه
اي  سازي ضمن انجام وظايف دبيرخانه ، كه سازمان خصوصي قانون اساسي تشكيل گرديد44اجراي اصل 

 جلسه ستاد 5 وزارت امور اقتصادي و دارايي، كه منجر به برگزاري 44ستاد اجراي سياستهاي كلي اصل 
  .ها نيز داشته است گرديد، حضوري فعال در بسياري از  ستادهاي ساير دستگاه

  دولت و ستاد مركزي توزيع سهام عدالت44د اصل اي جلسات مشترك ستا  انجام وظايف دبيرخانه-5-4

 دولت و ستاد 44اي جلسات مشترك ستاد اصل  باتوجه به محول نمودن مسئوليت انجام وظايف دبيرخانه
سازي كه با حضور رياست محترم جمهوري برگزار  مركزي توزيع سهام عدالت به سازمان خصوصي

 جلسه مشترك موضوع، را فراهم نمود؛ كه اهم 6اري  زمينه برگز1386گردد، اين سازمان در سال  مي
  :مصوبات عبارتند از

 ؛44هاي بزرگ مشمول صدر و خارج از صدر اصل   تعيين شركتمعيارهاي •

 ؛هاي دولتي قابل واگذاري گري در شركت  وظايف حاكميتي و تصديتفكيك •

 ؛ فاقد مصوبههاي دولتي قابل واگذاري به تفكيك داراي مصوبه واگذاري و يا  شركتبررسي •

 ؛ وها جهت پذيرش در بورس هاي بانك بررسي مشكالت و چالش •

 .هاي دولتي جهت پذيرش در بورس بررسي مشكالت حسابرسي شركت •

 سازي  تعريف و اجراي مطالعات پژوهشي درخصوص موضوعات مرتبط با خصوصي-6-4

 و برمبناي كار كارشناسي صورتي بهينه سازي به منظور فراهم آوردن بستر الزم جهت انجام خصوصي به
، انجام چندين مطالعه پژوهشي در دستور كار اين سازمان قرار گرفته و تعريف و اجرا 1386الزم، در سال 

  :توان به موارد زير اشاره نمود ازجمله اين مطالعات مي. گرديد
   قانون اساسي؛44 برنامه اجرايي تدوين مقررات سياستهاي كلي اصل تهيه •

انداز، الگوي كالن، اهداف راهبردي، راهبرد كالن، فرآيند  ت موجود، طراحي چشم وضعيارزيابي •
 ساختار اجرايي و ارائه نقشه راه طرح سهام عدالت؛

 بررسي نقش دولت در مديريت اقتصاد ملي انگلستان و جايگاه بخش خصوصي در آن؛  •

ر اين راستا طراحي  عملكرد واحدهاي اقتصادي واگذار شده براساس مدل مناسبي كه دارزيابي •
 گردد؛ و مي

 .سازي آموزش و پرورش ب براي خصوصيارائه مدلي مناس •
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 مطالعه پژوهشي ديگر تعريف گرديد و زمينه الزم جهت اجرايي شدن آنها 19، 1386همچنين در سال 
با هدف هاي دريافتي،  هاي مربوطه و بررسي و ارزيابي طرح نامه آوري طرح نامه ازجمله اعالم فراخوان، جمع

  .انجام بهينه كار، صورت پذيرفت

  انتشار كتاب، گزارش و بولتن -7-4

هاي پژوهشي و تجربيات ساير كشورها با هدف رفع اشكاالت اجرايي  گيري از نتايج فعاليت منظور بهره به
 سازمان 1386هاي نوين و كاراي انجام اين امر، در سال  سازي؛ و دستيابي به شيوه و قانوني خصوصي

اي به  هاي پژوهشي و يا كارهاي ترجمه سازي اقدام به انتشار برخي از نتايج حاصل از فعاليت وصيخص
  :شرح زير نموده است

 ؛»شناسي طرح سهام عدالت آسيب«كتاب انتشار  •

 ؛»سازي برزيل مجموعه مصوبات برنامه خصوصي«انتشار كتاب  •

 ؛»سازي در ايتاليا خصوصي«انتشار كتاب  •

 ؛ و»سازي سي فرهنگ خصوصيمهند«انتشار كتاب  •

  »سازي جهان خصوصي« بولتن 9 تا 5 هاي انتشار شماره •
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  برنده سازي و ارائه راهكارهاي پيش ها و مشكالت فراروي خصوصي  چالش-5
  

هاي  توان به دو قسمت چالش  مي1387ها و مشكالت فراروي خصوصي سازي در كشور را در سال  چالش
 .بندي كرد  تقسيمبه شرح ذيل،، هاي فرابخشي بخشي و چالش درون

  

  :هاي فرابخشي چالش) الف
  .اند كه كنترل آنها در اختيار سازمان نبوده است هاي ساختاري بوده هاي فرابخشي همان چالش چالش

  :هاي فرابخشي عبارتند از  عناوين برخي چالش
اعث مقاومت هاي مشمول واگذاري كه گاهي ب هاي مادرتخصصي و مديران شركت منافع پنهان شركت •

  گردد  و عدم همكاري با سازمان ميها سازي شركت آنان، تأخير در آماده
هاي واگذار شده نسبت به زمان  برخورد دوگانه و عدم حمايت كافي نهادهاي مختلف دولتي از شركت •

  دولتي بودن آنها
يير هاي مادرتخصصي و ترس از تغ ها و شركت عدم اطمينان بخش خصوصي به عملكرد وزارتخانه •

 هاي واگذار شده هاي آنها در خصوص شركت ها و سياست برنامه

هاي نفتي و  هاي مشمول واگذاري ازجمله شركت عدم آزادسازي قيمت يا محصوالت برخي شركت •
 هاي فعال در حوزه انحصارات دولتي برخي شركت

 حصاراتها خصوصاً در حوزه ان نبود نهادهاي تنظيم مقررات و داوري در حوزه برخي واگذاري •

  قانون اساسي44اصل كلي هاي  طوالني شدن فرآيند تصويب و ابالغ قانون اجراي سياست •

گذاري  ، براي سرمايهتر هاي جذاب ها به دليل وجود ساير حوزه عدم رغبت بخش خصوصي به واگذاري •
 ...)مسكن، طال، (

 . لغو مجوزهاي قانوني قبلهاي مشمول واگذاري به اخذ مجوزهاي قانوني جديد يا نياز بسياري از بنگاه •
 

  :برنده راهكارهاي پيش
سازي نيستند و به  هاي فوق و برخي مشكالت مشابه ازجمله موارد قابل كنترل سازمان خصوصي چالش

ها از توان اين سازمان خارج است  باشند و كاهش يا حذف اين چالش ساختارهاي كلي اقتصادي معطوف مي
ها از كميت و كيفيت  ها اقدام نمود؛ تا واگذاري حذف اين چالشليكن ضروري است نسبت به اصالح و 

  .تري برخوردار شوند مناسب
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  :بخشي هاي درون چالش) ب

سازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي،  بخشي بعضاً در اختيار سازمان خصوصي هاي درون كنترل چالش
  .باشد اندركار مربوط مي بورس اوراق بهادار و برخي نهادهاي دست

  :بخشي عبارتند از هاي درون عناوين برخي چالش
هاي ذينفع، بازرسي و  نحوي كه گروه سازي به حساسيت يا ريسك باالي فعاليت سازمان خصوصي •

 ، يا اجرايسازي از منظر سياستگزار نظارت، خريدارن، دولت، بورس و ساير بازيگران عرصه خصوصي
  . هم جهت هم نيستندتوقعات خاص خود را از سازمان دارند كه الزاماً

ها به بخش خصوصي، رد  سهام عدالت، واگذاري بنگاهتوزيع اجراي وظايف عديده از جمله اجراي طرح  •
 همگي در ،... كاركنان و  بازنشستگان،هاي دولت به ديون دولت، واگذاري سهام به جاي برخي بدهي

 نظام ،الت، سطح سازماني در حالي كه تشكي.اند سازي تعريف شده چارچوب وظايف سازمان خصوصي
  . به همين ميزان گسترش يا رشد نيافته است، و حقوق و دستمزد و سطح نيروهاي سازمانيانگيزش

 سازي آنها بر آماده ها براي پذيرش در بورس و لزوم اقدامات وسيع و زمان عدم آمادگي بسياري از بنگاه •

 .ها گذاري سهام بنگاه هاي عديده فرآيند قيمت پيچيدگي •

گذاري و  سازي، قيمت بايستي آماده هاي قابل واگذاري كه در مدت زمان اندكي مي ود انبوه شركتوج •
 .عرضه گردند

تفكيك و انتقال وظايف  شود ها كه موجب مي  در شركت اختالط فراوان موضوعات حاكميتي و تصدي •
 .بر باشد  پيچيده و زماني امر،هاي حاكميتي  دستگاههحاكميت به بدن

  :برنده ي پيشكارها راه

گذاري، نحوه  ها، مشكالت قيمت سازي شركت هاي فوق ازجمله بهبود در نحوه آماده بسياري از چالش
 با تصويب و ابالغ قانون ،سازي  سازمان خصوصيي نظام انگيزش؛ وهاي حاكميتي و تصدي جداسازي فعاليت
  . مرتفع خواهد شد اساسيقانون) 44( اصل  كليهاي اجراي سياست

  



   بخش دوم هاي تپيوس
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 : بخش دوم6ادامه پيوست شماره 
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  : دومبخش  7پيوست شماره 
  1386 عمده از لحاظ ارزش واگذاري، در سال واگذاريهاي

ف
ردي

 

 معامله موضوع
 ...)شركتسهام (

نام شركت 
مادر 

 تخصصي

روش 
 واگذاري

شرايط 
 واگذاري

ام 
سه

د 
 ص
در

مله
معا

رد 
مو

 

 )ان(ام خريدارن
تعداد سهام 
مورد معامله

بدون (مبلغ معامله 
احتساب سود 
كل )فروش اقساطي

از 
د 
رص

د
 

1 
سرمايه گذاري صبا تأمين 

 )سهامي عام(
57,896,446

098 
صندوق بازنشستگي صدا و 

 ي جمهوري اسالميسيما
5,698,655 

39. 22,794,621 توسعه معادن روي ايران 

1 
ملي صنايع مس 

)سهامي عام(ايران 
توسعه 
 ونوسازي

نقدواقساط بورس

98.  5,698,655 ويژن منابع آتيه 

807,983,419,79835 

2 
سيمان دشتستان 

 )سهامي عام(

توسعه 
 ونوسازي

29,27نقدواقساط بورس
توسعه و سرمايه صنعت 

سيمان ) سهامي عام(غدير 
 )سهامي عام(داراب 

87,839,778319,648,952,14114 

مديريت پروژه هاي 
 نيروگاهي ايران ـ مپنا

145,860,00
0 

مهندسي و ساخت ژنراتور 
 مپنا

57,200,000

مهندسي و ساخت بويلر 
 مپنا

57,200,000
3 

سهامي (نير پارس 
 )خاص

گسترش و 
 نوسازي

 95نقدواقساطغيربورس

بين مهندسي و ساخت تور
 مپنا

11,440,000

227,999,989,36010 

4 
سيمان 

)سهامي عام(داراب
توسعه 
 ونوسازي

 19نقدواقساطغيربورس
سهامي (سرمايه گذاري سپه

 )عام
47,432,000169,901,424,0007 

5 

ساختماني گسترش 
و نوسازي صنايع 

سهامي (ايران  
 )خاص

گسترش و 
 نوسازي

 95نقدواقساطغيربورس
هلدينگ توسعه معادن و 

عدني خاور ميانه صنايع م
 )سهامي عام(

59,850,000106,210,905,2555 

6 

بين المللي 
پيمانكاري عمومي 

سهامي (ايران 
 )خاص

گسترش و 
 نوسازي

40,85نقدواقساطغيربورس

آينده گستر ـ سرمايه 
گذاري آينده ساز كيش ـ 
مؤسسه صندوق حمايت و 
 بازنشستگي آينده ساز

1,225,500 90,844,224,9104 
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  : 7پيوست شماره  دامها
  1386 عمده از لحاظ ارزش واگذاري در سال واگذاريهاي

ف
ردي

 

 معامله موضوع
...)شركتسهام (

نام شركت 
مادر 

 تخصصي

روش 
واگذاري

شرايط 
واگذاري

ام 
سه

د 
 ص
در

مله
معا

رد 
مو

 

 )ان(نام خريدار
تعداد سهام 
 مورد معامله

بدون (مبلغ معامله 
احتساب سود فروش 

 )اقساطي

صد
در

كل
از 

 
 

مديريت پروژه هاي 
 نيروگاهي ايران

870,250 

سرمايه گذاري 
 كاركنان گروه مپنا

375,000 

احداث و توسعه 
نيروگاههاي سيكل 

 تركيبي مپنا
375,000 

احداث و توسعه 
  مپنانيروگاهي

375,000 

7 
  نصب نيرو

 نقدغيربورس ساتكاب)سهامي خاص(
47,40واقساط

احداث و توسعه پروژه 
 هاي ويژه مپنا

375,000 

79,457,890,750 3 

8 
صنايع هوايي 

سهامي (ايران 
 )خاص

گسترش و 
 نوسازي

 نقدغيربورس
97,12واقساط

عبداله يونسي مجرد ـ 
شركت توسعه گستران 

 ارمغان
72,646,10674,750,445,752 3 

9 

پيمانكاري 
كارهاي زيربنائي 

آب ـ پيماب  
)هامي خاصس(

 نقدغيربورس ساتكاب
 46,5واقساط

عباس صحت ـ 
حميدرضا راهدار ـ 

خسرو صحت ـ چنگيز 
فوالدي ـ رحمان علي 

 اكبري

111,720 67,032,000,000 3 

شركت گروه صنعتي 
 )سهامي عام(سديد 

22,500,000

10

پيمانكاري 
عمومي صنايع 
فوالد گسترش 

)سهامي خاص(

گسترش و 
 نوسازي

 نقدغيربورس
 95واقساط

شركت سرمايه گذاري 
سهامي (سروش ياران 
 )خاص

25,000,000

60,941,407,500 3 

 13 292,930,478,009 ساير

2,297,701,137,475100 جمع كل
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  :  بخش دوم8پيوست شماره 
  1386در سال  جدول اطالعات تخفيفات متعلقه به خريداران موفق

ف
ردي

 

 يدار نام خر نام شركت فروش رفته
درصد 

سهم معامله 
 شده 

تاريخ 
  اعطاي 
 تخفيف

 مبلغ تخفيف

 سرمايه گذاري بانك ملي ايران

 1 مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ايران
سيمان اردبيل و آهك آذر 

 )سهامي عام(شهر
 سر مايه گذاري سيمان كرمان

51 2/7/86  29,671,131,262 

30/8/86 47,1 ق ساحلخزر بر )سهامي خاص(مازند نيرو  2  486,535,274 

 حسين علي نيا شرفشادهي

 3 جمشيد كاظمي شير كدهي
  گوهررود گيالن

 )سهامي خاص(

 حميد رضا فرجي كالريجاني

42 22/5/86  500,820,036 

 عبدالرحيم ايزدي نجف آبادي

 4 حسين عبدي
مهندسين مشاور دانشمند 

 )سهامي خاص(اصفهان 
 اكبر سپاهاني نژاد

39,6 2/5/86  
 

226,667,444 

)سهامي عام(سرمايه گذاري بانك ملي ايران
5 

  صنعتي دريايي ايران 
مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ايران  )سهامي عام(

 )سهامي عام(

45 22/5/86  579,296,250,000 

6 
كابلهاي مخابراتي شهيد قندي 

)سهامي عام(  
ه معادن و فلزاتسرما يه گذاري توسع  51 27/8/86  1,712,393,996 

 نيرو سرمايه 
 داده پردازي برق تهران 7

 رئيس كرمي
41,65 17/9/86  217,981,328 

17/9/86 98,47 كارگزاري ستاره جنوبتأمين مواد معدني وصنايع فوالد 8  5,074,976,156 

)سهامي عام(سيمان هرمزگان 9 ي اميدمديريت سرما يه گذار   51 30/8/86  153,418,282 

 617,340,173,778 جمع مبلغ تخفيف

  


