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مقدمه:
اجرای صحیح و به موقع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی به منظور دستیابی به اهداف سیاستهای
ابالغی ،همواره یکی از دغدغههای نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است .با عنایت به این امر ،خصوصیسازی به عنوان
یکی از ابزارهای اصلی اجرای قانون مذکور و دستیابی به اهداف مترتب بر آن ،همواره مورد توجه بوده است؛ به گونهای که
بعضاً اجرای سریع و صحیح خصوصیسازی میتواند تا حدودی جبرانکننده خألهای موجود در اجرای بخشهای دیگر قانون
موصوف باشد.
سازمان خصوصیسازی به عنوان تنها مجری سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی موظف است در چارچوب
اساسنامه مربوط ،نسبت به انجام وظایف مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی پیرامون امر واگذاریها،
اقدام نماید .از طرفی به استناد تبصره ماده  23قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی مکلف به ارائه گزارش فعالیتهای واگذاری به صورت ساالنه به مجلس شورای اسالمی می باشد ،که در این راستا
گزارش اقدامات و فعالیتهای سازمان خصوصی سازی در امر واگذاریها طی سال  1397در قالب گزارش پیش رو ارائه
می شود.
از عمده فعالیتهای سازمان خصوصی سازی طی سال  1397عالوه بر آماده سازی ،قیمت گذاری و نهایتاً واگذاری بنگاههای
مشمول واگذاری که علی رغم اهتمام و جدیت این سازمان بدلیل برخی چالشها نظیر «مقاومت در برابر واگذاریها»« ،ساختار
نامناسب اغلب شرکتهای باقیمانده در فهرست مربوط»« ،عدم همکاری مناسب دستگاههای دولتی با شرکتهای واگذار شده»
و «برگزاری محدود جلسات هیأت واگذاری» با دشواریهای فراوانی مواجه بوده است ،می توان به نظارت بر عملکرد بنگاههای
واگذار شده و پیگیری وصول اقساط معوق و سررسید شده این بنگاهها و همچنین ساماندهی و تکمیل طرح «توزیع سهام
عدالت»  ،توزیع سود سهام عدالت مربوط به عملکرد باقیمانده سال مالی  1395و بخشی از سال  1396شرکتهای سرمایه پذیر
بین مشمولین اشاره کرد.
با توجه به مطالب یاد شده گزارش پیش رو شامل پنج بخش میباشد .بخش اول شامل خالصه عملکرد سازمان خصوصی
سازی در سال  1397است .عملکرد سازمان خصوصی سازی در راستای واگذاری بنگاهها و سهام شرکتهای دولتی و متعلق
به دولت و همچنین در راستای ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت به ترتیب در بخشهای دوم و سوم به تفصیل بیان شده
است .در بخش چهارم به تشریح سایر اقدامات سازمان خصوصی سازی نظیر اقدامات سازمان در راستای وظایف دبیرخانههای
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44و هیأت واگذاری ،ارزیابی عملکرد نظارت بر بنگاههای واگذار شده ،پیگیری
پرونده های حقوقی و اقدامات سازمان در راستای واگذاری سهام ترجیحی به کارگران ،کارکنان و مدیران بنگاههای واگذار
شده و تحقق اهداف درآمدی طی سال  1397پرداخته شده است .بخش پنجم که بخش پایانی گزارش می باشد نیز به معرفی
چالشهای فراروی خصوصیسازی به همراه راهکارهای پیشنهادی به صورت اجمالی و خالصه ،پرداخته است .
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بخش اول :خالصه عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 1397
-1-1آماده سازی و واگذاری بنگاهها به بخش غیردولتی
در راستای کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت طی سال  138 ،1397مورد قیمت گذاری مربوط به  94بنگاه
مشمول واگذاری به ارزش  1،235،042هزار میلیارد ریال در سازمان خصوصی سازی و تصویب قیمت  36بنگاه با
ارزش حدود  37،482هزار میلیارد ریال در هیأت واگذاری جهت عرضه و واگذاری انجام پذیرفته است .طی این
سال  86مورد عرضه متشکل از  67بنگاه به ارزش  111،758میلیارد ریال انجام پذیرفته است .ضمن ارائه خالصه
وضعیت قیمت گذاری ها و عرضه های انجام شده به شرح جدول زیر ،فهرست تفصیلی بنگاههای قیمت گذاری
شده ،عرضه شده و واگذار شده به شرح جداول شماره ( )2( ،)1و ( )3پیوست ایفاد می گردد.
جدول شماره ( :)1عملکرد سازمان خصوصیسازی در سال 1397
ارزش (میلیارد ريال)

عنوان

تعداد بنگاه

آماده سازی توسط سازمان خصوصی سازی

94

1،235،042

قیمت گذاری مصوب هیأت واگذاری

36

37،482

عرضه

67

111،758

واگذاری (تدريجی،ترجیحی و بلوكی)

*50

**38،830

* تعداد  20بنگاه خارج از فهرست بنگاههای مشمول واگذاری سال  1397می باشد.
**عالوه بر مبلغ فوق ارزشی معادل  6،880میلیارد ریال متشکل از  3بنگاه «ماشین سازی تبریز» « ،ریخته گری ماشین سازی تبریز» و
«امالک ماشین سازی تبریز واقع در منطقه ایل گلی» به وکالت از صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد و مبلغ  22،766میلیارد ریال به
وکالت از بدهکاران اقساط معوق (شرکتهای حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ،پتروشیمی بیستون ،طرح آلومینیوم هرمزال و  )...و 327
میلیارد ریال اسناد اوراق خزانه اسالمی بابت بدهی مپنا به سازمان خصوصی سازی واگذار شده است .با توجه به این امر ،ارزش کل
واگذاری ها در سال  1397به رقم  68،379میلیارد ریال می رسد.
 شایان ذکر است اختالف تعداد بنگاههای عرضه شده نسبت به بنگاههای قیمت گذاری شده ،مربوط به آن بنگاههایی هست که طی
سال  1396قیمت گذاری شده اند؛ لیکن در سال  1397عرضه شده اند.
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از تعداد  86عرضه انجام شده در سال  1397تعداد  75عرضه متشکل از  67بنگاه در نیمه اول سال  1397و تعداد
 11عرضه متشکل از  10بنگاه در نیمه دوم سال 1397انجام پذیرفته است بطوریکه همه  10بنگاه عرضه شده در نیمه
دوم سال قبالً در نیمه اول سال نیز عرضه شده بودند .همچنین تعداد  35بنگاه واگذار شده به صورت بلوکی در سال
 1397تعداد  32بنگاه در نیمه اول آن سال و  3بنگاه در نیمه دوم به شرح جدول شماره ( )2به فروش رفته است.
جدول شماره ( :)2میزان موفقیت عرضههای سازمان خصوصیسازی طی سال 1397
1397
عنوان

نیمه دوم سال

نیمه اول سال

کل

تعداد بنگاههای عرضه شده

67

*10

*67

تعداد بنگاههای فروش رفته بلوكی

32

3

35

درصد موفقیت در عرضهها

43

27

41

*همه بنگاههای عرضه شده در نیمه دوم سال  1397حداقل یک مرتبه در نیمه اول همان سال عرضه شده اند.

 -2-1تکمیل طرح توزيع سهام عدالت در راستای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم
در راستای تکمیل طرح توزیع سهام عدالت ،سازمان خصوصی سازی به موجب بند «ب» مصوبه شماره 245305
مورخ  1395/12/18شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی ،مکلف گردید تا زمان آزادسازی
سهام عدالت نسبت به دریافت سود توزیعی شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت بابت سال مالی  1395و پس از آن
اقدام نموده و با انجام محا سبات دقیق سود سهام هر فرد م شمول را م شخص و ن سبت به واریز آن به ح ساب
مشمولین اقدام نماید .که در این خصوص و طی سال  1397مبلغی حدود  954میلیارد تومان از باقیمانده سود سال
مالی  1395شرکتهای سرمایه پذیر بین حدود  14میلیون نفر م شمول طرح و مبلغی حدود  2،932میلیارد تومان از
محل سود سال مالی  1396شرکتهای سرمایه پذیر به حساب حدود  30میلیون مشمول واریز شده است.
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خالصه عملکرد سازمان خصوصی سازی در راستای ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت تا تاریخ 1398/2/31
به شرح جداول ( )3و ( )4می باشد.
جدول شماره ( :)3خالصه اطالعات مشموالن طرح توزيع سهام عدالت
عنوان

نفر

نسبت به کل

تعداد مشموالن نهايی سهام عدالت

49،167،034

%100

تعداد مشموالن در قید حیات

46،752،932

%95

تعداد مشموالن متوفی

2،504،223

%5

مشموالن در قید حیات با شماره شبای بانکی

41،219،655

%84

جدول شماره ( :)4وضعیت سود سهام شرکتهای موجود در پرتفوی سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی 1396
عنوان

سود تخصیصی قابل توزيع
(پس از كسر مبلغ افزايش سرمايه)
سود سهام وصول شده
سود سهام وصول نشده

ارزش
(میلیارد ريال)

نسبت به کل

46،502

%100

33،469

%72

*13،033

%28

*بخش اعظم این مبلغ مربوط به سود سال مالی  1396شرکتهای سرمایه پذیری است که در فرصت قانونی جهت پرداخت سود می باشند.
شایان ذکر است عمده سود معوق سال مالی  1396مربوط به شرکت مخابرات ایران است که در مرحله وصول از طریق ظرفیت ماده 48
قانون محاسبات عمومی می باشد.

 -3-1افزايش کارايی بنگاههای واگذارشده
یکی از اهداف اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی میباشد.
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نتایج حاصل از ارزیابی  17شرکت واگذار شده طی فعالیت دولت یازدهم ،که طی سال  1397و در قالب مدلی
مشتمل بر  3معیار (بازدهی ،بهرهوری ،سرمایه گذاری و توسعه فعالیت) و  11شاخص (زیر معیار) انجام شده است،
بیانگر آن است که میانگین مجموع امتیازات شاخصها در دوره پس از واگذاری  16درصد رشد نسبت به دوره قبل
از واگذاری داشته است .همچنین نتایج ارزیابی در خصوص امتیاز شاخصهای (زیرمعیارهای) بهرهوری نشان می-
دهد:
 امتیاز شاخص «بهرهوری کل»  65درصد از شرکتهای مورد ارزیابی افزایش داشته است.
 53 درصد از شرکتها امتیاز شاخص «بهرهوری انرژی» خود را بهبود دادهاند.
 65 درصد از شرکتها ،امتیاز شاخص«بهرهوری سرمایه» خود را بهبود بخشیدهاند.
 امتیاز شاخص «بهرهوری نیروی کار» در  65درصد از شرکتها رشد مثبت داشته است.

-4-1میزان تحقق اهداف درآمدی قانون بودجه سال  1397از محل واگذاری ها
در سال  1397و با تالش های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی ،از محل منابع حاصل از واگذاری
ها مبلغ  58،656میلیارد ریال از اهداف درآمدی سال  1397که معادل  83درصد آن می باشد ،به شرح جدول شماره
( )5محقق شده است.
جدول شماره ( : )5عملکرد سازمان خصوصیسازی در تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها در سال 1397
(ارقام به میلیارد ريال)
تکالیف بودجه
رديف

رديف

ساير

بودجه ای

بودجه ای

حساب های

310501

310502

خاص خزانه

48،800

18،200

4،000

ارزش مبالغ واريز شده به حساب های خزانه به عالوه تهاتر

مجموع

71،000

رديف

رديف

ساير

بودجه ای

بودجه ای

حساب های

310501

310502

خاص خزانه

47،435

666

4،199

درصد
تهاتر

مجموع

تحقق
هدف

7،021

58،656

83

* در صورت عدم تهاتر ،این مبلغ می بایست توسط سازمان خصوصی سازی وصول شده و به خزانه واریز می گردید ،بنابراین عملکرد
فوق جزء عملکرد واریزی به خزانه طی سال  1397منظور گردیده است.
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بخش دوم :عملکرد تفصیلی سازمان خصوصی سازی در راستای واگذاريها در سال 1397

 -1-2تبیین برنامه واگذاری
با توجه به فرآیند های مترتب بر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ( )44قانون اساسی و مقررات مربوط به
آن ،تبیین برنامه واگذاریها شامل تعیین فهرست بنگاههای مشمول واگذاری و تصویب آن توسط هیأت واگذاری
موضوع ماده ( ) 39قانون ،اولین گام جهت شروع فرآیند خصوصی سازی می باشد؛ بنابراین همه ساله این فهرست
توسط سازمان خصوصی سازی با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به هیأت واگذاری جهت تصویب پیشنهاد می
شود.
با توجه به این امر ،فهرست موارد مشمول واگذاری در سال  1397نیز در جلسه مورخ  1397/02/15هیأت
واگذاری بررسی و به تصویب رسید و به دنبال اصالحات موردی فهرست توسط هیأت واگذاری به دلیل اضافه شدن
برخی از بنگاههای جدید شناسایی شده ،فهرست موارد مشمول واگذاری در سال  1397به  643بنگاه شامل 314
شرکت و  329مورد ا موال و دارایی رسید .وضعیت موارد مشمول واگذاری در پایان سال  1397به شرح جدول
شماره ( )6می باشد:
جدول شماره ( :)6وضعیت موارد مشمول واگذاری در سال  1397بر مبنای تعداد بنگاه
آماده سازی و قیمت
کل موارد مشمول
واگذاری

واگذار شده

گذاری شده

منحل شده

خارج شده از فرايند
واگذاری

باقیمانده

(فروش نرفته)

643

*30

**14

16

5

578

*عالوه بر این تعداد 20 ،بنگاه نیز خارج از فهرست بنگاههای مشمول واگذاری سال  1397واگذار شده است.
** بررسی مجدد مصوبه انحالل  12شرکت غله و خدمات بازرگانی و همچنین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،به دلیل نوع مصوبه
و همچنین درخواست دستگاههای تخصصی ذیربط در دستور کارهیأت واگذاری قرار گرفته است.
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 -2-2آماده سازی و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری
الف) آماده سازی و قیمت گذاری بنگاه ها

یکی از وظایف اصلی سازمان خصوصی سازی ،آماده سازی بنگاهها برای واگذاری می باشد .در چارچوب
فرآیند آماده سازی ضمن شناسایی و رفع چالشهای مبتال به بنگاههای موجود در فهرست موارد مشمول واگذاری،
اقدامات الزم جهت قیمت گذاری این بنگاهها در چارچوب آیین نامه اجرایی «شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و
نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب» ،انجام می پذیرد .با عنایت به این امر در سال  36 ،1397بنگاه به
ارزش 37،482میلیارد ریال به شرح جدول شماره ( )7قیمت گذاری شده و مصوبه هیأت واگذاری در این خصوص
را دریافت نموده اند .جدول تفصیلی مربوط به بنگاههای قیمت گذاری شده در جدول شماره ( )1پیوست این
گزارش نشان داده است.
جدول شماره ( :)7تعداد و ارزش بنگاههای دارای مصوبه قیمت از هیأت واگذاری در سال  ،1397به تفکیک شیوه قیمت گذاری
شیوه قیمت گذاری
ارزش روز خالص دارايی ها قیمت تابلوی بورس

میانگین روشها

ساير

جمع

تعداد /ارزش
تعداد بنگاههای قیمت
گذاری شده

2

2

2

30

36

ارزش بنگاههای قیمت
گذاری شده

403

1،114

7،746

28،219

37،482

(میلیارد ريال)
نسبت ارزش به كل

%1

%3

%21

%75

100%

ب) تعیین تکلیف بنگاهها

 با توجه به اینکه برخی از موارد مشمول واگذاری از شرایط الزم برای فروش و واگذاری برخوردار نمی
باشند ،از سایر روش های موضوع ماده ( )19قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی ،از
جمله انحالل ،ادغام و یا تحصیل ،جهت تعیین تکلیف آنها استفاده میشود .در این راستا در سال  ،1397با
پیشنهاد دستگاه تخصصی ذیربط و موافقت سازمان خصوصی سازی ،مصوبه انحالل مربوط به ( )14شرکت
توسط هیأت واگذاری صادر شده لیکن بررسی مجدد انحالل  12شرکت غله و خدمات بازرگانی و شرکت
7

خدمات حمایتی کشاورزی به دلیل نوع مصوبه و همچنین درخواست دستگاه تخصصی ذیربط در فهرست
موارد مشمول واگذاری سال  1398قرار گرفته است.
جدول شماره ( :)8شرکتهای دارای مصوبه انحالل توسط هیأت واگذاری در سال 1397
رديف

نام شرکت

نام مادر تخصصی

1

غله و خدمات بازرگانی منطقه 1

بازرگانی دولتی ايران

2

غله و خدمات بازرگانی منطقه 2

بازرگانی دولتی ايران

3

غله و خدمات بازرگانی منطقه 3

بازرگانی دولتی ايران

4

غله و خدمات بازرگانی منطقه 4

بازرگانی دولتی ايران

5

غله و خدمات بازرگانی منطقه 5

بازرگانی دولتی ايران

6

غله و خدمات بازرگانی منطقه 6

بازرگانی دولتی ايران

7

غله و خدمات بازرگانی منطقه 8

بازرگانی دولتی ايران

8

غله و خدمات بازرگانی منطقه 9

بازرگانی دولتی ايران

9

غله و خدمات بازرگانی منطقه 10

بازرگانی دولتی ايران

10

غله و خدمات بازرگانی منطقه 11

بازرگانی دولتی ايران

11

غله و خدمات بازرگانی منطقه 12

بازرگانی دولتی ايران

12

غله و خدمات بازرگانی منطقه 14

بازرگانی دولتی ايران

13

توسعه صنايع انرژی پیشگام

سازمان انرژی اتمی

14

خدمات حمايتی كشاورزی

خدمات كشاورزی

 بررسی امکان خروج موقت و یا دائمی بنگاه ها از فهرست موارد مشمول واگذاری به موجب فرمان رهبر
معظم انقالب ،قانون ،مصوبات هیأت وزیران و هیأت واگذاری یکی دیگر از اقدامات انجام یافته در راستای

8

تعیین تکلیف موارد شناسایی شده جهت واگذاری می باشد .با توجه به این امر در سال  5 ،1397بنگاه به
شرح جدول شماره ( )9از فهرست بنگاههای مشمول واگذاری خارج شده اند.
جدول شماره ( :)9شرکتهای خارج شده از فرآيند واگذاری در سال 1397
رديف

نام بنگاه

نام مادر تخصصی

خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات

ملی نفت ايران

مستند خروج از فهرست

خروج از لیست به موجب مصوبه شماره/141799ت54737هـ مورخ 1396/11/09
1

درمانی صنعت نفت

هیأت وزيران
به موجب مصوبه مورخ  1397/11/01هیأتمحترم واگذاری با خروج عنوان شركت از فهرست
موارد مشمول واگذاری موافقت شد.
به موجب مصوبه شماره /61132ت55226هـمورخ  1397/05/10هیأت وزيران به دلیل حفظ

2

تعمیرات نیروگاهی ايران

تولید نیروی برق حرارتی

3

صندوق حمايت از تحقیقات و توسعه صنايع
الکترونیك ايران

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

4

صندوق ضمانت سرمايه گذاری صنايع كوچك

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سهم بیست درصد دولت در بازار ،از فهرست
برنامه واگذاری  1397خارج شد.
 به موجب مصوبه مورخ  1397/11/01هیأتمحترم واگذاری با خروج عنوان شركت از فهرست
موارد مشمول واگذاری موافقت شد.
خروج از لیست به موجب مصوبه شماره/107798ت55613هـ مورخ 1397/08/13
هیأت وزيران
 به موجب مصوبه مورخ  1397/11/01هیأتمحترم واگذاری با خروج عنوان شركت از فهرست
موارد مشمول واگذاری موافقت شد.
خروج از لیست به موجب مصوبه شماره/107798ت55613هـ مورخ 1397/08/13
هیأت وزيران
 به موجب مصوبه مورخ  1397/11/01هیأتمحترم واگذاری با خروج عنوان شركت از فهرست
موارد مشمول واگذاری موافقت شد.
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رديف

نام بنگاه

5

صندوق ضمانت صادرات ايران

مستند خروج از فهرست

نام مادر تخصصی

خروج از لیست به موجب مصوبه شماره/107798ت55613هـ مورخ 1397/08/13
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

هیأت وزيران
 به موجب مصوبه مورخ  1397/11/01هیأتمحترم واگذاری با خروج عنوان شركت از فهرست
موارد مشمول واگذاری موافقت شد.

 -3-2فروش بنگاه های مشمول واگذاری
الف) اطالع رسانی درخصوص عرضه بنگاهها برای واگذاری

در راستای مقررات مرتبط با واگذاری ،سازمان خصوصی سازی موظف است قبل از انجام واگذاری از طریق
بورس یا خارج از بورس و مزایده ،زمان عرضه ،اسم و سایر مشخصات مربوط به بنگاه را حداقل دو بار و در دو
روزنامه کثیر االنتشار آگهی نماید .بنابراین سازمان خصوصیسازی عالوه بر انجام تکلیف مذکور ،کلیه مشخصات
بنگاههای آگهی شده به همراه شرایط و مقررات عرضه و سایر اطالعات مورد نیاز متقاضی بالقوه را از طریق سایت
خود به آدرس www.ipo.irاطالع رسانی عمومی می نماید .ضمناً اطالعات عرضه برای متقاضیان بالقوه ای که
قبالً شناسایی شده و مشخصات آنها وارد بانک اطالعاتی سازمان خصوصی سازی گردیده است ،نیز ارسال می شود.
همچنین اطالعات مذکور از طریق اتاق بازرگانی  ،اتاق تعاون ،اتاق اصناف ،نمایندگان مجلس ،استانداری ها ،وزارت
امور خارجه ،سازمان سرمایهگذاری خارجی ،متقاضیان بالقوه ،سازمانهای اموراقتصادی و دارائی استانها و شرکت
مادر تخصصی ذیربط نیز منتشر میگردد.
با توجه به موارد مذکور در سال  86 ،1397بنگاه به ارزش  111،758میلیارد ریال جهت واگذاری آگهی و عرضه
شده است .جدول تفصیلی عرضه های سازمان خصوصی سازی به شرح جدول شماره ( )2پیوست این گزارش
میباشد.
ب) فروش بنگاه ها

در سال  ،1397از  86عرضه انجام شده به ارزش  111،758میلیارد ریال 32 ،بنگاه به ارزش  38،406میلیارد
ریال و  3بنگاه به ارزش  6،880میلیارد ریال به وکالت از صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد به صورت بلوکی به
10

شرح جدول شماره ( )10به فروش رسیده است .با توجه به این امر ،درصد موفقیت در عرضه های سازمان خصوصی
سازی  40درصد می باشد.
جدول شماره ( :)10میزان موفقیت در عرضه ها در سال 1397
عرضه ها

میزان موفقیت

فروش رفته های بلوکی

تعداد بنگاه

ارزش (میلیارد ريال)

تعداد بنگاه

ارزش (میلیارد ريال)

تعداد (درصد)

ارزش(درصد)

86

111،758

35

*45،286

40

40

*الزم به ذکر است عالوه بر این مبلغی معادل  22،766میلیارد ریال به وکالت از بدهکاران اقساط معوق (شرکتهای حمل و نقل بین
المللی خلیج فارس  ،پتروشیمی بیستون ،طرح آلومینیوم هرمزال و  )...و مبلغ  327میلیارد ریال اسناد اوراق خزانه اسالمی بابت بدهی
مپنا به سازمان خصوصی سازی ،واگذار شده است .با توجه به این امر ،ارزش کل واگذاری ها در سال  1397به رقم  68،379میلیارد
ریال می رسد.

 -4-2واگذاريهای انجام يافته به تفکیک نوع واگذاری ،بازار عرضه ،حجم واگذاری و طبقهبندی
قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی»
-1-4-2واگذاری ها بر مبنای نوع واگذاری

در سال  1397بنگاههایی به ارزش  38،830میلیارد ریال به صورت رقابتی به عموم متقاضیان عرضه و منابع حاصل
از آن به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است( .جدول شماره )11
جدول شماره ( :)11عملکرد واگذاری ها در سال  1397به تفکیک نوع واگذاری
نوع واگذاری

ارزش ( میلیارد ريال)

عرضه و فروش سهام يا دارايی به عموم متقاضیان

38،830

واگذاری سهام يا دارايی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و

نسبت به کل
(درصد)

100

-

0

انتقال مستقیم سهام يا دارايی بابت سهام عدالت

-

0

جمع كل

38،830

100

حقوقی طلبکار از دولت

11

 -2-4-2واگذاریها بر مبنای بازار عرضه

در سال  ،1397تعداد  16بنگاه از طریق بورس و فرابورس به ارزش  297میلیارد ریال و تعداد  32بنگاه به ارزش
 38،315میلیارد ریال به روش برگزاری مزایدههای غیربورسی و تعداد  2بنگاه به ارزش  217میلیارد ریال به روش
مذاکره واگذار شده است( .جدول شماره .)12
جدول شماره ( : )12عملکرد سازمان خصوصیسازی در واگذاری سهام و دارايی های واگذار شده يا تخصیص يافته
متعلق به دولت و شرکتهای دولتی بر اساس بازار عرضه در سال ( 1397ارزش به میلیارد ريال)
ارزش(میلیارد ريال)

بازار

تعداد بنگاه

عرضه

مبلغ

نسبت به کل

تعداد

نسبت به کل

بورس

291

0.5%

12

*%24

فرابورس

6

0%

4

*%10

مذاكره

217

0.5%

2

%4

مزايده

38،316

98%

32

%64

جمع

38،830

100%

50

%100

 -3-4-2واگذاريها به تفکیک حجم واگذاری

در سال ،1397تعداد  32بنگاه به ارزش  38،406میلیارد ریال به صورت بلوکی و تعداد  16بنگاه به ارزش297
میلیارد ریال به روش تدریجی و تعداد  4بنگاه به ارزش  127میلیارد ریال به صورت سهام ترجیحی واگذار شده
است( .جدول شماره )13
منظور از واگذاریهای بلوکی واگذاری هایی است که در آن بخشی از سهام یا دارایی بنگاه قابل واگذاری به صورت
بلوک یکجا عرضه و به فروش می رسد .واگذاریهای تدریجی به صورت خرد و روزانه در بازار سرمایه عرضه و به
فروش می رسد و واگذاریهای ترجیحی بخشی از سهام یا دارایی بنگاه می باشد که به کارکنان و مدیران شرکت
واگذار شده تعلق می گیرد.

12

جدول شماره ( : )13عملکرد سازمان خصوصیسازی در واگذاری سهام و دارايی های واگذار شده يا تخصیص يافته متعلق به
دولت و شرکتهای دولتی بر اساس حجم واگذاری در سال ( 1397ارزش به میلیارد ريال)
حجم واگذاری

بنگاه

ارزش به میلیارد ريال
مبلغ

نسبت به کل

تعداد

نسبت به کل

بلوكی

38،503

99%

32

%64

تدريجی

297

%1

16

%32

ترجیحی

30

0%

*2

4%

جمع

38،830

%100

50

%100

*عالوه بر این تعداد ،دو شرکت «تولیدی منیزیم گستر اریش» و «کشت و صنعت دامپروری مغان» نیز دارای واگذاری بصورت ترجیحی
می باشند که بصورت بلوکی نیز واگذار شده و در تعداد بنگاههای بلوکی واگذار شده سال  1397منظور گردیده اند؛ لیکن به منظور
عدم همپوشانی تعداد کل بنگاههای واگذار شده سال  ،1397این دو شرکت در تعداد بنگاههای واگذار شده بصورت ترجیحی در نظر
گرفته نشده اند.

 -4-4-2واگذاريها به تفکیک طبقهبندی قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی»

ابالغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی در نیمه نخست سال  ،1385نقطه عطفی در فرآیند
خصوصیسازی میباشد .بر اساس این ابالغیه 80 ،درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی از هر فعالیت
مشمول مفاد صدر اصل ( ) 44قانون اساسی که تا آن تاریخ صددرصد دولتی بوده و قابلیت واگذاری نداشتهاند
(با رعایت برخی از استثناءها) ،به عنوان گروه ( )2فعالیتهای اقتصادی ،قابلیت واگذاری یافتند؛ شرکتهای بزرگی
از جمله :صنایع پاالیش  ،مخابرات ،هلدینگ خلیج فارس و صنایع مادر .شایان ذکر است قبل از ابالغ بند (ج)
سیاستهای مذکور ،صرفاً فعالیتهای خارج از صدر اصل ( )44قانون اساسی یعنی فعالیت های گروه ( )1قابلیت
واگذاری داشتند.
براساس این تفکیک ،در سال  ،1397تعداد  40بنگاه به ارزش  38،769میلیارد ریال مربوط به واگذاری شرکتها
و بنگاههای متعلق به گروه ( )1ماده ( )2قانون و  10بنگاه به ارزش  61میلیارد ریال مربوط به واگذاری شرکتها
و بنگاههای متعلق به گروه ( )2ماده ( )2قانون بوده است( .جدول شماره )14
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جدول شماره ( :)14عملکرد سازمان خصوصیسازی در واگذاری سهام و دارايی های واگذار شده يا تخصیص يافته متعلق به
دولت و شرکتهای دولتی بر اساس شمول اصل ( )44قانون اساسی در سال 1397

شمولاصل44

گروه ( )1ماده ( )2قانون
اساسی
گروه ( )2ماده ( )2قانون
اساسی
جمع

تعداد بنگاه

ارزش به میلیارد ريال
مبلغ

نسبت به کل

تعداد

نسبت به کل

38،769

99%

40

80%

61

1%

10

20%

38،830

100%

50

100%
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بخش سوم  :عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 1397؛ در راستای ساماندهی
طرح توزيع سهام عدالت
 -1-3مشمولین طرح توزيع سهام عدالت
با توجه به مصوبات ستاد مرکزی سهام عدالت و هیأت وزیران 49،167،034 ،نفر به عنوان مشمولین نهایی طرح با
تفکیک مراحل مختلف به شرح جدول شماره ( )15شناسایی شدند.
جدول شماره ( :)15شناسائی مشمولین طرح توزيع سهام عدالت ،به تفکیک مراحل مختلف طرح
گروه

عنوان

تعداد کل در گروه

تعداد زنده

تعداد فوتی

1

مشمولین تخفیف دار

5،960،515

5،778،648

190،384

2

روستائیان و عشاير

15،150،443

14،664،824

500،932

3

كاركنان دستگاه های اجرايی و

13،382،092

12،606،374

805،964

بازنشستگان
4

كارگران فصلی و ساختمانی

6،106،705

6،039،475

70،871

5

ساير اقشار

8،567،279

7،665،611

936،027

جمع كل

49،167،034

46،754،932

2،504،223

 -2-3پرتفوی طرح توزيع سهام عدالت
به موجب مصوبه شماره  188710مورخ  1396/9/1شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون
اساسی سهام قطعی تخصیص یافته به طرح توزیع سهام عدالت در  49شرکت سرمایه پذیر به ارزش 266،363
میلیارد ریال  ،به شرح جدول شماره ( )16به مشمولین طرح تعلق گرفت.
جدول شماره( - )16فهرست شرکتهای سرمايه پذير قطعی واگذار شده به طرح توزيع سهام عدالت به همراه درصد و ارزش واگذاری
رديف

نام شرکت

درصد سهام تخصیص يافته

ارزش قطعی سهام(ريال)

1

صنايع پتروشیمی خلیج فارس(هلدينگ)

40%

98،024،094،964،336

2

پااليش نفت تهران

70%

29،154،004،740،000

3

پتروشیمی بندر امام

30%

17،877،733،200،000

4

مخابرات ايران

20%

14،835،540،237،210

15

درصد سهام تخصیص يافته

ارزش قطعی سهام(ريال)

رديف

5

ملی صنايع مس ايران

37%

12،317،249،971،717

6

فوالد مباركه اصفهان

30%

9،063،518،827،300

7

پااليش نفت الوان

20%

7،633،482،601،600

8

پتروشیمی مارون

30%

7،250،400،000،000

9

بانك صادرات ايران

40%

6،882،508،800،000

10

پااليش نفت بندر عباس

20%

6،016،800،000،000

11

بانك تجارت

40%

5،531،813،520،000

12

پااليش نفت اصفهان

20%

4،762،039،492،210

13

بانك ملت

30%

4،456،227،000،000

14

پتروشیمی جم

15%

3،687،840،000،000

15

كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران

24%

3،000،000،000،000

26%

2،674،173،914،336

17

پتروشیمی شهید تند گويان

10%

2،573،053،328،400

18

چادرملو

21%

2،531،504،000،000

19

فوالد خوزستان

30%

2،202،960،000،000

20

پتروشیمی تبريز

10%

1،732،739،600،000

21

پتروشیمی فجر

30%

1،650،000،000،000

22

پتروشیمی بوعلی سینا

30%

1،258،800،000،000

23

گل گهر

11%

1،076،462،200،000

24

پااليش نفت شیراز

20%

883،897،305،720

25

بیمه دانا

55%

822،391،164،460

26

مگا موتور

7%

719،285،737،000

27

آلومینیوم ايران -ايرالکو

30%

544،846،500،000

28

پااليش نفت تبريز

20%

544،566،382،200

29

سیمان داراب

50%

446،794،740،000

30

سیمان دشتستان

34%

332،009،934،900

31

پست بانك

25%

322،797،510،750

32

فوالد آلیاژی ايران

39%

299،866،405،000

33

پتروشیمی بیستون

30%

186،150،000،000

34

كارخانجات مخابراتی ايران

35%

185،995،950،000
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نام شرکت

مديريت پروژه های نیروگاهی ايران-
مپنا

16

درصد سهام تخصیص يافته

ارزش قطعی سهام(ريال)

نام شرکت

رديف

35

سايپا

1%

143،458،440،000

36

مشانیر

42%

122،356،080،000

37

ساختمان سد و تأسیات آبیاری سابیر

49%

120،107،248،770

38

پارس سويچ

46%

116،572،584،379

39

ايران خودرو

1%

107،100،000،000

40

سرمايه گذاری رنا

5%

101،808،000،000

41

سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران

23%

87،827،471،730

42

نیرو ترانس

31%

81،770،985،000

43

پتروشیمی ارومیه

30%

59،802،600،000

44

حمل و نقل پتروشیمی

29%

52،974،880،000

45

شهر صنعتی كاوه

21%

29،720،655،000

46

شهر صنعتی البرز

23%

26،575،346،261

47

پتروشیمی خوزستان

30%

18،036،000،000

48

شهر صنعتی رشت

29%

17،251،221،000

49

دخانیات ايران

27.59%

13،796،039،340،331

_

266،362،948،879،610

مجموع

 -3-3توزيع سود سهام عدالت میان مشمولین
با پایان دوره  10ساله اجرای طرح و به موجب مصوبه جلسه مورخ  1395/12/2شورای عالی اجرای سیاستهای
کلی اصل ( )44قانون اساسی ،سود توزیعی توسط شرکتها برای سال مالی  1395و پس از آن به مشمولین تعلق
دارد .به موجب همین مصوبه سازمان خصوصی سازی مکلف گردید تا زمان آزادسازی سهام عدالت نسبت به وصول
سود شرکتها و توزیع آن میان مشمولین اقدام نماید .بر این اساس و صرفاً بابت یکسال یعنی سال مالی  ،1396حدود
 47،343میلیارد ریال سود به پرتفوی سهام عدالت تعلق گرفته است؛ که به نیابت از مشمولین به عنوان مالکین اصلی
سهام ،بخشی از این سود بابت افزایش سرمایه در شرکتهای موجود در پرتفوی تخصیص یافت ،بنابراین نهایتاً 46،502
میلیارد ریال سود قابل توزیع میان مشمولین شناسایی شد .از این میزان سود تخصیصی ،تا پایان سال  1397حدود
 29،322میلیارد ریال میان حدود سی میلیون نفر از مشمولین توزیع شده؛ و با آنان تسویه حساب گردید .شایان ذکر
است مبلغی حدود  9،537میلیارد ریال مربوط به باقیمانده سود سال مالی  1395شرکتهای سرمایه پذیر نیز در سال
 1397دریافت و به حساب حدود  14میلیون مشمول طرح واریز شده است.
17

جدول شماره ( ) 17وضعیت سود سهام شرکتهای موجود در پرتفوی سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی 1396
را نشان میدهد .
جدول شماره ( :)17وضعیت سود سهام شرکتهای موجود در پرتفوی سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی 1396
عنوان

سود تخصیصی قابل توزيع
(پس از كسر مبلغ افزايش سرمايه)
سود سهام وصول شده در سال 1397
سود سهام وصول نشده

ارزش
(میلیارد ريال)

نسبت به کل

46،502

%100

33،469

%72

*13،033

%28

*بخش اعظم این مبلغ مربوط به سود سال مالی  1396شرکتهای سرمایه پذیری است که در فرصت قانونی جهت پرداخت سود می باشند.
شایان ذکر است عمده سود معوق سال مالی  1396این شرکتها مربوط به شرکت مخابرات ایران است که در مرحله وصول از طریق
ظرفیت ماده  48قانون محاسبات عمومی می باشد.
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بخش چهارم  :ساير اقدامات سازمان خصوصی سازی در سال 1397
 -1-4انجام وظايف دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی
وظایف و مسئولیتهای مربوط به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی در آبان
ماه سال  1396و طی ابالغیه وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ،مستند به ماده ( )26قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل ( )44قانون اساسی ،به سازمان خصوصیسازی محول گردید .با توجه به این امر سازمان خصوصی سازی
در سال  1397اقدامات متعدد و گسترده ای را در این راستا انجام داده است؛ اهم این اقدامات شامل موارد زیر است:
 -1برگزاری جلسه مورخ  1397/05/22شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی؛ در این
جلسه در مورد موضوعات مختلف از قبیل « :تعیین تکلیف سود سهام عدالت افرادی که اقدام به ثبت شماره
شبا ننموده اند»« ،تعیین تکلیف سود سهام عدالت متوفیانی که وراث آنها برای دریافت سود مراجعه نکرده
اند»« ،استفاده از ظرفیت ماده ( )48قانون محاسبات عمومی برای دریافت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر
طرح توزیع سهام عدالت» « ،نحوه پرداخت قدرالسهم پاداش هیأت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع
سهام عدالت» و « استقرار دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در سازمان
خصوصیسازی» بررسی و اتخاذ تصمیم صورت گرفت.
 -2برگزاری جلسه مورخ  1397/4/4کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون
اساسی به منظور بحث و بررسی پیرامون موضوعات مورد اشاره در بند قبلی ،جهت تصویب در جلسه
مورخ  1397/5/22شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی.
 -3تهیه بانک اطالعاتی از نمایندگان اعضاء حقوقی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون
اساسی ،به منظور شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شورای مذکور ،موضوع ماده ( )1دستورالعمل
شماره  63/2/154958مورخ  1387/09/26کمیسیون تخصصی شورای یاد شده.
 -4جمع آوری اطالعات از دستگاهها و تدوین گزارش عملکرد سال  1396قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
( )44قانون اساسی به تفکیک مواد و تبصرهها ،به منظور ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس
شورای اسالمی و همچنین انتشار برای اطالع عموم ،در اجرای ماده ( )88قانون مذکور .گزارش مربوطه در
19

قالب کتابی تحت عنوان "گزارش عملکرد سال  1396قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
به تفکیک مواد و تبصره ها" در بهمن ماه  1397منتشر و برای دستگاههای ذیربط ارسال شد.
 -5برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان دستگاههای متولی شاخصهای اجرایی موضوع بند ( )5ماده ()42
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی ،موضوع ابالغیه شماره  63/1/110908مورخ
 1389/5/16شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی؛ جهت اصالح و بازنگری
شاخصهای مذکور.

 -2-4انجام وظايف دبیرخانه هیأت واگذاری
در سال  ،1397تعداد ( )8جلسه هیأت واگذاری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی به ریاست وزیر محترم
امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء و نمایندگان دستگاههای ذیربط تشکیل گردید ،که درخصوص  110مورد
پیرامون موضوعات مختلف اتخاذ تصمیم شد .از این میان تعداد  36مورد مربوط به تعیین قیمت پایه و شرایط
واگذاری بنگاهها 14 ،مورد انحالل 6 ،مورد اصالح اساسنامه 20 ،مورد تصویب و اصالح برنامه واگذاری 4 ،مورد
تصویب یا اصالح آیین نامه و دستورالعمل 7 ،مورد اعطاء تخفیف به خریداران 4 ،مورد ارائه گزارشات 5 ،مورد
موضوعات حقوقی و  14مورد مربوط به سایر موضوعات مرتبط با هیأت مذکور ،مورد تصویب قرار گرفت.

 -3-4ارزيابی عملکرد بنگاههای واگذار شده
سازمان خصوصیسازی از سال  1387تاکنون هر ساله با استفاده از مدلهای متعارف علمی اقدام به ارزیابی عملکرد
شرکتهای واگذار شده به بخشهای غیردولتی نموده است .در سال  1397نیز این سازمان از طریق برون سپاری و
ارجاع کار به یک نهاد پژوهشی و کامالً مستقل از ساختار دولت ،اقدام به ارزیابی عملکرد  17شرکت واگذار شده
طی فعالیت دولت یازدهم ،کرده است .شرکتهای ارزیابی شده عمالً شرکتهایی هستند که تمام یا بخشی از سهام
آنها واگذار شده و به واسطه این واگذاری کنترل این شرکتها به بخش غیردولتی منتقل گردیده است .شرکتهای
مذکور برای دوره زمانی سه سا ل قبل از واگذاری و همه سال های پس از واگذاری مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار
گرفته اند .
در ادامه ،بصورت مختصر مدل ارزیابی مورد استفاده در سال  1397و نتایج حاصل از ارزیابی مذکور ،ارائه میشود.
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جدول شماره ( :)18معیار ،شاخص و نحوه ارزيابی شرکتهای واگذار شده
معیار

بازدهی

بهرهوری

شاخص

نحوه محاسبه

امتیاز

بازده دارائیها

سود خالص نسبت به مجموع دارائیها

10

بازده حقوق صاحبان سهام

سود خالص نسبت به حقوق صاحبان سهام

5

بازده فروش

سود خالص نسبت به فروش

10

بهرهوری هزينه نیروی انسانی

نسبت ارزش افزوده به هزينه كل نیروی كار

10

بهرهوری هزينه سرمايه

نسبت ارزش افزوده به هزينه استفاده از سرمايه

10

بهرهوری انرژی

نسبت ارزش افزوده به هزينه انرژی مصرف شده

10

بهرهوری مواد اولیه

نسبت ارزش افزوده به هزينه مواد اولیه

10

افزايش سرمايه از محل آورده
سرمايهگذاری

---

نقدی

10

و توسعه

مالیات

---

10

فعالیت

میزان فروش

---

8

میزان صادرات*

---

7
100

مجموع

* در صورتی که شرکت یک شرکت صادر کننده نباشد ،امتیاز مربوط به این شاخص به امتیاز شاخص "میزان فروش" اضافه میگردد.

نتايج کلی ارزيابی عملکرد شرکتهای واگذار شده:
نتایج کلی حاصل از اجرای مدل ارزیابی عملکرد برای  17شرکت مورد بررسی ،نشان دهنده این امر است که به
طور کلی ،میانگین مجموع امتیازات شاخصها در دوره پس از واگذاری 16 ،درصد نسبت به دوره قبل از واگذاری رشد داشته

است .وضعیت شرکتهای مورد بررسی ،برای دوره سه سال قبل از واگذاری و همه سالهای پس از واگذاری از نظر
امتیازات کسب شده برای معیارهای مدل ،به شرح زیر میباشد.
 65 درصد شرکتهای مورد بررسی ،رشد امتیاز معیار«بهرهوری» را تجربه نمودهاند.
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 59 درصد شرکتهای مورد بررسی در امتیاز معیار«بازدهی» رشد مثبت داشتهاند.
 47 درصد شرکتهای مورد بررسی در امتیاز معیار «سرمایهگذاری و توسعه فعالیت» ارتقاء وضعیت داشتهاند
و امتیاز  6درصد شرکتها برای این معیار بدون تغییر باقی مانده است.

همچنین در مورد شاخص های (زیرمعیارهای) مدل مورد نظر نیز تغییر امتیازات زیر برای شرکتهای مورد ارزیابی
قابل توجه است:
 امتیاز شاخص «بهرهوری هزینه نیروی کار» در  65درصد از شرکتهای مورد ارزیابی افزایش داشته است.
 65 درصد شرکتها توانستهاند شاخص «بهرهوری هزینه سرمایه» خود را افزایش دهند.
 امتیاز شاخص «بهرهوری انرژی» در  53درصد شرکتها افزایش داشته است.
 امتیاز شاخص «بهرهوری مواد اولیه» در  57درصد شرکتها رشد داشته است.
 59 درصد از شرکتها از لحاظ امتیاز شاخص «بازده داراییها» افزایش امتیاز داشتهاند.
 امتیاز شاخص «بازده فروش» در  59درصد از شرکتها بهبود یافته و یا کاهش نداشته است.
 71 درصد از شرکتها از نظر امتیاز شاخص «بازده حقوق صاحبان سهام» افزایش امتیاز را تجربه کردهاند.
 امتیاز شاخص «افزایش سرمایه از محل آورده نقدی» در  18درصد از شرکتها افزایش یافته و در  82درصد
آنها بدون تغییر مانده است.
 امتیاز شاخص «مالیات پرداختی»  33درصد از شرکتها بعد از واگذاری افزایش و  67درصد آنها کاهش
یافته است.
 امتیاز شاخص «ارزش صادرات» در سه شرکت صادرکننده ،کاهش داشته است.
 امتیاز شاخص «فروش کل» در  65درصد از شرکتها بهبود یافته و یا کاهش نداشته است.
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 -4-4نظارت برعملکرد بنگاههای واگذار شده
 -1-4-4فرآيند صدور مجوز اخذ تسهیالت و ثبت صورتجلسات و نقل و انتقال اموال و امالك

در راستای اجرای بند (ب) ماده  25قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و در چارچوب مصوبات هیأت واگذاری،
اسامی بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی و بنگاههای در حال واگذاری طی سال  1397توسط سازمان
خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده است.
بنابر مفاد ماده فوق الذکرسازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف گردیده ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و
هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و امالک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان
خصوصیسازی انجام دهد همچنین بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکها و مؤسسات اعتباری
خصوصی و دولتی ،اعطای هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از
سازمان خصوصیسازی نماید .با توجه به مراتب فوق مجوزهای صادره به تفکیک عنوان مجوز صادره و تعداد
مجوزهای صادره در سال  1397به شرح جدول شماره ( )19می باشد.
جدول شماره ( :)19عنوان و تعداد مجوز های صادره در سال 1397
عملکرد سال

رديف

عنوان مجوز صادره

1

ثبت صورتجلسات مجامع و هیات مديره شركتهای واگذار شده

199

2

صدور مجوز فروش ،ترهین ،توثیق و اجاره يا حق واگذاری و حق انتفاع دارايی های ثابت

100

1397

شركتهای واگذار شده
3

اعطای مجوز اخذ هرگونه تسهیالت بانکی برای شركتهای واگذار شده
مجموع مجوزهای صادره در سال 1397

108
407

-2 -4-4پیگیری وصول مطالبات

طی سال  1397از محل منابع حاصل از فروش اقساطی سهام در سالهای گذشته و سود سهام عدالت بوده که بابت
ردیف یاد شده مبلغ  56،447میلیارد ریال وصول یا تهاتر شده است .مجموع وصولی ها در سال مذکور به شرح
جدول شماره ( )20می باشد.
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جدول شماره ( :)20وضعیت اقساط سررسید شده و وصول شده (ارقام به میلیارد ريال)

عنوان

مبالغ به میلیارد ريال

مبلغ وصولی بابت اقساط

38،193

وصولی بابت جرايم

7،936

مبلغ وصولی بابت سود سهام عدالت

10،318

جمع كل وصولی

56،447

 -3 -4-4بازرسی ويژه از شرکتهای واگذار شده

در اجرای مفاد اصالحیه دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاهها و شرکتهای واگذار شده بصورت
کنترلی و مدیریتی موضوع مصوبه شماره  264412مورخ  1396/11/23هیات واگذاری و باالخص موارد مصرح در
ماده  3دستورالعمل مذکور؛ و به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و در اجرای تعهدات مندرج در قرارداد
واگذاری توسط شرکتهای واگذار شده؛ سازمان خصوصی سازی رأساً و یا با استفاده از خدمات سازمان حسابرسی
یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا در موارد خاص کارشناسان رسمی دادگستری ،بنگاهها و یا
شرکتهای واگذار شده را از نظر شاخصهای ذیل مورد بازرسی قرارداده و اعمال نظارت می نماید:
تغییر ترکیب سهامداران شرکتها و مالکین بنگاهها
تغییرات اعضای هیئت مدیره.
تغییرات اساسنامه شرکت یا تغییر در موضوع فعالیت بنگاه.
فعالیت شرکت خارج از چارچوب اساسنامه.
هرگونه خرید و فروش ،تحصیل ،واگذاری ،هبه ،صلح ،ترهین ،توثیق ،اجاره ،تغییرکاربری و هرگونه معامالت
بالعوض داراییهای ثابت بنگاه و یا شرکت واگذار شده.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
ارسال صورتهای مالی و گزارشات حسابرس و بازرس قانونی به سازمان خصوصی سازی.
ارسال صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی و همچنین گزارشات هیئت مدیره به مجامع عمومی به سازمان
خصوصی سازی.
پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل.
بازپرداخت یا تعیین تکلیف دیون دولتی مندرج در قرارداد واگذاری.
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دریافت تسهیالت مالی و هرگونه تامین مالی از بازار پول و سرمایه و همچنین تضامین و تعهدات بنگاه و یا شرکت
درقبال اشخاص ثالث.
دعاوی و شکایات له و علیه شرکت.
معامالت با اشخاص وابسته و همچنین معامالت غیرمتعارف برخالف منافع بنگاه و یا شرکت.
تعداد کارکنان بنگاه و یا شرکت.
کاهش میزان تولید بنگاه و یا شرکت.
وضعیت پروانه ها و مجوزهای فعالیت بنگاه و یا شرکت.
سایر موارد به تشخیص سازمان خصوصی سازی.
بازرسان موظفند طی قراردادی که با سازمان منعقد می نمایند در بازه های شش ماهه و در موارد خاص به تشخیص
سازمان در دوره های کوتاهتر شرکتهای واگذار شده را بر اساس سرفصل های فوق الذکر مورد بازرسی قرار داده
و گزارش کتبی خود را به این سازمان ارایه نمایند .با توجه به مراتب فوق در نیمه اول سال  1397تعداد  58گزارش
از بازرسین ویژه دریافت شده و تهیه گزارش نهایی جهت ارائه به هیأت واگذاری جهت اتخاذ تصمیمات تشویقی و
تنبیهی مناسب ،در دستور کار قرار دارد.
در نیمه دوم سال  1397تعداد  54شرکت ،مشمول بازرسی می باشند که فرایند مربوطه از طریق بازرس منتخب در
دست اقدام است.

 -5-4پیگیری پرونده های حقوقی مرتبط با خصوصی سازی
اقدامات مربوطه طی سال  1397به شرح زیر می باشد:
 -1بیش از  250مورد ابالغ اعم از دادنامه ،دادخواست ،اوقات رسیدگی و رفع نقص مکاتبات قضایی ،از طریق
سامانه خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه (ثنا) و ابالغ دادگستری اخذ و ثبت دبیرخانه شده است.
 -2تعداد جلسات رسیدگی به دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و هیأت داوری  150مورد بوده که در تمامی
موارد نمایندگان حقوقی سازمان خصوصی سازی ضمن تقدیم الیحه ،در این جلسات شرکت نموده اند.
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 -3تعداد  62مورد از شکایات و سواالت مطروحه در سامانه رسیدگی به شکایات سازمان خصوصیسازی
رسیدگی و پاسخ داده شده است.
 -4تعداد  89مورد دعوا ناشی از اختالف در واگذاریها در مراجع مختلف قضایی به ثبت رسیده که از این
تعداد در  6مورد سازمان به عنوان خواهان علیه خریداران طرح دعوی نموده و در  83مورد سازمان به عنوان خوانده
طرف دعوا قرار گرفته است که این سازمان نیز به همین تعداد ،نسبت به تهیه دادخواست و یا الیحه دفاعیه اقدام و
در جلسات رسیدگی این دعاوی شرکت نموده است.
 -5تعداد  100مورد رأی اعم از قطعی و غیر قطعی صادر شده که با تالش قابل تقدیر نمایندگان سازمان
خصوصی سازی 61 ،مورد به نفع سازمان و فقط  6مورد علیه سازمان صادر شده است .شایان ذکر است که از این
 6مورد رأی علیه سازمان نیز فقط  2مورد مالی بوده و  4مورد دیگر غیرمالی می باشد .
 -6در دعوی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به طرفیت این سازمان به خواسته استرداد مبلغ
 376،678،957،556ریال بعنوان اضافه دریافتی ناشی از اشتباه در محاسبات قراردادی برابر دادنامه شماره  19مورخ
 1396/11/18صادره از هیات داوری موضوع ماده « »30قانون اجرای سیاستهای کلی اصل « »44قانون اساسی
حکم به محکومیت سازمان به استرداد این مبلغ صادر گردید لیکن پس از اعتراض و دفاع کارشناسان سازمان ،برابر
دادنامه شماره  9709970مورخ  1397/03/07صادره از شعبه  21دادگاه عمومی حقوقی تهران ،ضمن نقض دادنامه
صادره از هیات داوری ،حکم بر بی حقی شرکت توسعه معادن و فلزات و به نفع سازمان صادر شده است.
 -7در دعوی متقاضیان خرید کشتارگاه جونقان به طرفیت این سازمان به خواسته ابطال مزایده و استرداد سپرده
شرکت در مزایده به میزان  45،000،000،000ریال که برابر دادنامه شماره  7مورخ  1397/03/05صادره از هیات
داوری موضوع ماده « »30قانون اجرای سیاستهای کلی اصل « »44قانون اساسی حکم به ابطال مزایده و استرداد
مبلغ سپرده صادر گردید ؛ پس از اعتراض و دفاع سازمان ،برابر دادنامه شماره  970528مورخ  1397/05/09صادره
از شعبه  21دادگاه عمومی حقوقی تهران ضمن نقض دادنامه صادره از هیات داوری ،حکم بر بی حقی خریداران
کشتارگاه صادر گردیده است.
 -8در دعوی شرکت سرمایه گذاری سبو قشم به طرفیت این سازمان به خواسته تعدیل قیمت سهام به
میزان 27،557،000،000ریال که برابر دادنامه شماره  1مورخ  1397/02/06صادره از هیات داوری موضوع ماده «»30
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قانون اجرای سیاستهای کلی اصل « »44قانون اساسی ،حکم به محکومیت سازمان مبنی بر استرداد مبلغ
 27،557،000،000ریال صادر گردید که پس از اعتراض و دفاع سازمان  ،برابر دادنامه شماره  9701420مورخ
 1397/10/26صادره از شعبه « »21دادگاه عمومی حقوقی تهران ضمن نقض دادنامه صادره از هیات داوری ،حکم
به نفع سازمان مبنی بر بی حقی شرکت سرمایه گذاری سبو قشم صادر گردید.

 -6-4واگذاری سهام ترجیحی به کارگران ،کارکنان و مديران بنگاههای واگذارشده
در راستای اجرای تبصره ( )3ماده ( )20قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی و طبق آیین نامه
اجرایی «نحوه واگذاری سهام ترجیحی» موضوع جزء ( )8بند (الف) ماده ( )40قانون مذکور ،به منظور جذب
کارگران ،کارکنان و مدیران باتجربه ،متخصص و کارآمد و با هدف افزایش بهرهوری بنگاههای قابل واگذاری ،میزان
و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به کارگران ،کارکنان و مدیران بنگاهها ،تعیین شده است .براساس آئین نامه مذکور،
فروش سهام ترجیحی به میزان حداکثر پنج درصد ( ) %5از سهام بنگاههای مشمول واگذاری تا سقف ده برابر میانگین
شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان بر اساس احکام حقوقی آنان با قیمت پایه واگذاری،
به ازای هر نفر ،تماماً به صورت اقساط ده ساله مساوی سالیانه بدون پرداخت سود فروش اقساطی ،مجاز دانسته شده
است .بنابراین سازمان خصوصیسازی در راستای انجام وظایف محوله ،در سال  1397به  516نفر از کارگران و
کارکنان  4شرکت مورد واگذاری  21،697،804سهم به ارزش  127میلیارد ریال ،به صورت ترجیحی واگذار نموده
است.
الزم به ذکر است براساس این نوع واگذاری ،کارگران ،کارکنان و مدیران شرکتهای مورد واگذاری از مزیتهایی
به شرح ذیل بهره مند می گردند:
برخورداری از یک وام معادل ارزش سهام خریداری شده با اقساط  10ساله (در اولویت اول این وام از سود سهام
متعلق به کارگران ،کارکنان و مدیران کسر خواهد شد)
دریافت سود سالیانه سهام (با وجود اینکه این سهام در وثیقه سازمان خصوصیسازی میباشد)
با توجه به مطالب مذکور عملکرد سازمان خصوصیسازی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران ،کارکنان و
مدیران در سال  1397را میتوان به شرح جدول شماره ( )21خالصه نمود.
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جدول شماره ( :)21عملکرد سازمان خصوصیسازی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران،
کارکنان و مديران بنگاهها در سال 1397
شرح

واحد

تعداد/ارزش

تعداد سهام واگذار شده

سهم

21،697،804

تعداد كاركنانی كه صاحب سهم شدهاند

نفر

516

سرانه دريافتی كاركنان و مديران

سهم

42.050

ارزش سهام واگذار شده (به قیمت پايه)

ريال

127،244،021،909

سرانه دريافتی كاركنان و مديران

ريال

246،596،942

 -7-4عملکرد سازمان خصوصی سازی در راستای قانون بودجه سال  1397کل کشور و تحقق
اهداف درآمدی
 -1-7-4عملکرد سازمان خصوصی سازی در راستای قانون بودجه سال  1397کل کشور

 جزء (الف) تبصره ( )2ماده واحده قانون بودجه سال  1397کل کشور موضوع:
 -1پرداخت مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء( )2بند (د) سیاستهای کلی اصل
چهل و چهارم ( )44قانون اساسی در چارچوب جدول شماره ( )13این قانون .
 -2پرداخت بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری
اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل
هشتاد و سوم ( ) 83قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
چهلوچهارم ( )44قانون اساسی ،در چارچوب جدول شماره ( )18این قانون .
اقدامات انجام شده طی سال  1397در راستای حکم مذکور ،به شرح زیر میباشد:
 از مبلغ  38،830میلیارد ریال مربوط به فروش سهام ،سهم ال شرکه ،حقوق مالکانه ،حق بهره برداری و
مدیریت دولت در بنگاههای گروه ( )1و ( 36،822 ،)2میلیارد ریال متعلق به بنگاههای گروه ( )1و
 2،008میلیارد ریال مربوط به بنگاههای گروه ( )2می باشد.
 از محل منابع حاصل از واگذاریها مبلغ  58،656میلیارد ریال به حسابهای مختلف خزانه به شرح زیر
واریز شده است:
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 ارز شی معادل  47،435میلیارد ریال بابت دریافت اق ساط و ثمن نقدی فروش سهام سالهای قبل ازسال  1397و سود سهام عدالت به حساب درآمد عمومی خزانه (حساب  164خزانه) ،موضوع ردیف
درآمدی 310501
 ارز شی معادل  1،797میلیارد ریال بابت واگذاری سهام متعلق به وزارت جهاد ک شاورزی به ح ساب 1375خزانه ،موضوع ردیف درآمدی 310515
 ارزشییی معادل  666میلیارد ریال بابت فروش سییال  1397به حسییاب  241خزانه ،موضییوع ردیفدرآمدی 310502
 ارز شی معادل  344میلیارد ریال بابت واگذاری باقیمانده سهام بانک ها و بیمه ها به ح ساب 1375خزانه ،موضوع ردیف درآمدی 310801
 ارز شی معادل  1،324میلیارد ریال در را ستای واریز به ح ساب  108خزانه مو ضوع ت سویه تنخواهدریافتی صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد
 ارزشی معادل  68میلیارد ریال به سایر حسابهای خاص خزانهانجام تهاتر معادل  7،021میلیارد ریال جزء (ب) تبصره ( )2ماده واحده قانون بودجه سال  1397کل کشور موضوع :
«رعایت ماده ( ) 4قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2در مورد شرکتهای در حال واگذاری
در سال  1397موضوع واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهصورت یک
دوازدهم در هر ماه توسط شرکتهای در حال واگذاری سال »1397
عملکرد :طی نامه های شماره  553مورخ  ،1398/01/20شماره  33373مورخ  ،1397/12/12شماره 29734
مورخ  ،1397/11/03شماره  26146مورخ  ،1397/10/03شماره  23303مورخ  ،1379/09/06شماره 20753
مورخ  ،1397/08/07شماره  17470مورخ  ،1397/7/7شماره  14304مورخ  ،1397/6/5شماره 11287
مورخ  1397/5/7و شماره  8792مورخ  1397/04/13عنوان سازمان امور مالیاتی کشور ،رونوشت معاونت
نظارت مالی و خزانه داری کل کشور آخرین وضعیت میزان سهام باقیمانده دولت در بنگاههای موجود در
برنامه واگذاریهای سال  1397اعالم شده است.
 بند (ج) تبصره ( )10ماده واحده قانون بودجه سال  1397کل کشور موضوع:
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«فروش آن قسمت از سهام و داراییهای متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد را که کنترلی
بوده و یا زیانده و کم بازده میباشند ،مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل
و چهارم ( )44قانون اساسی و قرار دادن منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور».
عملکرد :سازمان خصوصی سازی طی نامه های شماره  11658مورخ  1397/05/09و شماره  15050مورخ
 1397/06/12عنوان مدیر عامل مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ،مشخصات شرکتهای وابسته به
آن مؤسسه در راستای این بند قانونی جهت واگذاری به بخش غیر دولتی را درخواست نموده است که با
توجه به نقص اطالعات ارسالی توسط آن مؤسسه طی نامه شماره  97/1/25167/24مورخ ،1397/05/28
موضوع مجدداً طی نامه های شماره  17663مورخ  ،1397/07/08شماره  21710مورخ  1397/08/20و
شماره  30210مورخ  1397/11/09پیگیری گردید که نهایتاً پاسخ آن مؤسسه طی نامه شماره
 24/60247/1/97مورخ  1397/12/06مبنی بر معرفی  % 55سهام شرکت دخانیات ایران در راستای این بند
قان ونی به سازمان ارائه گردید .در ادامه سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره  35732مورخ
 1397/12/28عنوان مدیر عامل مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد و نامه شماره  158مورخ
 1398/01/10عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رونوشت معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار
کل کشور اعالم نمود ،این سازمان نسبت به آماده سازی و قیمت گذاری شرکت دخانیات ایران اقدام نموده
است؛ لیکن به جهت عدم طرح موضوعات مربوط به تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری بنگاههای مشمول
واگذاری در جلسات هیأت محترم واگذاری ،امکان بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع مذکور به وجود
نیامده است .بدیهی است در صورت تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری شرکت دخانیات ایران توسط
آن هیأت محترم ،شرکت مذکور عرضه خواهد شد.
 جزء (ب) تبصره ( )15ماده واحده قانون بودجه سال  1396کل کشور موضوع:
« واگذاری سهام مازاد شرکت توانیر در شرکتهای توزیع نیروی برق تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد
() 250.000.000.000.000ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون
اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری».
عملکرد :با عنایت به اینکه شرکتهای توزیع نیروی برق در حال حاضر جزء فهرست موارد مشمول واگذاری
نمی باشند ،لذا سازمان خصوصی سازی طی نامه های شماره  8565مورخ  ،1397/04/11شماره 15049
مورخ  ،1397/6/12شماره  21708مورخ  1397/08/20و شماره  30215مورخ  1397/11/09عنوان معاون
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برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو ،نتیجه اقدامات به عمل آمده توسط وزارتخانه مذکور در راستای بند
قانونی یاد شده و اعالم سهام مازاد قابل واگذاری شرکتهای توزیع نیروی برق را جهت واگذاری درخواست
نموده است .لیکن پاسخی از وزارتخانه یاد شده دریافت نشده است.
 -2-7-4تحقق اهداف درآمدی قانون بودجه سال 1397

از سال  1380لغایت  ،1387انتقال وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی بر اساس مقررات قوانین برنامه سوم
و چهارم توسعه (ماده  19فصل سوم قانون برنامهسوم و ماده ( )8قانون برنامه چهارم توسعه) ،صورت میگرفته است و
بر اساس آن درصدی از وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه و درصدی به حساب شرکت مادرتخصصی مربوط واریز
میشده است .لیکن با توجه به تصویب آییننامه اجرایی «نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاری» موضوع تبصره ()2
ماده ( )29قانون اجرای سیاستهای کلی اصل « »44قانون اساسی در سال  ،1388تمام درآمد حاصل از واگذاری میبایست
به حساب خزانه واریز شده و در چارچوب احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ،هزینه شود.
در این خصوص با عنایت به نحوه دریافت و تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری ،بررسی درصد تحقق درآمد
پیشبینی شده در بودجه در مقایسه با ارزش واریزی به خزانه در سال ،1397به شرح جدول شماره ( )22میباشد.
جدول شماره ( : )22عملکرد سازمان خصوصیسازی در تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها در سال 1397
(ارقام به میلیارد ريال)
تکالیف بودجه
رديف

رديف

ساير

بودجه ای

بودجه ای

حساب های

310501

310502

خاص خزانه

48،800

18،200

4،000

ارزش مبالغ واريز شده به حساب های خزانه به عالوه تهاتر

مجموع

71،000

رديف

رديف

ساير

بودجه ای

بودجه ای

حساب های

310501

310502

خاص خزانه

47،435

666

4،199

میزان
تهاتر

مجموع

تحقق
هدف

7،021

58،656

83%

ه مانطور که در جدول فوق مشخص شده است درآمد پیشبینی شده در بودجه برای واگذاریها در سال  1397موضوع
ردیف های درآمدی  310801 ،310502 ،310501و  310515معادل  71،000میلیارد ریال بوده است؛ در این راستا ارزش
مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف درآمدی  310501معادل  47،435میلیارد ریال می باشد.
در این سال عالوه بر مبلغ مذکور  4،199میلیارد ریال نیز به حساب های دیگر خزانه واریز شده است .همچنین در سال
 1397مبلغ  7021میلیارد ریال بدهی دولت با طلب اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت توسط سازمان خصوصی
سازی تهاتر گردیده است .با توجه به موارد یاد شده درصد تحقق اهداف بودجهای سال  83 ،1397درصد می باشد.
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بخش پنجم  :چالشهای مرتبط با خصوصی سازی و داليل بروز چالشها

 -1-5چالشهای مبتال به خصوصیسازی
 -1-1-5عدم همکاری و مقاومت مديران منصوب دولتی در بنگاهها و شرکتهای در حال واگذاری

این چالش در ابتدای امر در قالب تالش برای خروج بنگاهها از فهرست واگذاری و با توجیهاتی از جمله موارد
زیر:
 ضرورت حفظ بنگاه به منظور پشت سر گذاشتن چالشهای مرتبط با تحریم.
 حاکمیتی بودن فعالیت شرکت و بنگاه مشمول واگذاری.
 قرار داشتن زمینه فعالیت بنگاه در حوزه های سالمت ،آموزش ،تحقیقات و فرهنگ.
 ضرورت اصالح ساختار بنگاه قبل از واگذاری.
 خارج بودن فعالیت شرکت از حیطه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی.
با فشارهای مختلف از سوی مقامات محلی ،نمایندگان استان ذیربط در مجلس شورای اسالمی ،معاونین وزرا و در
برخی موارد حتی توسط وزرای محترم تجلی پیدا میکند و سپس با عدم همکاری دستاندرکاران بنگاه در ارائه
اطالعات و صورتهای مالی و یا ممانعت از حضور کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمتگذاری در محل،
جوسازی های تخریبی و ایجاد ذهنیت منفی در افکار عمومی و مردم منطقه و پیش قضاوت در مورد فرآیند قیمت-
گذاری و فروش مجموعه به خریداران ،تداوم مییابد.
با همه این احوال ،اگر این فرآیند با وجود همه مقاومتها به عرضه بنگاه ختم شود و مزایده برندهای داشته
باشد ،با ایجاد جو روانی ،نسبت به تشویش اذهان عمومی اقدام و مجریان امر واگذاری را در مقابل فشار شدید
افکار عمومی قرار میدهند.
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در پارهای موارد که هیچ یک از اقدامات فوق مانع اجرای فرآیند واگذاری نشود ،از تحویل بنگاه به خریدار
خودداری می شود یا بخشی از اموال و یا محصوالت بنگاه در مرحله تحویل و تحول و قبل از تسلط خریدار به
بنگاه ،از محل خارج میگردد.
در برخی از موارد نیز شاهد آن هستیم که قبل از آن که گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد قیمت-
گذاری سهام شرکت مشمول واگذاری به سازمان ارسال شود ،مقامات محلی نظرات منفی و انتقادی خود را قبل از
استخراج قیمت پایه ،نسبت به قیمت تعیین شده اعالم مینمایند؛ حال آنکه فرآیند قیمتگذاری در قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل « »44قا نون اساسی بسیار دقیق طراحی شده و هیأت واگذاری مرکب از وزیر امور اقتصادی
و دارایی ،وزیر دادگستری ،رؤسای اتاق های بازرگانی و تعاون و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی،
مسئول تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری هستند.
 -2-1-5سختگیری با مالکین و مديران بخش خصوصی خريدار بنگاه و سهام دولتی در دوران پس از واگذاری

اکثر بنگاهها و شرکت های دولتی در معرض فروش و یا فروخته شده ،از وضعیت بسیار نامناسب ساختاری
برخوردار هستند .نیروی انسانی مازاد ،انباشت بدهیهای معوق به نظام بانکی ،شرکتهای مادر تخصصی مربوطه،
سازما ن امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی از جمله نتایج و عوامل این ساختارهای نامناسب هستند .در برخی
موارد مشاهده می شود که به محض واگذاری یک بنگاه و تحویل آن به بخش خصوصی ،همراهیهای معمول برای
استمهال و تقسیط این بدهیهای انبوه صورت نمیپذیرد و از طرف دیگر ،وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و مادر
تخصصی از ارجاع کار و یا خرید خدمات و کاال از بنگاه خصوصی شده خودداری میکنند .این مورد هنگامی که
دولت ،خریدار انحصاری محصول تولیدی بنگاه واگذار شده باشد بیشتر نمود پیدا میکند.
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 -3-1-5عدم اعتقاد به تقويت بخش خصوصی و اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل « »44قانون اساسی

گرچه به دلیل ابالغ سیاستهای کلی اصل « »44قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب و ابالغ قانون
اجرای این سیاست ها توسط مجلس محترم شورای اسالمی ،معموالً بصورت صریح و آشکار با این سیاستها مخالفت
نمیشود؛ لیکن با بیان عباراتی از قبیل" :خصوصی سازی خودمانی سازی است"" ،چوب تاراج زدن به بیتالمال
است"" ،راه را کج رفتهایم"" ،به ثمن بخس فروخته شده" و  ...این مخالفت را ابراز مینمایند که این طریق
برخوردها موجب کاهش انگیزه و توان مجریان امر خصوصی سازی می شود.
 -4-1-5اختالط مباحث مربوط به مشکالت اقتصادی کشور و خصوصی سازی

بنگاههای اقتصادی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و حساسیتهای آن اغلب دچار مشکالت خاص و حاد
هستند .به این وضعیت ویژه ،بهره وری پایین مدیریت دولتی را نیز به صورت عمومی باید اضافه نمود .لیکن در مورد
شرکت های دولتی ،این زیان به راحتی از محل خزانه دولت جبران میشود و اعتراضی وجود ندارد؛ ولی به محض
واگذاری بنگاه به بخش خصوصی واقعی ،همگی انتظار دارند که همه مشکالت و مسائل این بنگاه به صورت آنی
حل شود.
 -2-5داليل بروز چالشهای مبتال به خصوصیسازی

 -1-2-5نگرانی از دست رفتن موقعیتهای رانتی موجود در شرکتهای مشمول واگذاری ،توسط مدیران و
مسئولین محلی؛ این رانتها شامل فرصتهای مالی ،فرصتهای اجتماعی و بعضاً فرصتهای سیاسی در برخی از
شرکتهای دولتی می باشد؛ که افرادی آگاهانه و یا ناآگاهانه (بواسطه تحریک و تبلیغ دیگران) ،مایل به حفظ آنها
هستند؛ و جدا شدن شرکتها از دولت را به منزله از دست دادن این فرصتها تلقی میکنند.
نگرانی مذکور به ویژه در سالهای اخیر (دولت های یازدهم و دوازدهم) که واگذاری شرکتها به صورت کنترلی
سه برابر واگذاری کنترلی  12سال قبل از دولت یازدهم شده است ،به اوج خود رسیده است .واگذاری کنترلی شامل
واگذاری شرکتها با میزان سهام  %50و باالتر است که به واسطه آن خریدار کنترل کامل شرکت را در دست میگیرد.
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 -2-2-5یکی دیگر از دالیل بروز چالشها ،همراهی ناخواسته برخی از مسئولین ،کارکنان و کارگران شرکتها
با هجمههای شکل گرفته علیه خصوصیسازی میباشد؛ که با وجود دلسوزیهای قابل درک ،ناآگاهی این افراد
نسبت به فرآیند خصوصیسازی و نتایج حاصل از آن ،موجب جبههگیری و مقاومت آنان در برابر واگذاریها میشود.
 -3-2-5عدم وجود بخش خصوصی توانمند در کشور ،ناشی از عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط
با توانمندسازی بخش غیر دولتی؛ یکی دیگر از دالیل بروز چالش های مبتال به خصوصی سازی است.
 -4-2-5عدم اطالعرسانی کامل و جامع در زمان تبیین فرآیند واگذاریها ،نحوه انجام آن ،نتایج حاصل شده
و مورد انتظار از خصوصیسازی صحیح و همچنین عدم فرهنگسازی در جامعه در زمینه ضرورت انجام
خصوصی سازی و تبیین میزان منافع آن در برابر مضرات احتمالی و کوتاه مدت؛ نیز از مهمترین دالیل بروز چالش
در زمینه خصوصی سازی است.
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