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  سازي خصوصی تعریف - 1- 1
 و شـکوفایی  رشـد،  جهـت  در پیشـرفته  آوري فن و جدید هاي اندیشه و ها ایده بکارگیري سازي خصوصی
 فقـط  سـازي  خصوصـی  حقیقت در. باشد می قتصاديا فعاالن حضور زمینه ایجاد با اقتصادي ساختار اصالح
 از بخشـی  بلکه نیست، خود حال به اقتصادي فعالیتهاي کردن رها و خصوصی بخش به دولتی مالکیت انتقال
 بـازتوزیع    سیسـتم  در بـازنگري  و سـویی  از اقتصـادي  منـابع  کنتـرل  و توزیع نظام بازسازي و اصالح فرآیند
   .  است سو دیگر از دولتی غیر بخش گذاري سرمایه هاي یزهانگ افزایش جهت در ملی هاي ثروت

 کـردن  دنبال با و شده تر حساس و تر پررنگ بسیار دولت حاکمیتی وظیفه سازي خصوصی با بنابراین
 نـه  انسانی و مادي منابع از بهینه برداري بهره و شکوفایی جهت مناسب اي شیوه کارگیري به قبیل از اهدافی

 قـدرت  افـزایش  بـا  بلکـه  شـود،  مـی  پرداختـه  اقتصـادي  فعالیتهـاي  در دولـت  گـري  تصـدي  کـاهش  به تنها
 ارتقـاي  بـراي  زمینه مردم، فعال مشارکت از استفاده و دولت مالی بار کاهش دولت، نظارتی و سیاستگزاري

  .شود می فراهم دولتی غیر بخش رشد کنار در دولت عملکرد

  سازي خصوصی ضرورت - 1- 2
 و کاالهـا  تولیـد  نـازل  کیفیـت  دولتـی،  نقـدي  غیـر  و نقـدي  هـاي  یارانه از دولتی ايشرکته رویه بی استفاده
 نمودن ناپذیر رقابت بر عالوه معموالً که شرکتها این باالي هاي هزینه با مقایسه در دولتی شرکتهاي خدمات

 خصوصـی  انجـام  ضـرورت  دست، این از مواردي و گردد می نیز بودجه کسري بروز موجب تولیدات، این
 ضـرورت  و رسـانده  اثبـات  بـه  ناپذیر اجتناب واقعیتی صورت به شدن، جهانی به رو دنیاي یک در را سازي
 فقرزدایـی  و اجتماعی عدالت گسترش منظور به و پایدار اقتصادي توسعه به رسیدن جهت در آن بهینه انجام
 طـور  بـه  خـرد  سـطح  در را شرکتها عملکرد تنها نه سازي خصوصی زیرا  است، نموده نمایان پیش از بیش را

 اقتصـادي  کـالن  هاي شاخص ارتقاي و بهبود به مدت بلند و مدت میان در بلکه بخشد، می بهبود محسوسی
  .انجامد می نیز اشتغال و تولید گذاري، سرمایه قبیل از

  تاریخچه خصوصی سازي در ایران - 1- 3
ن اساسی، چهره اقتصاد کشور تا حدود قانو) 44(در سالهاي پس از پیروزي انقالب اسالمی و بر اساس اصل 

بر اساس قانون حفاظت . زیادي دگرگون گشت و دخالت دولت در فعالیتهاي اقتصادي کشور افزایش یافت
، تصدي بسیاري از واحدهاي بزرگ اقتصادي به دولت محول گردید )1358مصوب (و توسعه صنایع ایران 

مالکیـت دولتـی نـه تنهـا تمـامی      . به شدت افزوده شـد و بر تعداد صنایعی که تحت مالکیت دولت درآمدند 
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شرکتهاي تولیدکننده کاالها و خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز و مخابرات را در برگرفت، بلکه راه 
آهن، هواپیمایی، کشتیرانی، صنایع بزرگ و متوسط، شبکه هاي پولی و مـالی، انحصـار واردات بسـیاري از    

در چنـین شـرایطی،   . خرده فروشی کاالهـا را نیـز در اختیـار خـود قـرار داد      کاالها و حتی شبکه هاي توزیع
کاهش تدریجی قدرت خریـد درآمـدهاي نفتـی و افـزایش جمعیـت کشـور در کنـار بـروز نتـایج عملکـرد           

، هـا  ولت براي اداره و تصـدي فعالیـت  هاي مالی د هاي دولتی و محدودیت مالی شرکت -نامطلوب اقتصادي
پس از پایان جنگ تحمیلی و در . ه مدیریت اقتصادي کشور را اجتناب ناپذیر ساختضرورت تغییر در شیو

راستاي سیاست هاي آزادسازي اقتصادي، سیاست خصوصی سازي به عنوان یک سیاست مهـم و بـا هـدف    
در آغاز تدوین و تصویب برنامه هاي بازسازي اقتصـادي، اجتمـاعی    "ارتقاء سطح کارایی فعالیتهاي دولت"

ت هـایی  در ایـن راسـتا سیاسـ   . چارچوب برنامه هاي اول و دوم توسـعه مـورد توجـه قـرار گرفـت      کشور در
هـاي دولتـی و حضـور فعـالتر بخـش خصوصـی در فعالیتهـاي اقتصـادي         درخصوص بهبود عملکرد شـرکت 

  . کشور، در قالب برخی تبصره ها و خط مشی هاي اساسی در برنامه هاي مزبور اتخاذ گردید
در در قانون مزبور . خصوصی سازي بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه پیگیري گردید پس از آن برنامه

هاي دولتی و واگذاري سهام متعلق به  ماده نحوة ساماندهی شرکت 23دو فصل دوم و سوم و طی 
است که از آن به عنوان برنامه  مشخص شدههاي دولتی  هاي دولتی و شرکت ها، مؤسسه وزارتخانه
مفاد این دو فصل ناظر بر تعیین نهادهاي سیاستگزار و اجرایی ذیربط به  .شود یاد می سازي نیز خصوصی

از نکات برجسته این . می باشد مزبورشرکتهاي هاي دولتی و عرضه و فروش سهام  منظور ساماندهی شرکت
. است قانون، پیش بینی ایجاد یک سازمان مستقل براي واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت

خصوصی سازي در کشور براساس قانون برنامه انجام بهمین دلیل مهمترین تحول صورت گرفته در فرایند 
  .سوم توسعه را می توان تشکیل سازمان خصوصی سازي و تمرکز تمامی واگذاري ها در این سازمان دانست

در برنامه سوم  ذارياصول واگذاري در برنامه چهارم توسعه نیز در واقع براساس همان فرآیند واگ
سازي، برنامه چهارم را ادامه برنامه سوم  یند خصوصیتوان در مورد فرآ ه طوري که میب توسعه بنا شده بود

البته در طی اجراي برنامه چهارم توسعه تغییرات بسیار مهم و اساسی در برنامه  .توسعه دانست
هاي  مقام معظم رهبري درخصوص سیاستاین تغییرات شامل ابالغیه . سازي کشور ایجاد گردید خصوصی

  .قانون اساسی و اضافه شدن برنامه واگذاري سهام عدالت توسط دولت است) 44(کلی اصل 
هاي خاص  قانون اساسی، در حال حاضر به استثناي برخی شرکت) 44(هاي کلی اصل  با ابالغ سیاست

قانون ) 44(اي دولتی خارج صدر اصل تصریح گردیده، کلیه سهام شرکتهابالغیه مقام معظم رهبري  که در
قانون ) 44(مشمول صدر اصل  در هر فعالیت هاي دولتی سهام شرکتاز ارزش مجموع درصد   80اساسی و 
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قانون ) 44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  آن و بر مبناي اساسی قابل واگذاري به بخش غیردولتی است
ین روي این ابالغیه را می توان بزرگترین تحول در زمینه بد. ابالغ گردید 1387اساسی در تیر ماه سال 

سرانجام در قانون برنامه . خصوصی سازي در کشور طی سالهاي پس از پیروزي انقالب اسالمی تلقی نمود
مصوب گردید، مبناي خصوصی سازي همان قانون  30/10/1389پنجم جمهوري اسالمی ایران که در تاریخ 

  . قانون اساسی قلمداد گردید) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل 
با توجه به نقش بسیار مهم و تعیین کننده سازمان خصوصی سازي در اجراي برنامه خصوصی سازي 
کشور، در ادامه به بررسی تاریخچه تشکیل، هدف و وظایف اساسی، ارکان و ساختار سازمانی سازمان 

  .یادشده می پردازیم

 زيسازمان خصوصی ساتشکیل  تاریخچه -4-1
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ) 15(سازي به موجب ماده  سازمان خصوصی

با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهاي  – 1379مصوب  –جمهوري اسالمی ایران 
اهداف و عمالً فعالیت خود را با  1380این سازمان از خرداد ماه سال  .است شدهتولیدي سابق تشکیل 

  .وظایف جدید آغاز نموده است
هیأت محترم  02/12/1388و  29/09/1388، 29/07/1388در جلسات مورخ آن  جدید هاساسنام

  .ابالغ گردیده است 26/12/1388شوراي محترم نگهبان، در تاریخ  وزیران تصویب و پس از تأیید
و داراي  دي و داراییبه وزارت امور اقتصا دولتی وابسته سازي یک شرکت سازمان خصوصی

آن معاون وزیر امور  ریاست کلو  رئیس هیأت عاملاست و  دارایی قی و استقالل مالیشخصیت حقو
  .باشد اقتصادي و دارایی می

) 44(تا قبل از ابالغ قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ( هیأت واگذاريتاکنون دبیرخانه  1379از سال 
سازي مستقر است و به  نیز در سازمان خصوصی) أت عالی واگذاريهی 1387قانون اساسی در تیر ماه سال

واگذاري محسوب رئیس هیأت عامل سازمان دبیر هیأت موجب حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی، 
  .گردد می

ماده واحده ) 4(سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي به موجب تبصره الزم به ذکر است 
به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور  1354دهاي تولیدي در سال قانون گسترش مالکیت واح

ها با  اقتصادي و دارایی تاسیس و فعالیت خود را عمدتاً با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانه
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اعطا اعتبار و تسهیالت و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي در سطح 
  .بودشور شود، آغاز کرده ک

  وظایف اساسی هدف و  -5-1
تشکیل سازمان خصوصی سازي، اجراي سیاستهاي خصوصی سازي دولت از طریق واگذاري  هدف از

  .استغیر دولتی به بخشهاي و وابسته به دولت دولتی  بنگاههايسهام 
  :ان به شرح زیر استوظایف و اختیارات سازم اساسنامه سازمان،  )4( مادههمچنین براساس مفاد 

وري منابع تهیه راهکارهاي تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت افزایش بهره -
ت وزیران براي هاي بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیأمادي و انسانی و توسعه توانمندي

  تصویب،
  ها،اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادي و دارائی در امر واگذاري -
ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاري سهام در چارچوب ریزي واگذاري سهام شرکتامهبرن -

  مربوط پس از تصویب هیأت واگذاري، قوانین و مقررات
ها، تدابیر الزم در راستاي تنظیم بازار، تأمین کاال و خدمات، در واگذاري سهام شرکت: تبصره -

به نحوي . قوانین و مقررات اتخاذ گردد حفظ منافع عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت
ها حسب مورد برعهده که مسئولیت تحقق موارد مذکور تا واگذاري کامل سهام شرکت

  .وزارتخانه مربوط باشد
د پذیره نویسی یا گذاري جهت تعههاي سرمایهها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکتتعیین بانک -

  تعهد خرید سهام،
هاي قابل واگذاري دولتی که در قالب جرایی الزم براي تبدیل تصديشناسایی و انجام اقدامات ا -

شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاري آنها در اجراي غیر شرکتی اداره می
  قانون،» 19«ماده 

الشرکه و حقوق مالکانه مربوط الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمعرضه هرگونه سهام، سهم -
  قانون، پس از تصویب هیأت واگذاري،» 86«اي موضوع ماده هبه بنگاه

  جام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاري، وان -
اي هاي توسعهسازي در چارچوب برنامهانجام سایر وظایفی که براي واگذاري سهام خصوصی -

  .شودکشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می
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 مانارکان ساز -6-1
 :داراي ارکان زیر استخصوصی سازي سازمان  اساسنامه سازمان تصریح گردیده، )5( مادهدر 

  مجمع عمومی  ) الف
  هیأت عامل )  ب
  مدیرعامل)  ج
  )بازرس قانونی(حسابرس )  د

  مجمع عمومی -1-6-1

 :است هتعیین شد به شرح زیرخصوصی سازي مجمع عمومی سازمان اساسنامه، ترکیب  )6( مادهبراساس 

  ،مور اقتصادي و داراییوزیر ا -
  ،وزیر دادگستري -
  ،وزیر صنایع و معادن -
  ،وزیر تعاون -
  ،وزیر بازرگانی -
  ،نیرووزیر  -
  ،وزیر نفت -
  ،وزیر جهاد کشاورزي -
  ، وا.ا.رئیس کل بانک مرکزي ج -
 .معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور -

  .می باشددارایی مجمع عمومی وزیر امور اقتصادي و  همچنین رییس

  هیأت عامل  -2-6-1

معـاون وزیـر امـور    (کـل   ریـیس از خصوصی سـازي   هیأت عامل سازمان اساسنامه،  )10( مادهبراساس مفاد 
ریاسـت  . شـود چهار عضو که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمـود، تشـکیل مـی   و ) اقتصادي و دارایی

  .هیأت عامل برعهده رئیس کل است
به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارائی و تصویب مجمع عمومی و بـا حکـم وزیـر     رئیس کل سازمان

باالترین مقام  اساسنامه تصریح شده است ریاست کل) 18(در ماده . شودامور اقتصادي و دارائی منصوب می
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مـی   اساسـنامه مسـئول اداره امـور سـازمان     قوانین و مقررات مربوط و مفاداجرایی سازمان است و در حدود 
  .باشد

  .در ادامه مشخصات کلی اعضاء هیأت عامل سازمان خصوصی سازي ارائه می شود
  
  

   معاون وزیر امور اقتصادي و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازي 

 

  :نام و نام خانوادگی  
 پیمان نوری بروجردی

 :متولد سال 
١٣٤٥ 

 :تحصیالت 
 در مدیریت مالی و حسابداری) Ph.D(.دارای مدرک دکترای تخصصی 

    ir.ipo@Nouri  : پست الکترونیکی

 

 

 عضو هیأت عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها

  

  :نام و نام خانوادگی  
 مھدی مرجانی

 :متولد سال 
١٣٤١ 

 :تحصیالت 
 فوق لیسانس حسابداری

 marjani@ir.ipo: الکترونیکیپست 
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  اصالح ساختار بنگاه هاو عضو هیأت عامل و معاون آماده سازي 

  

  :نام و نام خانوادگی  
 ابوالقاسم شمسی جامخانه

 :متولد سال 
١٣٥١   

 :تحصیالت 
 فوق لیسانس حسابداری 

 Shams@ir.ipo: پست الکترونیکی

  عضو هیأت عامل و معاون واگذاري و امور سهام

  

  :نام و نام خانوادگی  
 محمود افضلی 
 :متولد سال 
 ١٣٥١ 
 :تحصیالت 

 دکترای اقتصاد

 ir.ipo@afzali: پست الکترونیکی

ریزي توسعه منابع و امور پشتیبانیبرنامه عضو هیأت عامل و معاون   

  

  :نام و نام خانوادگی  
  داوود بنائی 
 :متولد سال 
 ١٣٣٣ 
 :تحصیالت 

 اقتصاد کارشناسی ارشد
 _: پست الکترونیکی
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  اختار سازمانی س - 7-1
به تصویب وزیر امور اقتصـادي   1388اسفند ماه سال  که درنمودار سازمانی جدید سازمان خصوصی سازي 

  .به شرح زیر می باشد رسیده است، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورو دارائی و معاون 

رئـیس کـل    ظـر مدیریت مسـتقل کـه مسـتقیماً زیـر ن     3براساس نمودار فوق، سازمان خصوصی سازي داراي 
  .می باشد ،معاونت 4سازمان فعالیت می نمایند و 
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   سازي خصوصی روشهاي -8-1
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 یـک  طریـق  از ایـران  اسـالمی  جمهـوري  دولت حاضر، حال در که دارد متعددي روشهاي سازي خصوصی
 کـل  فروش طریق از مالکیت واگذاري به نسبت عمدتاً سازي، خصوصی سازمان یعنی مشخص اجرایی نهاد
 اساس بر. نماید می اقدام غیردولتی، هاي بخش به دولت به وابسته و دولتی يشرکتها سهام از بخشی یا سهام
 دو از یـک  هـر  در. باشـد  مـی  مجـاز  مـذاکره،  و مزایده فرابورس، بورس، طریق سه از واگذاري روش، این

  .پذیرد می انجام زیر صورتهاي به ها واگذاري انواع مزایده، و بورس روش
 پیمـان  و عمـومی  پیمانکـار  اجاره، طریق از مدیریت واگذاري کیت،مال واگذاري روش بر عالوه البته
   .  دارد قرار کار دستور در و شده شناخته مجاز قانون موجب به مدیریت،

  واگذاري مالکیت
 

 فروش سهام

 فروش دارائی

 بورس  مقررات زدایی
فروش 
 تدریجی

بلوکی فروش  

خصوصی 
 سازي انبوه

فروش سهام به افراد 
موجود در دهکهاي 
 پائین درآمدي

)سهام عدالت(   

 فروش ترجیحی

  تجزیه به منظور واگذاري

 انحالل و ادغام

 واگذاري مدیریت 
اجاره، پیمانکاري عمومی و پیمان (

) مدیریت  

 مزایده

 فروش ترجیحی

 فروش بلوکی

 فروش بلوکی  مذاکره

  روشهاي خصوصی سازيروشهاي خصوصی سازي
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   : بلوکی بصورت سهام واگذاري -1-8-1

 مـی  سـهام  بلوکی عرضه آن به گردد می عرضه یکجا صورت به شرکت یک سهام از درصدي که هنگامی
 و هستند مدیریتی نه که باشند کوچکی هاي بلوك یا و کنترلی مدیریتی، بلوك تواند می لوكب این. گویند

  .کنترلی نه
 از نفـر  چند یا یک انتخاب به مجاز آنها خرید واسطه به خریدار که هستند بلوکی کنترلی، و مدیریتی بلوك
   .  نمود خواهد اداره را شرکت نوعی به و باشد می شرکت مدیره هیأت اعضاء

  

  :تدریجی بصورت سهام واگذاري -2-8-1 
 که است شرکت یک سهام از میزانی باشد، می ممکن بهادار اوراق بورس سازمان طریق از که واگذاري این
  .شود می فروخته بورس تابلوي قیمت مبناي بر و مردم عموم به بورس طریق از

  

  :ترجیحی بصورت سهام واگذاري -8-1 -3 

 همـان  بازنشسـتگان  و کارکنـان  مـدیران،  بـه  واگـذاري  مشمول بنگاههاي سهام از )%55 درصد پنج حداکثر
 از یک هر به تخصیص قابل ترجیحی سهام میزان. است واگذاري قابل اقساطی و ترجیحی صورت به بنگاه،
 دریـافتی  مسـتمر  مزایـاي  و حقـوق  مبلـغ  آخرین ماهه 6 میانگین برابر ده سقف تا حداکثر شرایط واجد افراد
 اقسـاط  صـورت  بـه  تمامـائ  ترجیحی، سهام موضوع معامله ثمن. آنهاست حقوقی احکام اساس بر اضیانمتق

 بند این موضوع اقساط تأدیه. گردد می تأدیه اقساطی فروش سود احتساب بدون سال 10 مدت طی حداکثر
 اقسـاطی  وشفـر   مـذکور،  سـهام  بـر  عـالوه  البته.پذیرد می انجام سهامداران، به تخصیص قابل سود محل از

 براساس کارآمد و متخصص باتجربه، مدیران سایر به واگذاري مشمول بنگاههاي سهام از درصد 5 حداکثر
  .است مجاز مربوطه ضوابط

 

  ی خصوصی سازي در ایرانئفرآیند اجرا - 1- 9
  :فرآیند اجرایی خصوصی سازي در ایران در نمودار ذیل خالصه شده است
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::دومدوم  بخشبخش   

سازي سازي   سازمان خصوصیسازمان خصوصیخالصه عملکرد خالصه عملکرد    
13891389سال سال   دردر   
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  1389در سال  سازي در واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت سازمان خصوصیعملکرد  -1-2
بخش خصوصی  شرکت به 115میلیارد ریال سهام از  55،436، ارزشی معادل 1389در سال 

بابت رد دیون دولت به  شرکت 66میلیارد ریال از سهام  89،274و ارزشی معادل واگذار شده 
  . دستگاهها و نهادهاي طلبکار تخصیص یافته است

، «ه»تـا  » الـف «جزئیات مربوط به واگذاریهاي انجام یافته به بخش خصوصی به شـرح بنـدهاي    -1-1-2
  :عبارتند از

  

شرکت به صفر  98شرکت واگذار شده به بخش خصوصی، سهام دولت در  115از ) الف
  .رسیده است

  

شرکت از طریق بورس و با ارزشی  30کتهاي واگذار شده به بخش خصوصی، سهام از شر) ب
میلیارد  15،677از این ارزش، مبلغی معادل . ه استمیلیارد ریال واگذار گردید 18،627معادل

درصد به  6/2میلیارد ریال معادل  481درصد به صورت یکجا و بلوکی،  2/84ریال معادل 
درصد به  2/13میلیارد ریال معادل 2،469مدیران شرکتها؛ و به کارکنان و  1صورت ترجیحی

  ).بخش اول )1( شمارهنمودار (صورت تدریجی به عموم مردم واگذار شده است 
 

شرکت از طریق مزایده و با ارزشی  58از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی، سهام ) ج
میلیارد  25،669ش، مبلغی معادل از این ارز. میلیارد ریال واگذار گردیده است 26،667 معادل

درصد به  6/3میلیارد ریال معادل  967درصد به صورت یکجا و بلوکی و  4/96ریال معادل 
بخش ) 1(شماره  نمودار( ی به کارکنان و مدیران شرکتها واگذار شده استجیحرصورت ت

 ). اول
پس از (یابد  م میاي الزاماً از طریق بلوکی انجا هاي مزایده الزم به ذکر است واگذاري -

  )تخصیص سهام ترجیحی
  

شرکت از طریق فرابورس و با  20از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی، سهام ) د
 9،587از این ارزش، مبلغی معادل . میلیارد ریال واگذار گردیده است 9،922ارزشی معادل 

 62/2یال معادل میلیارد ر 260 ،درصد به صورت یکجا و بلوکی 62/96میلیارد ریال معادل 
میلیارد ریال  75و   درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها واگذار شده است

                                                
 

قابل واگذاري و نیز مدیران و کارکنان نامه هاي مربوطه با شرایط اقساط به کارکنان و کارگران بنگاههاي سهام ترجیحی سهامی است که بر اساس قوانین و آئین 1
  .گیردمرتبط با شرکتهاي واگذار شده بر اساس دستورالعملهاي مصوب تعلق می
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 ) 1(نمودار شماره (درصد به صورت تدریجی به عموم مردم واگذار شده است  76/0معادل
 ). بخش اول

 

ارزشی شرکت از طریق مذاکره و با  7از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی، سهام ) ه
میلیارد ریال  4/136از این ارزش، مبلغی معادل . میلیارد ریال واگذار گردیده است 219معادل 
درصد به  7/37میلیارد ریال معادل  6/82 ،درصد به صورت یکجا و بلوکی 3/62معادل 

بخش ) 1(شماره نمودار ( صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها واگذار شده است
 ). اول

  
  

سازي در سال  د سازمان خصوصیل و نمودارهاي موجود در صفحات بعد، به وضوح بیانگر عملکرجداو
  .باشد در مقایسه با عملکرد سالهاي گذشته می 1389

، »ط«تـا  » و «جزئیات مربوط به واگذاریهاي انجام یافته بابت رد دیون دولت به شرح بنـدهاي   -2-1-2
  :1عبارتند از

 1389ماده واحده قانون بودجه سال  »7«بند » ط«و جزء  »8«بند » ج«در راستاي اجراي جزء ) و
میلیارد ریال جهت واگذاري به نهادهایی از جمله  40،800کل کشور، سبد سهامی معادل مبلغ 

صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوري، بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
  .ه شده استشهرداریها و صندوق آینده ساز، در نظر گرفت

  

کل کشور،  1389ماده واحده قانون بودجه سال  »8«بند  »3-الف«در راستاي اجراي جزء ) ز
میلیارد ریال جهت واگذاري به پیمانکاران وزارت آموزش و  10،450سبد سهامی معادل مبلغ 

پرورش، وزارت راه و ترابري و وزارت مسکن و شهرسازي جهت انجام برخی از طرحهاي 
  .در نظر گرفته شده است توسعه اي،

کل کشور، سبد  1389ماده واحده قانون بودجه سال  »3«بند » ص« در راستاي اجراي جزء) ج
میلیارد ریال جهت واگذاري به برخی از بانکهاي طلبکار از جمله بانک  32،107سهامی معادل 

  .ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک رفاه کارگران، در نظر گرفته شده است
  

                                                
 

ویب نمایندگان ویژه با توجه به اینکه در زمان ارائه این گزارش برخی از سبدهاي سهام درنظر گرفته شده براي رد دیون دولت و ارزش هاي آنها به ترتیب به تص 1
  .جمهور و هیأت واگذاري نرسیده است، امکان اصالح این ارقام در گزارشات آتی وجود داردرئیس 
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 1389قانون بودجه سال  »8«جدول شماره  »8«در راستاي اجراي تکلیف موضوع ردیف ) ط
میلیارد ریال جهت واگذاري به صندوق آتیه، در نظر  5،917کل کشور، سبد سهامی معادل 

 .گرفته شده است

  سایر اقدامات - 2- 2
از محل  کل کشور، 1389از درآمدهاي پیش بینی شده در قانون بودجه سال % 85تحقق  -1-2

 واگذاري سهام،

هاي قابل  از سهام شرکت میلیون ریال 1,791,363 به ارزش میلیون سهم 569 واگذاري-2-2
 هاي واگذار شده به عنوان سهام ترجیحی؛ ان و مدیران شرکتاز کارکن نفر 55،780واگذاري به 

بخش اول  )7(و ) 6(شماره  نوات قبل در نمودارهايدر این خصوص مقایسه عملکرد این دوره با س
 ،است نشان داده شده

 اي هیأت واگذاري، وظایف دبیرخانه انجام-3-2

 ،انجام وظایف مرتبط با نظارت بر بنگاههاي واگذار شده -4-2

امه زمانبندي جهت انجام هاي قابل واگذاري؛ و تهیه برن تهیه بانک اطالعاتی شرکت -5-2
 واگذاري،

 و جهت واگذاري،ها  گذاري شرکت سازي و ارزش آماده-6-2

رسانی از طریق  سازي و اطالع سازي شامل فرهنگ انجام فعالیتهاي بسترسازي خصوصی-7-2
 :هاي گوناگون، ازجمله شیوه

  سازي، و چاپ کتاب در زمینه خصوصی تدوین، ترجمه -
 و سازي، ان خصوصیسایت سازمپایگاههاي اطالع رسانی و توسعه  تکمیل -
  .وزشیبرگزاري همایشها و کارگاههاي آم -

  



 

٢٠ 

دومبخش   هاي پیوست
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ش خصوصی در  سـال  1389، براساس  شیوه واگذاري
  نمودار شماره   (2): سهم ارزش واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و  متعلق به دولت به بخ
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ش سهام واگذار شده یا تخصی

  نمودار شماره (3): ارز
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عملکرد مقایسه اي 1380 لغایت  1389
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ت، 
ص یافته به طرح توزیع سهام عـدال

ت واگذار شده یا تخصی
ش سهام شرکت هاي دولتی و متعلق به دول

         نمودار شماره (8): ارز
ت  1389

بررسی مقایسه اي  1385 لغای
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::سومسوم  بخشبخش   
سازي سازي   عملکرد تفصیلی سازمان خصوصیعملکرد تفصیلی سازمان خصوصی   

13138989در سال در سال   
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  مقدمه -3- 1
ربرگیرنـده  ، کـه د 1387در تیرمـاه سـال   » قـانون اساسـی  ) 44(اجـراي سیاسـتهاي کلـی اصـل     «با تصـویب قـانون   

گرایانـه   هـاي تصـدي   جانبه در زمینـه توسـعه حضـور بخـش غیردولتـی در عرصـۀ فعالیـت        فرآیندي شفاف و همه
اقتصادي و محدود نمودن حضور بخش دولتی در این عرصه و دادن فرصت بیشتر بـه دولـت جهـت انجـام امـور      

هـاي مـرتبط بـا آن، فرآینـد      نامـه  یینها و آ حاکمیتی، سیاستگزاري و نظارت، بود؛ و همچنین تدوین دستورالعمل
تر و قابـل   سازي به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر تحقق اهداف قانون مذکور، به طور شفاف خصوصی

  .اجراتر، ترسیم گردید
سازي موظف شد تا در چارچوب اساسنامه مربوطه نسبت به انجام وظـایف   در این راستا سازمان خصوصی

هـا، عرضـه هرگونـه     اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادي و دارائی در امر واگـذاري : جمله مندرج در قانون از
الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شـرکتهاي دولتـی، انجـام وظـایف      سهام، سهم
در چـارچوب   سـازي  اي هیات واگذاري و انجام سایر وظـایفی کـه بـراي واگـذاري سـهام و خصوصـی       دبیرخانه
اي کشور، قانون صدراالشاره و سـایر قـوانین و مقـررات مربـوط بـه سـازمان محـول شـده و یـا           هاي توسعه برنامه
قـانون اساسـی و وظـایف     ) 44(هـاي کلـی اصـل     بنابراین با توجه به قانون اجـراي سیاسـت  . شود؛ اقدام نماید می

ف مندرج در قانون بودجه این سـال اقـدامات   در چارچوب تکالی 1389سازي در سال  مذکور، سازمان خصوصی
عـالوه بـر وظـایفی همچـون      1389در سـال  . اي را جهت اجرائی شـدن وظـایف بـه عمـل آورد     وسیع و گسترده

واگذاري سهام به بخش غیردولتی از طریـق روشـهاي مختلـف از جملـه بـورس، فرابـورس، مزایـده و مـذاکره،         
ددیون دولت و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت، تکالیف جدیـدي  واگذاري سهام به دستگاههاي طلبکار بابت ر
ماده واحـده   )8(بند  )3-الف(توان به جزء  از جمله این تکالیف می. براي اولین بار بر عهده سازمان گذاشته است

موضوع واگذاري سهام به پیمانکاران بخش خصوصی وتعاونی در ازاء دریافت خدمات  1389قانون بودجه سال 
اجراي این امر که نیازمند هماهنگی با بسـیاري از دسـتگاههاي اجرائـی، شناسـایی و     . ظر قانون، اشاره کردمورد ن

سازي بـا پشـتکار و    سازي سهام و غیره بود؛ در سازمان خصوصی نامه، آماده اعالم طرحها، پیگیري امضاء موافقت
  . جدیت پیگیري و منجر به نتایج قابل توجهی گردید

پـس از ذکـر مقدمـه حاضـر بـه      . باشد لب یاد شده گزارش پیش رو شامل پنج بخش میبا توجه به مطا
سازي در واگـذاري سـهام شـرکتهاي     اختصاص به عملکرد سازمان خصوصی بخش دوم، بخش اولعنوان 

سـازي در راسـتاي    نسبت به انعکـاس عملکـرد سـازمان خصوصـی     بخش سومدولتی و متعلق به دولت دارد، 
بـه سـایر اقـدامات از جملـه اقـدامات       بخش چهـارم  ام عدالت، اختصاص یافتـه و در اجراي طرح توزیع سه

که بخش پایانی گزارش مـی باشـد،    بخش پنجممرتبط با تکالیف مندرج در قانون بودجه اشاره نموده است 
 .صورت اجمالی و خالصه، پرداخته است سازي به به معرفی چالشها و مشکالت فراروي خصوصی
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هاي  سازي در راستاي واگذاري و تخصیص سهام شرکت زمان خصوصیعملکرد سا - 3- 2
  تو متعلق به دول دولتی

  کرد مقایسه اي سازمان خصوصی سازيعمل -1-2-3

از  "واگذاري سهام متعلق به دولت"سازي در راستاي انجام مأموریت اصلی خود یعنی سازمان خصوصی
شرکت  429میلیارد ریال از سهام  814،764 بهیب توانسته است قر 1389تا پایان سال  1384ابتداي سال 

این گزارش نگاه تفصیلی به  .دهدواگذار یا اختصاص  بخش غیر دولتیبه ) 2-1(به شرح جدول شماره 
  .آمار واگذاریهاي صورت گرفته از ابعاد مختلف دارد

  شرکت و بخشواگذاریها بر مبناي  -الف

شرکت دولتی و متعلق به دولت به بخش  320ال از سهام میلیار ری 265,520مبلغ طی دوره مورد بررسی 
معادل (شرکت بابت رد دیون دولت  79میلیار ریال از سهام  117,862و ) درصد 6/36معادل (خصوصی 

معادل (کت در قالب طرح توزیع سهام عدالت شر 56میلیارد ریال از سهام  342,108و ) درصد 2/16
  .واگذار شده است) درصد 2/47

  ارقام به میلیارد ریال -آمارهاي اساسی عملکرد مقایسه اي سازمان خصوصی سازي): 2-1(اره جدول شم

 جمع کل 1389سال  1388سال  1387سال  1386سال  1385سال  1384سال  بخش اقتصادي برخوردار مربوطه عنوان ردیف

1 
ارزش سهام 
  واگذار شده

 )میلیارد ریال(

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

764 3,655 45,018 40,763 119,884 55,436 265,520 

رد دیون 
 دولت

 158,662 40,800 59,140 31,240 27,482 0 0 بخش عمومی غیر دولتی

 10,450 10,450 0 0 0 0 0 پیمانکاران

 32,107 32,107 0 0 0 0 0 بانکها

 5,917 5,917 0 0 0 0 0 سایر

 342,108 0 0 142,936 177,437 21,735 0 )سهام عدالت(ش تعاونیبخ

 814,764 144,710 179,024 214,939 249,937 25,390 764 جمع کل

2 

تعداد شرکتهاي 
  واگذار شده

کامل یا بخشی (
 )از سهام

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

50 52 85 57 56 115 320 

 144 66 42 12 30 0 0 )رد دیون(عمومی غیر دولتی بخش

 56 0 0 14 39 14 0 )سهام عدالت(بخش تعاونی

 429 177  93 80 141 61 50  )بدون احتساب شرکتهاي تکراري(جمع کل

3 
سهام ترجیحی 
 واگذار شده

 10,968 1,792 2,883 4,062 2,177 34 20 )میلیارد ریال(ارزش سهام واگذار شده

 6,704 569 2,355 2,764 994 7 14 )میلیون سهم(اد سهام واگذار شدهتعد

 244,509 55,780 83,632 69,085 25,376 5,909 4,727 )نفر(تعداد کارکنان و مدیران برخوردار از سهام 
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  : ذکر چند نکته ضروري می باشد) 2- 1(با توجه به جدول شماره 
، »8«بند » ج«، جزء »8«بند » 3-الف«جزء ، »3«ند ب» ص«جزء  ياجرا يو در راستا 1389در سال  •

کل کشور،  1389ماده واحده قانون بودجه سال  »8«جدول شماره » 8«و ردیف » 7«بند » ط«جزء 
تخصیص به دستگاهها و نهادها بابت رد دیون دولت، سهام آماده  الیر اردیلیم 89،274معادل 

اقدام  واگذاري و یا انتقال سهامت به نسب زممجوزات ال افتیکه به محض درگردیده است؛ 
  .خواهد شد

منظور تادیه بدهیهاي دولت به دستگاههاي طلبکار ه با توجه به اینکه مسئولیت واگذاري سهام ب •
برعهده خود دستگاهها بوده است، لذا عملکرد مربوطه براي سالهاي  1386در سالهاي قبل از 

  .سازمان خصوصی سازي می باشد شرکت مادر تخصصیصرفاً مربوط به  1386ماقبل 
با توجه به اینکه واگذاري برخی از شرکتها به صورت مشترك در قالب بخش خصوصی،  •

ولت صورت می پذیرد؛ و یا واگذاري به صورت سهام عدالت و یا واگذاري بابت رد دیون د
هاي بنابراین مجموع شرکت اینکه واگذاري برخی شرکتها طی سالهاي متوالی انجام می یابد،

  .واگذار شده در سه شکل مزبور، لزوماً برابر کل تعداد شرکتهاي واگذار شده نمی باشد
گذاري استانی منتقل شرکت در فرآیند سهام عدالت به شرکتهاي سرمایه 56بخشی از سهام  •

شرکت در فرآیند رددیون و تعهدات دولت بر اساس قوانین  144گردیده است و بخشی از سهام 
شرکت در فرآیند  429سهام به طور کلی  اههاي طلبکار تخصیص یافته است وبودجه به دستگ

ایه، بر اساس قوانین موضوعه از طریق بازار سرمامر که این  خصوصی سازي واگذار شده است
  . صورت یافته استو یا مذاکره ها رگزاري مزایدهب

شود ده میمشاه )2-1(شماره ول همانگونه که در جددر خصوص تخصیص سهام عدالت،  •
صورت پذیرفته است و علت باال بودن حجم  1387و  1386عمده این تخصیص در سالهاي 

کاهش واگذاریها در قالب طرح  .باشدسال مذکور وابسته به این مطلب می 2واگذاریها در 
به دلیل نزدیک شدن به خاتمه تخصیصهاي سهام عدالت  توزیع سهام عدالت در سالهاي بعدي

باشد و با توجه و بالطبع افزایش سهم بخش خصوصی در ترکیب واگذاریها میح به مشموالن طر
 .دار خواهد بوداین شیب تغییر ترکیب ادامه  سازي،به روند خصوصی

فرآیند واگذاري سهام متعلق به دولت در شرکتها طی بازه زمانی مقرر  ،سازيفرآیند خصوصی •
توان و نباید انتظار داشت که اي است که نمیجنس این فرآیند به گونه. باشدشده در قانون می

زیرا در این فرآیند سبد دولت به تدریج . روند واگذاریها در هر سال بیش از سال گذشته باشد
در حال واگذاري است و طبیعتاً با گذشت زمان حجم سهام موجود در این سبد براي واگذاري 
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تنگاتنگ حجم سهام واگذار شده با شرایط  با توجه به ارتباطاز سوي دیگر . یابدنیز کاهش می
بایست تحلیل سهام واگذار شده بر اقتصاد کالن و نیز قابلیت جذب و پذیرش در بازار سرمایه می

 .گیري نمودبررسی و نتیجهنیز مبناي سال را با دو مؤلفه مذکور 
  

   واگذاریها بر مبناي نحوه واگذاري -ب

واگذاریها از طریق درصد  70ر شده طی بازه زمانی مورد بررسی، میلیارد ریال سهام واگذا 814،764از 
از طریق روش درصد  2/3، هاي غیربورسیدرصد از واگذاریها به روش برگزاري مزایده 5/26، بورس

با توجه به تکلیف . ))2-2(جدول شماره( درصد بصورت مذاکره واگذار گردیده است 4/0 فرابورس و
قانون ) 44(سیاستهاي کلی اصل اجراي «قانون  )2(ماده  )2(هاي گروه قانون مبنی بر واگذاري شرکت

رسد این به نظر می ،از طریق بورس و نیز اولویت واگذاري از طریق بورس نسبت به سایر روشها »اساسی
بر استفاده از روشهاي دیگر  سازي  سازمان خصوصی ترکیب با همین روند ادامه داشته باشد و البته تمرکز

  .بیانجامد نیز ممکن است در آینده به معرفی واگذاري از طریق روشهاي دیگري، واگذار
  

  هاي دولتی و متعلق به دولت سازي در واگذاري سهام شرکت سازمان خصوصی عملکرد): 2- 2( شماره جدول
  )رزش به میلیارد ریالا( 1389لغایت  1384از سال  بر اساس نحوه واگذاري 
 سال

 نحوه واگذاري
1384 1385 1386 1387 1388 1389 

جمع 
 کل

درصد از 
 کل

 70.0 570,020 39,944 147,404 194,689 162,742 24,788 453 بورسی

 3.2 25,917 25,917 0 0 0 0 0 فرابورس

 0.4 2,900 397 2,502 0 0 0 0 مذاکره

 26.5 215,927 78,452 29,117 20,250 87,195 602 311 مزایده

 100 814,764 144,710 179,024 214,939 249,937 25,390 764 جمع

  

  واگذاري به تفکیک بازار عرضه  -ج

درصد واگذاریها به  2/96بازه زمانی مورد بررسی، میلیارد ریال سهام واگذار شده طی  814،764از  
هاي تدریجی و روزانه در درصد از واگذاریها به صورت عرضه 5/2. صورت بلوکی انجام پذیرفته است

  . )2-3(جدول شماره  درصد به صورت سهام ترجیحی بوده است 3/1مایه و بازار سر
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   هاي دولتی و متعلق به دولت سازي در واگذاري سهام شرکت سازمان خصوصی عملکرد ):2- 3(ره اشمجدول 
  )ریال میلیارد ارزش به( 1389لغایت  1384از سال  بازار عرضهبر اساس 

  سال 
 بازار عرضه

1384 1385 1386 1387 1388 1389 
جمع 
 کل

درصد 
 از کل

 96.2 783,646 140,374 172,282 204,366 243,192 23,005 426 بلوکی

 2.5 20,150 2,544 3,859 6,511 4,568 2,350 318 تدریجی

 1.3 10,968 1,791 2,883 4,062 2,177 34 20 ترجیحی

 100 814,764 144,710 179,024 214,939 249,937 25,390 764 جمع
  

   »قانون اساسی ) 44(یاستهاي کلی اصل ساجراي «بندي قانون واگذاري به تفکیک طبقه -د

نقطه تحولی در فرآیند  ،1385در نیمه نخست سال قانون اساسی  ) 44(سیاستهاي کلی اصل ) ج(ابالغ بند 
تی از هر درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دول 80بر اساس این ابالغیه . باشدسازي میخصوصی

که تا آن تاریخ صددرصد دولتی بوده و قابلیت قانون اساسی ) 44(یت مشمول مفاد صدر اصل لفعا
: جملهگی از رقابلیت واگذاري یافتند؛ شرکتهاي بز ،)استثناءهابا رعایت بعضی از ( اندواگذاري نداشته

  .صنایع پاالیش و پخش، مخابرات، معادن و صنایع مادر و غیره
شرکتهاي قابل واگذاري » قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل اجراي «قانون  )2( مادههمچنین 

) ج(باشند که تا قبل از ابالغ بند این ماده شرکتهایی می )1(بر این اساس گروه . بندي نموده است طبقهرا 
یاد شده قانون و بر اساس  ؛اندسیاستها بر اساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه قابلیت واگذاري داشته

) 44(صدر اصل از خارج شرکتهاي (بایست تا پایان برنامه چهارم توسعه بطور کامل واگذار گردند می
سیاستها مجوز ) ج(این ماده اشاره به شرکتهایی دارد که با توجه به ابالغ بند  )2(و گروه ) قانون اساسی
بایست آنها هم بر اساس قانون مزبور می که )قانون اساسی) 44(شرکتهاي صدر اصل (اند واگذاري یافته

  .واگذار گردند 1393تا پایان سال 
 66 ،1384-89طی دوره در میلیارد ریال سهام واگذار شده  814،764 از بر اساس این تفکیک
 34بوده است و قانون  )2(گروه  ها و بنگاههاي متعلق بهشرکتواگذاري  درصد واگذاریها مربوط به

  . قانون بوده است )2(ماده  )1(گروه  شرکتها و بنگاههايه درصد دیگر مربوط ب
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   هاي دولتی و متعلق به دولت سازي در واگذاري سهام شرکت سازمان خصوصی عملکرد ):2- 3(شماره جدول 
  )ریال میلیاردارزش به ( 1389لغایت  1384از سال  قانون اساسی) 44(شمول اصل بر اساس 

سال                             
44شمول اصل   

1384 1385 1386 1387 1388 1389 
جمع 
 کل

درصد 
 از کل

 34 278,044 92,495 44,784 38,362 95,013 6,626 764 قانون 2ماده  1گروه 

 66 536,720 52,215 134,240 176,578 154,924 18,763 0 قانون 2ماده  2گروه 

 100 814764 144,710 179024 214939 249937 25390 764.14 جمع

  

   واگذاریها به تفکیک وزارتخانه -ح

از میان . واگذار گردیده استبه بخش غیر دولتی وزارتخانه  9سهام متعلق به ، 1384-89طی دوره 
درصد از واگذاریها به تنهایی  48وزارت نفت با دربرداشتن میلیارد ریال سهام واگذار شده،  814،764

وزارت صنایع و معادن و وزارت ارتباطات و فناوري . ص داده استنیمی از واگذاریها را به خود اختصا
جدول شماره (اند هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادهدرصد رتبه 14و  17اطالعات به ترتیب با 

)4-2((.  
  هاي دولتی و متعلق به دولت سازي در واگذاري سهام شرکت سازمان خصوصی عملکرد ):2- 4(شماره جدول 

  )ریال میلیاردارزش به ( 1389لغایت  1384از سال  ،زارتخانهواساس بر  
 1389 1388 1387 1386 1385 1384 وزارتخانه  ردیف

جمع 
 کل

درصد 
 از کل

 48 389,899 29,264 39,095 163,169 158,281 53 38 وزارت نفت 1

 17 137,544 19,987 10,828 33,759 50,870 21,641 459 وزارت صنایع و معادن 2

 14 115,783 0 94,495 6,192 14,836 186 74 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 3

 5.1 41,867 585 17,265 698 23,201 50 67 وزارت امور اقتصادي و دارایی  4

 13.2 107,858 86,139 13,364 5,322 2,519 414 100 وزارت نیرو 5

 1.8 14,295 6,430 3,061 4,698 106 0 0 وزارت راه و ترابري 6

 0.7 5,402 385 916 1,101 0 3,000 0 وزارت بازرگانی 7

 0.2 2,027 1,920 0 0 34 46 27 وزارت جهاد کشاورزي 8

 0.0 90 0 0 0 90 0 0 وزارت آموزش و پرورش 9

 100 814,764 144,710 179,024 214,939 249,937 25,390 764 جمع
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  صی شرکت مادر تخصواگذاریها به تفکیک  -و

هاي مادرتخصصی اقدام به فروش سهام  هاي مأخوذه از شرکت سازي از طریق وکالت سازمان خصوصی
شرکت مادر تخصصی به  31سهام متعلق به طی برنامه چهارم توسعه،  .به بخش خصوصی نموده است

ادر میلیارد ریال سهام واگذار شده، شرکت م 814،764از میان . بخش غیر دولتی واگذار گردیده است
درصد بیشترین ارزش واگذاریها را به  15با » ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران«تخصصی 

شرکت مادر درصد و  3/14با » توسعه و نوسازي «سازمان همچنین . اختصاص داده است دخو
اره جدول شم( اندهاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادهدرصد رتبه 14با  »مخابرات ایران «تخصصی

)5-2(( .  
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  هاي دولتی و متعلق به دولت سازي در واگذاري سهام شرکت سازمان خصوصی عملکرد ):2- 5(شماره جدول 
  )ریال میلیاردارزش به ( 1389لغایت  1384از سال  اساس شرکتهاي مادر تخصصی،بر  

 از کلدرصد  جمع کل 1389 1388 1387 1386 1385 1384 مادر تخصصی ردیف

 15 122,467 239 21,232 31,323 69,673       ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران 1

 14.3 116,382 10,380 7,148 30,052 47,939 20,651 212 سازمان توسعه و نوسازي 2

 14 115,783    94,495 6,192 14,836 186 74 شرکت مخابرات ایران 3

 12.5 102,052 18,477 11,941 17,674 53,869 53 38 ملی صنایع پتروشیمی 4

 12.5 101,661    1,661 100,000          وزارت نفت 5

 5.1 41,169 575 16,792 688 23,113       وزارت امور اقتصادي و دارایی 6

 9.4 76,328 60,471 9,035 4,963 1,858       توانیر 7

 7.8 63,367 10,548 4,260 14,171 34,388       ملی نفت ایران 8

 2.5 20,186 9,600 3,680 2,739 2,931 989 247 سازمان گسترش و نوسازي 9

 0.7 5,299 673 3,101 351 661 414 100 ساتکاب 10

 0.7 5,378 362 916 1,101    3,000    بازرگانی دولتی ایران 11

 0.4 3,442 1,016 2,394 32          راه آهن جمهوري اسالمی ایران 12

 0.9 7,713 4,890    2,824          راه و ترابريوزارت  13

 0.2 1,842       1,842          سازمان بنادر و کشتیرانی 14

 0.2 1,588 1,588                تولید محصوالت کشاورزي، دامی و منابع طبیعی 15

 0.2 1,279 42 1,228 8          مدیریت منابع آب ایران 16

 0.1 968       968          وزارت صنایع و معادن 17

 0.1 667    667             ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور 18

 0.1 698 10 473 11 88 50 67 سازمان خصوصی سازي 19

 0.0 352          352       ملی گاز 20

 0.1 439 332       34 46 27 شرکت خدمات کشاورزي 21

 0.0 106          106       سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 22

 0.0 88       0 88       وزارت آمورش و پرورش 23

 0.0 3       0 2       کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 24

 0.0 0                   عمران و بهسازي شهري ایران 25

 0.1 524 524                هواپیمائی جمهوري اسالمی ایران 26

 0.0    24                موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی 27

 0.0    1,168                آب و فاضالب کشور 28

 0.0    13,979                برق منطقه اي تهران 29

 0.0    9,805                برق منطقه اي فارس 30

 0.0    8                سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 31

 100 814,764 144,710 179,024 214,939 249,937 25,390 764 جمع
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  واگذاریها به تفکیک صنعت  -ز

بندي صنعت طبقه 23بندي واگذاریهاي صورت گرفته در بازه زمانی مورد بررسی را در این تفکیک
بازه زمانی مورد بررسی را به خود در درصد از واگذاریها  22 »هاي نفتیصنعت فرآورده«. نموده است

 2/14با  »صنعت مخابرات«درصد و  17با  »صوالت شیمیاییصنعت مواد و مح«. اختصاص داده است
  .باشندرتبه دوم و سوم این تفکیک را دارا می درصد 

  

  هاي دولتی و متعلق به دولت سازي در واگذاري سهام شرکت سازمان خصوصی عملکرد ):2- 6(شماره جدول 
  )ارزش به میلیارد ریال( 1389لغایت  1384بر اساس صنعت، از سال  

 جمع کل 1389 1388 1387 1386 1385 1384 صنعت ردیف
درصد از 
 کل

 22 182,819 239 21,232 91,323 70,024 0 0 فرآورده هاي نفتی 1

 17 141,960 18,455 11,931 57,673 53,869 0 32 مواد و محصوالت شیمیایی 2

 14.2 115,523 0 94,495 6,192 14,836 0 0 گروه مخابرات 3

 11.8 95,961 5,060 1,190 26,171 47,477 16,063 0 فلزات اساسی 4

5 
بانک ها، موسسات اعتباري و سایر 

 350 15,550 688 21,045 0 0 نهادهاي پولی
37,634 4.6 

 11.4 92,961 84,252 3,908 4,793 9 0 0 تولید، انتقال و توزیع برق 6

 3.5 28,631 5,979 675 18,871 47 3,053 5 حمل و نقل 7

 5.7 46,840 9,916 2,536 0 34,388 0 0 ج نفت و گازاستخرا 8

 1.8 14,599 1,524 8,158 1,289 3,191 208 229 خدمات فنی و مهندسی 9

 2.1 17,510 4,681 5,895 3,326 0 3,608 0 استخراج کانه هاي فلزي 10

 1.1 8,726 8,185 0 188 352 0 0 خودرو و ساخت قطعات 11

 0.5 3,997 2 698 2,205 83 983 27 ماشین آالت و تجهیزات 12

 0.4 3,556 246 1,242 0 2,068 0 0 بیمه 13

 0.4 3,438 0 2,486 0 749 203 0 ماشین آالت و دستگاههاي برقی 14

 0.3 2,608 9 102 794 510 981 214 سیمان، آهک، گچ 15

 0.2 1,588 1,588 0 0 0 0 0 محصوالت غذائی و آشامیدنی 16

 0.1 1,099 717 0 0 383 0 0 نعتیپیمانکاري ص 17

 0.0 276 2 0 0 274 0 0 ساخت محصوالت فلزي 18

 0.0 260 0 0 0 0 186 74 ساخت وسایل ارتباطی 19

 0.0 123 0 0 28 95 0 0 انبوه سازي، امالك و مستغالت 20

 0.0 92 0 0 5 88 0 0 سرمایه گذاریهاي مالی 21

 0.0 82 36 0 0 0 46 0 کشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته 22

 1.8 14,482 3,469 8,924 1,395 451 59 184 سایر 23

 100 814,764 144,710 179,024 214,939 249,937 25,390 764 جمع
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  1389در سال به بخش خصوصی تعداد و ارزش سهام واگذار شده  -2-2-3

میلیارد ریال    55،436زش تقریبی میلیون سهم به ار 6/9،558بالغ بر  1389سازي در سال  سازمان خصوصی
شرکت  103شرکت زیرمجموعه خود و  12شرکت شامل  115هاي دولتی و متعلق به دولت را در  از شرکت

جداول این بخش . هاي مادرتخصصی به بخش خصوصی واگذار کرده است زیرمجموعه سایر شرکت
توان به موارد  در این راستا می. باشد ه میبیانگر عملکرد این سازمان از نظر تعداد و ارزش سهام واگذار شد

  :زیر اشاره نمود
 

روش بورس واگذار شده است که این شرکت به  30شرکت، سهام  115از مجموع تعداد  •
درصد ارزش  6/33درصد تعداد سهام واگذار شده و  4/49میزان تعداد شرکت واگذار شده، 

درصد ارزش  2/13. است را به خود اختصاص دادهها به بخش خصوصی  واگذاريکل 
درصد ارزش آن به  6/2صورت واگذاري سهام در بورس به شیوه تدریجی و  ها به واگذاري

 2/84و ) هاي مورد واگذاري واگذاري به کارکنان و مدیران شرکت(صورت ترجیحی 
و خارج از  هاي عمومی در بورس مزایده از طریق برگزاريصورت واگذاري بلوکی  درصد به
 ).و نمودار مربوطه )2-8(و  )2-7(جداول (پذیرفته است ام انج ،بورس

 

روش مزایده واگذار شده است که این تعداد شرکت به  58سهام  شرکت، 115از مجموع  •
کل درصد ارزش  1/48درصد تعداد سهام واگذار شده و  2/17میزان شرکت واگذار شده، 

درصد  4/96ر این بین د. به بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است ها واگذاري
صورت  درصد ارزش آن به 6/3به شیوه بلوکی و مزایده، صورت  ها به واگذاري ارزش

صورت پذیرفته ) هاي مورد واگذاري واگذاري به کارکنان و مدیران شرکت(ترجیحی 
اي، واگذاري تدریجی سهام به عموم  هاي مزایده الزم به ذکر است که در واگذاري. است

 ).و نمودار مربوطه )2-8(و  )2- 7( جداول(ابد ی موضوعیت نمی
  

روش فرابورس واگذار شرکت به  20سهام  شرکت، 115در طول دوره مورد نظر از مجموع  •
درصد تعداد سهام واگذار شده و  7/32میزان  شده است که این تعداد شرکت واگذار شده،

در . است دادهها به بخش خصوصی را به خود اختصاص  کل واگذاريدرصد ارزش  9/17
 6/2 ،صورت واگذاري سهام به شیوه بلوکی ها به درصد ارزش این واگذاري 6/96این بین 

هاي مورد  واگذاري به کارکنان و مدیران شرکت(صورت ترجیحی  درصد ارزش آن به
و ) 2- 7( جداول(. صورت پذیرفته استدرصد آن به صورت تدریجی  7/0و ) واگذاري

 ).و نمودار مربوطه )8-2(
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شرکت به روش مذاکره واگذار شده است که این تعداد  7سهام شرکت،  115از مجموع  •
کل درصد ارزش  4/0درصد تعداد سهام واگذار شده و  7/0میزان شرکت واگذار شده، 

درصد  3/62در این بین . ستبه بخش خصوصی را به خود اختصاص داده ا ها واگذاري
درصد ارزش آن  7/37هام به شیوه بلوکی و صورت واگذاري س ها به ارزش این واگذاري

صورت ) هاي مورد واگذاري واگذاري به کارکنان و مدیران شرکت(صورت ترجیحی  به
- 7( شماره جداول(پذیرفته است و واگذاري در قالب سهام ترجیحی صورت نگرفته است 

  ).و نمودار مربوطه )2-8(و  )2
هاي دولتی و متعلق به دولت به  شرکت سهام در واگذاريسازي  سازمان خصوصی عملکرد): 2- 7( شماره دولج

 ، بر اساس روش واگذاري 1389بخش خصوصی در سال 

صد تعداد سهام ارزش - تعداد             شیوه واگذاري
در

 

  ارزش سهام
صد )میلیون ریال( 

در
 

 6/33 18,627,505 4/49  4,720,832,333 بورس

 1/48 26,666,904 2/17 1,643,320,049 مزایده

  9/17  9,922,507  7/32  3,128,010,801  فرابورس

  4/0  219,092  7/0  66,465,354  مذاکره

 100 55,436,008 100 9,558,628,537 جمع کل 
  

  
 ) ارزش به میلیون ریال(بر اساس شیوه واگذاري  1389ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال  ):2- 8(شماره جدول 

  نوع واگذاري                           
 شیوه واگذاري

صد بورس
در

 

صد مزایده
در

 

صد فرابورس
در

 

صد مذاکره
در

 

 0 0 76/0 75,336 0 0 2/13 2,468,956 تدریجی در بورس

 7/37 82,645 62/2 260,384 6/3 967,352 6/2 480,982 ترجیحی به کارکنان و مدیران

 3/62 136,447 62/96 9,586,787 4/96 25,699,552 2/84 15,677,567 اي و بورسی بلوکی مزایده

 ١٠٠ 219,092 ١٠٠ 9,922,507 ١٠٠ 26,666,904 ١٠٠ 18,627,505 جمع كل 
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هاي دولتی و متعلق به دولت  در خصوص واگذاري سهام شرکت 1389وضعیت تفصیلی عملکرد سال  
  :پیوست این گزارش ارائه شده است )2(و) 1(به شرح جداول شماره 

  
  

، مزایده رس،، وضعیت فروش سهام به بخش خصوصی  از طریق بو)1(ل پیوست شماره جدو •
تدریجی، (هاي مادر تخصصی، شیوه فروش  ، به تفکیک شرکت1389را درسال فرابورس و مذاکره
آنها در اثر واگذاري به صفر  قابل واگذاريهائی که سهام  ، فهرست شرکت)ترجیحی و بلوکی

 .ندک رسیده است را  ارائه می
 
صورت  آگهی فروش سهام به 185، 1389ل ، نشانگر آن است که در سا)2(جدول پیوست شماره  •

مورد  31مورد مربوط به روش مزایده،  91 وجود داشته است که )کشف قیمت(و تدریجی بلوکی 
 مورد مربوط به روش مذاکره 21مورد مربوط به روش فرابورس و  42، مربوط به روش بورس

شرکت  90هاي آگهی شده جهت واگذاري، به لحاظ اینکه فقط براي سهام  رکتاز ش. باشد می
همچنین جدول  .متقاضی خرید وجود داشته است، لذا به همین تعداد شرکت واگذار گردیده است

 1389، در سال )عرضه شده(دالیل مربوط به علل عدم فروش برخی از شرکتهاي آگهی شده مزبور 
 .را نیز نشان می دهد

  

  1389ها، در سال  واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران شرکت -3-2-3

اجراي «قانون  )40(ماده ) الف(بند ) 8(موضوع جزء » نحوه واگذاري سهام ترجیحی«طبق آیین نامه اجرایی 
ص و جذب کارگران، کارکنان و مدیران باتجربه، متخص به منظور ،»قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل 

میزان و نحوه واگذاري سهام ترجیحی به  ،هاي قابل واگذاري وري شرکت کارآمد و با هدف افزایش بهره
فروش سهام ترجیحی به میزان  آئین نامه مذکوربراساس . تعیین شده استکارگران، کارکنان و مدیران شرکتها، 

رابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ ده بتا سقف بنگاههاي مشمول واگذاري از سهام %) 5(حداکثر پنج درصد 
واگذاري، به ازاي هر نفر،  پایهبا قیمت  حقوق و مزایاي مستمر دریافتی متقاضیان بر اساس احکام حقوقی آنان

. شده است صورت اقساط ده ساله مساوي سالیانه بدون پرداخت سود فروش اقساطی، مجاز دانسته تماماً به
نفر از کارگران و   55،780به ، 1389در سال  استاي انجام وظایف محوله،در ر سازي سازمان خصوصی بنابراین

 5شرکت فرابورسی و  15، اي شرکت مزایده 34شرکت بورسی،  6(شرکت مورد واگذاري  60کارکنان 
میلیون ریال، به صورت ترجیحی واگذار  1,791,363میلیون سهم به ارزش  569، معادل )شرکت مذاکره اي

  . نموده است
هاي مورد  م به ذکر است که براساس این نوع واگذاري، کارگران، کارکنان و مدیران شرکتالز

ساله  10هایی همچون؛ برخورداري از یک وام معادل ارزش سهام خریداري شده با اقساط  واگذاري از مزیت
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و دریافت سود  )در اولویت اول این وام از سود سهام متعلق به کارگران، کارکنان و مدیران کسر خواهد شد(
  .گردند مند می ، بهره)باشد سازي می با وجود اینکه این سهام در وثیقه سازمان خصوصی(سالیانه سهام 

سازي در واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران در  عملکرد سازمان خصوصی  
 .خالصه نمود) 2-9(به شرح جدول  توان می را 1389سال 

انگر اجراي ، بی))2-2(نمودار( 1389تا  1380ترجیحی واگذار شده براي سالهاي مقایسه ارزش سهام  •
گذاري بر بهبود عملکرد هاي واگذار شده با هدف تأثیر رکتکنان از سهام شسیاست افزایش سهم کار

 .باشد می ها، شرکت
  

  ران،کارگسازي در واگذاري سهام ترجیحی به  خالصه عملکرد سازمان خصوصی): 2- 9(شماره جدول 
  1389در سال  ها کارکنان و مدیران شرکت

 ارزش/تعداد واحد شرح

 568,497,056 سهم تعداد سهام واگذار شده

 55،780 نفر اند تعداد کارکنانی که صاحب سهم شده

 10،192 سهم سرانه دریافتی کارکنان و مدیران
 1,791,363 میلیون ریال  )پایهبه قیمت ( سهام واگذار شده  ارزش
  32،114،791  ریال  ه دریافتی کارکنان و مدیرانسران
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    نمودار (2-2): ارزش سهام ترجیحی واگذار شده به کارگران، کارکنان و مدیران، عملکرد مقایسه  اي 1380 لغایت 1389
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قطعی سهام به کشاورزان، کارگران و ایثارگران، موضوع باقیمانده وظایف سازمان  واگذاري -3- 4-2
  1389مالی گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي سابق، در سال 

قیمانده از سازمان مذکور فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه وظایف با) 15(موجب ماده  یی که بهاز آنجا
به ، سترش مالکیت واحدهاي تولیدي سابقبا تغییر اساسنامه سازمان مالی گسازي  به سازمان خصوصی

همه ساله امر آزادسازي سهام اعتباري متعلق به کارگران، سازمان خصوصی سازي انتقال یافته است، 
  . رسد سازي به انجام می کشاورزان و ایثارگران توسط سازمان خصوصی

تعداد سازي به  شرکت زیر مجموعه سازمان خصوصی 61سهام بر این اساس طی دوره مورد بررسی 
  .به صورت تحویل قطعی به کارگران، ایثارگران و کشاورزان، واگذار گردید میلیون سهم 284

  
  

سازي در واگذاري قطعی سهام به کشاورزان،  در این راستا عملکرد سازمان خصوصی •
 .درج گردیده است) 3(در پیوست شماره  1389 یثارگران، در سالکارگران و ا

  

 و مقایسـه بـا    1389اهداف درآمدي بودجه سنواتی و عملکرد واگـذاري سـهام در سـال     تحقق -5-2-3
  سالهاي قبل

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

و بر اساس آن درصدي از وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه و درصدي به حساب  صورت گرفته است
زینه کرد نحوه ه«نامه اجرایی  لیکن با توجه به تصویب آیین. شرکت مادر تخصصی مربوطه واریز شده است

قانون » 44«هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 29(ماده ) 2(موضوع تبصره » وجوه حاصل از واگذاري
بنابراین به دلیل . باید به حساب خزانه واریز گردد درآمد حاصل از واگذاري میتمام ، 1388اساسی در سال 
اجرا گردیده  1387توسعه تا پایان سال  مقررات قانون برنامه چهارم، 1388  نامه مذکور در سال تصویب آیین

  .اجرا شده است) 44(ستهاي کلی اصل به بعد مقررات قانون اجراي سیا 1388و از سال  است
در این خصوص باتوجه به نحوه دریافت و تخصیص درآمدهاي حاصل از واگذاري، بررسی  
هاي  ش واریزي به خزانه طی سالبینی شده در بودجه در مقایسه با ارز اي درصد تحقق درآمد پیش مقایسه
  .باشد می) 2- 10(، به شرح جدول شماره 1389لغایت  1384
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  سازي در تحقق اهداف درآمدي حاصل  خالصه عملکرد سازمان خصوصی):2-10(شمارهجدول 
 1389لغایت سال  1380از سال  از واگذاري 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ها در  بینی شده در بودجه براي واگذاري همانطور که در این جدول مشخص شده است درآمد پیش
سازمان  مبالغ واریز شده به خزانه توسط که ارزش درحالی بوده استیال میلیارد ر 45.000، 1389سال 

لذا در این راستا درصد تحقق  .میلیارد ریال بوده است 38،039معادل  ،سالدر طول این خصوصی سازي 
 باشد درصد می 85هاي سازمان،  ، براساس ارزش واگذاري1389بینی شده در بودجه در سال  درآمد پیش

  .الهاي گذشته بیشترین میزان تحقق را داشته استکه نسبت به س

  و مقایسه با سالهاي قبل 1389تحقق اهداف واگذاري سهام بابت رد دیون دولت در سال  -6-2-3

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

اي به ریاست معاون اول ریاست جمهوري و متشکل از وزراي امور اقتصادي و  سنواتی، بر عهده کمیته ویژه
انه، سازمان و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و وزارتخ

بق کشور، بوده و بهاي ریزي سا رئیس سازمان مدیریت و برنامه و) دحسب مور(ربط سه دولتی ذییا مؤس
مان به ساز 1386سال  ازگرفته،  اساس ارزیابی کارشناسان رسمی این کمیته صورت میارزیابی بر

  دوره مورد بررسی
  بینی شده درآمد پیش

  در بودجه
  )میلیارد ریال( 

ارزش مبالغ واریز 
  شده به خزانه 

  )میلیارد ریال(

درصد تحقق درآمد 
پیش بینی شده در 
بودجه باتوجه به 

  هاي خزانه وصولی
  8  94  1،200  1380سال 
  17  1،013  6،000  1381سال 
  35  2،471  7،000  1382سال 
  26  2،813  11،000  1383سال 
  31  1،537  5.000  1384سال 
  22  1،636  7.400  1385سال 
  21  6،288  30.000  1386سال 
  50  15،015  30.000  1387سال 
  61  19،496  32،100  1388سال 
  85  38،039  45،000  1389سال 

  6/50  88،402  174،700  جمع کل
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ور تا واگذاري سهام بابت رد دیون دولت نیز به ط شدانجام این امر موجب . سازي محول گردید خصوصی
 صورتواگذاري به سایر بخشهاي اقتصادي توسط این سازمان امور مربوط به متمرکز و در کنار انجام 

از طریق هاي مورد نیاز،  گذاري و اخذ مصوبه سازي و قیمت ها، آماده و فرآیند شناسایی شرکتپذیرد 
  .پذیر گردد امکانسازي انجام پذیرفته و ارزیابی عملکرد دولت در این خصوص آسانتر  سازمان خصوصی

عملکردسازمان خصوصی سازي در تحقق اهداف واگذاري بابت رد دیون ) 2- 11(جدول شماره 
  .را نشان می دهد 1389لغایت  1386دولت از سال 

  

  هداف واگذاري بابت رد دیون دولتسازي در تحقق ا خالصه عملکرد سازمان خصوصی): 2-11(شمارهجدول 
  1389 لغایت پایان سال 1386از سال  

  دوره مورد بررسی
پیش بینی شده در  ارزش

بودجه  بابت رد دیون دولت 
  )میلیارد ریال(

هاي انجام  ارزش واگذاري
یافته بابت رد دیون دولت 

  )میلیارد ریال(

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

  7/68  27،482  40.000  1386سال 
  )برابر 6/2( 3/260  31،240  12.000  1387سال 
  )برابر 2/1( 8/125  59،140  )25،000+22،000(47،000  1388سال 
  6/81  40،800  50،000  *1389سال 
  

  :نکته به شرح ذیل ضروري است 2در خصوص جدول فوق ذکر *
و در چارچوب قانون بودجه این سال، موضوعات رد دیون دولت تنوع بسیار بیشتري  1389در سال  -1

پیمانکاران اجراي طرح هاي  سالهاي گذشته یافت، به گونه اي که واگذاري سهام بهنسبت به 
بکار از دولت، طرح صندوق آتیه و غیره، به واگذاري سهام به نهادهاي طلبکار از لاي، بانکهاي ط توسعه

ان جمله صندوقهاي بازنشستگی، افزوده شد؛ و این امر خود را در بندهاي متفاوتی از قانون بودجه نش
میزان بدهی دولت در بودجه پیش بینی لذا با توجه به اینکه در خصوص برخی از بندهاي مذکور . داد

ماده » 8«بند » ج«نشده است، رقم در نظر گرفته شده در این جدول، رقم پیش بینی شده در جزء 
  .کل کشور و عملکرد متناسب با آن می باشد 1389واحده قانون بودجه سال 

  .ندها در دیگر بخشهاي گزارش مورد توجه قرار گرفته استعملکرد سایر ب
علی  الزم به ذکر است 1389در خصوص تحقق اهداف واگذاري بابت رد دیون دولت در سال  -2

کل کشور مبلغ  1389پیش بینی شده بابت رد دیون دولت در قانون بودجه سال  ارزشرغم اینکه 
واقعی سازمان خصوصی سازي پس از تعیین مبلغ  عملکردلیکن  میلیارد ریال بوده است، 50،000
منوط به تفکیک این مبلغ بر مبناي مطالبات هر نهاد توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت  مذکور،

باشد؛ تا بر اساس آن سازمان خصوصی سازي بتواند نسبت به تعیین سبد  میراهبردي رئیس جمهوري 
  . اقدام نمایدسهام، اخذ توافقات و مصوبات و سپس واگذاري 
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میلیارد ریال از  45،000مبلغ  در این راستا با توجه به پیگیري هاي مکرر، سرانجام معاونت مزبور
 1389قانون بودجه سال » 8«جدول شماره ) 101000-4(هاي مالی از محل ردیف  اعتبار تملک دارائی

 »ادهاي طلبکار از دولتواگذاري سهام بابت رددیون دولت به دستگاهها و نه«کل کشور تحت عنوان 
سازمان . به این سازمان ابالغ نموده است25/12/1389را بر مبناي مطالبات هر نهاد، تفکیک و در تاریخ 

  .خصوصی سازي نیز به محض دریافت ابالغیه یاد شده انجام اقدامات الزم را در پیش گرفته است
 40،800به منظور واگذاري معادل با توجه به این امر در زمان ارائه گزارش موجود، سبد سهام 
که به محض دریافت مصوبه هیأت  ؛میلیارد ریال سهام بابت رد دیون دولت، پیشنهاد و آماده شده است

و مصوبه هیأت واگذاري در  ؛در خصوص ترکیب سبد) یا نمایندگان منتخب هیأت وزیران(وزیران 
با . ري یا انتقال سهام، اقدام خواهد شدواگذانسبت به خصوص ارزشهاي در نظر گرفته شده براي سبد، 

  .توجه به مصوبات اخیرالذکر امکان اصالح عملکرد مربوطه در گزارشات آتی وجود دارد
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  سازي در راستاي اجراي طرح توزیع سهام عدالت سازمان خصوصی عملکرد -3-3
تا ) 34(موضوع مواد  ،»توزیع سهام عدالت«ی نامه اجرای آئین به موجباجراي طرح توزیع سهام عدالت 

شده گذاشته  سازي سازمان خصوصی برعهده »قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون ) 38(
گسترش مالکیت عمومی به  تدولت مجاز گردیده است تا در اجراي سیاسمواد مذکور به موجب  .است

مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر %) 40(منظور تأمین عدالت اجتماعی، تا چهل درصد 
در . دهک پایین درآمدي جامعه واگذار نماید) 6(شش این قانون را به ) 2(ماده ) 2(بازار موضوع گروه 

تخفیف و با %) 50(مورد دو دهک پایین درآمدي با اولویت روستانشینان و عشایر، سهام با پنجاه درصد 
گردد ولی در مورد چهار دهک بعدي، حسب مورد، واگذاري به صورت  ار میدوره تقسیط ده ساله واگذ

سازي که مسئولیت اجراي طرح یاد شده را  بنابراین سازمان خصوصی .تقسیط ده ساله امکان پذیر است
سازي  آماده«، »شناسایی مشموالن طرح«اي را به منظور  اقدامات وسیع و گسترده؛ برعهده داشته است
  .به عمل آورده است ،»توزیع سود سهام«و  »واگذاري سهام«، »ذاريسهام قابل واگ

  

  انجام یافته در راستاي شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالتاقدامات  -1-3-3

موضوع تکلیف  »قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون ) 34(ماده ) 3(با توجه به تبصره 
با سازو کارهاي » توزیع سهام عدالت«اي شناسایی افراد مشمول طرح وزارت امور اقتصادي و دارائی بر

علمی و دقیق با همکاري وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و فراهم آوردن شرایط واگذاري سهام به مشموالن، 
وزیر امور اقتصادي و دارائی دستورالعملی را براي تسهیل در اجراي حکم این  30/04/1389در تاریخ 

 .نبوده اند، صادر نمود» هام عدالتس«تبصره و به منظور شناسایی اقشاري که تا کنون مشمول طرح توزیع 
ي با همه مشکالت موجود و با همکارحاکی از آن است که  1389تا پایان سال عملکرد این تبصره 

واگذاري سهام ه، و به اتمام رسیددهک پایین درآمدي جامعه ) 6(سازمانهاي مرتبط، فرآیند شناسایی شش 
   :ه استذیل مورد اجرا قرار گرفت نفر، به شرح 44،800،665مرحله و به منظور شناسایی  )19(عدالت در 

  توزیع سهام عدالتطرح شناسایی مشموالن مرحله اول  - 3-3- 1-1

  :مددجویان نهادهاي حمایتی شامل ،طرح توزیع سهام عدالت در مرحله اول

 ،مشموالن طرح شهیدرجائی •

 ،مددجویان کمیته امداد  •
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 ، وبهزیستیسازمان و مددجویان  •

 .رزمندگان فاقد شغل •

  :در دو بخش مورد شناسایی قرار گرفتند
 نفر 4.529.463 ،نفر 4،981،514نامه میان  توزیع دعوتدور و در بخش اول پس از ص  •

آنان با مراجعه به شرکتهاي تعاونی عـدالت شهرسـتانی بـه عضـویت ایـن تعاونیهـا درآمـده و        
 . سهامدار قطعی شناخته شده اند

از بقیه مشموالن این گروه، ثبت نام به عمل  1389سال  تا پایاندر بخش تکمیلی این مرحله،   •
از  نفـر  2،835،291 عـداد نفر دعوتنامه صادر شد که تـاکنون ت  3،558،537آمد و براي تعداد

  .اند سهامدار نهایی شناخته شده نفر 2،581،067آنان با مراجعه و ثبت نام نموده و تعداد 
  

 مشموالن مرحله دوم طرح توزیع سهام عدالت شناسایی-3 -2-1-3

، مشمول دریافت روستائیان و عشایر فاقد شغل و درآمددر مرحله دوم طرح توزیع سهام عدالت، 
 ش در دستور کار قرار گرفت، که دربخ در دو مشموالنور انجام این امر شناسایی به منظ. م شدندسها

هاي انجام کار، صدور و توزیع فرم  اي شامل تدوین دستورالعمل راستاي آن اقدامات وسیع و گسترده
  .نامه و ثبت نام مشموالن، انجام پذیرفت الکترونیکی شناسایی خانوار در قالب دعوت

نامـه انجـام شـد کـه منجـر بـه ثبـت نـام          دعـوت  5،605،805توزیع  و وربخش اول کار با صد •
 نفـر  5،489،954تعـداد  و در نهایت  هاي عدالت شهرستانی گردید در تعاونی نفر 5،535،553

 .اند سهامدار نهایی شناخته شده

کـه منجـر   نامه دنبال گردید که  دعوت 11،527،537بخش دوم کار با صدور و توزیع بیش از  •
تعـداد  هـاي عـدالت شهرسـتانی گردیـد و در نهایـت       در تعـاونی  نفر 10،870،328ام به ثبت نـ 

 .1اند سهامدار نهایی شناخته شده نفر 10،596،557

  
  
  
 

 

                                                
 

درصدي می باشند و هر یک از افراد مزبور  50طرح توزیع سهام عدالت، مشمول تخفیف قانونی ) در بخش اول و در بخش تکمیلی(مشموالن مرحله اول و دوم 1
  .شده گردیده اند درصد تخفیف در بهاي سهام واگذار 50نهایی مشمول  جعه به شرکتهاي تعاونی و ثبت نامبا مرابوده اند، که داراي دعوتنامه سهام عدالت 
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 شناسایی مشموالن مرحله سوم طرح توزیع سهام عدالت - 3-3- 3-1

اد کلیه شاغلین دستگاههاي اجرایی و افرمشموالن مرحله سوم طرح توزیع سهام عدالت، شامل 
  تحت تکفل آنان؛ و بازنشستگان لشگري، کشوري و تأمین اجتماعی و افراد تحت تکفل آنان

  .پذیرفته است صورتباشد؛ که انجام این کار نیز در دو بخش  می

که منجر به ثبت نام نامه انجام پذیرفت  دعوت 12،949،504توزیع  و بخش اول با صدور •
 11،658،518تعداد ستانی گردید و در نهایت هاي عدالت شهر در تعاونی نفر 12،131،424

 .اند سهامدار نهایی شناخته شده نفر

که منجر به ثبت نام نامه دنبال گردید  دعوت 1،570،955بخش دوم با صدور و توزیع بیش از  •
 نفر  738،816تعداد هاي عدالت شهرستانی گردید و در نهایت  در تعاونی نفر  931،464

 .اند دهسهامدار نهایی شناخته ش
  

 شناسایی مشموالن مرحله چهارم طرح توزیع سهام عدالت -3 -3- 4-1

 انوالدین، فرزندان و همسر(ایثارگران طرح توزیع سهام عدالت، در مرحله چهارم  •
ایی قرار گرفتند؛ که در مورد شناسهدف عنوان جامعه  به جانبازان  و آزادگان ،)داشه

در  نفر 1،229،984به ثبت نام که منجر شدنامه صادر  دعوت 1،332،188این میان 
سهامدار نهایی  نفر 1،179،932تعداد هاي عدالت شهرستانی گردید و در نهایت  تعاونی

 .اند شناخته شده

  

 )سایر گروهها( دهم شناسایی مشموالن مراحل پنجم تا -3 -3- 5-1

زیع تو ،این مرحله شامل اقشار کم درآمدي به شرح زیر می باشند که بر اساس مصوبات ستاد مرکزي
نفر  290،688، براي 1389سهام عدالت بین آنان انجام شده یا در حال انجام می باشدو تا پایان سال 

با مراجعه به شرکتهاي تعاونی شهرستانی  نفر 223،030 شامل گروههاي زیر دعوتنامه صادر و تعداد
که شامل گروههاي ذیل اند سهامدار نهایی شناخته شده نفر 208،348تعداد و در نهایت اند  ثبت نام شده
  :می باشند

 ،)مشمول قانون کار(زنان کارگر سرپرست خانوار  :مرحله پنجم •

 ،خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها :مرحله ششم •
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 ،طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور :مرحله هفتم •

 ،)هموفیلی ، ام اس ، تاالسمی و دیالیزي (بیماران خاص  :مرحله هشتم •

 ، وارکنان ستاد هاي نماز جمعهک :مرحله نهم •

 .خبرنگاران :مرحله دهم •

 )گروههاي عمومی( یازده تا نوزدهمشناسایی مشموالن مراحل  - 3-3- 6-1

شامل گروههاي زیر نفر  2،983،957براي گروههاي عمومی می باشد،  در این مرحله که شامل 
و در اند  شهرستانی ثبت نام شده با مراجعه به شرکتهاي تعاونی نفر 821،982 دعوتنامه صادر و تعداد

  :که شامل گروههاي ذیل می باشند اند سهامدار نهایی شناخته شده نفر 144،464تعداد نهایت 

 ،کارکنان نهادهاي دست اندر کار امرشناسایی و واگذاري سهام عدالت :یازدهممرحله  •

 ،قالیبافان: دوازدهممرحله  •

 ،فعاالن قرآنی :سیزدهممرحله  •

 ه،مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان   آزاد  شد :مچهاردهمرحله  •

 ،زنان سرپرست خانوار بی بضاعت :پانزدهممرحله  •

 ،مددجویان و کارکنان موسسات خیریه :شانزدهممرحله  •

 ،تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري :مرحله هفدهم •

اظهاران و  جمله خود زا افرادکم درآمدي که در مراحل قبلی مشمول نشده اند :مرحله هجدهم •
 ، ودرخواستهاي مردمی

 .یو ساختمان یکارگران فصل :مرحله نوزدهم •

ح توزیع سهام عدالت، جامعه هدف و مراحل انجام کار مرتبط با شناسایی مشموالن طر اطالعاتخالصه 
  .قابل مالحظه است ،)3-1(به شرح نمودار و جدول 
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مراحل مختلف طرح

       نمودار (1-3): تعداد مشموالن شناسایی شده طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک مراحل مختلف طرح   
(سهامداران نهایی )
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  طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک جامعه هدف و مراحل انجام کارمشموالن شناسایی وضعیت ): 3- 1(شماره جدول 

 ردیف
مرحله 
 اقدام

 صدور دعوتنامه  مشموالن سال اقدام بخش
تعداد ثبت نام 
 شده

 پیشرفت کار سهامداران  نهایی

 اول 1
مددجویان  –مشموالن طرح شهیدرجائی 1385 اول

رزمندگان فاقد –کمیته امداد و بهزیستی
 شغل

ثبت نام در تعاونیها انجام شده و سود  4,529,463 4,529,463 4,981,514
نیز پرداخت شده  86و 85سالهاي 

 2,581,067 2,835,291 3,558,537 1387 تکمیلی . است 

   7,110,530 7,364,754 8,540,051 مجموع

 دوم 2
 1386 اول

روستائیان و عشایر فاقد شغل و کم 
 درآمد

ثبت نام در تعاونیها انجام شده و سود  5,489,954 5,535,553 5,605,805
 . نیز پرداخت شده است  86سال 

 10,596,557 10,870,328 11,527,537 کلیه روستائیان و عشایر 1387 تکمیلی

   16,086,511 16,405,881 17,133,342 مجموع

 سوم 3
شاغلین دستگاههاي اجرایی  ، بازنشستگان  1386 اول

أمین اجتماعی و کشوري ، لشگري ، ت
 کارکنان شاغل شهرداریها

ثبت نام درتعاونیها انجام شده وکلیه  11,658,518 12,131,424 12,949,504
ثبتنام شدگان در مهلت 

رادریافت نموده  و  86مقررسودسال
 . یا در حال دریافت  می باشند

 738,816 931,464 1,570,955 1387-8 تکمیلی

   12,397,334 13,062,888 14,520,459 مجموع

 1387 - چهارم 4
والدین ، فرزندان و همسر شهید : ایثارگران 

 جانبازان  و آزادگان –
 . ثبت نام در تعاونیها انجام شده است  1,179,932 1,229,984 1,332,188

5 

سایر 
 گروهها

  
1387 

مشمول ( زنان کارگر سرپرست خانوار 
 )قانون کار

8,273 5,757 

208,348 

 . م در تعاونیها انجام شده استت ناثب

 . ت نام در تعاونیها انجام شده استثب 28,797 33,568 خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها 1387 6

 . ت نام در تعاونیها انجام شده استثب 169,006 181,669 طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور 1387 7

8 1387 
ام اس ، هموفیلی ، (بیماران خاص 

 )تاالسمی و دیالیزي 
 . ت نام در تعاونیها انجام شده استثب 7,964 47,474

 . ت نام در تعاونیها انجام شده استثب 6,491 8,620 کارکنان ستاد هاي نماز جمعه 1387 9

ت نام در تعاونیها انجام شده ثب 5,015 11,064 خبرنگاران 1387 10
 . است

    208،348 223،030 290،668 مجموع

11 

گروههاي 
 عمومی

  
1387 

کارکنان نهادهاي دست اندر کار امرشناسایی 
 و واگذاري سهام عدالت

11,626 

821,982 144,464 

 . ت نام در تعاونیها انجام شده استثب

 . تعاونیها انجام شده استثبت نام در  892,823 قالیبافان 1388 12

 .ت نام در تعاونیها انجام شده استثب 6,517 فعاالن قرآنی 1388 13

14 1388 
مددجویان تحت پوشش مراکز 
 مراقبت از زندانیان   آزاد  شده

 . ت نام در تعاونیها انجام شده استثب 74,603

 . ت نام در تعاونیها انجام شده استثب 312,200 زنان سرپرست خانوار بی بضاعت 1388 15

16 1388 
کنان موسسات مددجویان و کار
 خیریه

 . ت نام در تعاونیها انجام شده استثب 8,734

17 9-1388  تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري 
1,677,454 

 در حال ثبت نام در تعاونی ها

18 9-1388  
افرادکم درآمدي که در مراحل قبلی مشمول نشده 
 اندازجمله خوداظهاران و درخواستهاي مردمی

 ام در تعاونی هادر حال ثبت ن

19 9-1388  درحال ثبت نام اولیه از طریق اینترنت          کارگران فصلی و ساختمانی 

   144,464 821,982 2,983,957 مجموع

    37,127,119 39,108,519 44,800,665 جمع کل
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  »توزیع سهام عدالت«شرکتهاي واگذار شده در قالب طرح  -2-3-3

مصـوبات   بـر مبنـاي   »سـهام عـدالت  طرح توزیع « قابل واگذاري در قالبي فهرست و درصد سهام شرکتها
   .تعیین گردیده استتوزیع سهام عدالت دولت و ستاد مرکزي 

از  »تطرح توزیع سهام عـدال « قالبسهام تخصیص داده شده دولت در الزم به توضیح است همچنین 
مـدل هـاي علمـی روز و     بـر اسـاس  ام انتخاب سبد سهو  انتخاب شده استبین شرکت هاي سود ده دولتی 

صنعت  8بطوریکه حداقل . تئوري هاي جدید تشکیل پرتفوي سهام دربازارهاي سرمایه صورت گرفته است
  .و پربازده در این پرتفوي قرار داده شده است با پتانسیل باالشرکت  56پیشرو و برتر جهانی و 

رشناسـی فـراوان و دغدغـه مسـئولین امـر و      ایجاد پرتفوي قوي سهام عدالت نشان دهنده اقـدامات کا  
کردن فقر و تنگدستی و جایگزین نمودن رفـاه عمـومی و نسـبی بـراي      کن تالش کارگزاران نظام در ریشه

  .  می باشد) شش دهک از پایین ترین دهک هاي درآمدي جامعه(افراد مشمول در این طرح 

  :طی چندین مرحله نشان می دهدشرکتهاي واگذار شده به سهام عدالت را  )3-2( هشمارجدول 
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  طرح توزیع سهام عدالت، فهرست  شرکتهاي واگذار شده در قالب): 3- 2(شماره  جدول
  یرنده درصد واگذاريدربرگ

درصد   نام شرکت ردیف
 واگذاري

درصد   نام شرکت ردیف تعداد سهام 
 واگذاري

 تعداد سهام

 24,488,000 40 یش نفت تهرانپاال 29 65,977,128 45.50 پارس سوئیچ  1

2 
ساختمان سد و تاسیسات آبیاري 

 سابیر
 411,019,440 40 پاالیش نفت شیراز 30 285,969,640 48.62

 53,951,440 40 پاالیش نفت کرمانشاه 31 50,446 42 )مشانیر(خدمات مهندسی برق  3

 518,680,800 40 پاالیش نفت آبادان 32 52,189,999 30.70 نیرو ترانس 4

 2,558,556,160 40 پاالیش نفت شازند اراك 33 21,375 21.38 شهر صنعتی کاوه 5

 1,248,677,430 30 پاالیش نفت اصفهان 34 185,250 28.49 شهر صنعتی رشت 6

 776,842,000 40 پاالیش نفت تبریز 35 857,917 23.16 شهر صنعتی البرز 7

 12,824,000 40 ملی پخش فرآوردههاي نفتی 36 2,032,841,207 25.57 )مپنا(مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران   8

 2,320,000 29 حمل و نقل پتروشیمی 37 124,803,000 50 سیمان داراب 9

  40 هلدینگ خلیج فارس 38 101,999,980 34 سیمان دشستستان 10

 500,000,000  10 پتروشیمی شهید تندگویان  39 430,600,147 39.46 فوالد آلیاژي ایران 11

 720,000,000 15 پتروشیمی جم  40 4,770,273,067 30.19 فوالد مبارکه اصفهان 12

 1,200,000,000 30 پتروشیمی مارون  41 2,138,096,604 36.93  ملی صنایع مس ایران 13

 150,000,000 30 پتروشیمی بیستون  42 414,100,000 20.70 چادرملو 14

 750,000,000 30 پتروشیمی فجر  43 95,920,000 10.90 گل گهر 15

 108,000,000 30 پتروشیمی خوزستان  44 49,500,000 30 ایرالکو-آلومینیوم ایران 16

  498,200,000 10 پتروشیمی تبریز  45 657,600,000 30 فوالد خوزستان 17

 12,300,000 30 پتروشیمی ارومیه  46 96,540,000 0.93 سایپا  18

 150,000,000 30 پتروشیمی بوعلی سینا 47 63,000,000 1 وایران خودر 19

 3,930,900,000 30 پتروشیمی بندر امام  48 176,360,385 23.36 سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران 20

 13,822,560.6 30 ملی حفاري ایران 49 72,000,000 4.50  سرمایه گذاري رنا 21

 50 135,714,290 6.79  مگاموتور 22
ه هاي صادراتی مواد پایان

 نفتی
40 4,887,480 

 27,748,084,400 40 ملی گاز ایران 51 5,520,000,000 40 پاالیش نفت بندر عباس 23

 9,174,731,130 20 مخابرات ایران 52 457,368,640 40 پاالیش نفت الوان 24

 3,930,000,000 30 بانک ملت 53 6,721,200,000 40 بانک صادرات ایران 25

 140,285,750 25 پست بانک 54 4,174,953,600 40 بانک تجارت 26

 780,000 40 دخانیات ایران 55 1,562,874,000 40 )هما(هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران 27

 21,490,000 35 کارخانجات مخابراتی ایران 56 1,920,000,000 24 کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران 28
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، به طور مستقیم بین شرکتهاي »توزیع سهام عدالت«اگذاري به طرح تقسیم سهام قابل و -3- 3-3
  سرمایه گذاري استانی

اجراي سیاستهاي کلی «قانون ) 38(تا ) 34(موضوع مواد » سهام عدالت«آیین نامه اجرایی ) 3(به موجب ماده 
ذاري اسـتانی  می بایست به صورت مستقیم به شرکتهاي سرمایه گـ » سهام عدالت«، »قانون اساسی) 44(اصل 

زبور در توثیق سازمان خصوصی سازي خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قـانونی  مسهام  .1واگذار شود
، نقل و انتقال سهام و واگـذاري  1389تا پایان سال بدین منظور . و اقساط پرداختی از توثیق خارج می گردد

رت گرفتـه اسـت و تـا پایـان سـال مـذکور       صو» شرکتهاي سرمایه گذاري استانی«به » سهام عدالت«مستقیم 
میلیارد ریـال   5،694به دو دهک اول، مبلغ  »سهام عدالت«درصدي در بهاي واگذاري  50عالوه بر تخفیف 

درصد تخفیف و اقساط واریزي بـه   50به عنوان اقساط به حساب خزانه واریز شده است و به اندازه مجموع 
   .ده استشحساب خزانه، سهام عدالت از وثیقه آزاد

اجـراي  «قـانون  ) 38(تـا  ) 34(موضـوع مـواد   » سهام عدالت«آیین نامه اجرایی ) 4(مطابق ماده همچنین 
کـارگزاري سـهام   «، در خصوص انتقـال سـهام در اختیـار شـرکت     »قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل 

  . 2اقدام شده است 1389ل تا پایان سا ،با عقد قرارداد الزم» شرکتهاي سرمایه گذاري استانی«به » عدالت
  

  »شرکتهاي سرمایه گذاري سهام عدالت«کانون  تشکیل -3- 4-3

اجراي سیاستهاي «قانون ) 38(تا ) 34(موضوع مواد » سهام عدالت«نامه اجرایی ن یآی) 8(به موجب ماده 
نی شرکتهاي سرمایه گذاري استا ، به منظور مدیریت سهام واگذار شده،»قانون اساسی) 44(کلی اصل 

امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع ) سازمان مردم نهاد(توانند از طریق تشکیل کانون  می
شرکتهاي سرمایه گذاري « 1389در این خصوص در سال  .عمومی شرکتهاي واگذار شده را اعمال نمایند

انجام کانون مزبور نمودند و سر» شرکتهاي سرمایه گذاري سهام عدالت«کانون مبادرت به تشکیل » استانی
کل ثبت شرکتها و  در اداره 10320385931و شناسه ملی  26420با شماره  08/08/1389در تاریخ 

تفوي سهام عدالت را پر مدیریت و اداره سهام شرکتهاي سرمایه پذیر مؤسسات غیر تجاري به ثبت رسید و
با عضویت  ،»یه گذاري سهام عدالتشرکتهاي سرما«کانون ، تشکیل اولین از جمله نتایج .عهده دار گردید

                                                
 

از شمول » شرکت سرمایه گذاري استانی«، نقل و انتقال سهام یاد شده به »قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون ) 34(ماده ) 1(با توجه به تبصره  1
  .معاف است مالیات نیز

انجام یافته  1388، در سال اجرایی سهام عدالتآیین نامه  )4(ماده  )1(و تصفیه آن موضوع تبصره » کارگزاري سهام عدالت«الزم به ذکر است انحالل شرکت  2
  .است
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انتخاب اعضاي اصلی و : استان کشور، شامل 30نمایندگان شرکتهاي سرمایه گذاريمدیران عامل و 
  .باشد می... ت مدیره، تصویب اساسنامه و أالبدل هی علی

  

   سهام عدالت توزیع میان مشموالن طرح سهام توزیع سود -3- 5-3
بر بوده است که پس از شناسایی مشموالن طرح، بر اسـاس   پیچیده و زمان يفرآیند توزیع سود سهام فرآیند

مشموالن ابـالغ شـده در تمـام اسـتانهاي کشـور، قابلیـت انجـام         انطباق تعداد مشموالن ثبت نام شده و تعداد
سهام عدالت بـین مشـموالن    1386و  1385فقط سود سالهاي  1389پایان سال  الزم به توضیح است تا .یافت
ین شده،  بین یعبه حساب خزانه دولت بابت اقساط تشده است  و سود سالهاي بعد به علت واریز سود  توزیع

سهام عدالت در این راستا نحوه پرداخت سود  .مشموالن مراحل مختلف طرح توزیع نشده است هیچکدام از
  :ی باشدمقابل ذکر شرح ذیل به  1386و  1385در سالهاي به مشموالن طرح توزیع سهام عدالت 

  

نفر  4،529،463که در آن سال فقط مشموالن مرحله اول سهامدار بودند، بین  1385سود سهام سال  •
  توزیع گردیده است،

 سهام 1386 سال سود دریافت براي تعداد همان ،اول مرحله قطعی نفرسهامدار 4،529،463 تعداد از •
  ،اند نموده دریافت را خود سود نفر 4,417,369 تعداد و شدند معرفی بانکها به عدالت

 به 1386 سال سود دریافت براي همان تعداد دوم مرحله قطعی سهامدار نفر 5،482،188 تعداد از •
  ، اند نموده دریافت را خود سود نفر 5,449,692 تعداد و شدند معرفی بانکها

 و آموزش فرهنگیان از نفر 3,247,472 تعداد سوم مرحله قطعی سهامدار نفر 10,587,505 تعداد از •
 را خود سود نفر 2,870,752 تعداد و شدند معرفی بانکها به 1386 سال سود دریافت براي پرورش
همان  و شدند معرفی بانکها بهي مسلح هابازنشستگان نیرو از نفر 844,927 تعداد. اند نموده دریافت
ري و تامین بازنشستگان کشو از نفر 3,216,992 تعداد .اند نموده دریافت را خود سود تعداد

 تعداد .اند نموده دریافت را خود سودنفر  3,019,376 تعداد و شدند معرفی بانکها بهاجتماعی 
 1,724,820 تعداد و شدند معرفی بانکها به کارکنان شاغل دستگاههاي اجرایی از نفر 2,032,338

نیروهاي شاغل  کارکنان از نفر 1,241,748 تعدادو در نهایت  اند نموده دریافت را خود سودنفر 
 و ،اند نموده دریافت را خود سودداد تعهمان  و شدند معرفی بانکها بهمسلح 
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 ، مشمول دریافت سود1386و  1385مشموالن سایر مراحل به دلیل عدم دریافت سهام طی سالهاي  •
 .سالهاي مذکور نشده اند

) 3-3(ول شماره اجدبه شرح  1389خالصه عملکرد در خصوص پرداخت سود عملکرد تا پایان سال 
از تعداد ) 3- 3(شماره با توجه به جدول . باشد می) 3-3(و ) 3-2(شماره  هايو نمودار) 3- 4(و 

مراحل اول تا سوم شناسایی شده در طرح توزیع سهام عدالت، نفر سهامدار قطعی  20,599,156
معرفی شده اند که تا پایان  ، به بانکها1386سال منظور دریافت سود سهام عدالت  نفر به 20,596,190تعداد
نفر سود پرداخت گردیده است و تعداد افراد باقیمانده  19,568,684، از تعداد مزبور به 1389سال 

درصد مشموالن مرحله اول تا سوم که سهامدار  96به عبارت دیگر در مجموع . نفر می باشند 1,027,506
  .گردیده اند سهام خود1386سال قطعی شده اند، موفق به دریافت سود 

  
  1389 سال انیبرحسب تعداد افراد مشمول طرح تا پا 1386پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال ): 3- 3(جدول شماره 

 نام جامعه هدف
تعداد سهامدار 

 قطعی
تعداد قابل 
 پرداخت

تعداد پرداخت 
 شده

درصد   باقیمانده
 پرداخت

 98 112,094 4,417,369 4,529,463 4,529,463 )مددجویان نهادهاي حمایتی(مرحله اول 

 99 33,558 5,449,692 5,483,250 5,482,188 )روستائیان و عشایر(مرحله دوم 

مرحله سوم 
کارکنان شاغل (

 )وبازنشسته دولت

 فرهنگیان

10,587,505 

3,247,472 2,870,752 376,720 88 

 100 0 844,927 844,927 بازنشستگان نیروهاي مسلح

 94 197,616 3,019,376 3,216,992 ري و تامین اجتماعیبازنشستگان کشو

 85 307,518 1,724,820 2,032,338 کارکنان شاغل دستگاههاي اجرایی

 100 0 1,241,748 1,241,748 کارکنان شاغل نیروهاي مسلح

 95 1,027,506 19,568,684 20,596,190 20,599,156 جمع
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(روستائیان و عشایر)مرحله اول (مددجویان نهادهاي حمایتی)درصد مرحله دوم 
(فرهنگیان) (بازنشستگان نیروهاي مسلح)مرحله سوم  مرحله سوم 

مرحله سوم(بازنشستگان کشوري وتامین اجتم... 
مرحله سوم کارکنان(شاغل دستگاههاي اجرایی)

(کارکنان شاغل نیروهاي مسلح) مرحله سوم 

جمع
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قیمـت سـهام   % 50،»قـانون اساسـی  ) 44(اجراي سیاستهاي کلـی اصـل   «قانون ) 34(ماده )الف(با توجه به بند 
دیگـر سـهام دو دهـک    % 50قیمـت  .  عدالت دو دهک پایین درآمدي مشمول بخشودگی قرار گرفته اسـت 

مصوبه ) 11(ساله تقسیط شده است و با توجه به ماده  10مذکور و نیز بهاي سهام چهار دهک بعدي با اقساط 
وصول و تسویه ، هیأت وزیران، متناسب با میزان سود دریافتی 28/8/85هـ مورخ  36254ت /104159 شماره

که در آن سال فقط مشموالن مرحله اول سهامدار بودند، به ازاي هـر نفـر    1385بنابراین سود سال . می شود
ریال و   800،000ر مبلغ بین مشموالن مراحل اول و دوم به ازاي هر نف 1386ریال و سود سال  800،000مبلغ 

 نیآخـر ) 3-4(جدول شماره  .ریال، توزیع گردیده است 500،000بین مشموالن مرحله سوم به ازاي هر نفر 
افراد مشـمول طـرح    مبلغ پرداخت شده بهبرحسب  1386پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال  تیوضع
  :را نشان می دهد 1389سال  انیتا پا

  
افراد مشمول طرح تا  مبلغ پرداخت شده بهبرحسب  1386اخت سود سهام عدالت عملکرد سال پرد): 3- 4(جدول شماره 

  13891 سال انیپا

 نام جامعه هدف
مبلغ قابل 
 پرداخت

مبلغ پرداخت 
 شده

 باقیمانده
درصد 
 پرداخت

 97 88,282 3,389,288 3,477,570 )مددجویان نهادهاي حمایتی(مرحله اول 

 99 26,619 4,125,581 4,152,200 )شایرروستائیان و ع(مرحله دوم 

مرحله سوم 
کارکنان شاغل (

 )وبازنشسته دولت

 88 152,233  1,123,158 1,275,391 فرهنگیان

 100 0 448,672 448,672 بازنشستگان نیروهاي مسلح

 94 78,496 1,187,918 1,266,413 بازنشستگان کشوري و تامین اجتماعی

 85 121,547 672,454 794,001 شاغلین دستگاههاي اجرایی

 100 0 486,431 486,431 شاغلین نیروهاي مسلح

 96 467,177 11,433,503 11,900,680 جمع

  

                                                
 

هیأت وزیران، شامل احتساب  28/8/85ورخ هـ م 36254ت /104159مصوبه شماره ) 11(دهک پایین درآمدي با توجه به ماده  6اقساطی سهام عدالت به فروش  ١
  .سود فروش اقساطی نخواهد بود
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مرحله سوم (بازنشستگان نیروهاي مسلح)

مرحله سوم(بازنشستگان کشوري وتامین اجتم...

مرحله سوم کارکنان(شاغل دستگاههاي اجرایی)

مرحله سوم (کارکنان شاغل نیروهاي مسلح)

جمع
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 سایر اقدامات - 3- 4

  کل کشور 1389قانون بودجه سال اقدامات انجام یافته در راستاي  اهم -1-4-3

 ،سهام آنها واگذار شده اسـت % 50که حداقل  ییهاخود به بانک یبده هیدولت به تسو فیتکل -1-1-4-3
  کل کشور1389ماده واحده قانون بودجه سال ) 3(بند ) ص(جزء  موضوع

سهام آنها واگذار شده % 50که حداقل  ییخود به بانکها یبده هیدولت به تسو فیتکلدر خصوص 
از آنها ت و مابه التفاوت ذخیره ارزي برداشحساب از مطالبات بانک ها از محل  یبخش دی، مقرر گرداست

 يبه شماره ها رانیوز أتیطبق مصوبات ه نیهمچن. محل فروش سهام شرکت هاي دولتی تأمین گردد
 يساز ی، سازمان خصوص30/06/1389مورخ  150071/45251و  150061/45251 ،ه45251ت/150042
، با عرضه سهام )رگرانو رفاه کا ، تجارتصادرات، ملت(عامل  يرأساً به وکالت از بانکها شدموظف 
از فروش سهام را به  ی، مبالغ ناش)ییو دارا يوزارت امور اقتصاد صیبه تشخ( يمشمول واگذار يشرکتها

کل  ينموده و مراتب را به خزانه دار هیو تسو زیمذکور وار يبه حساب بانکها لتدو یبده ماندهیباق زانیم
ت از محل تسهیالت از حساب ذخیره ارزي و بخشی از بدهی دولخصوص  نیدر ا. ندیکشور اعالم نما

 مابه تسویه شد و مقرر گردید »رفاه کارگران«و  »تجارت«، »ملت«، »صادرات« يبانکهاوجوه اداره شده در 
سازمان خصوصی سازي براي در این راستا . التفاوت از محل فروش سهام شرکت هاي دولتی تأمین گردد

در (رت و رفاه کارگران، سبد سهامی معادل میزان طلب، مشخص هر کدام از بانکهاي ملت، صادرات، تجا
مورخ  49461و پس از ارسال سبد براي بانک مرکزي طی نامه شماره ) میلیارد ریال 32،106مجموع معادل 

و انجام تفاهمات الزم، اقدام مقتضی به منظور واگذاري سهام شرکتهاي موجود در سبد فوق  17/03/1390
در این خصوص برخی از شرکتهاي . خزانه را به عمل آورده است بی از آن به حساو واریز مبالغ ناش

آلومینیوم کاوه «، »مدیریت تولید برق منتظر قائم«به همراه » نیروگاه منتظر قائم«موجود در سبد از جمله 
ه ب» نیروگاه سیکل ترکیبی فارس«به وکالت از بانک صادرات و » صنعتی فرو کروم بافت«و » خوزستان

به وکالت از بانک تجارت، آگهی و عرضه گردید که به دلیل » مدیریت بهربرداري تولید برق فارس«همراه 
  .عدم وجود متقاضی مقرر گردید با قیمت مصوب هیأت واگذاري به بانکهاي مذکور واگذار گردد

  

ـ بابـت حقـوق، ردد   یدولت يسهام شرکتها يواگذار -2-1-4-3 انواده و خـ  ثـارگران یو مطالبـات ا  ونی
  کل کشور1389 سال ماده واحده  قانون بودجه) 7(بند ) ط(جزء موضوع  ،شهدا

و  ثارگرانیو مطالبات ا ونیبابت حقوق، ردد یدولت يسهام شرکتها يواگذاربه منظور  1389در سال 
کمیته اي تخصصی مرکب از سازمان خصوصی سازي، معاونت هزینه و خزانه داري،  ،خانواده شهدا
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قانون اساسی، سازمان حسابرسی و ) 44(ر بانکی، بیمه و نظارت بر اجراي سیاستهاي کلی اصل معاونت امو
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور تشکیل و مقرر گردید میزان اعتبار مورد نیاز 

 معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي. دستگاههاي مشمول مفاد جزء یاد شده مشخص و اعالم شود
همچنین . ، اعتبار مذکور را اعالم نمود11/08/1389مورخ  64062/100رئیس جمهور طی نامه شماره 
نسبت به اعالم اعتبار تملک دارائی مالی  25/12/1389مورخ  109965/100معاونت یاد شده طی نامه شماره 

واگذاري  کل کشور تحت عنوان 1389قانون بودجه سال » 8«جدول شماره  101000-4از محل ردیف 
  .سهام موضوع رد دیون دولت به برخی از نهادها از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، اقدام نمود

سازمان خصوصی سازي نیز در راستاي اجرایی شدن ابالغیه هاي مذکور، نسبت به تعیین و آماده 
بنیاد شهید و امور میلیارد ریال جهت واگذاري به   8،000شرکتها با ارزش برآوردي سهام سازي سبد 

هیأت  30/03/1390مورخ ه  43505ت/67226ضمناً با توجه به مصوبه شماره . ایثارگران اقدام کرده است
وزیران موضوع محول نمودن اختیارات این هیأت در خصوص تعیین و تغییر سبد سهام قابل واگذاري به 

وزیر امور اقتصادي و دارائی، معاون منظور رد دیون دولت، به نمایندگان ویژه رئیس جمهور متشکل از 
ور و رئیس کل بانک مرکزي، سبد سهام مذکور جهت تأیید هبرنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جم

نمایندگان یاد شده ارسال گردیده است که به محض دریافت این تأئیدیه نسبت به عقد قرارداد و انتقال 
مبلغ  ،8688/2/89قرارداد شماره  یط 29/09/1389خ یتار درشایان ذکر است البته  .سهام اقدام خواهد شد

ا ه39485ت/10265استناد مصوبات به  »دماوند روگاهین«درصد سهام  45معادل باًیتقر الیر اردیلیم 45،000
و امور  دیشه ادیبن«، به ت محترم وزیرانهیأ 26/12/1388مورخ  261937/44296و  31/1/1387مورخ 

  .دیواگذار گرد »ثارگرانیا
  
  

ـ  يو اعالم طرح ها ییشناسا -3-1-4-3 بـه   يتمـام و آمـاده بهـره بـردار     مـه ین یانتفـاع  یتملک دارائ
کـل  1389 سـال ماده واحده قانون بودجه ) 8(بند) 3-الف(جزء موضوع  ،پیمانکاران خصوصی و تعاونی

  میلیارد ریال 50،000به مبلغ  کشور

  يتمام و آماده بهره بردار مهین یانتفاع یتملک دارائ يو اعالم طرح ها ییشناسا -الف

بند در  نیموضوع ا ياطالعات مربوط به طرحها افتیدر يبرا یشرکت مادر تخصص 26با توجه به مکاتبه با 
مذکور را مشخص  يطرح ها ،با ارسال پاسخ یشرکت مادر تخصص 12 پایان سال مذکور ، تا1389سال 

  .دنباش یم یکت فاقد طرح عمرانشر 9بوده و  یطرح عمران يشرکت دارا 3 نموده اند،
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   يتمام و آماده بهره بردار مهین یانتفاع یتملک دارائ يطرحها يواگذارو موافقت نامه  يامضا -ب

طرح  ،یدولت يمتعلق به دولت و شرکتها يانتقال سهام قابل واگذار«دستورالعمل  1389در خرداد ماه سال 
و  ییو دارا يامور اقتصاد ریبه امضاء وز ،»يآماده بهره بردار ایتمام و  مهین یانتفاع يهایتملک دارائ يها

سبد خصوص  نیدر ا. ابالغ شد هاو به دستگاه دیجمهور رس سیرئ يو نظارت راهبرد يزیمعاونت برنامه ر
میلیارد ریال جهت واگذاري به پیمانکاران اجراي برخی از طرحهاي وزارت نیرو،  10،450سهامی به ارزش 

  .پرورش و وزارت مسکن و شهرسازي، تخصیص یافته استوزارت آموزش و 
  

ـ و  يو پرداخت نقـد  میدولت به صورت فروش مستق ونیسهام در قالب ردد يواگذار -4-1-4-3 بـه   ای
 کـل کشـور  1389 سـال مـاده واحـده قـانون بودجـه     ) 8(بند ) ج(جزء  موضوع ،سهام يصورت واگذار

  )310506 فیرد(

 50،000به دستگاههاي طلبکار به میزان دولت  ونیهام در قالب رددس يواگذاربه منظور  1389در سال 
مقرر گردید سازمان  ،امسه يبه صورت واگذار ایو  يو پرداخت نقد میبه صورت فروش مستقمیلیارد ریال 

 يو نظارت راهبرد يزیو معاونت برنامه رنماید حسابرسی نسبت به تأیید مبلغ مطالبات دستگاه ها اقدام 
و به سازمان اقدام نموده نسبت به تقسیم مبلغ فوق الذکر بین دستگاه هاي طلبکار نیز  رئیس جمهور

 109965/100شماره طبق ابالغیه سرانجام . نجام پذیرداتا واگذاري سهام نماید خصوصی سازي اعالم 
 یلما يهایدارائ، اعتبار تملک جمهور سیرئ يو نظارت راهبرد يزیمعاونت برنامه ر 25/12/1389مورخ 

میلیارد  45،000معادل  »طلبکار يدولت به دستگاهها و نهادها ونیسهام بابت رد د يواگذار«تحت عنوان 
   .گردید نییتع ریال

، 1389ضوابط اجرائی بودجه سال  "25"مذکور و در راستاي اجراي مفاد بند  لذا با عنایت به ابالغیه
ي طلبکار نسبت به تعیین سبد سهام براي سازي ضمن انجام تفاهمات الزم با نهادها سازمان خصوصی

 18،300(، صندوق بازنشستگی کشوري )میلیارد ریال 8000(نهادهایی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و صندوق ) میلیارد ریال 5000(، شهرداریها )میلیارد ریال 9،100(، صندوق تأمین اجتماعی )میلیارد ریال
سبد مذکور براي نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع . ، اقدام نموده است)میلیارد ریال 400(آینده ساز 

هت اخذ تاییدیه ارسال گردیده هیأت وزیران، ج 30/3/1390مورخ  ه 43505ت /  67226مصوبه شماره 
 .است، که به محض اخذ تأییدیه به منظور واگذاري و یا انتقال سهام اقدام خواهد شد

آستان حضرت «و  »سازمان اوقاف و امور خیریه«، »رضوي آستان قدس«در خصوص مطالبات 
نیز به دلیل ضرورت دسترسی به تأییدیه سازمان حسابرسی در خصوص میزان طلب این دستگاهها،  »معصومه

در . انجام یافته است، که در این زمینه تاکنون پاسخی دریافت نشده است 9/3/1390مکاتباتی در تاریخ 
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نیز با توجه به اینکه سر جمع مطالبات این سازمان از  »تامین اجتماعی نیروهاي مسلحسازمان «زمینه مطالبات 
میزان سهام تخصیص یافته به آن بر اساس مصوبات قبلی کمتر بوده است، لذا مقرر شد تا طلب جدید 

  . شناسائی شده براي این سازمان از محل اضافه سهام دریافتی قبلی تهاتر گردد
ریزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامه 25/6/1389مورخ  114658نامه شماره همچنین با توجه به 

، موضوع واگذاري 1389قانون بودجه سال  »8«جدول شماره  »8«منظور اجرائی شدن بند  رئیس جمهور، و به
میلیارد ریال، در نظر گرفته شده و مکاتبات و  5،917سهام براي برنامه تأمین آتیه، سبد سهامی معادل 

  .فاهمات الزم در این خصوص انجام پذیرفته استت
  

 ،الیر اردیلیم 45،000شده از محل فروش سهام شرکتها به مبلغ  ینیب شیپ يتحقق منابع نقد -5-1-4-3
و  310502 ،310501 هـاي فیرد( کل کشور1389 سالماده واحده قانون بودجه ) 8(بند  )د(جزء موضوع 
   )قانون بودجه 310504

 بوده استمیلیارد ریال  45.000، ها نی شده در بودجه از محل واگذاريبی پیشنقدي رآمد د 1389در سال 
 38،039معادل  ،در طول این مدتواگذار شده یا تخصیص یافته توسط سازمان  سهام که ارزش درحالی

 1389بینی شده در بودجه در سال  لذا در این راستا درصد تحقق درآمد پیش .میلیارد ریال بوده است
که در مقایسه با سالهاي گذشته بیشترین میزان  باشد درصد می 85هاي سازمان،  براساس ارزش واگذاري

ارائه ) 2-5(توضیح مفصل در این زمینه و مقایسه با سالهاي گذشته در بخش . تحقق را داشته است
  .است شده

  

ـ   یبـده  يواگذار شده که دارا يشرکتها یمستهلک نمودن بده -6-1-4-3  یبـانک  سـتم یه و سبـه خزان
  کل کشور1389 سالماده واحده قانون بودجه ) 8(بند  )هـ(جزء موضوع  ،هستند یدولت

که داراي ) به صورت کنترلی(بدهی شرکتهاي واگذار شده ، کل کشور 1389سال  مطابق قانون بودجه
 ت اعطائی به اینبدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبناي قرارداد اولیه مربوط به تسهیال

و حال شده متناسب با دوره  قدر مورد بدهی هاي معو. می شودمستهلک  ،)قبل از واگذاري(شرکتها 
طبق دستورالعملی می بایست سازي  خصوصی بازپرداخت اقساط واگذاري شرکت براساس اعالم سازمان

ادي و دارائی خواهد رسید، که به پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به تصویب وزیر امور اقتص
  .گرددو بانک عامل واریز  خزانه وصول و حسب مورد به حساب

فی مابین سازمان  يواگذار يقراردادها هیدر کلقانون بودجه،  االشاره فوقبه منظور رعایت بند 
شود که  یم دیموضوع ق نیا خصوصی سازي با خریداران سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت،
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خود را نپردازند سهام آنها آزاد  يهایبده کهیخود هستند و تا زمان يهایموظف به پرداخت بده ندارایخر
  .نخواهد شد

  

بنـد  ) و(جزء  موضوع  ،کشورکل  1389خارج از جدول قانون بودجه سال  يفروش شرکتها -7-1-4-3
   کل کشور1389 سالماده واحده قانون بودجه ) 8(

) 27(و ) 26(شماره جداولم شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت مطابق عالوه واگذاري سها 1389در سال 
هزار  23 از شیشرکت به ارزش ب 22سهام تعداد  واگذاري، توسط سازمان خصوصی سازي ،قانون بودجه

   .واگذار شده استغیر دولتی به بخش  کل کشور، 1389ول قانون بودجه سال اخارج از جدریال  اردیلیم
  

ـ الزم بـر عمل  ياعمـال کنترلهـا  و  يرجاریغ يهایو فروش دارائ دیخر اتیر عملنظارت ب -8-1-4-3  اتی
 قـه یاز آنهـا در وث  یواگذار شده که بخش يبنگاهها التیو اخذ تسه يجار ریغ يهاییو فروش دارا دیخر

  کل کشور1389 سالماده واحده  قانون بودجه ) 8(بند ) ح(جزء  موضوع ، دولت است

اسفند  انیپا تیلغا نیفرورد ياز ابتداخرید و فروش دارائیهاي غیر جاري،  تدر خصوص نظارت بر عملیا
شرکت  10در مورد . صادر شده است یمجوز کتب 12شده و تعداد افتیدرخواست در 22، 1389ماه سال 

و مدارك  ؛به صدور مجوز نداشته يازیمربوط به فروش ملزومات بوده که ن شرکت 2درخواست  ماندهیباق
. صورت نگرفته است یناقص بوده که در مورد درخواست آنها اقدام) شرکت 8(شرکتها  یقمابارسال شده 

خود اعالم  يهایاز آنان از فروش دارائ یشرکت مذکور برخ  8وجود دارد که از  زیامکان ن نیا نیهمچن
  .ندیانصراف نما

و اخذ  يجار ریغ يهاییو فروش دارا دیخر اتیالزم بر عمل ياعمال کنترلهاهمچنین به منظور 
، مذکورزم به ذکر است در سال ، الدولت است قهیاز آنها در وث یواگذار شده که بخش يبنگاهها التیتسه

الزم مجوز اخذ  يها یاست که پس از بررس دهیگرد افتیدر التیدرخواست مجوز اخذ تسه 14تعداد 
   .شده است هیشرکت ارا  8به  التیتسه

  

) 8(بنـد ) ي(جـزء موضـوع    ،بر اساس اعتبارات مصـوب  يساختار يسازباز یا اصالح ساختار -9-1-4-3
  )میلیارد ریال 500به مبلغ  101000 فیرد( کل کشور1389 سالماده واحده قانون بودجه 

در  سازمان نیجمهور با ا سیرئ يو نظارت راهبرد يزیمعاونت برنامه ر نیبمایفبا توجه به ابالغ موافقت نامه 
صوص پرداخت وجوه بابت اصالح ساختار یا بازسازي ساختاري موضوع در خ 26/12/1389تاریخ 
معادل مبلغ تعیین ( الیر اردیلیم 500 زانیم ،کل کشور 1389ماده واحده قانون بودجه سال ) 8(بند) ي(جزء
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 يواگذار يبنگاهها برا يساز ادهو آم یانسان يروین لیو تعد يساختار يبه بازساز) شده در قانون بودجه
 صیتخص »ارانیشرکت ز«بابت اصالح ساختار  الیر اردیلیم 40از مبلغ مذکور ؛ که است افتهی اختصاص

به منظور  سازمان خصوصی سازي مطابق ابالغیه مذکور، در خصوص سایر شرکتهایی کهاست؛ و  افتهی
 .خواهد داد اقدامات الزم را انجاماصالح ساختار تعیین شده اند 

  

  ز واگذاريو ارزیابی پس ا نظارت -2-4-3

اجراي «قانون ) 40(ماده ) ب(بند ) 4(موضوع جزء » نحوه نظارت پس از واگذاري«دستورالعمل  به موجب
توسط هیأت واگذاري تصویب  1389در اردیبهشت ماه سال  که»  قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل 

. باشد روش سهام میسازي مسئول پیگیري و نظارت برحسن اجراي قراردادهاي ف ، سازمان خصوصیشد
گیري اجراي مفاد قراردادهاي فروش سهام شرکتهاي واگذار شده و نظارت مستمر بر اجراي دقیق  پی

تعهدات خریداران، محاسبه مبلغ سود فروش اقساطی، زمانبندي برنامه بازپرداخت اقساط و اعالم آزادسازي 
ها  از جمله وظایف سازمان در واگذاري ،هاي اقساطی سهام بعد از پرداخت اقساط توسط خریدار در فروش

قانون برنامه سوم توسعـه، تنفیذي ) 14(ماده » و«نامه اجرایی بند  آئین) 9(همچنین به موجب ماده . باشد می
گذاران بـخش خصوصی در اداره مطلوب  به منظور تشویق سرمایه ،برنامـه چهارم توسعـه قانون در

سازي، این سازمان عملکرد خریداران شرکتهاي واگذار  وصیشرکتهاي واگذار شده و تحقق اهداف خص
د شده را در دوره پس از واگذاري مورد ارزیابی قرار داده و در صورت بهبود شاخصهاي عملکرد، پیشنها

قانون در اجراي ضمناً  .نماید ید و تصویب به مراجع ذیریط ارائه میتخفیف براي خریداران را جهت تأی
در  .است نیز انجام وظایف فوق مورد تاکید قرار گرفته »قانون اساسی ) 44(اصل  سیاستهاي کلیاجراي «

  :باشد به شرح ذیل می 1389این راستا خالصه عملکرد سازمان در این زمینه درسال 

ها پس از واگذاري و اعطاي تخفیفات به خریـداران موفـق    نظارت بر حسن عملکرد شرکت -1-2-4-3
  1389اگذار شده، در سال  هاي و در اداره امور شرکت

قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذي در قانون برنامه چهارم ) 14(ماده » و«نامه بند  آئین) 9(در اجراي ماده 
به منظور تشویق هیأت واگذاري،  5/2/1385مصوب  ه ودستورالعمل تخفیفات فروش سهامتوسع

شده و تحقق اهداف  هاي واگذار بخش خصوصی در اداره مطلوب شرکت گذاران سرمایه
هاي واگذار شده مورد بررسی و  عملکرد خریداران سهام در اداره امور شرکت ،سازي خصوصی

و در صورت اثبات اقدامات مؤثر و مثبت آنان در زمینه حفظ و یا افزایش اشتغال،  گیرد سنجش قرار می
طویل دوره بازپرداخت اقساط ت«وري، تخفیفاتی مشتمل بر  گذاري جدید و ارتقاء کارآئی و بهره سرمایه
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که  1شود به خریداران اعطاء می، »کاهش سود فروش اقساطی«و یا  »بدون احتساب سود فروش اقساطی
در جهت افزایش سطح عمومی اشتغال، افزایش  سازي استهاي تشویقی سازمان خصوصیاین خود از سی
بررسی شمول تخفیف براي هر . باشد وري و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی می کارآئی و بهره

هاي مالی و  شرکت مستلزم بررسی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، بررسی صورت
 رکت قبل و بعد از واگذاري و بعضاًتطبیق آن با دفاتر حسابداري شرکت، تعیین سطح واقعی اشتغال ش

هت طرح در تهیه گزارش ج بازدید موردي از شرکت و نهایتاً طرح موضوع در کارگروه تخفیفات و
شرکت  4موضوع تخفیف  1389بدین منظور در سال . باشد ت عامل سازمان و هیأت واگذاري میهیأ

   .بررسی گردید
  

  1389اي از شرکتهاي واگذار شده، در سال  انجام بازدیدهاي دوره -2-2-4-3

ذار شده به منظور بررسـی  اي از شرکتهاي واگ در راستاي اجراي وظایف نظارتی انجام بازدیدهاي دوره
وضعیت شرکت پس از واگذاري و حصول اطمینان از تداوم و رشد فعالیـت شـرکت و تحقـق اهـداف     

توسـط سـازمان    ،در شـرکت  »قـانون اساسـی   ) 44(هـاي کلـی اصـل     اجـراي سیاسـت  «ح در قانون َّمصر
  .مل آمده استشرکت بازدید به ع 6از  1389شود که در این راستا در سال  میسازي انجام  خصوصی

 1389الزم به ذکر است با توجه به افزایش تعداد شرکتهاي واگذارشده و موارد نظـارتی در سـال   
اجـراي  «قـانون  ) 40(مـاده  ) ب(بنـد  ) 4(موضـوع جـزء   » پـس از واگـذاري  ظـارت  نحوه ن« دستورالعمل 

یأت واگـذاري  توسط ه 1389و در اردیبهشت ماه سال تدوین » قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل 
شرکتهاي واگذار شده با استفاده از خدمات موسسات حسابرسی بر که بر اساس آن نظارت  تصویب شد

  .صورت خواهد گرفت ،بعنوان ناظر ویژه

  

                                                
 

قانون ) 44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 16(ماده ) 1(صره موضوع تب» اي مالی و  یا غیر مالینحوه اعمال مشوقه« دستور العمل) 7(بر اساس ماده ١
، مشوق هاي مالی این به تصویب رسیده است قانون اساسی) 44(ستهاي کلی اصل توسط شوراي عالی اجراي سیا 18/01/1388در تاریخ که اساسی 

 2، حداکثر در )در خصوص واگذاریهاي نقد و اقساط(و طی دوره تقسیط ) در خصوص واگذاریهاي نقدي(سال پس از واگذاري  5دستورالعمل طی مدت 
ز تخفیفات ضروري است که از زمان تاریخ ابالغ قانون اجراي سیاستهاي کلی براي درخواست برخورداري ا ،دوره مالی 2نوبت و پس از گذشت حداقل 

بنابراین نظارت بر حسن عملکرد . و دستور العمل مذکور، هیچ شرکتی تاکنون مشمول این ماده نشده است) 1387تیر ماه سال (قانون اساسی ) 44(اصل 
» و«نامه بند  آئین) 9(اي و اگذار شده تا قبل از تاریخ ابالغ قانون، در چارچوب ماده ه ها پس از واگذاري و اعطاي تخفیفات به خریداران شرکت شرکت

هیأت واگذاري صورت  5/2/1385قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذي در قانون برنامه چهارم توسعه ودستورالعمل تخفیفات فروش سهام مصوب ) 14(ماده 
  .پذیرفته است
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  و سالهاي قبل 1389ارزیابی شرکتهاي واگذار شده، در سال  -3-2-4-3

نظارت و «ت واگذاري شرکتهاي دولتی قانون اساسی یکی از الزاما ) 44(براساس مفاد سیاستهاي کلی اصل 
سازي نیز  در  سازمان خصوصی. است» پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري

اجراي بهینه وظایف خود، موضوع ارزیابی نتایج کمی و کیفی حاصل از واگذاري  به منظور این راستا و
شروع نمود و در قالب یک مدل علمی ارزیابی  1386 واحدهاي دولتی به واحدهاي خصوصی را در سال

عملکرد، نتایج و دستاوردهاي حاصل از واگذاري واحدهاي دولتی را در بررسی تطبیقی عملکرد سالهاي 
در فاز اول اجراي این پروژه، تعداد . قبل و بعد از واگذاري مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است

از شده است با استفاده از آغ 1381ولیدي و خدماتی که واگذاري آنها از سال هاي ت شرکت با فعالیت 33
  .اند شاخصهاي کمی و کیفی به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفتهاز اي  مجموعه

با استفاده از نتایج کمی محاسبه شده در این تحقیق که براساس اطالعات مستقیم تکمیل پرسشنامه 
 بر آمده، نتایج  و نرم افزار طراحی شده بدست EFQM1ارزیابی عملکرد  شرکت و بر اساس مدل 33براي 

و  1387براي سالهاي مذکور در سالهاي قبل و بعد از واگذاري  اساس هر یک از معیارهاي هشت گانه مدل
  :حاصل شده است) 4- 1(به شرح جدول شماره1388

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
١ European Foundation for Quality Management 
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  1388و  1387ها در سال  شرکتنتایج حاصل از ارزیابی عملکرد ): 4- 1(جدول شماره 
  1387سال نتایج حاصله در   1388سال نتایج حاصله در   ردیف

1 

در شاخصهاي مالی و بورس در سالهاي قبـل از واگـذاري میـانگین    
ایـن امتیـاز در سـالهاي    . امتیاز ممکن بوده اسـت  173از  9/65امتیاز 

 .افزایش یافته است 96پس از واگذاري به 

هـاي قبـل از واگـذاري     و بـورس در سـال  هاي مالی  در شاخص
ایـن امتیـاز   . امتیاز ممکن بوده است 155از  6/44میانگین امتیاز 

  .افزایش یافته است 6/65هاي پس از واگذاري به  در سال

2 

وري میانگین امتیاز شـرکتها از   در حوزه شاخصهاي اقتصادي و بهره
متیاز ممکـن  ا 175از کل  2/79در سالهاي قبل از واگذاري به  8/57

 .دهد درصدي را نشان می 37رسیده است که رشد 

وري میانگین امتیاز شرکتها  در حوزه شاخصهاي اقتصادي و بهره
امتیـاز   150از کل  6/69در سالهاي قبل از واگذاري به  7/54از 

  .دهد برابري را نشان می 3/1ممکن رسیده است که رشد 

3 

امتیاز ممکن  138یریت از در معیار مدیریت فرآیند و سیستمهاي مد
امتیـاز و در سـالهاي    38در سالهاي قبل از واگذاري به طور متوسط 

امتیاز توسط شرکتهاي مورد بررسـی کسـب    9/61بعد از واگذاري 
 .دهد درصد رشد را نشان می 63است که این شاخص نیز  شده

امتیـاز   130در معیار مدیریت فرآیند و سیستمهاي مـدیریت از  
امتیاز و  40لهاي قبل از واگذاري به طور متوسط ممکن در سا

امتیاز توسط شرکتهاي مورد  5/53در سالهاي بعد از واگذاري 
اسـت کـه در ایـن شـاخص نیـز افـزایش را        بررسی کسب شده

  بینیم می

4 

دهـد میـانگین    بررسی معیار آموزش و یادگیري مدیران، نشـان مـی  
امتیاز بوده است  119ر از حداکث 5/49امتیاز دوره قبل از واگذاري، 

امتیاز رسیده اسـت و رشـدي    67که در دوران پس از واگذاري به 
 .درصد را رقم زده است 35معادل 

دهد میانگین  بررسی معیار آموزش و یادگیري مدیران، نشان می
امتیـاز بـوده    125از حداکثر  6/46امتیاز دوره قبل از واگذاري، 

امتیاز رسیده است  3/66است که در دوران پس از واگذاري به 
  .برابر افزایش داشته است 4/1و 

5 

آوري و تحقیـق و توسـعه نیـز میـانگین امتیـاز       در معیار نوآوري، فن
امتیـاز   108از مجموع . است شرکتها در دو دوره رشد مناسبی داشته

 71به  7/46اختصاص یافته براي این معیار، میانگین امتیاز شرکتها از 
 .است رشد داشتهدرصد  52رسیده و 

آوري و تحقیق و توسعه نیز میانگین امتیاز  در معیار نوآوري، فن
 115از مجمـوع  . اسـت  شرکتها در دو دوره رشد مناسبی داشـته 

امتیاز اختصاص یافته براي این معیار، میانگین امتیـاز شـرکتها از   
  .برابر افزایش داشته است 9/3رسیده و  6/65به  9/16

6 

زار و مشــتري بــه طــور میــانگین در ســالهاي قبــل از امتیــاز معیــار بــا
امتیاز از حداکثر  39و در سالهاي پس از واگذاري  8/27واگذاري 

 .باشد درصد رشد می 40امتیاز بوده است که نشانگر  90

امتیاز معیار بازار و مشتري به طـور میـانگین در سـالهاي قبـل از     
امتیـاز از   6/28و در سـالهاي پـس از واگـذاري     3/26واگذاري 

امتیاز بـوده اسـت کـه تحـول چشـمگیري نداشـته        125حداکثر 
  .است

7 

درصـدي   14معیار اشتغالزایی براي شـرکتهاي مـورد بررسـی رشـد     
در  32/33داشته است به صورتی که میانگین امتیازات این معیـار از  

ــه  در ســالهاي پــس از واگــذاري  11/38دوران قبــل از واگــذاري ب
 .است بوده 110متیاز قابل دستیابی در این معیار حداکثر ا. است رسیده

معیار اشتغالزایی براي شـرکتهاي مـورد بررسـی افـزایش داشـته      
در  5/31است به صورتی کـه میـانگین امتیـازات ایـن معیـار از      

در سـالهاي پـس از واگـذاري     6/51دوران قبل از واگذاري بـه  
 115ر حـداکثر امتیـاز قابـل دسـتیابی در ایـن معیـا      . است رسیده
  .است بوده

8 

معیار مسوولیت اجتماعی و رضایت ذینفعان تنها معیاري اسـت کـه    
امتیاز آن در دوران پس از واگذاري نسبت به زمان قبل از واگذاري 

میـانگین امتیـاز ایـن معیـار در دو سـال قبـل از       . تغییري نداشته است
ز امتیاز بـوده، کـه در دورا ن پـس ا    87از حداکثر  04/47واگذاري 

 .واگذاري نیز همین امتیاز کسب شده است

میانگین امتیاز معیار مسوولیت اجتماعی و رضـایت ذینفعـان در   
امتیاز بوده، که در  85از حداکثر  3/18دو سال قبل از واگذاري 
 4/2که . امتیاز کسب شده است  7/43دورا ن پس از واگذاري 
  .برابر افزایش داشته است
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 38شرکت در دستور کار قرار گرفت که بر اساس مدارك ارسالی  45لکرد ارزیابی عم 1389در سال 
 مالی( عملکردی ابیارز گانه سهي ارهایمع از کیهر اساس بر ریز جینتا واصله، اطالعات به توجه با و شرکت

به شرح جدول ي واگذار از بعد و قبلي سالها در) رقابت پذیري و اشتغالزایی و دانش پرسنل ،بهره وري و
  :است شده حاصل) 4-2(اره شم

  1389ها در سال  نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت): 4- 2(جدول شماره 
  صلهنتایج حا  ردیف

1 
شرکت افزایش، و میزان زیان عملیاتی به  21ز بین جامعه مورد بررسی، میزان سود عملیاتی به قیمت ثابت در ا

  .شرکت کاهش یافته است 2قیمت ثابت در 

2 
درصـد   42(شـرکت افـزایش   16شرکت مورد بررسی، میزان اشتغال در دوران پس از واگـذاري در   38 ز بینا

 .بدون تغییر باقی مانده است) درصد نمونه 8(شرکت 3و در ) درصد نمونه50(شرکت کاهش 19، در )نمونه

3 
درصـد   82(رکتش 31شرکت مورد بررسی، میزان دارایی هاي ثابت در دوران پس از واگذاري در  38از بین 
 .کاهش یافته است) درصد نمونه 18(شرکت 7افزایش و در ) نمونه

4 
در دوران پـس از واگـذاري  اقـدام بـه افـزایش      ) درصد نمونه 32(شرکت  12شرکت مورد بررسی، 38از بین 

 .اقدام به کاهش سرمایه نموده اند) تاکا و پتکو(شرکت  2سرمایه و  

5 

 بـه  نسـبت ي واگـذار  از پـس  زمـان  در )درصد نمونه 53( شرکت 20ازکلیمتا ،یبررس مورد شرکت 38 نیب زا
 4 کـل  ازیـ امت .اسـت  افتـه ی کـاهش )درصـد نمونـه   37( شرکت 14 کل ازیامت و  شیافزاي واگذار از قبل زمان

 ).اند داشته رییتغ درصد 3 از کمتر( است مانده رییتغ بدون باًیتقر نیز شرکت

  

 1389شده در سال  قراردادهاي جدید منعقد -4-2-4-3

قراردادهـاي اقسـاطی    .باشـند  و یا نقدي میقراردادهاي واگذاري به طور کلی به دو صورت فروش اقساطی 
شوند که قسمتی از ثمـن معاملـه بـه صـورت نقـد و قسـمتی دیگـر بـه صـورت           براي واگذاریهایی منعقد می

هـا مشـمول نظـارت و     واگـذاري اقساطی و با احتساب سود فروش اقساطی دریافت خواهد شـد، ایـن قبیـل    
قـرارداد   49، 1389در سـال  . 1باشـند  هاي دیگر می همچنین ارزیابی عملکرد به منظور ارائه تخفیف یا مشوق

قراردادهاي . مورد نیز در حال انعقاد قرارداد بوده است 3اقساطی منعقد گردیده است و تا پایان سال مذکور 
در سـال  . ه تمام ثمن معامله به صورت نقد دریافت خواهـد شـد  نقدي براي واگذاریهایی منعقد می شوند ک

مورد نیز در حـال   2و تا پایان سال مذکور  در قالب فروش نقدي منعقد شده استقرارداد  23مذکور تعداد 
  .انعقاد قرارداد بوده است

                                                
 

مورد نظارت و ارزیابی بوده اند، به استثناي قراردادهاي فروش سهام در قالب طرح توزیع سهام عدالت و رد دیون می  1389قراردادهاي واگذاري که در سال 1
  .باشند
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 1389سال ، در هاي مورد واگذاريافزایش و یا کاهش سرمایه شرکتارائه شده براي مجوز کتبی  -5-2-4-3

خریدار تا زمانی که بدهی خود  ،قراردادهاي فروش اقساطی) 9(ذیل ماده ) 1(تبصره » الف«به موجب بند 
سازي به طور کامل تسویه ننموده باشد، حق تغییر سرمایه شرکت مورد واگذاري را  را با سازمان خصوصی

از طریق کاهش ارزش اسمی بدون اخذ مجوز کتبی سازمان ندارد و صدور مجوز کاهش سرمایه صرفاً 
سهام و صدور مجوز افزایش سرمایه نیز مشروط به توثیق سهام افزایش یافته به تبع سهام اولیه مقدور 

مجوز صادر شده  6که  1388که نسبت به سال مجوز افزایش سرمایه صادر شده است  7در اجراي این بند، . باشد می
  .اي صادر نشده استمجوز کاهش سرمایه  هیچ ال مذکورهمچنین در س. درصد رشد داشته است 7/16بود، 

  

 1389در سال هاي مورد واگذاري، استمهال اقساط شرکتمجوزهاي کتبی ارائه شده  - 3- 4- 2- 6

گذاري  به منظور همراهی با برخی از خریداران سهام شرکتها که به واسطۀ مشکالت عدیده و لزوم سرمایه
 ،موجب قرارداد نباشنده داري، قادر به تأدیه برخی از اقساط بو تزریق وجوه مالی در شرکت مورد خری

حداکثر دو قسط از اقساط قرارداد و هریک به مدت حداکثر یکسال با احتساب سود فروش اقساطی دورة 
استمهال و با درخواست خریدار با دریافت چک معوض و با تصویب هیأت عامل سازمان و یا ریاست 

قسط از اقساط قراردادهاي  38براي تعداد  1389سال شود که در  هال میهیأت عامل حسب مورد، استم
خواست در 35ده است که از این تعداد با فروش اقساطی درخواست استمهال توسط خریداران مطرح ش

قسط از اقساط قراردادهاي فروش  35تعداد  نیز 1388در سال  الزم به ذکر است. موافقت شده است
   .دان اقساطی استمهال شده

  

 1389هاي مورد واگذاري، در سال مجوز کتبی تغییر مفاد اساسنامه شرکت -7-2-4-3

که بدهی خود  قراردادهاي فروش اقساطی، خریدار تا زمانی )9(ذیل ماده  )1(تبصره » الف«به موجب بند  
ورد سازي به طور کامل تسویه ننموده باشد، حق تغییر مفاد اساسنامه شرکت م را با سازمان خصوصی

شرکت  13در اجراي این بند مجوز تغییر مفاد اساسنامه براي . واگذاري را بدون اخذ مجوز کتبی سازمان ندارد
درصد رشد داشته  7/116مجوز تغییر اساسنامه صادر شده بود،  6که تعداد  1388صادر شده است که نسبت به سال 

   .است
  

 1389، در سال هاي مورد واگذاريشرکت هاي ثابت مجوز کتبی فروش اموال و دارایی -8-2-4-3

قراردادهاي فروش اقساطی، خریدار تا زمانی که بدهی خود را ) 9(ذیل ماده ) 1(تبصره » ب«به موجب بند 
هاي ثابت شـرکت   سازي به طور کامل تسویه ننموده باشد، حق فروش اموال و دارایی با سازمان خصوصی
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مان ندارد و صدور مجوز نیز مشروط به خرید دارایـی ثابـت   مورد واگذاري را بدون اخذ مجوز کتبی ساز
مجوز فروش  8در اجراي این بند  1389در سال . باشد حداقل معادل قیمت کارشناسی دارایی فروش رفته، می

   .درصد رشد داشته است 3/14مجوز صادر شده بود  7که  1388اموال صادر شده است که نسبت به سال 
  

  د و تسویه حساب کامل در سررسید یا قبل از سررسیداتمام قراردا -9-2-4-3

مطابق قراردادهاي فروش اقساطی سهام، اقساط از خریداران وصول و در صورت تسویه کامل و نهایی مانده 
نامه بانکی از  بدهی خریداران، سهام در وثیقه، اسناد معتبر تضمینی دریافتی از خریداران مانند سفته و ضمانت

همچنین وکالتنامه بالعزل محضري تفویض شده از جانب . گیرد ر اختیار آنان قرار میوثیقه آزاد و د
در . گردد خریداران در ارتباط با معامله سهام که تا پایان قرارداد و تسویه اقساط داراي اعتبار است، ابطال می

رداخت اقساط در مورد از قراردادهاي فروش اقساطی تنظیمی با خریداران به لحاظ پ 8این خصوص تعداد 
در مقایسه با سال سررسید و یا واریز دفعتاً واحده و یکجاي اقساط سررسید نشده، خاتمه پذیرفته است که 

  .درصد کاهش یافته است 2/27قرارداد خاتمه یافته بود،  11که تعداد  1388
  

  1389سازي بخشی از سهام، در سال آزاد -10-2-4-3

» نظام اقساطی واگذاري و نحوه دریافت بهاي حقوق قابل واگذاري«ه نام آئین )6(ماده ) 1(بند مطابق 
در صورتی که خریدار ، »قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون ) الف(بند ) 2(موضوع جزء 

یا خریداران اقدامات الزم به موجب این آیین نامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق مورد معامله، تسلیم تضمین 
وثیقه شده را بعد از پرداخت  "مورد معامله"ا و وکالت نامه رسمی را انجام داده و آزادسازي بخشی از ه

ثمن نقدي معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند، سازمان خصوصی سازي مکلف است نسبت به آزاد 
سط خریدار یا حداکثر به میزانی که معادل بهاي آن بر مبناي روز واگذاري تو "مورد معامله"سازي 

انجام  1389مورد آزادسازي سهام در سال  5در این ارتباط تعداد  1.خریداران پرداخت شده است، اقدام نماید
درصد  25هاي واگذار شده از وثیقه آزاد شده بود، مورد از سهام شرکت 4که تعداد  1388شده است که نسبت به سال 

  .رشد داشته است
  

  1389در سال بات جرایم تأخیر اقساط خریداران،پرداخت اقساط و محاستعهدات،  نظارت برحسن ایفاي -4-3- 11-2

قانون برنامه ) 9(قانون برنامه سوم توسعه، مورد تنفیذ در ماده ) 17(مطابق دستور العمل موضوع ماده 
) 44(اصل  یکل ياستهایس ياجرا«قانون ) 40(ماده ) الف(بند ) 2(چهارم توسعه و دستورالعمل جزء 

                                                
 

  .سود فروش اقساطی پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی شود ١
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، بر روند بازپرداخت اقساط کلیه با خریداران منعقده يدر خصوص نظارت بر قراردادها» ون اساسیقان
پذیرد تا اقساط قراردادها در  قراردادهاي فروش اقساطی سهام، نظارت کامل و مستمر صورت می

سازي با نظارت مستمر بر پرداخت اقساط خریداران  سازمان خصوصی. سررسید مقرر وصول گردند
گزارش وضعیت اقساط معوق را به صورت ماهیانه به  م اقساطی، ضمن پیگیري وصول اقساط،سها

 دیسررس طبابت وصول اقسا الیر اردیلیم 25،333مبلغ  1389سال در طی . نماید مراجع ذیربط ارسال می
 اردیلیم 22،188مبلغ  افته،یانجام  يها يریگیاخذ شود که با توجه به پ ستیبا یم 1389شده در سال 

بابت اقساط معوق از سنوات  زین الیر اردیلیم 2،039مبلغ  نیهمچن. وصول شده است) درصد 5/87( الیر
وصول شده ) درصد 6/76( الیر اردیلیم 1،563 لغدوره مذکور مب یوصول شود که ط ستیبا یقبل م
  . است

  

شده در مـورد خریـداران    ذارسهام واگ یا اقدام به فروش مجدد قضایی و انجام اقدامات حقوقی و -12-2-4-3
  1389متخلف، در سال 

 مـاده  درصورت عدم پرداخت اقساط، اقدامات حقوقی و قضایی علیه خریدار متخلف و همچنین مطابق
مـورد  «ناشـی از واگـذاري   ، در صورت عدم پرداخت چهـار قسـط   واگذارينامه نظام اقساطی  آئین )7(

می تواند نسـبت بـه تـأمین و وصـول آن بـا       سازي وصیسازمان خص ،توسط خریدار یا خریداران» معامله
در این گونه موارد ضمن اقـدام حقـوقی و    که .ذه طبق قوانین و مقررات اقدام نمایدوتوجه به وثایق مأخ

در سـال  . گیـرد  قضایی علیه خریداران متخلف، فروش سهام در وثیقه نیز در دستور کار سازمان قرار می
 ،یک شرکت عالوه بر ادامه اقدام حقـوقی  حقوقی در جریان بوده و در مورد اتاقدام  شرکت 27در مورد  1389

قرارداد آن فسخ گردید و مورد واگذاري به مالکیت دولـت برگردانـده   سهام در وثیقه به علت عدم تأدیه اقساط 
  .شد

  

  اي هیأت واگذاري انجام وظایف دبیرخانه -3- 3-4

 هـاي کارشناسـی بـراي طـرح در نشسـتهاي       رشیت تهیـه گـزا  مسئول 1389دبیرخانه هیأت واگذاري در سال 
در سـال مـذکور    در همین راسـتا  ؛ کهتهیه و ارسال دعوتنامه و صورتجلسات را بر عهده داشته استهیأت و 

خصـوص  در ایـن جلسـات در   .دستورجلسه فراهم گردیـد  354با  هیأت واگذاري  جلسه 36زمینه برگزاري 
  :مواردي چون

، مزایـده  ،درصد و شیوه واگذاري شرکتهاي قابل واگذاري از طریق بـورس تصویب قیمت پایه،  •
 فرابورس، مذاکره و رد دیون،

 ي،تصویب فهرست شرکتهاي قابل واگذاري دربرگیرنده میزان، روش و برنامه زمانبند •
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 قیمت و میزان سهام قابل واگذاري، پیشنهاد تغییر روش واگذاري و اصالح •

 غیـره،  ومرتبط با فرآیند واگذاري،  هاي ن نامه ها و دستورالعملتصویب و یا اصالح ضوابط آیی •
  .اتخاذ تصمیم به عمل آمد

  

خالصه عملکرد هیأت واگذاري از لحاظ اتخاذ تصمیمات و خالصه آماري تصمیمات به شرح جداول شـماره  
  .باشد پیوست می )5(و  )4(

  

جلســه مــورخ  اگــذاري کــه درت ووظــایف پیشــنهادي دبیرخانــه هیــأ) 3( بــه اســتناد مــادههمچنــین 
تواند نسبت به تشـکیل   منظور انجام امور محوله می هخانه بدبیر ،ت واگذاري تصویب گردیدهیأ 25/8/1387

به همین . کمیسیونهاي تخصصی ذیربط اقدام و از خدمات مشاوره کارشناسان و مشاوران خبره استفاده نماید
سـازي   در سـازمان خصوصـی  ی هیـأت واگـذاري   کمیسـیون تخصصـ  جلسـه   15 تعداد 1389در سال منظور 

  .اتخاذ تصمیم به عمل آمد ))4-7(جدول شماره ( به موارد ذیلتشکیل گردید و نسبت 
  

  1389سازي در سال  خالصه مصوبات کمیسیون تخصصی هیأت واگذاري سازمان خصوصی :)4-7(جدول 
شماره 
  موضوع جلسه  تاریخ  اتجلس

1  24/03/1389  
فرشـهاي مـوزه هـاي شـرکت سـهامی فـرش ایـران بـه         از تخته  240صوص چگونگی انتقال اتخاذ تصمیم درخ

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و تسویه بدهیهاي شرکت
  خریداران سهام نیروگاهها به شرکت توانیر اتخاذ تصمیم درخصوص بررسی تعداد  02/04/1389  2

3  06/07/1389  
، ایـران ایـر تـور و    )همـا (ي شـرکتهاي هواپیمـایی جمهـوري اسـالمی ایـران      اتخاذ تصمیم درخصوص واگذار

  هتلهاي هما
  »گهر زمین«اتخاذ تصمیم درخصوص واگذاري سهام شرکت   24/08/1389  4
  اتخاذ تصمیم درخصوص اخذ مجوز امهال یک ساله جهت پرداخت اقساط سهام ترجیحی شرکتهاي زیان ده  26/10/1389  5

6  

21/10/1389  

  تصمیم درخصوص تعیین اهلیت پیمانکاران و متقاضیان خرید نیروگاهها اتخاذ

29/10/1389  
02/11/1389  
26/11/1389  
10/12/1389  
22/12/1389  

7  

04/11/1389  

  »روش واگذاري پیمان مدیریت«اتخاذ تصمیم درخصوص دستورالعمل و آیین نامه 
18/11/1389  
25/11/1389  
10/12/1389  
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 سازي و اجراي مطالعات پژوهشی درخصوص موضوعات مرتبط با خصوصی تعریف -4-4-3

ینه و برمبنـاي کـار کارشناسـی    صورتی به سازي به جهت انجام خصوصیمناسب  منظور فراهم آوردن بستر به
ــد خصوصــی     اطــالع الزم و ــه فرآین ــدگاههاي مختلــف نســبت ب ــفافیت در دی ــانی و ایجــاد ش ــازي و  رس س

دسـتور کـار ایـن سـازمان قـرار       انجام چندین مطالعـه پژوهشـی در   1389در سال  ،ي مرتبط با آنسازوکارها
  :توان به موارد زیر اشاره نمود ازجمله این مطالعات می. و تعریف و اجرا گردید گرفت

 ،بنگاه واگذار شده به بخش غیر دولتی بر اساس مدل طراحی شده 38ارزیابی عملکرد  •

برداري بنگاههاي قابل واگذاري به روش پیمان واگذاري بهره«ونه قرارداد تهیه دستورالعمل و نم •
  ، و»مدیریت و تعیین اختیارات و تعهدات طرفین پیمان، تضمینها و شرایط فسخ

موضوع ماده  »روشهاي اجاره و اجاره به شرط تملیک«تهیه و تدوین دستورالعمل و نمونه قرارداد  •
 .»قانون اساسی ) 44(اصل اجراي سیاستهاي کلی «قانون ) 19(

 

شـده توسـط سـازمان     تعریـف هشی پژو اولویت 11 اجرایی شدندر راستاي  1389همچنین در سال     
نامه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و اقداماتی همچون تشـکیل بانـک    طرح 20، بیش از سازي خصوصی

هـاي داخلـی و بیـرون از     یـق ارزیـاب  هاي پژوهشی از طر نامه هاي پژوهشی، ارزیابی طرح نامه اطالعاتی طرح
هاي برتر  و رفع نـواقص احتمـالی،    نامه بندي و انتخاب طرح اولویت بندي نظرات، بندي و جمع ان، طبقهسازم

ورود اطالعـات مربـوط بـه     و انعقاد قـرارداد بـا آنهـا    ،هاي پژوهشی هایی طرحارزیابی و انتخاب پیمانکاران ن
ه در سامانه معاونت فناوري و نوآوري معاونت علمی و فناوري ریاست قرارداد طرح هاي پژوهشی منعقد شد

الزم به ذکر است در سال مذکور عالوه بر مطالعات پژوهشی فوق الـذکر،  . جمهوري صورت پذیرفته است
 9که تا پایان سـال مـذکور انجـام     در دستور کار این سازمان قرار داشتهطرح پژوهشی به شرح زیر  15انجام 

 :است ر کامل صورت پذیرفتهطرح به طو

بررسی تطبیقی واگذاري مالکیت شرکتها به مدیران و کارکنان در کشورهاي مختلف و ارائه مدل  •
 ،مناسب براي ایران

هاي خصوصی و تعاونی در ورزش کشور و ارائه راهکارهاي عملی به منظور توسعه مشارکت بخش  •
 ،سازي در این حوزهخصوصی

  ،هاي خصوصی و تعاونیازي بخشراهکارهاي علمی توانمندس •

سازي کشورهاي مختلف و بررسی نحوه همکاري متقابل دولت و نهادهاي مالی در برنامه خصوصی •
  ،ارائه پیشنهادهاي کاربردي براي ایران
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 ) 44(هاي کلی اصل  اجراي سیاست«قانون ) 2(ماده  )2(هاي گروه  تعیین اولویت واگذاري شرکت •
هاي مشمول واگذاري به هر  هم بهینه واگذاري سهام هر یک از شرکتو تعیین س »قانون اساسی

 ،)بخش عمومی، خصوصی و تعاونی(بخش اقتصادي 

  ،سازي نیروگاهها در کشورهاي مختلف و ارائه مدل براي ایرانبررسی تطبیقی خصوصی •

سازي صوصیمطالعه تطبیقی ساختار و ساز و کار اجرایی انجام فعالیت سازمانی نهاد مجري برنامه خ •
  ،در کشورهاي منتخب و ارائه راهکارهاي اجرایی در این خصوص

  ،ارائه الگوي مطلوب نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریدران سهام شرکتهاي دولتی •

هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی و ارائه مدل ارزیابی  هاي ارزیابی شرکت مقایسه تطبیقی مدل •
 ،متناسب با شرایط ایران

سازي کشورهاي منتخب و ارائه پیشنهادهاي هاي شفافیت در برنامه خصوصیرسی تطبیقی شاخصهبر •
  ،عملی براي ایران

بعد سالمت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ  4پیرامون نقش و وظایف دولت و مردم در بررسی  •
 ،»قانون اساسی )44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون  )3(ماده ) ج(بند  2موضوع تبصره 

 - انگلیسی(صورت تشریحی و دو زبانه سازي بهنامه کاربردي خصوصیتألیف و تدوین فرهنگ •
 ،)فارسی

بررسی تطبیقی ساختار و سازوکار اجرایی نهادهاي حقوقی تنظیم مقررات در حوزه انحصارات با  •
  ،رویکرد ارائه مدل در این خصوص

 و ،اجرایی در کشور سازي شرکتهاي پست و ارائه مدلبررسی تطبیقی نحوه خصوصی •

بررسی تطبیقی خصوصی سازي فعالیتهاي حوزه راه و ترابري با رویکرد ارائه مدل در این خصوص  •
 .)بنادر، کشتیرانی، راه، راه آهن و هواپیمایی(براي ایران به تفکیک زیر بخشهاي 

  

  گزارش و بولتن مقاله، انتشار کتاب، -5-4-3

هاي پژوهشی و تجربیات سایر کشورها با هدف رفع اشکاالت اجرایی و  گیري از نتایج فعالیت منظور بهره به
سازمان  1389هاي نوین و کاراي انجام این امر، در سال  سازي؛ و دستیابی به شیوه قانونی خصوصی

اي به شرح  هاي پژوهشی و یا کارهاي ترجمه سازي اقدام به انتشار برخی از نتایج حاصل از فعالیت خصوصی
  :ستزیر نموده ا

  ،» مشارکت بخش خصوصی سازي در آموزش و پرورش« انتشار کتاب  •
  ،»بررسی واقعیت آثار توزیعی خصوصی سازي در کشورهاي در حال توسعه«انتشار کتاب   •
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  ،»وکار اجرایی ساز وهاي حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار نهاد«کتاب چاپ   •
  ،»سازي برزیل مجموعه مصوبات برنامه خصوصی«چاپ مجدد کتاب  •
  و ،»سازي مرحله به مرحله خصوصی«تاب چاپ مجدد ک   •
 .»سازي جهان خصوصی«بولتن  و دوم اولهاي  انتشار شماره  •
  

  :کتاب به شرح زیر ویرایش و آماده جهت چاپ شده است 3، 1389همچنین در سال 
  ،)حداقل نمودن پیامدهاي منفی اجتماعی ناشی از تجدید ساختار(در جنوب آسیا سازي  خصوصی  •
  ، و)گزارشی از وضعیت کنونی(صوصی سازي در بخشهاي رقابتی خ •
 .معرفی طرح توزیع سهام عدالت، به همراه مقررات دستورالعمل ها و چارچوب اجرایی طرح •

  

و موضوعات مرتبط با خصوصی سازي به شرح زیر می  پژوهشهااقدامات انجام یافته در زمینه اطالع رسانی 
 :باشد

که در برگیرنده کتب فارسی و  خصوصی سازي سازمان فیزیکیخانه تکمیل و بروز رسانی کتاب •
سالنامه، ماهنامه، هفته نامه، ویژه نامه، پایان نامه، گزارشات عملکرد، بولتن، مقاالت فارسی و التین، 

 در زمینه خصوصی سازي می باشد،.... التین، طرح هاي پژوهشی و 

پذیر نمودن  صوصی سازي به منظور امکانسازمان خ دیجیتالتکمیل و بروز رسانی کتابخانه  •
 ، و دسترسی کاربران به کتب، مقاالت و پایان نامه هاي مرتبط با خصوصی سازي

پایان نامه و مقاالت برتر در زمینه خصوصی جهت ارائه کاربردي  –یتشکیل نشستهاي تخصصی علم •
 .سازي

  

  يواگذار ندیدر انجام فرآ تیو شفاف یرسان اطالع -6-4-3
سیاستهاي کلی اجراي «امر واگذاریها در اجراي قانون به منظور اطالع رسانی و شفافیت در  1389 در سال

  :اقداماتی به شرح زیر انجام یافته است »قانون اساسی) 44(اصل 
 :شامل کنفرانسهاي خبريو  برگزاري نشست، همایش و کارگاه آموزشی •

 به مناسبت هفته معلم،سازي سازمان خصوصی در سازمان  »کتاب« شگاهینما يبرگزار -

 ،یو دارائ ياقتصاد  در وزارت امور »ثاریا« شگاهینما يبرگزار -

 ، »خارج کشور انیرانیا يبرا يگذار هیسرما يفرصتها« شگاهینما يبرگزار -

 ،ییو دارا يدر وزارت امور اقتصاد »خدمات یتجل« شگاهینما يبرگزار -

  ،»يساز یخصوص و مهیبورس، بانک، ب« شگاهینما يبرگزار -
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 ، »بهمن 22«نمایشگاه برگزاري  -

 :آگاهی هاانواع پخش  •
  ،رادیویی و تلویزیونی هاي یآگه -

هاي ایران، جام جم،  نظیر روزنامهپخش آگهی هاي واگذاري سهام در روزنامه هاي کثیر االنتشار  -
 د، جمهوري اسالمی، کیهان وهمشهري،دنیاي اقتصا

 ، ووب سایت سازمانو عربی التین  ،نی بخشهاي فارسیتوسعه، تکمیل و به روزرسا •

 .اندازي سیستم یکپارچه اطالعات شرکتها راه •
 

  يقابل واگذار يبنگاهها یابیبازاراقدامات انجام یافته در زمینه  -7-4-3

 »يمشمول واگذار يبنگاهها یابیو بازار یمال يصورتها دییتأ ،يطبقه بند نحوه«در راستاي اجراي آیین نامه 
قانون ) 20(ماده و همچنین اجراي » قانون اساسی )44(اصل  اجراي سیاستهاي کلی« قانون) 17(موضوع ماده 

 :عبارتنداز خارجیو  داخلیدر زمینه بازاریابی  افتهیدوره مورد نظر اقدامات انجام  یطمزبور 
سهام  دیخر انیبه متقاض يدر حال واگذار يارائه اطالعات، اسناد و مدارك الزم مربوط به شرکتها •

 ،شرکتها

سهام که  دیخر انیقاضاز مت یبرخ يبرا يدر حال واگذار ياز شرکتها دیامکان بازد يفراهم ساز •
 ،نموده بودند دیدرخواست بازد

گروه «از جمله  يواگذار يشده برا يزیبرنامه ر يدرخصوص شرکتها یابیجلسات بازار يبرگزار •
 ،»سورنسریر ونیونی«و شرکت  »یشیب تسویم«، »اهم ییمایهواپ« ،»رتوریا رانیا«، »هتل هما

 ،يساز یسازمان خصوص ، انگلیسی و عربییفارس هايتیسا قیاز طرسهام فروش  یاطالع رسان  •

 ،مراکز مربوط و ها يفروش به استاندار يها یارسال آگه  •

  ،پرتال وزارت امور خارجه يفروش بر رو يها یارسال آگه  •
  ،یگذار خارج هیدر خصوص جذب سرما یخارج يه با شرکتهاانجام مذاکر •

به منظور فروش سهام  یخارج يگذار هیالملل، جذب سرما نیب یابیبازار نهیدر زم قاتیانجام تحق •
 ،يساز یتوسط سازمان خصوص یدولت يشرکتها

 هیسرما به سازمان يمشمول واگذار ياز شرکتها یارسال اطالعات مالی و اسناد و مدارك برخ  •
 ، ويو اقتصاد یفن يو کمک ها يگذار

خارجی سازمان به منظور هاي  در سایتو عربی درج آگهی عرضه سهام به صورت التین و ترجمه  •
 .يقابل واگذار يفروش شرکتها
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  :سازي بخش غیر دولتی توانمند -8-4-3

سازي می  ، اساسنامه سازمان خصوصی»قانون اساسی» 44«هاي کلی اصل  اجراي سیاست«با تصویب قانون 
از . با اهداف جدید مصوب در قانون مذکور تغییر نموده و وظایف جدید در راستاي آن تبیین گرددبایست 

بر اساس بند اول وظایف و اختیارات سازمان (سازي با تدوین اساسنامه جدید  این رو سازمان خصوصی
 تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش راهکارهاي، موظف گردید )سازي خصوصی

هاي بخش خصوصی و تعاونی را تهیه و آن را براي  وري منابع مادي و انسانی و توسعه توانمندي بهره
  . تصویب  به هیأت وزیران ارائه نماید

ریزي بلند مدت، راهکارهاي دسترسی به آن را  سازي با گزینش این هدف در برنامه سازمان خصوصی
تحقیقاتی به صورت مستقیم و غیر  - هاي مطالعاتی یف پروژهاز طریق تعر ؛ ودر قالب اهداف عملیاتی ساالنه

  .باشد مستقیم  فراهم نموده و در حال اجرایی نمودن این هدف در قالب پیشبرد برنامه هاي ذکر شده می
بستر توانمندسازي فراهم سازي  به منظور سازمان خصوصی سازيهاي تحقیقاتی که  از جمله طرح 

  :در دستور کار خود قرار داده است، عبارتند از 1389در سال بخش خصوصی و تعاونی 
  

 ، و»هاي خصوصی و تعاونی ارائه راهکارهاي عملی جهت توانمند سازي بخش« •

ارائه الگوي نحوه ترغیب و هدایت کارآفرینان کشور به مشارکت باالتر در برنامه « •
  .»سازي خصوصی
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  يچالشها و مشکالت فراروي خصوصی ساز - 3- 5
شامل مشکالت حاصل از اجراي  ،مشکالت و تنگناهاي فراروي خصوصی سازي عمده ترین 1389سال در 

  :بوده است که اهم آنها به شرح ذیل دسته بندي می گردد» قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل «قانون 
ذاري و عرضـه  وجود انبوه شرکتهاي قابل واگذاري که در مدت اندکی می بایستی آماده سازي، قیمت گ •

 شوند، 

  وجود مقاومت در میان بعضی از مدیران دستگاهها در برابر فرآیند واگذاري، •
  وجود نارسایی در بازار تقاضا و عدم کشش بازار بورس در جذب سهام جدید مورد واگذاري،  •
ز پیچیدگی و زمان بر بودن تعیین قیمت پایه سهام شرکت ها، خصوصاً در مواردي که شرکت در خـارج ا  •

 بورس قرار داشته باشد،

 ،در بورس اوراق بهادار رشیپذ يبرا یطوالن ندیآرجود فو •

 بزرگی و پیچیدگی بسیاري از شرکتها که براي اولین بار در این سطح قیمت گذاري می شوند، •

 بسـیاري از شـرکتهاي مصـوب شـده جهـت واگـذاري       تیـ سنوات آخر فعال یمال يصورتها عدم تصویب •
را با مشکل مواجـه مـی    این گونه شرکتهاسهام  يگذار متیق عمالًکه مداران سها یعموم توسط مجمع

 کند،

 ازین و عام توسط اداره ثبت شرکتها یخاص به سهام یشرکتها از سهام یحقوق تیماه رییمشکالت تغ •
 ،قبل یقانون يلغو مجوزها ای دیجد یقانون يمشمول واگذاري به أخذ مجوزها ياز بنگاهها ياریبس

  ،کشور 1389خارج از جدول قانون بودجه سال  يهافروش شرکت •
ی که منجـر بـه طـوالنی شـدن تبیـین      بودجه سنوات ینناوقدر  طلبکار هر نهادتعهدات  قیعدم وجود رقم دق •

 ریزي می گردد، موضوع رد دیون جهت برنامه

ح اصـال  ایـ ابطال ی و ردولتیغ یت عموماسسمؤبه دولت  ونیدر قالب ردد يمقاومت در خصوص واگذار •
 ، نهیزم نیدر ا ماتیتصم یبرخ

مؤسساتی که بایستی این شرکتها را با فعالیت در برخی موارد عدم سنخیت فعالیت شرکتهاي واگذار شده  •
 ، وبابت رد دیون دولت دریافت نمایند

ها و  وجود قوانین و مقررات بسیار متعدد، مبنی بر تسویه بدهی دولت به افراد، دستگاهها، نهادها، بانک •
ره، از طریق واگذاري سهام که باعث می گردد فرآیند شناسایی، تعیین دقیق تعهدات، توافق بر سر غی

سبد سهام، فرآیندي بسیار پیچیده، طوالنی و بعضاً زمان بر تر از فرآیند واگذاري سهام به بخش 
، جزء )8(بند ) 3- الف(، جزء )7(بند ) ط(، جزء )3(بند ) ص(جزء : از جمله. خصوصی واقعی  باشد

ضوابط اجرایی ) 55(کل کشور و ماده  1389ماده واحده قانون بودجه سال ) 8(بند ) ه(و جزء ) 8(بند ) د(
 .قانون مذکور
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