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و ی سازی  م   د سازمان    ش اول                                                                                                                                            ١٣٩١   سال   ارش   و ی :   م   د سازمان      ١٣٩١  سازی   سال  خال   
  

١ 

سازي در واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به  عملکرد سازمان خصوصی- 1
  1391دولت در سال 

شده و  شرکت به بخش خصوصی واگذار 49از میلیارد ریال سهام  22،005، ارزشی معادل 1391در سال 
و نهادهاي  شرکت بابت رد دیون دولت به دستگاهها 110سهام میلیارد ریال از  271،083ارزشی معادل 

  . طلبکار واگذار گردیده و یا تخصیص یافته است

  :1زا ، عبارتند»د«تا » الف«شرح بندهاي به  جزئیات مربوط به واگذاریهاي انجام یافته به بخش خصوصی

و با ارزشی معادل شرکت از طریق بورس  13شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی، سهام از ) الف
 12میلیارد ریال معادل  279از این ارزش، مبلغی معادل . میلیارد ریال واگذار گردیده است 2،419

درصد به صورت تدریجی به عموم  69میلیارد ریال معادل  1،677درصد به صورت یکجا و بلوکی و 
رجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها واگذار درصد به صورت ت 19میلیارد ریال معادل  463مردم و 

 ).هاي بخش اولپیوست) 1-1(شماره و جدول نمودار (شده است 

شرکت از طریق مزایده و با ارزشی معادل  23از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی، سهام ) ب
درصد به  19معادل میلیارد ریال  33از این ارزش، مبلغی معادل . میلیارد ریال واگذار گردیده است 173

درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران  81میلیارد ریال معادل  140صورت یکجا و بلوکی و 
نمودار ( ه استنیافتواگذاري از طریق مذاکره انجام طی دوره مورد بررسی و  شرکتها واگذار شده است

 ).هاي بخش اولپیوست) 1- 1(شماره و جدول 

پس از تخصیص سهام (یابد  اي الزاماً از طریق بلوکی انجام می هاي مزایده الزم به ذکر است واگذاري
  .)ترجیحی

شرکت از طریق فرابورس و با ارزشی معادل  14از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی، سهام ) ج
 92ریال معادل  میلیارد 17،939از این ارزش، مبلغی معادل . ریال واگذار گردیده است میلیارد 19،413

                                                
، مجموع شرکتهاي واگذار شده از طریق بورس، فرابورس و مزایده لزوماً برابر طی سال هاي متوالی انجام یافته است با توجه به اینکه واگذاري برخی از شرکتها-1

.کل شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی نمی باشد  
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٢ 

درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و  4ریال معادل  میلیارد 687درصد به صورت یکجا و بلوکی، 
درصد به صورت تدریجی به عموم مردم واگذار شده است  4ریال معادل  میلیارد 787مدیران شرکتها و 

  ). هاي بخش اولپیوست) 1-1(شماره و جدول نمودار (
ي دولتی و متعلق به دولت واگذار شده به بخش ها سهم ارزش سهام شرکت درخصوصضمناً 
درصد واگذاریها به  9/82 الزم به ذکر است که ،1391در سال  براساس حجم واگذاري یخصوص

هاي تدریجی و روزانه  درصد از واگذاریها به صورت عرضه2/11. صورت بلوکی انجام پذیرفته است
هاي پیوست) 1-2(شماره نمودار (درصد به صورت سهام ترجیحی بوده است  9/5در بازار سرمایه و 

  ).بخش اول
ارزش سهام واگذار  هاي بخش اولپیوست) 1-3(ر شماره نموداو ) 1-1(مطابق جدول شماره  )ت

روند ، 1391لغایت سال  1370هاي دولتی و متعلق به دولت از سال  شده یا تخصیص یافته شرکت
ارزش سهام واگذار شده یا تخصیص یافته شرکتهاي دولتی و  1391صعودي داشته است  و در سال 

بیشترین  1391تا  1370که در مقایسه با سالهاي است میلیارد ریال بوده  363،656متعلق به دولت مبلغ 
  .ارزش را داشته است

ترکیب تخصیص منابع حاصل از واگذاري  هاي بخش اول،وستپی) 1-4(شماره  نموداربا توجه به  )پ
مقایسه با سالهاي در  1391درسال  سهام شرکتهاي دولتی به افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی

  ).میلیارد ریال 271،083(گذاري را به خود اختصاص داده است بیشترین ارزش وا ،قبل
هایی  تعداد شرکتجمع کل ، )اي تکراريبدون احتساب شرکته( 1391لغایت  1380طی سالهاي ) ح

 که از تعداد یاد شده، شرکت بوده 660حدوداً که بطور کامل یا بخشی از سهام آنها واگذار شده است، 
  ).هاي بخش اولپیوست )1-5(نمودار  شماره (شرکت واگذار شده است  159تعداد   1391در سال 

ارزش سهام  زیع سهام عدالت  الزم به ذکر استها بابت طرح تو واگذاري در خصوص ارزش) د
و  1385در سال گذار شده یا تخصیص یافته به طرح مذکور که هاي دولتی و متعلق به دولت وا شرکت

 مبلغ 1391لغایت  1385طی سالهاي  ،دیآغاز گرد» طرح توزیع سهام عدالت«نامه اجرایی  براساس آئین
یاد به طرح  1391میلیارد ریال در سال  70،568که از مبلغ مذکور  ریال می باشد؛ دمیلیار 444،313

   ).  هاي بخش اولپیوست) 1-8(نمودار شماره (اختصاص داده  شده است  شده
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  سایر اقدامات - 2
کل کشور، از محل  1391از درآمدهاي پیش بینی شده در قانون بودجه سال  درصد 80تحقق -1-2

 واگذاري سهام

هاي قابل واگذاري به  از سهام شرکت میلیارد ریال 1،290به ارزش  میلیون سهم 684واگذاري -2-2
هاي واگذار شده به عنوان سهام ترجیحی؛ در این خصوص  از کارکنان و مدیران شرکت نفر 22،274

 ولهاي بخش اپیوست) 1-7(و ) 1- 6(مقایسه عملکرد این دوره با سنوات قبل در نمودارهاي شماره 
 .است نشان داده شده

 اي هیأت واگذاري انجام وظایف دبیرخانه-3-2

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

، هاي قابل واگذاري؛ و تهیه برنامه زمانبندي جهت انجام واگذاري تهیه بانک اطالعاتی شرکت -5-2
 1392در سال  »2«شرکت گروه  132و » 1«شرکت گروه  208تعداد  ،براساس مصوبات هیأت واگذاري(

  .)قابل واگذاري بودند
 يمیلیارد ریال از بنگاهها 393،172به ارزش ) 2(و ) 1(بنگاه گروه  123، تعداد 1391در سال  -6-2
از  الزم به ذکر استالبته  .شده اند يگذارمتیو ق يسازآمادهکشور، کل 1391 قانون بودجه سال وستیپ

شرکت  33شامل شرکت  39 ریزي شده جهت واگذاري در سال مذکور، تعدادبرنامه) 1(شرکتهاي گروه 
  .نداشته اند یابیارزش تیرفته قابل ،شرکت فروش 3شرکت منحل شده و  3انحالل،  شنهادیپ يدارا

  



٣١ 
 

  
  
  

بخش اول  هاي پیوست
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  و بازار عرضه واگذاري حجم  براساس ،1391 سال در یخصوص بخش به دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت  سهام واگذاري ارزش):  1-1( شماره نمودار
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  ، براساس حجم واگذاري1391 به بخش خصوصی در سالواگذار شده هاي دولتی و متعلق به دولت  سهام شرکت ارزشسهم ): 1-2(نمودار شماره 
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  الیر اردیلیارزش به م - ، براساس روش واگذاري 1391 لغایت سال 1370ق به دولت از سال شرکتهاي دولتی و متعلارزش واگذاري سهام ): 1-1(جدول شماره 

 سال واگذاري

 ارزش به تفکیک روش واگذاري 

 خصوصی درصد نسبت به کل  جمع ارزش واگذاري 
   رد دیون سهام عدالت

 مذاکره  مزایده فرابورس بورس )قطعی و غیر قطعی/ انتقال اصل سهام(

1370 233 0 18 15 0 0 266 02/0 

1371 121 0 47 71 0 0 239 02/0 

1372 174 0 39 75 0 0 288 02/0 

1373 264 0 127 533 0 0 924 07/0 

1374 314 0 0 202 0 0 516 04/0 

1375 941 0 9 141 0 0 1,091 08/0 

1376 116 0 20 38 0 0 173 01/0 

1377 743 0 19 0 0 0 762 06/0 

1378 2,074 0 274 0 0 0 2,348 17/0 

1379 1,546 0 177 0 0 0 1,722 13/0 

1380 207 0 0 0    0 207 02/0 

1381 3,428 0 13 0    174 3,615 26/0 

1382 7,744 0 2,082 0    4 9,830 71/0 

1383 6,286 0 205 0    0 6,492 47/0 

1384 453 0 311 0    0 764 06/0 
1385 3,549 0 106 0 27,857 0 31,511 29/2 

1386 35,871 0 9,147 0 113,257 27,146 185,421 47/13 

1387 23,185 0 4,190 0 17,602 34,451 79,428 77/5 
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 سال واگذاري

 ارزش به تفکیک روش واگذاري 

 خصوصی درصد نسبت به کل  جمع ارزش واگذاري 
   رد دیون سهام عدالت

 مذاکره  مزایده فرابورس بورس )قطعی و غیر قطعی/ انتقال اصل سهام(

1388 110,085 0 8,250 1,587 130,968 57,018 307,908 37/22 
1389 18,628 9,923 26,667 219    0 55,436 03/4 

1390  22,308 6,651 13,017 66 84,061 197,493 323,596 51/23 

1391 2,419   ٠ 173 19,413 70,568 271,083 363,656 42/26 
 100 1,376,194 587,369 444,313 22,360 64,890 16,574 240,688 جمع
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  1391 لغایت سال 1370هاي دولتی و متعلق به دولت از سال  ارزش سهام واگذار شده یا تخصیص یافته شرکت): 1-3(نمودار شماره 
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  روش واگذاري سال و ، براساس1391لغایت سال 1384به دولت از سال  ارزش واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و متعلق): 1-4(نمودار  شماره 
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  *1391لغایت  1380اي  هایی که بطور کامل یا بخشی از سهام آنها واگذار شده است، عملکرد مقایسه تعداد شرکت): 1- 5(نمودار  شماره 

  

  
  

 .است شده محاسبه اند، گردیده واگذار) دیون رد ت وعدال خصوصی، بخش( مختلف روشهاي از که تکراري شرکتهاي تعداد حذفبا *
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١٢ 

  1391لغایت 1380اي  تعداد کارکنان و مدیران برخوردار شده از سهام ترجیحی، عملکرد مقایسه): 1-6(نمودار  شماره 
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   1391 لغایت 1380اي  عملکرد مقایسه ارزش سهام ترجیحی واگذار شده به کارکنان و مدیران،): 1-7(نمودار  شماره 
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  1391 لغایت 1385اي  مقایسه ه به طرح توزیع سهام عدالت، عملکردهاي دولتی و متعلق به دولت واگذار شده یا تخصیص یافت ارزش سهام شرکت):  1-8(شماره  نمودار
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  : بخش دوم
عملکرد تفصیلی سازمان 

 1391سازي در سال  خصوصی
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  مقدمه- 1

، که دربرگیرنده 1387در تیرماه سال » قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «با تصویب قانون 
گرایانه  هاي تصدي حضور بخش غیردولتی در عرصۀ فعالیتجانبه در زمینه توسعه  فرآیندي شفاف و همه

اقتصادي و محدود نمودن حضور بخش دولتی در این عرصه و دادن فرصت بیشتر به دولت جهت انجام 
هاي مرتبط با آن،  نامه ها و آیین امور حاکمیتی، سیاستگزاري و نظارت، بود؛ و همچنین تدوین دستورالعمل

ان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر تحقق اهداف قانون مذکور، به طور سازي به عنو فرآیند خصوصی
  .تر و قابل اجراتر، ترسیم گردید شفاف

سازي موظف شد تا در چارچوب اساسنامه مربوطه، نسـبت بـه انجـام     در این راستا سازمان خصوصی
و دارائـی در امـر   اعمـال نماینـدگی وزارت امـور اقتصـادي     : وظایف مندرج در قـانون یـاد شـده از جملـه    

الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق بـه دولـت و    ها، عرضه هرگونه سهام، سهم واگذاري
اي هیـأت واگـذاري و انجـام سـایر وظـایف مـرتبط در چـارچوب         شرکتهاي دولتی، انجام وظایف دبیرخانه

کل کشور و سایر قوانین و مقررات  1391 اي کشور، قانون صدراالشاره، قانون بودجه سال هاي توسعه برنامه
  . مربوط به سازمان اقدام نماید

قـانون اساسـی و تکـالیف منـدرج در     )  44(هاي کلی اصـل   بنابراین با توجه به قانون اجراي سیاست
اي را جهت اجراي  کل کشور، این سازمان در سال مذکور اقدامات وسیع و گسترده 1391قانون بودجه سال 

عالوه بر وظایفی همچون واگـذاري سـهام بـه بخـش      1391همچنین در سال . به عمل آورد وظایف محوله
غیردولتی از طریق روشهاي مختلف از جمله بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره؛ تسویه یا تهاتر بدهی هـاي  
دولت به دستگاههاي اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی، تأدیه مطالبـات دسـتگاه هـاي طلبکـار از محـل      
وجوه حاصل از واگذاري سهام یا انتقال مستقیم سهام به آنها، از جمله تکالیف مهمی بودند که بر عهده ایـن  

نهادهـاي   اجراي این تکالیف که نیازمند هماهنگی با بسـیاري از دسـتگاههاي اجرائـی،   . سازمان گذاشته شد
نظـارت راهبـردي رئـیس جمهـور،     ریزي و سازمان حسابرسی و معاونت برنامه هايطلبکار، دریافت تائیدیه

سازي و تعیین سبد سهام و پیگیري تصویب آن توسط نمایندگان ویژه ریاست جمهوري و اخـذ سـایر    آماده
سـازمان   رغم تـأخیر در ابـالغ قـانون بودجـه در سـال مـذکور،      و علیمجوزهاي الزم در این خصوص بود؛ 
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و منجر به نتایج قابـل تـوجهی   نموده  پیگیري اجراي تکالیف مذکور را سازي با پشتکار و جدیت  خصوصی
که شامل ادامـه شناسـایی مشـمولین طـرح، پیگیـري      » توزیع سهام عدالت«عالوه برآن، تکمیل طرح . گردید

دریافت اقساط فروش سهام و تصفیه شـرکت کـارگزاري سـهام عـدالت، پیگیـري دریافـت سـود عملکـرد         
و ابالغ مصوبات الزم براي تعیین باقیمانده سـبد سـهام   شرکتهاي واگذار شده بابت طرح و پیگیري تصویب 

عدالت جهت واگذاري شرکتهاي مشمول واگذاري به شرکتهاي سرمایه گذاري اسـتانی، مـی باشـد نیـز بـه      
  .قابل ذکر است 1391عنوان بخشی از عملکرد این سازمان در سال 

س از ذکـر مقدمـه حاضـر بـه     پ. باشد با توجه به مطالب یاد شده گزارش پیش رو شامل پنج بخش می
سـازي در واگـذاري سـهام شـرکتهاي      اختصاص به عملکرد سازمان خصوصی بخش دوم، بخش اولعنوان 

سـازي در راسـتاي    نسبت به انعکاس عملکرد سـازمان خصوصـی   بخش سومدولتی و متعلق به دولت دارد، 
قـدامات از جملـه اقـدامات    بـه سـایر ا  بخش چهارم  اجراي طرح توزیع سهام عدالت، اختصاص یافته و در

که بخش پایانی گـزارش   بخش پنجم. ده استاشاره ش 1391ر قانون بودجه سال مرتبط با تکالیف مندرج د
صورت اجمـالی و خالصـه، پرداختـه     سازي به می باشد نیز به معرفی چالشها و مشکالت فراروي خصوصی

  .است
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خصیص سهام سازي در راستاي واگذاري و ت عملکرد سازمان خصوصی - 2
  و متعلق به دولت دولتیهاي  شرکت

  سازي اي سازمان خصوصی عملکرد مقایسه -1-2

و  واگذاري سهام متعلق به دولت"سازي در راستاي انجام مأموریت اصلی خود یعنی  سازمان خصوصی
میلیارد  1،347،722توانسته است قریب به  1391تا پایان سال  1384از ابتداي سال  "شرکتهاي دولتی

. را به بخش غیر دولتی واگذار یا اختصاص دهد) 2-1(به شرح جدول شماره شرکت  614ریال از سهام 
  .این گزارش نگاه تفصیلی به آمار واگذاریهاي صورت گرفته از ابعاد مختلف دارد

ارزش ( را به تفکیک خریداران 1391لغایت  1384طی سالهاي عملکرد واگذاریها) 2-1(جدول شماره 
رد  نهادهاي عمومی غیردولتی، بابت«به سهام واگذار شده  ارزش ،»غیردولتیبخش «سهام واگذار شده به 

در خصوص . را نشان می دهد )»طرح توزیع سهام عدالت«سهام واگذار شده بابت ارزش و  »دیون دولت
طرح در راستاي جا که این  ها بابت طرح توزیع سهام عدالت نیز الزم به ذکر است، از آن ارزش واگذاري

و  1385، در سال »فقرزدایی«و » تأمین عدالت اجتماعی«منظور  و به» توسعه و گسترش مالکیت عمومی«
، لذا عملکرد مربوط به این طرح در دوره از گردیدآغ» طرح توزیع سهام عدالت«نامه اجرایی  براساس آئین

  .شود هاي آتی به آن پرداخته می مذکور قابل بررسی جداگانه است که در بخش

  واگذاریها بر مبناي بخش و شرکت - 2- 1-1

شرکت دولتی و متعلق  370میلیارد ریال از سهام   316،217مبلغ ، 1391لغایت  1384زمانی طی دوره 
د شرکت بابت ر 273میلیارد ریال از سهام  587،190، )درصد 23معادل (به دولت به بخش خصوصی 

شرکت در قالب طرح توزیع سهام  62میلیارد ریال از سهام  444،313و ) درصد 44معادل (دیون دولت 
  .واگذار شده است) درصد 33معادل (عدالت 
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 ارقام به میلیارد ریال -سازياي سازمان خصوصی ی عملکرد مقایسهآمارهاي اساس): 2-1(جدول شماره 

 درصد جمع کل 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 نوع واگذاري عنوان

ارزش موارد واگذاري 
 )میلیارد ریال(

واگذاري به 
افراد حقیقی 
و حقوقی 
 خصوصی

واگذاري رقابتی به بخش 
 خصوصی

764 3,655 45,018 27,375 119,922 55,436 42,042 22,005 316,217 23 

واگذاري رقابتی به بخش 
خصوصی و تخصیص 
 منابع حاصل بابت رددیون

      
23,595 10,717 34,312 3 

 26 350,530 32,722 65,638 55,436 119,922 27,375 45,018 3,655 764 جمع

واگذاري به 
افراد حقیقی 
و حقوقی 

بابت رددیون 
 دولت

انتقال اصل سهام بابت رد 
   دیون

24,611 34,451 28,691 
 

54,087 43,630 185,470 14 

انتقال غیر قطعی سهام 
   بابت رد دیون

2,534 
 

28,327 
 

119,810 216,736 367,408 27 

 جمع
  

27,146 34,451 57,018 
 

173,897 260,366 552,879 41 

 واگذاري بابت سهام عدالت
 

27,857 113,257 17,602 130,968 
 

84,061 70,568 444,313 33 

 100 1,347,722 363,656 323,596 55,436 307,908 79,428 185,421 31,511 764 جمع کل
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 بخش اقتصادي برخوردار  عنوان
سال 

1384 

سال 
1385 

سال 
1386 

سال 
1387 

سال 
1388 

  سال
 1389 

  سال
1390 

  سال
1391 

 جمع کل

تعداد شرکتهاي 
کامل ( واگذار شده

 )یا بخشی از سهام

 370 80 141 115 56 57 85 52 50 به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی

 به افراد حقیقی و حقوقی، بابت رد دیون دولت
  

29 10 42 
 

112 110 273 

 بابت سهام عدالت
 

17 27 8 11 
 

4 7 63 

 614 159 180 115 103 69 136 65 50 )بدون احتساب شرکتهاي تکراري( جمع کل

سهام ترجیحی 
 شدهواگذار 

  12،409 1،290 150 1،791 2،883 4،063 2،177 34 20  )میلیارد ریال( ارزش سهام واگذار شده

2،765 994 7 14 )میلیون سهم( تعداد سهام واگذار شده  2،355 649 14 684 7،482 

 266،119 22،274 2،840 55،780 82،817 66،198 25،581 5،909 4،720 )نفر(تعداد کارکنان و مدیران برخوردار از سهام 

  آمارهاي اساسی عملکرد مقایسه اي سازمان خصوصی سازي): 2-1(جدول شماره ادامه 
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 : ذکر دو نکته ذیل ضروري می باشد) 2- 1(با توجه به جدول شماره 

با توجه به اینکه واگذاري برخی از شرکتها به صورت مشترك در قالب بخش خصوصی،  •
واگذاري به صورت سهام عدالت و یا واگذاري بابت رد دیون دولت صورت می پذیرد؛ و یا 

جام می یابد، بنابراین مجموع شرکتهاي اینکه واگذاري برخی شرکتها طی سالهاي متوالی ان
 .واگذار شده در سه شکل مزبور، لزوماً برابر کل تعداد شرکتهاي واگذار شده نمی باشد

دیه بدهیهاي دولت به دستگاههاي طلبکار در ه مسئولیت واگذاري سهام بمنظور تأتوجه به اینکبا •
عملکرد مربوطه براي سالهاي قبل برعهده خود دستگاهها بوده است، لذا  1386سالهاي قبل از 

 .صرفاً مربوط به شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازي می باشد 1386از 

سازي، فرآیند واگذاري سهام متعلق به دولت در شرکتها طی بازه زمانی مقرر  فرآیند خصوصی •
داشت که  توان و نباید انتظار اي است که نمی جنس این فرآیند به گونه. باشد شده در قانون می

سبد دولت از یک سو زیرا در این فرآیند . روند واگذاریها در هر سال بیش از سال گذشته باشد
به تدریج در حال واگذاري است و طبیعتاً با گذشت زمان حجم سهام موجود در این سبد براي 

شده  از سوي دیگر با توجه به ارتباط تنگاتنگ حجم سهام واگذار د ویاب واگذاري نیز کاهش می
بایست تحلیل سهام  با شرایط اقتصاد کالن و نیز قابلیت جذب و پذیرش در بازار سرمایه، می

 .گیري نمود واگذار شده بر مبناي سال را با دو مؤلفه مذکور نیز بررسی و نتیجه

  بازار عرضهواگذاریها بر مبناي  -2-1-2

درصد واگذاریها از  46، 1391لغایت  1384 میلیارد ریال سهام واگذار شده طی بازه زمانی 1،347،721
درصد از روش فرابورس  7هاي غیربورسی، درصد از واگذاریها به روش برگزاري مزایده 47طریق بورس، 

اجراي «با توجه به تکلیف قانون )). 2-2(جدول شماره(درصد از طریق مذاکره واگذار گردیده است  2/0و 
از قانون یاد شده ) 2(ماده ) 2(روه بر واگذاري شرکتهاي گ مبنی» قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل 

ماده مزبور از طریق بورس نسبت به سایر روشها، ) 1(طریق بورس و نیز اولویت واگذاري شرکتهاي گروه 
البته تمرکز سازمان . سهم واگذاریها از طریق بورس در سالهاي آتی افزایش یابدرسد  به نظر می
نیز  نده به معرفی روشهاي دیگراز روشهاي دیگر واگذاري، ممکن است در آیسازي بر استفاده  خصوصی
  .بیانجامد

  



و م   د سازمان    ش                                                                                                                                                                                                                                            ١٣٩١   سال  ی سازی   ارش   م   د  :دوم   ی    و ی   ی      ١٣٩١   سازی   سال  سازمان   
 

٢٢ 
 

علق به دولت هاي دولتی و مت سازي در واگذاري سهام شرکت عملکرد سازمان خصوصی): 2- 2(جدول شماره 
  )ارزش به میلیارد ریال( 1391لغایت  1384از سال  بر اساس بازار عرضه

 سال

 نوع بازار
 جمع کل  1391 1390  1389 1388 1387 1386 1385 1384

درصد از 
 کل

 46 616،985 155،460 95،390 18،627 154،796 56،184 105،242 30 453 بورس

 7 88،206 37،518 40،454 9،923 311     فرابورس

 2/0 2،849 0 127 219 2،502     مذاکره

 47 639،682 170،678 187،625 26،667 150،299 23،245 80،179 678 311 مزایده

 100 1،347،721 363،656 323،596 55،436 307،908 79،428 185،421 31،511 764 جمع

   حجم واگذاريواگذاریها به تفکیک  -3-1-2

درصد واگذاریها به  97، 1391لغایت  1384سهام واگذار شده طی بازه زمانی ریال میلیارد  1،347،721از 
هاي تدریجی و روزانه در بازار سرمایه  درصد از واگذاریها به صورت عرضه 2صورت بلوکی انجام پذیرفته، 

  .درصد به صورت سهام ترجیحی بوده است 1و 
  

ی و متعلق به دولت هاي دولت سازي در واگذاري سهام شرکت عملکرد سازمان خصوصی): 2-3(جدول شماره 
  )د ریالارزش به میلیار( 1391لغایت  1384از سال بر اساس حجم واگذاري 

  سال 
 حجم واگذاري

 جمع کل  1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384
درصد از 
 کل

 97  1،311،431 359،902 322،177 51،100 301،166 68،855 178،676 29،127 426 بلوکی

 2  23،883 2،464 1،268 2،544 3،859 6،511 4،568 2،350 318 تدریجی

 1  12،408 1،289 150 1،791 2،833 4،062 2،177 34 20 ترجیحی

 100  1،347،721 363،656 323،596 55،436 307،908 79،428 185،421 31،511 764 جمع

  » قانون اساسی)  44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «بندي قانون  واگذاریها به تفکیک طبقه -1-2- 4

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

قانون اساسی که تا آن تاریخ صددرصد دولتی بوده و قابلیت ) 44(فعالیت مشمول مفاد صدر اصل 
: واگذاري یافتند؛ شرکتهاي بزرگی از جمله، قابلیت )با رعایت برخی از استثناءها(اند  واگذاري نداشته

  .صنایع پاالیش و پخش، مخابرات، معادن و صنایع مادر
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شرکتهاي قابل واگذاري » قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون ) 2(همچنین ماده 
) ج(ز ابالغ بند باشند که تا قبل ااین ماده شرکتهایی می) 1(بر این اساس گروه . بندي نموده است را طبقه

اند؛ و بر اساس قانون یاد سیاستها بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه قابلیت واگذاري داشته
شرکتهاي خارج از صدر اصل (دند چهارم توسعه بطور کامل واگذار می ش بایست تا پایان برنامه شده می

سیاستها ) ج(ی دارد که با توجه به ابالغ بند این ماده اشاره به شرکتهای) 2(و گروه  1)قانون اساسی) 44(
که آنها هم بر اساس قانون مزبور ) قانون اساسی) 44(شرکتهاي صدر اصل (مجوز واگذاري یافته اند 

  .واگذار شوند 1393بایست تا پایان سال  می
 6/70، 1384- 91ریال سهام واگذار شده طی دوره  میلیارد 1،347،721از بر اساس این تفکیک، 

درصد دیگر  4/29قانون و ) 2(رصد واگذاریها مربوط به واگذاري شرکتها و بنگاههاي متعلق به گروه د
  . قانون بوده است) 2(ماده ) 1(مربوط به شرکتها و بنگاههاي گروه 

  هاي دولتی و متعلق به دولت سازي در واگذاري سهام شرکت عملکرد سازمان خصوصی): 2- 4(جدول شماره 
  )ارزش به میلیارد ریال( 1391لغایت  1384قانون اساسی از سال ) 44(صل بر اساس شمول ا

  سال                             
     44اصلشمول

 جمع کل  1391  1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384
درصد 
 از کل

 4/29  523،326 223،345 78،562 54،043 42،606 41،720 72،914 9،372 764 قانون )2(ماده  )1(گروه 

 6/70  824،395 140،312 245،033 1،393 265،302 37،708 112،507 22،140  قانون) 2(ماده ) 2(گروه 

 100  1،347،721 363،656 323،596 55،436 307،908 79،428 185،421 31،511 764 جمع

  واگذاریها به تفکیک وزارتخانه  -2- 5-1

از . وزارتخانه به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است 8، سهام متعلق به 1384-91طی دوره 
درصد از واگذاریها به تنهایی  2/45با  »وزارت نفت«ریال سهام واگذار شده،  میلیارد 1،347،721

و  »وزارت صنعت، معدن و تجارت«. نزدیک به نیمی از واگذاریها را به خود اختصاص داده است
جدول (اند  هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده درصد رتبه 7/17و  21به ترتیب با  »ارت نیرووز«

  )).2-5(شماره 
                                                

قانون اساسی تداوم مالکیت و مشارکت دولت در بنگاههاي ) 44(کلی اصل  قانون اجراي سیاستهاي) 3(ماده ) 2(که مطابق تبصره نباتوجه به ای - 1
یب مجلس شوراي اسالمی و براي مدت معین مجاز است، لذا پس قانون برنامه چهارم توسعه با تصو پس از انقضاءقانون یاد شده ) 2(ماده » 1«وه گر

در این راستا در . یب به هیأت محترم واگذاري ارائه می گرددواگذاري جهت تصوبل قانون یاد شده ساالنه فهرست بنگاههاي قامهلت اجراي از اتمام 

  .قابل واگذاري بوده اند» 2«بنگاه گروه  131و » 1«بنگاه گروه  209تعداد  1391سال 
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هاي دولتی و متعلق به دولت  سازي در واگذاري سهام شرکت عملکرد سازمان خصوصی): 2-5(جدول شماره 
  )ارزش به میلیارد ریال( 1391لغایت  1384بر اساس وزارتخانه، از سال 

ف
ردی

 

 وزارتخانه 

1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
  1391
  

 جمع کل
درصد 
 از کل

29/45 ٦١٠,٤٤٠ 90,408 193,280 15,582 166,307 27,310 117,462 53 38 نفت   1  

02/21 ٢٨٣,٢٣٠ 145,623 15,620 13,543 12,660 21,440 45,855 28,031 459 نعت، معدن و تجارتص   2  

59/8 ١١٥,٧٨٣    94,495 6,192 14,836 186 74 رتباطات و فناوري اطالعاتا   3  

21/5 ٧٠,٢٤٥ 15,172 13,129 585 17,317 17,569 6,357 50 67 امور اقتصادي و دارایی   4  

69/17 ٢٣٨,٤٢٥ 101,133 94,414 22,665 11,244 5,042 681 3,146 100 یرون   5  

 2 ٢٦,٩٨٩ 10,881 6,770 1,472 5,885 1,874 106   راه و شهرسازي   6

19/0 ٢,٥١٨ 440 383 1,588   34 46 27 هاد کشاورزيج   8  

1/0 ٩٠.٣     0.3 90    موزش و پرورشآ   9  

 ١٠٠ 1،347،721 363،656 323،596 55،436 307،908 79،428 185،421 31،511 764 جمع

  واگذاریها به تفکیک شرکت مادر تخصصی  - 2- 6-1

خانه و یا شرکت مادرتخصصی به بخش وزارت  29، سهام متعلق به 1391لغایت  1384دوره طی 
 شده، شرکت مادرتخصصیریال سهام واگذار میلیارد  1،347،721از . غیردولتی واگذار گردیده است

درصد بیشترین ارزش واگذاریها را به خود  4/16با » توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی«سازمان 
درصد  1/13با » توانیر«درصد و  2/13با » ملی صنایع پتروشیمی«همچنین شرکت . اختصاص داده است

  )).2-6(جدول شماره (اند  دوم و سوم را به خود اختصاص داده هاي رتبه
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٢٥ 
 

هاي دولتی و متعلق به دولت بر اساس  سازي در واگذاري سهام شرکت عملکرد سازمان خصوصی): 2-6(جدول شماره 
  )ارزش به میلیارد ریال( 1391لغایت  1384شرکتهاي مادر تخصصی، از سال 

ردیف
  

 مادر تخصصی

1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
  1391
 

 کلدرصد از  جمع کل

 ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران  1
  

48,222 5,302 40,254 239 55,982 5,483 ١٥٥,٤٨٢ 5/11  
 94,495 6,192 14,836 186 74 شرکت مخابرات ایران  2

   ١١٥,٧٨٣ 6/8  
4/16 ٢٢١,٦٣٧ 117,006 6,272 5,528 7,148 17,248 41,195 27,028 212 سازمان توسعه و نوسازي  3  
2/13 ١٧٧,٢٣٣ 46,841 27,831 14,592 11,941 20,961 54,977 53 38 ملی صنایع پتروشیمی  4  

*نفتوزارت     5
 

    
99,685 

 
60,822 

 ١٦٠,٥٠٨ 9/11  

* امور اقتصادي و داراییوزارت     6
 

  
6,243 17,558 16,850 575 13,123 6,658 ٦١,٠٠٧ 5/4  

 توانیر  7
 

2,674 90 4,671 6,915 21,950 88,635 51,601 ١٧٦,٥٣٧ 1/13  
 ملی نفت ایران  8

  
14,264 1,047 14,427 752 9,891 38,080 ٧٨,٤٦١ 8/5  

5/3 ٤٦,٧٦٥ 22,672 6,481 7,983 3,629 3,091 1,660 1,003 247 سازمان گسترش و نوسازي  9  
5/4 ٦٠,٥٨٩ 49,520 5,769 673 3,101 363 590 472 100 ساتکاب  10  
 بازرگانی دولتی ایران  11

  
3,000 1,101 916 31 1,702 4,547 ١١,٢٩٧ 8/0  

 راه آهن جمهوري اسالمی ایران  12
   

32 2,395 948 56 367 ٣,٧٩٨ 3/0  

*راه و شهرسازي وزارت   13
     

2,824 
 

3,150 1,606 ٧,٥٨٠ 6/0  

 سازمان بنادر و کشتیرانی  14
   

1,842 
    ١,٨٤٢ 1/0  

 تولید محصوالت کشاورزي، دامی و منابع طبیعی  15
     

1,588 383 
 ١,٩٧١ 1/0  

 مدیریت منابع آب ایران  16
   

8 1,228 42 10 11 ١,٣٠٠ 1/0  

*صنعت،معدن و تجارتوزارت     17
 

    
968 

  1,395 ٢,٣٦٣ 2/0  

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  18
      

1,136 0 ١,١٣٦ 1/0  
 ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور  19

    
667 

   ٦٦٧ 0 
7/0 ٩,٢٣٨ 8,514 6 10 466 11 115 50 67 سازمان خصوصی سازي  20  

 ملی گاز  21
      

38,754 4 ٣٨,٧٥٨ 9/2  
 34 46 27 شرکت خدمات کشاورزي  22

    440 ٥٤٧ 0 

 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي  23
  

106 
   

46 
 ١٥٢ 0 

  *آمورش و پرورشوزارت    24
  

88 0 
    ٨٨ 0 

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  25
  

2 0 
    ٣ 0 

 عمران و بهسازي شهري ایران  26
      

3,514 1,980 ٥,٤٩٤ 4/0  
 هواپیمائی جمهوري اسالمی ایران  27

     
524 4 6,929 ٧,٤٥٦ 6/0  

 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی  28
      

24 
 ٢٤ 0 

 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  29
      

5.1 2.5 ٨ 0 
 100 ١,٣٤٧,٧٢١ 363,656 323,596 55,436 307,908 79,428 185,421 31,511 764 جمع کل  

  .جموعه وزارتخانه مربوطه می باشداین موارد نشان دهنده ارزش واگذاري آن دسته از شرکتهائی می باشد که در قالب شرکت مادر تخصصی تقسیم بندي نشده، بلکه مستقیماً زیر م*
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  واگذاریها به تفکیک صنعت  -7-1-2

صنعت  23را در  1391لغایت  1384 زمانیت گرفته در بازه بندي، واگذاریهاي صور تفکیکاین 
درصد از واگذاریها در  3/20با اختصاص » اد و محصوالت شیمیاییمو«صنعت . بندي نموده است طبقه

تولید، انتقال و توزیع «درصد و  1/19با » فرآورده هاي نفتی«داراي رتبه اول؛ و  ررسیبازه زمانی مورد ب
  .باشند ا دارا میتفکیک ر درصد رتبه دوم و سوم این 1/16با » برق
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٢٧ 
 

هاي دولتی و متعلق به دولت  سازي در واگذاري سهام شرکت عملکرد سازمان خصوصی): 2-7(جدول شماره 
  )ارزش به میلیارد ریال( 1391لغایت  1384بر اساس صنعت، از سال 

ردیف
 

 صنعت

1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
  1391
 

 جمع کل
درصد از 
 کل

 فرآورده هاي نفتی 1
  

48,222 5,302 40,254 239 155,558 7,575 257,150 19.08 

 32 مواد و محصوالت شیمیایی 2
 

54,977 20,960 109,955 14,570 28,735 44,748 273,977 20.33 

 گروه مخابرات 3
  

14,836 6,192 94,495 
   

115,523 8.57 

 فلزات اساسی 4
 

22,440 40,733 13,367 1,190 4,980 3,692 42,548 128,950 9.57 

5 
بانک ها، موسسات اعتباري و سایر 

   نهادهاي پولی
4,175 17,558 15,608 350 13,123 6,658 57,472 4.26 

 تولید، انتقال و توزیع برق 6
 

0 9 4,500 1,788 21,947 88,635 99,469 216,348 16.05 

 3.47 46,708 21,644 4,680 691 13,665 2,924 3,047 53 5 حمل و نقل 7

 استخراج نفت و گاز 8
  

14,264 
 

2,536 120 9,893 38,084 64,896 4.82 

 1.24 16,700 1,917 183 1,524 8,158 1,289 471 2,928 229 خدمات فنی و مهندسی 9

 استخراج کانه هاي فلزي 10
 

3,608 
 

3,326 5,895 1,035 2,443 28,220 44,527 3.30 

 خودرو و ساخت قطعات 11
 

0 0 540 
 

6,795 238 6,813 14,386 1.07 

 648 2,205 83 983 27 ماشین آالت و تجهیزات 12
 

1,655 759 6,359 0.47 

 بیمه 13
  

2,068 
 

1,242 246   
3,556 0.26 

 ماشین آالت و دستگاههاي برقی 14
 

198 741 12 2,486 2  300 3,739 0.28 

 0.19 2,616 0 8 9 102 794 510 981 214 سیمان، آهک، گچ 15

 محصوالت غذائی و آشامیدنی 16
     

1,588   
1,588 0.12 

 پیمانکاري صنعتی 17
  

383 
  

717 3 861 1,964 0.15 

 ساخت محصوالت فلزي 18
  

274 
  

2   
276 0.02 

 186 74 ساخت وسایل ارتباطی 19
      

260 0.02 

 انبوه سازي، امالك و مستغالت 20
 

30 65 28 
  

3,034 1,980 5,136 0.38 

 سرمایه گذاریهاي مالی 21
  

88 5 
    

92 0.01 

22 
کشاورزي، دامپروري و خدمات 

   وابسته
46 

 
0 0 36 386 25 492 0.04 

 6.31 85,005 62,055 11,332 586 9,885 427 478 59 184 سایر 23

 
 100 1,347,721 363,656 323,596 55,436 307,908 79,428 185,421 31,511 764 جمع کل



و م   د سازمان    ش                                                                                                                                                                                                                                            ١٣٩١   سال  ی سازی   ارش   م   د  :دوم   ی    و ی   ی      ١٣٩١   سازی   سال  سازمان   
 

٢٨ 
 

  :1391عملکرد تفصیلی سال  -1-2- 8

هاي دولتی و متعلق به دولت به شرح  در خصوص واگذاري سهام شرکت 1391عملکرد تفصیلی سال 
  :پیوست این گزارش ارائه شده است) 2(و) 1(جداول شماره 

، وضعیت فروش سهام به بخش خصوصی از طریق بورس، مزایده، )1(جدول پیوست شماره  •
تدریجی، ( مادرتخصصی، حجم واگذاري  تفکیک شرکت، به 1391فرابورس و مذاکره را در سال 

 .کند ارائه می درصد سهام واگذار شده هر شرکت و) ترجیحی و بلوکی

صورت  آگهی فروش سهام به 120، 1391سال ، نشانگر آن است که در )2(جدول پیوست شماره  •
مورد مربوط به روش مزایده،  53و ترجیحی وجود داشته است؛ که ) کشف قیمت(بلوکی، تدریجی 

مورد مربوط به روش  7مورد مربوط به روش فرابورس و  50مورد مربوط به روش بورس،  10
 24ینکه فقط براي سهام هاي آگهی شده جهت واگذاري، به لحاظ ا از شرکت. باشد مذاکره می

  . شرکت متقاضی خرید وجود داشته، لذا مابقی شرکت هاي عرضه شده به فروش نرسیده است

  1391ها، در سال  واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران شرکت -2-2

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

هاي قابل واگذاري، میزان و نحوه واگذاري سهام ترجیحی به  وري شرکت د و با هدف افزایش بهرهکارآم
ن نامه مذکور، فروش سهام ترجیحی به میزان براساس آئی. کارگران، کارکنان و مدیران شرکتها، تعیین شده است

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

. ده ساله مساوي سالیانه بدون پرداخت سود فروش اقساطی، مجاز دانسته شده استصورت اقساط  تماماً به
نفر از کارگران و  20،835، به 1391سازي در راستاي انجام وظایف محوله، در سال  بنابراین سازمان خصوصی

میلیون ریال، به صورت ترجیحی  1،072،837 میلیون سهم به ارزش 680شرکت مورد واگذاري،  31کنان کار
  . واگذار نموده است

هاي مورد واگذاري از  براساس این نوع واگذاري، کارگران، کارکنان و مدیران شرکت الزم به ذکر است
در اولویت (ساله  10هایی همچون؛ برخورداري از یک وام معادل ارزش سهام خریداري شده با اقساط  مزیت
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با (و دریافت سود سالیانه سهام ) تعلق به کارگران، کارکنان و مدیران کسر خواهد شداول این وام از سود سهام م
  .گردند مند می ، بهره)باشد سازي می وجود اینکه این سهام در وثیقه سازمان خصوصی

سازي در واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران در سال  عملکرد سازمان خصوصی
  .خالصه نمود) 2-8(شرح جدول  توان به را می 1391

سازي در واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و  عملکرد سازمان خصوصی): 2- 8(جدول شماره 
  1391ها در سال مدیران شرکت

 ارزش/تعداد واحد شرح

 680،382،535 سهم تعداد سهام واگذار شده

 20،835 نفر اند تعداد کارکنانی که صاحب سهم شده

 32،656 سهم دریافتی کارکنان و مدیرانسرانه 

 1،072،837 میلیون ریال  )به قیمت پایه( ارزش سهام واگذار شده

 51،492،048  ریال  سرانه دریافتی کارکنان و مدیران

  1391لغایت  1380ارزش سهام ترجیحی واگذار شده به کارکنان و مدیران، عملکرد مقایسه اي ): 2-1(ودار شماره نم
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  و مقایسه با سالهاي قبل 1391تحقق اهداف درآمدي قانون بودجه سال  -3-2

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

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

هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 29(ماده ) 2(موضوع تبصره » هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاري
. باید به حساب خزانه واریز شود می، تمام درآمد حاصل از واگذاري 1388قانون اساسی در سال » 44«

اجرا گردیده است و از  1387نامه مذکور، مقررات قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان سال  باتوجه به آیین
  .اجرا شده است قانون اساسی) 44(به بعد مقررات قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  1388سال 

در این خصوص باتوجه به نحوه دریافت و تخصیص درآمدهاي حاصل از واگذاري، بررسی  
هاي  بینی شده در بودجه در مقایسه با ارزش واریزي به خزانه طی سال اي درصد تحقق درآمد پیش مقایسه
  .باشد می) 2-9(، به شرح جدول شماره 1391لغایت  1384
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ها در سال  بینی شده در بودجه براي واگذاري همانطور که در این جدول مشخص شده است درآمد پیش
ارزش مبالغ واریز شده به خزانه توسط سازمان در این راستا  .میلیارد ریال بوده است 65،000، 1391

ق درآمد لذا درصد تحق. میلیارد ریال بوده است 51،937خصوصی سازي در طول این سال، معادل 
که با احتساب سایر واریزیهاي خزانه و  باشد درصد می 80یاد شده سال  بینی شده در بودجه پیش

، میزان درصد تحقق درآمد پیش بینی شده در )میلیارد ریال 62،624(همچنین میزان تهاترهاي انجام یافته 
  .درصد می باشد 96بودجه 

  
  

قق اهداف درآمدي سازي در تح عملکرد سازمان خصوصی):2-9(جدول شماره
  1391لغایت سال  1380از سال  هاحاصل از واگذاري

  سال
  در بودجه بینی شده درآمد پیش

  )میلیارد ریال( 
  ارزش مبالغ واریز شده به خزانه 

  )میلیارد ریال(
درصد تحقق درآمد پیش بینی شده در 

  هاي خزانه بودجه باتوجه به وصولی

1380  1،200  94 8  

1381  6،000  1,013 17  

1382  7،000  2,471 35  

1383  11،000  2,813 26  

1384  5.000  1,537 31  
1385  7.400  1,636 22  
1386  30.000  6,288 21  
1387  30.000  15,015 50  
1388  32،100  19,496 61  
1389  45،000  38,095 85  
1390  45،000  53,596* 119   
1391  65،000  51,937* 80  
  68  193,991  284,700  جمع کل

 7،853همچنین مبالغ  به سایر حسابهاي خزانه و  میلیارد ریال، 1،676میلیارد ریال و  1،654به ترتیب مبالغ 1391و  1390عالوه بر رقم مذکور در سالهاي  *
  .شده استتهاتر  میلیارد ریال، 9،011میلیارد ریال و 
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  و مقایسه با سالهاي قبل 1391تحقق اهداف واگذاري سهام بابت رد دیون دولت در سال  -4-2

هاي دولتی و متعلق به دولت به دستگاههاي طلبکار همچون  هام شرکتمسئولیت واگذاري س
، که قبل از سال ...سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوري، صندوق ذخیره فرهنگیان و 

اي به ریاست معاون اول رئیس جمهور و  به موجب قوانین بودجه سنواتی، بر عهده کمیته ویژه 1386
اقتصادي و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی  متشکل از وزراي امور

و رئیس سازمان مدیریت ) حسب مورد(خانه، سازمان و یا مؤسسه دولتی ذیربط وزارتنیروهاي مسلح و 
انجام این امر . سازي محول گردید به سازمان خصوصی 1386ریزي سابق کشور بوده، از سال  و برنامه

جب شد تا واگذاري سهام بابت رد دیون دولت نیز به طور متمرکز و در کنار انجام امور مربوط به مو
ها،  واگذاري به سایر بخشهاي اقتصادي توسط این سازمان صورت پذیرد و فرآیند شناسایی شرکت

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

عملکرد سازمان خصوصی سازي در تحقق اهداف واگذاري بابت رد دیون ) 2-10(جدول شماره 
  .را نشان می دهد 1391لغایت  1386دولت از سال 
واگذاري بابت رد دیون دولت از سال سازي در تحقق اهداف  سازمان خصوصیعملکرد ):2-10(جدول شماره

  )میلیارد ریالارقام به  ( - 1391لغایت پایان سال  1386
  سال

  ارزش پیش بینی شده در بودجه  بابت رد دیون دولت 
  

هاي انجام یافته بابت رد  ارزش واگذاري
  دیون دولت

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

1386  40،000  27،146 9/67  
1387  12،000  34،451 1/287  

1388  47،000)22،000+25،000(  57،018 3/121  

1389  50،000  _ _ 
1390  195،000*  197،493**  3/101  
1391  335،000  271،083***  9/80  

دیون دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و پیمانکاران، موضوع منابع درآمدي جهت رد  310508و  310507، 310506ارزش مذکور با توجه به ردیف هاي بودجه اي *
موضوع  1390ماده واحده قانون بودجه سال  31البته ذکر این نکته ضروري است که بخشی از تکالیف مربوط به رددیون از جمله تکلیف مربوط به بند . بدست آمده است

  .رددیون دولت به بانک ها، داراي ردیف بودجه اي نمی باشد
  .عی سهام بابت رددیون دولت بوده استمیلیارد ریال، به صورت انتقال غیرقط 119،810گزارش بخشی از این رقم معادل  ارائه این در زمان**

  .عی سهام بابت رددیون دولت بوده استقطیلیارد ریال، به صورت انتقال غیرم 216،736گزارش بخشی از این رقم معادل  در زمان ارائه این ***
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  سازي در راستاي اجراي طرح توزیع سهام عدالت عملکرد سازمان خصوصی - 3
و » تأمین عدالت اجتماعی«منظور  و به» مالکیت عمومی توسعه و گسترش«طرح توزیع سهام عدالت در راستاي 

آغاز گردید و پس از آن به » توزیع سهام عدالت«نامه اجرایی  ؛ و براساس آئین1385در سال » فقرزدایی«
اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون ) 38(تا ) 34(عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه در مواد 

مطابق مواد مذکور دولت مجاز گردیده است تا در اجراي . اجرا گذاشته شده است، به »قانون اساسی) 44(
مجموع ارزش %) 40(سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تا چهل درصد 

دهک پایین ) 6(این قانون را به شش ) 2(ماده ) 2(سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه 
در مورد دو دهک پایین درآمدي با اولویت روستانشینان و عشایر، سهام با . ي جامعه واگذار نمایددرآمد

گردد ولی در مورد چهار دهک بعدي،  تخفیف و با دوره تقسیط ده ساله واگذار می%) 50(پنجاه درصد 
   1.حسب مورد، واگذاري به صورت تقسیط ده ساله امکان پذیر است

سازمان خصوصی سازي که مسئولیت اجراي طرح یاد شده را بر عهده داشته است، اقدامات وسیع و 
واگذاري «، »سازي سهام قابل واگذاري آماده«، »شناسایی مشموالن طرح«گسترده اي را به منظور 

 يگذارهیسرما يبه شرکتهامذکور در قالب طرح  يمشمول واگذار يانتقال سهام شرکتها«، »سهام
فراهم کردن «، »توزیع سود سهام«، »طرح نیو انتقال سهام به مشمول يجهت واگذار ،یتاناس
فراهم سازي بستر ورود به «، »در بورس یاستان يگذار هیسرما يشرکتها رشیپذ يالزم برا داتیتمه

افزایش تعداد شرکتهاي موجود در سبد سهام «، »بورس اغلب شرکتهاي واگذار شده در قالب طرح مذکور
واریز سود شرکتهاي سرمایه پذیر موجود «و » تشکیل کانون شرکتهاي سرمایه گذاري سهام عدالت«، »عدالت

به منظور در این بخش از گزارش . به عمل آورده است ،»در پورتفوي سهام عدالت به حساب خزانه
  .ه می گردداقدامات انجام یافته در خصوص طرح مذکور ارائآشنایی بیشتر با عملکرد طرح یاد شده، 

                                                
هیأت  28/8/1385هـ مورخ  36254ت /104159مصوبه شماره ) 11(دهک پایین درآمدي با توجه به ماده  6فروش اقساطی سهام عدالت به  -  ١

  .وزیران، شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود
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  اقدامات انجام یافته در راستاي شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت -1-3

موضوع تکلیف » قانون اساسی) 44(ل اجراي سیاستهاي کلی اص«قانون ) 34(ماده ) 3(توجه به تبصره با 
هاي علمی و و کار با ساز» توزیع سهام عدالت«امور اقتصادي و دارائی براي شناسایی افراد مشمول طرح 

اجتماعی و فراهم آوردن شرایط واگذاري سهام به مشموالن؛ و رفاه  و تعاون، کاردقیق با همکاري وزارت 
توسط وزیر امور اقتصادي و دارائی براي تسهیل در  1389با عنایت به ابالغ دستورالعمل مربوطه در سال 

-نبوده» سهام عدالت«ول طرح توزیع مشماجراي حکم این تبصره و به منظور شناسایی اقشاري که تاکنون 

و واگذاري  یین درآمدي جامعه به اتمام رسیده؛دهک پا) 6(فرآیند شناسایی شش  1391تا پایان سال  اند؛
 30نفر از مشموالن سهام عدالت از طریق  45،000،000مرحله و به منظور شناسایی ) 18(سهام عدالت در 

نفرسهامدار  40،000،000قرار گرفت و از تعداد مذکور بیش از شرکت سرمایه گذاري استانی مورد اجرا 
  .اندقطعی شده

نیز به عنوان  خانوار کارگر فصلی و ساختمانی 2،300،000 شایان ذکر است عالوه بر موارد مذکورالبته 
حدود  ،نفر  5/3با توجه به بعد خانوار معادل که ند شناسائی شد نوزدهمین گروه مشموالن طرح یاد شده

انجام  1392تکمیل فرآیند شناسایی این گروه، طی سال . مشموالن جدید شناسایی گردید نفر  8،050،000
  .خواهد شد

  شناسایی مشموالن مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت -3- 1-1

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

 ،مشموالن طرح شهیدرجائی •

 ،مددجویان کمیته امداد  •

 ، وبهزیستیسازمان و مددجویان  •

 .رزمندگان فاقد شغل •

  :در دو بخش مورد شناسایی قرار گرفتند
 نفـر  4،529،463 نفـر،  4،981،514نامـه میـان    در بخش اول پس از صدور و توزیع دعوت  •

ه و آنان با مراجعه به شرکتهاي تعاونی عدالت شهرستانی به عضـویت ایـن تعاونیهـا درآمـد    
 . شده اند ثبت نام
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از بقیه مشموالن این گروه، ثبـت نـام بـه     1391در بخش تکمیلی این مرحله، تا پایان سال   •
نفر دعوتنامه صادر شد که تا پایـان سـال مـذکور تعـداد      3،558،537عمل آمد و براي تعداد

  .اند از آنان با مراجعه و ثبت نام نموده نفر 3،094،717

 ن مرحله دوم طرح توزیع سهام عدالتشناسایی مشموال -2-1-3

، مشمول دریافت روستائیان و عشایر فاقد شغل و درآمددر مرحله دوم طرح توزیع سهام عدالت، 
به منظور انجام این امر شناسایی مشموالن در دو بخش در دستور کار قرار گرفت، که در . سهام شدند

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

نامه انجام شد کـه منجـر بـه ثبـت نـام       دعوت 5،605،805بخش اول کار با صدور و توزیع  •
 .هاي عدالت شهرستانی گردید در تعاونی نفر 5،548،844

نامه دنبال گردید که منجـر بـه    دعوت 11،607،537بخش دوم کار با صدور و توزیع بیش از  •
 .1هاي عدالت شهرستانی گردید در تعاونی نفر 11،213،062ثبت نام 

 شناسایی مشموالن مرحله سوم طرح توزیع سهام عدالت- 3-1-3

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

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

نامه انجام پذیرفت که منجر به ثبت نام  دعوت 12،949،504بخش اول با صدور و توزیع  •
 .هاي عدالت شهرستانی گردید یدر تعاون نفر 12،316،755

نامه دنبال گردید که منجر به ثبت  دعوت 1،671،793بخش دوم با صدور و توزیع بیش از  •
 .هاي عدالت شهرستانی گردید در تعاونی نفر 1،365،647نام 

                                                
درصدي می باشند و هر یک  50طرح توزیع سهام عدالت، مشمول تخفیف قانونی ) در بخش اول و در بخش تکمیلی(مشموالن مرحله اول و دوم -1

درصد تخفیف در بهـاي سـهام    50هاي تعاونی و ثبت نام نهایی مشمول از افراد مزبور که داراي دعوتنامه سهام عدالت بوده اند، با مراجعه به شرکت
  .واگذار شده گردیده اند
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 شناسایی مشموالن مرحله چهارم طرح توزیع سهام عدالت 1-3- 4

جانبازان ، )داشه انوالدین، فرزندان و همسر(ایثارگران در مرحله چهارم طرح توزیع سهام عدالت، 
نامه صادر  دعوت 1،334،991عنوان جامعه هدف مورد شناسایی قرار گرفتند؛ که در این  به و آزادگان

  .هاي عدالت شهرستانی گردید در تعاونینفر  1،280،871شد که منجر به ثبت نام 

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

که بر اساس مصوبات ستاد مرکزي، توزیع سهام عدالت بین آنان رآمدي این مرحله شامل اقشار کم د
نفر شامل  290،688براي در مجموع ، 1391و تا پایان سال  انجام شده یا در حال انجام می باشد

با مراجعه به شرکتهاي تعاونی شهرستانی ثبت  نفر 239،408و تعداد هاي زیر دعوتنامه صادر گروه
  :اند که شامل گروههاي ذیل می باشند نام شده

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

 ،خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها: مرحله ششم •

 ،طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور :مرحله هفتم •

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

 ، وکارکنان ستاد هاي نماز جمعه :مرحله نهم •

 .خبرنگاران :مرحله دهم •

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

نفر شامل  3،183،957که شامل  گروههاي عمومی می باشد، براي  مراحل یازده تا نوزدهمدر 
با مراجعه به شرکتهاي تعاونی  نفر 2،313،518تعداد در مجموع و گروههاي زیر دعوتنامه صادر 

  :سایر گروهها شامل موارد ذیل می باشند. اند شهرستانی ثبت نام شده

 ،امرشناسایی و واگذاري سهام عدالتکارکنان نهادهاي دست اندر کار : مرحله یازدهم •

 ،قالیبافان: مرحله دوازدهم •

 ،فعاالن قرآنی :مرحله سیزدهم •



م   د سازمان  و ی سازی   ارش   ش                                                                                                                                                                                                                                                                                     ١٣٩١   سال    م   د  :دوم   ی    و ی   ی      ١٣٩١   سازی   سال  سازمان   
 

٣٧ 
 

 ه،شد آزادمددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان  :مرحله چهاردهم •

 ،زنان سرپرست خانوار بی بضاعت: مرحله پانزدهم •

 ،مددجویان و کارکنان موسسات خیریه: مرحله شانزدهم •

 ،تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري :هفدهممرحله  •

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

 .یو ساختمان یکارگران فصل :مرحله نوزدهم •

باشند که در ر می خانوا 3،300،000شامل ) کارگران فصلی و ساختمانی() 19(ثبت نام مشموالن گروه 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی ثبت نام اینترنتی نموده اند که پس از پاالیش توسط  پایگاه اطالعات وزارت

. سهام عدالت تشخیص داده شدند خانوار واجد شرایط دریافت 2،300،000خصوصی سازي تعداد سازمان 
مجدد و بررسی  یادشده وزارتمشمول طرح توزیع سهام عدالت براي ي خانوارهاپس از ارسال اطالعات 

 5/3با احتساب بعد خانوار (خانوار  2،050،000 حدودآوري اطالعات اخذ مجوز و صدور فرم جمعآنها، 
خالصه اطالعات مرتبط با شناسایی کارگران فصلی و ساختمانی در جدول . انجام می باشددر مرحله ) نفر

  .، قابل مالحظه است)1-3(

 1391کارگران فصلی و ساختمانی تا پایان سال ایی عملکرد شناس): 3-1(جدول 

  تعداد  عنوان  تعداد  عنوان
 2،329،300 تعداد فرمهاي اولیه ارسالی  31 تعداد استانهایی که فرم اولیه دریافت نموده اند

تعداد استانهایی که فرمهاي تکمیل شده را تحویل 
 داده اند

 1،066،619 تعداد فرمهاي تکمیل شده تحویلی  22

تعداد استانهایی که دعوتنامه براي آنها ارسال شده 
 است

6  
تعداد دعوتنامه هاي صادر و 

 ارسال شده
198،545 

  

نیز ) یو ساختمان یکارگران فصل(در خصوص شناسایی و اعطاي سهام عدالت به مشمولین مرحله نوزدهم 
  :اقداماتی به شرح ذیل صورت پذیرفته است
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تعاون، کار و رفاه   با مسئولیت  یو ساختمان یو ثبت نام کارگران فصل ییشروع شناسا •
  .1389در سال  یاجتماع

فصلی و ساختمانی  انکارگر خانوار مربوط به 3،300،000ثبت نام اولیه حدود شناسایی و  •
  . سازي به سازمان خصوصیآنها تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معرفی   توسط 

 2،300،000تأیید تعداد  تیمذکور و در نها  از  یافتیاطالعات در آمار و شیو پاال یبررس •
  1390تا پایان سال  توسط سازمان خصوصی سازي سهام عدالت افتیدر طیخانوار واجد شرا

مشموالن کارگران فصلی و  نفر 8,050,000 اضافه شدن مشموالن سهام عدالت با افزودن تعداد •
 ساختمانی

فصلی و  واگذاري سهام عدالت به کارگران قبلی جهتف تعیین شده عدم تکافوي سق  •
 حداقل یک دهک دیگر به شش دهک قبلی ساختمانی، پیگیري و تکمیل مراحل قانونی افزایش

 .1391تا پایان سال 

 .پیش بینی سبد سهام جدید •

، براي 1391هاي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت تا پایان سال  در مجموع و به موجب مصوبه
نفر از مشموالن سهام عدالت دعوتنامه صادر و توزیع شده است که از تعداد مذکور  45،184،306
  .نفر سهامدار قطعی شناسایی گردید 40،514،025اند و  نفر ثبت نام شده 41،902،285

ر و مراحل انجام کاخالصه اطالعات مرتبط با شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت، جامعه هدف 
  .، قابل مالحظه است)3-2(و جدول ) 3-2(و ) 3-1(به شرح نمودارهاي 
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  1391سال تا پایان  طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک مراحل مختلف طرح و ثبت نام شده تعداد مشموالن شناسایی شده ):3-1(نمودار 

  

 1391تا پایان سال  شناسایی مشموالن تفکیک وضعیتتعداد مشموالن شناسایی شده طرح توزیع سهام عدالت به  ):3-2(نمودار 
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   1391 وضعیت شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک جامعه هدف و مراحل انجام کار تا پایان سال): 3-2(جدول شماره 

 ردیف
مرحله 
 اقدام

 بخش
سال 
 اقدام

 تعداد ثبت نام شده صدور دعوتنامه  مشموالن

 اول 1
 1385 اول

 رزمندگان فاقد شغل–مددجویان کمیته امداد و بهزیستی –مشموالن طرح شهیدرجائی
4،981،514 4،529،463 

 3،094،717 3،558،537 1387 تکمیلی

 7،624،180 8،540،051 مجموع

 دوم 2
 5،548،844 5،605،805 روستائیان و عشایر فاقد شغل و کم درآمد 1386 اول

 11،213،062 11،607،537 روستائیان و عشایرکلیه  1387 تکمیلی

 16،761،906 17،213،342 مجموع

 سوم 3
شاغلین دستگاههاي اجرایی  ، بازنشستگان کشوري ، لشگري ، تأمین اجتماعی و کارکنان  1386 اول

 شاغل شهرداریها

12،949،504 12،316،755 

 1،365،647 1،671،793 1387-8 تکمیلی

 13،682،402 12،621،297 مجموع

 1،280،871 1،334،991 جانبازان  و آزادگان –والدین ، فرزندان و همسر شهید : ایثارگران  1387 - چهارم 4

5 

سایر 
 گروهها

 6،868 8،273 )مشمول قانون کار( زنان کارگر سرپرست خانوار  1387  

 30،959 33،568 خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها 1387 6

 174،716 181،669 طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور 1387 7

 11،562 47،474 )هموفیلی ، ام اس ، تاالسمی و دیالیزي (بیماران خاص  1387 8

 7،106 8،620 کارکنان ستاد هاي نماز جمعه 1387 9

 8،197 11،064 خبرنگاران 1387 10

 239،408 290،668 مجموع

11 

 گروههاي
 عمومی

 11،626 کارکنان نهادهاي دست اندر کار امرشناسایی و واگذاري سهام عدالت 1387  

2،313،518 

 892،823 قالیبافان 1388 12

 6،517 فعاالن قرآنی 1388 13

 74،603 مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان   آزاد  شده 1388 14

 312،200 بی بضاعت زنان سرپرست خانوار 1388 15

 8,734 مددجویان و کارکنان موسسات خیریه 1388 16

 تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري  1389-1388 17
1،877،454 

18 1389-1388 
افرادکم درآمدي که در مراحل قبلی مشمول نشده اندازجمله خوداظهاران و 

 درخواستهاي مردمی

  و ساختمانیکارگران فصلی   1389-1391  19
واجد شرایط الزم براي اخذ  1391خانوار تا پایان سال  2،321،559حدود 

مجوز و صدور فرم جمع آوري اطالعات شده اند، که در جمع کل 
  .محاسبه نشده اند

 2،313،518 3،183،957 مجموع

  41،902،285 45،184،306 جمع کل
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  1391تا پایان سال » طرح توزیع سهام عدالت«شرکتهاي واگذار شده در قالب  -2-3

مصـوبات   بـر مبنـاي   »سهام عدالتطرح توزیع «قابل واگذاري در قالب فهرست و درصد سهام شرکتهاي 
در این خصوص مهمترین اقدامات صـورت  . تعیین گردیده استتوزیع سهام عدالت دولت و ستاد مرکزي 

  : گرفته به شرح ذیل می باشد

درصـد از   40قـانون اساسـی، حـدود    ) 44(هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست) 34( به ماده با استناد •
مجموع ارزش سهام بنگاههاي فعال در صنایع مختلف کشور طی چنـد مرحلـه بـه طـرح واگـذاري      

شرکت و در مرحله دوم سـهام  ) 14(در این راستا در مرحله اول . سهام عدالت تخصیص یافته است
همچنین در مرحله سوم ضـمن افـزایش درصـد سـهام     . دالت گردیدشرکت وارد سبد سهام ع) 36(

شرکت دولتـی دیگـر نیـز بـه سـبد سـهام       ) 6(شرکت از شرکتهاي مراحل قبل، ) 8(قابل تخصیص 
شـرکت   56عدالت اضافه شده است؛ و تا این مرحله مجموع تعداد شرکتهاي سبد سهام عدالت بـه  

ایجاد شده و در نهایـت   سبد مذکوربراساس مصوبات هیأت وزیرا ن تغییراتی در  البته .رسیده است
الزم به ذکـر اسـت سـهم شـرکتهاي     . رسیده استشرکت  62به  سبد تهاي موجود در آنداد شرکتع

در سـبد سـهام   . مربوط به صنایع نفتی و پتروشیمی بیشتر از سایر صنایع در سبد مـذکور مـی باشـد   
 :به شرح زیر می باشدده تغییرات ایجاد ش عدالت

غلـه  «، »توزیع گاز ایـران «، »پاالیش نفت اصفهان«، »بیمه دانا« ، »نفت تهران شیپاال« هايشرکت_
تولیـد بـرق   «و » سرمایه گذاري صنایع بـرق و آب صـبا  «، »و خدمات بازرگانی مناطق پنج گانه

  .)شرکت 11( قبلی اضافه گردید هايشرکتبه » شیروان

تولیـد نیـروي   « ،»نفت شـازند اراك  شیپاال« ،»نفت آبادان شیپاال«، »ملی گاز ایران«شرکتهاي _
  ).شرکت 5(حذف گردید» تولید نیروي برق بیستون«و » برق سبز منجیل

 30و بعـداً   ش یافتدرصد کاه 30درصد به  40از » هواپیمایی جمهوري ایران«سهام شرکت _
  .درصد افزایش یافت 40درصد به 

فهرست شرکتهاي واگذار شده در قالب طـرح توزیـع   ) 3-3(در جدول شماره الزم به ذکر است 
   .ه شده استواگذاري شرکتها نیز می باشد، ارائسهام عدالت که در برگیرنده درصد 
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ده در قالـب طـرح توزیـع    با اقدامات انجام شده در خصوص تعیین و تکمیل شرکتهاي واگـذار شـ   •
 ورديبـرآ  بـه ارزش شـرکت   62 یـا بخشـی از سـهام تعـداد     ، کل1391ل تا پایان سا سهام عدالت

از مشموالن سهام عدالت مشخص شده میلیون  45مندي حدود ه منظور بهر بهمیلیارد ریال  444،313
بـه صـورت قطعـی تعیـین      شرکت 46الزم به ذکر است طی دوره مورد بررسی ارزش سهام . است

 .به سال بعد موکول شدشرکت  16قیمت گذاري سهام و قیمت شد 

ایجاد پرتفوي قوي سهام عدالت نشان دهنده اقدامات کارشناسی فراوان و دغدغـه مسـئولین امـر و     •
شش دهـک  (براي افراد مشمول در این طرح در راستاي اجراي طرح مذکور تالش کارگزاران نظام 

ي ایجـاد درآمـد و   بوده که از یک سو بستر مناسـبی بـرا  ) از پایین ترین دهک هاي درآمدي جامعه
، فـراهم  تر از استاندارهاي زندگی به سر می برنـد ثروت براي قشري که به هردلیل در سطحی پائین

گام مهمـی در کـاهش    ،و از سوي دیگر با واگذاري کامل بنگاههاي دولتی به مشمولین طرح نموده
 . داردر میتصدیگري دولت و کاهش هزینه هاي دولتی ب
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  1391فهرست  شرکتهاي واگذار شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت، دربرگیرنده درصد واگذاري تا پایان سال ): 3-3(جدول  شماره 
درصد   نام شرکت ردیف

 واگذاري
درصد   نام شرکت ردیف تعداد سهام 

 واگذاري
درصد   نام شرکت ردیف تعداد سهام

 واگذاري
 تعداد سهام

 9،929،099،883 30 بانک ملت 47 .از سبد حذف گردید پاالیش نفت شازند اراك 24 113،753،637 46 پارس سوئیچ  1

 140,285,750 25 پست بانک 48 1،664،903،240 40 پاالیش نفت اصفهان 25 285,969,640  49 سابیرساختمان سد و تاسیسات آبیاري  2

 780,000 40 دخانیات ایران 49 776،842،200 40 پاالیش نفت تبریز 26 50,446 42 )مشانیر(خدمات مهندسی برق  3

 227،983،947 23 گذاري توسعه صنعتی ایران سرمایه 50 13،822،561 40 ملی پخش فرآوردههاي نفتی 27 52،190،999 31 نیرو ترانس 4

 134،999،972 5  سرمایه گذاري رنا 51 57،999،909 29 حمل و نقل پتروشیمی 28 21،375 21 شهر صنعتی کاوه 5

 135،714،290  7 مگاموتور 52 9،915،445،576 40 هلدینگ خلیج فارس 29 185,250 29 شهر صنعتی رشت 6

 3,930,900,000 30 پتروشیمی بندر امام  53 500,000,000  10 پتروشیمی شهید تندگویان  30 857,917 23 شهر صنعتی البرز 7

 13،822561 30 ملی حفاري ایران 54 720,000,000 15 پتروشیمی جم  31 2،557،031،945 26 )مپنا(مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران   8

 4،887،498 40 پایانه هاي صادراتی مواد نفتی 55 1,200,000,000 30 پتروشیمی مارون  32 187،499،668 50 سیمان داراب 9

 5،471،314،160 40 شرکت توزیع گاز ایران 56 150،000،000 30 پتروشیمی بیستون  33 193،799،950 34 سیمان دشستستان 10

  21،490،000  35  کارخانجات مخابراتی ایران  57 750,000,000 30 پتروشیمی فجر  34 750،923،783 39 فوالد آلیاژي ایران 11
  7،722،974  95  1غله و خدمات بازرگانی منطقه   58 108,000,000 30 پتروشیمی خوزستان  35 7،789،433،200 30 فوالد مبارکه اصفهان 12
  2،384،733  95  2غله و خدمات بازرگانی منطقه   59   498,200,000 10 پتروشیمی تبریز  36 6،414،289،763 37  ملی صنایع مس ایران 13
  2،038  95  3غله و خدمات بازرگانی منطقه   60 12,300,000 30 پتروشیمی ارومیه  37 1،242،299،983 21 چادرملو 14
  432،725  95  4غله و خدمات بازرگانی منطقه   61 150,000,000 30 پتروشیمی بوعلی سینا 38 653،999،974 11 گل گهر 15
  219،891  95  5غله و خدمات بازرگانی منطقه  62 5,520,000,000 40 پاالیش نفت بندر عباس 39 182،225،085 30 ایرالکو- آلومینیوم ایران 16
  65  49.99  سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا 63 457,368,640 40 پاالیش نفت الوان 40 657,600,000 30 فوالد خوزستان 17
  218،500،000  100  تولید برق شیروان  64 9،162،456،760 40 بانک صادرات ایران 41 103،999،999 1 سایپا   18

  از سبد حذف گردید  تولید نیروي برق بیستون  65 6،999،999،894 40 بانک تجارت 42 88،199،990 1 خودروایران  19
  از سبد حذف گردید  تولید نیروي برق سبز منجیل  66 1,562,874,000 40 )هما(هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران 43 55،098،000 90 پاالیش نفت تهران 20
  57،890،410  55  بیمه دانا  67 2،399،999،988 24 کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران 44 411,019,440 40 پاالیش نفت شیراز 21

       .از سبد حذف گردید ملی گاز ایران 45 53،951،440 40 پاالیش نفت کرمانشاه 22
      9,174,731,130 20 مخابرات ایران 46 .از سبد حذف گردید پاالیش نفت آبادان 23
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گذاري  ه طور مستقیم بین شرکتهاي سرمایه، ب»توزیع سهام عدالت«به طرح  واگذارشدهتقسیم سهام  -3-3
  استانی

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

سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصـی سـازي خواهـد بـود و متناسـب بـا کسـر         .1داستانی واگذار شو
 50عـالوه بـر تخفیـف     1391تا پایان سال . تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می گردد

میلیارد ریال بـه عنـوان اقسـاط     24،674به دو دهک اول، مبلغ » سهام عدالت«درصدي در بهاي واگذاري 
درصد تخفیـف و اقسـاط واریـزي بـه حسـاب       50ه واریز شده است و به اندازه مجموع به حساب خزان

  .2خزانه، سهام عدالت از وثیقه آزادشده است

و با  »یقانون اساس) 44(اصل  یکل ياستهایس ياجرا«قانون ) 35(ماده  يمطابق مفاد قانون نحوه اجرا
و  رییتغ يبه بورس، اقدامات الزم برا یاستان يگذار هیسرما يورود شرکتها یتخصص تهیکم لیتشک
 »عام یسهام يگذار هیشرکت سرما«به صورت  شرکتهاي مذکور تیو ادامه فعال دیاساسنامۀ جد بیتصو

 22تعداد اساسنامه شرکت سرمایه گذاري استانی،  30از  ،1391تا پایان سال که  يبه نحو ،دهیانجام گرد
که البته تا پایان سال مذکور (اق بهادار به ثبت رسیدند اور شرکت سرمایه گذاري نزد سازمان بورس و

شرکت دیگر و همچنین پیگیري  8پیگیري ثبت و پذیرش  و )شرکت مورد پذیرش قرار گرفته استیک 
  .صورت پذیرفتشرکت یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  21جهت پذیرش 

  شرکتهاي سرمایه گذاري سهام عدالت کانونتوسط » استانیشرکتهاي سرمایه گذاري «نظارت بر  -4-3
اجراي سیاستهاي «قانون ) 38(تا ) 34(موضوع مواد » سهام عدالت«نامه اجرایی آیین ) 8(به موجب ماده 

، به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شرکتهاي سرمایه گذاري استانی »قانون اساسی) 44(کلی اصل 
                                                

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

آیین نامه اجرایی سهام عدالت، در سال ) 4(ماده ) 1(و تصفیه آن موضوع تبصره » کارگزاري سهام عدالت«زم به ذکر است انحالل شرکت ال -  2
) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون ) 38(تا ) 34(موضوع مواد  »سهام عدالت«آیین نامه اجرایی ) 4(و مطابق ماده انجام یافته است  1388

تا با عقد قرارداد الزم، » شرکتهاي سرمایه گذاري استانی«به » کارگزاري سهام عدالت«، در خصوص انتقال سهام در اختیار شرکت »قانون اساسی
» شرکتهاي سرمایه گذاري استانی«به » سهام عدالت«نقل و انتقال سهام و واگذاري مستقیم  1390اقدام شده است و تا پایان سال  1389پایان سال 

  .صورت گرفته است
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امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع ) مردم نهاد سازمان(توانند از طریق تشکیل کانون  می
شرکتهاي «در این خصوص با توجه به تشکیل کانون . عمومی شرکتهاي واگذار شده را اعمال نمایند

و ثبت رسمی آن  1389در سال » گذاري استانیشرکتهاي سرمایه«توسط » سرمایه گذاري سهام عدالت
 ریپذهیسرما ينظارت بر شرکتها، 1390غیر تجاري، در سال  در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات

در سال  .گردیدشده انجام  ادی يبه شرکتها یاعزام رانینفر مد 175حدود  لهیتوسط کانون مذکور بوس
به  یاعزام رانینفر مد 182حدود  لهیتوسط کانون مذکور بوس ریپذهیسرما ينظارت بر شرکتها 1391
  .گردیدشده انجام  ادی يشرکتها

   میان مشموالن طرح توزیع سهام عدالت شرکتهاي سرمایه پذیر توزیع سود سهام - 5-3

بر بوده است که پس از شناسایی مشموالن طرح، بر  فرآیند توزیع سود سهام فرآیندي پیچیده و زمان
، قابلیت اساس انطباق تعداد مشموالن ثبت نام شده و تعداد مشموالن ابالغ شده در تمام استانهاي کشور

  .فتانجام یا

، مطالبات دولت بابت اقساط سهام، می بایست »توزیع سهام عدالت«آئین نامه اجرایی ) 6(به موجب ماده 
فقط سود سالهاي  1390تا پایان سال بنابراین . داي واگذار شده تسویه شواز محل سود ساالنه شرکته

قانون ) 100(ه ماد) 1(مطابق تبصره زیرا . سهام عدالت بین مشموالن توزیع شده است 1386و  1385
هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط پرداخت ، 1389دي ماه سال  15مصوب  برنامه پنجم توسعه

ازپرداخت مطالبات دولت بابت اقساط سهام براین اساس و به منظور ب. سر رسید شده ممنوع می باشد
ت و پس از آن بین مشموالن سهام عدال 1387واگذار شده، سود سهام عدالت مربوط به سالهاي مالی 

تا زمان تسویه کامل مطالبات دولت و تا سقف اقساط سررسید شده، سود سهام  توزیع نشده است و
دارندگان سهام عدالت توزیع گردد و سودي بین  میدولت به حساب خزانه واریز  مطالباتبابت عدالت 

  .گرددمی ن
به ترتیب نشان دهنده وضعیت سود حاصل از عملکرد شرکتهاي سرمایه ) 3-5(و ) 3-4(جداول شماره 

و وضعیت تسویه بدهی مشمولین طرح یاد شده  1391لغایت پایان سال  1385پذیر سهام عدالت از سال 
  .سال مذکور می باشد پایان تاو سهام قابل آزادسازي 
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وضعیت سود حاصل از عملکرد شرکتهاي سرمایه پذیر سهام عدالت و تخصیص هاي آن از  :)3- 4(جدول شماره 
  )ارقام به میلیارد ریال( 1391لغایت پایان سال  1385سال 

سود مصوب  مجامع عمومی 
  )براي سهام عدالت(شرکتها 

واریزي به خزانه 
  به عنوان قسط

سود از مانده طلب 
  شرکتهاي سرمایه پذیر

مشارکت در افزایش سرمایه 
  شرکتهاي سرمایه پذیر

پرداختی به مشمولین 
  طرح

139،469  82،190  23،699  20،585  13،840  
گذاري در آن به دلیل سود حاصل از سپرده و تخصیص اختالف اندك در سود مصوبدر خصوص جدول فوق الزم به ذکر است 

  .عدالت و هزینه هاي اجراي طرح استکارگزاریهاي سهام 
  

  29/12/1391تا تاریخ  سهام قابل آزادسازيسهام عدالت و  تسویه بدهی مشمولینوضعیت  :)3-5(جدول شماره 
مبلغ 
  واگذاري

تخفیفات 
دهکهاي اول و 
  دوم

مانده 
تخفیفات 
  اعمال نشده

تخفیفات 
اعمال 
  شده

اقساط سر رسید 
شده تا پایان سال 

1391  

 واریز به
خزانه بابت 
  قسط

جمع پرداختی به خزانه 
و تخفیفات اعمال شده 
  متناسب با آن

میانگین درصد 
سهام قابل 
  آزادسازي

444،313  75،000  58،857  16،143  91،627  82،190  98،333  13/22  
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 سایر اقدامات -4

  کل کشور 1391اهم اقدامات انجام یافته در راستاي قانون بودجه سال  -1-4

  ماده واحده) 7-8(بند  موضوع ی،هاي دریافت بدهی دولت در چارچوب تأئیدیهتهاتر  ای هیتسو -4- 1-1

تهاتر  ایو  هیتسوکل کشور موضوع  1391ماده واحده قانون بودجه سال  )7- 8(در راستاي اجراي بند 
و صنعت، معدن و  يراه و شهرساز رو،ینفت، ن يخانه هاوزارت تابعه و وابسته  يشرکتهاقانونی  هايیبده

صادي و امور اقتتی با اعالم وزیر مربوطه و تأیید وزارت غیردول یو حقوق یقیتجارت به اشخاص حق
 ،و یا بدهی به سازمان مالیاتی يهمان اشخاص بابت اقساط واگذار یبا بده) سازمان حسابرسی(دارائی 

خانه هاي نفت، نیرو، راه و شهرسازي و وزارت به  13/09/1391چارچوب اجرایی بند یاد شده در تاریخ 
بدهی دولت در این راستا  .ابالغ شد صنعت، معدن و تجارت توسط وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی

   .است تهاتر شده 1391در سال از پیمانکاران مزبور ازمان به پیمانکاران با مطالبات این س )نیرووزارت (

  ماده واحده ) 24-2(بند  ، موضوعشده از محل فروش سهام شرکتها ینیب شیپ يتحقق منابع نقد -2-1-4

میلیارد ریال بوده است و  65،000ها،  بینی شده در بودجه از محل واگذاري درآمد نقدي پیش 1391در سال 
واگذاري سهام دولت در از محل  )درآمد عمومی(حساب خزانه به  يزیمبلغ نقدي واردر طول این مدت 

  :است لیمبلغ فوق شامل اقالم ذ .باشد یم الیر اردیلیم 51،937شرکتهاي دولتی و غیردولتی 
 )میلیارد ریال 5،205( 1391از فروش سال  یناش يمن نقدث •

 )میلیارد ریال 22،058(قبل  يو سالها 1391از فروش سال  یاقساط ناش •

 )میلیارد ریال 24،674(سهام عدالت  عیواگذارشده بابت طرح توز ياز شرکتها یاقساط ناش •

درصد  80به میزان خزانه وصولی هايه در بودجه با توجه به بینی شد درآمد پیش 1391در سال  نیبنابرا
 .محقق گردیده است

 طی دوره مورد بررسی عالوه بر مبلغ مذکور، ضمناً

گذاري به حسابهاي خاص خزانه میلیارد ریال نیز از محل منابع حاصل از وا 1،676ارزشی معادل  •
 .، جهت انتقال به طلبکاران واریز شده است)1143و  1142، 240(
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 مانکاران،یدولت به پ یبا بده ياز واگذار یاز اقساط ناش زین الیر اردیلیم 9،011معادل  یارزش •
 .است دهیتهاتر گرد

و یا قابل  خزانه واریز شدههاي به حساب  1391میلیارد ریال تا پایان سال  62،624جموعاً مبلغ مبنابراین 
 3/96 به هاي خزانهبه حسابهاب هاي خزانه واریزي تحقق هدف میزان  با توجه به این امر. است واریز بوده

  .درصد می رسد

  ماده واحده ) 24-3(بند  ، موضوعتهاتر مطالبات ایو  هیپرداخت، تسو -3-1-4

 ایو  هیپرداخت، تسوموضوع کل کشور  1391سال  ماده واحده قانون بودجه )24- 3(در راستاي اجراي بند 
ارزشی معادل  میلیارد ریال؛ 335،000واگذاري سهام، تا سقف ی دولت از محل و تعهدات قانون ونیتهاتر د

میلیارد ریال از سهام، اموال و یا داراییهاي شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت و یا منابع حاصل از  272،387
در خصوص جزءهاي ذیل بند  .یافته است دیون دولت منتقل شده و یا تخصیص واگذاري آنها، بابت رد

   :است ت زیر انجام شده، اقداما)3-24(

ضوع رددیون دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت وم ،)24-3-4(بند) پ(جزء در راستاي اجراي  •
 2،000تائیدیه سازمان حسابرسی به ارزش  1391ریال، طی سال میلیارد  2،000به میزان ) ره(امام 

دریافت شده ) ره(امام جهت پرداخت بخشی از بدهی به ستاد اجرایی فرمان حضرت  میلیارد ریال
 .است

، با توجه به نتیجه استعالم به عمل آمده از دیوان محاسبات )24- 3- 4(بند ) ث(در راستاي جزء  •
میلیارد ریال سهام بابت  500ارزشی معادل کشور؛ مبنی بر عدم نیاز به تأییدیه سازمان حسابرسی، 

 .ه استاختصاص یافت» شهرداري قم«رددیون دولت به 

سازمان حسابرسی  موضوع رددیون دولت به بانکها، تائیدیه) 24-3-4(بند ) ج(جزء  در راستاي •
 شرکتها جهت واگذاري سهامدارائیها و از  الیر اردیلیم 53،712 ی معادلارزشدریافت شده است و 

 .ه استاختصاص یافت ، به صورت قرارداد جمعیبانکهاي دولتی و غیردولتی به دولت ونیبابت رد د

به میزان  موضوع رددیون دولت به بنیاد شهید و امور ایثارگران) 24- 3- 4(بند ) چ(جزء  در راستاي •
میلیارد ریال دریافت شده و عیناً  21،875، تائیدیه سازمان حسابرسی به ارزش میلیارد ریال 20،000

بنیاد  بهتأدیه بدهیهاي دولت  شرکت قابل واگذاري بابت 8از سبد سهام ارزشی معادل مبلغ تأیید شده 
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شرکت با  5، درصدي از سهام که در راستاي اجراي مصوبه یاد شده به تصویب رسیده است مذکور
واگذار گردید و واگذاري  یدهت دیون قطعی دولت به بنیاد شمیلیارد ریال باب 10،466ارزشی معادل 

 .است بوده جامدر حال ان تا پایان سال مذکور میلیارد ریال 9،524شرکت باقیمانده به ارزش  3سهام 

موضوع پرداخت بخشی از بدهیهاي معوقه و بازسازي و  )24- 3- 4(بند ) خ(در راستاي جزء  •
، مبلغ »هتل هاي هما«میلیارد ریال از محل واگذاري یا فروش  3،000نوسازي ناوگان هوایی به میزان 

ه از حساب سازمان هاي خزانمطابق تأییدیه» هتل هاي هما«میلیارد ریال نقداً از محل فروش  2،000
خاص خزانه واریز شده  و بابت بازسازي و نوسازي ناوگان هوائی به حساب برداشت شده است

 از به درخواستهاي این سازمان براي تسویه بخشی بنا میلیارد ریال نیز 584همچنین مبلغ . است
 .ستبدهیهاي معوق و بازسازي و نوسازي ناوگان هوایی، به حساب یاد شده واریز شده ا

فروش سهام،  ای يواگذاراختصاص منابع حاصل از موضوع ) 24- 3- 4(بند ) ح(در راستاي جزء  •
بابت  رانیا یاسالم يآهن جمهور شرکت راه یو حقوق مال هاییاموال و دارا ریالشرکه و سا سهم

 يانجام شده و اجرا ياز واگذار یمعوقه ناش يهایاز بده یو بازپرداخت بخش يساختار يبازساز
از مبالغ ناشی از واگذاري  ،الیر اردیلیم 2،000به مبلغ خط و ناوگان  يو بهساز يبازساز يطرحها

ارزشی » ه آهنافرهنگی ورزشی ر«و » )باالست(سیسات راه آهن مهندسی ساختمان و تأ«شرکتهاي 
 .به حساب خزانه واریز شده است الیر اردیلمی 145حدود 

دفاع و وزارت میلیارد ریال از دیون و تعهدات  72،288، مبلغ )24- 3- 5(بند ) الف(ر راستاي جزء د •
به موجب قرارداد جمعی  بنابراین. توسط سازمان حسابرسی تأیید شده استپشتیبانی نیروهاي مسلح 

شرکت متعلق به  21، حقوق مالکانه تمام یا بخشی از سهام 28/12/1391مورخ  32845به شماره 
انی نیروهاي مسلح به نمایندگی از دفاع و پشتیب بنیاد تعاون وزارتهاي دولتی به  تدولت یا شرک

  سهام موضوع قرارداد یاد شده به وکالت از طرف . دفاع به عنوان انتقال گیرنده منتقل شدوزارت 
در صورتیکه بنیاد مذکور در زمان عرضه به عنوان یکی از متقاضیان  شود؛ دفاع عرضه میوزارت 

هاي  شرکت نماید و برنده مزایده شود و یا در صورت عرضه سهام شرکتخرید سهام در مزایده 
ها، نقل و انتقال سهام و نیز انتقال اوراق سهام مورد واگذاري  االشاره و عدم وجود تقاضا براي آن فوق

هاي یاد شده عرضه و به فروش  لیکن در صورتیکه سهام بنگاه. پذیرد به نام انتقال گیرنده صورت می
 .شود هاي اقساط به انتقال گیرنده واگذار می ن نقدي و چکبرسد، ثم
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دریافت  رد ریالمیلیا 3،235، تأییدیه سازمان حسابرسی به مبلغ )24- 3- 5(بند ) ب(در راستاي جزء  •
هاي  هیأت وزیران نیروگاه 17/05/1391مورخ  160828/48485براساس مصوبه شماره . شده است

. نیرو تهاتر شد  هاي  میلیارد ریال با بدهی 1،543خوي، گیالن و شهید منتظري اصفهان جمعاً به مبلغ 
منابع حاصل از واگذاري نیروگاه شهید زنبق یزد، بابت  میلیارد ریال از 233ارزشی معادل همچنین 

 .نیرو اختصاص یافته است  ن امطالبات پیمانکار

و  )جزء هاي الف، ب و ت(  »24- 3-4«تائیدیه سازمان حسابرسی براي سایر مصادیق ذیل بندهاي  •
 .دریافت نشد، لذا هیچ اقدامی نیز در این راستا انجام نیافت) جزء هاي پ، ت و ث(» 24- 5-3«

راق او افتیدرموضوع کل کشور  1391قانون بودجه سال ) 24-3(بند  )1(تبصره  ياجرا يدر راستاضمناً 
مجموعه آنها در فهرست  ریز يکه شرکتها یاجرائ يدستگاهها هیاز کل و سایر اسناد مالکیتی بنگاههاسهام 
 افتیاوراق سهام در» 2«و » 1«بنگاه گروه  105، از 1391در سال ، الزم به ذکر است قرار دارند يواگذار
  .است شده

فهرست شرکت هاي قابل واگذاري سال  با توجه به این که نام اکثر شرکت هاي درج شده درهمچنین 
پیگیري براي  ،در سنوات گذشته نیز در فهرست شرکت هاي قابل واگذاري وجود داشته است 1391

لذا برخی از شرکت ها  .پذیرفته استمتعدد در سنوات قبل نیز صورت  دریافت اوراق سهام طی مکاتبات
  .ین سازمان تحویل داده انداوراق سهام عادي یا وثیقه را به ا 12/06/1391 قبل از

 يبه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک مرکز یواگذار شده به صورت کنترل يبنگاهها یاعالم اسام -1-4- 4
  ماده واحده) 24-4(بند  موضوع ،رانیا یاسالم يجمهور

توسط  التیأخذ تسه نیو همچن يجار ریغ يها ییدارا ایبه منظور نظارت بر فروش اموال  1391در سال 
از در چهار نوبت ی واگذار شده به صورت کنترل ي، فهرست شرکتهایصورت کنترل واگذار شده به يها بنگاه
 رانیا یاسالم يجمهور يکشور و بانک مرکز  سازمان ثبت اسناد و امالك به يساز یسازمان خصوص يسو

واگذار شده مجوز الزم را از  يبنگاههابه منظور ارائه خدمت به نهادهاي مذکور مکلفند  .اعالم شده است
مقرر گردیده اسامی بنگاهها در  1391البته الزم به ذکر است از اسفند ماه سال . دننمای افتیسازمان در نیا

  .شود اعالمصورت تغییر، طی مکاتبه اي به صورت مستمر 
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ازمان ثبت اسناد و امالك سکل کشور،  1391در راستاي اجرایی نمودن این بند از قانون بودجه سال  ضمناً
تصرف  ثبت هرگونه دخل و نیو همچن هیاساسنامه، سرما نهیدر زم راتییکشور مکلف است ثبت هرگونه تغ

 یو فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتب دیخر ن،یمزبور از جمله نقل و انتقال، تره يدر اموال شرکتها
به  التیموظف است اعطاء هرگونه تسهنیز  يمرکزبانک همچنین  .انجام دهد يساز یاز سازمان خصوص

 1391ال در سدر این خصوص  .دینما يساز یمذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوص يشرکتها
  :اقدامات زیر انجام شده است

  .مجوز صادر شده است) 5(و  یاساسنامه بررس رییدرخواست تغ) 11( •
  .مورد مجوز صادر شده است) 5(و  افتیدر هیسرما رییدرخواست تغ) 20( •
صادر  زین کنترلی صورت به شده واگذار بنگاههاي برايثابت   ییمورد مجوز فروش دارا) 14( •

  .است دهیگرد
 يها یبا توجه به بررس. قرار گرفته است یمورد بررس التیدرخواست مربوط به اخذ تسه) 25( •

  .صادر شده است التیمجوز اخذ تسه) 7(تعداد  افتهیانجام 
  .صادر شده است دارانیبه نفع خر یضمانت نامه بانکمجوز ) 4( •

قانون اجراي ) 29(موضوع عدم رعایت ماده  مذکور بند لیتبصره ذ ياجرا يدر راستا عالوه بر آن
قانون بودجه مذکور، الزم به ذکر ) 24-3(قانون اساسی در خصوص مصارف بند  )44(سیاستهاي کلی اصل 

  .کل کشور به عمل آمده است يدارخزانه قیاز طرتبصره این در خصوص رعایت مفاد اقدامات الزم است 

براساس نرخ مالیاتی ) سهام کنترلی(حقوق کلیه کارکنان شرکتهاي واگذار شده  محاسبه و پرداخت مالیات -4- 5-1
  ماده واحده) 24-5(قبل از واگذاري، موضوع بند 

 پرداختمحاسبه و کل کشور موضوع  1391ماده واحده قانون بودجه سال ) 24- 5(در راستاي اجراي بند 
الزم  ؛براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاري) سهام کنترلی(حقوق کلیه کارکنان شرکتهاي واگذار شده مالیات 

اقدامات الزم انجام  ،واگذار شده شرکت) 17(الیات حقوق کلیه کارکنان پرداخت مبه ذکر است درخصوص 
  .است شده

  ماده واحده )24-6(بند  ، موضوعقانون بودجه »2«و » 1«پیوست  ولاخارج از جد يفروش شرکتها -4- 6-1

قانون  )2(و ) 1(پیوست عالوه بر واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت مطابق  1391در سال 
، »بم ییغذا عیتوسعه صنا«، »سورا انیتوسعه صنعت ساختمان رهپو«شرکت  28از سهام  يدرصدبودجه، 
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، »دشتستان مانیس« ،»چادرملو یو صنعت یشرکت معدن«، »ترانسفو رانیا« ،»يعمران و مسکن سازان مرکز«
دانه فن آوران صنعت سنگ«، »بتن پارس تفن آوران صنع«، »ملی صنایع مس ایران«، »فوالد مبارکه اصفهان«

هاي سبک سازه«، »ساختمان و خدمات نوساز« ،»غیرصنعتی گاز ایرانخدمات « ،»پتروشیمی کاویان«، »پارس
رینگ چرخ «، »نفت تهران شیپاال« ،»ستونیب یمیپتروش« ،»رانیا ستونیپ يدیتول« ،»فوالدي افق سپاهان

برداري از شبکه بهره«، »فوالد میبد«، »بافت آزادي«، »پاك مایه کرمانشاه«،»آلومینیومی گسترش گام آفرین
عمران و مسکن سازان استان «، »عمران و مسکن سازان استان اردبیل« ،»و زهکشی میناب رود آبیاري

عمران و مسکن سازان استان «، »عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی«، »چهارمحال و بختیاري
زش به ار(» عمران و مسکن سازان استان هرمزگان« و »ران و مسکن سازان استان کردستانعم«، »زنجان
کل کشور  1391قانون بودجه سال  وستیپ) 2(و ) 1(خارج از جداول موضوع گروه ) الیر اردیلیم 1،196

 . ستفروخته شده ا

و یک دستگاه آپارتمان واقع در » سیکل ترکیبی فارس«و »زدیزنبق  دیشه« روگاهین 2متعلق به  یدارائ ضمناً
خارج از  نیز الیر اردیلیم 278به ارزش  »نوسازساختمان و خدمات «شهرك اکباتان مربوط به شرکت 

  .قانون مذکور فروخته شده است وستیپ) 2(و ) 1(جداول موضوع گروه 

 )24-7(بند ، موضوع کل کشور 1390احکام قانون بودجه سال  يدر اجرا يمرتبط با واگذار اتیعمل لیتکم - 7-1-4
  ماده واحده 

انجام  کل کشور موضوع 1391ماده واحده قانون بودجه سال ) 24-7(در راستاي اجراي بند  1391در سال 
، کل کشور 1390احکام قانون بودجه سال  يدر اجرا يمرتبط با واگذار اتیعمل لیاقدامات الزم جهت تکم

 يدر راستا مانکارانیمطالبات پ هیتسو که ظرفیت 310508 يبودجه ا فیبا توجه به رد الزم به ذکر است
 مذکور تیاز ظرف ،تعیین نموده است الیر اردیلیم 80،000مزبور را قانون  )35-الف(و  )33( يبندها

با  تیظرف لیامکان تکم 1391در سال  نیشده است؛ بنابرا یاتیعمل 1390در سال  الیر اردیلیم 23،354
 اردیلیم 335،000سقف  تیبا رعا( وجود داشته است مانکارانیبه پ گرید الیر اردیلیم 56،646 يواگذار

نیروگاه شهید زنبق « 1391این خصوص در سال در . )کل کشور 1391قانون بودجه سال ) 24-3(بند  الیر
کل کشور، بابت رددیون  1390قانون بودجه سال ) 35-الف(میلیارد ریال در راستاي بند  171به ارزش » یزد

  .نیرو به بخش خصوصی واگذار شده استوزارت دولت به وکالت از پیمانکاران 
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) 24-10(بند موضوع ، داري کل کشوربه خزانه  ها ییسهام، سهم الشرکه و اموال و دارا یالیاعالم ارزش ر -1-4- 8
  ماده واحده 

) 24-10(موضوع بند  يهاییسهام، سهم الشرکه و اموال و دارا یالیاعالم ارزش ردر راستاي  1391در سال 
و پرداخت  افتیدر يکل کشور جهت ثبت در حسابها يبه خزانه دارکل کشور  1391قانون بودجه سال 

سهام،  یالیارزش رسازي مان خصوصیساز الزم به ذکر است ،یاد شدهه و صورتحساب عملکرد قانون خزان
کل  1391قانون بودجه سال ) 24(که در اجراي اجزاي ذیربط بند را ی یهاییسهم الشرکه و اموال و دارا

   .به خزانه داري کل کشور ارائه نموده است است،کشور واگذار شده 

ماده ) 24-11(بند ، موضوع وصول سود سهام عدالت از شرکتهاي سرمایه پذیر و سایر شرکتهاي واگذار شده - 1-4- 9
  واحده 

وصول سود سهام عدالت از شرکتهاي سرمایه پذیر و واریز آن به خزانه، همچنین در راستاي  1391در سال 
قانون محاسبات ) 48(اقساط معوق سهام عدالت و سایر شرکتهاي واگذار شده از طریق ماده پیگیري وصول 

  :، اقداماتی به شرح ذیل صورت پذیرفته استعمومی
از شرکتهاي سرمایه پذیر سبد  1390تا  1386میلیارد ریال بابت سود سالهاي مالی  24،674مبلغ  •

  .سهام عدالت وصول و به حساب خزانه واریز شده است
در پایان ه ک انجام شد یاتیبا سازمان امور مال يمکاتبات متعدد زیدرخصوص وصول اقساط معوق ن •

ت توسط سازمان میلیارد ریال چک اقساطی بابت اقساط معوق سهام عدال 19،141مبلغ  1391سال 
  .ه استمذکور وصول شد

سهام سنوات قبل میلیارد ریال از اقساط معوق  6،247 حدود 1391سال  درسازي سازمان خصوصی •
  .عدالت را به صورت نقد و اقساط از بدهکاران دریافت نموده است

شرکتهاي سرمایه پذیر، بسیاري از  ی ها و مکاتبات مکرر انجام شده بابا هماهنگهر چند الزم به ذکر است 
ز شرکتها بدهی خود را اي تعداد لیکن، ندتسویه نمود به شرح فوق الذکرشرکتها سودهاي معوق خود را 

شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی  20/12/1391ابالغیه مورخ توجه به  این راستا با در. ده اندتسویه نکر
سهام با قانون اساسی، سازمان خصوصی سازي به عنوان مسوؤل دریافت سود و اقساط مرتبط ) 44(اصل 

و در صورتی که  اقدام نمایدیز سودهاي یاد شده به خزانه نسبت به دریافت و واراست  هعدالت مکلف شد
رت نپذیرد، این همکاري مناسب با سازمان مزبور مبنی بر پرداخت سود از سوي شرکتهاي سرمایه پذیر صو
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بر این . ور اقتصادي و دارایی از طرق قانونی نسبت به دریافت آنها اقدام نمایدماسازمان با همکاري وزارت 
در و  تشکیل گردید سازماناین با هماهنگی دفاتر و معاونتهاي ذیربط  صول مطالباتکمیته و اساس

ننموداند،  تسویهرا نپرداخته و یا بدهیهاي خود  را سودهاي معوق خودکه خصوص آن دسته از شرکتهایی 
این امر منجر به افزایش مطالبات وصول شده از  .انجام داده استرا  و قانونی مکاتبات و پیگیریهاي قضایی

  .می گردد شرکتهاي سرمایه پذیر

  ماده واحده ) 24-15(بند  در خصوص مفاد ییو دارا يامور اقتصاد تکلیف وزارت -10-1-4

  :سازي نهاده است که شامل موارد زیر می باشدبند مزبور تکالیف متعددي را بر عهده سازمان خصوصی
دعوت  یمورد آگه) 177( ، تعداددر مجامع عمومی بنگاه هاي قابل واگذاريشرکت در خصوص  •

  .تانجام شده اس ستهیو اقدامات با افتیدر یدرصد دولت 50 يسهام باال يدارا يبه مجمع شرکتها
به اداره ثبت  يقابل واگذار يصدور مجوز ثبت صورت جلسات مجامع شرکتهادر خصوص  •

  .اره ثبت شرکتها، انجام شده استمورد مکاتبه با اد )320(، يتجار ریشرکتها و مؤسسات غ
 التیو أخذ تسه يرجاریغ يها ییو فروش دارا دیخر اتیالزم بر عمل يهاکنترل سال مورد نظردر  •

 .است رفتهیدولت است، صورت پذ قهیاز سهام آنها در وث یواگذار شده که بخش يبنگاهها
دریافت و پس از بررسیهاي الزم اساسنامه  رییدرخواست تغ) 11(تعداد  بطوریکه طی دوره مذکور

 افتیدر هیسرما رییدرخواست تغ )20( تعداداز  و صادر شده استدر این خصوص مجوز ) 7(
 . مجوز صادر شده استاز آنها مورد ) 15( درخصوص شده،

 .است دهیصادر گرد زیثابت ن ییمورد مجوز فروش دارا) 12( ،1391سال در  •

الزم  يها یکرده که پس از بررس افتیدر التیدرخواست مجوز اخذ تسه )25(سازمان تعداد  نیا •
 صادرشرکت ) 10(به ، ضمانت نامه بانکی به نفع خریداران و گشایش اعتبار التیمجوز اخذ تسه

  .شده است
در  یدولتریغ یعموم ينهادها یتیاخذ اطالعات سهام مالک ستمیس ياجرا ت،یشفافر منظو به •

 يسهم نهادها شیافزا به آنان در صورت دیسهام جد يمختلف و ممانعت از واگذار يبازارها
ي و در کلیه در آگهی هاي عرضه سهام سازمان خصوصی ساز از سقف مجاز، شیمذکور ب
قانون مذکور، به نهادهاي ) 6(نسبت به ضرورت رعایت سقف موضوع ماده  هاي واگذاريقرارداد

ده نهاد مربوطه قرار این امر به عه و مسئولیت عدم رعایت اطالع رسانی گردیدمی غیر دولتی وعم
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به عمل  توسط این سازمان الزم اتاز، اقدامبدیهی است در صورت تجاوز از سقف مج. داده شد
غیردولتی مقرر گردید آخرین مکاتبات مختلف با کلیه نهادهاي عمومیطی همچنین  .می آید
پذیر  هاي سرمایهل فهرست شرکتهاي تابعه و وابسته شامنهادها و شرکتت سهام مالکیتی آن وضعی

ه به صورت مستمر به ماه ششدر مقاطع زمانی ...م، درصد سهام، میزان سرمایه وبه تفکیک نا
سازي ارسال شود؛ که تاکنون منجر به جمع آوري بانک جامعی در این زمینه سازمان خصوصی 

ونه پایگاه آماري از اندازه بازار کاال و خدمات و سهم هر کدام الزم به ذکر است هیچگ. تنشده اس
این امر با وجود (از بخش هاي دولتی، خصوصی و تعاونی از بازارهاي فوق در کشور وجود ندارد 

، لذا حتی در صورت ارسال اطالعات کامل از )شودتر نیز میبازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی پیچیده
مول به دلیل عدم وجود مقیاس تطبیق، امکان ممانعت از خرید سهام براي کلیه نهادهاي عمومی مش
 . این سازمان میسر نیست

نامه  نیآئ«الزم به ذکر است ، )24-15(بند  آخر حکم مقرر در پارگرافشدن  به منظور اجرائی •
امور اقتصادي  وزارت 19/04/1391مورخ  71310طبق مصوبه شماره  »رهیمد أتیاعضاء ه قیتشو

  .متبوع ابالغ گردیده است وزارتبند توسط وزیر محترم  4و داریی در 

ماده ) 24- 16(بند ، موضوع ثارگرانیو مقررات مربوط به ا نیاز قوانشرکتهاي مشمول واگذاري  تیتبع -11-1-4
  واحده 

شرکتهاي مشمول  تیتبعموضوع ر کشو کل 1391ماده واحده قانون بودجه سال  )24- 16(بند مطابق 
) 123(بند  ،بند ذکر شدهبا م متناظر به ذکر است حکالزم ، ثارگرانیو مقررات مربوط به ا نیاز قوانواگذاري 

کل کشور  1390قانون بودجه سال ) 123(در اجراي بند و می باشد  کل کشور 1390قانون بودجه سال در 
، تعیین نحوه اجراي موضوع رانیوز أتیه 03/11/1390هـ مورخ 47712ت/214227مصوبه شماره و 

تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران توسط شرکتهاي در حال واگذاري، در دستور کار هیأت 
مصوبه مورخ ) 6(، بر اساس بند به این امربا توجه  .عامل سازمان خصوصی سازي قرار گرفت

به صورت  يواگذار يو قراردادها ها یم آگهشده در تما ادیموضوع  دیعامل مقرر گرد أتیه 17/12/1390
شرکتها لحاظ  يگذار متیموضوع در صورت ضرورت در هنگام ق نیواضح و شفاف منعکس گردد و آثار ا

 يشرکتها امسه دارانیکه خر ثارگرانیو مقررات مرتبط به حقوق ا نیقوان تیالبته با توجه به عدم شفاف. شود
و با ابهام فوق در  یموضوع به صورت کل نیآن گردند، درج ا تیملزم به رعا یستیبا یم يمشمول واگذار
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 06/03/1391مورخ جلسه مصوبه ) 2(لذا بر اساس بند . محل اشکال بود يواگذار يها و قراردادها یآگه
و مقررات مربوط به  نیقوان رامونیپ ثارگرانیو امور ا دیشه ادیاز بن يانامه یط دیعامل مقرر گرد أتیه
مورخ  8013/10نامه شماره  یاستعالم گردد که ط يمشمول واگذار يشاغل در شرکتها ثارگرانیا

با توجه . است دهشن افتیدر یشده پاسخ ادی ادیتاکنون از بن کنیل رفته؛یاقدام صورت پذ نیا 20/04/1391
قانون بودجه سال ) 24(بند ) 16(اینکه جزء به عدم پاسخ دهی بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ و با عنایت به 

کشور بوده است، انجام اقدام خاصی توسط سازمان کل 1390قانون بودجه سال ) 123(عیناً تکرار بند  1391
ضمناً ذکر این نکته ضروري است که این . خصوصی سازي در زمینه این جزء قانونی امکان پذیر نبوده است

مجاز به نظارت بر شرکتهاي واگذار شده در این زمینه، طی نی یاد شده صرفاً ناد بندهاي قانوسازمان به است
  .می باشد 1390دوره پس از سال 

تعاون، کار و رفاه  وزارتتکلیف دولت در خصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فوالد به  -12-1-4
  ماده واحده) 59(بند  ، موضوعاجتماعی

انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان قانون بودجه این سال موضوع ) 59(بند  يبه منظور اجرا 1391در سال 
اموال و  انتقال و همچنین )سازمان تأمین اجتماعی(تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت  صنایع فوالد به

) به صورت کلی یا سهام(حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و موسسات وابسته و تابعه 
این به اجتماعی کار و رفاه  ،با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاونبه میزان بدهیها  و کسري صندوق فوالد آنها 

قانون ) 59(و ) 24-3-2(، )24-3-1(و بندهاي  وزیران مطابق مصوبات هیأت الزم به ذکر است ،صندوق
سازمان تأمین به  شرح ذیل به طی سه قرارداد؛ شرکتهاي واگذار شده به صندوق بازنشستگی بودجه مذکور

  :انتقال شده استاجتماعی 
سنگ آهن مرکزي «، »آلومنیوم ایران«، »دخانیات ایران«، »تولید اتومبیل سایپا«شرکتهاي سهام انتقال  •

-پروانه بهره«، »ذغال سنگ کرمان«، »آلهرمزطرح « ،»آلومنیوم المهدي«، »ذوب آهن اصفهان«، »ایران

 7دارائیهايانتقال و  »)طبس شرقی(ذغال سنگ پرورده طبس « ،»کرمان برداري معدن ذغال سنگ
 .صورت پذیرفت بنگاه

 »گهر گل) 6(و ) 5(نی ذخایر معد«و  »ایرتیک«، »)جاجرم(آلومیناي ایران «سهام شرکتهاي  انتقال •
 .صورت پذیرفت بابت رد دیون دولت

  .صورت پذیرفتبابت رددیون قطعی دولت  »ذوب آهن اصفهان«سهام شرکت  انتقال •
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  نظارت و ارزیابی پس از واگذاري -2-4

اجراي «قانون ) 40(ماده ) ب(بند ) 4(موضوع جزء » نحوه نظارت پس از واگذاري«به موجب دستورالعمل 
توسط هیأت واگذاري تصویب  1389که در اردیبهشت ماه سال » قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل 
راستاي اعمال تخفیفات و جرایم و به منظور نظارت مطلوب بر شرکتهایی سازي در  شد، سازمان خصوصی

که سهام آنها به صورت کنترلی و یا مدیریتی واگذار می شوند، مسئول پیگیري و نظارت برحسن اجراي 
  .باشد قراردادهاي فروش سهام می

بر اجراي دقیق  پیگیري اجراي مفاد قراردادهاي فروش سهام شرکتهاي واگذار شده و نظارت مستمر 
تعهدات خریداران، محاسبه مبلغ سود فروش اقساطی، زمانبندي برنامه بازپرداخت اقساط و اعالم 

هاي اقساطی، از جمله وظایف سازمان در  آزادسازي سهام بعد از پرداخت اقساط توسط خریدار در فروش
  . باشد ها می واگذاري

و ) 16(ماده ) 1(موضوع تبصره » مالیاي مالی و غیرنحوه اعمال مشوق ه«همچنین به موجب دستورالعمل 
نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات به خریداران سهام کنترلی شرکتهاي «دستورالعمل 

توسط هیأت واگذاري مورد تصویب قرار گرفته است،  1388که در سال  1قانون) 25(موضوع ماده » دولتی
سال از زمان واگذاري حداکثر طی دو نوبت و پس  5ت حداکثر در صورتیکه شرکت واگذار شده طی مد

وري، همان شرکت، ارتقاي کارایی و بهرهگذاري جدید در ل دو دوره مالی، اقدام به سرمایهاز گذشت حداق
تواند از ت سطح اشتغال در بنگاه نماید، میتداوم تولید و ارتقاي سطح آن، ارتقاء فن آوري و افزایش یا تثبی

گذاران بـخش  بنابراین به منظور تشویق سرمایه. تخفیفات مندرج در دستورالعمل هاي مذکور استفاده نماید
سازي، این سازمان عملکرد  خصوصی در اداره مطلوب شرکتهاي واگذار شده و تحقق اهداف خصوصی
ار داده و در صورت بهبود خریداران شرکتهاي واگذار شده را در دوره پس از واگذاري مورد ارزیابی قر

شاخصهاي عملکرد، پیشنهاد تخفیف براي خریداران را جهت تأیید و تصویب به مراجع ذیریط ارائه 
  :باشد به شرح ذیل می 1391سال  در این راستا خالصه عملکرد سازمان در. نماید می

                                                
قانون اساسی می باشد مطابق ) 44(اعطاي تخفیف به خریداران سهام شرکتهاي دولتی که قرارداد فروش سهام آنها قبل از ابالغ قانون اصل  -1

  . برنامـه چهارم توسعـه، صورت می پذیرد قانون برنامه سوم توسعـه، تنفیذي در قانون) 14(ماده » و«نامه اجرایی بند  آئین) 9(ماده 
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داران موفق در اداره امور ها پس از واگذاري و اعطاي تخفیفات به خری نظارت بر حسن عملکرد شرکت -1-2-4
  1391هاي و اگذار شده، در سال  شرکت

هاي واگذار شده و تحقـق اهـداف    بخش خصوصی در اداره مطلوب شرکت گذاران به منظور تشویق سرمایه
هاي واگذار شده مورد بررسی و سنجش قرار  عملکرد خریداران سهام در اداره امور شرکت ،سازي خصوصی

گـذاري   گیرد و در صورت اثبات اقدامات مؤثر و مثبت آنان در زمینه حفظ و یا افزایش اشـتغال، سـرمایه   می
ن احتساب سود تطویل دوره بازپرداخت اقساط بدو«وري، تخفیفاتی مشتمل بر  جدید و ارتقاء کارآئی و بهره

که این خـود از سیاسـتهاي    1شود ، به خریداران اعطاء می»کاهش سود فروش اقساطی«و یا » فروش اقساطی
وري و  سازي در جهت افزایش سـطح عمـومی اشـتغال، افـزایش کـارآئی و بهـره       تشویقی سازمان خصوصی

مستلزم بررسی گزارش  بررسی شمول تخفیف براي هر شرکت. باشد شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی می
هاي مالی و تطبیق آن با دفاتر حسابداري شرکت،  حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، بررسی صورت

تعیین سطح واقعی اشتغال شرکت قبل و بعد از واگذاري و بعضاً بازدید مـوردي از شـرکت و نهایتـاً طـرح     
هیـأت واگـذاري   سـازمان و  ایـن  امـل  موضوع در کارگروه تخفیفات و تهیه گزارش جهت طرح در هیأت ع

  .درخواستی جهت برخورداري از تخفیف دریافت نشده است 1391در سال  البته. باشد می

  1391اي از شرکتهاي واگذار شده، در سال  انجام بازدیدهاي دوره -2-2-4

واگـذار شـده   از شرکتهاي توسط بازرسان ویژه اي  انجام بازدیدهاي دوره ،در راستاي اجراي وظایف نظارتی
به منظور بررسی وضعیت شرکت پس از واگذاري و حصول اطمینـان از تـداوم و رشـد فعالیـت شـرکت و      

توسـط سـازمان   » قـانون اساسـی   )44(هـاي کلـی اصـل     اجـراي سیاسـت  «ن ح در قـانو َّتحقق اهداف مصـر 

                                                
قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 16(ماده ) 1(موضوع تبصره » نحوه اعمال مشوقهاي مالی و  یا غیر مالی«دستور العمل ) 7(بر اساس ماده  - ١

ن اساسی به تصویب رسیده است، قانو) 44(توسط شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل  18/01/1388قانون اساسی که در تاریخ ) 44(
در خصوص (و طی دوره تقسیط ) در خصوص واگذاریهاي نقدي(سال پس از واگذاري  5مشوق هاي مالی این دستورالعمل طی مدت 

دوره مالی، براي درخواست برخورداري از تخفیفات ضروري است  2نوبت و پس از گذشت حداقل  2، حداکثر در )واگذاریهاي نقد و اقساط
العمل مذکور، هیچ شرکتی تاکنون و دستور) 1387تیر ماه سال (ساسی قانون ا) 44(از زمان تاریخ ابالغ قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل که 

اگذار هاي و تخفیفات به خریداران شرکت ها پس از واگذاري و اعطاي بنابراین نظارت بر حسن عملکرد شرکت. مشمول این ماده نشده است
قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذي در قانون برنامه چهارم ) 14(ماده » و«نامه بند  آئین) 9(تاریخ ابالغ قانون، در چارچوب ماده شده تا قبل از 

  .هیأت واگذاري صورت پذیرفته است 5/2/1385توسعه ودستورالعمل تخفیفات فروش سهام مصوب 
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دستور کـار   شرکت در 87بازدید و نظارت بر  1390شود که در این راستا در سال  سازي انجام می خصوصی
  .استسازمان بوده 

نحـوه  «دستورالعمل  ،الزم به ذکر است با توجه به افزایش تعداد شرکتهاي واگذارشده و موارد نظارتی
) 44(سـتهاي کلـی اصـل    اجـراي سیا «قانون ) 40(ماده ) ب(بند ) 4(موضوع جزء » نظارت پس از واگذاري

ظارت بر شرکتهاي واگـذار شـده بـا اسـتفاده از     تصویب شد که بر اساس آن ن 1389در سال  »قانون اساسی
 82، تعـداد  1391سـال   ایـن راسـتا در   در. خدمات موسسات حسابرسی بعنوان ناظر ویژه، صـورت گرفـت  

 یالزم به ذکر اسـت طـ  . منعقد شده است یرسببا مؤسسات حسا يقرارداد همکار انتخاب و یشرکت کنترل
گزارش انجام بازرسـی ویـژه    شده است و افتیشرکت در 88از  ژهیگزارش حسابرسان و یدوره مورد بررس

  .شده است ائهار و هیأت واگذاري سازماناین از شرکتهاي واگذار شده، جمعبندي و به هیأت عامل 

 1391قراردادهاي جدید منعقد شده در سال  - 3-2-4

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

هـا مشـمول نظـارت و     اقساطی و با احتساب سود فروش اقساطی دریافت خواهد شد، این قبیـل واگـذاري  
قـرارداد   28، 1391در سـال  . 1شندبا هاي دیگر می همچنین ارزیابی عملکرد به منظور ارائه تخفیف یا مشوق

قراردادهاي نقدي براي واگذاریهایی منعقد می شوند که تمام ثمـن معاملـه بـه    . اقساطی منعقد گردیده است
 .قرارداد در قالب فروش نقدي منعقد شده اسـت  17در سال مذکور تعداد . صورت نقد دریافت خواهد شد

  .فروش نقدي منعقد شده استقرارداد  14نیز  1390الزم به ذکر است در سال 

 1391مجوز کتبی ارائه شده براي افزایش و یا کاهش سرمایه شرکتهاي مورد واگذاري، در سال  -2-4- 4

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

بدون اخذ مجوز کتبی سازمان ندارد و صدور مجوز کاهش سـرمایه صـرفاً از طریـق کـاهش ارزش اسـمی      
سهام و صدور مجوز افزایش سرمایه نیز مشروط به توثیق سهام افزایش یافتـه بـه تبـع سـهام اولیـه مقـدور       

مجـوز افـزایش    15 و افتیدر هیسرما رییدرخواست تغ)  20( بند، و در اجراي این 1391در سال . باشد می
                                                

مورد نظارت و ارزیابی بوده اند، به استثناي قراردادهاي فروش سهام در قالب طرح توزیع سهام عدالت و رد  1391قراردادهاي واگذاري که در سال  -  ١
  .دیون می باشند
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الزم بـه   .همچنین در سال مذکور هیچ مجوز کاهش سرمایه اي صادر نشده اسـت . سرمایه صادر شده است
هیچ مجوز کاهش  1391و همانند سال  شده بودمجوز افزایش سرمایه صادر  3 نیز 1390ذکر است در سال 

  .استاي صادر نشده سرمایه

 1391سال  دراستمهال اقساط شرکتهاي مورد واگذاري،  براي مجوزهاي کتبی ارائه شده - 5-2-4

گذاري و  به منظور همراهی با برخی از خریداران سهام شرکتها که به واسطۀ مشکالت عدیده و لزوم سرمایه
قـرارداد نباشـند،    تزریق وجوه مالی در شرکت مورد خریداري، قادر به تأدیه برخـی از اقسـاط بـه موجـب    

حداکثر دو قسط از اقساط قرارداد و هریک به مدت حداکثر یکسال با احتساب سود فـروش اقسـاطی دورة   
استمهال و با درخواست خریدار با دریافت چک معوض و با تصویب هیأت عامـل سـازمان و یـا ریاسـت     

. مجوز استمهال صـادر شـده اسـت    30تعداد  1391که در سال  ؛شود هیأت عامل حسب مورد، استمهال می
  . بود  دهاي فروش اقساطی استمهال شدهقسط از اقساط قراردا 45نیز تعداد  1390الزم به ذکر است در سال 

 1391مجوز کتبی تغییر مفاد اساسنامه شرکتهاي مورد واگذاري، در سال  -6-2-4

طی، خریدار تا زمانی که بدهی خـود  قراردادهاي فروش اقسا) 9(ذیل ماده ) 1(تبصره » الف«به موجب بند 
سازي به طور کامل تسویه ننموده باشـد، حـق تغییـر مفـاد اساسـنامه شـرکت مـورد         را با سازمان خصوصی

 رییـ درخواسـت تغ ) 11( در اجراي این بند ،1391در سال  .واگذاري را بدون اخذ مجوز کتبی سازمان ندارد
شـرکت   6، در خصـوص  1390الزم به ذکر است در سـال   .مجوز صادر شده است) 7(و  یاساسنامه بررس

  .تغییر مفاد اساسنامه صادر شده بودمجوز 

 1391هاي ثابت شرکتهاي مورد واگذاري، در سال  مجوز کتبی فروش اموال و دارایی -4- 7-2

را قراردادهاي فروش اقساطی، خریدار تا زمانی که بدهی خود ) 9(ذیل ماده ) 1(تبصره » ب«به موجب بند 
هاي ثابـت شـرکت    سازي به طور کامل تسویه ننموده باشد، حق فروش اموال و دارایی با سازمان خصوصی

مورد واگذاري را بدون اخذ مجوز کتبی سازمان ندارد و صدور مجوز نیز مشروط بـه خریـد دارایـی ثابـت     
مجـوز   12ایـن بنـد   در اجراي  1391در سال . باشد حداقل معادل قیمت کارشناسی دارایی فروش رفته، می

  .مجوز صادر شده بود 11، 1390سال وش اموال صادر شده است در حالیکه در فر
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  اتمام قرارداد و تسویه حساب کامل در سررسید یا قبل از سررسید -2-4- 8

مطابق قراردادهاي فروش اقساطی سهام، اقساط از خریداران وصـول و در صـورت تسـویه کامـل و نهـایی      
نامـه   ن، سهام در وثیقه، اسناد معتبر تضمینی دریافتی از خریداران مانند سفته و ضـمانت مانده بدهی خریدارا

همچنـین وکالتنامـه بالعـزل محضـري تفـویض شـده از       . گیرد بانکی از وثیقه آزاد و در اختیار آنان قرار می
تبـار اسـت، ابطـال    جانب خریداران در ارتباط با معامله سهام که تا پایان قرارداد و تسـویه اقسـاط داراي اع  

مورد از قراردادهاي فروش اقسـاطی تنظیمـی بـا خریـداران بـه لحـاظ        15در این خصوص تعداد . گردد می
پرداخت اقساط در سررسید و یا واریز دفعتاً واحده و یکجاي اقساط سررسید نشده، خاتمه پذیرفتـه اسـت   

  .قرارداد خاتمه یافته بود 11تعداد  1390سال در حالیکه در 

  1391آزادسازي بخشی از سهام، در سال  -4- 2- 9

» نظام اقساطی واگـذاري و نحـوه دریافـت بهـاي حقـوق قابـل واگـذاري       «نامه  آئین) 6(ماده ) 1(مطابق بند 
، در صورتی »قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون ) 40(ماده ) الف(بند ) 2(موضوع جزء 

به موجب این آیین نامه از جمله مبادله قرارداد، توثیـق مـورد معاملـه،     که خریدار یا خریداران اقدامات الزم
وثیقه شده را بعد  "مورد معامله"تسلیم تضمین ها و وکالت نامه رسمی را انجام داده و آزادسازي بخشی از 

سـازي مکلـف اسـت    صوصـی از پرداخت ثمن نقدي معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند، سـازمان خ 
حداکثر به میزانی که معـادل بهـاي آن بـر مبنـاي روز واگـذاري توسـط        "مورد معامله"سازي آزادنسبت به 

مـورد آزادسـازي سـهام در     10در این ارتباط تعـداد   1.خریدار یا خریداران پرداخت شده است، اقدام نماید
م انجـام شـده   آزادسازي سـها  مورد 20تعداد  1390سال  الزم به ذکر است در. انجام شده است 1391سال 
  .بود

  1391در سال جرایم تأخیر اقساط خریداران،  نظارت برحسن ایفاي تعهدات، پرداخت اقساط و محاسبات -10-2-4

قانون برنامه چهارم ) 9(قانون برنامه سوم توسعه، مورد تنفیذ در ماده ) 17(عمل موضوع ماده المطابق دستور
قـانون  ) 44(اصـل   یکلـ  ياسـتها یس ياجـرا «قـانون  ) 40(مـاده  ) الف(بند ) 2(توسعه و دستورالعمل جزء 

ه بـا خریـداران، بـر رونـد بازپرداخـت اقسـاط کلیـ        منعقـده  يدر خصوص نظـارت بـر قراردادهـا   » اساسی
پذیرد تا اقساط قراردادهـا در سررسـید    قراردادهاي فروش اقساطی سهام، نظارت کامل و مستمر صورت می

                                                
  .سود فروش اقساطی پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی شود -  ١



و ی سازی  م   د سازمان    ش دوم                                                                                                                                                                                                                         ١٣٩١   سال   ارش   م   د :    ی    و ی   ی      ١٣٩١   سازی   سال  سازمان   
 

٦٢ 
 

سازي با نظارت مستمر بر پرداخت اقساط خریداران سـهام اقسـاطی،    سازمان خصوصی. مقرر وصول گردند
یـربط ارسـال   مراجـع ذ  ضمن پیگیري وصول اقساط، گزارش وضعیت اقساط معوق را به صورت ماهیانه به

اخـذ   سـت یبا یمـ شـده   دیرس سر طبابت وصول اقسا الیر اردیلیم 38،258مبلغ  1391طی سال . نماید می
 الیـ ر اردیلیم 8،733وصول و مبلغ  الیر اردیلیم 19،141مبلغ  افته،یانجام  يهايریگیکه با توجه به پ شدمی

 ستیابیبابت اقساط معوق از سنوات قبل م زین الیر اردیلیم 8،627 مبلغ نیهمچن. شد) درصد 85/72(تهاتر 
  . گردید وصول) درصد 4/72( الیر اردیلیم 6،247بلغ مدوره مذکور  یکه طمی شد وصول 

انجام اقدامات حقوقی و قضایی و یا اقدام به فروش مجدد سهام واگذار شده در مورد خریداران متخلف،  -11-2-4
  1391 در سال

اقساطی واگذاري، در صورت عدم پرداخت چهار قسط ناشی از واگذاري  نامه نظام آئین) 7(مطابق ماده 
سازي می تواند نسبت به تأمین و وصول آن با  توسط خریدار یا خریداران، سازمان خصوصی» مورد معامله«

در این گونه موارد ضمن اقدام حقوقی و قضایی . توجه به وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید
، تعداد 1391در سال  .گیرد ریداران متخلف، فروش سهام در وثیقه نیز در دستور کار سازمان قرار میعلیه خ

 ،یدگیو رس يقرارداد واگذار يو اجرا ریتعب ر،یاز تفس یناش نیمتعامل نیماب یف يمورد اختالف و دعاو 69
در امر  ها میاز تصم کیاز هر  یو حقوق یقیاشخاص حق تیدر مورد شکا میاظهار نظر و اتخاذ تصم

دعاوي مطروحه اقداماتی به شرح  پیرامون .توسط مراجع رسیدگی کننده اعالم وصول شده است ،يواگذار
 :ذیل انجام شده است

  .اقامه شده است دارانیاز سوي سازمان خصوصی سازي به طرفیت خر يمورد دعو 7 •

) 20(هیأت داوري موضوع ماده مورد درخصوص مطالبات  معوق؛ در مرجع رسیدگی کننده  6) الف
 .قانون برنامه سوم توسعه، مطرح و در حال رسیدگی است

تهران،  3بازپرسی دادسراي ناحیه  1؛ توسط مرجع رسیدگی کننده شعبه سازمان يیک مورد دعو )ب
 .گردیده است و قرار بازداشت متصرف صادر شده استمطرح 

به طرفیت سازمان خصوصی سازي اقامه شده  ن حقیقی یا حقوقیااز سوي خریدار يمورد دعو 47 •
است که براي بعضی از آنها توسط مرجع رسیدگی کننده هیأت داوري رأي صادرشده است و براي سایر 

 .دعاوي از سوي سازمان لوایح دفاعی تهیه و تقدیم شده و در حال رسیدگی می باشد
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مان در دیوان عدالت اداري اقامه مورد دعوي از سوي کارکنان شرکتهاي مورد واگذاري علیه ساز 15 •
  .مورد رأي به نفع سازمان صادر شده و مابقی در حال رسیدگی است 7شده است که در خصوص 

  اي هیأت واگذاري انجام وظایف دبیرخانه - 3-4

هـاي کارشناسـی بـراي طـرح در نشسـتهاي        مسئولیت تهیه گـزارش  1391دبیرخانه هیأت واگذاري در سال 
هیأت و تهیه و ارسال دعوتنامه و صورتجلسات را بر عهده داشته است؛ که در همین راستا در سـال مـذکور   

در ایـن جلسـات درخصـوص    . دستورجلسه فراهم گردید 113جلسه هیأت واگذاري  با  30زمینه برگزاري 
  :چون هممواردي 

قیمت پایه، درصد و شیوه واگذاري شـرکتهاي قابـل واگـذاري از طریـق بـورس، مزایـده،       تصویب  •
 فرابورس، مذاکره و رد دیون،

 تصویب فهرست شرکتهاي قابل واگذاري دربرگیرنده میزان، روش و برنامه زمانبندي، •

 پیشنهاد تغییر روش واگذاري و اصالح قیمت و میزان سهام قابل واگذاري، •

آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با فرآینـد واگـذاري، و غیـره،     ،ح ضوابطتصویب و یا اصال •
  .اتخاذ تصمیم به عمل آمد

 سازي تعریف و اجراي مطالعات پژوهشی درخصوص موضوعات مرتبط با خصوصی -4-4

 نییتع 1391براي سال  یپژوهش تیعنوان اولو 13، 1390در سال  صورت گرفته يها یازسنجیبا توجه به ن
 قیـ آنهـا از طر  یفراخـوان عمـوم   ،يجمهور استیر يو فناور یمعاونت علم هیدییکه پس از اخذ تأ دیگرد
در این خصـوص اقـدامات بـه     .رفتیصورت پذ یقاتیسازمان و مکاتبه با دانشگاهها و مؤسسات تحق تیسا

 :شرح زیر نیز انجام شده است

 2تعـداد   ؛ کهقرار گرفت یو مورد بررس افتیدر یطرح نامه پژوهش 41شده  ادی يتهایاولو رامونیپ •
 .و مابقی رد گردید و منجر به انعقاد قرارداد شد طرح نامه تأیید

جلسه کمیته تخصصی نیز جهت تصمیم گیري در  5جلسه شوراي طرح هاي کاربردي و  14تعداد  •
  .تشکیل گردید 1391و  1390هاي خصوص اولویتها و پروپزالهاي مربوط به سال
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طرحهـاي پژوهشـی سـازمان     اجـراي میلیون ریـال جهـت    2،400، مبلغ 1391سال  در  ر استالزم به ذک  
 بابـت  از مبلغ یاد شـده  میلیون ریال 50میزان ،طی دوره مورد بررسی ي، در نظر گرفته شد کهساز یخصوص

   .هزینه شده است )مورد 6تعداد (دانشجویی حمایت از پایان نامه هاي 

 گزارش انتشار مقاله و  -5-4

سازي به شرح زیر ژوهش ها و موضوعات مرتبط با خصوصی رسانی پامات انجام یافته در زمینه اطالع اقد
 :می باشد

تکمیل و بروز رسانی کتابخانه فیزیکی سازمان خصوصی سـازي کـه در برگیرنـده کتـب فارسـی و       •
بولتن، مقاالت فارسی و التین، سالنامه، ماهنامه، هفته نامه، ویژه نامه، پایان نامه، گزارشات عملکرد، 

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

پـذیر نمـودن    تکمیل و بروز رسانی کتابخانه دیجیتال سازمان خصوصـی سـازي بـه منظـور امکـان      •
  ان نامه هاي مرتبط با خصوصی سازي،دسترسی کاربران به کتب، مقاالت و پای

هـا و  نامـه هاي پژوهشی، پایـان کاربردي جهت ارائه نتایج طرح –تشکیل نشستهاي تخصصی علمی •
 مقاالت برتر در زمینه خصوصی سازي،

قـانون  ) 44(تهیه گزارشات شش ماهه از مواد و تبصره هاي قانون اجراي سیاست هاي کلی اصـل   •
 اساسی،

ر شـده  آمارهاي سهام ترجیحی واگذا آمارهاي اساسی، عملکرد تهیه گزارش عملکرد سازمان شامل •
 و تحقق اهداف درآمدي،

و مقایسـه بـا   هـاي نهـم و دهـم    دولـت سازي در اي سازمان خصوصیتهیه گزارش عملکرد مقایسه •
 هاي گذشته،دولت

 در حوزه خصوصی سازي» عملکرد هشت ساله دولت«تهیه گزارش  •

به همراه مشـکالت پیشـروي خصوصـی     سازيمأموریت و اهداف سازمان خصوصی«تهیه گزارش  •
 امور اقتصادي و دارائی،  رد براي انتشار کتاب گزارش عملک» سازي، راهکارهاي رفع موانع
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  یجاد سیستم جامع آماري سازمان خصوصی سازيا -6-4

به منظور تجمیع داده هاي آماري جهت پاسخگویی به درخواستهاي آماري مختلف، امکان دریافت 
در دستور جامع آماري ، طراحی و راه اندازي سیستم جامع آماري، ایجاد پایگاه متمرکز گزارشات مدیریتی

به شرح زیر  1391اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص تا پایان سال . کار این سازمان قرار گرفته است
  :می باشد

مـدیریتهاي سـازمان تشـکیل    /از  هر یک از دفاتر یکمیته آماري درون سازمانی با حضور نمایندگان •
 .گردید

مسـئول ورود   سـازمان،  بـه تفکیـک دفـاتر و مـدیریتهاي    خصوصی سازي متغیرهاي آماري سازمان  •
همچنین . دیفرآیند و برنامه زمانبندي شکل گیري نظام جامع آماري مشخص گرد، اطالعات مربوطه

دولـت بـه    پارچـه سـازي آمـار و اطالعـات رددیـون     به منظـور یک در فاز مطالعه و نیازسنجی اولیه 
 .گردیدمتغیرهاي جداگانه اي براي این قسمت طراحی  نهادهاي طلبکار،

 .به اتمام رسیدظام جامع آماري نخست نطراحی فاز  •

جلسـات  ي داخلی این سازمان از سیستم ایجـاد شـده،   به منظور آشنایی نمایندگان دفاتر و مدیریتها •
و نحوه ورود اطالعات مربوط به متغیرهاي هـر  شد برگزار  ته آمارهاي بخشیاعضاء کمیمتعددي با 

) 2(و ) 1(یک از دفاتر، پیش فرض هاي مربـوط بـه متغیرهـا براسـاس فهرسـت شـرکتهاي گـروه        
  .کل کشور، انجام گردید 1391پیوست قانون بودجه سال 

تحلیـل اقـالم   طالعات به همـراه  فرآیند ورود این ابانک اطالعاتی و برنامه نویسی فازهاي اجرایی،  •
 .نرم افزار ایجاد گردید

متغیرهـاي جداگانـه اي بـراي ایـن      ،سـازمان ایـن  سازي آمار و اطالعات رددیون  به منظور یکپارچه •
هاي گزارشات مربوط به رد دیون نیز در ایـن سیسـتم    قسمت طراحی شده و نمونه اي از چارچوب

 .در سیستم در حال تست می باشدهاي موجود  و کلیه مولفه قرار گرفته است

  يواگذار ندیدر انجام فرآ تیو شفاف یاطالع رسان -7-4

) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «به منظور اطالع رسانی و شفافیت در امر واگذاریها در اجراي قانون 
بورس و سازي، نمایندگان شرکت کل سازمان خصوصیکمیته اطالع رسانی متشکل از رئیس، »قانون اساسی

اوراق بهادار تهران، مدیران مسئول مطبوعات، سازمان صدا و سیما، اتاق تعاون مرکزي، اتاق بازرگانی و 
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موارد  ،در این خصوص 1391در سال پیرو جلسه برگزار شده . کیل گردیده استصنایع و معادن ایران تش
 :قرار گرفت دیمورد تأک لیذ

تبلیغاتی در امر  –فرهنگی« دستورالعمل موضوع نظامنامهاصالح جهت  یکارگروه تخصص لیتشک •
 »واگذاریها

 در حال اجرا يهایواگذار نهیدر زم يو بسترساز يفرهنگ ساز •

 واگذارشده يواحدها یابیارز يشاخصها یموضوع و معرف فیتعر •

 رانیدر ا يساز یامر خصوص یشناس بیآس •

و امکانات در  یشده با استفاده از منابع مال يزیبصورت برنامه ر يو فرهنگ ساز یاطالع رسان •
  :به شرح موارد زیر می باشد اکه اقدامات انجام شده در این راست ؛تهیکم يسازمان و اعضا اریاخت

 کیو درج نسخه الکترون تالیجیو د یمتن يهارسانه نگیتوریمون قیبولتن روزانه از طر هیته -
 خصوصی سازي سازمان تیوب سا يمطبوعات بر رو دهیگز

 تیسا وبدر بار و درج آن  کیروز  15گزارش عملکرد آمار سازمان هر  یبه روز رسان -
  سازيسازمان خصوصیرسمی 

هاي ایران، جام جم،  االنتشار نظیر روزنامهاگذاري سهام در روزنامه هاي کثیرهاي وپخش آگهی •
 همشهري دنیاي اقتصاد، جمهوري اسالمی، کیهان و

 وی، التین و عربی وب سایت سازمان به روزرسانی بخشهاي فارس توسعه، تکمیل و •

 .اندازي سیستم یکپارچه اطالعات شرکتها راه •

  يقابل واگذار يبنگاهها یابیبازاراقدامات انجام یافته در زمینه  -8-4

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

  :عبارتندازدر زمینه بازاریابی داخلی و خارجی  افتهیدوره مورد نظر اقدامات انجام  یطمزبور قانون 

 شده نییتع يدر روزنامه ها یآگه 148انتشار  •

 سازماناین  تیساوب در  يواگذار يهایآگه هیکلانتشار  •
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در قسـمت اطالعـات امـور     يمصـوب واگـذار   يشـرکتها  مستندات ریو سا یمال هايدرج صورت •
 باشد یقابل دسترس انیمتقاض يبراخصوصی سازي بطوریکه سازمان  تیسا وب يشرکتها

 مایاز صدا و س هايواگذارمربوط  یپخش آگه •

 سهام شرکتهاي دولتی انیمتقاض يبرا دینامه بازد یفقره معرف 30 صدور •

 يبـا همکـار  ) Road Show(برگزاري جلسـات معرفـی شـرکتهاي منتخـب مشـمول واگـذاري        •
 بالقوه انیمتقاض يو با حضور حداکثر هیسرما نیو تأم يکارگزار يشرکتها

، پس از تصویب اسامی شرکتهاي قابل واگـذاري توسـط   مرتبط یبخش خصوص يبا تشکلهامکاتبه  •
 واگذاريهیأت 

احصاء و ترجمه خالصه وضعیت شرکتهاي در حال واگذاري که پتانسـیل جـذب سـرمایه گـذاري      •
هـاي اقتصـادي   رسـانی بـه نماینـدگی   به امور خارجـه بـه منظـور اطـالع    ل ارساو خارجی را دارند؛ 

 خانه مربوطه ایران در خارج از کشور از طریق.ا.ج

رسـانی  دادن آن در پایگـاه اطـالع  قـرار  ،نگلیسـی شرکتهاي منتخب به زبـان ا  ترجمه آگهی واگذاري •
آنهـا  و ارسال آگهی ترجمه شده شرکتهایی که سـهام   المللیی سازمان به منظور بازاریابی بینانگلیس

شوند به همراه اطالعات مالی آنها براي سفارتخانه هـاي ایـران در   درصد واگذار می 100به صورت 
 خارج از کشور

کشور مختلف و نیز سـفراي جمهـوري    19ایران با .ا.شوراهاي مشترك ج مکاتبه با رؤساي اتاقها و •
هاي خـارجی در  کشور مختلف دنیا به منظور فراهم کردن زمینه جذب سرمایه 32اسالمی ایران در 

 فرآیند واگذاري شرکتهاي دولتی مشمول واگذاري

بازاریـابی  همکاري با سـازمان سـرمایه گـذاري و کمکهـاي اقتصـادي و فنـی ایـران در خصـوص          •
 هايشـرکت له ترجمه و ارسال صورتهاي مالی المللی، از جمکتهاي مشمول واگذاري در سطح بینشر

گـذاري  گـذاران و شـرکتهاي سـرمایه   به منظور اطـالع رسـانی بـه سـرمایه     منتخب به سازمان مزبور
 خارجی

درخواسـت  به محـض وصـول    ؛سازين خصوصیسازمادر  خرید متقاضیان یبانک اطالعاتتشکیل  •
و در  رهیـ مشخصات درخواست کننده در فایل مزبور ذخ ،يشرکت مشمول واگذار کیسهام  دیخر
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 یرسـان از طرق مختلـف بـه متقاضـی اطـالع     ربط،یشرکت توسط مراجع ذ يواگذار بیموعد تصو
 .ردیگیم صورت

ی ابیـ بازار نـد یدر فرآ هیسـرما  نیتـأم  يهمچون شرکتهای و حقوق یقیاستفاده از توان اشخاص حق  •
جهـت تعهـد    هیسـرما  نیتأم ياستفاده از خدمات بانکها و شرکتها«دستورالعمل  موضوع در راستاي

گـذاري، تـأمین سـرمایه و    هـاي کـارگزاري، سـرمایه   شـرکت انجام مکاتبه با از طریق  »یسینورهیپذ
بـالقوه   انمتقاضـی هاي بازرگانی و صنایع و معادن در سطح استانها به منظور اطـالع رسـانی بـه     اتاق
ي بـا مـدیران عامـل    برگـزاري جلسـات حضـور   و  )شـرکت  170(شده  یآگه يشرکتها هیکل يبرا

هاي کارگزاري و تأمین سرمایه به منظور تعامل بیشتر جهت بازاریـابی شـرکتهاي   تعدادي از شرکت
 مشمول واگذاري

با توجه  الزم به ذکر است ،هایواگذار يبرا یخارج یجذب منابع مالدر خصوص  علی رغم تالشهاي مذکور
گذاري خارجی اتفاق نیفتاده است و هیچکـدام  به شرایط سیاسی و اقتصادي موجود در کشور جذب سرمایه

   .از شرکتهاي مشمول واگذاري به خریدار خارجی واگذار نگردیده است
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  سازي و ارائه پیشنهاد در این زمینه نقاط قوت و ضعف فراروي خصوصی -5
داراي نقاط  کشورها ریسا يسازیخصوص برنامه همانند ما کشور در يسازیخصوص برنامه ياجرا شک بدون

حاصل از اجراي  فراروي خصوصی سازي؛عمده ترین نقاط قوت و ضعف  و قوت و ضعف هایی است
  :به شرح ذیل دسته بندي می گردد ،1391در سال » قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل اجراي «قانون 

  نقاط قوت -1-5

، بـا واگـذاري سـهام شـرکتهاي دولتـی      )44(با عنایت به تکالیف قانونی تعیین شده در قانون اصل  •
امکان ورود بخش غیردولتی در فعالیت هاي اقتصـادي تسـریع و تسـهیل مـی شـود؛ بطوریکـه در       

ایـن  . فعالیت هاي اقتصادي، تصدي گریهاي دولت کاهش یافته و مشارکت عمومی توسعه می یابد
قانون اساسـی از جملـه گسـترش     44مر در راستاي اهداف مندرج در ابالغیه سیاستهاي کلی اصل ا

مالکیت در سطح عموم مردم و افزایش سهم بخشهاي خصوصی و تعـاونی در اقتصـاد کشـور مـی     
باشد و با توجه به اینکه هدف از واگذاري سهام شرکتهاي دولتی صرفاًً  تأمین بودجه عمومی کشور 

ر چه ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی افزایش یابد از نقـش مسـتقیم دولـت در    نبوده، ه
فعالیتهاي اقتصادي کاسته شده، رقابـت و کـارایی در مـدیریت و عملیـات مؤسسـات و شـرکتهاي       

  .دولتی افزایش یافته، بازار سرمایه نیز رونق می یابد
داري کل کشـور واریـز    حساب خزانه درآمد حاصل از واگذاري سهام یا فروش شرکتهاي دولتی، به •

استفاده از درآمد حاصل  د؛ و دولت باموجب کاهش کسري بودجه دولت می شومی گردد، این امر 
: امـوري ماننـد   گذار بزرگ، جهت دهنـده و راهنمـاي اقتصـاد، در   به عنوان یک سرمایهاز واگذاریها 

ت تأمین اجتماعی، تخصیص بخشی هاي مستضعف و محروم و تقویایجاد خوداتکایی براي خانواده
از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی هاي فراگیر ملـی، بازسـازي سـاختاري، تعـدیل نیـروي      

  .حضور می یابد انسانی و آماده سازي بنگاهها
از دیگر نقاط قوت برنامـه  ) يه به انجام معامله بصورت نقدجباتو( یجیفروش تدر ياتخاذ استراتژ •

خصوصی سازي کشور می باشد که می تواند هم باعث افزایش درآمد واریزي به خزانه شود و هـم  
باعث گسترش فرهنگ سهامداري میان اقشار مختلف جامعه و در نتیجه توسعه مشـارکت عمـومی   

  . در برنامه خصوصی سازي کشور گردد
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مجـوز اسـتفاده از   و  يسـاختار  يبازساز ایصالح ساختار در حال ا يو نظارت بر شرکتها ییشناسا •
قـانون  ) 44(صـل  قانون اجراء سیاسـتهاي کلـی ا  که براساس  کارشناسان بیرونی براي قیمت گذاري

در فرآیند واگذاري مورد توجه قرار می گیرد، از جمله مزیـت هـایی اسـت کـه مـی توانـد        اساسی
 .واگذاریها را تحت تأثیر خود قرار دهد

ایـن نـوع واگـذاري باعـث     . ردیپـذ  یو اقساط صورت م عمدتاً  به صورت نقد یبلوک يهایرواگذا •
بالقوه جهت استفاده از مزیت خرید سهام به صورت نقد و اقسـاط   دارانیخر زهیانگ جادیا تشویق و

به جاي خریداري صرفاً به صورت نقـد و افـزایش مشـارکت فعـاالن بخـش خصوصـی در برنامـه        
 .می شودخصوصی سازي کشور، 

استفاده از تجربیات کسـب شـده    ،واگذاریها معایب و مزایايآسیب شناسی فرآیند واگذاریها، تبیین  •
از مـواردي اسـت کـه مـی تـوان از نتـایج آن در        طی سالهاي اخیر به منظور بهبود فرآینـد مـذکور  

 .واگذاریهاي آتی به نحو موثري استفاده کرد

اي مـالی  قبیل توانمندسازي بخش خصوصـی، بررسـی بازارهـ   هایی از ن به مقولهزمینه براي پرداخت •
به اصالح سـاختار بنگاههـا   المللی در راستاي استفاده از منابع خارجی و توجه بیشتر ي و بینامنطقه
 .ایجاد شده است سازي آنها قبل از واگذاريو آماده

از طریـق  ذاریها، قانونی و حقوقی براي بهبود فضاي کسب و کار مناسب در کشور بـراي واگـ  بستر  •
  .فراهم شده است قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی سازي

افـزایش   ه بهینه از ظرفیت موجـود کارشناسـی  استفاد و توان اجرائی سازمان در حوزه هاي مختلف •
 .یافته است

هاي نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و  واگذاري معـادن در اختیـار    شرایط براي واگذاري پروژه •
 .فراهم شده است ناخریدار دولت به

ها،  با برگزاري همایش ؛طی سال هاي اخیرقانون اساسی ) 44(هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست •
به نحـو مطلـوبی تبیـین شـده اسـت و       خصوصی سازي،ها و چاپ کتب پیرامون ها، نشستکارگاه
 .صورت گرفته است ،قانون مذکورسازي جهت اجراي سازي و بسترفرهنگ

سازي به قوانین ، ضمن مداقه نظر و توجه کامل سازمان خصوصی»توزیع سهام عدالت«اجراي طرح  فرآیند •
 ،سازيهاي ذیربط در فرآیند خصوصیو مقررات موجود و انجام هماهنگیهاي الزم با سایر نهادها و دستگاه

  .است با نهایت سرعت و دقت در حال انجام
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تشویق اقشار مردم به سـرمایه  «، »رشد فرهنگ سرمایه گذاري«، منجر به »توزیع سهام عدالت«اجراي طرح  •
 .خواهد شد» کاهش فقر در جامعه«و در نهایت » بهبود درآمد و رفاه خانوارها«، »گذاري

آماده سازي و ورود شرکتهاي سرمایه گذاري استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و « دستورالعمل •
) 44(هاي کلی اصل  تخصصی شوراي عالی اجراي سیاست، در کمیسیون »سهام آنهاشدن معامالتی 

آزادسازي و  اجرایی شده دستورالعمل مذکور موجباتقانون اساسی تصویب شده است که 
د و فروش سهام خری را فراهم نموده وگذاري استانی  هاي سرمایه معامالتی شدن سهام شرکت

  .ر خواهد نمودشرکتهاي واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت را امکانپذی

  نقاط ضعف -2-5

و  يگـذار  مـت یق ي،آمـاده سـاز   یستیبا یم یکه در مدت اندک يقابل واگذار يوجود انبوه شرکتها •
زیرا توجـه و تأکیـد   . ، خود یکی از نقاط ضعف برنامه واگذاري شرکتهاي دولتی استعرضه شوند

در نظر گرفتـه شـده بـدون    به برنامه زمانی و زمانبندي صورت گرفته، توجه صرف به اهداف کمی 
عنایت به اهداف کیفی تعیین شده در قانون، منجر به عدم دستیابی کامل به اهداف اصـلی سیاسـت   

قانون اساسی مبنی بر شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در ) 44(هاي کلی اصل 
ي اقتصـادي و بهـره وري   سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههـا 

 .گرددمنابع مادي، انسانی و فنآوري و افزایش رقابت پذیري فعالیت هاي اقتصادي می

 هـر . سهم پایین بخش خصوصی واقعی از واگذاریها از ضعف هاي دیگر خصوصـی سـازي مـی باشـد     •
ـ . چند انجام خصوصی سازي کامالً در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته اسـت  یکن، ل

در یک نگاه کلی و توجه به ترکیب خریداران واگذاریهاي انجام یافته تاکنون، ایـن نگرانـی را بـه وجـود     
می آورد که در صورت عدم بازنگري قوانین، مقررات و رویه هاي خصوصی سـازي؛ و همچنـین عـدم    

ی و اساسـی  رفع چالش ها، ادامه روند موجود خصوصی سازي منجر به دور شدن از یکی از اهداف اصل
زیرا پر واضح اسـت کـه افـزایش    . است، بشود» افزایش کارایی و بهره وري«خصوصی سازي، که همانا 

 .بوجود می آید و نه صرفاً انتقال مالکیت کارایی و بهره وري از طریق انتقال مدیریت به بخش غیردولتی

قانون اساسی و قوانین و ) 44(علیرغم وجود بستر حقوقی و قانونی الزم با ابالغ سیاستهاي کلی اصل  •
هاي هاي پولی، مالی، تجاري و قیمتمقررات مربوطه، همچنان در برخی حوزه ها از جمله در حوزه
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رقابتی شدن فضاي کسب و کار در کشور شده و این موارد موجب غیر. ی وجود داردهاینسبی، کاستی
فضاي کسب و کار . مواجه نموده استبینی روند متغیرهاي کالن اقتصادي را با مشکل امکان پیش

گذاري، زمینه را براي حضور  موجود، در کنار نوسانات متغیرهاي اقتصادي و ریسک سرمایه
 .ها دشوار کرده استدر فعالیتهاي اقتصادي به ویژه واگذاري) اعم از داخلی و خارجی(گذاران   سرمایه

قوقی، عملیاتی، مدیریتی و نیروي انسانی، پس از اصالح ساختار شرکتها می تواند در ابعاد مالی، فنی، ح •
» ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها«اخذ مجوز هیأت واگذاري در چارچوب تصویب نامه 

عدم توجه به اصالح ساختار لذا از نقاط ضعف دیگر برنامه خصوصی سازي در کشور،  .صورت پذیرد
و تأکید صرف  ؛در قوانین بودجه سنواتیلحاظ آن  و عدمهاي مشمول واگذاري قبل از واگذاري  شرکت

و تحقق  ي مشمول واگذاريبه برنامه زمانی و زمانبندي صورت گرفته در خصوص واگذاري شرکتها
هاي مشمول واگذاري ، لزوم انجام اصالحات  ساختار نامناسب اغلب شرکت. است اهداف درآمدي

  .سازدساختاري قبل از واگذاري را ضروري می
سازي در کشور، عدم همکاري دستگاهها و شرکتهاي  اجراي برنامه خصوصی نقاط ضعفیگر از یکی د •

در واقع هر چند با ابالغیه مقام معظم رهبري . باشد ربط در اجراي این برنامه می مادر تخصصی ذي
قانون اساسی و تصویب قانون اجراي سیاستهاي مذکور، سعی ) 44(هاي کلی اصل  پیرامون سیاست

سازي، بصورت فرایندي منسجم و یکپارچه با چارچوب و اهداف تعیین  گردید تا موضوع خصوصی
اجرایی گردد؛ لیکن متأسفانه در بعد ) سازي سازمان خصوصی(شده و با محوریت یک نهاد مشخص 

رود و  اجرا، هماهنگی و همراهی سایر نهادها و دستگاههاي ذیربط در این حوزه آنچنان که انتظار می
  .پذیرد ضرورت دارد، صورت نمی

گذاري و عدم ثبات قوانین و مقررات ها، ریسک باالي سرمایهبه دلیل مشکالت موجود در زمینه تحریم •
گذاران خارجی در فعالیتهاي اقتصادي کشور بخصوص برنامه خصوصی در کشور، معموالً سرمایه

ي واگذارفرآیند  از دیگر نقاط ضعف مشارکت سرمایه گذاران خارجیعدم بنابراین . سازي فعال نیستند
ه در دنیا و همچنین تأمین منابع مالی الزم یکی از راهکارهاي توسعه بازارهاي سرمایزیرا   .شرکتها است

بازار سرمایه و در طرف تقاضاي گذاران خارجی در  ، حضور سرمایهبراي واگذاري شرکتهاي دولتی
و افزایش یافته گذاران خارجی سرمایه ورودي به بازار  با حضور سرمایه .ا استهبرنامه واگذاري

تر کرده و  شود و این کار فرآیند تشکیل سرمایه و تأمین مالی را ساده بازار از نظر سرمایه بزرگ می
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گذار خارجی در واقع سلیقه و تخصص جدید وارد بازار  با ورود سرمایه همچنین. بخشد بهبود می
این امر . شوند اي، بدون تحلیل وارد بازار نمی گذاران خارجی حرفه سرمایه معموالًشود زیرا  می

در حال واگذاري و واگذار هاي  شرکتسازي،  باعث افزایش شفافیت و تخصص سازمان خصوصی
  .سرمایه می شودها و مسووالن بازار  ، صندوقشده

ا با واگذاري تعدادي از شرکتهاي گردد تبر اساس قوانین بودجه سنواتی، هر ساله دولت موظف می •
این امر اگرچه به . بینی شده را تأمین و به خزانه واریز نمایدمشمول واگذاري، درآمدهاي پیش

گردد؛ لیکن نباید مسببی براي انحراف از اهداف واقعی ریزي محسوب میتحقیق از الزامات برنامه
. ها گرددو شتاب در امر واگذاري سازي و تمرکز صرف بر این هدف و در نتیجه تعجیلخصوصی

  . موضوعی که بدون شک با اهداف اجراي این قانون قرابتی ندارد
هاي موجود در زمینه حفظ منافع دولت، بعضاً قیمت سهام شرکتهاي مشمول بخاطر حساسیت •

این مسئله باعث خواهد شد تا خریداران . واگذاري بدون در نظر گرفتن بازده آنها تعیین می شود
  .ود نشان ندهندتمایل زیادي به خرید از خالقوه ب

با عنایت به اینکه بسیاري از شرکتهاي واگذار شده در قالب رد دیون به نهادهاي عمومی غیردولتی،  •
ها، عمالً  شوند؛ و با توجه به ماهیت مدیریت حاکم بر این شرکتواگذار می... بانکهاي دولتی و 

سازي توان خصوصیتداوم دارد و این نوع واگذاري را نمی همچنان مدیریت دولت بر این شرکتها
بعالوه این مهم باعث شده است تا بخش خصوصی رغبت و تمایل چندانی براي . واقعی تلقی نمود

  . ها نداشته باشدحضور در برنامه واگذاري
عرضه  ت، ابتدا از طریق رقابتیهاي واگذار شده در قالب رد دیون دولبا عنایت به اینکه شرکت •

گردند؛ شوند و در صورت عدم وجود متقاضی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار واگذار میمی
لذا چه بسا این شرکتها داراي مشکالت خاص مالی، فنی و ساختاري باشند که در عرضه رقابتی به 

 شود طلبکاران بعضاً از پذیرش آنها جهت تأدیهاند؛ در نتیجه این امر موجب میفروش نرفته
ناپذیر به  مطالبات خود امتناع ورزند؛ که این امر موجب اختالل در اداره و ورود ضررهاي جبران

  .شود ها می این بنگاه

قبل از واگذاري قطعی شرکتها به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکـار بابـت رد دیـون دولـت، ابتـدا       •
گردد، سپس بعد از طـی  منعقد میقرارداد جمعی مربوط به واگذاري حقوق مالکانه آنها با طلبکاران 
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گردنـد؛ در  مراحل قانونی مربوطه شرکتهاي مذکور به وکالت از طلبکاران بصورت رقابتی عرضه می
این خصوص تا زمان عرضه نهایی و انتقال قطعی سهام به طلبکار، وضعیت شـرکت از نظـر نحـوه    

با مشـکالت  ) معی مربوطه استکه داراي قراداد ج(مدیریت و اداره آن توسط دولت و نهاد طلبکار 
  .هایی همراه خواهد بودو چالش

پائین این بخش، منجر به ایجاد نارسایی در بازار ) خرید(عدم تمایل بخش خصوصی و قدرت مالی  •
به دلیل عدم گسـتردگی و   دیعدم کشش بازار بورس در جذب سهام جدبه همراه شود که می تقاضا

ن ایـ  .دولتـی اسـت  ي شـرکتها بـه بخـش غیر   واگـذار رآیند عمق کافی بازار سرمایه، باعث ضعف ف
مشمول واگذاري بزرگ است، بیشتر محرز و مشخص می شرکت  موضوع بخصوص در مواقعی که

 .باشد

طی سالهاي اخیر بر اساس قوانین بودجه سنواتی، دولت مکلف به اجراي برنامه رد دیون خود به  •
علیرغم عرضه رقابتی سهام، بدلیل توان مالی . نهادهاي طلبکار از محل واگذاري سهام شده است

باالي نهادهاي طلبکار در مقایسه با بخش خصوص واقعی، اغلب نهادهاي مذکور برنده مزایده ها 
ضمناً بر اساس قانون، در صورت عدم موفقیت در فروش سهام، اصل سهام رأساً به . خواهند بود

 .ها باال می رودنهادهاي عمومی غیردولتی از واگذاريبنابراین طبیعتاً سهم . شودطلبکاران منتقل می

ضعف نظـارت بـر    و عدم شناخت کامل خدمات آنها نوپا بودن برخی از نهادهاي مالی، با توجه به •
وجود دارد و ایـن  سازي کشور در استفاده مؤثر از آنها در برنامه خصوصیآنها، چالشها و مشکالتی 

اي مالی موجود در کشور هم از نظر میزان سرمایه و تعداد و امر باعث شده تا در حال حاضر نهاده
  .سازي شرکتهاي بزرگ دولتی را نداشته باشندهم از نظر حوزه فعالیت، ظرفیت خصوصی

شـرکت  عرضه که  يسهام شرکت ها خصوصاً در موارد هیپا متیق نییو زمان بر بودن تع یدگیچیپ •
ه آماده سازي و اصالح ساختار داشته باشد، نیز صورت می گیرد یا شرکت نیاز بدر خارج از بورس 

  .از جمله مشکالت فراروي برنامه خصوصی سازي کشور می باشد
توسـط   بسیاري از شرکتهاي مصوب شده جهت واگذاريسنوات آخر  یمال يصورتها عدم تصویب •

کنـد،  را با مشکل مواجـه مـی    این گونه شرکتهاسهام  يگذار متیق سهامداران عمالً یعموم مجمع
  .این موضوع نیز از جمله نقاط ضعف در این زمینه می باشد
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هـاي  پوشـانی برخـی تصـمیم نامـه    ی، هـم بودجه سـنوات  ینناوقدر رددیون  سقف ریالیعدم وجود  •
در برخی موارد ناهمگونی و عدم تناسـب فعالیـت    ویژه رئیس جمهور با مصوبات دولتنمایندگان 

 یستی این شرکتها را بابت رددیون دولـت دریافـت نماینـد،   شرکتهاي واگذار شده به مؤسساتی که با
مراجع ذیربط در اجراء قوانین بودجه سنواتی، تأکید قـانون بـر تسـویه     توسط مبالغ طلب دییتأعدم 

بدهیها از منابع حاصل از سهام و نه خود سهام، واگذاري غیرنقـدي شـرکتها، عـدم تناسـب احکـام      
نیاز جهت اجراء با مدت یک ساله قوانین بودجه سـنواتی؛ از  مربوط به رددیون از حیث زمان مورد 

 .لب رد دیون دولت محسوب می گردندجمله نقاط ضعف واگذاریها در قا

بررسی وضعیت شرکتهاي عرضه شـده و فـروش نرفتـه مشـخص کـرده کـه دالیـل عـدم فـروش           •
رلی بودن سـهام  شرکتهاي قابل واگذاري مواردي از قبیل عدم سودآوري، عدم وجود مشتري، غیرکنت

و ترکیب مالکیت سهام، عدم پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر، قیمت باال، بـدهی زیـاد و وجـود    
مشکل ثبت شرکتهاي مذکور است که این امر منجر بـه مکاتبـاتی درخصـوص تعیـین و تشـخیص      
دالیل واقعی عدم فروش شرکتها، بررسی و کارشناسی دقیق موضـوع توسـط واحـدهاي ذیـربط در     

 .هایی براي بررسی دالیل عدم فروش گردیده استزمان و حسب ضرورت تشکیل کارگروهسا

بر اساس حساسیتهاي زیادي در خصوص افراد حقیقی خریدار شرکتهاي واگذار شده وجود  •
این حساسیت حتی از طرف دستگاههاي نظارتی در خصوص . دیدگاههاي فرهنگی حاکم بر جامعه

این خریداران نسبت به سایر ارگانها و اشخاص حقوقی خریدار از جمله نهادهاي عمومی غیر 
این مسئله غالباً موجب کاهش تمایل افراد حقیقی جهت مشارکت در برنامه . دولتی بیشتر است

ده هاي حقوقی در دست بررسی توسط هیأت اختصاص درصد باالیی از پرون. واگذاري ها می شود
  . داوري به بخش خصوصی، گواهی بر این ادعاست

یکی از موارد مهم در برنامه واگذاري سایر کشورها، حمایت، ترغیب و تشویق کارآفرینان بعنوان  •
یکی از فعاالن بخش خصوصی واقعی براي مشارکت در برنامه خصوصی سازي بوده است؛ 

 .ما چندان مورد توجه قرار نگرفته استموضوعی که در کشور 

  نقاط ضعف و چالشهاي موجود در فرآیند طرح توزیع سهام عدالت - 3-5

شود؛ الزم هاي مرتبط با فرایند طرح توزیع سهام عدالت بصورت خالصه ارائه می در ادامه چالش
  .هاي صورت پذیرفته احصاء شده استس بررسیها بر اسابه ذکر است این چالش
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 انتقال مالکیت و مدیریت از سطح شرکتهاي سرمایه پذیر به مشمولین طرحپیجیده ساز و کار  •

 پیچیدگی و طوالنی بودن فرآیند شناسایی مشمولین طرح •

بررسی وضعیت قیمت و ارزش فروش سهام شرکتها در قالب طرح توزیع سهام عدالت نشانگر  •
  1.واگذاري غیرقطعی آنها است

 کهبه خزانه جهت تسویه اقساط توسط شرکتهاي سرمایه پذیر عدالت سود سهام  پرداختعدم  •
  2.است بهاي سهام عدالت تا پایان دوره ده ساله شده پرداختباعث به وجود آمدن مشکالتی در 

تعاونی هاي شهرستانی و شرکتهاي سرمایه گذاري استانی ورود افراد فاقد تخصص به هیأت مدیره  •
  3.مدیریت شرکتهاي موجود در سبد سهام عدالت می گرددکه منجر به ایجاد ضعف در 

هاي  به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شرکتهر چند به موجب آئین نامه مربوطه و  •
امور مربوط به حقوق ) سازمان مردم نهاد(توانند از طریق تشکل کانون  گذاري استانی می سرمایه

علیرغم این امر و تشکیل کانون . ل نمایندهاي واگذار شده، اعما سهامداري خود را در شرکت
 هاي واگذار شده بابت طرح توزیع سهام عدالت بر شرکتمذکور، وجود سایه مدیریت دولتی 

  .وجود دارد
ساط سررسید شده قانون برنامه پنجم توسعه، توزیع سود تا عدم تسویه اق 100به موجب ماده  •

ترین نتیجه  لین از این سود به عنوان ملموسمندي مشمو نتیجه آن عدم بهره ممنوع گردیده است؛
 .اجراي طرح می باشد

آماده سازي و ورود شرکتهاي سرمایه گذاري استانی سهام عدالت به بازار «دستورالعمل  هرچند •
هاي کلی  ، در کمیسیون تخصصی شوراي عالی اجراي سیاست»سهام آنهاشدن سرمایه و معامالتی 

فروش سهام واگذار  امکان خرید و 1391ولی تا پایان سال . شد تصویب قانون اساسی) 44(اصل 
  .می باشداز نقاط ضعف طرح توزیع سهام عدالت  امر و این شده فراهم نشد

                                                
  .به سهامداران طرح مزبور، ضروري به نظر می رسدمربوط به انتقال سهام  يانعقاد قراردادهاو  )متیق( يواگذار أتیمصوبه هبنابراین اخذ  -  ١
بر این اساس پیشنهاد می گردد ضمن تجدید نظر و بازنگري در ممنوعیت کامل پرداخت سود سهام، راهکاري جهت ایجاد تعادل در واریز سود  -  2

انجام اقدامات الزم همچنین . ه خانوارهاي کم درآمد پیش بینی گرددسهام به خزانه جهت تسویه بهاي سهام از یک طرف و پرداخت سود سهام ب
  . منجر به رفع مشکل مذکور خواهد شد در وصول مطالبات سهامداران سهام عدالت از شرکتها واگذار شده عیجهت تسر

دیریت شرکتهاي تعاونی سهام عدالت از فراهم آوردن بستر حضور سهامداران و افراد با صالحیت در مجامع و توسعه مشارکت سهامداران در م -  3
 .طریق اطالع رسانی و ارائه آموزشهاي الزم، راه گشا خواهد بود
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  بهبود عملکرد يالزم برا پیشنهادات -4-5

، قانون اجراي قانون اساسی )44(اصل سیاستهاي کلی  یه مقام معظم رهبري پیرامونابالغهر چند 
دولتی را ي شرکتهاي دولتی به بخشهاي غیرها و دستورالعملهاي مربوطه موجبات واگذارنامهآئین آن،

گیري هاي مذکور و کنارهمنجر به توانمندي هرچه بیشتر بخشفراهم کرده و در این راستا تا حدود زیادي 
ر در مذکودولت از فعالیتهاي غیر ضرور شده است؛ لیکن هنوز در این خصوص، مشکالت و چالشهاي 

هاي اخیر با توجه به مشکالت و  دهد طی سالها نشان میبررسیهمچنین . وجود دارد بند فوق
فاصله گرفته و » افزایش کارآیی«ها از هدف اصلی خود یعنی تنگناهاي مالی دولت، فرآیند واگذاري

که الزم  غالب شده است،» ها هاي دولت از محل واگذاريتسویه بدهی«و » کسب درآمد«بیشتر اهداف 
هاي هیأت محترم وزیران مورد توجه و اصالح گذارياست در تدوین قوانین و مقررات آتی و سیاست

ئولین و مردم، قانون اجراي نکته حائز اهمیت دیگر این است که متأسفانه در بین مس. قرار گیرد
ت، در صورتی هاي دولتی شده اسقانون اساسی مترادف با واگذاري شرکت» 44«هاي کلی اصل سیاست

 هاي کلیهاي دولتی تنها یکی از محورهاي متعدد مورد توجه قانون اجراي سیاستکه واگذاري شرکت
ایجاد فضا و بستر الزم براي حضور بخش . باشدقانون اساسی و اتفاقاً آخرین محور آن می» 44«اصل 

ندسازي بخش خصوصی، ایجاد فضاي شفاف و رقابتی، ایجاد فضاي کسب و کار مناسب، توانم
اند و باشند که مورد توجه کافی قرار نگرفتهخصوصی از جمله محورهاي اصلی و اساسی قانون می

با توجه به اهمیتی که سیاستهاي کلی لذا  .باشندگانه میگیري عزم ملی و اهتمام قواي سهنیازمند شکل
پیشنهاداتی به شرح زیر داده، ) خصوصی و تعاونی(قانون اساسی به توسعه بخش غیردولتی ) 44(اصل 

  :شودارائه می

اقدامات الزم به منظور فراهم سازي بستر مناسب براي توانمندسازي بخـش خصوصـی بـر اسـاس      •
جهـت تقویـت حضـور    و  ات مربوطه صورت پذیردو سایر قوانین و مقرر» 44«قانون اجراي اصل 

هـاي بـال اسـتفاده در    ها؛ اصالح قوانین و مقررات، استفاده از ظرفیـت  بخش خصوصی در واگذاري
) 18(هـاي مشـمول واگـذاري موضـوع مـاده      قانون، اصالح نحوه اعمال حاکمیت دولت در شرکت

هـاي دانـش   واگـذاري شـرکت  قانون اساسی و اولویـت   )44(قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل 
 هـا هاي کوچک، به مـدیران و کارکنـان متخصـص آن شـرکت    هاي خدماتی و شرکتبنیان، شرکت

 .ضروري به نظر می رسد
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هـا  گیري در خصوص بهبود  فضاي کسب و کار مناسب در کشور براي واگـذاري  بررسی و تصمیم •
باشد، همت و تالشی همه جانبـه   نمیبا عنایت به اینکه، این امر وظیفه یک دستگاه و یا نهاد خاص 

را هم در مقام سیاستگذاري توسط سیاستگذاران و هم در مقـام اجـرا توسـط دسـتگاههاي اجرائـی      
 .طلبد می

سازي آنها قبل از واگـذاري توجـه بیشـتري    به مقوله اصالح ساختار شرکتها و آماده ضروري است  •
اصـالح سـاختار و همچنـین کـاهش تعـداد      این امر مستلزم تخصیص مناسـب منـابع بـراي    . گردد

بایسـت دوره زمـانی پایـان    در ایـن خصـوص مـی    لـذا . شرکتهاي قابل واگذاري در هر سال اسـت 
هـا و انجـام برنامـه اصـالح سـاختار      ها به منظور فراهم آمدن فرصتی براي اصـالح روش واگذاري
  .ها در دستور کار قرار گیردشرکت

هـاي  به منظور هماهنگی و همراهی دستگاهها و شرکت نت اجراییداراي ضما تدابیر الزم واتخاذ   •
قانون اساسی ) 44(اندرکاران اجراي قانون اصل  توسط سیاستگذاران و دست ربط مادر تخصصی ذي

همچنین مقتضی اسـت همـاهنگی الزم بـین تصـمیمات اتخـاذ شـده در ارتبـاط بـا         . ضروري است
 .راکز تصمیم گیري، صورت پذیردگذاران، نهادها و مها توسط سیاستواگذاري

در ایـن   . ضروري اسـت گذار خارجی  سرمایهو مشارکت حضور  درخصوص برنامه ریزي مناسب، •
توانـد در  بازاریابی شرکت هاي در حال واگذاري و معرفی بازارها و نهادهاي مالی ایـران مـی   راستا

  .جذب سرمایه گذاران خارجی مؤثر باشد
سازي در قوانین بودجـه سـنواتی   مقوله درآمدزایی برنامه خصوصیمقتضی است از تمرکز صرف بر  •

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

هاي مشمول واگذاري، به نحوي که حافظ منـافع فروشـنده و خریـدار    گذاري سهام و دارائیقیمت  •
  .وأمان باشد، بسیار با اهمیت استبصورت ت

جانبه پیرامون طرح توزیـع سـهام عـدالت بـه منظـور جلـوگیري از       اي علمی و همههانجام بررسی •
 .رسدیار ضروري به نظر میانحراف از اهداف مترتب بر آن بس

گذاري اسـتانی سـهام عـدالت بـه      هاي سرمایه سازي و ورود شرکت آماده«اجرایی شدن دستورالعمل •
هـاي الزم در   نیاز به فراهم نمودن تمهیدات و زیرسـاخت  »بازار سرمایه و معامالتی شدن سهام آنها

هـاي دفـاتر    هـاي جـاري، اسـتفاده از ظرفیـت     بـر اسـتفاده از مکـانیزم    این خصوص دارد که عالوه 
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طلبد؛ لذا مقتضی است در این خصـوص نیـز تـدابیر     ها در آینده را می پیشخوان و حتی شعب بانک
نکته نیز توجه داشت که فرایند ثبـت، جابجـایی و تسـویه    همچنین باید به این . الزم اندیشیده شود

 . اي است هاي افراد مذکور به بازار سرمایه کار بسیار پیچیده دارایی

 دولتی هاي شرکت واگذاريآماده سازي و  ملهالزم به ذکر است با توجه به وظایف عدیده از ج
اجراي طرح توزیع  ،)واگذاري زا بعدو  واگذاري حین، واگذاري از قبل اقدامات( واگذاري مشمول

... ، رددیون دولت، واگذاري سهام به جاي برخی بدهیهاي دولت به بازنشستگان، کارکنان و سهام عدالت
 جایگاه فعلی سازمان ازمان خصوصی سازي تعریف شده اند؛سکه همگی در چارچوب وظایف 

الزم  .نمی باشد خصوصی سازي و ساختار تشکیالتی آن متناسب با مسئولیت ها و شرح وظایف مربوطه
است به منظور اجراي بهینه وظایف محول شده به این سازمان، جایگاه کنونی سازمان مورد بازنگري 

و با  آن فیو وظا تهایباتوجه به مسئولقرارگرفته و تشکیالت سازمانی سازمان خصوصی سازي نیز 
به صورت متناسب  کشورها، ریساخصوصی سازي در  یمتول ينهاد ها یسازمان گاهیبه جا تیعنا

  .گسترش یابد

 سال در ها شرکت سهام عرضه باالي پتانسیل و 1391 سال در یافته انجام هايسازي آماده به توجه با ضمناً
 روند آتی سال درپیش بینی می گردد  بهادار اوراق بورس بازار رشد به رو روند به عنایت با و ؛1392

-ها و اقدامات پیش¬برنامه و از مهمترین رود پیش آن بر مترتب اهداف با منطبق کامالً سازيخصوصی

  :توان به موارد زیر اشاره نمودمی1392سازي در سال روي سازمان خصوصی

در چارچوب ) 2(باقیمانده از سال قبل و شرکتهاي گروه ) 1(واگذاري کلیه شرکتهاي گروه  -1
 1392قانون بودجه سال 

  نطرحهاي نیمه تمام و معاد در اولویت قراردادن واگذاري -2
اقساط و  پیگیري جهت دریافت اقساط معوق ناشی از واگذاریها بابت طرح توزیع سهام عدالت -3

 معوق ناشی از سایر واگذاریها

 تدوین نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران -4

  رح توزیع سهام عدالتتکمیل فرآیند ط -5
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