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1 

در واگذاري سهام شركتهاي دولتي و متعلق به  سازيùخصوصيعملكرد سازمان -1

 1390دولت در سال 
شركت به بخش خصوصي واگذار شده  67سهام ÒÇ ميليارد ريال  467¡48، ارزشي معادل 1390در سال      

شركت بابت رد ديون دولت به دستگاهها و نهادهاي  115ميليارد ريال از سهام  179¡184و ارزشي معادل 

 . رديده و يا تخصيص يافته استطلبكار واگذار گ

 :، عبارتند ازه»«تا » الف«جزئيات مربوط به واگذاريهاي انجام يافته به بخش خصوصي به شرح بندهاي 

شركت از طريق بورس و با ارزشي  16از شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي، سهام ) الف

ميليارد ريال معادل  367¡21مبلغي معادل از اين ارزش، . ميليارد ريال واگذار گرديده است 308¡22معادل

درصد به صورت تدريجي به عموم مردم  4ميليارد ريال معادل  æ 942 درصد به صورت يكجا و بلوكي 96

 ).پيوست) 1(نمودار شماره (واگذار شده است 

È ( شركت از طريق مزايده و با ارزشي معادل  28از شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي، سهام

 99ميليارد ريال معادل  314¡19از اين ارزش، مبلغي معادل . ميليارد ريال واگذار گرديده است 442¡19

درصد به صورت ترجيحي به كاركنان و  1ميليارد ريال معادل  128درصد به صورت يكجا و بلوكي و 

 ). پيوست) 1-1(نمودار شماره (ار شده است مديران شركتها واگذ

پس از تخصيص سهام (يابد ùاي الزاماً از طريق بلوكي انجام ميùهاي مزايدهíÑÇÐùالزم به ذكر است واگ

 )ترجيحي

Ì ( شركت از طريق فرابورس و با ارزشي معادل  15از شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي، سهام

درصد به  95ريال معادل ميليارد 304¡6از اين ارزش، مبلغي معادل . ريال واگذار گرديده استميليارد 651¡6

درصد به صورت ترجيحي به كاركنان و مديران شركتها و  1ريال معادل ميليارد 20صورت يكجا و بلوكي، 

) 1-1(شماره نمودار (درصد به صورت تدريجي به عموم مردم واگذار شده است  4ريال معادلميليارد 327

 ). پيوست
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Ï ( 66ز طريق مذاكره و با ارزشي معادل شركت ا 10از شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي، سهام 

درصد به صورت  97ميليارد ريال معادل  64از اين ارزش، مبلغي معادل . ميليارد ريال واگذار گرديده است

درصد به صورت ترجيحي به كاركنان و مديران شركتها واگذار  3ميليارد ريال معادل  æ 2 يكجا و بلوكي

  ).پيوست) 1-1(شماره نمودار (شده است 

جداول و نمودارهاي موجود در صفحات بعد، به وضوح بيانگر عملكرد سازمان 

 .äÏباشùدر مقايسه با عملكرد سالهاي گذشته مي 1390سازي در سال ùخصوصي

 اقدامات ساير -2

كل كشور، از محل  1390از درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه سال % 119تحقق  -1-2

 واگذاري سهام

هاي قابل واگذاري به ùاز سهام شركت ميليارد ريال 150به ارزش  ميليون سهم 14واگذاري -2-2

هاي واگذار شده به عنوان سهام ترجيحي؛ در اين خصوص ùاز كاركنان و مديران شركت نفر 840¡2

نشان داده  پيوست) 7-1(æ ) 1-6(شماره مقايسه عملكرد اين دوره با سنوات قبل در نمودارهاي 

 استùشده

 اي هيأت واگذاريùوظايف دبيرخانه انجام-3-2

 با نظارت بر بنگاههاي واگذار شدهانجام وظايف مرتبط  -4-2

 هاي قابل واگذاري؛ و تهيه برنامه زمانبندي جهت انجام واگذاري،ùتهيه بانك اطالعاتي شركت -5-2

 ها جهت واگذاريùگذاري شركتÔÒÑùسازي و اùآماده-6-2

رساني ùسازي و اطالعùسازي شامل فرهنگùبسترسازي خصوصيالزم به منظور انجام فعاليتهاي -7-2

 :هاي گوناگون، ازجملهùاز طريق شيوه

 ¡انتشار مقاله، گزارش و بولتن -

 سازي، وùتكميل و توسعه پايگاههاي اطالع رساني سازمان خصوصي -

 .برگزاري همايشها و كارگاههاي آموزشي -



 
 

 

 

 

بخش اول ùهايùپيوست
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 واگذاري شيوه ÔæÑ æ براساس ¡1390 سال í ÑÏخصوص بخش به دولت به متعلق æ دولتي هايùشركت  سهام واگذاري ÔÒÑÇ):  1-1( شماره  نمودار
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 ، براساس شيوه واگذاري1390سال ÑÏ هاي دولتي و متعلق به دولت به بخش خصوصي ùسهم ارزش واگذاري سهام شركت: )1-2(نمودار شماره 

 
 
 
 
 

2.6% 0.3%

97.1%

تدريجي ترجيحي بلوكي
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 íáíÏÑÇ ÑíáÇارزش به م ، براساس روش واگذاري -1390لغايت سال   1370ارزش واگذاري سهام  شركتهاي دولتي و متعلق به دولت از سال ): 1-1(جدول شماره 

 سال واگذاري

 ارزش به تفكيك روش واگذاري 

 جمع ارزش واگذاري 
درصد نسبت به 

 كل 
 خصوصي

 رد ديون  سهام عدالت
 مذاكره  مزايده فرابورس بورس

1370 233 0 18 15 0 0 266 0.03 

1371 121 0 47 71 0 0 239 0.02 

1372 174 0 39 75 0 0 288 0.03 

1373 264 0 127 533 0 0 924 0.09 

1374 314 0 0 202 0 0 516 0.05 

1375 941 0 9 141 0 0 1,091 0.11 

1376 116 0 20 38 0 0 173 0.02 

1377 743 0 19 0 0 0 762 0.08 

1378 2,074 0 274 0 0 0 2,348 0.24 

1379 1,546 0 177 0 0 0 1,722 0.17 

1380 207 0 0 0 0 0 207 0.02 

1381 3,428 0 13 0 0 174 3,615 0.37 

1382 7,744 0 2,082 0 0 4 9,830 1.00 

1383 6,288 0 208 0 0 0 6,496 0.66 
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 سال واگذاري

 ارزش به تفكيك روش واگذاري 

 جمع ارزش واگذاري 
درصد نسبت به 

 كل 
 خصوصي

 رد ديون  سهام عدالت
 مذاكره  مزايده فرابورس بورس

1384 453 0 311 0 0 0 764 0.08 

1385 3,549 0 106 0 21,735 0 25,390 2.57 

1386 35,871 0 9,147 0 177,437 27,482 249,937 25.33 

1387 36,826 0 4,190 0 0 31,240 72,256 7.32 

1388 110,085 0 8,250 1,587 142,936 59,140 321,998 32.63 

1389 18,628 9,923 26,667 219 0 0 55,436 5.62 

1390 22,308 6,651 19,442 66 0 184,179 232,646 23.57 

 100 986,903 302,219 342,108 2,947 71,144 16,574 251,912 جمع
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 1390 لغايت سال 1370هاي دولتي و متعلق به دولت از سال ùسهام واگذار شده يا تخصيص يافته شركت ÔÒÑÇ: )1-3(شماره  نمودار
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 ، براساس روش واگذاري1390لغايت سال  1384ارزش واگذاري سهام شركتهاي دولتي و متعلق به دولت از سال : )1-4(نمودار  شماره 
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ä تعداد شركت: )1-5(مودار  شمارهù عملكرد مقايسه*بطور كامل يا بخشي از سهام آنها واگذار شده استهايي كه ،ù íÇ1380  1390لغايت 

 
 

 .است شده محاسبه اند، گرديده واگذار ¡)ديون ÏÑ عدالت، خصوصي، بخش( مختلف روشهاي ÒÇ كه تكراري شركتهاي تعداد حذف به توجه با* 
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 1390لغايت  ù íÇ1380برخوردار شده از سهام ترجيحي، عملكرد مقايسهتعداد كاركنان و مديران : )1-6(نمودار  شماره 
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 1390لغايت  ù íÇ1380ارزش سهام ترجيحي واگذار شده به كاركنان و مديران، عملكرد مقايسه: )1-7(نمودار  شماره 
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 1390لغايت  ù íÇ1385يافته به طرح توزيع سهام عدالت، بررسي مقايسههاي دولتي و متعلق به دولت واگذار شده يا تخصيص ùارزش سهام شركت):  1-8(نمودار  شماره 
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 مقدمه-1

، كه دربرگيرنده 1387در تيرماه سال » قانون اساسي) 44(اجراي سياستهاي كلي اصل «با تصويب قانون 

گرايانه ùهاي تصديùجانبه در زمينه توسعه حضور بخش غيردولتي در عرصة فعاليتùفرآيندي شفاف و همه

اقتصادي و محدود نمودن حضور بخش دولتي در اين عرصه و دادن فرصت بيشتر به دولت جهت انجام 

هاي مرتبط با آن، ùنامهùها و آيينùارت، بود؛ و همچنين تدوين دستورالعملامور حاكميتي، سياستگزاري و نظ

سازي به عنوان يكي از عوامل اصلي تاثيرگذار بر تحقق اهداف قانون مذكور، به طور ùفرآيند خصوصي

 .تر و قابل اجراتر، ترسيم گرديدùشفاف

نسبت به انجام  ¡بوطهسازي موظف شد تا در چارچوب اساسنامه مرùدر اين راستا سازمان خصوصي

اعمال نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارائي در امر : از جملهياد شده وظايف مندرج در قانون 

الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و حقوق مالكانه متعلق به دولت و ùها، عرضه هرگونه سهام، سهمùواگذاري

در چارچوب  انجام ساير وظايف مرتبطأت واگذاري و اي هيùشركتهاي دولتي، انجام وظايف دبيرخانه

قوانين و مقررات و ساير  كل كشور 1390، قانون بودجه سال اي كشور، قانون صدراالشارهùهاي توسعهùبرنامه

 . اقدام نمايد مربوط به سازمان

قانون اساسي و تكاليف مندرج در )  44(هاي كلي اصل ùبنابراين با توجه به قانون اجراي سياست

í اي را جهت اجراùات وسيع و گستردهاقدام اين سازمان در سال مذكور ¡كل كشور1390سال قانون بودجه 

به بخش عالوه بر وظايفي همچون واگذاري سهام  1390در سال همچنين . به عمل آورد محوله وظايف

تسويه يا تهاتر بدهي هاي  ºغيردولتي از طريق روشهاي مختلف از جمله بورس، فرابورس، مزايده و مذاكره

دستگاه هاي طلبكار از محل دولت به دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي، تأديه مطالبات 

اين بر عهده بودند كه  مهميليف تكا ، از جملهوجوه حاصل از واگذاري سهام يا انتقال مستقيم سهام به آنها

نهادهاي كه نيازمند هماهنگي با بسياري از دستگاههاي اجرائي،  تكاليفاجراي اين  .شدسازمان گذاشته 

دريافت تائيديه هاي سازمان حسابرسي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور،  طلبكار،

و پيگيري تصويب آن توسط نمايندگان ويژه رياست جمهوري و اخذ ساير  سهام و تعيين سبد سازيùآماده

سازي با پشتكار و جديت پيگيري و منجر به ùبود؛ در سازمان خصوصيمجوزهاي الزم در اين خصوص 

كه شامل ادامه شناسايي مشمولين » توزيع سهام عدالت«تكميل طرح  ¡عالوه برآن. نتايج قابل توجهي گرديد
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كارگزاري سهام عدالت، پيگيري دريافت سود  ريافت اقساط فروش سهام و تصفيه شركتطرح، پيگيري د

شركتهاي واگذار شده بابت طرح و پيگيري تصويب و ابالغ مصوبات الزم براي تعيين باقيمانده  عملكرد

سبد سهام عدالت جهت واگذاري شركتهاي مشمول واگذاري به شركتهاي سرمايه گذاري استاني، مي باشد 

 .قابل ذكر است 1390ز به عنوان بخشي از عملكرد اين سازمان در سال ني

پس از ذكر مقدمه حاضر به . باشدùبا توجه به مطالب ياد شده گزارش پيش رو شامل پنج بخش مي

سازي در واگذاري سهام شركتهاي ùاختصاص به عملكرد سازمان خصوصي بخش دوم¡ بخش اولعنوان 

سازي در راستاي ùنسبت به انعكاس عملكرد سازمان خصوصي بخش سوم دولتي و متعلق به دولت دارد،

به ساير اقدامات از جمله اقدامات بخش چهارم  اجراي طرح توزيع سهام عدالت، اختصاص يافته و در

كه بخش پاياني گزارش  بخش پنجم .اشاره نموده است 1390سال  مرتبط با تكاليف مندرج در قانون بودجه

صورت اجمالي و خالصه، پرداخته ùسازي بهùبه معرفي چالشها و مشكالت فراروي خصوصي نيز مي باشد

 .است

سازي در راستاي واگذاري و تخصيص سهام ùعملكرد سازمان خصوصي -2

 و متعلق به دولت دولتيهاي ùشركت

 سازيùاي سازمان خصوصيùعملكرد مقايسه -1-2

ÒÇ  "واگذاري سهام متعلق به دولت"اصلي خود يعني سازي در راستاي انجام مأموريت ùسازمان خصوصي

شركت  522ميليارد ريال از سهام  427¡958توانسته است قريب به  1390ان سال تا پاي 1384ابتداي سال 

اين گزارش نگاه تفصيلي . به بخش غير دولتي واگذار يا اختصاص دهدÇÑ ) 2-1(به شرح جدول شماره 

 .از ابعاد مختلف داردبه آمار واگذاريهاي صورت گرفته 

 واگذاريها بر مبناي بخش و شركت -1-1-2

شركت دولتي و متعلق به دولت به  370ريال از سهام  Ïميليار 278¡314طي دوره مورد بررسي مبلغ 

شركت بابت رد ديون دولت  204ريال از سهام  Ïميليار 041¡302¡ )درصد 33 معادل(بخش خصوصي 

شركت در قالب طرح توزيع سهام عدالت  56ميليارد ريال از سهام  æ342,108 ) درصد 31معادل (

 .واگذار شده است) درصد 36معادل (
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صرفاً مربوط به شركت مادر  ÒÇ 1386 قبللذا عملكرد مربوطه براي سالهاي برعهده خود دستگاهها بوده است،  1386با توجه به اينكه مسئوليت واگذاري سهام بمنظور تاديه بدهيهاي دولت به دستگاههاي طلبكار در سالهاي قبل از  - 1

 .تخصصي سازمان خصوصي سازي مي باشد
صيص يافته ها تخùاند كه منابع حاصل از آن بابت بدهي دولت به آنùميليارد ريال به وكالت از پيمانكاران وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شده 425¡6عالوه بر مبلغ مزبور دو نيروگاه اروميه و سمنان به ارزشي معادل  - ۲

 .است يامدهبه پيمانكاران ندر ارزش واگذاريها بابت رد ديون دولت  1390اند، جهت جلوگيري از احتساب مضاعف در ارزش عملكرد سال ùها به بخش خصوصي لحاظ گرديدهùليكن از آنجا كه در ارزش واگذاري.است

 ارقام به ميليارد ريال آمارهاي اساسي عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصي سازي-): 2-1(جدول شماره 

 جمع كل 1390سال  1389سال  1388سال  1387سال  1386سال  1385سال  1384سال  بخش اقتصادي برخوردار  عنوان

ارزش سهام واگذار 

 شده 

كليه واگذاريها به غير از رد د (بخش خصوصي

 )و سهام عدالت
764 3,655 45,018 41,016 119,922 55,436 48,467 314,278 

ردديون 

 دولت

0Fبخش عمومي غير دولتي

1 0 0 27,482 31¡240 59,140 0 26¡300 144,162 

1F 0 0 0 0 0 0 ...پيمانكاران، مشاوران و 

216,929 16,929 

 140,950 950¡140 0 0 0 0 0 0 بانكها

Ì302,041 179¡184 0 59,140 240¡31 27,482 0 0 مع ردديون 

 342,108 0 0 142,936 0 177,437 21,735 0 )سهام عدالت(بخش تعاوني

 958,427 646¡232 436¡55 321,998 256¡72 249,937 25,390 764 جمع كل
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 جمع كل 1390سال  1389سال  1388سال  1387سال  1386سال  1385سال  1384سال  بخش اقتصادي برخوردار  عنوان

 تعداد شركتهاي

كامل يا (شده  واگذار

 )بخشي از سهام

سهام  كليه واگذاريها به غير از ردديون و(بخش خصوصي 

  )Êعدال
50 52 85 57 56 115 67 370 

 204 115 0 42 10 31 0 0 ردديون دولت

 2F14 39 0 )سهام عدالت(بخش تعاوني
 

14 0 0 56 

 522 175 115 104 64 142 61 50 )بدون احتساب شركتهاي تكراري(جمع كل

سهام ترجيحي واگذار 

 شده

 119¡11 150 791¡1 833¡2 063¡4 177¡2 34 20 )ميليارد ريال(ارزش سهام واگذار شده

 6,798 14 649 2,355 2,765 994 7 14 )ميليون سهم(تعداد سهام واگذار شده

 243,845 2,840 55,780 82,817 66,198 25,581 5,909 4,720 )نفر(تعداد كاركنان و مديران برخوردار از سهام 

                                                 
 
 

 آمارهاي اساسي عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصي سازي): 2-1(ادامه جدول شماره 
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 : ذكر دو نكته ذيل ضروري مي باشد) 2-1(با توجه به جدول شماره 

بخش خصوصي،  با توجه به اينكه واگذاري برخي از شركتها به صورت مشترك در قالب ·

واگذاري به صورت سهام عدالت و يا واگذاري بابت رد ديون دولت صورت مي پذيرد؛ و يا 

اينكه واگذاري برخي شركتها طي سالهاي متوالي انجام مي يابد، بنابراين مجموع شركتهاي 

 .واگذار شده در سه شكل مزبور، لزوماً برابر كل تعداد شركتهاي واگذار شده نمي باشد

سازي، فرآيند واگذاري سهام متعلق به دولت در شركتها طي بازه زماني مقرر ùخصوصي فرآيند ·

توان و نبايد انتظار داشت كه ùاي است كه نميùجنس اين فرآيند به گونه. باشدùشده در قانون مي

زيرا در اين فرآيند سبد دولت به تدريج . روند واگذاريها در هر سال بيش از سال گذشته باشد

واگذاري است و طبيعتاً با گذشت زمان حجم سهام موجود در اين سبد براي واگذاري در حال 

از سوي ديگر با توجه به ارتباط تنگاتنگ حجم سهام واگذار شده با شرايط . يابدùنيز كاهش مي

بايست تحليل سهام واگذار شده ùمي ¡اقتصاد كالن و نيز قابليت جذب و پذيرش در بازار سرمايه

 .گيري نمودùرا با دو مؤلفه مذكور نيز بررسي و نتيجه بر مبناي سال

 واگذاريها بر مبناي نحوه واگذاري  -2-1-2

 ÒÇ958¡427  ،درصد واگذاريها از طريق  7/68ميليارد ريال سهام واگذار شده طي بازه زماني مورد بررسي

درصد از روش فرابورس و  4هاي غيربورسي، درصد از واگذاريها به روش برگزاري مزايده 27بورس، 

اجراي « با توجه به تكليف قانون)). 2-2(جدول شماره(مذاكره واگذار گرديده است  از طريقدرصد  3/0

 ياد شده، قانون) 2(ماده ) 2(مبني بر واگذاري شركتهاي گروه » قانون اساسي) 44(ستهاي كلي اصل سيا

از طريق بورس نسبت به ساير ماده مزبور  )1(شركتهاي گروه  از طريق بورس و نيز اولويت واگذاري

سازي ùرسد اين تركيب با همين روند ادامه داشته باشد و البته تمركز سازمان خصوصيùروشها، به نظر مي

نيز واگذاري بر استفاده از روشهاي ديگر واگذاري، ممكن است در آينده به معرفي روشهاي ديگر 

 .بيانجامد
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 هاي دولتي و متعلق به دولتùسازي در واگذاري سهام شركتùسازمان خصوصي عملكرد): 2-2( شماره جدول

 )رزش به ميليارد ريالÇ( 1390لغايت  1384از سال  بر اساس نحوه واگذاري

 سال

 نحوه واگذاري
 جمع كل 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384

درصد 

 از كل

 7/68 151¡659 544¡110 627¡18 290,117 52,222 162,399 24,788 453 بورسي

 4 994¡37 761¡27 9,923 311 0 0 0 0 فرابورس

 3/0 862¡2 141 219 2,502 0 0 0 0 مذاكره

 27 420¡258 201¡94 667¡26 29,067 034¡20 87,538 602 311 مزايده

 100 427¡958 646¡232 436¡55 321,998 256¡72 249,937 25,390 764 جمع

 

 به تفكيك بازار عرضه  هاواگذاري -3-1-2

  ÒÇ958¡427  يها به درصد واگذار 6/96بازه زماني مورد بررسي، ميليارد ريال سهام واگذار شده طي

هاي تدريجي و روزانه در ùدرصد از واگذاريها به صورت عرضه 2/2 صورت بلوكي انجام پذيرفته،

 .درصد به صورت سهام ترجيحي بوده است 2/1بازار سرمايه و 
 

 

 

بر اساس  هاي دولتي و متعلق به دولتùسازي در واگذاري سهام شركتùعملكرد سازمان خصوصي): 2-3(جدول شماره 

 )ارزش به ميليارد ريال( 1390لغايت  1384بازار عرضه از سال 

 سال 

 بازار عرضه
 جمع كل 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384

درصد از 

 كل

 6/96 890¡925 228¡231 100¡51 315,256 683¡61 243,192 23,005 426 بلوكي

 2/2 418¡21 1,268 544¡2 3,859 6,511 4,568 2,350 318 تدريجي

 2/1 118¡11 150 1,791 2,883 4,062 2,177 34 20 ترجيحي

 100 427¡958 646¡232 436¡55 321,998 256¡72 249,937 25,390 764 جمع
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 » قانون اساسي)  44(ياستهاي كلي اصل Óاجراي «بندي قانون ùبه تفكيك طبقه هاواگذاري -4-1-2

در فرآيند  عطفي، نقطه 1385قانون اساسي در نيمه نخست سال  )44(سياستهاي كلي اصل ) Ì(ابالغ بند 

درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي از هر  80 ¡بر اساس اين ابالغيه. باشدسازي ميخصوصي

قانون اساسي كه تا آن تاريخ صددرصد دولتي بوده و قابليت ) 44(فعاليت مشمول مفاد صدر اصل 

: ، قابليت واگذاري يافتند؛ شركتهاي بزرگي از جمله)از استثناءها برخيبا رعايت (اند ùواگذاري نداشته

 .، معادن و صنايع مادرش، مخابراتصنايع پااليش و پخ

شركتهاي قابل واگذاري » قانون اساسي) 44(اجراي سياستهاي كلي اصل «قانون ) 2(همچنين ماده 

) Ì(باشند كه تا قبل از ابالغ بند اين ماده شركتهايي مي) 1(بر اين اساس گروه . بندي نموده استùرا طبقه

اند؛ و بر اساس قانون ياد بليت واگذاري داشتهن برنامه سوم و چهارم توسعه قاÇæäíسياستها بر اساس ق

شركتهاي خارج از صدر اصل (بايست تا پايان برنامه چهارم توسعه بطور كامل واگذار گردند ùشده مي

سياستها ) Ì(اين ماده اشاره به شركتهايي دارد كه با توجه به ابالغ بند ) 2(و گروه ) قانون اساسي) 44(

كه آنها هم بر اساس قانون مزبور ) قانون اساسي) 44(كتهاي صدر اصل شر(اند  مجوز واگذاري يافته

 .شوندواگذار  1393بايست تا پايان سال ùمي

 8/70¡ 1384-90ميليارد ريال سهام واگذار شده طي دوره  ÒÇ958¡427  ¡بر اساس اين تفكيك

درصد ديگر  2/29قانون و ) 2(درصد واگذاريها مربوط به واگذاري شركتها و بنگاههاي متعلق به گروه 

 . قانون بوده است) 2(ماده ) 1(مربوط به شركتها و بنگاههاي گروه 

 هاي دولتي و متعلق به دولتùسازي در واگذاري سهام شركتùسازمان خصوصي عملكرد ):2-4(شماره جدول 

 )ريال ميلياردارزش به ( 1390لغايت  1384از سال  قانون اساسي) 44(اصل  شمولبر اساس 
                             

 سال

     44شمول اصل 

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 
جمع 

 كل

درصد 

 از كل

 2/29 240¡280 571¡40 54¡043 44,734 145¡38 95,356 6,626 764 قانون 2ماده  1گروه 

 8/70 186¡678 075¡192 1¡393 277,264 34,111 154,581 18,763 0 قانون 2ماده  2گروه 

 100 427¡958 646¡232 436¡55 321,998 256¡72 249,937 25,390 764 جمع
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  واگذاريها به تفكيك وزارتخانه -5-1-2

ÒÇ . واگذار گرديده استبه بخش غير دولتي وزارتخانه  8سهام متعلق به ¡ 1384-90طي دوره 

بيش از درصد از واگذاريها به تنهايي  8/53وزارت نفت با ميليارد ريال سهام واگذار شده،  427¡958

ÊÑÇÒæ æ  صنعت، معدن و تجارتÊÑÇÒæ . نيمي از واگذاريها را به خود اختصاص داده است

و سوم را به خود اختصاص  هاي دومùدرصد رتبه æ1/12  15به ترتيب با اطالعات  ارتباطات و فناوري

åÏÇÏù 2-5(جدول شماره (اند.(( 

بر اساس  هاي دولتي و متعلق به دولتùسازي در واگذاري سهام شركتùعملكرد سازمان خصوصي): 2-5(جدول شماره 

 )ارزش به ميليارد ريال( 1390لغايت  1384وزارتخانه، از سال 

ف
ردي

 

 وزارتخانه 

1384
 

1385
 

1386
 

1387
 

1388
 

1389
 

1390
 

 جمع كل
درصد 

 از كل

 8/53 573¡515 277¡139 15,582 178¡276 24,100 158,281 53 38 وزارت نفت 1

 0/15 143,460 6,926 13,543 12¡660 34,361 50,870 21,641 459 وزارت صنعت، معدن و تجارت 2

 1/12 115,783   94¡495 6,192 14,836 186 74 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 3

 7/5 54,743 12,792 585 17¡324 698 23,201 50 67 وزارت امور اقتصادي و دارايي  4

 8/11 178¡113 084¡69 22,665 13¡365 5,030 2,519 414 100 وزارت نيرو 5

 4/1 453¡13 116¡4 1,472 5¡885 1,874 106 0 0 وزارت راه و شهرسازي 6

 0.2 2,145 450 1,588 0 0 34 46 27 وزارت جهاد كشاورزي 8

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

 100 427¡958 646¡232 436¡55 321,998 256¡72 249,937 25,390 764 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

در جدول فوق آمار واگذاري به تفكيك وزارتخانه ها شامل واگذاريهاي انجام يافته به بخش تعاوني 

لذا با توجه به حجم باالي . ، بخش خصوصي و بخش عمومي غيردولتي ميباشد)سهام عدالت(

Ò كه در برخي از وزارتخانه ها از نسبت و تمرك) ارزش كل واگذاريها %7/35(واگذاريهاي سهام عدالت 

ها را در خصوص اجراي سياستهاي كلي اصل ùباالتري برخوردار بوده است، عملكرد واقعي وزارتخانه
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جدول زير . قانون اساسي مي بايستي در ميزان سهام واگذار شده به بخش خصوصي، جستجو نمود) 44(

. اين موضوع را به خوبي منعكس مينمايد
 

هاي دولتي و متعلق به دولت بر اساس ùسازي در واگذاري سهام شركتùعملكرد سازمان خصوصي): 2-5(جدول شماره 

 )ارزش به ميليارد ريال() بدون در نظر گرفتن واگذاري بابت سهام عدالت( 1390لغايت  1384وزارتخانه، از سال 

 شركت مادر تخصصي واگذاريها به تفكيك  -6-1-2

شركت مادرتخصصي به بخش وزارتخانه و يا  29، سهام متعلق به 1390لغايت  åÑæÏ1384 طي 

ملي «تخصصي شده، شركت مادرريال سهام واگذار ميليارد  ÒÇ958¡427 . غيردولتي واگذار گرديده است

همچنين . درصد بيشترين ارزش واگذاريها را به خود اختصاص داده است 9/18با » صنايع پتروشيمي

 1/12با » مخابرات ايران« شركتدرصد و  2/14با » هاي نفتيùملي پااليش و پخش فراورده« شركت

 .))2-6(شماره جدول (اند ùهاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادهùدرصد رتبه

 

ف
ردي

 

 وزارتخانه 

1384
 

1385
 

1386
 

1387
 

1388
 

1389
 

1390
 

 جمع كل
درصد 

 از كل

 9/39 245,641 139,277 15,582 39,130 24,100 27,514   38 وزارت نفت 1

 6/17 108,571 6,926 13,543 11,692 34,361 38,057 3,532 459 وزارت صنعت، معدن و تجارت 2

     94,495 6,192   0 74 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 3
100,761 3/16 

 1/6 37,543 12,792 585 17,317 698 6,034 50 67 وزارت امور اقتصادي و دارايي  4

 18 110,936 69,084 22,665 13,365 5,030 665 27 100 وزارت نيرو 5

 7/1 10,630 4,116 1,472 3,062 1,874 106     وزارت راه و شهرسازي 6

 3/0 2,145 450 1,588     34 46 27 وزارت جهاد كشاورزي 8

       0.3 90     وزارت آموزش و پرورش 9
90 0.0 

 100 616,319 232,646 55,436 179,061 72,256 72,501 3,655 764 جمع
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بر اساس  هاي دولتي و متعلق به دولتùسازي در واگذاري سهام شركتùعملكرد سازمان خصوصي): 2-6(جدول شماره 

 )ارزش به ميليارد ريال( 1390لغايت  1384شركتهاي مادر تخصصي، از سال 

ف
ردي

 

 مادر تخصصي

1384
 

1385
 

1386
 

1387
 

1388
 

1389
 

1390
 

 جمع كل
درصد 

 از كل

1 
پااليش و پخش فرآورده هاي  ملي

   نفتي ايران
69,329 5,302 47,283 239 14¡141 136¡295 2/14 

 94,495 6,192 14,836 186 74 شركت مخابرات ايران 2
  

115,783 1/12 

 0/12 115,309 3,309 5,528 7,148 30,521 47,939 20,651 212 سازمان توسعه و نوسازي 3

 9/18 739¡180 180¡82 14,592 11,941 17,750 54,185 53 38 ملي صنايع پتروشيمي 4

 وزارت نفت 5
    

101,661 
  

101,661 6/10 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي 6
  

23,113 688 16,850 575 12,787 54,014 6/5 

 توانير 7
  

1,858 4,671 9,036 21,950 68¡938 106¡453 1/11 

 ملي نفت ايران 8
  

34,388 1,047 17,383 752 9,891 63,461 6/6 

 2/2 21,016 2,497 7,983 3,629 2,739 2,931 989 247 سازمان گسترش و نوسازي 9

 6/0 5,437 137 673 3,101 351 661 414 100 ساتكاب 10

 بازرگاني دولتي ايران 11
 

3,000 
 

1,101 916 31 68 5,115 5/0 

 راه آهن جمهوري اسالمي ايران 12
   

32 2,395 948 56 3,431 4/0 

 وزارت راه و شهرسازي 13
    

2,824 
 

3,505 6,328 7/0 

 سازمان بنادر و كشتيراني 14
   

1,842 
   

1,842 2/0 

15 
توليد محصوالت كشاورزي، دامي 

      و منابع طبيعي
1,588 450 2,039 2/0 

 مديريت منابع آب ايران 16
   

8 1,228 42 10 1,288 1/0 

 و تجارتوزارت صنعت،معدن  17
    

968 
  

968 1/0 

18 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 

       دستي و گردشگري
1,023 1,023 1/0 

19 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 

     نقل كشور
667 

  
667 1/0 

 1/0 729 4.67 10 473 11 114 50 67 سازمان خصوصي سازي 20
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ف
ردي

 

 مادر تخصصي

1384
 

1385
 

1386
 

1387
 

1388
 

1389
 

1390
 

 جمع كل
درصد 

 از كل

 ملي گاز 21
  

352 
   

33¡065 33¡417 49/3 

 34 46 27 شركت خدمات كشاورزي 22
    

107 0 

23 
سازمان راهداري و حمل و نقل 

   جاده اي
106 

   
46 152 0 

 ش و پرورشÒوزارت آمو 24
  

88 0 
   

88 0 

25 
كانون پرورش فكري كودكان و 

   نوجوانان
2 0 

   
3 0 

 عمران و بهسازي شهري ايران 26
      

506 506 0 

 اسالمي ايرانهواپيمائي جمهوري  27
     

524 4 528 1/0 

28 
موسسه مطالعات و پژوهشهاي 

       بازرگاني
24 24 0 

29 
سازمان زمين شناسي و اكتشافات 

       معدني كشور
5 5 0 

 100 427¡958 646¡232 436¡55 321,998 256¡72 249,937 25,390 764 جمع كل 

 واگذاريها به تفكيك صنعت  -7-1-2

بندي ùصنعت طبقه 23واگذاريهاي صورت گرفته در بازه زماني مورد بررسي را در  ¡بنديùاين تفكيك

درصد از واگذاريها در بازه زماني مورد  9/23با اختصاص » هاي نفتيùصنعت فرآورده«. نموده است

صنعت «درصد و  9/22با » صنعت مواد و محصوالت شيميايي« داراي رتبه اول؛ وبررسي به خود 

 .باشندùدرصد رتبه دوم و سوم اين تفكيك را دارا مي 1/12با » مخابرات
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بر اساس  هاي دولتي و متعلق به دولتùسازي در واگذاري سهام شركتùعملكرد سازمان خصوصي): 2-7(جدول شماره 

 )ارزش به ميليارد ريال( 1390لغايت  1384صنعت، از سال 

ف
ردي

 

 صنعت

1384
 

1385
 

1386
 

1387
 

1388
 

1389
 

1390
 

 جمع كل
درصد از 

 كل

 فرآورده هاي نفتي 1
  

69,681 5,302 107,283 239 46¡191 228¡696 9/23 

 9/22 901¡219 434¡81 14,570 51,931 17,749 54,185 0 32 مواد و محصوالت شيميايي 2

 گروه مخابرات 3
  

14,836 6,192 94,495 
  

115,523 1/12 

 فلزات اساسي 4
 

16,063 47,477 26,640 1,190 4,980 807 97,157 1/10 

5 
بانك ها، موسسات اعتباري و 

   ساير نهادهاي پولي
21,045 688 15,608 350 12,787 50,479 3/5 

 توليد، انتقال و توزيع برق 6
 

0 9 4,500 3,909 21,947 68¡938 99¡303 4/10 

 8/2 26,741 3,400 691 16,622 2,924 47 3,053 5 حمل و نقل 7

 استخراج نفت و گاز 8
  

34,388 
 

2,536 120 10,909 47,952 5 

 5/1 14,782 183 1,524 8,158 1,289 3,191 208 229 خدمات فني و مهندسي 9

 استخراج كانه هاي فلزي 10
 

3,608 
 

3,326 5,895 1,035 2,443 16,307 7/1 

 خودرو و ساخت قطعات 11
 

0 352 188 
 

6,795 253 7,588 8/0 

 648 2,205 83 983 27 ماشين آالت و تجهيزات 12
 

1,288 5,233 5/0 

 بيمه 13
  

2,068 
 

1,242 246 
 

3,556 4/0 

14 
ماشين آالت و دستگاههاي 

  برقي
203 749 

 
2,486 2 

 
3,439 4/0 

 3/0 2,616 8 9 102 794 510 981 214 سيمان، آهك، گچ 15

 محصوالت غذائي و آشاميدني 16
     

1,588 
 

1,588 2/0 

 پيمانكاري صنعتي 17
  

383 
  

717 3 1,102 1/0 

 ساخت محصوالت فلزي 18
  

274 
  

2 
 

276 0 

 186 74 ساخت وسايل ارتباطي 19
     

260 0 

انبوه سازي، امالك و  20
  

95 28 
  

314 437 0 
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ف
ردي

 

 صنعت

1384
 

1385
 

1386
 

1387
 

1388
 

1389
 

1390
 

 جمع كل
درصد از 

 كل

 مستغالت

 سرمايه گذاريهاي مالي 21
  

88 5 
   

92 0 

22 
دامپروري و كشاورزي، 

  خدمات وابسته
46 

 
0 0 36 453 535 0 

 6/1 863¡14 328¡2 586 9,892 427 477 59 184 ساير 23

 
 100 427¡958 646¡232 436¡55 321,998 256¡72 249,937 25,390 764 جمع كل

  1390در سال به بخش خصوصي تعداد و ارزش سهام واگذار شده  -8-1-2

ميليارد   467¡48ميليون سهم به ارزش تقريبي  110¡7بالغ بر  1390سازي در سال ùسازمان خصوصي

 60شركت زيرمجموعه خود و  7شركت شامل  67هاي دولتي و متعلق به دولت را در ùريال از شركت

جداول اين . هاي مادرتخصصي به بخش خصوصي واگذار كرده استùشركت زيرمجموعه ساير شركت

توان به ùستا ميدر اين را. äÏباشùبخش بيانگر عملكرد اين سازمان از نظر تعداد و ارزش سهام واگذار شده مي

 :موارد زير اشاره نمود
 

شركت به روش بورس واگذار شده است كه اين تعداد شركت  16شركت، سهام  67از مجموع تعداد  ·

ها به بخش ùدرصد ارزش كل واگذاري 46درصد تعداد سهام واگذار شده و  9/83واگذار شده، 

رت واگذاري سهام در بورس به صوù به ¡ÔÒÑÇ اين درصد 4. خصوصي را به خود اختصاص داده است

¡ هاي عمومي در بورسùرگزاري مزايدهصورت واگذاري بلوكي از طريق بùدرصد به 96شيوه تدريجي و 

 .))2-1(شماره و نمودار ) 9-2(æ ) 2-8(جداول (انجام پذيرفته است 
 

شركت به روش مزايده واگذار شده است كه اين تعداد شركت  28شركت، سهام  67از مجموع  ·

ها به بخش خصوصي ùدرصد ارزش كل واگذاري 40درصد تعداد سهام واگذار شده و  6/0واگذار شده، 

درصد آن  1بلوكي و صورت ù به ¡ÔÒÑÇ از ايندرصد ارزش  99. را به خود اختصاص داده است

. صورت پذيرفته است) هاي مورد واگذاريùواگذاري به كاركنان و مديران شركت(í صورت ترجيحùبه

يابد ùاي، واگذاري تدريجي سهام به عموم موضوعيت نميùهاي مزايدهùالزم به ذكر است كه در واگذاري

 .))2-1-1(شماره و نمودار ) 9-2(æ ) 2-8(جداول (
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. به روش فرابورس واگذار شده است Êشرك 15شركت، سهام  67دوره مورد نظر از مجموع  طي ·

ها ùدرصد ارزش كل واگذاري 14درصد تعداد سهام واگذار شده و  1/14اين تعداد شركت واگذار شده، 

صورت واگذاري ùها بهùدرصد ارزش اين واگذاري 95. به بخش خصوصي را به خود اختصاص داده است

) 9-2(æ ) 2-8(جداول . (پذيرفته استبه صورت تدريجي صورت درصد آن  5سهام به شيوه بلوكي و 

 .))2-1(شماره و نمودار 

شركت به روش مذاكره واگذار شده است كه اين تعداد شركت  10شركت، سهام  67از مجموع  ·

ها به بخش ùدرصد ارزش كل واگذاري 14/0درصد تعداد سهام واگذار شده و  4/1واگذار شده، 

صورت ùها بهùدرصد ارزش اين واگذاري 97بين در اين . خصوصي را به خود اختصاص داده است

واگذاري به كاركنان و مديران (صورت ترجيحي ùدرصد ارزش آن به 3واگذاري سهام به شيوه بلوكي و 

 .))2-1(شماره و نمودار ) 9-2(æ ) 2-8(جداول . (صورت پذيرفته است) هاي مورد واگذاريùشركت

 

 ، بر اساس روش واگذاري1390به بخش خصوصي در سال  ارزش سهام واگذار شده): 2-8(جدول شماره 

 ÔÒÑÇ تعداد -                                

 ÔæÑ                       واگذاري 
 درصد تعداد سهام

 ارزش سهام

 درصد
 )ميليارد ريال( 

 %46 22,308 %83.9 5,967,247,423 بورس

 %40 19,442 %0.6 45,181,061 مزايده

 %14 6,651 %14.1 999,785,514 فرابورس

 %0 67 %1.4 97,943,216 مذاكره

 %100 48,467 %100 7,110,157,214 جمع كل 
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 )ارزش به ميليارد ريال(بر اساس شيوه واگذاري  1390ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصي در سال ): 2-9(جدول شماره  

 نوع واگذاري                        

 

 

 شيوه واگذاري          

 جمع كل مذاكره فرابورس مزايده بورس

ÔÒÑÇ درصد ÔÒÑÇ درصد ÔÒÑÇ درصد ÔÒÑÇ درصد ÔÒÑÇ درصد 

 %0 1,268 %0 0 %5 327 %0 0 %4 941 تدريجي در بورس

 %3 150 %3 2 %0 20 %1 128 %0 0 ترجيحي به كاركنان و مديران

 %97 47,049 %97 64 %95 6,304 %99 19,314 %96 21,367 اي و بورسيùبلوكي مزايده

 %100 48,467 %100 66 %100 6,651 %100 19,442 %100 22,308 جمع كل

 

ارزش واگذاري سهام شركتهاي دولتي و متعلق به دولت به بخش خصوصي در سال ): 2-1(نمودار شماره 

 ، بر اساس روش و شيوه واگذاري1390
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 :1390 تفصيلي سالعملكرد  -9-1-2

به شرح هاي دولتي و متعلق به دولت ùشركت در خصوص واگذاري سهام 1390سال تفصيلي عملكرد 

 :پيوست اين گزارش ارائه شده است) 2(æ) 1(جداول شماره 

از طريق بورس، مزايده،  ، وضعيت فروش سهام به بخش خصوصي)1(جدول پيوست شماره  ·

تدريجي، (تخصصي، شيوه فروش مادر ù، به تفكيك شركتáÇ1390 فرابورس و مذاكره را در س

 .كندùرا ارائه مي هر شركتو درصد سهام واگذار شده ) ترجيحي و بلوكي

صورت ùآگهي فروش سهام به 179¡ 1390، نشانگر آن است كه در سال )2(پيوست شماره جدول  ·

مورد مربوط به روش مزايده،  80كه  ºو ترجيحي وجود داشته است) كشف قيمت(بلوكي، تدريجي 

مورد مربوط به روش  30مورد مربوط به روش فرابورس و  41مورد مربوط به روش بورس،  28

 67 هاي آگهي شده جهت واگذاري، به لحاظ اينكه فقط براي سهامùكتاز شر. باشدùمذاكره مي

. است هاي عرضه شده به فروش نرسيدهشركت  مابقي، لذا شركت متقاضي خريد وجود داشته

عرضه (همچنين جدول مزبور داليل مربوط به علل عدم فروش برخي از شركتهاي آگهي شده 

عدم وجود (را نيز نشان مي دهد كه عمدتاً مربوط به عدم كشش بازار  1390، در سال )شده

 .باشدùو عدم پرداخت ثمن نقدي معامله توسط مشتري مي) متقاضي

 1390ها، در سال ùكاركنان و مديران شركت واگذاري سهام ترجيحي به كارگران، -2-2

اجراي «قانون ) 40(ماده ) الف(بند ) 8(موضوع جزء » نحوه واگذاري سهام ترجيحي«طبق آيين نامه اجرايي 

، به منظور جذب كارگران، كاركنان و مديران باتجربه، متخصص و »قانون اساسي) 44(سياستهاي كلي اصل 

هاي قابل واگذاري، ميزان و نحوه واگذاري سهام ترجيحي به ùي شركتùÑæكارآمد و با هدف افزايش بهره

فروش سهام ترجيحي به ميزان  ¡براساس آئين نامه مذكور. كارگران، كاركنان و مديران شركتها، تعيين شده است

از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري تا سقف ده برابر ميانگين شش ماهه آخرين مبلغ %) 5(حداكثر پنج درصد 

Í ،قوق و مزاياي مستمر دريافتي متقاضيان بر اساس احكام حقوقي آنان با قيمت پايه واگذاري، به ازاي هر نفر

 .صورت اقساط ده ساله مساوي ساليانه بدون پرداخت سود فروش اقساطي، مجاز دانسته شده استùتماماً به

نفر از كارگران و  840¡2، به 1390سازي در راستاي انجام وظايف محوله، در سال ùبنابراين سازمان خصوصي
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ميليون ريال، به صورت ترجيحي  000¡150ميليون سهم به ارزش  14شركت مورد واگذاري، معادل  19كاركنان 

 . واگذار نموده است

هاي مورد واگذاري از ùالزم به ذكر است كه براساس اين نوع واگذاري، كارگران، كاركنان و مديران شركت

در اولويت (ساله  10برخورداري از يك وام معادل ارزش سهام خريداري شده با اقساط هايي همچون؛ ùمزيت

با (و دريافت سود ساليانه سهام ) اول اين وام از سود سهام متعلق به كارگران، كاركنان و مديران كسر خواهد شد

 .گردندùمند ميù، بهره)باشدùسازي ميùوجود اينكه اين سهام در وثيقه سازمان خصوصي

سازي در واگذاري سهام ترجيحي به كارگران، كاركنان و مديران در سال ùعملكرد سازمان خصوصي

 .خالصه نمود) 2-10(توان به شرح جدول ùرا مي 1390

كاركنان و  سازي در واگذاري سهام ترجيحي به كارگران،ùخالصه عملكرد سازمان خصوصي): 2-10(جدول شماره 

 1390ها در سال ùمديران شركت

 ÔÒÑÇ/تعداد واحد شرح

 938¡970¡13 سهم تعداد سهام واگذار شده

 840¡2 نفر اندùتعداد كاركناني كه صاحب سهم شده

 919¡4 سهم سرانه دريافتي كاركنان و مديران

 000¡150 ميليون ريال )به قيمت پايه( ارزش سهام واگذار شده

 901¡816¡52 ريال سرانه دريافتي كاركنان و مديران
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 1390لغايت  1380عملكرد مقايسه اي  ارزش سهام ترجيحي واگذار شده به كاركنان و مديران،): 2-2(شماره نمودار 

واگذاري قطعي سهام به كشاورزان، كارگران و ايثارگران، موضوع باقيمانده وظايف سازمان مالي  -3-2

 1390گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق، در سال 

الي فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه وظايف باقيمانده از سازمان م) 15(ماده موجب ùاز آنجايي كه به

سازي انتقال يافته است، همه ساله امر آزادسازي ù، به سازمان خصوصيگسترش مالكيت واحدهاي توليدي

 . رسدùسازي به انجام ميùسهام اعتباري متعلق به كارگران، كشاورزان و ايثارگران توسط سازمان خصوصي

سازي به تعداد ùشركت زير مجموعه سازمان خصوصي 56طي دوره مورد بررسي سهام  ¡بر اين اساس

 .ميليون سهم به صورت تحويل قطعي به كارگران، ايثارگران و كشاورزان، واگذار گرديد 247

ä¡ سازي در واگذاري قطعي سهام به كشاورزان، كارگران و ايثارگراùعملكرد سازمان خصوصي ¡در اين راستا

 .درج گرديده است) 3(در پيوست شماره  1390در سال 

 و مقايسه با سالهاي قبل 1390بودجه سال قانون تحقق اهداف درآمدي  -4-2

هاي دولتي بر اساس مقررات ù، انتقال وجوه حاصل از فروش سهام شركت1387لغايت  1380از سال 

قانون برنامه چهارم ) 8(ن برنامه سوم و ماده فصل سوم قانو) 19(ماده (برنامه سوم و چهارم توسعه  قوانين

، صورت گرفته است و بر اساس آن درصدي از وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه و درصدي )توسعه

نحوه «نامه اجرايي ùليكن با توجه به تصويب آيين. به حساب شركت مادر تخصصي مربوطه واريز شده است

هاي كلي اصل ùقانون اجراي سياست) 29(ماده ) 2(تبصره  موضوع» هزينه كرد وجوه حاصل از واگذاري

. بايد به حساب خزانه واريز گرددù، تمام درآمد حاصل از واگذاري مي1388قانون اساسي در سال » 44«
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اجرا گرديده است و از  1387، مقررات قانون برنامه چهارم توسعه تا پايان سال نامه مذكورùباتوجه به آيين

 .اجرا شده استقانون اساسي ) 44(مقررات قانون اجراي سياستهاي كلي اصل به بعد  1388سال 

در اين خصوص باتوجه به نحوه دريافت و تخصيص درآمدهاي حاصل از واگذاري، بررسي  

هاي ùبيني شده در بودجه در مقايسه با ارزش واريزي به خزانه طي سالùاي درصد تحقق درآمد پيشùمقايسه

 .باشدùمي) 2-11(رح جدول شماره ، به ش1390لغايت  1384
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از واگذاري   سازي در تحقق اهداف درآمدي حاصلùخالصه عملكرد سازمان خصوصي):2-11(جدول شماره

 1390لغايت سال  1380از سال 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000¡45¡ 1390ها در سال ùبيني شده در بودجه براي واگذاريùهمانطور كه در اين جدول مشخص شده است درآمد پيش

كه ارزش مبالغ واريز شده به خزانه توسط سازمان خصوصي سازي در طول اين سال، معادل ùميليارد ريال بوده است درحالي

، براساس 1390بيني شده در بودجه در سال ùلذا در اين راستا درصد تحقق درآمد پيش. ميليارد ريال بوده است 596¡53

 ÔÒÑÇدرصد مي 119¡ مبالغ واريز شده به خزانهùباشد كه نسبت به سالهاي گذشته بيشترين ميزان تحقق را داشته است. 

                                                 
دولت با  بدهي هايبا توجه به تهاتر . باشد íÇ 310501  ¡53¡596 ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ ãí بودجه íÝبه خزانه از محل فروش، موضوع رد íÒíمبلغ نقدي وار - 1

) 35(بند  )È( Áبابت جز 1142به حساب  íÒو همچنين وار) ميليارد ريال 853¡7(دولت از محل واگذاري سهام براساس مصوبات هيأت وزيران  مطالبات
ميليارد  1¡247( ä ÊÑÇÒæíæÑكل كشور  1390قانون بودجه ) 35(بند  )الف( Áبابت جز 1143 و حساب) ميليارد ريال 407(كل كشور  1390 بودجهقانون 
؛ كه با توجه به آن عمالً درصد تحقق اهداف بودجه،  است ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ ÓÑíåÏ 103¡63به  íäÇ 1390به حساب هاي خزانه تا پا íÒ، عمالً مبلغ قابل وار)ريال
 . درصد مي باشد 140

34 

 سال

 شدهبيني ùدرآمد پيش

 در بودجه

 )ميليارد ريال( 

ارزش مبالغ واريز شده 

 به خزانه 

 )ميليارد ريال(

درصد تحقق درآمد پيش بيني 

شده در بودجه باتوجه به 

 هاي خزانهùوصولي

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¡039 85 

1390 45¡000 3F

153¡596 119  

 96 998¡141 372¡147 جمع كل
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 و مقايسه با سالهاي قبل 1390تحقق اهداف واگذاري سهام بابت رد ديون دولت در سال  -6-2

هاي دولتي و متعلق به دولت به دستگاههاي طلبكار همچون سازمان تأمين اجتماعي، ùمسئوليت واگذاري سهام شركت

به موجب قوانين بودجه سنواتي، بر عهده  1386 سال ، كه قبل از...فرهنگيان و سازمان بازنشستگي كشوري، صندوق ذخيره 

و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي، كار  ئيس جمهوراي به رياست معاون اول رùكميته ويژه

و رئيس ) حسب مورد(ي مسلح و وزارتخانه، سازمان و يا مؤسسه دولتي ذيربط و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروها

انجام اين امر . سازي محول گرديدùبه سازمان خصوصي 1386از سال  ¡ريزي سابق كشور بودهùسازمان مديريت و برنامه

ط به واگذاري به ساير موجب شد تا واگذاري سهام بابت رد ديون دولت نيز به طور متمركز و در كنار انجام امور مربو

گذاري و اخذ ùسازي و قيمتùها، آمادهùبخشهاي اقتصادي توسط اين سازمان صورت پذيرد و فرآيند شناسايي شركت

سازي انجام پذيرفته و ارزيابي عملكرد دولت در اين خصوص آسانتر ùهاي مورد نياز، از طريق سازمان خصوصيùمصوبه

 .پذير گرددùامكان

 1386سازمان خصوصي سازي در تحقق اهداف واگذاري بابت رد ديون دولت از سال  عملكرد) 2-12(جدول شماره 

 .را نشان مي دهد 1390لغايت 

سازي در تحقق اهداف واگذاري بابت رد ديون ùخالصه عملكرد سازمان خصوصي): 2-12(جدول شماره

 1390لغايت پايان سال  1386از سال  دولت

 سال

ارزش پيش بيني شده در بودجه  

 بابت رد ديون دولت 

 )ميليارد ريال(

هاي انجام ùارزش واگذاري

يافته بابت رد ديون دولت 

 )ميليارد ريال(

درصد تحقق درآمد پيش بيني شده در 

 بودجه نسبت به ارزش واگذاريها

1386 40.000 27¡482 7/68 

1387 12.000 31¡240 3/260 

1388 47¡000)22¡000+25¡000( 59¡140 8/125 

1389 50¡000 0 0 

1390 -* 184¡179 - 
مشخص شده در بندهاي قانون بودجه هر ساله قابل ارائه است؛ و با عنايت به اينكه در قانون بودجه با توجه به اينكه عملكرد سازمان خصوصي سازي در راستاي چارچوب *

هدف بودجه سال امكان تعيين  ºو بسياري از بندهاي بودجه اي نيز سقف تكليف نداشته اندرديف هاي بودجه اي و بندهاي مرتبط وجود نداشت همخواني الزم بين  1390سال 

 .دولت ميسر نمي باشد ديونبابت رد1390
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 سازي در راستاي اجراي طرح توزيع سهام عدالتùعملكرد سازمان خصوصي -3

گسترش مالكيت عمومي و به منظور تأمين عدالت اجتماعي و فقرزدايي در توزيع سهام عدالت در راستاي توسعه و       

آغاز گرديد و پس از آن به عنوان يكي از موضوعات اساسي » توزيع سهام عدالت«نامه اجرايي ù؛ و براساس آئين1385سال 

. اجرا گذاشته شده است، به »قانون اساسي) 44(اجراي سياستهاي كلي اصل «قانون ) 38(تا ) 34(و مورد توجه در مواد 

مطابق مواد مذكور دولت مجاز گرديده است تا در اجراي سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تأمين عدالت 

اين ) 2(ماده ) 2(مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه %) 40(اجتماعي، تا چهل درصد 

در مورد دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و . ي جامعه واگذار نمايددهك پايين درآمد) 6(قانون را به شش 

گردد ولي در مورد چهار دهك بعدي، ùتخفيف و با دوره تقسيط ده ساله واگذار مي%) 50(عشاير، سهام با پنجاه درصد 

كور دولت در اجراي طرح در واقع با اقدامات مذ 4F1.حسب مورد، واگذاري به صورت تقسيط ده ساله امكان پذير است

توزيع سهام عدالت از يك سو بستر مناسبي براي ايجاد درآمد و ثروت براي اقشار ضعيف جامعه فراهم آورده و از سوي 

ديگر با واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي گام مهمي در كوچك سازي دولت و كاهش هزينه هاي دولتي 

سئوليت اجراي طرح ياد شده را بر عهده داشته است، اقدامات وسيع و سازمان خصوصي سازي كه م. برداشته است

انتقال سهام «¡ »واگذاري سهام«¡ »سازي سهام قابل واگذاريùآماده«¡ »شناسايي مشموالن طرح«گسترده اي را به منظور 

تقال سهام í äÇ æجهت واگذار ¡íاستان íگذارíåسرما íبه شركتهامذكور در قالب طرح  íمشمول واگذار íشركتها

 íاستان íگذار íåسرما íشركتها íÔÑپذ íالزم برا íÊÇÏفراهم كردن تمه«æ » توزيع سود سهام«¡ »طرح íäبه مشمول

 .در اين بخش از گزارش اقدامات انجام يافته در خصوص طرح مذكور ارائه مي گردد. به عمل آورده است» در بورس

 مشموالن طرح توزيع سهام عدالتاقدامات انجام يافته در راستاي شناسايي  -1-3

موضوع تكليف وزارت امور » قانون اساسي) 44(اجراي سياستهاي كلي اصل «قانون ) 34(ماده ) 3(با توجه به تبصره 

با ساز و كارهاي علمي و دقيق با همكاري » توزيع سهام عدالت«اقتصادي و دارائي براي شناسايي افراد مشمول طرح 

 ÊÑÇÒæتعاون، كار æ  آوردن شرايط واگذاري سهام به مشموالن؛ و با عنايت به ابالغ دستورالعمل  اجتماعي و فراهمرفاه

توسط وزير امور اقتصادي و دارائي براي تسهيل در اجراي حكم اين تبصره و به منظور شناسايي  1389مربوطه در سال 

حاكي از آن  1390تبصره ياد شده تا پايان سال  نبوده اند؛ عملكرد» سهام عدالت«اقشاري كه تاكنون مشمول طرح توزيع 
                                                 

هيأت وزيران، شامل احتساب سود  28/8/85هـ مورخ  Ê36254 /104159مصوبه شماره ) 11(دهك پايين درآمدي با توجه به ماده  6اقساطي سهام عدالت به فروش  - ۱
 .فروش اقساطي نخواهد بود
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دهك پايين درآمدي جامعه به ) 6(است كه با همه مشكالت موجود و با همكاري سازمانهاي مرتبط، فرآيند شناسايي شش 

 .نفر، مورد اجرا قرار گرفته است  306¡184¡45مرحله و به منظور شناسايي ) 19(اتمام رسيده، و واگذاري سهام عدالت در 

 شناسايي مشموالن مرحله اول طرح توزيع سهام عدالت -1-1-3

 :در مرحله اول طرح توزيع سهام عدالت، مددجويان نهادهاي حمايتي شامل

 ¡مشموالن طرح شهيدرجائي ·

 ¡مددجويان كميته امداد  ·

 ¡ æبهزيستيسازمان و مددجويان  ·

 .رزمندگان فاقد شغل ·

 :در دو بخش مورد شناسايي قرار گرفتند

آنان با مراجعه به  نفر 463¡529¡4 نفر، 514¡981¡4نامه ميان ùدر بخش اول پس از صدور و توزيع دعوت  ·

 . شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني به عضويت اين تعاونيها درآمده و سهامدار قطعي شناخته شده اند

ت نام به عمل آمد و براي از بقيه مشموالن اين گروه، ثب 1390در بخش تكميلي اين مرحله، تا پايان سال   ·

از آنان با مراجعه و  نفر 897¡090¡3نفر دعوتنامه صادر شد كه تا پايان سال مذكور تعداد  537¡558¡3تعداد

 .اندùسهامدار نهايي شناخته شده نفر 121¡830¡2ثبت نام نموده و تعداد 

 شناسايي مشموالن مرحله دوم طرح توزيع سهام عدالت -2-1-3

به . ، مشمول دريافت سهام شدندروستائيان و عشاير فاقد شغل و درآمددر مرحله دوم طرح توزيع سهام عدالت، 

منظور انجام اين امر شناسايي مشموالن در دو بخش در دستور كار قرار گرفت، كه در راستاي آن اقدامات وسيع و 

يع فرم الكترونيكي شناسايي خانوار در قالب هاي انجام كار، صدور و توزùاي شامل تدوين دستورالعملùگسترده

 .نامه و ثبت نام مشموالن، انجام پذيرفتùدعوت

ÑÏ  نفر 064¡546¡5نامه انجام شد كه منجر به ثبت نام ùدعوت 805¡605¡5بخش اول كار با صدور و توزيع  ·

 .اندùاخته شدهسهامدار نهايي شن نفر 354¡496¡5هاي عدالت شهرستاني گرديد و در نهايت تعداد ùتعاوني
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نامه دنبال گرديد كه منجر به ثبت نام ùدعوت 537¡607¡11بخش دوم كار با صدور و توزيع بيش از  ·

سهامدار  نفر 071¡825¡10هاي عدالت شهرستاني گرديد و در نهايت تعداد ùدر تعاوني نفر 538¡190¡11

5Fاندùنهايي شناخته شده

1. 

 سهام عدالتشناسايي مشموالن مرحله سوم طرح توزيع -3-1-3

كليه شاغلين دستگاههاي اجرايي و افراد تحت تكفل آنان؛ و مشموالن مرحله سوم طرح توزيع سهام عدالت، شامل 

باشد؛ كه انجام اين كار نيز در دو ùمي  بازنشستگان لشگري، كشوري و تأمين اجتماعي و افراد تحت تكفل آنان

 .بخش صورت پذيرفته است

 نفر 040¡312¡12نامه انجام پذيرفت كه منجر به ثبت نام ùدعوت 504¡949¡12بخش اول با صدور و توزيع  ·

 .اندùسهامدار نهايي شناخته شده نفر 047¡784¡11هاي عدالت شهرستاني گرديد و در نهايت تعداد ùدر تعاوني

 568¡329¡1نامه دنبال گرديد كه منجر به ثبت نام ùدعوت 793¡671¡1بخش دوم با صدور و توزيع بيش از  ·

سهامدار نهايي شناخته  نفر 590¡228¡1هاي عدالت شهرستاني گرديد و در نهايت تعداد ùدر تعاوني نفر

 .اندùشده

 شناسايي مشموالن مرحله چهارم طرح توزيع سهام عدالت 4-1-3

جانبازان و ¡ )ÇÏشه äÇوالدين، فرزندان و همسر(ايثارگران در مرحله چهارم طرح توزيع سهام عدالت،  ·

نامه صادر شد كه منجر به ثبت نام ùدعوت 991¡334¡1عنوان جامعه هدف مورد شناسايي قرار گرفتند؛ كه در اين ùبه آزادگان

 .اندùنفر سهامدار نهايي شناخته شده 901¡225¡1هاي عدالت شهرستاني گرديد و در نهايت تعداد ùدر تعاونينفر  163¡278¡1

 )ير گروههاسا(شناسايي مشموالن مراحل پنجم تا دهم  -5-1-3

اين مرحله شامل اقشار كم درآمدي به شرح زير مي باشند كه بر اساس مصوبات ستاد مركزي، توزيع سهام عدالت بين 

نفر شامل گروههاي زير دعوتنامه  688¡290، براي 1390و تا پايان سال  آنان انجام شده يا در حال انجام مي باشد

                                                 
درصدي مي باشند و هر يك از افراد مزبور كه  50طرح توزيع سهام عدالت، مشمول تخفيف قانوني ) در بخش اول و در بخش تكميلي(مشموالن مرحله اول و دوم -1

 .درصد تخفيف در بهاي سهام واگذار شده گرديده اند 50داراي دعوتنامه سهام عدالت بوده اند، با مراجعه به شركتهاي تعاوني و ثبت نام نهايي مشمول 
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 730¡218اند و در نهايت تعداد ùبا مراجعه به شركتهاي تعاوني شهرستاني ثبت نام شده نفر 998¡236 صادر و تعداد

 :كه شامل گروههاي ذيل مي باشنداندùسهامدار نهايي شناخته شده نفر

 ¡)مشمول قانون كار(زنان كارگر سرپرست خانوار : مرحله پنجم ·

 ¡خدام مساجد ، حسينيه ها و امام زاده ها: مرحله ششم ·

 ¡طالب حوزه هاي علميه سراسر كشور :ãمرحله هفت ·

 ¡)هموفيلي ، ام اس ، تاالسمي و دياليزي (بيماران خاص  :مرحله هشتم ·

 ¡ æكاركنان ستاد هاي نماز جمعه :مرحله نهم ·

 .خبرنگاران :مرحله دهم ·

 )گروههاي عمومي(شناسايي مشموالن مراحل يازده تا نوزدهم -6-1-3

نفر شامل گروههاي زير دعوتنامه صادر و  957¡183¡3عمومي مي باشد، براي در اين مرحله كه شامل  گروههاي 

نفر  352¡963¡1اند و در نهايت تعداد ùنفر با مراجعه به شركتهاي تعاوني شهرستاني ثبت نام شده 307¡137¡2تعداد 

 000¡300¡3شامل  )كارگران فصلي و ساختماني( 19عالوه بر اين، مشموالن گروه . اندùسهامدار نهايي شناخته شده

خانوار مي باشند كه در پايگاه اطالعات وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي ثبت نام اينترنتي نموده اند كه پس از 

خانوار واجد شرايط دريافت سهام عدالت تشخيص داده  000¡800¡2پااليش توسط سازمان خصوصي سازي تعداد 

خانوار تا  000¡050¡2اي وزارت مذكور و بررسي مجدد آنها، حدودبعد از ارسال اطالعات اين خانوارها بر. شدند

ساير گروهها شامل موارد ذيل مي . در مرحله اخذ مجوز و صدور فرم جمع آوري اطالعات گرديدند 1390پايان سال 

 :باشند

 ¡كاركنان نهادهاي دست اندر كار امرشناسايي و واگذاري سهام عدالت: مرحله يازدهم ·

 ¡قاليبافان: مرحله دوازدهم ·

 ¡فعاالن قرآني :مرحله سيزدهم ·

 å¡شد ÏÇÒÂمددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان  :مرحله چهاردهم ·

 ¡زنان سرپرست خانوار بي بضاعت: مرحله پانزدهم ·

 ¡مددجويان و كاركنان موسسات خيريه: مرحله شانزدهم ·
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 ¡تاكسيرانان و اتوبوسرانان شهري :مرحله هفدهم ·

اظهاران و درخواستهاي  جمله خود ÒÇ افرادكم درآمدي كه در مراحل قبلي مشمول نشده اند :مرحله هجدهم ·

 ¡ æمردمي

 .íو ساختمان íكارگران فصل :مرحله نوزدهم ·

 
نفر از مشموالن  306¡184¡45، براي 1390هاي ستاد مركزي توزيع سهام عدالت تا پايان سال ùدر مجموع و به موجب مصوبه

نفر  629¡101¡40اند و  نفر ثبت نام شده 038¡651¡41صادر و توزيع شده است كه از تعداد مذكور سهام عدالت دعوتنامه 

خالصه اطالعات مرتبط با شناسايي مشموالن طرح توزيع سهام عدالت، جامعه هدف و  .سهامدار قطعي شناسايي گرديد

 .، قابل مالحظه است)3-1(مراحل انجام كار به شرح نمودار و جدول 

 )سهامداران نهايي(تعداد مشموالن شناسايي شده طرح توزيع سهام عدالت به تفكيك مراحل مختلف طرح ):3-1( نمودار
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 1390تا پايان سال  وضعيت شناسايي مشموالن طرح توزيع سهام عدالت به تفكيك جامعه هدف و مراحل انجام كار): 3-1( شماره جدول

 رديف
مرحله 
 اقدام

 بخش
سال 
 اقدام

 صدور دعوتنامه  مشموالن
تعداد ثبت نام 

 شده
سهامداران  

 نهايي
 پيشرفت كار

1 áæÇ 
áæÇ 1385 مددجويان كميته  –مشموالن طرح شهيدرجائي

 رزمندگان فاقد شغل–امداد و بهزيستي

ثبت نام در تعاونيها انجام شده و سود سالهاي  463¡529¡4 463¡529¡4 514¡981¡4
85 æ86  121¡830¡2 897¡090¡3 537¡558¡3 1387 تكميلي . نيز پرداخت شده است 

   584¡359¡7 360¡620¡7 051¡540¡8 مجموع

2 ãæÏ 
áæÇ 1386 86ثبت نام در تعاونيها انجام شده و سود سال  354¡496¡5 064¡546¡5 805¡605¡5 روستائيان و عشاير فاقد شغل و كم درآمد 

 071¡825¡10 538¡190¡11 537¡607¡11 كليه روستائيان و عشاير 1387 تكميلي . نيز پرداخت شده است 

   425¡321¡16 602¡736¡16 342¡213¡17 مجموع

 سوم 3
áæÇ 1386  شاغلين دستگاههاي اجرايي  ، بازنشستگان

كشوري ، لشگري ، تأمين اجتماعي و كاركنان 
 شاغل شهرداريها

ثبت نام درتعاونيها انجام شده وكليه ثبت نام  047¡784¡11 040¡312¡12 504¡949¡12
رادريافت  86شدگان در مهلت مقررسود سال

 590¡228¡1 568¡329¡1 793¡671¡1 1387-8 تكميلي . نموده  و يا در حال دريافت  مي باشند

   637¡012¡13 608¡641¡13 297¡621¡12 مجموع

 1387 - چهارم 4
 –والدين ، فرزندان و همسر شهيد : ايثارگران 

 جانبازان  و آزادگان
 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است  901¡225¡1 163¡278¡1 991¡334¡1

5 

ساير 
 گروهها

 851¡6 273¡8 )مشمول قانون كار( زنان كارگر سرپرست خانوار  1387  

218¡730 

 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است

 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است 846¡30 568¡33 خدام مساجد ، حسينيه ها و امام زاده ها 1387 6

 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است 617¡172 669¡181 طالب حوزه هاي علميه سراسر كشور 1387 7

8 1387 
هموفيلي ، ام اس ، تاالسمي و (بيماران خاص 

 )دياليزي 
 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است 467¡11 474¡47

 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است 059¡7 620¡8 كاركنان ستاد هاي نماز جمعه 1387 9

  .ثبت نام در تعاونيها انجام شده است 158¡8 064¡11 خبرنگاران 1387 10

   730¡218 998¡236 668¡290 مجموع

11 

گروههاي 
 عمومي

  
1387 

كاركنان نهادهاي دست اندر كار امرشناسايي و 
 واگذاري سهام عدالت

11¡626 

2¡137¡307 1¡963¡352 

 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است

 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است 823¡892 قاليبافان 1388 12

 .ثبت نام در تعاونيها انجام شده است 517¡6 فعاالن قرآني 1388 13

14 1388 
مددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از 

 زندانيان   آزاد  شده
 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است 603¡74

 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است 200¡312 زنان سرپرست خانوار بي بضاعت 1388 15

 . ثبت نام در تعاونيها انجام شده است 8,734 مددجويان و كاركنان موسسات خيريه 1388 16

 تاكسيرانان و اتوبوسرانان شهري 9-1388 17

1¡877¡454 

 در حال ثبت نام در تعاوني ها

18 9-1388 
افرادكم درآمدي كه در مراحل قبلي مشمول 
نشده اندازجمله خوداظهاران و درخواستهاي 

 مردمي

 در حال ثبت نام در تعاوني ها

 كارگران فصلي و ساختماني 9-1388 19
، كه در جمع ندÔÏÇ åاطالعات  íاخذ مجوز و صدور فرم جمع آور واجد شرايط الزم برايÑÏ  1390سال  íäÇخانوار تا پا 000¡050¡2حدود

 .اندكل محاسبه نشده

   352¡963¡1 307¡137¡2 957¡183¡3 مجموع

   629¡101¡40 070¡637¡41 306¡184¡45 جمع كل
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 1390تا پايان سال » توزيع سهام عدالت«شركتهاي واگذار شده در قالب طرح  -2-3

مصوبات دولت و ستاد  بر مبناي »سهام عدالتطرح توزيع «قابل واگذاري در قالب فهرست و درصد سهام شركتهاي 

 : در اين خصوص مهمترين اقدامات صورت گرفته به شرح ذيل مي باشد. تعيين گرديده استتوزيع سهام عدالت مركزي 

درصد از مجموع ارزش  40قانون اساسي، حدود ) 44(قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ) 34(با استناد به ماده  ·

. سهام بنگاههاي فعال در صنايع مختلف كشور طي چند مرحله به طرح واگذاري سهام عدالت تخصيص يافته است

. شركت وارد سبد سهام عدالت گرديد) 36(شركت و در مرحله دوم سهام ) 14(در اين راستا در مرحله اول 

شركت ) 6(شركت از شركتهاي مراحل قبل، ) 8(همچنين در مرحله سوم ضمن افزايش درصد سهام قابل تخصيص 

داد شركتهاي سبد سهام عدالت به دولتي ديگر نيز به سبد سهام عدالت اضافه شده است؛ و تا اين مرحله مجموع تع

 .شركت رسيده است 56

فهرست شركتهاي واگذار شده در قالب طرح توزيع سهام عدالت كه در برگيرنده درصد ) 3-2(در جدول شماره 

 .واگذاري شركتها نيز مي باشد، آورده شده است

سهام عدالت،  íبه پرتفو گرíÔ 100¡000 ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ Ïíو افزا íäتأم íانجام شده برا íهاÅíêíÑí 1390در سال  ·

  íÏ.6F1گرد گرíشركت د í  ÒÇ11بخش í ä æíÒقبل íشركت از پرتفو íßسهام  íÔافزا شنهادíمنجر به پ

نفت  íÔرغم حذف دو شركت پاال íعل íگذار íåسرما íجهت انتقال به شركت ها íمنابع مال íäتأم íدر راستا ·

درصد  10¡ دانا مهíسهام شركت ب درصد 50و اضافه كردن  íشنهادíنفت شازند اراك از سبد سهام پ íÔآبادان و پاال

درصد از سهام  æ55  )هلدينگ شركتهاي گاز استاني(درصد شركت توزيع گاز ايران  40پااليش نفت اصفهان، 

با حفظ ) درصد 95به  درصد 40سهام عدالت از  íشركت در پرتفو íäسهام ا íÔافزا(نفت تهران  íÔشركت پاال

 í" ÓÑíåÏكل بانك مركز æ"ÆÑíÓ  "امور اقتصادي و دارايي í "ÒæíÑموضوع به امضا ¡íشنهادíهام پارزش سبد س

در حال  "íجمهور استí Ñíو نظارت راهبرد íÒíمعاونت برنامه ر"توسط  1390ي آن تا پايان سال و مراتب امضا

 . است بوده ãانجا

از بين شركت هاي سود ده دولتي انتخاب شده  »طرح توزيع سهام عدالت«قالب سهام تخصيص داده شده دولت در  ·

بازارهاي  مدل هاي علمي روز و تئوري هاي جديد تشكيل پرتفوي سهام در بر اساسانتخاب سبد سهام æ  است

                                                 
شركت دولتي و متعلق به دولت، به مشمولين طرح توزيع  56ميليارد ريال از سهام  108¡342ارزشي معادل  1390همانگونه كه در قسمتهاي قبل اشاره شده تا پايان سال  - 1

 .سهام عدالت واگذار شده است
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؛ از جمله و پربازده با پتانسيل باالشركت  æ56  صنعت پيشرو و برتر جهاني 8حداقل . سرمايه صورت گرفته است

شركت  56بطوريكه از . Êدر اين پرتفوي قرار داده شده اس فوالد، بانك، صنعتي و معدني،صنايع نفت، پتروشيمي، 

شركت در زمينه  12شركت فعاليت نفتي و مرتبط با آن و  23واگذار شده در راستاي طرح توزيع سهام عدالت، 

ي باشد كه داراي ã» هلدينگ خليج فارس«پتروشيمي فعاليت دارند؛ و مهمترين شركت در حوزه پتروشيمي شركت 

قانون ) 44(قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ) 2(ماده ) 1(شركت تابعه، متشكل از بنگاهها و فعاليت هاي گروه  15

 . درصد از ارزش سرمايه سبد سهام عدالت را تشكيل داده اند 12اساسي است و حدود 

و دغدغه مسئولين امر و تالش كارگزاران  ايجاد پرتفوي قوي سهام عدالت نشان دهنده اقدامات كارشناسي فراوان ·

شش دهك از پايين ترين دهك هاي درآمدي (براي افراد مشمول در اين طرح در راستاي اجراي طرح مذكور نظام 

تر از بوده كه از يك سو بستر مناسبي براي ايجاد درآمد و ثروت براي قشري كه به هردليل در سطحي پائين) جامعه

استاندارهاي زندگي به سر مي برند و از سوي ديگر با واگذاري كامل بنگاههاي دولتي به مشمولين طرح گام مهمي 

 . در كاهش تصديگري دولت و كاهش هزينه هاي دولتي برداشته مي شود
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 1390تا پايان سال  درصد واگذارييرنده طرح توزيع سهام عدالت، دربرگ فهرست  شركتهاي واگذار شده در قالب): 3-2(شماره جدول  

 نام شركت رديف
درصد 

 واگذاري
 نام شركت رديف تعداد سهام 

درصد 

 واگذاري
 نام شركت رديف تعداد سهام

درصد 

 واگذاري
 تعداد سهام

 5,520,000,000 40 پااليش نفت بندر عباس 39 24,488,000 40 پااليش نفت تهران 20 65,977,128 45.50 پارس سوئيچ 1

2 
ساختمان سد و تاسيسات آبياري 

 سابير
 457,368,640 40 پااليش نفت الوان 40 411,019,440 40 پااليش نفت شيراز 21 285,969,640 48.62

 6,721,200,000 40 بانك صادرات ايران 41 .از سبد حذف گرديد پااليش نفت كرمانشاه 22 50,446 42 )مشانير(خدمات مهندسي برق  3

 4,174,953,600 40 بانك تجارت 42 .از سبد حذف گرديد پااليش نفت آبادان 23 52,189,999 30.70 نيرو ترانس 4

 1,562,874,000 40 )هما(هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 43 .از سبد حذف گرديد پااليش نفت شازند اراك 24 21,375 21.38 شهر صنعتي كاوه 5

 1,920,000,000 24 كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 44 1,248,677,430 30 پااليش نفت اصفهان 25 185,250 28.49 شهر صنعتي رشت 6

 .از سبد حذف گرديد ملي گاز ايران 45 776,842,000 40 پااليش نفت تبريز 26 857,917 24038 شهر صنعتي البرز 7

8 
مديريت پروژه هاي نيروگاهي  

 )مپنا(ايران 
 9,174,731,130 20 مخابرات ايران 46 12,824,000 40 ملي پخش فرآوردههاي نفتي 27 2,032,841,207 25.57

 3,930,000,000 30 بانك ملت 47 2,320,000 29 حمل و نقل پتروشيمي 28 124,803,000 50 سيمان داراب 9

 140,285,750 25 پست بانك 48  40 هلدينگ خليج فارس 29 101,999,980 34 سيمان دشستستان 10

 780,000 40 دخانيات ايران 49 500,000,000 10 پتروشيمي شهيد تندگويان  30 430,600,147 39.46 فوالد آلياژي ايران 11

 176,360,385 23.36 ايه گذاري توسعه صنعتي ايرانãسر 50 720,000,000 15 پتروشيمي جم  31 4,770,273,067 30.19 فوالد مباركه اصفهان 12

 72,000,000 4.50 گذاري رناسرمايه  51 1,200,000,000 30 پتروشيمي مارون  32 2,138,096,604 36.93 ملي صنايع مس ايران 13

 135,714,290 6.79 مگاموتور 52 150,000,000 30 پتروشيمي بيستون  33 414,100,000 20.70 چادرملو 14

 3,930,900,000 30 پتروشيمي بندر امام  53 750,000,000 30 پتروشيمي فجر  34 95,920,000 10.90 گل گهر 15

 13,822,560.6 30 ملي حفاري ايران 54 108,000,000 30 پتروشيمي خوزستان  35 49,500,000 30 ايرالكوآلومينيوم ايران- 16

 4,887,480 40 پايانه هاي صادراتي مواد نفتي 55  498,200,000 10 پتروشيمي تبريز  36 657,600,000 30 فوالد خوزستان 17

  40 شركت توزيع گاز ايران 56 12,300,000 30 پتروشيمي اروميه  37 96,540,000 0.93 سايپا  18
 000¡490¡21 35 كارخانجات مخابراتي ايران 57 150,000,000 30 پتروشيمي بوعلي سينا 38 63,000,000 1 خودروايران  19
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، به طور مستقيم بين شركتهاي سرمايه گذاري »توزيع سهام عدالت«به طرح  واگذارشدهتقسيم سهام  -3-3

 استاني

اجراي سياستهاي «قانون ) 38(تا ) 34(موضوع مواد » سهام عدالت«آيين نامه اجرايي ) 3(به موجب ماده 

مي بايست به صورت مستقيم به شركتهاي سرمايه گذاري » سهام عدالت«¡ »قانون اساسي) 44(كلي اصل 

سهام مزبور در توثيق سازمان خصوصي سازي خواهد بود و متناسب با كسر تخفيفات . 1استاني واگذار شود

، نقل و انتقال سهام و 1390بدين منظور در ابتداي سال . قانوني و اقساط پرداختي از توثيق خارج مي گردد

صورت گرفته است و تا پايان سال » شركتهاي سرمايه گذاري استاني«به » سهام عدالت«واگذاري مستقيم 

 092¡19اول، مبلغ  به دو دهك» سهام عدالت«درصدي در بهاي واگذاري  50مذكور عالوه بر تخفيف 

درصد تخفيف و  Ú50 ميليارد ريال به عنوان اقساط به حساب خزانه واريز شده است و به اندازه مجمو

7Fاقساط واريزي به حساب خزانه، سهام عدالت از وثيقه آزادشده است

7. 

و با  »íقانون اساس) 44(اصل  íكل íاستهاí Óíاجرا«قانون ) 35(ماده  íمطابق مفاد قانون نحوه اجرا

Ñ  æييتغ íبه بورس، اقدامات الزم برا íاستان íگذار íåسرما íورود شركتها íتخصص تهíكم íáتشك

 »عام íسهام íگذار íåشركت سرما«به صورت  شركتهاي مذكور íÊو ادامه فعال íÏاساسنامة جد íÈتصو

 Ñيياساسنامه خود را تغ »íاستان íگذار íåشركت سرما« 29 ¡1390تا پايان سال كه  íبه نحو ¡íåÏانجام گرد

í  æشركت از آنها مراحل الزم را ط 15اقدام نموده و ... در بورس و  íÔÑداده و در مورد درخواست پذ

í شركتهاåíç íß  ÒÇ الزم به ذكر است طي دوره مورد بررسي. در بورس شده اند íگذار متíآماده ق

. به طور كامل وارد بورس نشده اند مذكور

                                                 
شركت سرمايه گذاري «، نقل و انتقال سهام ياد شده به »قانون اساسي) 44(اجراي سياستهاي كلي اصل «قانون ) 34(ماده ) 1(با توجه به تبصره  -1

 .ز معاف استاز شمول ماليات ني» استاني
 1388آيين نامه اجرايي سهام عدالت، در سال ) 4(ماده ) 1(و تصفيه آن موضوع تبصره » كارگزاري سهام عدالت«الزم به ذكر است انحالل شركت  -2

¡ »قانون اساسي) 44(صل اجراي سياستهاي كلي ا« قانون) 38(تا ) 34(موضوع مواد » سهام عدالت«آيين نامه اجرايي ) 4(و مطابق ماده انجام يافته است 
اقدام  1389با عقد قرارداد الزم، تا پايان سال » شركتهاي سرمايه گذاري استاني«به » كارگزاري سهام عدالت«در خصوص انتقال سهام در اختيار شركت 

 .شده است
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 شركتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت توسط كانون» استانيركتهاي سرمايه گذاري Ô«نظارت بر  -4-3

اجراي سياستهاي «قانون ) 38(تا ) 34(موضوع مواد » سهام عدالت«نامه اجرايي آيين ) 8(به موجب ماده 

، به منظور مديريت سهام واگذار شده، شركتهاي سرمايه گذاري استاني »قانون اساسي) 44(كلي اصل 

امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع ) سازمان مردم نهاد(توانند از طريق تشكيل كانون ùمي

شركتهاي «در اين خصوص با توجه به تشكيل كانون . عمومي شركتهاي واگذار شده را اعمال نمايند

ÑÏ äÂ و ثبت رسمي  1389در سال » گذاري استانيشركتهاي سرمايه«توسط » سرمايه گذاري سهام عدالت

توسط  íÑپذíåسرما íنظارت بر شركتها¡ 1390اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري، در سال 

. گرديدشده انجام  í íÏÇبه شركتها íاعزام íäÇÑنفر مد 175حدود  لهíكانون مذكور بوس

 توزيع سود سهام ميان مشموالن طرح توزيع سهام عدالت  -5-3

بر بوده است كه پس از شناسايي مشموالن طرح، بر اساس ùپيچيده و زمانفرآيند توزيع سود سهام فرآيندي 

انطباق تعداد مشموالن ثبت نام شده و تعداد مشموالن ابالغ شده در تمام استانهاي كشور، قابليت انجام 

قانون ) 34(و در راستاي اجراي ماده  توسعه قانون برنامه پنجم) 100(الزم به ذكر است مطابق ماده . يافت

با پيشنهاد » تخفيف و نحوه انتقال سهام«دستورالعمل  »قانون اساسي) 44(اجراي سياستهاي كلي اصل «

تصويب هيأت واگذاري به  28/09/1390هـ مورخ /åÑ195131/244/2/90 شماسازي به سازمان خصوصي

 .مقدور مي باشدكه براساس آن ارائه تخفيف در بهاي سهام براي دريافت كنندگان سهام عدالت،  ºرسيده است

سهام عدالت بين مشموالن توزيع شده است و  æ1386  1385فقط سود سالهاي  1390البته تا پايان سال 

سود سالهاي بعد به علت واريز سود به حساب خزانه دولت بابت اقساط تعيين شده، بين هيچكدام از 

ت سود سهام عدالت به در اين راستا نحوه پرداخ .مشموالن مراحل مختلف طرح توزيع نشده است

 :به شرح ذيل قابل ذكر مي باشد æ1386  1385مشموالن طرح توزيع سهام عدالت در سالهاي 

نفر  463¡529¡4كه در آن سال فقط مشموالن مرحله اول سهامدار بودند، بين  1385سود سهام سال  ·

 توزيع گرديده است،

· ÒÇ مرحله قطعي نفرسهامدار 463¡529¡4 تعداد áæÇ¡ سهام 1386 سال سود دريافت براي تعداد همان 

 ¡اندùنموده دريافت ÇÑ خود سود نفر 307¡420¡4 تعداد æ شدند معرفي بانكها به عدالت
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· ÒÇ مرحله قطعي سهامدار نفر 188¡482¡5 تعداد ãæÏ¡ به 1386 سال سود دريافت براي همان تعداد 

 ¡ اندùنموده دريافت ÇÑ خود سود نفر 583¡451¡5 تعداد æ شدند معرفي بانكها

· ÒÇ نفر 472¡247¡3 تعداد سوم مرحله قطعي سهامدار نفر 505¡587¡10 تعداد ÒÇ آموزش فرهنگيان æ 

 ÇÑ خود سود نفر 774¡881¡2 تعداد æ شدند معرفي بانكها به 1386 سال سود دريافت براي پرورش

همان  æ شدند معرفي بانكها بهبازنشستگان نيروهاي مسلح  ÒÇ نفر 927¡844 تعداد. اندùنموده دريافت

بازنشستگان كشوري و تأمين  ÒÇ نفر 992¡216¡3 تعداد .اندùنموده دريافت ÇÑ خود سود تعداد

 تعداد .اندùنموده دريافت ÇÑ خود سودنفر  524¡066¡3 تعداد æ شدند معرفي بانكها بهاجتماعي 

  198¡906¡1 تعداد æ شدند معرفي بانكها به كاركنان شاغل دستگاههاي اجرايي ÒÇ نفر 338¡032¡2

كاركنان شاغل نيروهاي  ÒÇ نفر 748¡241¡1 تعدادو در نهايت  اندùنموده دريافت ÇÑ خود سودنفر 

 ¡ æاندùنموده دريافت ÇÑ خود سودهمان تعداد  æ شدند معرفي بانكها بهمسلح 

ول دريافت سود ، مشمæ1386  1385مشموالن ساير مراحل به دليل عدم دريافت سهام طي سالهاي  ·

 .سالهاي مذكور نشده اند

) 3-3(به شرح جداول شماره  1390عملكرد تا پايان سال خالصه عملكرد در خصوص پرداخت سود

 æ)4-3 ( و نمودارهاي شماره)3-2 ( æ)3-3 (ميùجه به جدول شماره با تو. باشد)از تعداد) 3-3 

نفر سهامدار قطعي مراحل اول تا سوم شناسايي شده در طرح توزيع سهام عدالت،  156¡599¡20

، به بانكها معرفي شده اند كه تا پايان 1386نفر به منظور دريافت سود سهام عدالت سال  190¡596¡20تعداد

اد باقيمانده نفر سود پرداخت گرديده است و تعداد افر 061¡813¡19، از تعداد مزبور به 1390سال 

اول تا سوم كه سهامدار  احلدرصد مشموالن مر 97به عبارت ديگر در مجموع . نفر مي باشند 129¡783

 .سهام خود گرديده اند1386قطعي شده اند، موفق به دريافت سود سال 
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برحسب تعداد افراد مشمول طرح تا  1386پرداخت سود سهام عدالت عملكرد سال ): 3-3(جدول شماره 

 1390 سال íäÇپا

 نام جامعه هدف
تعداد سهامدار 

 قطعي

تعداد قابل 

 پرداخت

تعداد پرداخت 

 شده
 باقيمانده

درصد 

 پرداخت

 98 156¡109 307¡420¡4 463¡529¡4 463¡529¡4 )مددجويان نهادهاي حمايتي(مرحله اول 

 99 667¡31 583¡451¡5 250¡483¡5 188¡482¡5 )روستائيان و عشاير(مرحله دوم 

مرحله سوم 

كاركنان شاغل (

 )وبازنشسته دولت

 فرهنگيان

10¡587¡505 

3¡247¡472 2¡881¡774 365¡698 89 

 100 0 927¡844 927¡844 بازنشستگان نيروهاي مسلح

 95 468¡150 524¡066¡3 992¡216¡3 بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي

 94 140¡126 198¡906¡1 338¡032¡2 كاركنان شاغل دستگاههاي اجرايي

 100 0 748¡241¡1 748¡241¡1 كاركنان شاغل نيروهاي مسلح

 97 129¡783 061¡813¡19 190¡596¡20 156¡599¡20 جمع
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 1390سال  íäÇپرداخت سود سهام عدالت بر حسب تعداد افراد مشمول طرح تا پا íÊوضع íäآخر): 3-2(نمودار شماره 
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قيمت سهام % 50¡»قانون اساسي) 44(اجراي سياستهاي كلي اصل «قانون ) 34(ماده) الف(با توجه به بند 

ديگر سهام دو دهك % 50قيمت .  عدالت دو دهك پايين درآمدي مشمول بخشودگي قرار گرفته است

) åÏÇ)11 ساله تقسيط شده است و با توجه به م 10مذكور و نيز بهاي سهام چهار دهك بعدي با اقساط 

هيأت وزيران، متناسب با ميزان سود دريافتي، وصول  28/8/85هـ مورخ  Ê36254 /104159مصوبه شماره 

كه در آن سال فقط مشموالن مرحله اول سهامدار بودند، به ازاي  1385بنابراين سود سال . و تسويه مي شود

و دوم به ازاي هر نفر مبلغ  بين مشموالن مراحل اول 1386ريال و سود سال  000¡800هر نفر مبلغ 

ريال، توزيع گرديده است و براي  000¡500ريال و بين مشموالن مرحله سوم به ازاي هر نفر   000¡800

 1386پرداخت سود سهام عدالت عملكرد سال  íÊوضع íäآخر) 3-4(سالهاي بعد نيز جدول شماره 

 :را نشان مي دهد 1390سال  íäÇافراد مشمول طرح تا پا مبلغ پرداخت شده بهبرحسب 

افراد  مبلغ پرداخت شده بهبرحسب  1386پرداخت سود سهام عدالت عملكرد سال ): 3-4(جدول شماره 

 ارقام برحسب ميليون ريال _1390 سال íäÇمشمول طرح تا پا

 نام جامعه هدف
مبلغ قابل 

 پرداخت

مبلغ پرداخت 

 شده
 باقيمانده

درصد 

 پرداخت

 98 971¡85 599¡391¡3 570¡477¡3 )نهادهاي حمايتيمددجويان (مرحله اول 

 99 808¡23 392¡128¡4 200¡152¡4 )روستائيان و عشاير(مرحله دوم 

مرحله سوم 

كاركنان شاغل (

وبازنشسته 

 )دولت

 88 908¡147 482¡127¡1 391¡275¡1 فرهنگيان

 100 0 671¡448 671¡448 بازنشستگان نيروهاي مسلح

 95 751¡59 662¡206¡1 413¡266¡1 تامين اجتماعي بازنشستگان كشوري و

 94 891¡49 110¡744 001¡794 شاغلين دستگاههاي اجرايي

 100 0 486,431 486,431 شاغلين نيروهاي مسلح

 97 330¡367 349¡533¡11 679¡900¡11 جمع

 

توزيع سهام «آئين نامه اجرايي ) 6(در خصوص جدول فوق الذكر الزم به ذكر است به موجب ماده 

، مطالبات دولت بابت اقساط سهام، مي بايست از محل سود ساالنه شركتهاي واگذار شده تسويه »عدالت

هرگونه سود سهام عدالت پرداخت ¡ قانون برنامه پنجم توسعه) 100(å ماد) 1(همچنين مطابق تبصره . شود
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بازپرداخت مطالبات دولت بابت  براين اساس و به منظور. تا سقف اقساط سر رسيد شده ممنوع مي باشد

و پس از آن بين مشموالن سهام  1387اقساط سهام واگذار شده، سود سهام عدالت مربوط به سالهاي مالي 

عدالت توزيع نشده است و به نظر مي رسد تا زمان تسويه كامل مطالبات دولت و تا سقف اقساط سررسيد 

ب خزانه واريز گردد و سودي بين دارندگان سهام دولت به حسا مطالباتشده، سود سهام عدالت بابت 

 .عدالت توزيع نگردد
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 اقداماتساير  -4

 كل كشور 1390اهم اقدامات انجام يافته در راستاي قانون بودجه سال  -1-4

 ماده واحده ) 31(بند  تسويه بدهي دولت به بانكها، موضوع -1-1-4

به  دولتتكليف  موضوعكل كشور  1390سال  ماده واحده قانون بودجه )31(در راستاي اجراي بند 

لف ازجمله سهام عدالت سهام آنها به اشكال مختÒÇ  درصد 50ùكه حداقل  ييخود به بانكها íبده تسويه

 براساس الزم به ذكر استسهام  íمحل واگذار ÒÇاز دولت  íدولت íبانكهاتهاتر مطالبات æ  واگذار شده

 ¡قرارداد قطعي 19قرارداد جمعي و  10طي  æ28/12/1390 åíÊÃ Òæí¡äÇÑ  07/12/1390مورخ  ÊÇمصوب

به موجب . بانك منتقل گرديد 8ميليارد ريال به  725¡134شركت به ارزش  80حقوق مالكانه سهام 

به وكالت از بانكها توسط سازمان خصوصي سازي هاي مذكور مقرر گرديد تا سهام منتقل شده قرارداد

در غير . و در صورت موفقيت در عرضه منابع حاصل از آن به بانك مربوطه منتقل گرددعرضه شده 

 . اً به بانك منتقل خواهد شداينصورت سهام رأس

؛ كه به موجب نامه كل كشور 1389 قانون بودجه سال) 3(بند ) Õ( جزء íاجرا íدر راستاضمناً 

قانون ) 31(در چارچوب بند  íستíبا íمحاسبات كشور، م ÏíäÇæ 06/11/1390مورخ  50000/176شماره 

به  ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ 106¡32به ارزش  ãíسها نيز طي قراردادهاييشود،  íكل كشور اجرائ 1390بودجه سال 

بنابراين در راستاي بند قانوني فوق االشاره در مجموع سهامي به ارزش . طلبكار منتقل گرديدهاي بانك

  .ميليارد ريال به بانك ها بابت رد ديون دولت منتقل گرديده است 950¡140

واحده  ماده ) 33(بند ، موضوع دولت مطالبات و تعهدات íåتأد -2-1-4

متعلق به دولت و  íاز سهام قابل واگذار ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ 000¡80مبلغ به منظور واگذاري تا  1390در سال 

مطالبات و  íåبابت تأد íãبه طور مستق هايياموال و دارا íÑسا íÇمنابع حاصل از آن و  í íÇدولت íشركتها

 مانكارíسازنده، مشاور و پ íكتهافوالد، شر íستگصندوق بازنش íÑنظ íبازنشستگ íتعهدات به صندوقها

و كاهش تلفات برق با  íÏراندمان تول íÔافزا íازجمله طرحها íدولت íو شركتها íدولت íطرحها íمجر

حاصل از  منابعخزانه و از محل ميليارد ريال رأساً توسط  800¡2ارزشي معادل  ºقرارداد íتوافق طرفها

æ در چارچوب مصوبات همچنين . بابت تأديه مطالبات صندوق بازنشستگي فوالد پرداخت گرديدگذاري
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ميليارد  000¡80جهت رد ديون دولت به پيمانكاران تا سقف ارزش  åسبدهاي سهام مربوطهيأت وزيران، 

واگذار ¡ كل كشور 1391ماده واحده قانون بودجه سال ) 24-7( بند ريال آماده سازي شده و در چارچوب

 .خواهد گرديد

ماده واحده  ) 35(بند ) الف(جزء موضوع  ¡íæÑتابعه و وابسته به وزارت ن íشركتها íتهاتر بده íÇپرداخت  -3-1-4

 مانكاران،íبه پ íæÑتابعه و وابسته به وزارت ن íشركتها íبدهبه منظور پرداخت يا تهاتر  1390در سال 

 íفروشندگان برق بخش خصوص íäو همچن íو استان íمل íطرحها íÊÇÒمشاوران و سازندگان تجه

منابع  íÇ) قرارداد íدر صورت توافق طرفها( íواگذار ابلí Þدولت íاز محل سهام دولت و شركتها ماíًمستق

سقف  حداكثر تا افته،ùíو خاتمه تمامùمهí äíطرحها íهايياموال و دارا íفروش و واگذار íÇحاصل از آن و 

50¡000 ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ با قíمصوب ه متíÊÃ واگذارí پس از وارíÒ به خزانه حسÈ به نيروگاه  سه¡ مورد

 ÔÒÑÇ8¡605  به » نيروگاه سمنان«(خصوصي به بخش » وزارت نيرو«ميليارد ريال به وكالت از پيمانكاران

 ÔÒÑÇ2¡325  ،به  »نيروگاه شريعتي مشهد«ميليارد ريال و  100¡4به ارزش » اروميهنيروگاه «ميليارد ريال

 ÔÒÑÇ2¡180 ميليارد ريال(º  شركت «ميليارد ريال بابت تسويه بدهي دولت به  186¡10دو نيروگاه به ارزش

 186¡5به ارزش » شركت توليد نيروي برق سنندج«ميليارد ريال و  000¡5به ارزش » نيروگاه پرند«(» مپنا

يليارد ريال بابت تسويه بدهي دولت به ã 653¡4نيز به ارزش » نيروگاه سبالن« .منتقل گرديد )ميليارد ريال

 355¡23نيروگاه به ارزش  6بنابراين در مجموع در راستاي اين بند قانوني . منتقل گرديد »االنبياùقرارگاه خاتم«

 .منتقل شده است ميليارد ريال

ساختاري منظور بازسازي تابعه و وابسته به  íو شركتهاآهن ùوجوه حاصل از فروش سهام شركت راه تخصيص -4-1-4

æ  ...جزء موضوع  حفظ ناوگان راه آهن؛)È ( بند)ماده واحده  ) 35

 í ÇíäÇÑاسالم íآهن جمهورí åÇÑùسهام شركت سهام وجوه حاصل از فروشبه منظور واريز  1390در سال 

ÑÇí  æساخت íبازسازآن جهت صرف  æبه خزانه  ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ 000¡1تابعه و وابسته تا سقف  íو شركتها

í  æبازساز íطرحها Çíانجام شده و اجر íاز واگذار íناش íمعوقه بانك íهاíاز بده íبازپرداخت بخش

ميليارد ريال از محل منابع حاصل از واگذاري شركتهاي زير  407معادل  ÔÒÑÇí ¡خط و ناوگان íبهساز

مجموعه راه آهن جمهوري اسالمي ايران به حساب خاص خزانه واريز تا در راستاي اهداف موضوع اين 

ميليارد ريال از محل واگذاري هاي انجام شده در سال  11از مبلغ ياد شده ارزشي معادل . بند هزينه گردد
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1390  æ مابقي از محل اقساط وصول شده مربوط به شركتهاي زيرمجموعه راه آهن جمهوري اسالمي ايران

   .كه در سالهاي قبل واگذار شده است مي باشد

 ماده واحده ) 35(بند ) Å(موضوع جزء  ¡هما íشركت هتلهاواگذاري  -5-1-4

جهت واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي و  1390در سال  هما íشركت هتلها

ميليارد ريال از مبلغ واريز شده به خزانه به  000¡5واريز وجوه حاصل از آن به خزانه و پرداخت مبلغ 

طي دوره í  æسازùمادهÂشركت هواپيمايي جمهوري اسالمي براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت، 

عدم وجود  íáكه به دل) بار مذاكره íßبار فرابورس،  3(است  íåÏچهار بار عرضه گرد ¡مورد بررسي

هيأت  28/05/1391مورخ ه /100351/64/2/91شماره مصوبه بنابراين براساس  .فروش نرفته است íمتقاض

ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي با  درصد سهام شركت مذكور بابت رد 100واگذاري، واگذاري 

كل كشور،  1391قانون بودجه سال ) 24-3-4( بند) Á )Îآخرين قيمت عرضه در فرابورس؛ و با رعايت جز

ل هاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه و بازسازي و نوسازي Êموضوع واگذاري يا فروش ه

 . مورد تصويب قرار گرفت) سه هزار ميليارد ريال(ناوگان هوايي 

ماده واحده  ) 36(، بند سهام íآن از محل واگذارمطالبات دولت با هاي  íبدهتهاتر  -6-1-4

íÞí  æو اشخاص حق íاجرائ íبه دستگاهها دولت íقطع íبده به منظور تسويه يا تهاتر 1390در سال 

مصوبات  íدر راستاæ ºÏ فروش اموال حسب مور í  æíÇبا مطالبات خود از آنها ازمحل واگذار íحقوق

åíÊÃ ÒæíäÇÑ ÔÒÑÇí  753¡15معادلãíáíÏÑÇ ÑíáÇ از بدهíهاí هاوزارتخانهí »äíæÑ«  æ»راه و شهرسازí«  به

. است íåÏتهاتر گرد مانكاران،í Ç ÒÇíä Åíسازíبا مطالبات سازمان خصوصپيمانكاران 

  ماده واحده) 40(بند ) الف(جزء  ، موضوعشده از محل فروش سهام شركتها í ÅíÔ Èíäíتحقق منابع نقد -7-1-4

ميليارد ريال بوده است و  000¡45ها، ùبيني شده در بودجه از محل واگذاريùدرآمد نقدي پيش 1390در سال 

واگذاري سهام دولت در شركتهاي دولتي و به خزانه از محل  íÒíمبلغ نقدي واردر طول اين مدت 

ه در بودجه با توجه به بيني شدùدرآمد پيش 1390در سال  íäبنابرا .باشدãíáíÏÑÇ ÑíáÇ ãíù 596¡53 غيردولتي

البته با توجه به تهاتر مطالبات دولت با بدهي . درصد محقق گرديده است 119به ميزان  وصولي هاي خزانه

به  و همچنين واريز) ميليارد ريال 853¡7(دولت از محل واگذاري سهام براساس مصوبات هيأت وزيران 
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» الف«و جزء ) ميليارد ريال 407( 1390سال قانون بودجه ) 35(بند » È«حساب خاص خزانه بابت جزء 

، عمالً مبلغ قابل واريز به حساب خزانه تا پايان سال )ميليارد ريال 247¡1(قانون بودجه اين سال ) 35(بند 

 . استرسيده درصد بودجه  140ميليارد ريال يعني  106¡63، به 1390

 íبه سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و بانك مركز íواگذار شده به صورت كنترل íبنگاهها íاعالم اسام -8-1-4

 ماده واحده) 40(بند ) È(جزء  موضوع ¡í ÇíäÇÑاسالم íجمهور

توسط  التíأخذ تسه íäو همچن íجار í ÛíÑهاùييíÇ ÇÑÇÏبه منظور نظارت بر فروش اموال  1390در سال 

سازمان  íاز سوí صورت كنترل واگذار شده به í، فهرست شركتهاíصورت كنترلùواگذار شده به íهاùبنگاه

رسانده  í ÇíäÇÑاسالم íجمهور íبه اطالع سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و بانك مركز íسازíùخصوص

 .شده است

سازمان ثبت اسناد و امالك كل كشور، 1390در راستاي اجرايي نمودن اين بند از قانون بودجه سال  ضمناً

ثبت هرگونه دخل وتصرف  íäو همچن íåاساسنامه، سرما نهÊÇÑ ãÒ ÑÏíييكشور مكلف است ثبت هرگونه تغ

 íو فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتب íÏخر í¡äمزبور از جمله نقل و انتقال، تره íدر اموال شركتها

به  التíموظف است اعطاء هرگونه تسهنيز  íبانك مركزهمچنين  .انجام دهد íسازíùاز سازمان خصوص

  .íÏنما íسازíùمشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصمذكور را  íشركتها

ماده واحده  ) 40(بند ) Å(در خصوص مفاد جزء  ييí ÇÑÇÏ æوزارت امور اقتصادتكليف  -9-1-4

مع مجا شركت درموضوع  سالاين قانون بودجه ) 40(بند ) Å(صدر جزء  íبه منظور اجرا 1390در سال 

 í 50سهام باال í ÇÑÇÏíدعوت به مجمع شركتها íمورد آگه 242، تعداد عمومي بنگاه هاي قابل واگذاري

. انجام شده است ستهíو اقدامات با افتí ÑÏíدرصد دولت

به اداره ثبت  íقابل واگذار íصدور مجوز ثبت صورت جلسات مجامع شركتهادر خصوص  1390در سال 

.   انجام شده است ورد مكاتبه با اداره ثبت شركتها،í ¡146 ãتجار íÑشركتها و مؤسسات غ

و أخذ  íرجارí Ûíهاùييو فروش دارا íÏخر íÊÇالزم بر عمل íكنترل ها مورد نظرسال ÑÏ همچنين 

 Øí. است رفتهíدولت است، صورت پذ قهíاز سهام آنها در وث íواگذار شده كه بخش íبنگاهها التíتسه

Çíä درخواست خر 18تعداد  مدتíÏ ييو فروش داراùهاí Ûíرجارí ÑÏíگرد افتíåÏ كه پس از بررسí هاí 
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كرده  افتÑÏí التíدرخواست مجوز اخذ تسه 25سازمان تعداد  íä Çíäشده است، همچن Æåمجوز ارا ã 9الز

 .شده است íåشركت ارا 1به  التíالزم مجوز اخذ تسه íها íكه پس از بررس

 íدر بازارها íولتí ÛíÑÏعموم íنهادها íÊíاخذ اطالعات سهام مالك ستمí Óíاجرا í¡ÊشفافÑ منظو به

از سقف  íÔمذكور ب íسهم نهادها íÔبه آنان در صورت  افزا íÏسهام جد íمختلف و ممانعت از واگذار

 íقانون اساس) 44(اصل  íكل íاستهاí Óíقانون اجرا) 6(ماده  íÊمكاتبات مستمر نسبت به رعا íمجاز، ط

راستا  Ç ÑÏíä. شده است íاطالع رسان íردولتí Ûíعموم íبه نهادها íساز íتوسط سازمان خصوص

سازمان «¡ »مؤسسه جهاد نصر«¡ »خاص íهاíمارíامور ب íÏÇبن«¡ »كشور íها åÏ æíÑÇí هاíسازمان شهردار«

كتابخانه «íÑíå«  æاوقاف و امور خ äسازما« ¡»íاسالم غاتíتبل íهماهنگ íشورا« ¡»íÏÇ ßÏæÑíبن«¡ »هالل احمر

ÂíÊ Ç ...مرعشí«  صندوق ب«¡ »جهاد استقالل«پاسخ ارسال نموده اند و موسسهíاجتماع مهí روستائíäÇ  æ

جهاد «¡ »خواهران íåعلم íحوزه ها íÑíÊمد« ¡»íäÇفرهنگ íåÑصندوق ذخ« ¡»íßالمپ íمل تهíكم« ¡»íÑعشا

 جهاد«í«  æخدمات درمان مهí«¡ »Èíكشور íبازنشستگ ÞæÏصن« ¡»íاجتماع íäسازمان تأم« ¡»íدانشگاه

عرضه سهام  íها íبه ذكر است در آگه الزم .اندارسال نموده íÒتابعه خود را ن íشركتها ستáí» توسعه

 í ÛíÑعموم íقانون مذكور، به نهادها) 6(سقف موضوع ماده  íÊنسبت به رعا íساز íسازمان خصوص

. باشد íممكن نم íÏممانعت در خر íو فرابورس íبورس íدر فروشها كنíگردد ل í ãíاطالع رسان íدولت

 . به عمل خواهد آمد ãÒاست در صورت تجاوز از سقف مجاز، اقدام ال íåíبد

 íÊÃاعضاء ه íÞنامه تشو ÆÂíä«¡ )40(بند » Á»Å به منظور اجرائي شدن بند آخر حكم مقرر در جزهمچنين 

. íÏگرد íÈبند تصو í ÑÏ æ 4واگذار åíÊÃ 04/04/1390مورخ  49761/63طبق مصوبه شماره  »íåÑمد

ماده واحده  ) 42(بند ، موضوع خارج از جدول قانون بودجه  íفروش شركتها -10-1-4

æ ) 26( شماره واگذاري سهام شركتهاي دولتي و متعلق به دولت مطابق جداولبر عالوه  1390در سال 

 íهاپروژه«¡ »صنايع ملي مس«¡ »فوالد مباركه«¡ »الوند íáاست ÑÂíÇ«شركت  11سهام قانون بودجه، ) 27(

äíروگاهí ÇíäÇÑ )صنعت«¡ »)مپناí تولíÏí آرتام درخشان ماندگار« ¡»äíخو روگاهí«¡ »äíمشهد روگاه« ¡»äíروگاه 

Óíترك كلíÈí ãæÑÇíå«¡ »سرماíåگذارí توسعه صنعتí ÇíäÇÑ«¡ »äíêæÑåÇ Óíترك كلíÈí سمنان « æ» فوالد

كل  1390قانون بودجه سال ) 2(æ ) 1(خارج از جداول گروه  ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ 670¡1به ارزش » خراسان

 .واگذار شده است غيردولتيبه بخش ¡ كشور
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ماده واحده  ) 43(بند ، موضوع íäæمبالغ مصوب بودجه بابت رد د íäتأم -11-1-4

 íäمنظور تأمùبه íسازíùسازمان خصوص ¡Ñكشو كل 1390ماده واحده قانون بودجه سال ) 43(بند مطابق 

í 310506 ¡310507 ¡310508 ¡310509  æفهاíموضوع رد íمبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذار

í  æدولت íفروش سهام دولت و شركتها í  æíÇنسبت به واگذار ¡íرقابت íØطبق شرا گرديدموظف  310510

 ÏÑ منظوربه  صورتÛ ÑÏ æíÑ Çíäù نموده æíåفوق اقدام و از محل منابع حاصله تس íفهاíمنابع رد íäتأم

Ïí¡äæ تعهدات و بدهíهاí  ،نسبت به واگذارمستقيماً مربوطهí سهام به دستگاههاí طلبكار اقدام نماíÏ . با

را تبيين  1390است و ضوابط مربوط به كليه بندهاي قانون بودجه سال  يك بند كليتوجه به اينكه اين بند 

æ ) 35الف-(¡ 33¡ 31در فرآيند اجراي كليه بندهاي قانون بودجه سال مذكور، از جمله بند هاي مي كند؛ 

ارائه عملكردي مجزا بنابراين . شرط اولويت با عرضه رقابتي بنگاه ها، رعايت گرديده استاين قانون؛  )82(

  .باشدùپذير نميùدر راستاي اين بند امكان

ماده واحده  ) 44(بند يدرو و ايميدرو از محل واگذاري سهام، موضوع تهاتر تعهدات دو سازمان ا -12-1-4

سازمان  1383سال  íÒíوجوه وار كل كشور، 1390ماده واحده قانون بودجه سال ) 44(بند مطابق موضوع 

 íÏجهت خر) íäÇÑ )ÇíæÑÏ Ç æíãíæÑÏمعادن ا íو سازمان توسعه و نوساز íÚ ÇíäÇÑصنا íگسترش و نوساز

        دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، íåسرما íäسهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأم

بنگاهها به حساب  íÇمنابع حاصل از فروش سهام  íÇسهام  íواگذار حلãíáíÏÑÇ ÑíáÇ ã ÒÇ 300¡3بايستي  مي

در اين . شود نهíمناطق محروم هز íاجراء و اتمام طرحها íدر راستا تا گردد ÑÇæíÒ شده í íÏÇسازمانها

 íÏبند مزبور، مقرر گرد íÝتكل äييتع رامونí Åíواگذار åíÊÃ 16/10/1390مورخ طبق مصوبه خصوص 

؛ كه با íÏÑقرار گ íêíÑíفوق الذكر مورد پ íسازمانها íÞاز طر íäÇÑمحترم وز íÊÃموضوع با اخذ مصوبه ه

 .موضوعيت نداشته است توجه به عدم ابالغ اين مصوبه، انجام اقدام خاصي

ماده واحده   ) 82(بند  ، موضوع و خانواده معظم شهداء ثارگرانíو مطالبات ا Ïíäæ بابت رد اقدام دولت-13-1-4

و خانواده معظم  ثارگرانíو مطالبات ا دولت موظف است بابت حقوقدر راستاي اجرايي نمودن اين بند 

به  íرسانùجامع خدمات حهíال« íآن و اجرا íبعد ÊÇÑييبازنشسته و تغ íÇشهداء و كاركنان اعم از شاغل 

Çíثارگران«  æ»طرح اصالح موادí از قانون خدمت وظíعموم فهí«  æ»قانون تفسíÑ قانون حما) 13(مادهíÊ 
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ÇÒ  و كل»4/12/1389آزادگان مصوب ،íå احكام مربوط به اíو خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله  ثارگران

Åنجم توسعه از محل واگذارí سهام شركتهاí دولتí íÇ واگذارí  äÂíÇ  اموالíÇ  از محل وجوه حاصل از

 íÏ äíæÑíشركت تولدر اين خصوص . íÏبودجه اقدام نما íاجرا Ííä ييجوùازمحل صرفه íÇفروش آنها و 

بخشي . است منتقل شده ثارگران،íو امور ا íÏشه íÏÇبه بن ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ 500¡12معادل  íبرق دماوند با ارزش

 261937/44296ميليارد ريال در راستاي مصوبه شماره  500¡4درصد به ارزش  7/29 از اين سهام به ميزان

ميليارد  000¡8درصد به ارزش  84/52هيأت وزيران و بخشي از اين سهام به ميزان  26/12/1388مورخ 

 ئيس جمهورنمايندگان ويژه ر 09/02/1391مورخ  Ê47997 ä /20709شماره  يم نامهãتصريال در راستاي 

 . منعكس شده است 1390و به عنوان عملكرد سال 

 نظارت و ارزيابي پس از واگذاري -2-4

اجراي «قانون ) 40(ماده ) È(بند ) 4(موضوع جزء » نحوه نظارت پس از واگذاري«به موجب دستورالعمل 
توسط هيأت واگذاري تصويب  1389ماه سال كه در ارديبهشت » قانون اساسي) 44(سياستهاي كلي اصل 

سازي در راستاي اعمال تخفيفات و جرايم و به منظور نظارت مطلوب بر شركتهايي ùشد، سازمان خصوصي
كه سهام آنها به صورت كنترلي و يا مديريتي واگذار مي شوند، مسئول پيگيري و نظارت برحسن اجراي 

 .باشدùقراردادهاي فروش سهام مي

راي مفاد قراردادهاي فروش سهام شركتهاي واگذار شده و نظارت مستمر بر اجراي دقيق پيگيري اج 
تعهدات خريداران، محاسبه مبلغ سود فروش اقساطي، زمانبندي برنامه بازپرداخت اقساط و اعالم 

هاي اقساطي، از جمله وظايف سازمان در ùآزادسازي سهام بعد از پرداخت اقساط توسط خريدار در فروش
êÇæíÑÇÐùها ميùباشد . 

æ ) 16(ماده ) 1(موضوع تبصره » مالينحوه اعمال مشوق هاي مالي و غير«همچنين به موجب دستورالعمل 

نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفيفات به خريداران سهام كنترلي شركتهاي «دستورالعمل 

8Fقانون) 25(موضوع ماده » دولتي

توسط هيأت واگذاري مورد تصويب قرار گرفته است،  1388كه در سال  8

سال از زمان واگذاري حداكثر طي دو نوبت و پس  5در صورتيكه شركت واگذار شده طي مدت حداكثر 

از گذشت حداقل دو دوره مالي، اقدام به سرمايه گذاري جديد در همان شركت، ارتقاي كارايي و بهره 

                                                 
قانون اساسي مي باشد مطابق ) 44(اعطاي تخفيف به خريداران سهام شركتهاي دولتي كه قرارداد فروش سهام آنها قبل از ابالغ قانون اصل  -8

 . قانون برنامه سوم توسعـه، تنفيذي در قانون برنامـه چهارم توسعـه، صورت مي پذيرد) 14(ماده » æ«نامه اجرايي بند ùآئين) 9(ماده 
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ارتقاي سطح آن، ارتقاء فن آوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه نمايد، مي وري، تداوم توليد و 

بنابراين به منظور تشويق . تواند از تخفيفات مندرج در دستورالعمل هاي مذكور استفاده نمايد

سازي، ùگذاران بـخش خصوصي در اداره مطلوب شركتهاي واگذار شده و تحقق اهداف خصوصيùسرمايه

ان عملكرد خريداران شركتهاي واگذار شده را در دوره پس از واگذاري مورد ارزيابي قرار داده و اين سازم

در صورت بهبود شاخصهاي عملكرد، پيشنهاد تخفيف براي خريداران را جهت تأييد و تصويب به مراجع 

 :باشدùبه شرح ذيل مي 1390سال  در اين راستا خالصه عملكرد سازمان در. نمايدùذيريط ارائه مي

ها پس از واگذاري و اعطاي تخفيفات به خريداران موفق در اداره امور ùنظارت بر حسن عملكرد شركت -1-2-4

 1390شده، در سال  اگذارهاي و ùشركت

قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در قانون برنامه چهارم ) 14(ماده ) æ(آئين نامه بند ) 9(ماده در اجراي 

به منظور تشويق هيأت واگذاري،  05/02/1385مصوب  »به خريداران تخفيف«دستورالعمل توسعه و 

 ¡سازيùهاي واگذار شده و تحقق اهداف خصوصيùبخش خصوصي در اداره مطلوب شركت گذارانùسرمايه

گيرد و در ùهاي واگذار شده مورد بررسي و سنجش قرار ميùعملكرد خريداران سهام در اداره امور شركت

گذاري جديد و ارتقاء ùصورت اثبات اقدامات مؤثر و مثبت آنان در زمينه حفظ و يا افزايش اشتغال، سرمايه

ن احتساب سود فروش تطويل دوره بازپرداخت اقساط بدو«وري، تخفيفاتي مشتمل بر ùكارآئي و بهره

9Fشودù، به خريداران اعطاء مي»كاهش سود فروش اقساطي«و يا » اقساطي

كه اين خود از سياستهاي تشويقي  9

وري و شتاب ùسازي در جهت افزايش سطح عمومي اشتغال، افزايش كارآئي و بهرهùسازمان خصوصي

مستلزم بررسي گزارش  بررسي شمول تخفيف براي هر شركت. باشدùبخشيدن به رشد اقتصاد ملي مي

هاي مالي و تطبيق آن با دفاتر حسابداري شركت، ùحسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت، بررسي صورت

                                                 
قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ) 16(ماده ) 1(موضوع تبصره » نحوه اعمال مشوقهاي مالي و  يا غير مالي«دستور العمل ) 7(س ماده بر اسا - ۹

قانون اساسي به تصويب رسيده است، ) 44(توسط شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل  18/01/1388قانون اساسي كه در تاريخ ) 44(
در خصوص (و طي دوره تقسيط ) در خصوص واگذاريهاي نقدي(سال پس از واگذاري  5ورالعمل طي مدت مشوق هاي مالي اين دست

دوره مالي، براي درخواست برخورداري از تخفيفات ضروري است  2نوبت و پس از گذشت حداقل  2، حداكثر در )واگذاريهاي نقد و اقساط
و دستور العمل مذكور، هيچ شركتي تاكنون ) 1387تير ماه سال (قانون اساسي ) 44(كه از زمان تاريخ ابالغ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 

هاي و اگذار ùها پس از واگذاري و اعطاي تخفيفات به خريداران شركتùبنابراين نظارت بر حسن عملكرد شركت. مشمول اين ماده نشده است
قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در قانون برنامه چهارم ) 14(ماده » æ«بند  نامهùآئين) 9(شده تا قبل از تاريخ ابالغ قانون، در چارچوب ماده 
 .هيأت واگذاري صورت پذيرفته است 5/2/1385توسعه ودستورالعمل تخفيفات فروش سهام مصوب 
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تعيين سطح واقعي اشتغال شركت قبل و بعد از واگذاري و بعضاً بازديد موردي از شركت و نهايتاً طرح 

. باشدùامل سازمان و هيأت واگذاري ميموضوع در كارگروه تخفيفات و تهيه گزارش جهت طرح در هيأت ع

عامل  íÊÃبه ه íÝگزارش تخف 6شده و  افتíÝ ÑÏíگزارش تخف 9تعداد  1390بدين منظور در سال 

. سازمان ارائه شده است

 1390اي از شركتهاي واگذار شده، در سال ùانجام بازديدهاي دوره -2-2-4

از شركتهاي واگذار شده توسط بازرسان ويژه ù íÇانجام بازديدهاي دوره ¡در راستاي اجراي وظايف نظارتي

به منظور بررسي وضعيت شركت پس از واگذاري و حصول اطمينان از تداوم و رشد فعاليت شركت و 

توسط سازمان » قانون اساسي)  44(هاي كلي اصل ùاجراي سياست«ح در قانون َّتحقق اهداف مصر

 .شركت بازديد به عمل آمده است ÒÇ27  1390ه در اين راستا در سال شود كùسازي انجام ميùخصوصي

نحوه « دستورالعمل  ¡الزم به ذكر است با توجه به افزايش تعداد شركتهاي واگذارشده و موارد نظارتي

) 44(ستهاي كلي اصل اجراي سيا«قانون ) 40(ماده ) È(بند ) 4(موضوع جزء » نظارت پس از واگذاري

تصويب شد كه بر اساس آن نظارت بر شركتهاي واگذار شده با استفاده از  1389ر سال Ï »قانون اساسي

 30، تعداد 1390سال  اين راستا در ÑÏ. خدمات موسسات حسابرسي بعنوان ناظر ويژه، صورت گرفت

 íالزم به ذكر است ط. منعقد شده است ÈÓÑíبا مؤسسات حسا íانتخاب و  قرارداد همكار íشركت كنترل

ã åÑæÏورد بررسí گزارش حسابرسان وíåé  ÒÇ27 شركت درíو به ه افت؛íÊÃ  عامل سازمان ارسال شده

 .است

 و سالهاي قبل 1390ارزيابي شركتهاي واگذار شده، در سال  -3-2-4

نظارت و «قانون اساسي يكي از الزامات واگذاري شركتهاي دولتي )  44(براساس مفاد سياستهاي كلي اصل 

سازي نيز  در ùسازمان خصوصي. است» پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري

يفي حاصل از واگذاري اين راستا و به منظور اجراي بهينه وظايف خود، موضوع ارزيابي نتايج كمي و ك

علمي ارزيابي هاي شروع نمود و در قالب مدل  1386سال  ÒÇواحدهاي دولتي به واحدهاي خصوصي را 

از واگذاري واحدهاي دولتي را در بررسي تطبيقي عملكرد سالهاي عملكرد، نتايج و دستاوردهاي حاصل 

æÏ سال اخير  4طي در اين راستا . ستو تجزيه و تحليل قرار داده ا قبل و بعد از واگذاري مورد بررسي

-و طرح دوم طي سال 1387طرح پژوهشي در سازمان خصوصي سازي انجام شده است، طرح اول در سال 
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مدل اول سه . اندانجام گرديد؛ كه هر دو طرح منجر به ارائه مدل در اين خصوص شده æ1390  1389هاي 

 عملكرد برخي از شركتهاي واگذار شده اجرا گرديدهجهت ارزيابي  æ1389  1388¡ 1387هاي بار طي سال

ليكن مدل منتج از طرح پژوهشي دوم هنوز به صورت عملياتي توسط سازمان خصوصي سازي اجرا . است

  :هاي مذكور بيان مي شوددر ادامه به طور خالصه، نتايج حاصل از اجراي مدل. نگرديده است

 شده گذارí Çæشركتهااول ارزيابي عملكرد مدل معرفي  ·

، اقتصادي و مالي و بورس( معيارهشت با   EFQM، يك مدل بومي شده و الهام گرفته از مدل اين مدل

بازار  ¡توسعه ، نوآوري، فناوري و تحقيق وآموزش و يادگيري كاركنان و مديرانوري، مديريت و كيفيت، ùبهره

به عنوان اول تا پنجم معيارهاي  .باشدمي) ذينفعان و مسئوليت اجتماعي و رضايت زائياشتغال ¡و مشتري

به عنوان معيارهاي بروني و نتايج كليدي  ساير معيارهاهاي واگذار شده و ùعوامل دروني و توانمندساز شركت

كه امتياز هر  هستند،زير معيار  91در مجموع، هشت معيار مزبور داراي . Ïگردها محسوب ميùعملكرد شركت

.  گرديده استتعيين  كدام بر اساس اجماع كارشناسي

 1387در سال  شده واگذار íشركتهااول ارزيابي عملكرد اجراي مدل  ·

بر . مذكور مورد ارزيابي قرار گرفت ùشاخص 8واگذار شده از منظر شركت  28در اين خصوص عملكرد 

امتياز قابل  28.000مورد بررسي در سالهاي قبل از واگذاري از مجموع  هايركتÔ اساس نتايج حاصله،

ها در ùدر حاليكه مجموع امتيازات اين شركت ¡äÏرا احراز نمود) درصد 9/27(متياز Ç 8/7.824اكتساب فقط 

بالغ شده است كه گوياي ) درصد 5/44(امتياز  6/12.470به ميزان ) خصوصي شدن(سالهاي پس از واگذاري 

شركت در  2¡ شركتهاي ياد شدهدر بين  كهها حاكي از آن است بررسيهمچنين . باشدùدرصد رشد مي 4/59

. اندùشركت افزايش امتياز داشته 26هاي قبل و بعد از واگذاري تنزل امتياز و ùمقايسه با خودشان در سال

 

 1388در سال  شده واگذار íشركتهااول ارزيابي عملكرد اجراي مدل  ·

Ç ÑÏ شركت از شركت 33 خصوص عملكردينù هايي كه سهام آنها به صورت كنترلي واگذار شده، با استفاده از

مورد ... ، سطح توليد، اشتغال و بازار و مشتري، بهره وري، اقتصادي، سودآوري، مالي و بورسمعيارهاي 

 :استù بدست آمده، نتايج زير هاي مذكورشركت با توجه به اطالعات حاصل از ارزيابي. ارزيابي قرار گرفت
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1-  ÑÏ2/2174در سالهاي قبل از واگذاري مجموع امتيازات  ¡معيار مالي و بورس  æ در سالهاي بعد از

 .استي اين معيار درصد 49نشان دهنده افزايش كه  ºاستù بوده 2/3159واگذاري 

سالهاي بعد æ ÑÏ  1907مجموع امتيازات در سالهاي قبل از واگذاري  ¡در معيار اقتصادي و بهره وري -2

.  باشدي معيار مذكور ميدرصد 1/37نشان دهنده افزايش كه  است؛ بوده 1/2615از واگذاري 

 1261مجموع امتيازات در سالهاي قبل از واگذاري  ¡يند و سيستمهاي مديريتÂدر معيار مديريت فر -3

 æ درصد 62 نشان دهنده افزايشكه  بوده است؛ 2042در سالهاي بعد از واگذاريÇ íباشدين معيار مي. 

در سالهاي بعد از æ  1664در معيار آموزش و يادگيري مجموع امتيازات در سالهاي قبل از واگذاري  -4

 .باشدي اين معيار ميدرصد 35بوده است؛ كه نشان دهنده افزايش  2225واگذاري 

æ ÑÏ  1542واگذاري  مجموع امتيازات در سالهاي قبل از ¡در معيار نوآوري، فناوري، تحقيق و توسعه -5

 .ي اين معيار بوده استدرصد 52 بوده است؛ كه نشان دهنده افزايش 2346سالهاي پس از واگذاري 

سالهاي پس از ÑÏ æ  917مجموع امتيازات در سالهاي قبل از واگذاري  ¡در معيار بازار و مشتري -6

 .است ي اين معياردرصد 40بوده است؛ كه نشان دهنده افزايش  1288واگذاري 

سالهاي پس از ÑÏ æ  6/1099در معيار اشتغالزايي مجموع امتيازات در سالهاي قبل از واگذاري  -7

 . باشدي اين معيار ميدرصد 14 بوده است؛ كه نشان دهنده افزايش 1258واگذاري 

 1552مجموع امتيازات در سالهاي قبل از واگذاري  ¡وليت اجتماعي و رضايت ذينفعانÆدر معيار مس  -8

æ  نسبت به گذشته هيچ است؛ كه نشان دهنده آن است كه اين معيار  بوده 1552درسالهاي پس از واگذاري

 .استùتغييري نداشته 

 1389در سال  شده واگذار íشركتهااول ارزيابي عملكرد اجراي مدل  ·

كنترل صحت و سقم اطالعات كيفي بوده است،  áæÇبا عنايت به اينكه برخي از معيارهاي مذكور در مدل 

كه بر معيارهاي كمي  íتأكيد بيشتر) 1389سال (مواجه بود؛ لذا در اين مرحله مشكل با دريافتي از شركتها 

 38 در اين راستا عملكرد. فت، صورت پذيرقابليت كنترل و مطابقت با صورتهاي مالي شركت را داشته باشند

شركت واگذار شده بر اساس سه معيار مالي، بهره وري و اشتغالزايي مورد بررسي قرار گرفت و ميزان رشد 

نتايج حاصل از . در سالهاي پس از واگذاري نسبت به دو سال قبل از واگذاري مشخص گرديد  هر معيار

 :دهنده آن است كهبررسي نشان
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 2شركت افزايش، و ميزان زيان عملياتي به قيمت ثابت در  21ميزان سود عملياتي به قيمت ثابت در  -1

% 61( شركت از جامعه مورد بررسي 23بعبارت ديگر از نظر سود عملياتي وضعيت . شركت كاهش يافته است

 2يان عملياتي در شركت كاهش و ز 13همچنين سود عملياتي در . پس از واگذاري بهبود يافته است) نمونه

در دوران پس از واگذاري از نظر ) نمونه% 39( شركت 15بعبارت ديگر وضعيت . شركت افزايش يافته است

 . سود عملياتي تنزل يافته است

 شركت كاهش ÑÏ ¡19 )نمونه %42( شركت افزايش 16ميزان اشتغال در دوران پس از واگذاري در  -2

 .بدون تغيير باقي مانده است) نمونه %8( شركت ÑÏ æ3 ) نمونه 50%(

 شركت 7افزايش و در ) نمونه %82( شركت 31هاي ثابت در دوران پس از واگذاري در ميزان دارايي -3

 . كاهش يافته است) نمونه 18%(

در دوران پس از واگذاري اقدام به افزايش ) نمونه %32(شركت  12 ¡در خصوص افزايش سرمايه -4

  .äÇÏبه كاهش سرمايه نمودهاقدام شركت  2 سرمايه و

 ¡در زمان پس از واگذاري نسبت به زمان قبل از واگذاري افزايش) نمونه %53(شركت  20كل امتياز -5

% 3كمتر از (شركت نيز تقريباً بدون تغيير مانده است  4امتياز كل  æكاهش  )نمونه% 37(شركت  14امتياز كل 

Êاندغيير داشته(. 

شركت كاهش يافته  17شركت در دوران پس از واگذاري افزايش و در  Ñ21 امتياز معيار مالي د -6

 .است

 12در دوران پس از واگذاري افزايش و در ) نمونه %68( شركت 26امتياز معيار بهره وري در  -7

دهد كه يكي از مهمترين اهداف خصوصي سازي ùاين نتيجه نشان مي. كاهش يافته است) نمونه % 32( شركت

 . درصد شركتهاي واگذار شده محقق شده است 68بهره وري است، در كه افزايش 

در دوران پس از ) نمونه% 58(شركت  22از بين جامعه مورد بررسي، امتياز معيار اشتغالزايي در  -8

.  كاهش يافته است) نمونه % 42(شركت  16واگذاري افزايش و در 

 )1390سال ( شده واگذار íشركتهاارزيابي عملكرد  ãæÏمدل معرفي  ·

æ  1389هاي شده در قالب يك طرح پژوهشي، طي سالعملكرد شركتهاي واگذاردومين مدل ارزيابي

در دست  1390تا پايان سال باشد كه مي شاخص 17معيار و  5اين مدل مشتمل بر . تدوين گرديد 1390

شركت  10ارزيابي عملكرد  ، به صورت نمونه، براي1390مدل مذكور در سال . بوده استبررسي جهت اجرا 
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ليكن . اجرا شد كه در اين خصوص منجر به رتبه بندي شركتهاي مذكور براساس معيارهاي ياد شده گرديد

ر شركتهاي به صورت عملياتي توسط سازمان خصوصي سازي براي ساي 1390تا پايان سال مدل مذكور 

  .واگذارشده اجرا نگرديد

 1390در سال  قراردادهاي جديد منعقد شده -4-2-4

قراردادهاي اقساطي . باشندùقراردادهاي واگذاري به طور كلي به دو صورت فروش اقساطي و يا نقدي مي

شوند كه قسمتي از ثمن معامله به صورت نقد و قسمتي ديگر به صورت ùبراي واگذاريهايي منعقد مي

ها مشمول نظارت و íÑÇùاقساطي و با احتساب سود فروش اقساطي دريافت خواهد شد، اين قبيل واگذ

10Fباشندùهاي ديگر ميùهمچنين ارزيابي عملكرد به منظور ارائه تخفيف يا مشوق

قرارداد  50¡ 1390در سال . 10

قراردادهاي نقدي براي واگذاريهايي منعقد مي شوند كه تمام ثمن معامله به . اقساطي منعقد گرديده است

قرارداد در قالب فروش نقدي منعقد شده است  14در سال مذكور تعداد . صورت نقد دريافت خواهد شد

 .مورد نيز در حال انعقاد قرارداد بوده است 2و تا پايان سال مذكور 

 1390مجوز كتبي ارائه شده براي افزايش و يا كاهش سرمايه شركتهاي مورد واگذاري، در سال  -5-2-4

قراردادهاي فروش اقساطي، خريدار تا زماني كه بدهي خود ) 9(ذيل ماده ) 1(تبصره » الف«به موجب بند 

سازي به طور كامل تسويه ننموده باشد، حق تغيير سرمايه شركت مورد واگذاري را ùرا با سازمان خصوصي

اهش ارزش اسمي بدون اخذ مجوز كتبي سازمان ندارد و صدور مجوز كاهش سرمايه صرفاً از طريق ك

سهام و صدور مجوز افزايش سرمايه نيز مشروط به توثيق سهام افزايش يافته به تبع سهام اوليه مقدور 

همچنين در سال . مجوز افزايش سرمايه صادر شده است 3و در اجراي اين بند،  1390در سال . باشدùمي

 .مذكور هيچ مجوز كاهش سرمايه اي صادر نشده است

 1390استمهال اقساط شركتهاي مورد واگذاري،  در  سال  براي كتبي ارائه شدهمجوزهاي  -6-2-4

گذاري ùبه منظور همراهي با برخي از خريداران سهام شركتها كه به واسطة مشكالت عديده و لزوم سرمايه

و تزريق وجوه مالي در شركت مورد خريداري، قادر به تأديه برخي از اقساط به موجب قرارداد نباشند، 

Í داكثر دو قسط از اقساط قرارداد و هريك به مدت حداكثر يكسال با احتساب سود فروش اقساطي دورة

                                                 
ر قالب طرح توزيع سهام عدالت و رد مورد نظارت و ارزيابي بوده اند، به استثناي قراردادهاي فروش سهام د 1390قراردادهاي واگذاري كه در سال  - ۱۰

 .ديون مي باشند



 1390   سازی � سال سازمان ��و�ی���ی�ی  �مل��د : ��ش دوم                                                                                                                                                                                                                          1390 � سال ��ارش �مل��د سازمان ��و�ی سازی 
 

 

65 
 

استمهال و با درخواست خريدار با دريافت چك معوض و با تصويب هيأت عامل سازمان و يا رياست 

. ستمجوز استمهال صادر شده ا 45تعداد  1390كه در سال  ºشودùهيأت عامل حسب مورد، استمهال مي

 . اندùقسط از اقساط قراردادهاي فروش اقساطي استمهال شده 38نيز تعداد  1389الزم به ذكر است در سال 

 1390مجوز كتبي تغيير مفاد اساسنامه شركتهاي مورد واگذاري، در سال  -7-2-4

دهي قراردادهاي فروش اقساطي، خريدار تا زماني كه ب) 9(ذيل ماده ) 1(تبصره » الف«به موجب بند  

سازي به طور كامل تسويه ننموده باشد، حق تغيير مفاد اساسنامه شركت مورد ùخصوصيخود را با سازمان 

 6در اجراي اين بند مجوز تغيير مفاد اساسنامه براي . واگذاري را بدون اخذ مجوز كتبي سازمان ندارد

 .شركت صادر شده است

 1390كتهاي مورد واگذاري، در سال هاي ثابت شرùمجوز كتبي فروش اموال و دارايي -8-2-4

قراردادهاي فروش اقساطي، خريدار تا زماني كه بدهي خود ) 9(ذيل ماده ) 1(تبصره » È«به موجب بند 

هاي ثابت ùسازي به طور كامل تسويه ننموده باشد، حق فروش اموال و داراييùرا با سازمان خصوصي

ندارد و صدور مجوز نيز مشروط به خريد دارايي  شركت مورد واگذاري را بدون اخذ مجوز كتبي سازمان

 11در اجراي اين بند  1390در سال . باشدùثابت حداقل معادل قيمت كارشناسي دارايي فروش رفته، مي

درصد  5/37مجوز صادر شده بود  8كه  1389مجوز فروش اموال صادر شده است كه نسبت به سال 

  .رشد داشته است

 سويه حساب كامل در سررسيد يا قبل از سررسيداتمام قرارداد و ت -9-2-4

مطابق قراردادهاي فروش اقساطي سهام، اقساط از خريداران وصول و در صورت تسويه كامل و نهايي 

نامه ùمانده بدهي خريداران، سهام در وثيقه، اسناد معتبر تضميني دريافتي از خريداران مانند سفته و ضمانت

همچنين وكالتنامه بالعزل محضري تفويض شده از جانب . گيردùيار آنان قرار ميبانكي از وثيقه آزاد و در اخت

ÑÏ . گرددùخريداران در ارتباط با معامله سهام كه تا پايان قرارداد و تسويه اقساط داراي اعتبار است، ابطال مي

ت اقساط مورد از قراردادهاي فروش اقساطي تنظيمي با خريداران به لحاظ پرداخ 11اين خصوص تعداد 

سررسيد نشده، خاتمه پذيرفته است كه در مقايسه با در سررسيد و يا واريز دفعتاً واحده و يكجاي اقساط 

 .درصد افزايش يافته است 5/37قرارداد خاتمه يافته بود،  8كه تعداد  1389سال 
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 1390آزادسازي بخشي از سهام، در سال  -10-2-4

» م اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذارينظا«نامه ùآئين) 6(ماده ) 1(مطابق بند 

، در صورتي كه خريدار »قانون اساسي) 44(اجراي سياستهاي كلي اصل «قانون ) الف(بند ) 2(موضوع جزء 

يا خريداران اقدامات الزم به موجب اين آيين نامه از جمله مبادله قرارداد، توثيق مورد معامله، تسليم تضمين 

وثيقه شده را بعد از پرداخت  "مورد معامله"الت نامه رسمي را انجام داده و آزادسازي بخشي از ها و وك

-سازي مكلف است نسبت به آزادصوصيثمن نقدي معامله و اقساط مربوط درخواست نمايند، سازمان خ

دار يا حداكثر به ميزاني كه معادل بهاي آن بر مبناي روز واگذاري توسط خري "مورد معامله"سازي 

 1390مورد آزادسازي سهام در سال  20در اين ارتباط تعداد  11F11.خريداران پرداخت شده است، اقدام نمايد

مورد از سهام شركتهاي واگذار شده از وثيقه آزاد شده  5كه تعداد  1389انجام شده است كه نسبت به سال 

 .بود، به عبارتي سه برابر رشد داشته است

 1390در سال جرايم تأخير اقساط خريداران،  ايفاي تعهدات، پرداخت اقساط و محاسباتنظارت برحسن  -11-2-4

قانون برنامه چهارم ) 9(قانون برنامه سوم توسعه، مورد تنفيذ در ماده ) 17(مطابق دستور العمل موضوع ماده 

» قانون اساسي) 44(اصل  íكل íاستهاí Óíاجرا«قانون ) 40(ماده ) الف(بند ) 2(توسعه و دستورالعمل جزء 

با خريداران، بر روند بازپرداخت اقساط كليه قراردادهاي فروش  منعقده íدر خصوص نظارت بر قراردادها

. پذيرد تا اقساط قراردادها در سررسيد مقرر وصول گردندùصورت مياقساطي سهام، نظارت كامل و مستمر 

ان سهام اقساطي، ضمن پيگيري وصول سازي با نظارت مستمر بر پرداخت اقساط خريدارùسازمان خصوصي

در طي سال . نمايدùاقساط، گزارش وضعيت اقساط معوق را به صورت ماهيانه به مراجع ذيربط ارسال مي

اخذ شود كه  ستíبا ãí 1390شده در سال  íÏسررس Øبابت وصول اقسا ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ 771¡29مبلغ  1390

 90(تهاتر  ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ 296¡6وصول و مبلغ  ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ 520¡20مبلغ  افته،íانجام  íهاíêíÑíبا توجه به پ

 ستíبا íبابت اقساط معوق از سنوات قبل م ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ äíÒ 922¡5 مبلغ íäهمچن. شده است) درصد

 . وصول شده است) درصد ãíáíÏÑÇ ÑíáÇ )54 212¡3بلغ ãدوره مذكور  íوصول شود كه ط

                                                 
 .سود فروش اقساطي پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمي شود - ۱۱
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حقوقي و قضايي و يا اقدام به فروش مجدد سهام واگذار شده در مورد خريداران متخلف، انجام اقدامات  -12-2-4

 1390در سال 

) 7(درصورت عدم پرداخت اقساط، اقدامات حقوقي و قضايي عليه خريدار متخلف و همچنين مطابق ماده 

» ورد معاملهã«نامه نظام اقساطي واگذاري، در صورت عدم پرداخت چهار قسط ناشي از واگذاري ùآئين

سازي مي تواند نسبت به تأمين و وصول آن با توجه به وثايق ùتوسط خريدار يا خريداران، سازمان خصوصي

در اين گونه موارد ضمن اقدام حقوقي و قضايي عليه خريداران . مأخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد

 ùشركت 24در مورد  1390در سال . گيردùميمتخلف، فروش سهام در وثيقه نيز در دستور كار سازمان قرار 

اقدامات حقوقي در جريان بوده كه تعدادي از آنها منجر به صدور رأي شده و مابقي در حال رسيدگي 

در ارتباط با اقدام به فروش مجدد سهام واگذار شده در مورد خريداران متخلف؛ در راستاي اجراي . است

شركت اقدام شده  5اقدام حقوقي، نسبت به فروش سهام در وثيقه  احكام صادره از مراجع قضايي عالوه بر 

 .است

 اي هيأت واگذاريùانجام وظايف دبيرخانه  -3-4

هاي كارشناسي براي طرح در نشستهاي  ùمسئوليت تهيه گزارش 1390دبيرخانه هيأت واگذاري در سال 

 كه در همين راستا در سال مذكورهيأت و تهيه و ارسال دعوتنامه و صورتجلسات را بر عهده داشته است؛ 

در اين جلسات درخصوص . دستورجلسه فراهم گرديد 204جلسه هيأت واگذاري  با  33زمينه برگزاري 

 :مواردي چون 

تصويب قيمت پايه، درصد و شيوه واگذاري شركتهاي قابل واگذاري از طريق بورس، مزايده،  ·

 فرابورس، مذاكره و رد ديون،

 قابل واگذاري دربرگيرنده ميزان، روش و برنامه زمانبندي،تصويب فهرست شركتهاي  ·

 پيشنهاد تغيير روش واگذاري و اصالح قيمت و ميزان سهام قابل واگذاري، ·

آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با فرآيند واگذاري، و غيره،  ¡تصويب و يا اصالح ضوابط ·

 .اتخاذ تصميم به عمل آمد
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 سازيùت پژوهشي درخصوص موضوعات مرتبط با خصوصيتعريف و اجراي مطالعا -4-4

سازي، ùاولويت پژوهشي تعريف شده توسط سازمان خصوصي 11در راستاي اجرايي شدن  1390در سال  

نامه پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت و اقداماتي همچون تشكيل بانك اطالعاتي ùطرح 30بيش از 

 .هاي پژوهشي و ارزيابي آنها توسط كارشناسان سازمان صورت پذيرفتùنامهùطرح

طرح پژوهشي در  3در سال مذكور عالوه بر اقدامات يادشده، نظارت بر حسن اجراي الزم به ذكر است  

 دستور كار اين سازمان قرار داشته است 

همچنين اصالح فرآيند انجام طرحهاي پژوهشي، اصالح فرآيند مذكور در دستور هيأت عامل سازمان قرار 

با توجه به اينكه اجراي فرآيند مذكور نيازمند بعالوه . مصوب گرديد 26/10/1390گرفت كه نهايتاً در تاريخ 

هاي كاربردي و كميته تخصصي بوده است لذا در اين خصوص نيز اقدام الزم تعيين اعضاي شوراي طرح

 . صورت پذيرفته است

 انتشار مقاله، گزارش و بولتن  -5-4

صي سازي به شرح زير مي اقدامات انجام يافته در زمينه اطالع رساني پژوهشها و موضوعات مرتبط با خصو

 :باشد

تكميل و بروز رساني كتابخانه فيزيكي سازمان خصوصي سازي كه در برگيرنده كتب فارسي و  ·

التين، سالنامه، ماهنامه، هفته نامه، ويژه نامه، پايان نامه، گزارشات عملكرد، بولتن، مقاالت فارسي و 

 باشد، در زمينه خصوصي سازي مي.... التين، طرح هاي پژوهشي و 

پذير نمودن ùتكميل و بروز رساني كتابخانه ديجيتال سازمان خصوصي سازي به منظور امكان ·

 دسترسي كاربران به كتب، مقاالت و پايان نامه هاي مرتبط با خصوصي سازي، و 

ها و نامههاي پژوهشي، پايانكاربردي جهت ارائه نتايج طرح –تشكيل نشستهاي تخصصي علمي ·

 .مينه خصوصي سازيمقاالت برتر در ز

 در چارچوب راهبرد جهاد اقتصادي  1390ارائه گزارش عملكرد سازمان خصوصي سازي در سال  ·

 1390بهمن سال  22جهت انتشار در ويژه نامه ارش عملكرد سازمان خصوصي سازي ارائه گز ·

تهيه جوابيه براي خبرگزاري مهر در خصوص اطاعات درج شده پيرامون عملكرد سازمان  ·

 1390نخست سال ماهه خصوصي سازي در شش 
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تهيه گزارش عملكرد سازمان شامل آمارهاي اساسي عملكرد و آمارهاي سهام ترجيحي واگذار شده  ·

 .» )روزنامه تفاهم(سالميدستاوردهاي انقالب ا«نامه و تحقق اهداف درآمدي جهت درج در ويژه

 íواگذار ندíدر انجام فرآ íÊو شفاف íاطالع رسان -6-4

اجراي سياستهاي كلي «به منظور اطالع رساني و شفافيت در امر واگذاريها در اجراي قانون  1390در سال 

 :اقداماتي به شرح زير انجام يافته است» قانون اساسي) 44(اصل 

 :آموزشي و كنفرانسهاي خبري شاملبرگزاري نشست، همايش و كارگاه  ·

 رسانه معتبر كشور ÈíÔ  ÒÇ50 ندگانíبه مناسبت هفته دولت با حضور نما íنشست خبر -

 )سناíäÇ ÇíäÇÑ )Çíدانشجو íكل سازمان از خبرگزارíÏ ÆÑíÓبازد -

 موج  íكل سازمان از خبرگزارíÏ ÆÑíÓبازد -

 فارس   íكل سازمان از خبرگزارíÏ ÆÑíÓبازد -

در دانشگاه  íÎ 04/03/1390در تار íساز íخصوص íمل íÔهما í áæÇ ÒÇíäمال íÊحما -

 آزاد سمنان

  íÎ 17/07/1390در تار íخدمات مال íÈÇíكنفرانس بازار íäاز سوم íمعنو íÊحما -

 كيش íåÑدولت نهم و دهم در جز íدستاوردها شگاهíشركت در نما -

 1390كشور به همراه خالصه عملكرد سازمان در سال  íچاپ كتاب نقشه راهها -

 íßو درج نسخه الكترون تالí Ï æíÌíمتن íهارسانه نگíتورíمون íÞبولتن روزانه از طر íåته -

 سازمان íÊوب سا íمطبوعات بر رو íåÏگز

 íÊسا íبار و درج آن بر رو ÒæÑíß  15گزارش عملكرد آمار سازمان هر  íبه روز رسان -

 :آگهي هاپخش انواع  ·

هاي ايران، ùپخش آگهي هاي واگذاري سهام در روزنامه هاي كثير االنتشار نظير روزنامه -

 همشهري، جام جم، دنياي اقتصاد، جمهوري اسالمي، كيهان و

 توسعه، تكميل و به روزرساني بخشهاي فارسي، التين و عربي وب سايت سازمان، و ·

· åÇÑùاندازي سيستم يكپارچه اطالعات شركتها. 
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 íقابل واگذار íبنگاهها íÈÇíبازاراقدامات انجام يافته در زمينه  -7-4

 »íمشمول واگذار íبنگاهها íÈÇíو بازار íمال íصورتها Ïييتأ ¡íطبقه بند نحوه«در راستاي اجراي آيين نامه 

) 20(ماده و همچنين اجراي » قانون اساسي )44(اصل  اجراي سياستهاي كلي« قانون) 17(موضوع ماده 

: عبارتنداز خارجيæ  داخليبازاريابي در زمينه  افتهíدوره مورد نظر اقدامات انجام  Øíمزبور قانون 

 íخارج íمنابع مال ي درخصوص جذبگذاران خارج íåسرما æ شركتها جلسات متعدد بابرگزاري  ·

 ¡هاíواگذار íبرا

  ¡در تهران íخارج íهاخانه سفارت  íاقتصاد íها ÇÑíäÒبا  íجلساتبرگزاري  ·

جهت تبادل نظر در اجتماعي  رفاه æ تعاون، كارجلسات متعدد با معاون محترم وزارت  برگزاري ·

 ¡برنامه خصوصي سازي كشوربخش تعاون در  شترíمشاركت ب íبرا ييخصوص اتخاذ راهكارها

سهام  íÏخر íäÇبه متقاض íدر حال واگذار íارائه اطالعات، اسناد و مدارك مربوط به شركتها ·

 ¡شركتها

سهام كه  íÏخر íäÇاز متقاض íبرخ íبرا íدر حال واگذار íاز شركتها íÏامكان بازد íفراهم ساز ·

 ¡نموده بودند íÏدرخواست بازد

 í¡ساز íسازمان خصوص ي، انگليسي و عربيفارس هايíÊسا íÞاز طرسهام فروش  íاطالع رسان ·

 ¡مراكز مربوط æ ها íفروش به استاندار íها íارسال آگه  ·

 ¡پرتال وزارت امور خارجه íفروش بر رو íها íارسال آگه  ·

به منظور فروش سهام  íخارج íگذار íåجذب سرما æ الملل íÈÇí Èíäبازار نهãÒ ÑÏí قاتíانجام تحق ·

 í¡ساز íتوسط سازمان خصوص íدولت íشركتها

 íåسرما به سازمان íمشمول واگذار íاز شركتها íارسال اطالعات مالي و اسناد و مدارك برخ  ·

 í¡ و اقتصاد íفن íو كمك ها íگذار

خارجي سازمان به منظور هاي ùدر سايتو عربي درج آگهي عرضه سهام به صورت التين æ ترجمه  ·

 í¡قابل واگذار íفروش شركتها

فرم ها و اطالعات  íطراح íáبه دل íساز íسازمان خصوصíäÇ  ÑÏمشتر íÒíßíكاهش حضور ف ·

 ¡سازمان íÊو درج آن در وب سا íÒÇمورد ن
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گروه  بنگاههاي íßبه تفك 1390در سال  íشركت قابل واگذار 42مربوط به  íبانك اطالعات íåته ·

)1 ( æ)2 ( شركت در وب سا 35و درج اطالعات مربوط بهíÊ سازمان خصوصí سازæ ¡í 

íÓí  æبه زبان انگل íگذار íåدر كتابچه سازمان سرما در حال واگذاريشركت  35درج اطالعات  ·

 .íÎ 02/09/1390در تار íگذاران خارج íåسرما نارíارائه در سم
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 سازي و ارائه پيشنهاد در اين زمينه نقاط قوت و ضعف فراروي خصوصي -5

در سال » قانون اساسي) 44(تهاي كلي اصل سياس«حاصل از اجراي قانون و ضعف  نقاط قوت عمده ترين

 :به شرح ذيل دسته بندي مي گردد 1390

 نقاط قوت -1-5

، با واگذاري سهام شركتهاي دولتي )44(با عنايت به تكاليف قانوني تعيين شده در قانون اصل  ·

امكان ورود بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي تسريع و تسهيل مي شود؛ بطوريكه در 

اين . و مشاركت عمومي توسعه مي يابد فعاليت هاي اقتصادي، تصدي گريهاي دولت كاهش يافته

قانون اساسي از جمله گسترش  44امر در راستاي اهداف مندرج در ابالغيه سياستهاي كلي اصل 

مالكيت در سطح عموم مردم و افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور مي 

اًً  تأمين بودجه عمومي كشور باشد و با توجه به اينكه هدف از واگذاري سهام شركتهاي دولتي صرف

نبوده، هر چه ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصي افزايش يابد از نقش مستقيم دولت در 

فعاليتهاي اقتصادي كاسته شده، رقابت و كارايي در مديريت و عمليات مؤسسات و شركتهاي 

 .دولتي افزايش يافته، بازار سرمايه نيز رونق مي يابد

داري كل كشور واريز ùگذاري سهام يا فروش شركتهاي دولتي، به حساب خزانهدرآمد حاصل از وا ·

استفاده از درآمد  مي گردد، اين امر موجب كاهش كسري بودجه دولت مي گردد؛ و دولت با

اموري  گذار بزرگ، جهت دهنده و راهنماي اقتصاد، دربه عنوان يك سرمايهحاصل از واگذاريها 

هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي، تخصيص راي خانوادهايجاد خوداتكايي ب: مانند

بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي، بازسازي ساختاري، تعديل 

 .حضور مي يابد نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها

از ديگر نقاط قوت برنامه ) íه به انجام معامله بصورت نقدÌباتو( íÌíفروش تدر íاتخاذ استراتژ ·

خصوصي سازي كشور مي باشد كه مي تواند هم باعث افزايش درآمد واريزي به خزانه شود و هم 

باعث گسترش فرهنگ سهامداري ميان اقشار مختلف جامعه و در نتيجه توسعه مشاركت عمومي 

 . در برنامه خصوصي سازي كشور گردد
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مجوز استفاده از í  æساختار íبازساز íÇصالح ساختار در حال ا íو نظارت بر شركتها ييشناسا ·

قانون ) 44(صل قانون اجراء سياستهاي كلي اكه براساس  كارشناسان بيروني براي قيمت گذاري

در فرآيند واگذاري مورد توجه قرار مي گيرد، از جمله مزيت هايي است كه مي تواند  اساسي

 .واگذاريها را تحت تأثير خود قرار دهد

اين نوع واگذاري باعث . íÏÑپذ íو اقساط صورت م عمدتاً  به صورت نقد íبلوك íهاÑíواگذا ·

بالقوه جهت استفاده از مزيت خريد سهام به صورت نقد و اقساط  íäÇÑÇÏخر íåÒانگ جادÇí تشويق و

به جاي خريداري صرفاً به صورت نقد و افزايش مشاركت فعاالن بخش خصوصي در برنامه 

 .مي شودخصوصي سازي كشور، 

 نقاط ضعف -2-5

í  æگذار متí Þí¡آماده ساز íستíبا í ãíكه در مدت اندك íقابل واگذار íوجود انبوه شركتها ·

زيرا توجه و تأكيد . ، خود يكي از نقاط ضعف برنامه واگذاري شركتهاي دولتي استعرضه شوند

گرفته شده بدون به برنامه زماني و زمانبندي صورت گرفته، توجه صرف به اهداف كمي در نظر 

عنايت به اهداف كيفي تعيين شده در قانون، منجر به عدم دستيابي كامل به اهداف اصلي سياست 

قانون اساسي مبني بر شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در ) 44(هاي كلي اصل 

دي و بهره وري سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي بنگاههاي اقتصا

 .گرددمنابع مادي، انساني و فنآوري و افزايش رقابت پذيري فعاليت هاي اقتصادي مي

پائين اين بخش، منجر به ايجاد نارسايي در بازار ) خريد(عدم تمايل بخش خصوصي و قدرت مالي  ·

 به دليل عدم íÏعدم كشش بازار بورس در جذب سهام جداين موضوع به همراه . مي شود تقاضا

ي شركتها به بخش غير دولتي واگذارگستردگي و عمق كافي بازار سرمايه، باعث ضعف فرآيند 

 .است

ضعف نظارت بر  æ عدم شناخت كامل خدمات آنها نوپا بودن برخي از نهادهاي مالي، با توجه به ·

اين وجود دارد و كشور سازي خصوصيؤثر از آنها در برنامه در استفاده مآنها، چالشها و مشكالتي 

امر باعث شده تا در حال حاضر نهادهاي مالي موجود در كشور هم از نظر ميزان سرمايه و تعداد و 

 .سازي شركتهاي بزرگ دولتي را نداشته باشندهم از نظر حوزه فعاليت، ظرفيت خصوصي
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· ÅíçíêÏí ييو زمان بر بودن تعä Þíپا متíå سهام شركت ها خصوصاً در مواردí  شركت عرضه كه

صورت مي گيرد يا شركت نياز به آماده سازي و اصالح ساختار داشته باشد، نيز ج از بورس در خار

 .از جمله مشكالت فراروي برنامه خصوصي سازي كشور مي باشد

توسط  بسياري از شركتهاي مصوب شده جهت واگذاريسنوات آخر  íمال íصورتها عدم تصويب ·

را با مشكل مواجه مي كند،  ين گونه شركتهاÇسهام  íگذار متÞí سهامداران عمالً íعموم مجمع

 .اين موضوع نيز از جمله نقاط ضعف در اين زمينه مي باشد

هاي ي، هم پوشاني برخي تصميم نامهبودجه سنوات ينÑÏÞæÇä ردديون  سقف رياليعدم وجود  ·

فعاليت نمايندگان ويژه رئيس جمهور با مصوبات دولت ، در برخي موارد ناهمگوني و عدم تناسب 

 شركتهاي واگذار شده به مؤسساتي كه بايستي اين شركتها را بابت ردديون دولت دريافت نمايند،

مراجع ذيربط در اجراء قوانين بودجه سنواتي، تأكيد قانون بر تسويه  توسط مبالغ طلب Ïييتأعدم 

سب احكام بدهيها از منابع حاصل از سهام و نه خود سهام، واگذاري غيرنقدي شركتها، عدم تنا

مربوط به ردديون از حيث زمان مورد نياز جهت اجراء با مدت يك ساله قوانين بودجه سنواتي؛ از 

 .لب رد ديون دولت محسوب مي گردندجمله نقاط ضعف واگذاريها در قا

فروش نرفته مشخص كرده كه داليل عدم فروش æ وضعيت شركتهاي عرضه شده  بررسي ·

ز قبيل عدم سودآوري، عدم وجود مشتري، غيركنترلي بودن سهام شركتهاي قابل واگذاري مواردي ا

و تركيب مالكيت سهام، عدم پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر، قيمت باال، بدهي زياد و وجود 

مشكل ثبت شركتهاي مذكور است كه اين امر منجر به مكاتباتي درخصوص تعيين و تشخيص 

رشناسي دقيق موضوع توسط واحدهاي ذيربط در داليل واقعي عدم فروش شركتها، بررسي و كا

 .هايي براي بررسي داليل عدم فروش گرديده استسازمان و حسب ضرورت تشكيل كارگروه
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 نقاط ضعف و چالشهاي موجود در فرآيند طرح توزيع سهام عدالت -3-5

 íمورد واگذار íÏدر بازار تقاضا و عدم كشش بازار بورس در جذب سهام جد ييوجود نارسا ·

عام توسط اداره ثبت شركتها و  íخاص به سهام íشركتها از سهام íحقوق íÊماه Ñييمشكالت تغ ·

äíÒÇ بسíÑÇí از بنگاههاí مشمول واگذاري به أخذ مجوزهاí قانونí جدíÏ íÇ لغو مجوزهاí قانونí 

 قبل

 پيچيدگي و طوالني بودن فرآيند شناسايي مشمولين طرح ·

 شركتهاي سرمايه پذير و واريز آن به خزانه تسريع در وصول سود از ·

بررسي وضعيت قيمت و ارزش فروش سهام شركتها در قالب طرح توزيع سهام عدالت نشانگر  ·

  12F12.واگذاري غيرقطعي آنها است

 كهبه خزانه جهت تسويه اقساط توسط شركتهاي سرمايه پذير سود سهام عدالت  پرداختعدم  ·

  13F13.است بهاي سهام عدالت تا پايان دوره ده ساله شده پرداختباعث به وجود آمدن مشكالتي در 

تعاوني هاي شهرستاني و شركتهاي سرمايه گذاري استاني ورود افراد فاقد تخصص به هيأت مديره  ·

   14F14.كه منجر به ايجاد ضعف در مديريت شركتهاي موجود در سبد سهام عدالت مي گردد

 

 

 

 

                                                 
به سهامداران طرح مزبور، ضروري به نظر مربوط به انتقال سهام  íانعقاد قراردادهاæ  )متí )Þíواگذار íÊÃمصوبه هبنابراين اخذ  - ۱۲

 .مي رسد
پيشنهاد مي گردد ضمن تجديد نظر و بازنگري در ممنوعيت كامل پرداخت سود سهام، راهكاري جهت ايجاد تعادل بر اين اساس  - 13

 .در واريز سود سهام به خزانه جهت تسويه بهاي سهام از يك طرف و پرداخت سود سهام به خانوارهاي كم درآمد پيش بيني گردد
منجر به رفع مشكل مذكور  در وصول مطالبات سهامداران سهام عدالت از شركتها واگذار شده íÚانجام اقدامات الزم جهت تسرهمچنين 

 . خواهد شد
فراهم آوردن بستر حضور سهامداران و افراد با صالحيت در مجامع و توسعه مشاركت سهامداران در مديريت شركتهاي تعاوني  - 14

 .، راه گشا خواهد بودالزمسهام عدالت از طريق اطالع رساني و ارائه آموزشهاي 
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بهبود عملكرد  íالزم برا پيشنهادات -4-5

خصوصي و (قانون اساسي به توسعه بخش غيردولتي ) 44(با توجه به اهميتي كه سياستهاي كلي اصل 

سازي و تقويت دستگاهها و واحدهاي برون سازماني و درون داده، ضرورت دارد كه با فعال) تعاوني

يردولتي در فعاليتهاي سازماني ذيربط در امر خصوصي سازي؛ مهمترين موانع و مشكالت مشاركت بخش غ

اقتصادي با هدف كاهش حجم تصدي گري بخش دولتي احصاء شود و با همكاري نمايندگان بخش هاي 

خصوصي و تعاوني بهترين راهكارهاي توانمندسازي بخش غيردولتي و بهبود فضاي كسب و كار جهت 

ر و فعاليت هرچه بيشتر و مشاركت اين بخشها در فعاليت هاي اقتصادي استخراج و بدينوسيله زمينه حضو

 تسهيلبديهي است در صورت انجام موارد فوق الذكر و . بهتر بخش هاي خصوصي و تعاوني فراهم گردد

گذاران خارجي و اعمال حمايت هاي الزم در اين زمينه كه با مشاركت مستقيم ورود و خروج سرمايه

ت، ميزان سهام واگذار شده به بخش سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ميسر اس

خصوصي و سهم آن نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي افزايش يافته و منجر به افزايش اشتغال، سودآوري 

بدين منظور اجراي صحيح و كامل قانون اجراي . و توسعه فعاليت هاي اقتصادي و بازار سرمايه خواهد شد

 º)اعمال مشوق هاي مالي و غير مالي در واگذاري ازجمله(قانون اساسي ) 44(سياستهاي كلي اصل 

ارائه  در كشور، íدولت íÑبه بخش غ íجهت واگذار íمشمول واگذار íمناسب شركتها íزمان بنديíÊاولو

گذاري جديد، ارتقاء كارايي و بهره وري، تخفيف به خريداران در قبال شروطي خاص همچون انجام سرمايه

و غيره به منظور ارتقاء كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن 

، بهترين راهكار براي حل )انساني و فنآوري و همچنين ايجاد ساز وكار الزم براي بازاريابي بين المللي

مله اجراي طرح عالوه بر آن الزم به ذكر است با توجه به وظايف عديده از ج. مشكل ياد شده مي باشد

، ردديون دولت، واگذاري سهام به جاي برخي بدهيهاي دولت به بازنشستگان، كاركنان توزيع سهام عدالت

 æ ... كه همگي در چارچوب وظايف سازمان خصوصي سازي تعريف شده اند، الزم است به منظور اجراي

ه و تشكيالت بهينه وظايف محول شده به اين سازمان، جايگاه كنوني سازمان مورد بازنگري قرارگرفت

 .سازماني سازمان خصوصي سازي نيز به صورت متناسب گسترش يابد
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