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 مردم گسترش مالکیت در سطح عمومالف) تکمیل طرح توزیع سهام عدالت در راستاي 

به دلیل  لیکن د،بو شده میترس و نییتباولیه  التیتشک و ارکان وتعیین  اهداف ،عدالت سهام عیتوز امر يابتدا در نکهیا وجود با

 نیمشمول یعنی ،هدف جامعه و یاصل مخاطبان يبرا ه آنثمر و وهیمپیچیدگی خاص این طرح بزرگ و ملی، نحوه برخورداري از 

 يواکاو توزیع سهام عدالتطرح  هیاول نقشه و چارچوب ،ازدهمی دولتبنابراین با روي کار آمدن  .بودکامالً مبهم و بالتکلیف  ،طرح

راه اندازي و رونمایی از سامانه الکترونیکی و پس از ، دیگرد مرتفع يگرید از پس یکی آن يبهایآس و چالشها مشکالت، هیکل و شد

درصد بومی سهام عدالت، در  100، بستر الزم براي تکمیل طرح فراهم گردید. سامانه www.samanese.irسهام عدالت به نشانی 

مورد حمله سایبري بزرگ و با  100میلیون خدمت الکترونیکی و با پایداري و امنیت در برابر بیش از  140با ارائه بیش از  1396سال 

هزار مراجعه در ثانیه بدون اختالل و کندي، یکی از موفق ترین و پر افتخارترین سامانه هاي الکترونیکی ملی کشور  320ثبت رکورد 

شبانه روزي  با تالش بنابراینبا تکیه بر توان متخصصین و کارشناسان داخلی، طراحی و راه اندازي گردیده است.  می باشد؛ که صرفاً

و با شروع به کار دولت دوازدهم به  1396این طرح در سال و حمایت هاي مسئولین ارشد دولت، سازمان خصوصی سازي همکاران 

مربوط به شرکتهاي موجود در پرتفوي سهام عدالت میان مشمولین، طعم شیرین  1395ثمر نشست و با توزیع سود عملکرد سال مالی 

  شد.  چشاندهسهامداري به بخش اعظمی از اقشار آسیب پذیر جامعه 

سازمان خصوصی سازي  ،) قانون اساسی44سیاستهاي کلی اصل ( الزم به ذکر است براساس مصوبات شوراي عالی اجراي

و پس از آن اقدام نموده  1395نسبت به دریافت سود توزیعی شرکتها بابت سال مالی عدالت مکلف گردید تا زمان آزادسازي سهام 

به حساب مشمولین اقدام نماید. بر این اساس  آنو با انجام محاسبات دقیق سود سهام هر فرد مشمول را مشخص و نسبت به واریز 

ابت به نی که ؛تعلق گرفته استبه پرتفوي سهام عدالت میلیارد تومان سود  4،200، حدود 1395بت یکسال یعنی سال مالی صرفاً باو 

از مشمولین به عنوان مالکین اصلی سهام، بخشی از این سود بابت افزایش سرمایه در شرکتهاي موجود در پرتفو تخصیص یافت، 

 2،560ود حد تاکنوناز این میزان سود تخصیصی، ود قابل توزیع میان مشمولین شناسایی شد. میلیارد تومان س 3،800بنابراین نهایتاً 

یک گروه باقیمانده مشمولین توزیع شده است. مابقی سود نیز به مرور دریافت و مابین گروه  20گروه از  19میلیارد تومان میان 

  گردید و با آنان تسویه حساب خواهد شد.خواهد توزیع مشمولین، 

حاصل از آن به  منافعآخرین قدم در جهت ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت، انتقال مالکیت این سهام عالوه بر 

گذاري قابل معامله یعنی مشمولین می باشد که در این راستا نیز دولت محترم الیحه مربوط را با تمرکز بر تشکیل صندوق هاي سرمایه

ال سهام از طریق این صندوق ها به مشمولین؛ به عنوان بهترین راهکار ممکن جهت انتقال این در بورس و انتق ETF صندوق هاي
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تقدیم مجلس شوراي اسالمی نموده است. امید است با تصویب این الیحه، انتقال  18/10/1396مالکیت، تهیه و آن را در تاریخ 

وم مردم در فعالیتهاي اقتصادي و نزدیک شدن به عدالت مالکیت سهام به مشمولین انجام پذیرفته و شاهد افزایش مشارکت عم

  اقتصادي، اجتماعی باشیم.

  کاستن از بار مالی و مدیریتی دولتدر راستاي  به بخش غیردولتی آماده سازي و واگذاري بنگاههاب)

 بنگاه با ارزش  133و قیمت گذاري  ، آماده سازي1396خصوصی سازي در سال سازمان توسط انجام یافته از مهمترین اقدامات 

عرضه میلیارد تومان  14،549بنگاه با ارزش بیش از  110از این میزان باشد که هت عرضه و واگذاري میج تومانهزار میلیارد  18 حدود

نشاندهنده وجود عزمی جدي  سازيخصوصیهاي موجود بر سر راه مقاومت، آن هم باوجود این تعداد بنگاهعرضه  آماده سازي و شد.

به  این بنگاههاامید است با واگذاري  ) قانون اساسی می باشد.44دولت دوازدهم جهت دستیابی به اهداف سیاستهاي کلی اصل ( در

  بخش خصوصی واقعی، گامی بزرگ در راه مردمی سازي اقتصاد برداشته شود.

 1396سال  درسازي خصوصی سازمان): عملکرد 1جدول شماره (

 )تومان(میلیارد ارزش   تعداد بنگاه  عنوان

 17،980 133 قیمت گذاري 

  14،549 110 عرضه 

  1،451  57 واگذاري 

 از واگذاري هاواقعی افزایش سهم بخش خصوصی  )ج

از جمله مهم ترین ایرادات بر عملکرد خصــوصــی ســازي در ســال هاي گذشــته، نوع ماهیت خریداران و ســهم پایین بخش  

سال و   12خصوصی واقعی بوده است، به نحوي که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاري ها در خوش بینانه ترین حالت طی       

ستقرار دولت یازدهم به حداکثر   صد می  18نیم قبل از ا سال        در ستقرار دولت یازدهم در  ضوع در ابتداي ا ست. این مو سیده ا  1392ر

توسط دولت یازدهم جهت رفع این آسیب صورت     1392مورد آسیب شناسی جدي قرار گفت و اقدامات اصالحی در نیمه دوم سال      

افزایش بوده و این سهم به  پذیرفت. مطابق آمار موجود، طی فعالیت دولتهاي یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی در حال

صی واقعی از            صو سهم بخش خ ساس  ست. بر این ا شمگیري بهبود یافته ا (دولت 15/05/1396تا  1393سال واگذاریها طی نحو چ

حجم کل واگذاري ها بوده اســت که درصــد  100(دولت دوازدهم)  29/12/1396تا  16/05/1396و در دوره  درصــد 67,5 یازدهم)،

 نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاري ها در دولت هاي یازدهم و دوازدهم است. 

  


