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  شماره صفحه                                                                                                                                                                               :مطالب فهرست

  

  1  ----------------------------------------  1392 سال در سازي خصوصی سازمان عملکرد خالصه :اول بخش

  1  -------------------  دولت به متعلق و دولتی شرکتهاي سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکردخالصه -1

  4  ------------------------------------------------------------------  اقدامات سایر - 2

  12  ----------------------------------------  1392 سال در سازي خصوصی سازمان تفصیلی عملکرد :دوم بخش

  13  -----------------------------------------------------------------------  مقدمه- 1

  15  --------------  دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام تخصیص و واگذاري راستاي در سازي خصوصی سازمان عملکرد - 2

  15  --------------------------------------------------  يسازیخصوص سازمان ياسهیمقا عملکرد -1-2

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

  17  ----------------------------------------------  عرضه بازار مبناي بر واگذاریها -2-1-2

  18  --------------------------------------------  واگذاري حجم تفکیک به واگذاریها -1-2- 3

  19  ------------------  »اساسی قانون)  44( اصل کلی سیاستهاي ياجرا« قانون بنديطبقه تفکیک به واگذاریها -4-1-2

  20  -----------------------------------------------وزارتخانه تفکیک به واگذاریها -5-1-2

  21  -----------------------------------------  یتخصص مادر شرکت تفکیک به واگذاریها -6-1-2

  23  -------------------------------------------------  صنعت تفکیک به واگذاریها -7-1-2

  25  -----------------------------------------------------  1392 سال یلیتفص عملکرد -2-2

  31  ----------------------- دولتی شرکتهاي واگذاري پیرامون 1392 سال در قبلی دولت با جدید دولت عملکرد مقایسه 2- 3

  35  ---------------------------1392 سال در ها، شرکت مدیران و کارکنان کارگران، به ترجیحی سهام واگذاري -4-2

  37  ----------------------------------  قبل يسالها با سهیمقا و 1392 سال بودجه قانون درآمدي اهداف تحقق -5-2

  39  -----------------------------------  عدالت سهام توزیع طرح اجراي راستاي در سازي خصوصی سازمان عملکرد -3

  39  -------------------------------  عدالت سهام توزیع طرح مشموالن شناسایی راستاي در یافته انجام اقدامات -1-3

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

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

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

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

  42  -----------------------------------  )هاگروه ریسا( دهم تا پنجم مراحل مشموالن شناسایی -5-1-3
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  42  -------------------------------  )یعموم يهاگروه( نوزدهم تا ازدهی مراحل مشموالن شناسایی -6-1-3

  46  ----------------------------  1392 سال انیپا تا »عدالت سهام توزیع طرح« قالب در شده واگذار هاي شرکت -2-3

  49  ------------  یاستان يهگذاریسرما يهاشرکت نیب میمستق طور به ،»عدالت سهام عیتوز« طرح به واگذارشده سهام میتقس -3- 3

  50  -------------  یعموم محاسبات قانون) 48( ماده قیطر از شده واگذار هاي شرکت سایر و عدالت سهام معوق اقساط وصول -4-3

  50  -----------------  عدالت سهام يگذارهیسرما يهاشرکت کانون توسط »یاستان يگذارهیسرما يهاشرکت« بر نظارت -5-3

  51  ----------------------------  مشموالن میان عدالت سهام توزیع طرح پذیرسرمایه هاي شرکت سهام سود توزیع -6-3

  52  -----------------------------  یاستان يگذار هیسرما يهاشرکت به شده واگذار يهاشرکت سهام آزادسازي -7-3

  53  -------------------------------------------------------------------  اقدامات ریسا - 4

  53  ---------------------------------  کشور کل 1392 سال بودجه قانون راستاي در یافته انجام اقدامات اهم -1-4

 جهاد وزارت به وابسته یدولت يهاشرکت و مؤسسات و دولت یمال حقوق و ها ییدارا اموال، الشرکه، سهم سهام، اختصاص -2-1-4

  53  --------------------------------------------  واحده ماده) 27- 1-5( بند موضوع ،يکشاورز

 یاسالم يجمهور يمرکز بانک و کشور امالك و اسناد ثبت سازمان به یکنترل صورت به شده واگذار يهابنگاه یاسام اعالم -1-4- 3

  54  ------------------------------------------------  واحده ماده) 27-2( بند موضوع ران،یا

 کشور کل يدارخزانه به 1392 سال بودجه قانون) 27( بند موضوع يها ییدارا و اموال و الشرکهسهم سهام، یالیر ارزش اعالم -4-1-4

  55  --------------------------------------  کشور کل 1392 سال بودجه قانون) 27-7( بند موضوع ،

 شده واگذار يهاشرکت سهام آزادسازي و شده واگذار يهاشرکت ریسا و ریپذ هیسرما يهاشرکت از عدالت سهام سود وصول - 5-1-4

  55  --------------------------------  واحده ماده) 27-8( بند موضوع استانی، يگذار هیسرما يهاشرکت به

  56  ----------------------  واحده ماده) 27-10( بند مفاد خصوص در ییدارا و ياقتصاد امور وزارت فیتکل - 5-1-4

 است، نرفته یقطع فروش به 1392 سال انیپا تا که  فارس جیخل یمیپتروش عیصنا ) نگیهلد( یمادرتخصص شرکت سهام فروش -6-1-4

  58  ---------------------------------------------------  واحده ماده) 27-12( بند موضوع

  58  -----  واحده ماده) 31( بند موضوع دولتی، هاي شرکت بودجه در شده بینی پیش سهام سود و مالیات دوازدهم یک واریز -7-1-4

  58  -----------------------------------------------------  واگذاري از پس ارزیابی و نظارت -2-4

 اگذار و هاي شرکت امور اداره در موفق خریداران به تخفیفات اعطاي و واگذاري از پس ها شرکت عملکرد حسن بر نظارت -1-2-4

  59  -----------------------------------------------------------  1392 سال در شده،

  60  ----------------------------  1392 سال در شده، واگذار هاي شرکت از اي دوره بازدیدهاي انجام -2-2-4

  61  -----------------------------------------  1392 سال در شده منعقد جدید قراردادهاي -2-4- 3

  61  -------------  1392 سال در واگذاري، مورد هاي شرکت سرمایه کاهش یا و افزایش براي شده ارائه کتبی مجوز -4-2-4

  61  -----------------  1392 سال در واگذاري، مورد هاي شرکت اقساط استمهال يبرا شده ارائه کتبی مجوزهاي - 5-2-4
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  62  -------------------------  1392 سال در واگذاري، مورد هاي شرکت اساسنامه مفاد تغییر کتبی مجوز -6-2-4

  62  -------------------  1392 سال در واگذاري، مورد هاي شرکت ثابت هاي دارایی و اموال فروش کتبی مجوز -7-2-4

  62  ----------------------------  سررسید از قبل یا سررسید در کامل حساب تسویه و قرارداد اتمام -8-2-4

  63  ------------------------------------------  1392سال در سهام، از بخشی آزادسازي -9-2-4

  63  ----------  1392 سال در خریداران، اقساط تأخیر جرایم محاسبات و اقساط پرداخت تعهدات، ایفاي برحسن نظارت -10-2-4

  64  ---  1392 سال در متخلف، خریداران مورد در شده واگذار سهام مجدد فروش به اقدام یا و قضایی و حقوقی اقدامات انجام -11-2-4

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

  65  ---------------------------------------------------  سازي خصوصی فرآیند شناسی آسیب -4-4

  65  ---------------------------------------  دولت دیون رد پیرامون وزیران هیأت مصوبات تکلیف تعیین -5-4

  66  --------------------------  سازي خصوصی با مرتبط موضوعات درخصوص پژوهشی مطالعات اجراي و تعریف -6-4

  67  -----------------------------------------------------------  گزارش  و مقاله انتشار -7-4

  68  -----------------------------------------  سازي خصوصی به مربوط اطالعات و آمار سازي شفاف -8-4

  68  ---------------------------------------------  سازيخصوصی سازمان آماري جامع سیستم ایجاد -9-4

  69  --------------------------------------------  يواگذار ندیفرآ انجام در تیشفاف و یرساناطالع -10-4

  70  -------------------------------------  يواگذار قابل يبنگاهها یابیبازار نهیزم در افتهی انجام اقدامات -11-4

  72  -------------------------------------  سازي و ارائه پیشنهاد در این زمینهنقاط قوت و ضعف فراروي خصوصی  - 5

  72  -------------------------------------------------------------------  قوت نقاط -5- 1

  75  ------------------------------------------------------------------  ضعف نقاط -2-5

  78  -----------------------------------------------  1392 سال پایان تا شرکتها فروش عدم دالیل -5- 3

  80  ----------------------------------»عدالت سهام عیتوز طرح« ندیفرآ در موجود يهاچالش و ضعف نقاط -4-5

  80  -------------------------  حقوقی و حقیقی طلبکاران به دولت رددیون فرآیند در موجود هايچالش و ضعف نقاط-5-5

  81  --------------------------------------------سازيخصوصی فرآیند بهبود يبرا الزم شنهاداتیپ -6-5

  83  -----------------------------------  1393 سال در سازي خصوصی  سازمان آتی هاي سیاست و ها برنامه -7-5

  86  -----------------------------------------------------------------  دوم بخش  هاي پیوست
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  صفحهشماره                                                        :                             مندرج در پیوستها نمودارها و جداولفهرست 

 

، نسبت به 1392ماهه دوم سال  6سازي در  هاي انجام یافته توسط سازمان خصوصی ارزش کل واگذاري يا سهیآمار مقا ):1-1( شماره جدول

  2  ----------------------------------------------------------  31/06/1392لغایت  1380دوره 

  5  ------------------------------------------------------------------  اول بخش  هاي پیوست

  6 ----  1392 سال لغایت 1370 سال از دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت یافته تخصیص یا شده واگذار سهام ارزش): 1-1( شماره نمودار

واگذاري روش و سال براساس ،1392سال لغایت 1384 سال از دولت به متعلق و دولتی شرکتهاي سهام واگذاري ارزش): 1-2( شماره  نمودار

  -----------------------------------------------------------------------  7  

 عملکرد عدالت، سهام توزیع طرح به قطعی صورت به شده واگذار دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام ارزش):  1-3( شماره نمودار

  8  --------------------------------------------------------  1392  لغایت 1385 اي مقایسه

  9  --  1392 لغایت 1380 اي مقایسه عملکرد است، شده واگذار آنها سهام از بخشی یا کامل بطور که هایی شرکت تعداد): 1-4( شماره  نمودار

  10  ---------  1392 لغایت 1380 اي مقایسه عملکرد ترجیحی، سهام از شده برخوردار مدیران و کارکنان تعداد): 1-5( شماره  نمودار

  11----------  1392 لغایت 1380 اي مقایسه عملکرد مدیران، و کارکنان به شده واگذار ترجیحی سهام ارزش): 1-6( شماره  نمودار

  16  --------------------------------  يسازی خصوص سازمان يا سهیمقا عملکرد یاساس يآمارها): 2-1( شماره جدول

 سال از عرضه بازار اساس بر دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد): 2-2( شماره جدول

  18  -----------------------------------------------------------------  1392 تیلغا 1384

 سال از واگذاري حجم اساس بر دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد): 2-3( شماره جدول

  18  -----------------------------------------------------------------  1392 تیلغا 1384

 قانون) 44( اصل شمول اساس بر دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد): 2-4( شماره جدول

  20  ----------------------------------------------------------  1392 تیلغا 1384 سال از یاساس

 سال از وزارتخانه، اساس بر دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد): 2-5( شماره جدول

  20  -------------------------------------------------------------------  1391 تیلغا 1384

 مادر يشرکتها اساس بر دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد): 2-6( شماره جدول

  22  --------------------------------------------------------  1392 تیلغا 1384 سال از ،یتخصص

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

  24  ----------------------------------------------------------------------  1392 تیلغا

 و واگذاري حجم  براساس ،1392 سال در یخصوص بخش به دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت  سهام واگذاري ارزش):  2-1( شماره نمودار

  27  ---------------------------------------------------------------------  عرضه بازار
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 حجم براساس ،1392 سال در یخصوص بخش به شده واگذار دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت سهام ارزش سهم): 2-2( شماره نمودار

  28  -----------------------------------------------------------------------  واگذاري

  29  -  واگذاري روش براساس ،1392 سال لغایت 1370 سال از دولت به متعلق و دولتی شرکتهاي سهام واگذاري ارزش): 2-8( شماره جدول

  32  --------------------------------------  واگذاري نوع تفکیک به سهام واگذاري ارزش) 2-9( شماره جدول

  33  ---------------------------------------  عرضه بازار تفکیک به سهام واگذاري آمار) : 2-10( شماره جدول

  34  -------------------------------------  واگذاریها حجم تفکیک به سهام واگذاري آمار) : 2- 11( شماره جدول

  34  ---------------------  )44( اصل سیاستهاي اجراي  قانون طبقهبندي تفکیک به سهام واگذاري آمار) : 2-12( شماره جدول

  35  ------  ها شرکت مدیران و کارکنان کارگران، به ترجیحی سهام واگذاري در سازي خصوصی سازمان عملکرد): 2-13( شماره جدول

  36  ----------  1392 تیلغا 1380 يا سهیمقا عملکرد ران،یمد و کارکنان به شده واگذار ترجیحی سهام ارزش): 2-3( شماره نمودار

  38  ----  1392 سال لغایت 1380 سال از واگذاریها از حاصل درآمدي اهداف تحقق در سازي خصوصی سازمان عملکرد):2-14(شماره جدول

  44  ----1392 سال پایان تا طرح مختلف مراحل کیتفک به عدالت سهام عیتوز طرح شده نام ثبت و شده ییشناسا مشموالن تعداد): 3-1( نمودار

  45---  1392 سال انیپا تا کار انجام مراحل و هدف جامعه تفکیک به عدالت سهام توزیع طرح مشموالن شناسایی وضعیت): 3-1( شماره جدول

  48  1392 سال انیپا تا يواگذار درصد دربرگیرنده عدالت، سهام توزیع طرح قالب در شده واگذار هاي شرکت  فهرست): 3-2( شماره  جدول

  86  -----------------------------------------------------------------  دوم بخش  هاي پیوست

  87  -----------------------------  1392فهرست تفصیلی سهام واگذارشده در سال  :)1( شماره وستیپ 

  92  --  1392و ترجیحی در سال ) کشف قیمت(فهرست تفصیلی سهام آگهی شده به صورت بلوکی و تدریجی  :)2( شماره وستیپ
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متعلق به دولت؛ سازي در واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و  عملکرد سازمان خصوصیخالصه - 1

  یازدهم با دولتهاي قبلدولت  مقایسه عملکردو 

ارزش سهام واگذار شده یا تخصیص یافته بررسی فرآیند واگذاري شرکتهاي دولتی نشان می دهد که 

در  .دالیل مختلف متغیر بوده استه ، ب1392لغایت سال  1370هاي دولتی و متعلق به دولت از سال  شرکت

مبلغ  1392در سال ارزش سهام واگذار شده یا تخصیص یافته شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت  این میان

نمودار (ارزش را داشته است بیشترین  1392تا  1370ایسه با سالهاي که در مق 1میلیارد ریال بوده 420،066

 سهها، به  سازي در بخش واگذاري عملکرد سازمان خصوصی البته ).هاي بخش اولپیوست) 1- 1(شماره 

فروش سهام به بخش «و  »واگذاري بابت طرح توزیع سهام عدالت«، »رددیون دولت واگذاري بابت«قسمت 

  :موارد زیر ضروري استذکر  در این خصوص و قابل تفکیک است ،»خصوصی

ایرادات  »ع حاصل از فروش به طلبکارانبواگذاري منا«و یا  »رددیون دولت«مربوط به در بخش  )الف

سازي این  تمامی همت این سازمان بر شفاف یازدهم،اي وجود دارد که از زمان استقرار دولت  عدیده

هاي  مانده از سنوات قبل، تفاهم با دستگاهباقی هاي غیرقطعی  ها شامل نهایی کردن قیمت واگذاري رددیون

اند، تعیین تکلیف مسئول اداره  نموده طلبکار براي پذیرش سهام اختصاص یافته که از دریافت آن امتناع می

قطعی بوده و متولی مدیریت آنها مشخص  دادگذاري و قرار اد جمعی و فاقد قیمتهایی که داراي قرارد شرکت

اي دولت به طلبکاران واگذار شده و تالش براي  هایی که بیش از تعهدات مصوبه نبوده است، شناسایی شرکت

اي و اجردولت ها به دولت و در نهایت توقف فرآیند انتقال مستقیم سهام بابت رددیون  اعاده این شرکت

  . استوار بوده است ،ها هاي رقابتی بورس و مزایده در این واگذاري شیوه

در سال شرکتهاي دولتی و دارایی منابع حاصل از واگذاري سهام سهام و ترکیب تخصیص باتوجه به  )ب

نسبت به سالهاي  1392، واگذاري از طریق رددیون در سال 1391لغایت  1384در مقایسه با سالهاي  1392

که علت این ) میلیارد ریال 176،156(مورد مقایسه بیشترین ارزش واگذاري را به خود اختصاص داده است 

                                                
خدمات مهندسی آب و «، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ شایان ذکر است  1 

 . ارزش فروش این سال اضافه شده استبه در مقطع زمانی نهایی نمودن گزارش حاضر » فوالد خوزستان«و » خاك کشور
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٢ 

ها و تعیین تکلیف کلیه خروج شرکت ها و طلبکاران از بالتکلیفی مربوط به نحوه اداره شرکت با هدف امر 

با توجه به سیاست هاي دولت محترم  یافته بابت رددیون دولت صورت پذیرفته است؛ زیرا واگذاریهاي انجام

هیچگونه قرارداد قطعی و جمعی جدیدي بابت رددیون دولت به طلبکاران منعقد  1393یازدهم، در سال 

  ). هاي بخش اولپیوست) 1-2(نمودار شماره (. نخواهد شد

در سال مزبور الزم به ذکر است طرح   »توزیع سهام عدالت طرح«ها بابت  در خصوص ارزش واگذاري )ج

، 1392لغایت  1385طی سالهاي و  دیآغاز گرد» طرح توزیع سهام عدالت«نامه اجرایی  و براساس آئین 1385

 298،297، یاد شدهقطعی به طرح  به صورتهاي دولتی و متعلق به دولت واگذار شده  ارزش سهام شرکت

نمودار ( 1می باشد 1392سال مربوط به میلیارد ریال  35،267که از مبلغ مذکور  ست؛رسیده امیلیارد ریال 

  ).   هاي بخش اولپیوست) 1-3(شماره 

، 2هایی که بطور کامل یا بخشی از سهام آنها واگذار شده است تعداد شرکت، 1392لغایت  1380از سال  )د

نمودار  شماره (واگذار شده است  1392در سال شرکت  79شرکت بوده که از تعداد یاد شده،  555مجموعاً 

) دولت یازدهم( 1392ها در شش ماهه دوم سال  اي ارزش کل واگذاري همچنین خالصه آمار مقایسه ).)4-1(

  :باشد ، به شرح جدول ذیل می)دولتهاي قبل( 31/06/1392لغایت  1380نسبت به دوره 

  

  

  

  

  

                                                
میلیارد ریال بابت طرح توزیع سهام عدالت تخصیص یافته است که  458،852رکت به ارزش برآوردي ش 62کل یا بخشی از سهام تعداد  1392تا پایان سال  -  1

  . است واگذار شدهبه صورت قطعی  1392میلیارد ریال تا پایان سال  298،297از ارزش یادشده مبلغ 

  .شرکتهاي تکراري احتساب نشده اند -  ٢
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٣ 

ماهه دوم سال  6سازي در  هاي انجام یافته توسط سازمان خصوصی واگذاريکل ارزش  يا سهیآمار مقا):1-1(شماره  جدول

31/06/1392لغایت  1380، نسبت به دوره 1392  

31/06/1392 -1380 نوع واگذاري 92ماهه دوم  6   
به  92ماهه دوم  6نسبت 

 کل دوره
 جمع کل

 درصد

عرضه و فروش 

سهام یا دارائی به 

 عموم متقاضیان

از فروش به اختصاص منابع حاصل 

 درآمد عمومی کشور
426,537 122,468 29% 549,005 44% 

اختصاص منابع حاصل از فروش بابت 

 رددیون دولت
116,074 373 0.3% 116,447 9.3% 

 %53 665,453 %23 122,841 542,612 جمع

واگذاري سهام یا 

دارائی  به شیوه 

انتقال مستقیم به 

  ذینفعان

انتقال سهام یا دارائی به اشخاص 

 حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت 
156,821 126,719 81% 283,540 23% 

انتقال مستقیم سهام یا دارائی بابت 

 سهام عدالت
263,030 35,267 13% 298,297 24% 

 %47 581,837 %39 161,986 419,851 جمع

 %100 1,247,290 %30 284,827 962,463 جمع کل

  :ذکر نکات ذیل ضروري است )1-1(شماره خصوص جدول  در

  تا نیمه اول سال  1380هاي انجام یافته طی دوره  ارزش کل واگذاري% 29، معادل 1392در نیمه دوم سال

  .، واگذاري قطعی صورت پذیرفته است1392

  ه خزانه و یا هاي رقابتی انجام یافته، جهت واریز منابع حاصل ب ارزش واگذاري 1392در نیمه دوم سال

 1380هاي رقابتی انجام یافته از سال  ارزش کل واگذاري% 23تخصیص منابع حاصل بابت رد دیون دولت، 

 .بوده است 1392لغایت نیمه اول سال 

  ضمن تأکید بر این که هیچ قرارداد جدیدي مربوط به انتقال مستقیم سهام بابت رد 1392در نیمه دوم سال ،

میلیارد  126،719نسبت به تعیین تکلیف قراردادهاي منعقده قبلی و قطعی نمودن دیون دولت منعقد نشود؛ 

کل قراردادهاي % 81هاي گذشته بابت رد دیون دولت، یعنی  ریال از قراردادهاي غیرقطعی منعقده در سال

 .قطعی انتقال اصل سهام، اقدام شده است

  هاي قطعی انجام یافته بابت سهام عدالت در  ارزش کل واگذاري% 13، معادل 1392در نیمه دوم سال

هاي گذشته، قطعی شده و مابقی قراردادهاي غیرقطعی سهام عدالت، به منظور ایجاد شفافیت در آمار  سال
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٤ 

سازي  ان خصوصیهاي سازم و تا تعیین قیمت قطعی و انتقال سهام به اشخاص ذینفع، از آمار واگذاري

 .حذف گردیده است

  سایر اقدامات - 2

کل کشور، از محل  1392از درآمدهاي پیش بینی شده در قانون بودجه سال  درصد 131تحقق -1-2

 واگذاري سهام

به  هاي قابل واگذاري از سهام شرکت میلیارد ریال 870به ارزش  میلیون سهم 177واگذاري -2-2

هاي واگذار شده به عنوان سهام ترجیحی؛ در این خصوص  شرکت از کارکنان و مدیراننفر  8،052

 هاي بخش اولپیوست) 1-6(و ) 1- 5(مقایسه عملکرد این دوره با سنوات قبل در نمودارهاي شماره 

 .است نشان داده شده

 اي هیأت واگذاري انجام وظایف دبیرخانه-3-2

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

   1هاي قابل واگذاري؛ و تهیه برنامه زمانبندي جهت انجام واگذاري تهیه بانک اطالعاتی شرکت -5-2

آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازي و تالش جهت رفع چالش هاي مبتال به این سیاست  -6-2

  اقتصادي

حذف آمارهاي  آمارهاي مربوط به واگذاریها از طریق درخصوصشفاف سازي و اطالع رسانی  -7-2

  غیرقطعی مربوط به واگذاریهاي انجام یافته در قالب رددیون دولت و طرح توزیع سهام عدالت

انجام اقدامات الزم درخصوص تعیین تکلیف مصوبات هیأت وزیران پیرامون رددیون دولت در  -8-2

  .سالهاي قبل که طی سالهاي اخیر اجرایی نشده اند

                                                
قانون اساسی جهت تصویب به هیأت محترم ) 44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 2(و ) 1(هاي قابل واگذاري گروه  ساالنه فهرست بنگاه -  1

  شرکت 317هیأت واگذاري، فهرست و برنامه زمانبندي  29/02/1392مورخ  ھ/92/95شماره در این راستا طی مصوبه . گردد ئه میاواگذاري ار

، در راستاي مصوبه مذکور 1392الزم به ذکر است طی سال ). »2«بنگاه گروه  166و » 1«بنگاه گروه  151(ي، مشخص و ابالغ گردید قابل واگذار

بنگاه  158شامل  شرکتهاي برنامه ریزي شده جهت واگذاريتغییراتی صورت گرفته است؛ که در نهایت براساس مصوبات هیأت واگذاري فهرست 

.بوده است 1392در سال » 2«ه گروه بنگا 172و » 1«گروه 
  



 

  

     

  

  

بخش اول  هاي پیوست
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٦ 

  1392لغایت سال  1370هاي دولتی و متعلق به دولت از سال  ارزش سهام واگذار شده یا تخصیص یافته شرکت): 1-1(نمودار شماره 

  

« و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ  در زمان نهایی نمودن گزارش حاضر،الزم به ذکر است *

 .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان
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٧ 

  روش واگذاري سال و ، براساس1392لغایت سال 1384به دولت از سال اي دولتی و متعلق ارزش واگذاري سهام شرکته): 1-2(نمودار  شماره 

  

0
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453

3,549
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178,332

6,651

311

106
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26,666 15,180
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0

0 0

0

1,587 219

67
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٨ 

  1392لغایت   1385اي  به طرح توزیع سهام عدالت، عملکرد مقایسه به صورت قطعیهاي دولتی و متعلق به دولت واگذار شده  ارزش سهام شرکت):  1- 3(نمودار شماره 

  

و      » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188به ذکر است در زمان نهایی نمودن گزارش حاضر، مبلغ  الزم *

 .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« 
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٩ 

  

1392 لغایت 1380اي  هایی که بطور کامل یا بخشی از سهام آنها واگذار شده است، عملکرد مقایسه شرکت تعداد): 1-4(نمودار  شماره 
*

  

  

  
  

 .است شده محاسبه اند، گردیده واگذار) دیون رد ت وعدال خصوصی، بخش( مختلف روشهاي از که تکراري شرکتهاي تعداد حذفبا *
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١٠ 

   1392 لغایت 1380اي  برخوردار شده از سهام ترجیحی، عملکرد مقایسهتعداد کارکنان و مدیران ): 1- 5(نمودار  شماره 
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١١ 

   1392 لغایت 1380اي  ارزش سهام ترجیحی واگذار شده به کارکنان و مدیران، عملکرد مقایسه): 1-6(نمودار  شماره 
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  : بخش دوم

عملکرد تفصیلی سازمان 

 1392سازي در سال  خصوصی
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١٣ 
 

  مقدمه- 1

اجراي سیاسـتهاي  «و تصویب قانون  1385قانون اساسی در سال ) 44(سیاستهاي کلی اصل » ج«با ابالغ بند 

جانبـه در زمینـه    ، که دربرگیرنده فرآیندي شفاف و همـه 1387در تیرماه سال » قانون اساسی) 44(کلی اصل 

گرایانه اقتصادي و محدود نمودن حضور بخش  هاي تصدي توسعه حضور بخش غیردولتی در عرصۀ فعالیت

دولتی در این عرصه و دادن فرصت بیشتر به دولت جهت انجام امور حاکمیتی، سیاستگزاري و نظارت، بود؛ 

سـازي بـه عنـوان یکـی از      هاي مرتبط با آن، فرآینـد خصوصـی   نامه ها و آیین عملو همچنین تدوین دستورال

تر و قابل اجراتر، ترسیم گردید و زمینـه   عوامل اصلی تاثیرگذار بر تحقق اهداف قانون مذکور، به طور شفاف

  .ریزي مناسب فراهم گردید ایجاد برنامه

جـراي سیاسـتهاي خصوصـی سـازي     سازي که هدف از تشکیل آن ا در این راستا سازمان خصوصی

دولت از طریق واگذاري سهام بنگاههاي دولتی و وابسته به دولت به بخشهاي غیر دولتی است، موظف شـد  

تا در چارچوب اساسنامه مربوطه و به منظور اصالح ساختار اقتصادي کشور و با طرح اهداف بلند مـدتی از  

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهـت تـأمین   «، »شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد ملی«جمله 

افـزایش  «، »ارتقاي کارایی بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انسانی و فنـاوري «، »عدالت اجتماعی

کاسـتن از بـار   «، »افزایش سهم بخشهاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی«، »رقابت پذیري در اقتصاد ملی

تشـویق اقشـار   «، »افزایش سطح عمـومی اشـتغال  «، »ي فعالیت هاي اقتصاديمالی و مدیریتی دولت در تصد

، نسبت به انجام وظایف قانونی خود به شرح »سرمایه گذاري و بهبود درآمد خانوارها«و « مردم به پس انداز

  :زیر اقدام نماید

 ها اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادي و دارائی در امر واگذاري  

  ،الشرکه، حق تقدم ناشی از سـهام و حقـوق مالکانـه متعلـق بـه دولـت و        سهمعرضه هرگونه سهام

  شرکتهاي دولتی

 اي هیأت واگذاري  انجام وظایف دبیرخانه  

 اي کشـور، قـانون صدراالشـاره، قـانون      هـاي توسـعه   انجام سایر وظایف مرتبط در چارچوب برنامه

  ن سازمانکل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط به ای 1392بودجه سال 
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قانون اساسی، تکالیف مندرج در قانون )  44(هاي کلی اصل  بنابراین با توجه به قانون اجراي سیاست

کل کشور و قانون برنامه پنجم توسعه، ایـن سـازمان در سـال مـذکور اقـدامات وسـیع و        1392بودجه سال 

  . اي را جهت اجراي وظایف محوله به عمل آورد گسترده

که شامل ادامه شناسایی مشمولین طرح، پیگیـري دریافـت اقسـاط    » هام عدالتتوزیع س«تکمیل طرح 

فروش سهام، پیگیري دریافت سود عملکرد شرکتهاي واگذار شده بابت طـرح و پیگیـري تصـویب و ابـالغ     

مصوبات الزم براي تعیین باقیمانده سبد سـهام عـدالت جهـت واگـذاري شـرکتهاي مشـمول واگـذاري بـه         

قابـل   1392به عنوان بخشی از عملکرد این سـازمان در سـال   نیز ري استانی می باشد، شرکتهاي سرمایه گذا

  .ذکر است

پس از ذکر مقدمه حاضر به عنوان . باشد با توجه به مطالب یاد شده گزارش پیش رو شامل پنج بخش می

و سازي در واگذاري سهام شرکتهاي دولتی  اختصاص به عملکرد سازمان خصوصی بخش دوم، بخش اول

سازي در راستاي اجراي طرح  نسبت به انعکاس عملکرد سازمان خصوصی بخش سوممتعلق به دولت دارد، 

به سایر اقدامات از جمله اقدامات مرتبط با بخش چهارم  ، اختصاص یافته و در»توزیع سهام عدالت«

ایانی گزارش که بخش پ بخش پنجم. کل کشور اشاره شده است 1392تکالیف مندرج در قانون بودجه سال 

سازي و همچنین برنامه و  می باشد نیز به معرفی نقاط قوت و ضعف و چالشهاي فراروي خصوصی

    .صورت اجمالی و خالصه، پرداخته است سیاستهاي آتی این سازمان به
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سازي در راستاي واگذاري و تخصیص سهام  عملکرد سازمان خصوصی - 2

  و متعلق به دولت دولتیهاي  شرکت

  سازي اي سازمان خصوصی عملکرد مقایسه -1-2

و  واگذاري سهام متعلق به دولت"سازي در راستاي انجام مأموریت اصلی خود یعنی  سازمان خصوصی

میلیارد ریال  1،227،146توانسته است قریب به  1392تا پایان سال  1384از ابتداي سال  "شرکتهاي دولتی

این گزارش نگاه تفصیلی به آمار . واگذار یا اختصاص دهدرا به بخش غیر دولتی شرکت  553از سهام 

  .واگذاریهاي صورت گرفته از ابعاد مختلف دارد

ارزش (خریداران  را به تفکیک 1392لغایت  1384عملکرد واگذاریها طی سالهاي) 2-1(جدول شماره 

و دارائی  به شیوه  واگذاري سهام«، »عرضه و فروش سهام و دارائی به عموم متقاضیان«سهام واگذار شده 

سهام و دارائی بابت سهام  انتقال مستقیم«و ارزش سهام واگذار شده بابت » انتقال مستقیم به ذینفعان

  . را نشان می دهد) »عدالت

جا که این طرح در  ها بابت طرح توزیع سهام عدالت الزم به ذکر است، از آن در خصوص ارزش واگذاري

، در سال »فقرزدایی«و » تأمین عدالت اجتماعی«و به منظور » عمومیتوسعه و گسترش مالکیت «راستاي 

آغاز گردید، لذا عملکرد مربوط به این طرح » طرح توزیع سهام عدالت«نامه اجرایی  و براساس آئین 1385

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

یأت وزیران در سنوات گذشته، واگذاري سهام متعلق به دولت در برخی به موجب برخی از مصوبات ه

لیکن علی رغم تالش این سازمان امکان . شرکتها بابت رددیون به طلبکاران، تصویب و ابالغ شده است

مذکور به انتقال گیرنده ها تا پایان سال  قیمت گذاري، انعقاد قرارداد و انتقال قطعی برخی از شرکتهاي

لذا به منظور شفاف نمودن عملکرد واگذاریها ارائه . می بایست تعیین تکلیف گردند کههم نگردید فرا 1392

  . شده است پرداختهواگذاریهاي قطعی به شده توسط این سازمان، در گزارش حاضر صرفاً 

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

شرکت دولتی و متعلق  434میلیارد ریال از سهام   529،040مبلغ ، 1392لغایت  1384زمانی طی دوره 

د شرکت بابت ر 187میلیارد ریال از سهام  399،809، )درصد 43معادل (به دولت به بخش خصوصی 

شرکت در قالب طرح توزیع سهام  48میلیارد ریال از سهام  298،297و ) درصد 33معادل (دیون دولت 

  .واگذار شده است) درصد 24معادل (عدالت 
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فوالد « و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ  در زمان نهایی شدن گزارش حاضر،الزم به ذکر است *

.به ارزش فروش این سال اضافه شده است» خوزستان

 سازياي سازمان خصوصیی عملکرد مقایسهآمارهاي اساس): 2-1(جدول شماره 

 درصد جمع کل 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 عنوان

عرضه و فروش ارزش 

سهام و دارائی به عموم 

 )میلیارد ریال( متقاضیان

اختصاص منابع حاصل از فروش به 

 درآمد عمومی کشور
764 3,655 45,018 26,329 119,922 55,436 44,205 25,067 208,643 529,040 43% 

اختصاص منابع حاصل از فروش 

    بابت رددیون دولت
4,865 14,885 

 
27,923 21,654 47,119 116,447 9% 

 %53 645,487 255,763 46,722 72,129 55,436 134,807 31,193 45,018 3,655 764 جمع

واگذاري سهام و ارزش 

دارائی  به شیوه انتقال 

 مستقیم به ذینفعان

 )میلیارد ریال(

انتقال سهام یا دارائی به اشخاص 

   دولتحقیقی و حقوقی طلبکار از 
24,536 29,586 13,590 

 
46,320 40,293 129,036 283,362 23% 

انتقال مستقیم  سهام و دارائی بابت 

  سهام عدالت
27,900 87,555 17,602 105,912 

 
24,061 

 
35,267 298,297 24% 

 جمع
 

27,900 112,090 47,189 119,502 
 

70,381 40,293 164,303 581,659 47% 

 %100 1,227,146 *420,066 87,015 142,510 55,436 254,309 78,382 157,109 31,555 764 جمع کل

 تعداد

بنگاههاي 

  واگذار شده

 434 56 56 85 52 50 159 59 50 11 فروش به صورت رقابتی  
  

 187 28 10 27        10 38   انتقال مستقیم به صورت غیر رقابتی
  

 48 5 8 21 19           انتقال بابت سهام عدالت
  

 555 85 69 126 67 50 159 67 88 11 )بدون احتساب شرکتهاي تکراري(جمع کل
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 : ذیل ضروري می باشد نکاتذکر ) 2-1(جدول شماره  درخصوص

 هاي مربوط به آن، ضمن بررسی و واکاوي سازي و رفع چالشصیشناسی خصوبه منظور آسیب

کلیه واگذاریهاي انجام یافته در سالهاي گذشته به ویژه واگذاریهاي صورت پذیرفته بابت 

سازي با عزمی جدي نسبت به تعیین تکلیف واگذاریهاي غیر رددیون دولت، سازمان خصوصی

 129،036نتیجه این امر، قطعی نمودن بالغ بر . مودقطعی انجام یافته بابت رددیون دولت، اقدام ن

میلیارد ریال از سهام منتقل شده طی قراردادهاي جمعی با اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار 

 . بابت رددیون دولت در سال مذکور، بوده است

  هیچگونه قرارداد جمعی جدید مربوط به انتقال مستقیم سهام منعقد 1392در نیمه دوم سال ،

ها در جهت قطعی نمودن قراردادهاي جمعی منعقده در سالهاي گذشته و د و تمام تالشنگردی

کسب مجوزهاي الزم مبنی بر توقف روند واگذاري مستقیم سهام بابت رددیون دولت در 

 .سالهاي آتی بوده است

  بازار عرضهواگذاریها بر مبناي  -2-1-2

درصد واگذاریها از  55.7، 1392لغایت  1384 بازه زمانیسهام واگذار شده طی میلیارد ریال  1،227،146از 

درصد از روش  9هاي غیربورسی، درصد از واگذاریها به روش برگزاري مزایده 35.1طریق بورس، 

  )).2-2(جدول شماره(درصد از طریق مذاکره واگذار گردیده است  2/0فرابورس و 

روه مبنی بر واگذاري شرکتهاي گ» قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «با توجه به تکلیف قانون  

ماده مزبور از طریق ) 1(از طریق بورس و نیز اولویت واگذاري شرکتهاي گروه قانون یاد شده ) 2(ماده ) 2(

چشمگیر یافته است؛ افزایش  1392 سهم واگذاریها از طریق بورس در سالبورس نسبت به سایر روشها، 

  . صورت پذیرفته است )و فرابورس بورس( سرمایهبازار د واگذاریها از طریق درص 66بطوریکه در این سال 
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علق به دولت هاي دولتی و مت سازي در واگذاري سهام شرکت عملکرد سازمان خصوصی): 2- 2(جدول شماره 

  )ارزش به میلیارد ریال( 1392لغایت  1384از سال  بر اساس بازار عرضه

  سال

  

 بازار عرضه

 درصد جمع کل 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384

 %55.72 683,788 275,469 4,819 57,399 18,627 134,820 56,184 104,884 31,134 453 بورس

 رابورسف
    

311 9,923 28,925 34,226 36,656 110,041 8.97% 

 ذاکرهم
    

1,587 219 67 
  

1,872 0.15% 

 %35.16 431,445 107,942 47,970 56,120 26,667 117,591 22,198 52,225 422 311 مزایده

100% 1,227,146 *420,066 87,015 142,510 55,436 254,309 78,382 157,109 31,555 764 جمع  

، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ در زمان نهایی شدن گزارش حاضر، الزم به ذکر است *

  .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«، »پتروشیمی تبریز«

   حجم واگذاريواگذاریها به تفکیک  -3-1-2

درصد واگذاریها به  95، 1392لغایت  1384سهام واگذار شده طی بازه زمانی میلیارد ریال  1،227،146از 

و روزانه در بازار سرمایه هاي تدریجی  درصد از واگذاریها به صورت عرضه 4صورت بلوکی انجام پذیرفته، 

  .درصد به صورت سهام ترجیحی بوده است 1و 
  

ی و متعلق به دولت هاي دولت سازي در واگذاري سهام شرکت عملکرد سازمان خصوصی): 2-3(جدول شماره 

  )ارزش به میلیارد ریال( 1392لغایت  1384از سال بر اساس حجم واگذاري 

  سال 

 حجم واگذاري
 جمع کل  1392  1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384

درصد از 

 کل

 391,141 83,261 141,092 51,100 247,567 67,809 150,364 29,171 426 بلوکی
1,161,

852 94.69% 

 %4.24 52,017 28,134 2,464 1,268 2,544 3,859 6,511 4,568 2,350 318 ریجیتد

 %1.08 13،277 870 1,289 150 1,791 2,883 4,062 2,177 34 20 جیحیتر

 100  1,227,146 *420,066 87,015 142,510 55,436 254,309 78,382 157,109 31,555 764 عجم

، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ در زمان نهایی شدن گزارش حاضر، الزم به ذکر است *

  .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«، »پتروشیمی تبریز«



  ١٣٩٢   سازی � سال  سازمان ��و�ی���ی�ی  �م���د  :دوم��ش                                                                                                                                                                                                                                            ١٣٩٢ � سال ��ارش �م���د سازمان ��و�ی سازی 
  

 

١٩ 
 

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

، نقطه عطفی در فرآیند 1385قانون اساسی در نیمه نخست سال ) 44(سیاستهاي کلی اصل ) ج(ابالغ بند 

درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتی از هر  80بر اساس این ابالغیه، . باشدسازي میخصوصی

قانون اساسی که تا آن تاریخ صددرصد دولتی بوده و قابلیت ) 44(ر اصل فعالیت مشمول مفاد صد

: ، قابلیت واگذاري یافتند؛ شرکتهاي بزرگی از جمله)با رعایت برخی از استثناءها(اند  واگذاري نداشته

  .معادن و صنایع مادرهلدینگ خلیج فارس، صنایع پاالیش و پخش، مخابرات، 

شرکتهاي قابل واگذاري » قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل اجراي «قانون ) 2(همچنین ماده 

باشند که تا قبل از ابالغ بند این ماده شرکتهایی می) 1(گروه  ،بر این اساس. بندي نموده است را طبقه

اند؛ و بر اساس قانون سیاستها بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه قابلیت واگذاري داشته) ج(

شرکتهاي خارج از صدر (دند چهارم توسعه بطور کامل واگذار می ش بایست تا پایان برنامه یاد شده می

) ج(این ماده اشاره به شرکتهایی دارد که با توجه به ابالغ بند ) 2(و گروه  1)قانون اساسی) 44(اصل 

ساس قانون که آنها هم بر ا) قانون اساسی) 44(شرکتهاي صدر اصل (سیاستها مجوز واگذاري یافته اند 

  .واگذار شوند 1393بایست تا پایان سال  مزبور می

 68، 1384-92میلیارد ریال سهام واگذار شده طی دوره  1،227،146بر اساس این تفکیک، از 

درصد دیگر  32قانون و ) 2(درصد واگذاریها مربوط به واگذاري شرکتها و بنگاههاي متعلق به گروه 

 . قانون بوده است) 2(ماده ) 1(ه مربوط به شرکتها و بنگاههاي گرو

 

 

 

  

                                                
قانون اساسی تداوم مالکیت و مشارکت دولت در بنگاههاي ) 44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 3(ماده ) 2(که مطابق تبصره نباتوجه به ای - 1

می و براي مدت معین مجاز است، لذا پس یب مجلس شوراي اسالقانون برنامه چهارم توسعه با تصو پس از انقضاءقانون یاد شده ) 2(ماده » 1«وه گر

در این راستا طی . یب به هیأت محترم واگذاري ارائه می گرددبل واگذاري جهت تصوقانون یاد شده ساالنه فهرست بنگاههاي قامهلت اجراي از اتمام 

 151(واگذاري، مشخص و ابالغ گردید شرکت قابل  317هیأت واگذاري، فهرست و برنامه زمانبندي  29/02/1392مورخ  ھ/92/95شماره مصوبه 

شرکتهاي برنامه ریزي شده جهت براساس مصوبات هیأت واگذاري فهرست ، 1392الزم به ذکر است طی سال ). »2«بنگاه گروه  166و » 1«بنگاه گروه 

  .تبوده اس 1392در سال » 2«بنگاه گروه  172و » 1«بنگاه گروه  158شامل تغییر نموده و در نهایت  واگذاري
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٢٠ 
 

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

  )ارزش به میلیارد ریال( 1392لغایت  1384قانون اساسی از سال ) 44(بر اساس شمول اصل 

  سال                             

     44اصلشمول
 جمع کل  1392  1391  1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384

درصد از 

 کل

 %32.48 398,545 100,705 57,374 45,345 54,043 34,033 40,674 56,192 9,415 764 قانون) 2(ماده ) 1(گروه 

 %67.52 828,601 319,361 29,641 97,166 1,393 220,276 37,708 100,917 22,140  قانون) 2(ماده ) 2(گروه 

 %100.00 1,227,146 *420,066 87,015 142,510 55,436 254,309 78,382 157,109 31,555 764 جمع

پتروشیمی «، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ در زمان نهایی شدن گزارش حاضر، الزم به ذکر است *

  .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« و » خاك کشور خدمات مهندسی آب و«، »تبریز

  واگذاریها به تفکیک وزارتخانه  -2- 5-1

از . وزارتخانه به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است 9، سهام متعلق به 1384-92طی دوره 

درصد از واگذاریها به تنهایی نزدیک  44با  »وزارت نفت«ریال سهام واگذار شده،  میلیارد 1،227،146

وزارت «و  »وزارت صنعت، معدن و تجارت«. به نیمی از واگذاریها را به خود اختصاص داده است

 جدول شماره (اند  هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده درصد رتبه 15 و 25به ترتیب با  »نیرو

)5-2.((  

هاي دولتی و متعلق به دولت  سازي در واگذاري سهام شرکت خصوصیعملکرد سازمان ): 2-5(جدول شماره 

  )ارزش به میلیارد ریال( 1392لغایت  1384بر اساس وزارتخانه، از سال 

ف
ردی

 

 وزارتخانه 

1384
 

1385
 

1386
 

1387
 

1388
 

1389
 

1390
  1391
  1392
جمع   

 کل

درصد 

 از کل

 %44.12 541,463 191,761 30,305 62,311 15,582 125,485 26,263 89,665 53 38 وزارت نفت 1

 %25.16 308,709 170,764 18,809 5,263 13,543 4,797 21,440 45,587 28,047 459 وزارت صنعت، معدن و تجارت 2

 %9.45 115,919 136       94,495 6,192 14,836 186 74 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 3

 %4.62 56,697 2,216 71 13,123 585 16,891 17,569 6,126 50 67 وزارت امور اقتصادي و دارایی  4

 %14.66 179,894 47,333 30,534 60,616 22,665 9,766 5,042 665 3,173 100 وزارت نیرو 5

 %0.72 8,774 6,256 440 383 1,588     34 46 27 وزارت جهاد کشاورزي 6

 %0.01 90           0.3 90     وزارت آموزش و پرورش 7

 %0.13 1,554 1,554                 وزارت بهداشت 8

 %1.14 14,044 47 6,857 814 1,472 2,873 1,874 106     وزارت راه و شهرسازي  9

 %100 1,227,146 *420,066 87,015 142,510 55,436 254,309 78,382 157,109 31,555 764 جمع

، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ  حاضر،در زمان نهایی شدن گزارش الزم به ذکر است *

  .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«
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٢١ 
 

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

و یا شرکت مادرتخصصی به بخش  ، موسسه دولتیخانهوزارت 30سهام متعلق به ، 1384-92دوره طی 

 ریال سهام واگذار شده، شرکت مادرتخصصیمیلیارد  1،227،146از . غیردولتی واگذار گردیده است

همچنین . درصد بیشترین ارزش واگذاریها را به خود اختصاص داده است 26با » ملی صنایع پتروشیمی«

هاي دوم و  درصد رتبه 14با » توانیر«رصد و د 21با » صنایع معدنیتوسعه و نوسازي معادن و «سازمان 

  )).2-6(جدول شماره (اند  سوم را به خود اختصاص داده
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٢٢ 
 

هاي دولتی و متعلق به دولت بر اساس  سازي در واگذاري سهام شرکت عملکرد سازمان خصوصی): 2-6(جدول شماره 

  )ارزش به میلیارد ریال( 1392لغایت  1384سال  شرکتهاي مادر تخصصی، از

ف
ردی

  

 مادر تخصصی

13
8

4
 

13
8

5
 

13
8

6
 

13
8

7
 

13
8

8
 

13
8

9
 

13
90

  13
91

  13
92

 

  جمع کل
درصد 

 ازکل

 %9.42 115,590 16,452 2,189 43,285 239 11,261 5,302 36,862     ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران  1

 %9.45 115,919 136       94,495 6,192 14,836 186 74 شرکت مخابرات ایران  2

 %21.24 260,685 148,805 16,649 3,008 5,528 1,253 17,248 40,955 27,028 212 سازمان توسعه و نوسازي  3

 %25.53 313,274 175,309 28,112 9,987 14,592 11,941 20,961 52,282 53 38 ملی صنایع پتروشیمی  4

 %8.05 98,846     822   98,024         *وزارت نفت  5

 %4.52 55,506 1,731 70 13,123 575 16,437 17,558 6,011     *وزارت امور اقتصادي و دارایی  6

 %14.08 172,792 47,119 30,244 60,606 21,950 5,437 4,671 90 2,674   توانیر  7

 %1.12 13,748     8,216 752 4,260   521     ملی نفت ایران  8

 %1.67 20,440 1,941 741 1,156 7,983 2,629 3,091 1,632 1,019 247 سازمان گسترش و نوسازي  9

 %0.47 5,758 168 279   673 3,101 364 574 499 100 ساتکاب  10

 %0.42 5,117 1 21 47 31 916 1,101 3,000     بازرگانی دولتی ایران  11

 %0.29 3,609   367 56 948 2,206 32       راه آهن جمهوري اسالمی ایران  12

 %0.02 222     222             *وزارت راه و شهرسازي  13

 %0.15 1,842           1,842       دریانورديسازمان بنادر و   14

 %0.35 4,307 2,336   383 1,588           تولید محصوالت کشاورزي، دامی و منابع طبیعی  15

 %0.11 1,345 46 11 10 42 1,228 8       مدیریت منابع آب ایران  16

 %1.74 21,412 20,017 1,395               *وزارت صنعت،معدن و تجارت  17

18  
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگري
            1,023     1,023 0.08% 

 %0.05 667         667         ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور  19

 %0.10 1,192 486 0.16 0.1 10 454 11 115 50 67 سازمان خصوصی سازي  20

 %0.00 4   4               ملی گاز  21

 %0.36 4,467 3,920 440         34 46 27 شرکت خدمات کشاورزي  22

 %0.01 152     46       106     سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي  23

 %0.01 88           0 88     *وزارت آمورش و پرورش  24

 %0.13 1,554 1,554                 *وزارت بهداشت  25

 %0.00 3           0 2     کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  26

 %0.04 492 3 2 486             عمران و بهسازي شهري ایران  27

 %0.58 7,059 44 6,488 4 524           هواپیمائی جمهوري اسالمی ایران  28

 %0.00 24     24             موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی  29

   سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  30
     

5 2   8 0.00% 

 %100.00 1,227,146 420,066** 87,015 142,510 55,436 254,309 78,382 157,109 31,555 764 جمع کل  

       جموعه وزارتخانه مربوطهاین موارد نشان دهنده ارزش واگذاري آن دسته از شرکتهایی می باشد که در قالب شرکت مادر تخصصی تقسیم بندي نشده، بلکه مستقیماً زیر م*  

   .دنمی باش

به » فوالد خوزستان «و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«شرکت هاي یلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی م 25،188مبلغ **

  .ارزش فروش این سال اضافه شده است
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٢٣ 
 

  واگذاریها به تفکیک صنعت  -7-1-2

صنعت  23را در  1392لغایت  1384 ت گرفته در بازه زمانیبندي، واگذاریهاي صور این تفکیک

درصد از واگذاریها در بازه  33با اختصاص » اد و محصوالت شیمیاییمو«صنعت . بندي نموده است طبقه

درصد  12و  13با » فلزات اساسی«و » تولید، انتقال و توزیع برق«داراي رتبه اول؛ و  ررسیزمانی مورد ب

  .باشند رتبه دوم و سوم این تفکیک را دارا می
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٢٤ 
 

هاي دولتی و متعلق به دولت  سازي در واگذاري سهام شرکت خصوصی عملکرد سازمان): 2-7(جدول شماره 

  )ارزش به میلیارد ریال( 1392لغایت  1384بر اساس صنعت، از سال 

ف
ردی

 

 صنعت

13
8

4
 

13
8

5
 

13
8

6
 

13
8

7
 

13
8

8
 

13
8

9
 

13
90

  13
91

  13
92

 

 جمع کل
درصد از 

 کل

 %9.51 116,678 16,452 2,454 44,108 239 11,261 5,302 36,862     فرآورده هاي نفتی 1

 %33.29 408,530 175,309 27,847 9,237 14,570 108,294 20,960 52,282   32 مواد و محصوالت شیمیایی 2

 %9.43 115,659 136       94,495 6,192 14,836     گروه مخابرات 3

 %12.21 149,797 48,072 16,389 2,868 4,980 1,190 13,367 40,493 22,440   فلزات اساسی 4

5 
بانک ها، موسسات اعتباري و 

 سایر نهادهاي پولی
    4,175 17,558 15,195 350 13,123 70 1,700 52,172 4.25% 

 %13.42 164,736 47,119 30,244 60,606 21,947 311 4,500 9 0   تولید، انتقال و توزیع برق 6

 %1.15 14,091 56 6,732 97 691 486 2,924 3,047 53 5 حمل و نقل 7

 %0.93 11,399   4 8,218 120 2,536   521     استخراج نفت و گاز 8

 %1.44 17,697 3,920 41 183 1,524 8,158 243 471 2,928 229 خدمات فنی و مهندسی 9

 %5.92 72,649 64,636 39 5 1,035 0 3,326   3,608   استخراج کانه هاي فلزي 10

 %1.30 15,991 8,374 52 230 6,795   540 0 0   خودرو و ساخت قطعات 11

 %0.35 4,347 51 352     648 2,205 83 983 27 ماشین آالت و تجهیزات 12

 %0.27 3,355 30     246 1,242   1,837     بیمه 13

14 
ماشین آالت و دستگاههاي 

 برقی
  198 741 12 2,486 2   300 168 3,907 0.32% 

 %0.21 2,616 0 0 8 9 102 794 510 981 214 سیمان، آهک، گچ 15

 %0.32 3,924 2,336     1,588           محصوالت غذائی و آشامیدنی 16

 %0.12 1,469   367 3 717     383     پیمانکاري صنعتی 17

 %0.02 276       2     274     ساخت محصوالت فلزي 18

 %0.02 260               186 74 ساخت وسایل ارتباطی 19

 %0.03 423 3 2 294     28 21 74   انبوه سازي، امالك و مستغالت 20

 %0.01 92           5 88     سرمایه گذاریهاي مالی 21

22 
کشاورزي، دامپروري و 

 خدمات وابسته
  46   0 0 36 386 5   473 0.04% 

 %5.43 66,605 51,704 2,117 3,146 586 7,906 427 478 59 184 سایر 23

 
 %100 1,227,146 *420,066 87,015 142,510 55,436 254,309 78,382 157,109 31,555 764 جمع کل

خدمات «، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ در زمان نهایی شدن گزارش حاضر، الزم به ذکر است *

  .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« و » مهندسی آب و خاك کشور
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٢٥ 
 

  :1392عملکرد تفصیلی سال  -2-2

شرکت به بخش خصوصی واگذار  56از  یا دارائی میلیارد ریال سهام 208،643، ارزشی معادل 1392در سال 

اشخاص حقیقی و  شرکت بابت رد دیون دولت به 32میلیارد ریال از سهام  176،156شده و ارزشی معادل 

واگذاري تخصیص یافته  منابع حاصل از و یاسهام اصل انتقال طلبکار به صورت قطعی و از طریق  حقوقی

انتقال مستقیم سهام و دارائی شرکت بابت  2ل از سهام میلیارد ریا 35،267است و همچنین ارزشی معادل 

  . تخصیص یافته است بابت سهام عدالت

  :1می باشند، »ج«تا » الف«به شرح بندهاي  1392طی سال جزئیات مربوط به واگذاریهاي انجام یافته به بخش خصوصی 

و با ارزشی معادل  »بورس«شرکت از طریق  23از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی، سهام ) الف

 92میلیارد ریال معادل  164،253از این ارزش، مبلغی معادل . میلیارد ریال واگذار گردیده است 178،332

درصد به صورت تدریجی به عموم  8میلیارد ریال معادل  13،865درصد به صورت یکجا و بلوکی و 

شرکتها واگذار شده رکنان و مدیران درصد به صورت ترجیحی به کا 0.1میلیارد ریال معادل  215مردم و 

 )).2-8(جدول شماره و  )2-1(شماره نمودار ( است

و با ارزشی معادل  »مزایده«شرکت از طریق  13از شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی، سهام ) ب

 درصد 99.5میلیارد ریال معادل  15،503 از این ارزش، مبلغ. ردیده استمیلیارد ریال واگذار گ 15،588

درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران  0.5میلیارد ریال معادل  85به صورت یکجا و بلوکی و 

 نمودار(شرکتها واگذار شده است و طی دوره مورد بررسی واگذاري از طریق مذاکره انجام نیافته است 

 )).2-8(جدول شماره  و )2-1(شماره 

پس از تخصیص سهام (یابد  الزاماً از طریق بلوکی انجام میاي  هاي مزایده الزم به ذکر است واگذاري

  ).ترجیحی

و با ارزشی معادل  »فرابورس«شرکت از طریق  24واگذار شده به بخش خصوصی، سهام  شرکتهاياز ) ج

درصد  71.9میلیارد ریال معادل  10،587 از این ارزش، مبلغ. ده استمیلیارد ریال واگذار گردی 14،723

درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران  3.3میلیارد ریال معادل  492و بلوکی، به صورت یکجا 

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

.برابر کل شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصی نمی باشد  
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٢٦ 
 

درصد به صورت تدریجی به عموم مردم واگذار شده است  24.75میلیارد ریال معادل  3،644شرکتها و 

  )).2-8(جدول شماره  و )2-1(شماره نمودار (

 یهاي دولتی و متعلق به دولت واگذار شده به بخش خصوص سهام شرکت تفکیک میزان درخصوص

درصد واگذاریها به صورت بلوکی  93 الزم به ذکر است که ،1392در سال  براساس حجم واگذاري

 0.2هاي تدریجی و روزانه در بازار سرمایه و  درصد از واگذاریها به صورت عرضه 6.7، انجام پذیرفته

  ).)2-2(شماره نمودار (جیحی بوده است درصد به صورت سهام تر
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٢٧ 
 

  و بازار عرضه واگذاري حجم  براساس ،1392 سال در یخصوص بخش به دولت به متعلق و دولتی هاي شرکت  سهام واگذاري ارزش):  2-1( شماره نمودار
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٢٨ 
 

  ، براساس حجم واگذاري1392و متعلق به دولت واگذار شده به بخش خصوصی در سال  هاي دولتی سهم ارزش سهام شرکت): 2-2(نمودار شماره 
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٢٩ 
 

  الیر اردیلیارزش به م - ، براساس روش واگذاري 1392لغایت سال  1370شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت از سال  ارزش واگذاري سهام): 2- 8(شماره جدول 

 سال واگذاري

 ارزش به تفکیک روش واگذاري 

 خصوصی درصد نسبت به کل  جمع ارزش واگذاري 
 سهام عدالت

  رد دیون 

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

1370 233 0 18 15 0 0 266 0.02 

1371 121 0 47 71 0 0 239 0.02 

1372 174 0 39 75 0 0 288 0.02 

1373 264 0 127 533 0 0 924 0.07 

1374 314 0 0 202 0 0 516 0.04 

1375 941 0 9 141 0 0 1,091 0.09 

1376 116 0 20 38 0 0 173 0.01 

1377 743 0 19 0 0 0 762 0.06 

1378 2,074 0 274 0 0 0 2,348 0.19 

1379 1,546 0 177 0 0 0 1,722 0.14 

1380 207 0 0 0    0 207 0.02 

1381 3,428 0 13 0    174 3,615 0.29 

1382 7,744 0 2,082 0    4 9,830 0.78 

1383 6,286 0 205 0    0 6,492 0.52 

1384 453 0 311 0    0 764 0.06 

1385 3,549 0 106 0 27,900 0 31,555 2.51 

1386 35,871 0 9,147 0 87,555 24,536 157,109 12.51 
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٣٠ 
 

 سال واگذاري

 ارزش به تفکیک روش واگذاري 

 خصوصی درصد نسبت به کل  جمع ارزش واگذاري 
 سهام عدالت

  رد دیون 

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

1387 23,185 0 3,143 0 17,602 34,451 78,382 6.24 

1388 110,085 0 8,250 1,587 105,912 28,475 254,308 20.25 

1389 18,628 9,923 26,667 219    0 55,436 4.42 

1390 22,308 6,651 15,180 66 24,061 74,244 142,510 11.35 

1391 2,419 19,413 3,236 0    61,948 87,015 6.93 

1392* 178,332 14,723 15,587 0 35,267 176,156 420,066 33.45 

 100 1,255,617 399,987 298,297 2,947 84,656 50,710 419,021 جمع

 .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ * 
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٣١ 
 

هاي دولتی و متعلق به دولت به شرح  در خصوص واگذاري سهام شرکت 1392عملکرد تفصیلی سال 

، )1(جدول پیوست شماره و الزم به ذکر است  پیوست این گزارش ارائه شده است) 2(و) 1(جداول شماره 

، به 1392وضعیت فروش سهام به بخش خصوصی از طریق بورس، مزایده، فرابورس و مذاکره را در سال 

درصد سهام واگذار شده هر  و) تدریجی، ترجیحی و بلوکی( مادرتخصصی، حجم واگذاري  تفکیک شرکت

آگهی فروش  86، 1392نشانگر آن است که در سال  ،)2(جدول پیوست شماره ؛ و کند ارائه می شرکت

مورد مربوط به روش  24و ترجیحی وجود داشته است؛ که ) کشف قیمت(صورت بلوکی، تدریجی  سهام به

مورد مربوط به روش  1مورد مربوط به روش فرابورس و  49مورد مربوط به روش بورس،  12مزایده، 

شرکت متقاضی خرید وجود  20ت واگذاري، براي سهام هاي آگهی شده جه از شرکت. باشد مذاکره می

 . مابقی شرکت هاي عرضه شده به فروش نرسیده است و داشته

  پیرامون واگذاري شرکتهاي دولتی  1392مقایسه عملکرد دولت جدید با دولت قبلی در سال  3-2

ام شرکتهاي واگذاري سه«در سال مذکور این سازمان در راستاي انجام مأموریت اصلی خود یعنی 

هاي دولتی و متعلق به میلیارد ریال از سهام شرکت 420،066، ارزشی معادل »دولتی و متعلق به دولت

میلیارد ریال در نیمه نخست سال  135،240دولت را واگذار نموده است، که از رقم یاد شده، معادل 

در نیمه دوم سال یاد شده میلیارد ریال  284،826و در زمان فعالیت دولت قبلی و ) درصد 32( 1392

درصدي را نشان  111و همزمان با فعالیت دولت یازدهم، محقق گردیده است، که رشدي ) درصد 68(

  :باشدواگذاریهاي یاد شده به شرح جداول و توضیحات ذیل قابل تفکیک می. دهدمی

از ارزش ) مـذکور درصد ارزش واگذاریها در سال  61(میلیارد ریال  255،763، بالغ بر 1392در سال  -

سهام واگذار شده به صورت واگذاري رقابتی به بخش خصوصی به منظـور واریـز منـابع حاصـل بـه      

از مبلـغ یـاد شـده    . خزانه و یا تخصیص منابع مربوطه بابت رددیون دولـت صـورت پذیرفتـه اسـت    

 48عـادل  م(میلیارد ریال  122،841در نیمه نخست سال و ) درصد 52معادل (میلیارد ریال  132،922

 17انجام واگذاریهاي بزرگی همچون واگذاري بلـوك  . در نیمه دوم سال محقق گردیده است) درصد

و شـرکت  » پاالیش و پخش خـون «، شرکت »پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس«درصدي سهام شرکت 

از جمله عوامل افزایش ارزش واگذاریهاي رقابتی به بخـش خصوصـی   » مهندسی آب و خاك کشور«

 )).2-9(جدول شماره (ذکور بوده است در سال م
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٣٢ 
 

سـازي و رفـع   شناسـی خصوصـی  با توجه به دیدگاه و سیاست دولت محترم یازدهم مبنی بـر آسـیب   -

ضمن بررسی و واکـاوي کلیـه واگـذاریهاي انجـام      1392هاي مربوط به آن، در نیمه دوم سال چالش

  رددیـون دولـت، ســازمان   یافتـه در سـالهاي گذشــته بـه ویـژه واگــذاریهاي صـورت پذیرفتـه بابــت      

سازي با عزمی جدي نسبت به تعیین تکلیـف واگـذاریهاي غیـر قطعـی انجـام یافتـه بابـت        خصوصی

میلیارد ریال از سهام منتقـل   126،719نتیجه این امر، قطعی نمودن بالغ بر  .رددیون دولت، اقدام نمود

دیـون دولـت در نیمـه دوم    شده طی قراردادهاي جمعی با اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار بابت رد

درصد ارزش واگذاریهاي قطعی انجام یافته مربوط به انتقـال اصـل    2در واقع . ، بوده است1392سال 

درصـد ایـن ارزش، در شـش ماهـه دوم      98؛ و 1392سهام بابت رددیون دولت در نیمه نخست سال 

 )).2-9(جدول شماره (محقق گردید  1392سال 

 ارزش به میلیارد ریالاري سهام به تفکیک نوع واگذاري                                ارزش واگذ )2-9(شماره جدول 

 نوع واگذاري
شش ماهه  

 1392اول 
 درصد

شش ماهه دوم  

1392 
   درصد کل جمع کل درصد

 %61 255,763 %43 122,841 %98 132,922 عرضه و فروش سهام و دارائی به عموم متقاضیان 

 %31 129,036 %44 126,719 %2 2,317 دارائی  به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعانواگذاري سهام و 

 %8 35,267 %12 35,267       انتقال مستقیم  سهام و دارائی بابت سهام عدالت

 %100 *420,066 %100 284,826 %100 135,240 جمع کل

پتروشیمی «، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ در زمان نهایی شدن گزارش حاضر، الزم به ذکر است *

  .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«، »تبریز

 ، هیچگونه قرارداد جمعی جدید مربـوط بـه انتقـال مسـتقیم    1392الزم به ذکر است در شش ماهه دوم سال 

ها در جهت قطعی نمودن قراردادهاي جمعی منعقده در سالهاي گذشـته و  سهام منعقد نگردید و تمام تالش

 1393کسب مجوزهاي الزم مبنی بر توقف روند واگذاري مستقیم سهام بابت رددیون دولت از ابتداي سـال  

  .بوده است

ها به حساب درآمـد  از واگذاري سازي به منظور واریز منابع حاصلتکلیف سازمان خصوصی مذکوردر سال 

میلیارد ریال بوده است؛ در این راسـتا ایـن سـازمان     62،000، معادل 310501عمومی خزانه موضوع ردیف 

 131میلیارد ریال به حساب درآمدي موضوع ردیف یاد شده واریز نموده است؛ که به معناي تحقق  81،414

میلیـارد ریـال    38،058اسـت از مبلـغ مـذکور، معـادل     الزم به ذکر . باشددرصدي هدف درآمدي بودجه می
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٣٣ 
 

مربـوط بـه نیمـه    ) درصد 53معادل (میلیارد ریال  43،356مربوط به نیمه نخست سال و ) درصد 47معادل (

 .باشدمی 1392دوم سال

انجام شـده بابـت   » غیر قطعی«میلیارد ریال از واگذاریهاي  35،267، ارزشی معادل یاد شدهدر سال همچنین 

 .شده است؛ که تمام مبلغ مذکور در نیمه دوم سال محقق گردیده است» قطعی«، »توزیع سهام عدالت«طرح 

میلیـارد ریـال    101،171، 1392میلیارد ریال مربوط به عملکرد شـش ماهـه اول سـال     135،240از رقم 

غیربورسـی و  هاي  از روش مزایده) درصد 6معادل (میلیارد ریال  8،119از روش بورس، ) درصد 75معادل (

میلیـارد   284،826همچنین از . از روش فرابورس واگذار شده است) درصد 19معادل (میلیارد ریال  25،950

از روش بـورس،  )  درصـد  61معـادل  (میلیـارد ریـال    174،304ریال مربوط به عملکرد شـش ماهـه دوم،    

 4معـادل  (میلیارد ریـال   10،705هاي غیربورسی و  از روش مزایده) درصد 35معادل (میلیارد ریال  99،817

 .از روش فرابورس واگذار گردیده است) درصد

 275،475در سال مذکور، رقمی معادل  روش بورسالزم به ذکر است ارزش کل واگذاریهاي انجام شده به 

این امر نشان دهنده انجام . شودرا شامل می 1392درصد کل واگذاریهاي سال  66باشد که میلیارد ریال می

  )).2-10(جدول شماره ( باشد دامات گسترده جهت واگذاري شرکتهاي دولتی در شرایط رقابتی میاق

  ارزش به میلیارد ریال               آمار واگذاري سهام به تفکیک بازار عرضه                    ) : 2-10(جدول شماره 

 بازار عرضه
1392عملکرد شش ماهه اول سال  1392سال عملکرد شش ماهه دوم    

 درصد کل جمع کل
 درصد ارزش درصد ارزش

%75 101,171 بورس  174,304 61%  275,475 66%  

%19 25,950 فرابورس  10,705 4%  36,655 9%  

%6 8,119 مزایده  99,817 35%  107,936 26%  

 -  -  -  -  -  -  مذاکره

%100 135,240 جمع کل  284,826 100%  420,066 100%  

، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ در زمان نهایی شدن گزارش حاضر، الزم به ذکر است *

  .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«
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 23،921به صورت بلوکی،  1392رد شش ماهه اول سال از عملک) درصد 81معادل (میلیارد ریال  110،537

 782هاي تدریجی و خرد به عموم مردم در بازار سرمایه و  به صورت عرضه) درصد 18معادل (میلیارد ریال 

به صورت واگذاري سهام ترجیحی یا واگذاري به کارگران و کارکنان ) درصد 1معادل (میلیارد ریال 

از عملکرد ) درصد 99معادل (میلیارد ریال  280،604همچنین . استهاي مشمول واگذاري بوده  شرکت

هاي تدریجی و خرد  بصورت عرضه) درصد 1معادل (میلیارد ریال  4،213شش ماهه دوم بصورت بلوکی، 

میلیارد ریال به صورت واگذاري سهام ترجیحی یا واگذاري به کارگران  10به عموم مردم در بازار سرمایه و 

 )). 2-11(جدول شماره (هاي مشمول صورت پذیرفته است  تو کارکنان شرک

  ارزش به میلیارد ریال                                 ها                 آمار واگذاري سهام به تفکیک حجم واگذاري) : 2-11(جدول شماره 

 حجم واگذاري سهام
1392عملکرد شش ماهه اول سال  1392عملکرد شش ماهه دوم سال    

 درصد کل جمع کل
 درصد ارزش درصد ارزش

%81 110,537 بلوکی  280,604 99%  391,141 93%  

%18 23,921 تدریجی  4,213 1%  28,134 7%  

%1 782 ترجیحی  10  - 792  - 

%100 135,240 جمع کل  284,826 100%  420,066*  100%  

، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ در زمان نهایی شدن گزارش حاضر، الزم به ذکر است *

  .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«

ري ارزش واگذاریها مربوط به واگذا) درصد 6معادل (میلیارد ریال  8،534،  1392در شش ماهه اول سال 

مربوط به واگذاري سهـام شرکتهاي ) درصد 94معادل (میلیارد ریال  126،706و » 1«سهام شرکتهاي گروه 

) درصد 32معادل (میلیارد ریال  92،171همچنین در شش ماهه دوم سال مذکور، . باشدمی» 2«گـروه 

وط به واگذاري سهام مرب) درصد 68معادل (میلیارد ریال  192،655و » 1«مربوط به سهام شرکتهاي گروه 

 )). 2-12(جدول شماره (بوده است » 2«شرکتهاي گروه 

  ارزش به میلیارد ریال  )  44(بندي قانون  اجراي سیاستهاي اصل آمار واگذاري سهام به تفکیک طبقه) : 2-12(جدول شماره 

)44(شمول اصل   
1392عملکرد شش ماهه اول سال  1392عملکرد شش ماهه دوم سال    

 درصد کل جمع کل
 درصد ارزش درصد ارزش

قانون) 2(ماده ) 1(گروه   8,534 6% 92,171 32% 100,705 24% 

قانون) 2(ماده ) 2(گروه   126,706 94% 192,655 68% 319,361 76% 

 %100 420,066 %100 284,826 %100 135,240 جمع کل

، »پتروشیمی تبریز«، »ذوب آهن اصفهان«میلیارد ریال مربوط به سود فروش اقساطی شرکت هاي  25،188مبلغ در زمان نهایی شدن گزارش حاضر، الزم به ذکر است *

  .به ارزش فروش این سال اضافه شده است» فوالد خوزستان« و » خدمات مهندسی آب و خاك کشور«
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  1392ها، در سال  واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و مدیران شرکت -4-2

اجراي «قانون ) 40(ماده ) الف(بند ) 8(موضوع جزء » نحوه واگذاري سهام ترجیحی«آیین نامه اجرایی طبق 

، به منظور جذب کارگران، کارکنان و مدیران باتجربه، متخصص و »قانون اساسی) 44(سیاستهاي کلی اصل 

ري سهام ترجیحی به هاي قابل واگذاري، میزان و نحوه واگذا وري شرکت کارآمد و با هدف افزایش بهره

براساس آئین نامه مذکور، فروش سهام ترجیحی به میزان . کارگران، کارکنان و مدیران شرکتها، تعیین شده است

از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري تا سقف ده برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ %) 5(حداکثر پنج درصد 

احکام حقوقی آنان با قیمت پایه واگذاري، به ازاي هر نفر،  حقوق و مزایاي مستمر دریافتی متقاضیان بر اساس

. صورت اقساط ده ساله مساوي سالیانه بدون پرداخت سود فروش اقساطی، مجاز دانسته شده است تماماً به

نفر از کارگران و  8،052 ، به1392سازي در راستاي انجام وظایف محوله، در سال  بنابراین سازمان خصوصی

میلیون ریال، به صورت ترجیحی  869،709 میلیون سهم به ارزش 177رکت مورد واگذاري، ش 23کنان کار

  . واگذار نموده است

هاي مورد واگذاري از  الزم به ذکر است که براساس این نوع واگذاري، کارگران، کارکنان و مدیران شرکت

  :به شرح ذیل بهره مند می گردندهایی  مزیت

  در اولویت اول این وام (ساله  10ارزش سهام خریداري شده با اقساط برخورداري از یک وام معادل

 ) از سود سهام متعلق به کارگران، کارکنان و مدیران کسر خواهد شد

  باشد سازي می یقه سازمان خصوصیبا وجود اینکه این سهام در وث(دریافت سود سالیانه سهام(  

سازي در واگذاري سهام ترجیحی به کارگران،  عملکرد سازمان خصوصیبا توجه به مطالب مذکور 

  .خالصه نمود) 2-13(توان به شرح جدول  را می 1392کارکنان و مدیران در سال 

سازي در واگذاري سهام ترجیحی به کارگران، کارکنان و  عملکرد سازمان خصوصی): 2-13(جدول شماره 

  1392سال ها در  مدیران شرکت

 ارزش/تعداد واحد شرح

 176،750467 سهم تعداد سهام واگذار شده

 8،052 نفر اند تعداد کارکنانی که صاحب سهم شده

 21،951 سهم سرانه دریافتی کارکنان و مدیران

 869،709 میلیون ریال  )به قیمت پایه( ارزش سهام واگذار شده

 108،011،543  ریال  سرانه دریافتی کارکنان و مدیران
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  1392لغایت  1380ارزش سهام ترجیحی واگذار شده به کارکنان و مدیران، عملکرد مقایسه اي ): 2- 3(شماره ودار نم
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  و مقایسه با سالهاي قبل 1392تحقق اهداف درآمدي قانون بودجه سال  -5-2

هاي دولتی بر اساس مقررات  ، انتقال وجوه حاصل از فروش سهام شرکت1387لغایت  1380از سال 

قانون برنامه چهارم ) 8(فصل سوم قانون برنامه سوم و ماده ) 19(ماده (قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه 

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

نحوه «نامه اجرایی  لیکن با توجه به تصویب آیین. به حساب شرکت مادر تخصصی مربوطه واریز شده است

هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 29(ماده ) 2(موضوع تبصره » هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاري

. ه حساب خزانه واریز شودباید ب می، تمام درآمد حاصل از واگذاري 1388قانون اساسی در سال » 44«

اجرا گردیده است و از  1387نامه مذکور، مقررات قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان سال  باتوجه به آیین

  .قانون اساسی اجرا شده است) 44(به بعد مقررات قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  1388سال 

به نحوه دریافت و تخصیص درآمدهاي حاصل از واگذاري، بررسی  عنایت در این خصوص با 

هاي  بینی شده در بودجه در مقایسه با ارزش واریزي به خزانه طی سال اي درصد تحقق درآمد پیش مقایسه

  .باشد می) 2-14(، به شرح جدول شماره 1392لغایت  1384

  



٣٨ 
 

قق اهداف درآمدي حاصل از سازي در تح عملکرد سازمان خصوصی):2- 14(جدول شماره

  1392لغایت سال  1380از سال  هاواگذاري

ها در سال  بینی شده در بودجه براي واگذاري مشخص شده است درآمد پیشفوق همانطور که در جدول 

ارزش مبالغ در این راستا  ؛میلیارد ریال بوده است 62،000معادل ، 310501موضوع ردیف درآمدي  1392

میلیارد ریال بوده  81،414واریز شده به خزانه توسط سازمان خصوصی سازي در طول این سال، معادل 

الزم به ذکر است با احتساب سایر . ي بودجه می باشددرآمد ي هدفصددر 131؛ که به معناي تحقق است

، میزان درصد تحقق پیش )المیلیارد ری 61،729( واریزي هاي خزانه و همچنین تهاتر هاي انجام یافته 

  . درصد می باشد 231بینی شده در بودجه 

  

  سال
  بینی شده در بودجه درآمد پیش

  )میلیارد ریال( 

ارزش مبالغ واریز شده به 

  خزانه 

  )میلیارد ریال(

درصد تحقق درآمد پیش 

بینی شده در بودجه باتوجه 

  هاي خزانه به وصولی

ارزش مبالغ واریز شده 

به سایر حساب هاي 

  خزانه 

  )میلیارد ریال(

  مبالغ تهاتر شده

1380  1،200  94 8  - - 

1381  6،000  1,013 17  - - 

1382  7،000  2,471 35  - - 

1383  11،000  2,813 26  - - 

1384  5.000  1,537 31  - - 

1385  7.400  1,636 22  - - 

1386  30.000  6,288 21  - - 

1387  30.000  15,015 50  - - 

1388  32،100  19,496 61  - - 

1389  45،000  38,095 85  - - 

1390  45،000  53,596 119   1،654  7،853  

1391  65،000  51,937 80  1،676  9،011  

1392  62،000  81،414  131  50،540  11،189  

  28،053  53،870  53  275،405  346،800  جمع کل
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  سازي در راستاي اجراي طرح توزیع سهام عدالت عملکرد سازمان خصوصی - 3 

تأمین عدالت «و با هدف » توسعه و گسترش مالکیت عمومی«به منظور  1385در سال طرح توزیع سهام عدالت 

آغاز گردید و از آن پس بـه عنـوان   » توزیع سهام عدالت«نامه اجرایی  آئین؛ و براساس »فقرزدایی«و » اجتماعی

) 44(هاي کلـی اصـل    اجراي سیاست«قانون ) 38(تا ) 34(یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه در مواد 

مطابق مواد مـذکور، دولـت مجـاز گردیـده اسـت تـا در اجـراي        . ، به اجرا گذاشته شده است»قانون اساسی

مجمـوع ارزش  %) 40(ش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تـا چهـل درصـد    سیاست گستر

دهک پـایین  ) 6(این قانون را به شش ) 2(ماده ) 2(سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه 

سـهام بـا   در مورد دو دهک پایین درآمدي با اولویـت روستانشـینان و عشـایر،    . درآمدي جامعه واگذار نماید

گـردد ولـی در مـورد چهـار دهـک بعـدي،        تخفیف و با دوره تقسیط ده ساله واگذار می%) 50(پنجاه درصد 

   1.پذیر است حسب مورد، واگذاري به صورت تقسیط ده ساله امکان

دار مسئولیت اجراي طرح یاد شده بوده است، اقدامات وسیع و  سازي که عهده سازمان خصوصی

، »واگذاري سهام«، »سازي سهام قابل واگذاري آماده«، »شناسایی مشموالن طرح«ر منظو اي را به گسترده

 ،یاستان يگذارهیسرما يبه شرکتهامذکور در قالب طرح  يمشمول واگذار يها انتقال سهام شرکت«

الزم  داتیفراهم کردن تمه«، »توزیع سود سهام«، »طرح نیو انتقال سهام به مشمول يجهت واگذار

سازي بستر ورود به بورس اغلب  فراهم«، »در بورس یاستان يگذار هیسرما يها شرکت رشیپذ يبرا

، »هاي موجود در سبد سهام عدالت افزایش تعداد شرکت«، »هاي واگذار شده در قالب طرح مذکور شرکت

پذیر موجود در  هاي سرمایه واریز سود شرکت«و » گذاري سهام عدالت هاي سرمایه تشکیل کانون شرکت«

در این بخش از گزارش به منظور آشنایی . به عمل آورده است ،»رتفوي سهام عدالت به حساب خزانهپو

  .گردد بیشتر با عملکرد طرح یاد شده، اقدامات انجام یافته درخصوص طرح مذکور ارائه می

  

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

موضوع » قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون ) 34(ماده ) 3(باتوجه به تبصره 

با ساز و کارهاي » توزیع سهام عدالت«تکلیف امور اقتصادي و دارائی براي شناسایی افراد مشمول طرح 

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

  .وزیران، شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود
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ي سهام به علمی و دقیق با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فراهم آوردن شرایط واگذار

توسط وزیر امور اقتصادي و دارائی براي  1389مشموالن؛ و با عنایت به ابالغ دستورالعمل مربوطه در سال 

سهام «تسهیل در اجراي حکم این تبصره و به منظور شناسایی اقشاري که تاکنون مشمول طرح توزیع 

ایین درآمدي جامعه به اتمام رسیده؛ دهک پ) 6(فرآیند شناسایی شش  1391تا پایان سال  اند؛ نبوده» عدالت

 42,033,949تعداد  1392مرحله مورد اجرا قرار گرفت و تا پایان سال ) 18(و واگذاري سهام عدالت در 

  .اندنفر سهامدار قطعی شده

خانوار کارگر فصلی و ساختمانی و با عنایت بـه بعـد    2،300،000شایان ذکر است باتوجه به شناسایی 

نفر به تعداد مشمولین سهام عدالت اضافه شود کـه بـا    8،050،000بایست تعداد نفر، می 5/3خانوار معادل 

 7بینی شده است در نهایت حـدود   درصد کلیه مشمولین، پیش 85در نظر گرفتن تکمیل فرم خانوار توسط 

ت بـراي  میلیون نفر از افراد یاد شده به تعداد مشمولین اضافه شوند؛ که جهت تأمین پرتفـوي سـهام عـدال   

در . میلیون نفر قابـل تـأمین اسـت    45نفر از ظرفیت در نظر گرفته شده تا سقف  3،285،975ایشان، تعداد 

  :بینی شده است ارتباط با اختصاص سهام عدالت به سایر افراد راهکارهاي زیر پیش

 45گذاري جهت تخصیص سهام عدالت به مشمولین مازاد بر سقف  هاي سرمایه ایجاد صندوق -1

  ن نفرمیلیو

   1افزایش سقف آمار جمعیتی -2

آوري اطالعات خانوار سهام  میلیون فرم جمع 2حدود  1392الذکر، تا پایان سال  با عنایت به مطالب فوق

میلیون  5/6و پردازش قرار گرفت؛ و حدود  عدالت کارگران فصلی و ساختمانی مورد اسکن، قرائت

ها ارسال  هاي امور اقتصادي و دارایی استان دعوتنامه صادر و به منظور توزیع بین کارگران، به سازمان

  2.گردید

  

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

  :شاملدر مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت، مددجویان نهادهاي حمایتی 

 مشموالن طرح شهیدرجائی، 

                                                
بنابراین شـش دهـک پـایین    . میلیون نفر در نظر گرفته شده است 77، براساس اعالم مرکز آمار ایران، جمعیت کل کشور 1392الزم به ذکر است تا پایان مرداد ماه سال  -١

  .میلیون نفر خواهد شد 46درآمدي حدود 

معاونـت برنامـه ریـزي و نظـارت راهبـردي رئـیس       میلیارد ریال اعتبار توسـط   25قانون برنامه پنج ساله توسعه، مبلغ ) 224(ماده ) ن(بند ) 3(براي این منظور مطابق جزء -  2

  . جمهور به این سازمان تعلق گرفته است
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  مددجویان کمیته امداد، 

  وبهزیستیسازمان و مددجویان ، 

 رزمندگان فاقد شغل. 
  

  :در دو بخش مورد شناسایی قرار گرفتند

  نفر آنان با  4،529،463 نفر، 4،981،514نامه میان  در بخش اول پس از صدور و توزیع دعوت

 . اند ها درآمده و ثبت نام شده شهرستانی به عضویت این تعاونیهاي تعاونی عدالت  مراجعه به شرکت

   از بقیه مشموالن این گروه، ثبت نام به عمل آمد  1392در بخش تکمیلی این مرحله، تا پایان سال

نفر از  2،918،169نفر دعوتنامه صادر شد که تا پایان سال مذکور تعداد  3,655,510و براي تعداد 

 .اند دار نهایی گردیدهآنان ثبت نام و سهام

  

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

، مشمول دریافت سهام روستائیان و عشایر فاقد شغل و درآمددر مرحله دوم طرح توزیع سهام عدالت، 

راستاي آن به منظور انجام این امر شناسایی مشموالن در دو بخش در دستور کار قرار گرفت، که در . شدند

هاي انجام کار، صدور و توزیع فرم الکترونیکی  اي شامل تدوین دستورالعمل اقدامات وسیع و گسترده

  .نامه و ثبت نام مشموالن، انجام پذیرفت شناسایی خانوار در قالب دعوت

  نامه انجام شد که منجـر بـه ثبـت نـام نهـایی       دعوت 5,606,020بخش اول کار با صدور و توزیع

 .نفر گردید 5,500,115

  نامه دنبال گردید که منجـر بـه ثبـت     دعوت 11,696,420بخش دوم کار با صدور و توزیع بیش از

 .1نفر گردید 11,066,326نام نهایی 

 

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

اجرایی و افراد تحت هاي  کلیه شاغلین دستگاهمشموالن مرحله سوم طرح توزیع سهام عدالت، شامل 

باشد؛ که  می  تکفل آنان؛ و بازنشستگان لشگري، کشوري و تأمین اجتماعی و افراد تحت تکفل آنان

  .انجام این کار نیز در دو بخش صورت پذیرفته است

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

در بهـاي سـهام    درصد تخفیـف  50اند، با مراجعه به شرکتهاي تعاونی و ثبت نام نهایی مشمول  از افراد مزبور که داراي دعوتنامه سهام عدالت بوده

  .اند واگذار شده گردیده
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٤٢ 
 

  نامه انجام پذیرفت که منجر به ثبت نام نهایی  دعوت 13,005,171بخش اول با صدور و توزیع

 .نفر گردید 11,780,000

  نامه دنبال گردید که منجر به ثبت نام  دعوت 1,700,762بخش دوم با صدور و توزیع بیش از

 .نفر شد 1,487,669نهایی 

 

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

جانبازان و ، )داشه انوالدین، فرزندان و همسر(ایثارگران در مرحله چهارم طرح توزیع سهام عدالت، 

نامه صادر شد که  دعوت 1,365,922عنوان جامعه هدف مورد شناسایی قرار گرفتند؛ که در این  به آزادگان

  .گردید نفر 1,239,259منجر به ثبت نام نهایی 

  

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

توزیع سهام عدالت بین آنان انجام این مرحله شامل اقشار کم درآمدي که براساس مصوبات ستاد مرکزي، 

هاي زیر نفر شامل گروه 258,513، در مجموع براي 1392باشد و تا پایان سال  شده یا در حال انجام می

اند  هاي تعاونی شهرستانی ثبت نام نهایی شده نفر با مراجعه به شرکت 224,528و تعداد دعوتنامه صادر 

  :باشند هاي ذیل می که شامل گروه

  مشمول قانون کار(زنان کارگر سرپرست خانوار : پنجممرحله(، 

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

 هاي علمیه سراسر کشور طالب حوزه :مرحله هفتم، 

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

 وکارکنان ستادهاي نماز جمعه :مرحله نهم ، 

 خبرنگاران :مرحله دهم. 

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

نفر شامل  10,437,212باشد، براي  هاي عمومی می که شامل گروه در مراحل یازده تا هجدهم

هاي تعاونی  نفر با مراجعه به شرکت 3,288,420و در مجموع تعداد هاي زیر دعوتنامه صادر  گروه

  :باشند ها شامل موارد ذیل می سایر گروه. اند م نهایی شدهشهرستانی ثبت نا

 شناسایی و واگذاري سهام عدالت اندرکار امر کارکنان نهادهاي دست: مرحله یازدهم، 
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٤٣ 
 

 قالیبافان: مرحله دوازدهم، 

 فعاالن قرآنی :مرحله سیزدهم، 

 ه،مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شد :مرحله چهاردهم 

 سسات خیریهؤمددجویان و کارکنان م: مرحله پانزدهم، 

 تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري: مرحله شانزدهم، 

 اران و ظهـ ازجملـه خودا  انـد  کم درآمدي که در مراحل قبلـی مشـمول نشـده    افراد :مرحله هفدهم

 ، ودرخواستهاي مردمی

 یو ساختمان یکارگران فصل :مرحله هجدهم. 

  

هاي ستاد مرکزي توزیع سهام عدالت تا  در مجموع و به موجب مصوبهباتوجه به مطالب مذکور 

نفر از مشموالن طرح توزیع سهام عدالت دعوتنامه صادر و  52،707،044، براي 1392پایان سال 

نفر سهامدار  42,033,949اند و  نفر ثبت نام شده 43,437,581توزیع شده است که از تعداد مذکور 

  .قطعی شناسایی گردید

صه اطالعات مرتبط با شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت، جامعه هدف و مراحل انجام کار خال

  .، قابل مالحظه است)3-1(و جدول ) 3-2(و ) 3-1(به شرح نمودارهاي 
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٤٤ 
 

  1392تا پایان سال  تعداد مشموالن شناسایی شده و ثبت نام شده طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک مراحل مختلف طرح): 3-1(نمودار 

  
  

تعداد مشموالن شناسایی شده طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک وضعیت شناسایی مشموالن تا پایان ): 3-2(نمودار 

 1392سال 
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٤٥ 
 

   1392 وضعیت شناسایی مشموالن طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک جامعه هدف و مراحل انجام کار تا پایان سال): 3-1(جدول شماره 

 ردیف
مرحله 

 اقدام
 بخش

سال 

 اقدام
 تعداد ثبت نام شده صدور دعوتنامه  مشموالن

 اول 1
 1385 اول

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

  2،918،169  3،655،510 1387 تکمیلی

  7،447،632  8،637،024 مجموع

 دوم 2
  5،500،115  5،606،020 روستائیان و عشایر فاقد شغل و کم درآمد 1386 اول

  11،066،326  11،696،420 کلیه روستائیان و عشایر 1387 تکمیلی

  16،566،441 17،302،440 مجموع

 سوم 3
 1386 اول

شاغلین دستگاههاي اجرایی، بازنشستگان کشوري، لشگري، تأمین اجتماعی و کارکنان 

 ها شهرداريشاغل 

13،005،171  11،780،000  

  1،487،669  1،700،762 1387-8 تکمیلی

  13،267،669  14،705،933 مجموع

  1،239،259  1،365،922 جانبازان  و آزادگان –والدین، فرزندان و همسر شهید : ایثارگران 1387 - چهارم 4

5 

سایر 

 گروهها

   6،597 8،411 )مشمول قانون کار(زنان کارگر  سرپرست خانوار  1387  

   30،632  33،571 ها ها و امام زاده خدام مساجد، حسینیه 1387 6

  162،324  181،691 هاي علمیه سراسر کشور طالب حوزه 1387 7

   10،401  15،086 )هموفیلی، ام اس، تاالسمی و دیالیزي(بیماران خاص  1387 8

  6،271   8،619 کارکنان ستادهاي نماز جمعه 1387 9

  8،303   11،135 خبرنگاران 1387 10

  1،463،787  1،624،435 مجموع

11 

گروههاي 

 عمومی

 اندرکار امرشناسایی و واگذاري سهام عدالت کارکنان نهادهاي دست 1387  

10،437،212   3،288،420   

 قالیبافان 1388 12

 فعاالن قرآنی 1388 13

 مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد  شده 1388 14

 سرپرست خانوار بی بضاعتزنان  1388 15

 مددجویان و کارکنان مؤسسات خیریه 1388 16

 تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهري  1389-1388 17

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

 درخواستهاي مردمی

  ساختمانیکارگران فصلی و   1389-1391  19

واجد شرایط الزم بـراي اخـذ    1391خانوار تا پایان سال  2،321،559حدود 

انــد، کــه در جمــع کــل  آوري اطالعــات شــده مجــوز و صــدور فــرم جمــع

  .اند محاسبه نشده

   3،288،420   10،437،212 مجموع

   42،033،949  52،707،044 جمع کل
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٤٦ 
 

  1392تا پایان سال » طرح توزیع سهام عدالت«هاي واگذار شده در قالب  شرکت -2-3

مصـوبات   بـر مبنـاي   »سهام عدالتطرح توزیع «قابل واگذاري در قالب فهرست و درصد سهام شرکتهاي 

در این خصوص مهمترین اقدامات صـورت  . تعیین گردیده استتوزیع سهام عدالت دولت و ستاد مرکزي 

  : باشد شرح ذیل میگرفته به 

  درصـد از   40قانون اساسـی، حـدود   ) 44(هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 34(با استناد به ماده

هاي فعال در صنایع مختلف کشور طی چند مرحله بـه طـرح واگـذاري سـهام      مجموع ارزش سهام بنگاه

) 36(لـه دوم سـهام   شـرکت و در مرح ) 14(در ایـن راسـتا در مرحلـه اول    . عدالت تخصیص یافته است

لیکن طی سالهاي گذشته تغییراتـی از طریـق اصـالح یـا تغییـر در      . شرکت وارد سبد سهام عدالت گردید

در ایـن راسـتا در مرحلـه    (تصمیمات هیأت محترم وزیران از طریق حذف و اضافه شدن برخی شـرکتها  

شرکت دولتی ) 6(، هاي مراحل قبل شرکت از شرکت) 8(سوم ضمن افزایش درصد سهام قابل تخصیص 

، افزایش و کاهش درصد  و میزان سهام برخی شـرکتها و  )دیگر نیز به سبد سهام عدالت اضافه شده است

؛ و تا این مرحلـه مجمـوع   . صورت گرفته است... قطعی شدن قیمت برخی از آنها در هیأت واگذاري و 

الزم بـه ذکـر اسـت سـهم     . شرکت رسیده است 62شرکت به  56هاي سبد سهام عدالت از  تعداد شرکت

در سـبد  . باشد بیشتر از سایر صنایع در سبد مذکور می» پتروشیمی«و » نفتی«هاي مربوط به صنایع  شرکت

 :باشد سهام عدالت تغییرات ایجاد شده به شرح زیر می

غلـه و  «، »توزیع گـاز ایـران  «، »پاالیش نفت اصفهان«، »بیمه دانا«، »نفت تهران شیپاال«هاي  شرکت -

 ).شرکت 5(هاي قبلی اضافه گردید  ، به شرکت»خدمات بازرگانی مناطق پنج گانه

تولیـد نیـروي بـرق    «، »نفت شازند اراك شیپاال« ،»نفت آبادان شیپاال«، »ملی گاز ایران«شرکتهاي  -

تولیـد بـرق   «و » گذاري صـنایع بـرق و آب صـبا    سرمایه«، »تولید نیروي برق بیستون«و » سبز منجیل

 ).شرکت 7(گردید  حذف» شیروان

 30درصـد کـاهش یافـت و بعـداً      30درصـد بـه    40از » هواپیمایی جمهوري ایران«سهام شرکت  -

  .درصد افزایش یافت 40درصد به 

هاي واگذار شده در قالب طرح توزیع سـهام   فهرست شرکت) 3-2(الزم به ذکر است در جدول شماره 

  . باشد، ارائه شده است عدالت که در برگیرنده درصد واگذاري شرکتها نیز می
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 هاي واگذار شده در قالب طرح توزیع سـهام   با اقدامات انجام شده درخصوص تعیین و تکمیل شرکت

میلیـارد   456،852شرکت به ارزش بـرآوردي   62، کل یا بخشی از سهام تعداد 1392عدالت تا پایان سال 

الزم بـه ذکـر   . 1الت مشخص شـده اسـت  از مشموالن سهام عدمیلیون  45مندي حدود ه منظور بهر بهریال 

است طی دوره مورد بررسی در راستاي تکمیل و خاتمه فرآیند طرح توزیع سـهام عـدالت، ارزش سـهام    

 .شرکت به سال بعد موکول شد 15گذاري سهام  شرکت به صورت قطعی تعیین قیمت شد و قیمت 47

 

  در اقدامات کارشناسی فراوان و دغدغه مسئولین امر و تالش کارگزاران نظـام  با پرتفوي سهام عدالت

هاي درآمدي  ترین دهک شش دهک از پایین(براي افراد مشمول در این طرح راستاي اجراي طرح مذکور 

اقشار آسیب پذیر که از یک سو بستر مناسبی براي ایجاد درآمد و ثروت براي  ؛است تشکیل شده) جامعه

هاي دولتی به مشمولین طرح، گام مهمـی   بنگاه بخشی از، فراهم نموده و از سوي دیگر با واگذاري جامعه

 . داردهاي دولتی بر می گري دولت و کاهش هزینه در کاهش تصدي

                                                
در واقـع بـه   . به صورت قطعی طرح توزیع سهام عدالت تخصیص یافته است 1392میلیارد ریال تا پایان سال  298,297قم یاد شده مبلغ از ر  - 1

ها، قراردادهاي جمعی مطابق تأئید هیأت واگذاري و تا تعیین تکلیف این قراردادها توسط هیأت مذکور، از آمار  منظور شفاف نمودن آمار واگذاري

  .ازي حذف شدس هاي سازمان خصوصی واگذاري
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٤٨ 
 

  1392هاي واگذار شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت، دربرگیرنده درصد واگذاري تا پایان سال  فهرست  شرکت): 3-2(جدول  شماره 

ف
دی

ر
 

 نام شرکت

درصد سهام 

تخصیص یافته 

به سهام 

 عدالت

پس از (تعداد  فعلی سهم 

متعلق به ) افزایش سرمایه

 سهام عدالت

ف
دی

ر
 

 نام شرکت

درصد سهام 

تخصیص یافته 

 به سهام عدالت

پس از (تعداد  فعلی سهم 

متعلق ) افزایش سرمایه

 به سهام عدالت

ف
دی

ر
 

 نام شرکت

درصد سهام 

تخصیص یافته 

 دالتبه سهام ع

تعداد  فعلی سهم 

پس از افزایش (

متعلق به ) سرمایه

 سهام عدالت

 3,473,480 40 دخانیات ایران 47 21,490,000 35 کارخانجات مخابراتی ایران 24 182,225,100 30 ایرالکو -آلومینیوم ایران 1

 285,969,640 49 ساختمان سد و تأسیات آبیاري سابیر 48 2,400,000,000 24 کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران 25 96,000,000 1 ایران خودرو 2

 49 گذاري صنایع آب و برق صبا سرمایه 49 1,090,000,000 11 گل گهر 26 7,000,000,000 40 بانک تجارت 3
از پرتفو سهام عدالت 

 حذف شد

 8,579 23 شهر صنعتی البرز 50 9,174,731,130 20 مخابرات ایران 27 23,120,000,000 40 بانک صادرات ایران 4

 185,250 29 شهر صنعتی رشت 51 2,557,031,945 26 مپنا -هاي نیروگاهی ایران مدیریت پروژه 28 9,930,000,000 30 بانک ملت 5

 21,375 21 شهر صنعتی کاوه 52 12,925,384,252 37 ملی صنایع مس ایران 29 113,753,669 46 پارس سویچ 6

 7,722,974 95 1غله و خدمات بازرگانی منطقه  53 73,680,000 31 نیرو ترانس 30 5,520,000,000 40 پاالیش نفت بندر عباس 7

 2,384,733 95 2غله و خدمات بازرگانی منطقه  54 560,036,134 55 بیمه دانا 31 55,098,000 90 پاالیش نفت تهران 8

 2,038 95 3غله و خدمات بازرگانی منطقه  55 53,951,440 40 پاالیش نفت کرمانشاه 32 411,019,440 40 پاالیش نفت شیراز 9

 432,725 95 4غله و خدمات بازرگانی منطقه  56 457,368,640 40 پاالیش نفت الوان 33 1,664,903,240 40 پاالیش نفت اصفهان 10

 219,891 95 5غله و خدمات بازرگانی منطقه  57 4,887,498 40 هاي صادراتی مواد نفتی پایانه 34 776,842,200 40 پاالیش نفت تبریز 11

 50,446 42 مشانیر 58 36,000,000 30 پتروشیمی ارومیه 35 1,200,000,000 30 پتروشیمی مارون 12

 135,714,290 7 مگا موتور 59 3,930,900,000 30 پتروشیمی بندر امام 36 140,285,750 25 پست بانک 13

 13,822,561 30 ملی حفاري ایران 60 150,000,000 30 پتروشیمی بوعلی سینا 37 2,484,600,000 21 چادرملو 14

 12,824,000 40 هاي نفتی ملی پخش فرآورده 61 150,000,000 30 پتروشیمی بیستون 38 58,000,000 29 حمل و نقل پتروشیمی 15

 62 498,200,000 10 پتروشیمی تبریز 39 104,000,000 1 سایپا 16
صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

 )هلدینگ(
40 9,915,445,576 

17 
گذاري توسعه صنعتی  سرمایه

 ایران
 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 63 108,000,000 30 پتروشیمی خوزستان 40 227,983,947 23

 اند شده 49و  46هاي ردیف  جایگزین شرکت

 مدیریت تولید برق یزد 64 500,000,000 10 پتروشیمی شهید تند گویان 41 135,000,000  5 گذاري رنا سرمایه 18

 از پرتفو سهام عدالت حذف شد پاالیش نفت آبادان 65 750,000,000 30 پتروشیمی فجر 42 187,500,000 50 سیمان داراب 19

 از پرتفو سهام عدالت حذف شد پاالیش نفت شازند اراك 66 720,000,000 15 پتروشیمی جم 43 193,799,962 34 سیمان دشتستان 20

 از پرتفو سهام عدالت حذف شد ملی گاز ایران 67 1,562,874,000 40 هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران 44 750,923,800 39 فوالد آلیاژي ایران 21

 از پرتفو سهام عدالت حذف شد تولید نیروي برق بیستون 68 5,471,314,160 40 توزیع گاز ایران 45 657,600,000 30 فوالد خوزستان 22

 از پرتفو سهام عدالت حذف شد تولید نیروي برق سبز منجیل 69 از پرتفو سهام عدالت حذف شد 95 تولید برق شیروان 46 10,868,976,608 30 فوالد مبارکه اصفهان 23
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گذاري هاي سرمایه شرکت ، به طور مستقیم بین»توزیع سهام عدالت«تقسیم سهام واگذارشده به طرح  -3-3

  استانی

اجـراي  «قـانون  ) 38(تـا  ) 34(موضـوع مـواد   » سـهام عـدالت  «نامـه اجرایـی    آیـین ) 3(به موجب ماده 

هـاي   بایست به صورت مسـتقیم بـه شـرکت    می» سهام عدالت«، »قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل  سیاست

سازي خواهد بود و متناسـب بـا    مان خصوصیسهام مزبور در توثیق ساز. 1گذاري استانی واگذار شود سرمایه

 50عالوه بـر تخفیـف    1392تا پایان سال . گردد کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می

میلیارد ریال به عنـوان اقسـاط بـه     42,404به دو دهک اول، مبلغ » سهام عدالت«درصدي در بهاي واگذاري 

درصد تخفیف و اقساط واریـزي بـه حسـاب خزانـه،      50دازه مجموع و به ان حساب خزانه واریز شده است

  . سهام عدالت از وثیقه آزاد شده است

و  »یقانون اساس) 44(اصل  یکل يها استیس ياجرا«قانون ) 35(ماده  يمطابق مفاد قانون نحوه اجرا

و  رییتغ يبه بورس، اقدامات الزم برا یاستان يگذار هیسرما يها ورود شرکت یتخصص تهیکم لیبا تشک

 »عام یسهام يگذار هیشرکت سرما«به صورت  هاي مذکور شرکت تیو ادامه فعال دیاساسنامۀ جد بیتصو

 26گذاري استانی، اساسنامه تعداد  شرکت سرمایه 30، از 1392تا پایان سال که  يبه نحو ،دهیانجام گرد

که البته تا پایان سال مذکور یک (گذاري نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیدند  شرکت سرمایه

شرکت دیگر نزد سازمان بورس و  4و پیگیري ثبت ) شرکت نیز در فرابورس مورد پذیرش قرار گرفته است

بوده ام ها در بورس یا فرابورس در حال انج اوراق بهادار و همچنین پیگیري پذیرش و درج سایر شرکت

هاي یاد شده و در واقع عدم آمادگی آنها  دهنده عدم وجود شرایط الزم در شرکت این موضوع نشان. است

لذا باتوجه به سیاست اتخاذ شده مبنی بر آزادسازي سهام عدالت، کارگروهی . باشدبراي ورود به بورس می

آماده سازي و ورود شرکتهاي «ل نویس دستورالعمسازي تشکیل و پیش به همین منظور در سازمان خصوصی

تهیه شد؛ که در سال مذکور نسبت  »سرمایه گذاري سهام عدالت به بازار سرمایه و معامالتی شدن سهام آنها

ربط جهت تکمیل و ارائه به هیأت محترم وزیران اقدام الزم صورت پذیرفته هاي ذي به اخذ نظرات دستگاه

  .است

  

                                                
گذاري  شرکت سرمایه«، نقل و انتقال سهام یاد شده به »قانون اساسی) 44(اجراي سیاستهاي کلی اصل «قانون ) 34(ماده ) 1(توجه به تبصره با - 1

  .از شمول مالیات نیز معاف است» استانی
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 محاسبات قانون) 48( ماده قیطر ازهاي واگذار شده  و سایر شرکت عدالت سهام معوق اقساط وصول -4-3

  یعموم

سازي جهت وصول اقساط سهام واگذار شده به طرح توزیع سهام  باتوجه به تکلیف سازمان خصوصی

هاي  عدالت و واریز آن به حساب خزانه؛ و با عنایت به اینکه موضوع مزبور عموماً با تأخیر از سوي شرکت

قانون محاسبات در قانون ) 48(گردد، وصول اقساط معوق سهام عدالت از طریق ماده  مواجه می پذیر سرمایه

در این خصوص در سال . کل کشور به عنوان اهرم الزم در اختیار این سازمان قرار گرفت 1392بودجه سال 

  :اقدامات زیر صورت گرفت مذکور

 و جلسات  سازي تشکیل گردید صیدر سازمان خصو» کمیته وصول مطالبات«اي به نام  کمیته

 .متعددي با حضور نمایندگان شرکتهاي سرمایه پذیر تشکیل شد

  55 هاي صورت گرفته  و سرانجام با تالش 1با سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفت مکاتبه

مبالغی به سررسیدهاي مختلف » فوالد مبارکه اصفهان«در این راستا، بابت سود سهام معوق شرکت 

سازمان یاد شده اخذ و تحویل این سازمان گردید و  ءتوسط اداره وصول اجرا 1392تا پایان سال 

 .اند هاي مذکور در سررسید وصول گردیدهتمامی چک

 ت شرکتهاي سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت که داراي بدهی معوق به سازمان فهرس

بوده اند، به بانک مرکزي اعالم شد و  1389لغایت  1385خصوصی سازي بابت سود سهام سنوات 

مقرر گردید که بانکها قبل از اعطاي هرگونه تسهیالت بانکی به این شرکتها، نسبت به اخذ مجوز 

  .ان خصوصی سازي اقدام نمایدتسهیالت از سازم

  گذاري سهام عدالت هاي سرمایه توسط کانون شرکت» گذاري استانی هاي سرمایه شرکت«نظارت بر  - 5-3

اجراي «قانون ) 38(تا ) 34(موضوع مواد » سهام عدالت«نامه اجرایی  آیین) 8(به موجب ماده 

گذاري  هاي سرمایه سهام واگذار شده، شرکتمنظور مدیریت  ، به»قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل  سیاست

امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع ) سازمان مردم نهاد(توانند از طریق تشکیل کانون  استانی می

هاي  شرکت«در این خصوص باتوجه به تشکیل کانون . هاي واگذار شده را اعمال نمایند عمومی شرکت

و ثبت رسمی آن در  1389در سال » گذاري استانیهاي سرمایه کتشر«توسط » گذاري سهام عدالت سرمایه

                                                
با شرکتهاي سرمایه  1391در سال  مورد مکاتبه 24، 1391و  1390پذیر، در سالهاي این سازمان به منظور وصول سود سهام از شرکتهاي سرمایه  -  1

  .  پذیر انجام دارده است
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توسط  ریپذهیسرما يها نظارت بر شرکت 1392ها و مؤسسات غیرتجاري، در سال  کل ثبت شرکت اداره

  .گردیدشده انجام  ادی يها به شرکت یاعزام رانینفر مد 185حدود  لهیکانون مذکور بوس

  

  پذیر طرح توزیع سهام عدالت میان مشموالن  ایههاي سرم توزیع سود سهام شرکت - 6-3

بر بوده است که پس از شناسایی مشموالن طرح،  فرآیند توزیع سود سهام فرآیندي پیچیده و زمان

هاي کشور، قابلیت  براساس انطباق تعداد مشموالن ثبت نام شده و تعداد مشموالن ابالغ شده در تمام استان

  .انجام یافت

بایست  ، مطالبات دولت بابت اقساط سهام، می»توزیع سهام عدالت«نامه اجرایی  آئین) 6(به موجب ماده 

هاي  فقط سود سال 1390بنابراین تا پایان سال . هاي واگذار شده تسویه شود از محل سود ساالنه شرکت

  .سهام عدالت بین مشموالن توزیع شده است 1386و  1385

، 1389دي ماه سال  15ن برنامه پنجم توسعه مصوب قانو) 100(ماده ) 1(همچنین مطابق تبصره 

منظور  براین اساس و به. باشد پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع می

 1387هاي مالی  بازپرداخت مطالبات دولت بابت اقساط سهام واگذار شده، سود سهام عدالت مربوط به سال

عدالت توزیع نشده است و تا زمان تسویه کامل مطالبات دولت و تا سقف و پس از آن بین مشموالن سهام 

گردد و سودي بین  اقساط سررسید شده، سود سهام عدالت بابت مطالبات دولت به حساب خزانه واریز می

  .گردد دارندگان سهام عدالت توزیع نمی

میزان سودهاي دریافتی هر سال  آیین نامه مذکور، چنانچه) 6(ماده ) 2(عالوه بر آن، با توجه به تبصره 

بعد قابل  تتکافوي میزان اقساط دریافتی همان سال را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتی سنوا

لیکن با توجه به اینکه سود مصوب و قابل تقسیم شرکتهاي موجود در سبد توزیع سهام . تسویه خواهد بود

  .باشد، هر ساله اقساط معوق ایجاد می شوددرصد کل واگذاریها می  10عدالت کمتر از 

هاي  دهنده وضعیت سود حاصل از عملکرد شرکت به ترتیب نشان) 3-5(و ) 3-4(جداول شماره 

و وضعیت تسویه بدهی مشمولین طرح یاد  1392لغایت پایان سال  1385پذیر سهام عدالت از سال  سرمایه

  .باشد شده و سهام قابل آزادسازي تا پایان سال مذکور می
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 1385هاي آن از سال  پذیر سهام عدالت و تخصیص هاي سرمایه وضعیت سود حاصل از عملکرد شرکت): 3- 4(جدول شماره 

  )ارقام به میلیارد ریال( 1392لغایت پایان سال 

سود مصوب  مجامع عمومی 

  ها شرکت

  )براي سهام عدالت( 

واریزي به خزانه 

  به عنوان قسط

مانده طلب سود از 

  پذیر هاي سرمایه شرکت

مشارکت در افزایش سرمایه 

  پذیر هاي سرمایه شرکت
  پرداختی به مشمولین طرح

140,958  91,201  16,215  20,635  13,840  

  

درخصوص جدول فوق الزم به ذکر است اختالف اندك در سود مصوب و تخصیص آن به دلیل سود حاصل از 

  .هاي اجراي طرح است هزینههاي سهام عدالت و  گذاري در کارگزاريسپرده

  

  29/12/1392وضعیت تسویه بدهی مشمولین سهام عدالت و سهام قابل آزادسازي تا تاریخ ): 3- 5(جدول شماره 

مبلغ 

  واگذاري

تخفیفات 

دهکهاي اول و 

  دوم

مانده تخفیفات 

  اعمال نشده

تخفیفات 

اعمال 

  شده

اقساط سررسید 

شده تا پایان سال 

1392  

واریز به 

بابت خزانه 

  قسط

جمع پرداختی به خزانه و 

تخفیفات اعمال شده 

  متناسب با آن

میانگین درصد سهام 

  قابل آزادسازي

456,852  75,000  57,087  17,913  91,627  91,201  109,114  88/23  

درصد از سهام واگذارشده به مشمولین طرح  24، حدود 1392فوق تا پایان سال بنابراین با توجه به جدول 

  . توزیع سهام عدالت قابل آزادسازي بوده است

 نسبت دریافت به استانی گذاري هاي سرمایه شرکت به شده واگذار هاي شرکت آزادسازي سهام -7-3

   استان هر به مربوط عدالت سهام اقساط

گذاري استانی به میزان  هاي سرمایه هاي واگذار شده به شرکت سهام شرکت، آزادسازي 1392طی سال 

هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 34(ماده ) الف(اقساط وصول شده و به تناسب تخفیقات موضوع بند 

سازي قرار گرفت؛ و به منظور فراهم شدن بستر  قانون اساسی، در دستور کار سازمان خصوصی) 44(

گذاري استانی در بورس صورت  هاي سرمایه عدالت، اقدامات الزم جهت پذیرش شرکتآزادسازي سهام 

گذاري قابل معامله گذاري استانی به صندوق سرمایههاي سرمایه همچنین تبدیل شرکت. پذیرفته است

)ETF(1 کل کشور پیشنهاد گردید که مورد تصویب قرار  1393الیحه بودجه سال  به عنوان یک طرح در

با تصویب طرح مذکور موضوع  .موضوع موکول به پیشنهاد مستقل در قالب ماده واحده شد نگرفت و

پذیرش شرکتهاي سرمایه گذاري استانی در بورس منتفی شده و تأسیس صندوق قابل معامله در بورس در 

و پس از تعیین تکلیف طرح یاد شده، موضوع آزادسازي و خروج سهام از  ؛دستور کار قرار خواهد گرفت

  . با تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی، قابلیت اجرا پیدا می کند ....توثیق 

                                                
١- Exchange –Traded Fund 
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  سایر اقدامات -4

 

  کل کشور 1392اهم اقدامات انجام یافته در راستاي قانون بودجه سال  -1-4

  

 و مؤسسات و دولت به متعلق هاي نیروگاه و مالی حقوق و ها دارایی وال،ام الشرکه،سهم سهام، فروش  -4- 1-1

ماده واحده) 27-1(خزانه موضوع بند  به حساب حاصله منابع و واریز تابعه دولتی هاي شرکت  

ها به  میلیارد ریال از محل منابع حاصل از واگذاري 32،764در راستاي اجراي این بند، ارزشی معادل 

میلیارد ریال از این مبلغ از طریق خزانه بابت رددیون دولت به بنیاد شهید  11،000واریز شد وحساب خزانه 

  .و امور ایثارگران پرداخت گردید

  :باشد سایر اقدامات صورت پذیرفته درخصوص این بند به شرح زیر می

 هـاي گذشـته بابـت رددیـون دولـت در سـال       در راستاي تکمیل اقدامات صورت پذیرفته طی سال 

 .هاي خزانه واریز شد میلیارد ریال دیگر نیز به سایر حساب 17،776، ارزشی معادل 1392

  میلیارد ریال قرارداد قطعی جدید انتقال اصل سهام بابت رددیون دولت منعقـد   2،317ارزشی معادل

  .گردید

  رددیون دولـت  میلیارد ریال از قراردادهاي غیرقطعی انتقال اصل سهام بابت  719،126ارزشی معادل

  .هاي گذشته، قطعی شد در سال

  میلیــارد ریــال از محــل طلــب ســازمان  11،189در ســه ماهــه اول ســال مــذکور، ارزشــی معــادل

 .1سازي بابت منابع حاصل از واگذاري با طلب افراد طلبکار از دولت، تهاتر شد خصوصی

 

 به وابسته دولتی هاي شرکت و مؤسسات و دولت مالی حقوق و ها دارایی اموال، الشرکه، سهم اختصاص سهام، -2-1-4

  ماده واحده) 27-1-5(جهاد کشاورزي، موضوع بند  وزارت

 هاي شرکت و مؤسسات و دولت مالی حقوق و ها دارایی اموال، الشرکه، سهم به منظور تخصیص سهام،

 بخش توسعه از حمایت هاي جهاد کشاورزي جهت افزایش سرمایه صندوق وزارت به وابسته دولتی

 مهندسی خدمات«درصد سهام شرکت  100ریال موضوع این بند، میلیارد 3،000کشاورزي تا سقف مبلغ 

مبلغ نقدي حاصل از . اي فروخته شدمیلیارد ریال  به صورت مزایده 3،920به ارزش » کشور خاك و آب

                                                
مجلـس شـوراي اسـالمی و در     27/12/1391کـل کشـور مصـوب     1392به موجب قانون سه دوازدهم بودجه سـال  تهاتر مذکور در این بند   ١

  .کل کشور، صورت پذیرفته است 1391قانون بودجه سال ) 7-8(و ) 24-3(راستاي اجراي بندهاي 
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ن منابع سال این واگذاري و اقساط آتی آن، پس از کسب مجوزهاي الزم به حساب خاص خزانه به عنوا

  . گردد تا خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به اجراي این بند اقدام نماید واریز می 1392

 يبه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک مرکز یواگذار شده به صورت کنترل يها بنگاه یاعالم اسام -3-1-4

  واحدهماده ) 27- 2(بند  موضوع ،رانیا یاسالم يجمهور

 التیأخذ تسه نیو همچن يجارریغ يها ییدارا ایبه منظور نظارت بر فروش اموال  1392در سال 

 دودر ی واگذار شده به صورت کنترل يها ، فهرست شرکتیصورت کنترل واگذار شده به يها توسط بنگاه

 يمهورج يبه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک مرکز يساز یسازمان خصوص ينوبت از سو

واگذار شده مجوز  يها به منظور ارائه خدمت به بنگاهنهادهاي مذکور مکلفند  .اعالم شده است رانیا یاسالم

اي  ها در صورت تغییر، طی مکاتبه البته الزم به ذکر است اسامی بنگاه. دننمای افتیسازمان در نیالزم را از ا

  .شود اعالمبه صورت مستمر 

سـازمان ثبـت اسـناد و    کل کشـور،   1392در راستاي اجرایی نمودن این بند از قانون بودجه سال  ضمناً

 ثبت هرگونه دخـل و  نیو همچن هیاساسنامه، سرما نهیدر زم راتییامالك کشور مکلف است ثبت هرگونه تغ

پـس از أخـذ   و فـروش و اجـاره را    دیخر ن،یمزبور از جمله نقل و انتقال، تره يها تصرف در اموال شرکت

موظـف اسـت اعطـاء هرگونـه     نیز  يبانک مرکزهمچنین  .انجام دهد يساز یاز سازمان خصوص یمجوز کتب

   .دینما يساز یمذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوص يها به شرکت التیتسه

 التیتسـه  أخـذ  و يرجـار یغ يها ییدارا فروش و دیخر اتیعمل برنیز  الزم يها کنترلدر سال مذکور 

 صـورت  ،هـاي درحـال واگـذاري    و بنگاه است دولت قهیوث در آنها سهام از یبخش که شده واگذار يها بنگاه

  : باشند که در این خصوص اهم موارد به شرح ذیل می .است رفتهیپذ

 )16 ( است شده صادرتغییر اساسنامه  مجوزمورد )هاي در حال واگذاري  مورد مربوط به شرکت 7

 . )هاي واگذارشده مورد مربوط به شرکت 9و 

 )39 (است شده صادر تغییر سرمایه مجوز مورد )هاي در حال واگذاري  مورد مربوط به شرکت 25

 . )هاي واگذارشده مورد مربوط به شرکت 14و 

 )51 (است دهیگرد صادر ثابت ییدارا فروش مجوز مورد )هاي در حال  مورد مربوط به شرکت 39

  .)هاي واگذارشده مورد مربوط به شرکت 12واگذاري و 

 )51 ( شده صادر اعتبار شیگشا و دارانیخر نفع به یبانک نامه ضمانت و التیتسه اخذ مجوزمورد 

  .)هاي واگذارشده مربوط به شرکت( است
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اول، دوم، سوم و چهارم عنوان وزیر محترم هاي عالوه بر آن عملکرد موضوع جزء مزبور در سه ماهه

  .کل محترم دیوان محاسبات کشور ارسال گردیده است امور اقتصادي و دارایی و رئیس

  

 به 1392 سال بودجه قانون) 27( بند موضوع يها ییدارا و اموال و الشرکه سهم سهام، یالیر ارزش اعالم -1-4- 4

  کشور کل 1392 سال بودجه نونقا) 27-7(، موضوع بند  کشور کل يدار خزانه

در راستاي اجراي این بند از قانون بودجه، عالوه بر ارسال یک نسخه تصویر از کلیه قراردادهاي 

 دار کل کشور جهت اعمال در حسابها واگذاري بابت رددیون دولت براي معاون محترم نظارت مالی و خزانه

؛ عملکرد مربوطه بطور مستمر در جلسات عملکرد صورتحساب و خزانه پرداخت و افتیدر يها حساب

داري  طع زمانی مختلف به خزانهاهمچنین عملکرد این بند براي مق. ماهانه ستاد بودجه نیز ارائه شده است

  .کل کشور گزارش شده است

  

 هاي واگذار شده و آزادسازي سهام هاي سرمایه پذیر و سایر شرکت وصول سود سهام عدالت از شرکت -4- 5-1

  ماده واحده ) 27-8(بند گذاري استانی، موضوع  سرمایه هاي شرکت به شده واگذار هاي شرکت

پذیر و واریز آن به خزانه،  هاي سرمایه در راستاي وصول سود سهام عدالت از شرکت 1392در سال 

قانون ) 48(هاي واگذار شده از طریق ماده  پیگیري وصول اقساط معوق سهام عدالت و سایر شرکت

 گذاري استانی سرمایه هاي شرکت به شده واگذار هاي شرکت عمومی و همچنین آزادسازي سهام محاسبات

دریافت شده است، اقداماتی به شرح ذیل صورت  استان هر به مربوط عدالت سهام اقساط که نسبتی به

  :پذیرفته است

  پذیر سبد سهام  سرمایههاي  از شرکت 1391تا  1386هاي مالی  میلیارد بابت سود سال 404،42مبلغ

میلیـارد ریـال مربـوط بـه      193،27از مبلغ یادشده، . عدالت وصول و به حساب خزانه واریز شده است

 .باشد هاي گذشته می و مابقی مربوط به سود معوق سال 1391سود سال مالی 

 ا عنایـت  اند؛ و ب پذیر سودهاي معوق خود را تسویه نکرده هاي سرمایه باتوجه به اینکه برخی شرکت

قـانون اساسـی کـه    ) 44(هـاي کلـی اصـل     شوراي عالی اجراي سیاست 20/11/1391به ابالغیه مورخ 

سازي را مکلف به دریافت سـود و اقسـاط مـرتبط بـا سـهام عـدالت نمـوده اسـت،          سازمان خصوصی

و هـاي پیگیـر ایـن کمیتـه      در این سازمان تشکیل و بـا تـالش   "کمیته وصول مطالبات"اي به نام  کمیته

نقداً و یـا بـه صـورت اسـناد     ) درصد 90حدود (همکاري سازمان امور مالیاتی، قسمت اعظم مطالبات 

 30میلیارد ریال اخذ گردیـده کـه ایـن مبلـغ      31،000به طوریکه حدود مبلغ . دریافتنی اخذ شده است
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مربوط ها  درصد از سود شرکت 10تاکنون بوده است و تنها  1385درصد کل مبلغ وصول شده از سال 

هـایی   سـازي بـا تکمیـل فـرم    به سهام عدالت باقی مانده است که براي دریافت آن، سازمان خصوصـی 

این امر منجر به افزایش مطالبـات  . کند تري را پیگیري می مخصوص سازمان امور مالیاتی اقدامات جدي

 .گردد پذیر می هاي سرمایه وصول شده از شرکت
  

 گـذاري اسـتانی بـه میـزان اقسـاط       سـرمایه  هـاي  شرکت به هشد واگذار هاي شرکت آزادسازي سهام

هاي کلـی اصـل    قانون اجراي سیاست) 34(ماده ) الف(وصول شده و به تناسب تخفیقات موضوع بند 

قانون اساسی، در دستور کار این سازمان قرار گرفته و به منظور فراهم شدن بستر آزادسازي سهام ) 44(

. گذاري استانی در بورس صورت پذیرفته اسـت  هاي سرمایه رکتعدالت اقدامات الزم جهت پذیرش ش

در ) ETF(گـذاري قابـل معاملـه    گذاري استانی به صندوق سـرمایه هاي سرمایه همچنین تبدیل شرکت

کل کشور پیشنهاد گردید که مورد تصویب قرار نگرفت و موضوع موکول بـه   1393الیحه بودجه سال 

گذاري اسـتانی، تعـداد    شرکت سرمایه 30باتوجه به این امر از . شد پیشنهاد مستقل در قالب ماده واحده

اند؛ امـا صـرفاً یـک شـرکت      گذاري نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده شرکت سرمایه 26

 .مورد پذیرش سازمان بورس قرار گرفته است

  

  اده واحده م) 27-10(بند در خصوص مفاد  ییو دارا يامور اقتصاد تکلیف وزارت -4- 5-1

  :باشد سازي نهاده است که شامل موارد زیر میبند مزبور تکالیف متعددي را بر عهده سازمان خصوصی

 دعـوت بـه    یمورد آگهـ ) 86( ، تعدادهاي قابل واگذاري درخصوص شرکت در مجامع عمومی بنگاه

  .تانجام شده اس ستهیو اقدامات با افتیدر یدرصد دولت 50 يسهام باال يدارا يها مجمع شرکت

  بـه اداره ثبـت    يقابـل واگـذار   يهـا  صدور مجوز ثبت صورت جلسات مجامع شرکتدرخصوص

 .ها، انجام شده است مورد مکاتبه با اداره ثبت شرکت )472(، يتجارریها و مؤسسات غ شرکت

 اي خریداران، الزم به ذکـر اسـت پـس از ابـالغ کلیـه قراردادهـ       به شده فروخته سهام پیرامون انتقال

هاي مادرتخصصی ذیـربط   پذیر، خریداران و شرکت هاي سرمایه قطعی واگذاري مکاتبات الزم با شرکت

پذیرد و خریـداران ذینفـع    سازي صورت می براي نقل و انتقال مالکیت سهام از سوي سازمان خصوصی

 .باشند مکلف به پیگیري می
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 زم بـه ذکـر اسـت پـس از     هاي واگـذار شـده، ال   درخصوص جایگزینی اعضاي هیأت مدیره شرکت

ها؛ جایگزینی اعضاي هیأت مـدیره، بنـا بـه تصـمیم خریـداران و در مجمـع عمـومی         واگذاري شرکت

  . گیرد ، صورت می)بدون حضور نمایندگان دولت(هاي مزبور  صاحبان سهام شرکت

  کل کشور، امر نظارت بایـد رأسـاً توسـط سـازمان      1392قانون بودجه سال ) 27-2(به موجب بند

 طریـق  از الزم يها کنترل اعمالبه ) 27-10(رغم تأکید بند  بنابراین علی. سازي صورت پذیردصوصیخ

فرابورس، باتوجه به اینکه سازمان مزبور ابزار الزم جهت ایـن نظـارت    و بهادار اوراق و بورس سازمان

 أخذ و يرجاریغ يها ییدارا فروش و دیخر اتیعمل بر الزم يهاکنترلرا بر عهده ندارد، امر نظارت و 

، رأسـاً توسـط سـازمان    اسـت  دولـت  قهیوث در آنها سهام از یبخش که شده واگذار يها بنگاه التیتسه

هاي واگذارشـده   اقدامات زیر درخصوص شرکت مدت نیا یط .سازي صورت پذیرفته استخصوصی

  : انجام یافته است

 .است شده صادرتغییر اساسنامه  مجوز) 9( -

  .است شده صادر تغییر سرمایه مجوز مورد) 14( -

 .است دهیگرد صادر ثابت ییدارا فروش مجوز مورد) 12( -

 .است شده صادر اعتبار شیگشا و دارانیخر نفع به یبانک نامه ضمانت و التیتسه اخذ مجوزمورد ) 51( - 

  يبازارهـا  در یردولتـ یغ یعمـوم  ينهادهـا  یتیمالک سهام اطالعات اخذ ستمیس ياجرادرخصوص 

هاي واگذاري، با درج متن ذیـل نسـبت بـه رعایـت      سازي در کلیه آگهیسازمان خصوصی، مختلف

قـانون اساسـی، بـه نهادهـاي عمـومی      ) 44(هـاي کلـی اصـل     قانون اجراي سیاسـت ) 6(مفاد ماده 

بدیهی است در صورت تجاوز از سقف مجاز، اقدام الزم بـه عمـل   . نمایدرسانی می غیردولتی اطالع

 .خواهد آمد

  

هاي تابعه و وابسته آنها که متقاضی خرید سهام  ت و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکتمؤسسا«

قانون اساسی ) 44(هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست) 6(گردند موضوع ماده  باشند متعهد می می

بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن . را رعایت نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند

  .»برعهده خریدار خواهد بود

مضافاً اینکه به تبع مورد فوق، در قراردادهاي واگذاري، تعهد الزم به شرح زیر از خریداران اخذ 

  :گردد می
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درصد سهم هر کاال و  40(انتقال گیرنده اقرار نموده و متعهد شد با رعایت سقف مجاز تملک سهام «

) 44(هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 6(ماده  ، مقرر در)یا خدمت بطور مستقیم و غیرمستقیم

  .»قانون اساسی، اقدام به خرید سهام نموده است

  

 فروش به 1392 سال پایان تا که  فارس خلیج پتروشیمی صنایع ) هلدینگ(مادرتخصصی  شرکت سهام فروش -4- 6-1

  ماده واحده) 27-12(است، موضوع بند  نرفته قطعی

 فارس خلیج پتروشیمی صنایع) هلدینگ(فارس  خلیج پتروشیمی صنایع بخشی از سهام 1392در سال 

میلیارد ریال  163،335(میلیارد ریال  173،458بود، به ارزش  نرفته قطعی فروش به 1391 سال پایان تا که 

واگذار شد و منابع وصول شده حاصل از این ) میلیارد ریال واگذاري تدریجی 10،123واگذاري بلوکی و 

  .خزانه واریز گردید 310502میلیارد ریال به حساب موضوع ردیف درآمدي  32،764به ارزش  واگذاري،

  

ماده ) 31(هاي دولتی، موضوع بند  واریز یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت - 7-1-4

  واحده

بط در قانون برنامه سازي به عنوان یک شرکت دولتی و در راستاي اجراي احکام مرت سازمان خصوصی

الزم . و در مقاطع زمانی مورد نظر اقدام نموده است 1392پنجم توسعه، نسبت به اجراي این حکم طی سال 

العاده سازمان مجمع عمومی فوق 12/08/1392به ذکر است با توجه به صورتجلسه بودجه اصالحی مورخ 

سود ابرازي سال %) 40(و چهل درصد  1392سازي نیز میزان یک دوازدهم مالیات عملکرد سال خصوصی

داده شد؛ که ) افزایش(میلیون ریال تغییر  820،100میلیون ریال و  410،050به ترتیب به مبالغ  1392

 1کل کشور هاي مبالغ قبلی به خزانه الحساب موضوعات مذکور نسبت به پرداختپرداخت الباقی علی

  .پرداخت شده است

  

  واگذارينظارت و ارزیابی پس از  -2-4

قانون ) 40(ماده ) ب(بند ) 4(موضوع جزء » نحوه نظارت پس از واگذاري«به موجب دستورالعمل 

توسط هیأت واگذاري  1389که در اردیبهشت ماه سال » قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل  اجراي سیاست«

ت مطلوب بر سازي در راستاي اعمال تخفیفات و جرایم و به منظور نظار تصویب شد، سازمان خصوصی

شوند، مسئول پیگیري و نظارت برحسن  هایی که سهام آنها به صورت کنترلی و یا مدیریتی واگذار می شرکت

  .باشد اجراي قراردادهاي فروش سهام می
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هاي واگذار شده و نظارت مستمر بر اجراي دقیق  پیگیري اجراي مفاد قراردادهاي فروش سهام شرکت 

غ سود فروش اقساطی، زمانبندي برنامه بازپرداخت اقساط و اعالم آزادسازي تعهدات خریداران، محاسبه مبل

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

  . باشد می

) 16(ماده ) 1(موضوع تبصره » مالیهاي مالی و غیر نحوه اعمال مشوق«همچنین به موجب دستورالعمل 

هاي  نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات به خریداران سهام کنترلی شرکت«و دستورالعمل 

توسط هیأت واگذاري مورد تصویب قرار گرفته است،  1388که در سال  ١قانون) 25(موضوع ماده » دولتی

دو نوبت و پس از سال از زمان واگذاري حداکثر طی  5در صورتیکه شرکت واگذار شده طی مدت حداکثر 

وري، گذاري جدید در همان شرکت، ارتقاي کارآیی و بهرهگذشت حداقل دو دوره مالی، اقدام به سرمایه

تواند از آوري و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه نماید، می تداوم تولید و ارتقاي سطح آن، ارتقاء فن

گذاران بـخش  بنابراین به منظور تشویق سرمایه. مایدهاي مذکور استفاده ن تخفیفات مندرج در دستورالعمل

سازي، این سازمان عملکرد  هاي واگذار شده و تحقق اهداف خصوصی خصوصی در اداره مطلوب شرکت

هاي واگذار شده را در دوره پس از واگذاري مورد ارزیابی قرار داده و در صورت بهبود  خریداران شرکت

براي خریداران را جهت تأیید و تصویب به مراجع ذیریط ارائه  هاي عملکرد، پیشنهاد تخفیف شاخص

  :باشد به شرح ذیل می 1392در این راستا خالصه عملکرد سازمان در سال . نماید می

  

ها پس از واگذاري و اعطاي تخفیفات به خریداران موفق در اداره امور  نظارت بر حسن عملکرد شرکت -1-2-4

  1392سال هاي و اگذار شده، در  شرکت

هـاي واگـذار شـده و تحقـق      بخش خصوصی در اداره مطلوب شـرکت  گذاران به منظور تشویق سرمایه

هـاي واگـذار شـده مـورد بررسـی و       عملکرد خریداران سهام در اداره امور شـرکت  ،سازي اهداف خصوصی

گیرد و در صورت اثبات اقدامات مؤثر و مثبت آنان در زمینـه حفـظ و یـا افـزایش اشـتغال،       سنجش قرار می

ن تطویل دوره بازپرداخت اقساط بـدو «وري، تخفیفاتی مشتمل بر  گذاري جدید و ارتقاء کارآئی و بهره سرمایه

که ایـن خـود    ٢شود ، به خریداران اعطاء می»کاهش سود فروش اقساطی«و یا » احتساب سود فروش اقساطی

                                                
باشد مطابق  قانون اساسی می) 44(غ قانون اصل هاي دولتی که قرارداد فروش سهام آنها قبل از ابال اعطاي تخفیف به خریداران سهام شرکت -1

  . پذیرد ه، تنفیذي در قانون برنامـه چهارم توسعـه، صورت میقانون برنامه سوم توسعـ) 14(ماده » و«نامه اجرایی بند  آئین) 9(ماده 

هاي کلی  قانون اجراي سیاست) 16(ماده ) 1(موضوع تبصره » هاي مالی و  یا غیرمالی نحوه اعمال مشوق«دستور العمل ) 7(براساس ماده  - ٢

قانون اساسی به تصویب رسیده ) 44(هاي کلی اصل  توسط شوراي عالی اجراي سیاست 18/01/1388قانون اساسی که در تاریخ ) 44(اصل 
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سازي در جهت افزایش سطح عمومی اشـتغال، افـزایش کـارآئی و     هاي تشویقی سازمان خصوصی از سیاست

ت مسـتلزم  بررسی شمول تخفیف بـراي هـر شـرک   . باشد وري و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی می بهره

هاي مـالی و تطبیـق آن بـا دفـاتر      بررسی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، بررسی صورت

حسابداري شرکت، تعیین سطح واقعی اشتغال شرکت قبـل و بعـد از واگـذاري و بعضـاً بازدیـد مـوردي از       

عامل این سازمان و شرکت و نهایتاً طرح موضوع در کارگروه تخفیفات و تهیه گزارش جهت طرح در هیأت 

از تخفیفات قانونی برخوردار گردید و محاسبه  »سیمان زابل«شرکت  1392در سال . باشد هیأت واگذاري می

  .نیز صورت گرفته است »تاکا -ادوات کشاورزي اراك«تخفیفات خریداران شرکت 

  

  1392هاي واگذار شده، در سال  اي از شرکت انجام بازدیدهاي دوره -2-2-4

هاي واگـذار   اي توسط بازرسان ویژه از شرکت اي اجراي وظایف نظارتی، انجام بازدیدهاي دورهدر راست

شده به منظور بررسی وضعیت شرکت پس از واگذاري و حصول اطمینان از تداوم و رشد فعالیت شـرکت و  

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

  . شود سازي انجام می صیخصو

هاي واگذارشده و موارد نظارتی،  الزم به ذکر است باتوجه به افزایش تعداد شرکتهمچنین 

اجراي «قانون ) 40(ماده ) ب(بند ) 4(موضوع جزء » نحوه نظارت پس از واگذاري«دستورالعمل 

ن نظارت بر که براساس آ ؛تصویب شد 1389در سال » قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل  سیاست

این  در. هاي واگذار شده با استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی بعنوان ناظر ویژه، صورت گرفت شرکت

با مؤسسات  يانتخاب و قرارداد همکار ی و مدیریتیشرکت کنترل 143، تعداد 1392سال  راستا در

کلیه از  ژهیگزارش حسابرسان و یدوره مورد بررس یالزم به ذکر است ط. منعقد شده است یرسبحسا

پیرامون شاخص هایی  هاي واگذار شده گزارش انجام بازرسی ویژه از شرکت شده است و افتیدر ها شرکت

 اجاره، توثیق و ترهین اموال و دارایی هاي ثابت، خرید و فروش دارایی هاي ثابت، تغییرات :از جمله

                                                                                                                                                  
درخصوص (و طی دوره تقسیط ) هاي نقدي درخصوص واگذاري(سال پس از واگذاري  5هاي مالی این دستورالعمل طی مدت  است، مشوق

تخفیفات ضروري دوره مالی، براي درخواست برخورداري از  2نوبت و پس از گذشت حداقل  2، حداکثر در )هاي نقد و اقساط واگذاري

العمل مذکور، هیچ شرکتی و دستور) 1387تیر ماه سال (ساسی قانون ا) 44(هاي کلی اصل  است که از زمان تاریخ ابالغ قانون اجراي سیاست

 هاي تخفیفات به خریداران شرکت ها پس از واگذاري و اعطاي بنابراین نظارت بر حسن عملکرد شرکت. تاکنون مشمول این ماده نشده است

قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذي در قانون برنامه ) 14(ماده » و«نامه بند  آئین) 9(اگذار شده تا قبل از تاریخ ابالغ قانون، در چارچوب ماده و

  .هیأت واگذاري صورت پذیرفته است 5/2/1385چهارم توسعه ودستورالعمل تخفیفات فروش سهام مصوب 
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، تعویق بیش از دو ماه در پرداخت حقوق وضوع اساسنامهخارج از م فعالیت، اخذ وام و تسهیالت، اساسنامه

در  و هیأت واگذاري سازماناین به هیأت عامل  جهت ارائه ، جمعبندي وکاهش تعداد کارکنانو  و دستمزد

  .دستور کار این سازمان قرار دارد

  

 1392قراردادهاي جدید منعقد شده در سال  - 3-2-4

قراردادهاي . باشند صورت فروش اقساطی و یا نقدي می قراردادهاي واگذاري به طور کلی به دو

شوند که قسمتی از ثمن معامله به صورت نقد و قسمتی دیگر به  هایی منعقد می اقساطی براي واگذاري

ها مشمول نظارت  صورت اقساطی و با احتساب سود فروش اقساطی دریافت خواهد شد، این قبیل واگذاري

قرارداد  19، 1392در سال . ١باشند هاي دیگر می نظور ارائه تخفیف یا مشوقو همچنین ارزیابی عملکرد به م

شوند که تمام ثمن معامله به  هایی منعقد می قراردادهاي نقدي براي واگذاري. اقساطی منعقد گردیده است

  . قرارداد در قالب فروش نقدي منعقد شده است 3در سال مذکور تعداد . صورت نقد دریافت خواهد شد

  

 1392هاي مورد واگذاري، در سال  مجوز کتبی ارائه شده براي افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت -2-4- 4

قراردادهاي فروش اقساطی، خریدار تا زمانی که بدهی ) 9(ذیل ماده ) 1(تبصره » الف«به موجب بند 

رکت مورد واگذاري سازي به طور کامل تسویه ننموده باشد، حق تغییر سرمایه ش خود را با سازمان خصوصی

را بدون اخذ مجوز کتبی سازمان ندارد و صدور مجوز کاهش سرمایه صرفاً از طریق کاهش ارزش اسمی 

سهام و صدور مجوز افزایش سرمایه نیز مشروط به توثیق سهام افزایش یافته به تبع سهام اولیه مقدور 

مجوز افزایش  15 و افتیدر هیسرما رییدرخواست تغ) 22(و در اجراي این بند،  1392در سال . باشد می

  . اي صادر نشده است همچنین در سال مذکور هیچ مجوز کاهش سرمایه. سرمایه صادر شده است

  

 1392هاي مورد واگذاري، در سال  مجوزهاي کتبی ارائه شده براي استمهال اقساط شرکت - 5-2-4

طۀ مشـکالت عدیـده و لـزوم    هـا کـه بـه واسـ     به منظور همراهی با برخی از خریـداران سـهام شـرکت   

گذاري و تزریق وجوه مالی در شرکت مورد خریداري، قادر بـه تأدیـه برخـی از اقسـاط بـه موجـب        سرمایه

قرارداد نباشند، حداکثر دو قسط از اقساط قرارداد و هریک به مـدت حـداکثر یـک سـال بـا احتسـاب سـود        

چک معـوض و بـا تصـویب هیـأت عامـل      فروش اقساطی دورة استمهال و با درخواست خریدار با دریافت 

                                                
قالب طرح توزیع سهام عدالت و  مورد نظارت و ارزیابی بوده اند، به استثناي قراردادهاي فروش سهام در 1391قراردادهاي واگذاري که در سال  -  ١

  .باشند دیون میرد
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مجوز اسـتمهال   63تعداد  1392شود؛ که در سال  سازمان و یا ریاست هیأت عامل حسب مورد، استمهال می

  . صادر شده است

  

 1392هاي مورد واگذاري، در سال  مجوز کتبی تغییر مفاد اساسنامه شرکت -6-2-4

قراردادهاي فروش اقساطی، خریدار تا زمانی که بدهی ) 9(ذیل ماده ) 1(تبصره » الف«به موجب بند 

سازي به طور کامل تسویه ننموده باشد، حق تغییر مفاد اساسنامه شرکت مورد  خود را با سازمان خصوصی

درخواست  مورد )21(در اجراي این بند  ،1392در سال . واگذاري را بدون اخذ مجوز کتبی سازمان ندارد

مورد از تغییرات اساسنامه مربوط به بند سرمایه » 15«( مجوز صادر شده است) 18(و  یاساسنامه بررس رییتغ

   .)باشد شرکت می

  

 1392هاي مورد واگذاري، در سال  هاي ثابت شرکت مجوز کتبی فروش اموال و دارایی -4- 7-2

ادهاي فروش اقساطی، خریدار تا زمانی که بدهی قرارد) 9(ذیل ماده ) 1(تبصره » ب«به موجب بند 

هاي ثابت  سازي به طور کامل تسویه ننموده باشد، حق فروش اموال و دارایی خود را با سازمان خصوصی

شرکت مورد واگذاري را بدون اخذ مجوز کتبی سازمان ندارد و صدور مجوز نیز مشروط به خرید دارایی 

 13در اجراي این بند  1392در سال . باشد ارایی فروش رفته، میثابت حداقل معادل قیمت کارشناسی د

  .مجوز فروش اموال صادر شده است

  

  اتمام قرارداد و تسویه حساب کامل در سررسید یا قبل از سررسید -2-4- 8

مطابق قراردادهاي فروش اقساطی سهام، اقساط از خریداران وصول و در صورت تسویه کامل و نهایی 

نامه  داران، سهام در وثیقه، اسناد معتبر تضمینی دریافتی از خریداران مانند سفته و ضمانتمانده بدهی خری

همچنین وکالتنامه بالعزل محضري تفویض شده از جانب . گیرد بانکی از وثیقه آزاد و در اختیار آنان قرار می

در . گردد ي اعتبار است، ابطال میخریداران در ارتباط با معامله سهام که تا پایان قرارداد و تسویه اقساط دارا

مورد از قراردادهاي فروش اقساطی تنظیمی با خریداران به لحاظ  32تعداد  1392این خصوص در سال 

   .پرداخت اقساط در سررسید و یا واریز دفعتاً واحده و یکجاي اقساط سررسید نشده، خاتمه پذیرفته است
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   1392آزادسازي بخشی از سهام، در سال -4- 2- 9

» نظام اقساطی واگذاري و نحوه دریافت بهاي حقوق قابل واگذاري«نامه  آئین) 6(ماده ) 1(مطابق بند 

، در صورتی »قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل  اجراي سیاست«قانون ) 40(ماده ) الف(بند ) 2(موضوع جزء 

له قرارداد، توثیق مورد معامله، نامه از جمله مباد که خریدار یا خریداران اقدامات الزم به موجب این آیین

وثیقه شده را بعد از  "مورد معامله"نامه رسمی را انجام داده و آزادسازي بخشی از  ها و وکالت تسلیم تضمین

سازي مکلف است نسبت پرداخت ثمن نقدي معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند، سازمان خصوصی

انی که معادل بهاي آن بر مبناي روز واگذاري توسط خریدار یا حداکثر به میز "مورد معامله"سازي به آزاد

 1392مورد آزادسازي سهام در سال  12در این ارتباط تعداد . 1خریداران پرداخت شده است، اقدام نماید

  .الزم به ذکر است. انجام شده است

  

  1392اقساط خریداران، در سال نظارت برحسن ایفاي تعهدات، پرداخت اقساط و محاسبات جرایم تأخیر  -10-2-4

قانون برنامه ) 9(قانون برنامه سوم توسعه، مورد تنفیذ در ماده ) 17(عمل موضوع ماده المطابق دستور

قانون ) 44(اصل  یکل يها استیس ياجرا«قانون ) 40(ماده ) الف(بند ) 2(چهارم توسعه و دستورالعمل جزء 

با خریداران، بر روند بازپرداخت اقساط کلیه قراردادهاي  منعقده يدرخصوص نظارت بر قراردادها» اساسی

پذیرد تا اقساط قراردادها در سررسید مقرر وصول  فروش اقساطی سهام، نظارت کامل و مستمر صورت می

سازي با نظارت مستمر بر پرداخت اقساط خریداران سهام اقساطی، ضمن پیگیري  سازمان خصوصی. گردند

طی . نماید اقساط معوق را به صورت ماهیانه به مراجع ذیربط ارسال می وصول اقساط، گزارش وضعیت

که باتوجه به  شدمیاخذ  ستیبا یشده م دیسررس طبابت وصول اقسا الیر اردیلیم 52,805مبلغ  1392سال 

 الیر اردیلیم 12,764 مبلغ نیهمچن. تهاتر شدل یا وصو الیر اردیلیم 44,760مبلغ  افته،یانجام  يهايریگیپ

 الیر اردیلیم 9,744بلغ مدوره مذکور  یکه طشد  میوصول  ستیاب یبابت اقساط معوق از سنوات قبل م زین

  . گردید وصول

  

  

                                                
  .شود سود فروش اقساطی پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی -  1
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انجام اقدامات حقوقی و قضایی و یا اقدام به فروش مجدد سهام واگذار شده در مورد خریداران متخلف، در  -11-2-4

  1392سال 

اقساطی واگذاري، در صورت عدم پرداخت چهار قسط ناشی از واگذاري نامه نظام  آئین) 7(مطابق ماده 

تواند نسبت به تأمین و وصول آن  سازي می توسط خریدار یا خریداران، سازمان خصوصی» مورد معامله«

در این گونه موارد ضمن اقدام حقوقی و قضایی . باتوجه به وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید

، تعداد 1392در سال . گیرد داران متخلف، فروش سهام در وثیقه نیز در دستور کار سازمان قرار میعلیه خری

 ،یدگیو رس يقرارداد واگذار يو اجرا ریتعب ر،یاز تفس یناش نیمتعامل نیماب یف يمورد اختالف و دعاو 72

در امر  ها میاز تصم کیاز هر  یو حقوق یقیاشخاص حق تیدر مورد شکا میاظهار نظر و اتخاذ تصم

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

 :ذیل انجام شده است

 5  قانون اجراي ) 30(مورد دعوي درخصوص مطالبات معوق؛ در هیأت داوري موضوع ماده

  .مطرح و در حال رسیدگی بوده استقانون اساسی، توسط این سازمان ) 44(هاي کلی اصل  سیاست

 6  مورد دعوي درخصوص قراردادهاي واگذاري؛ در هیأت داوري، علیه این سازمان مطرح و پس

  .از رسیدگی پاسخ آنها طی لوایح تقدیمی ارسال شد

 54 هاي مورد واگذاري علیه سازمان در شعب مختلف دیوان  مورد دعوي از سوي کارکنان شرکت

  .شده است که پاسخ کلیه دعاوي مطروحه ارسال شده استعدالت اداري اقامه 

 4  مورد دعوي نیز علیه سازمان در دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده و در حال رسیدگی

  .بوده است

 2  مورد از خریداران در هیأت داوري بورس در ارتباط با قراردادهاي واگذاري علیه سازمان متبوع

  .اند شکایت نموده

  مورد از استعالمات حقوقی داخل و خارج سازمان صورت گرفته است 10پاسخ به.  

 142  تشکیل و کارشناسان این سازمان در جلسات یاد خارج از سازمان مرتبط با  موضوع جلسه

 .اند شرکت نمودهشده 
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  اي هیأت واگذاري انجام وظایف دبیرخانه - 3-4

هاي کارشناسی براي طرح در  گزارشمسئولیت تهیه  1392دبیرخانه هیأت واگذاري در سال 

هاي هیأت و تهیه و ارسال دعوتنامه و صورتجلسات را بر عهده داشته است؛ که در همین راستا در  نشست

  :جلسه هیأت واگذاري در این جلسات درخصوص مواردي همچون 22سال مذکور زمینه برگزاري 

 ذاري از طریـق بـورس، مزایـده،    هاي قابل واگـ  تصویب قیمت پایه، درصد و شیوه واگذاري شرکت

 فرابورس، مذاکره و رد دیون،

 ها بابت قابل واگذاري در قالب طرح توزیع سهام عدالت تصویب قیمت شرکت 

 هاي قابل واگذاري دربرگیرنده میزان، روش و برنامه زمانبندي، تصویب فهرست شرکت 

 اري،پیشنهاد تغییر روش واگذاري و اصالح قیمت و میزان سهام قابل واگذ 

 ها، هاي موجود در لیست واگذاري تصویب انحالل برخی شرکت 

   هـاي قابـل    هـا از فهرسـت شـرکت    موافقت با اصالح نام، اساسنامه و خروج نام برخـی از شـرکت

 واگذاري،

 هاي مرتبط با فرآیند واگذاري و غیره، اتخـاذ   ها و دستورالعمل نامه تصویب و یا اصالح ضوابط، آیین

 .تصمیم به عمل آمد

  آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازي -4-4

آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازي به عنوان یکی از سیاستهاي مهم اقتصادي صورت  1392در سال 

 سازي پس از ارائه گزارش تهیه شده توسط این سازمان درخصوص آسیب شناسی فرآیند خصوصی. گرفت

ذه، پیش نویس و با عنایت به تصمیمیات متخهاي پیش روي آن به هیأت محترم دولت  و رفع موانع و چالش

سیاست دولت در راستاي تقویت و تسهیل «مصوبه هیأت محترم وزیران با عنوان  سیاست دولت در قالب

هاي مزبور جهت طی مراحل تصویب تقدیم وزیر  جهت مقابله با چالش» سازي و تحقق واقعی آن خصوصی

  .محترم امور اقتصادي و دارایی ارائه شد

  تعیین تکلیف مصوبات هیأت وزیران پیرامون رد دیون دولت -5-4

، تعیین تکلیف آن 1392سازي در  سال  از جمله اقدامات اصلی انجام یافته توسط سازمان خصوصی

هاي گذشته بوده است که بنا به دالیل  دسته از مصوبات هیأت وزیران پیرامون رد دیون دولت در سال
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براي . نشده و یا اجراي آنها در قالب قرارداد جمعی، قطعیت نیافته استاجرایی  هاي اخیرمختلف طی سال

، 1392این منظور ضمن حداکثر تالش براي قطعی نمودن برخی از قراردادهاي جمعی در نیمه دوم سال 

فهرست مصوباتی که به طور کامل اجرایی نشده است، احصاء و پیشنهاد لغو و یا تعیین تکلیف این 

  .جمهور شده است نویس مصوبه هیأت محترم وزیران، تقدیم معاون اول محترم رئیس پیشمصوبات در قالب 

 سازي تعریف و اجراي مطالعات پژوهشی درخصوص موضوعات مرتبط با خصوصی -6-4

 1392براي سال  یپژوهش تیعنوان اولو 3، 1391در سال  صورت گرفته يها یازسنجیباتوجه به ن

آنها از  یفراخوان عموم ،يجمهور استیر يو فناور یمعاونت علم هیدییکه پس از اخذ تأ دیگرد نییتع

در این خصوص  .رفتیصورت پذ یقاتیسازمان و مکاتبه با دانشگاهها و مؤسسات تحق تیسا قیطر

 :اقدامات به شرح زیر نیز انجام شده است

 پـس از  قرار گرفت؛ که  یو مورد بررس افتیدر ینامه پژوهش طرح 13شده  ادی يها تیاولو رامونیپ

به دلیل اشـکاالت وارده هـیچ یـک     ،سی در جلسات کمیته تخصصی و شوراي طرح هاي کاربرديربر

 1.مورد تأیید این سازمان قرار نگرفت

  گیـري   جلسـه کمیتـه تخصصـی نیـز جهـت تصـمیم       2هاي کاربردي و  جلسه شوراي طرح 7تعداد

 .گردیدمذکور تشکیل  هاي مربوط به سال ها و پروپزال درخصوص اولویت

  نظارت به عمل آمد 1391طرح پژوهشی مربوط به سال  3درخصوص انجام. 

 سـایت   سازي از طریـق وب  هاي دانشجویی مرتبط با خصوصی نامه فراخوان عمومی حمایت از پایان

 .نامه مرتبط دریافت و مورد بررسی قرار گرفت پایان 8سازمان اعالم شد و در این راستا تعداد 

  

هاي پژوهشـی سـازمان    طرحمیلیون ریال جهت اجراي  3،863، مبلغ 1392سال  زم به ذکر است درال  

هزینه  از مبلغ یاد شده میلیون ریال 764ي، در نظر گرفته شد که طی دوره مورد بررسی، میزانساز یخصوص

   .شده است

                                                
، در سال 1391البته الزم به ذکر است انعقاد یک مورد قرارداد انجام طرح پژوهشی و یک مورد قرارداد نظارت بر انجام طرح مذکور مربوط به سال  -  1

  . صورت گرفته است 1392
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 انتشار مقاله و  گزارش -7-4

سازي به شرح  ها و موضوعات مرتبط با خصوصی پژوهشرسانی  اقدامات انجام یافته در زمینه اطالع

 :باشد زیر می

 سازي که دربرگیرنده کتب فارسی و التـین،   تکمیل و بروزرسانی کتابخانه فیزیکی سازمان خصوصی

نامه، گزارشـات عملکـرد، بـولتن، مقـاالت فارسـی و التـین،        نامه، پایان نامه، ویژه سالنامه، ماهنامه، هفته

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

 پذیر نمودن دسترسی  سازي به منظور امکان تکمیل و بروزرسانی کتابخانه دیجیتال سازمان خصوصی

 1سازي هاي مرتبط با خصوصی نامه کاربران به کتب، مقاالت و پایان

 هـاي ایـن    هـا و برنامـه   هـا، سیاسـت   سازي مشتمل بر چالش تهیه گزارش تحلیلی سازمان خصوصی

 سازمان

  اقدامات کوتاه مدت به منظور بهبود معیشت خانوارها«تهیه گزارش« 

 سازي و بهبود فضاي کسب و کار در ایران خصوصی«گزارش  تهیه« 

  سازي و پیشنهادات اصالحی آن و طرح در هیأت دولت بررسی وضعیت خصوصی«تهیه گزارش« 

 ي توانمندسازي بخش خصوصیاقدامات انجام یافته در راستا«تفصیلی  تهیه گزارش« 

  سـازي  خصوصـی  پیرامـون  »قانون مبارزه بـا پولشـویی  «مرتبط با  دستورالعمل) 5(تهیه پیش نویس 

 جهت تصویب نهایی در مرکز اطالعات مالی مبارزه با پولشویی

 قـانون  ) 44(هـاي کلـی اصـل     هاي قانون اجراي سیاست تهیه گزارشات شش ماهه از مواد و تبصره

 اساسی

  واگذار شـده   گزارش عملکرد سازمان شامل آمارهاي اساسی، عملکرد آمارهاي سهام ترجیحیتهیه

 و تحقق اهداف درآمدي

 سازي و تحقق واقعی آن تقویت و تسهیل خصوصی«نامه  نویس تصویب تهیه پیش« 

 جمهور با مردم گفتگوي رئیس«اي  تهیه گزارشات عملکرد نوبه« 

  سازي روزه وزارت متبوع در سازمان خصوصی 100هاي  پیشرفت برنامه«تهیه گزارش« 

                                                
 80فصلنامه،  67مقاله،  26پایان نامه،  52کتاب التین،  36کتاب فارسی،  258محتواي کتابخانه فیزیکی سازمان خصوصی سازي شامل  1392تا پایان سال  -  1

طرح پژوهشی و یک پایان نامه مرتبط با  15مقاله،  40کتاب فارسی،  82ویژه نامه و محتواي کتابخانه دیجیتال این سازمان شامل  58هفته نامه و  18ماهنامه، 

   .خصوصی سازي بوده است
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 سازي تهیه گزارش عملکرد هشت ساله دولت در حوزه خصوصی 

 سازي در دولتهاي نهم و دهم تهیه گزارش عملکرد مقایسه خصوصی 

  اي اجراي طـرح توزیـع سـهام    سازي و نگاهی به پیامدها و دستاورده روند خصوصی«تهیه گزارش

 »عدالت

  سازي به زبان انگلیسی جهت ارائه در نشسـت مشـترك بـا     سازمان خصوصیتهیه گزارش عملکرد

 المللی صندوق پول کارشناسان صندوق بین

  شفاف سازي آمار و اطالعات مربوط به خصوصی سازي -8-4

سازي در راستاي دیدگاه  با هدف ایجاد شفافیت در اطالعات و آمار مرتبط با فعالیت سازمان خصوصی

ماهه اول سال  6تا پایان  1380هاي این سازمان از ابتداي سال  کلیه آمار واگذاريدولت محترم یازدهم؛ 

هاي  مجدداً و با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت و پس از حذف آمار غیرقطعی مربوط به تخصیص 1392

  . رسانی گردید ها شفاف و اطالع انجام یافته بابت رد دیون دولت و سهام عدالت؛ آمار واگذاري

  سازي یجاد سیستم جامع آماري سازمان خصوصیا -9-4

هاي آماري مختلف، امکان دریافت  به منظور تجمیع داده هاي آماري جهت پاسخگویی به درخواست

در دستور جامع آماري گزارشات مدیریتی، طراحی و راه اندازي سیستم جامع آماري، ایجاد پایگاه متمرکز 

به شرح زیر  1392دامات صورت پذیرفته در این خصوص تا پایان سال اق. کار این سازمان قرار گرفته است

  :می باشد

      طراحی نظام جامع آماري سازمان، احصاء متغیرهاي آماري مربوط به دفـاتر مختلـف و پیگیـري تـا

 .تصویب آن در هیأت عامل سازمان

   سـازمان   برگزاري جلسات متعدد درون سازمانی، احصاء و رفع نواقص سیستم نظام جـامع آمـاري

  .خصوصی سازي در مراحل مختلف

  هـاي گزارشـگیري مختلـف از جملـه گزارشـات مـرتبط بـا رد دیـون و          طراحی و تهیه چـارچوب

  . برداري کاربران سیستم ها و قراردادن آنها بر روي سیستم نظام جامع آماري به منظور بهره واگذاري
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 اري و خریداران آنها به منظـور  هاي مشمول واگذ طراحی گزارش بر اساس اطالعات هویتی شرکت

قرارگرفتن بر روي سیستم نظام جامع آمـاري و انتقـال اطالعـات مـرتبط بـا آن بـه سیسـتم یکپارچـه         

  .اقتصادي وزارت متبوع

 ها با سیسـتم نظـام جـامع آمـاري و برگـزاري جلسـات مختلـف درون         ادغام سیستم آمار واگذاري

هـاي آمـاري موجـود در     کپارچه نمودن سـایر سیسـتم  سازمانی به منظور رفع موانع موجود در جهت ی

  .سازمان خصوصی سازي با سیستم نظام جامع آماري، از جمله سیستم نظارت و ارزیابی

 هاي آماري به صورت مستمر آوري و به روزرسانی اقالم و داده جمع  

 هاي خام آماري به صورت مستمر ویرایش، پاالیش و پردازش داده   

  هاي واگـذار شـده و در حـال واگـذاري در      به منظور تبیین وضعیت شرکتمقرر گردید کارگروهی

 .سازمان تشکیل شود

 

  هایدر انجام واگذار تیشفافارتقاء و  یرسان اطالع - 10-4

هاي کلی اصل  اجراي سیاست«ها در اجراي قانون  رسانی و شفافیت در امر واگذاري به منظور اطالع

سازي، نمایندگان شرکت کل سازمان خصوصیرسانی متشکل از رئیس ، کمیته اطالع»قانون اساسی) 44(

بورس و اوراق بهادار تهران، مدیران مسئول مطبوعات، سازمان صدا و سیما، اتاق تعاون مرکزي، اتاق 

در این  1392پیرو جلسه برگزار شده در سال . بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل گردیده است

 :قرار گرفت دید تأکمور لیموارد ذخصوص، 

 تبلیغـاتی در امـر   –فرهنگـی « جهت اصالح دستورالعمل موضوع نظامنامه یکارگروه تخصص لیتشک

 »ها واگذاري

 در حال اجرا يها يواگذار نهیدر زم يو بسترساز يساز فرهنگ 

 واگذارشده يواحدها یابیارز يها شاخص یموضوع و معرف فیتعر 

 رانیدر ا يساز یامر خصوص یشناس بیآس 

 و امکانـات در   یشده بـا اسـتفاده از منـابع مـال     يزیر صورت برنامهه ب يساز و فرهنگ یرسان اطالع

  :باشد ؛ که اقدامات انجام شده در این راستا به شرح موارد زیر میتهیکم يسازمان و اعضا اریاخت

 دهیگز کیو درج نسخه الکترون تالیجیو د یمتن يهارسانه نگیتوریمون قیبولتن روزانه از طر هیته -

  سازي خصوصی سازمان تیسا وب يمطبوعات بر رو
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رسمی  تیسا در وببار و درج آن  کیروز  15گزارش عملکرد آمار سازمان هر  یروزرسان به -

  سازيسازمان خصوصی

 هـاي ایـران، جـام جـم،      هاي کثیراالنتشار نظیر روزنامـه  هاي واگذاري سهام در روزنامهپخش آگهی

 دنیاي اقتصاد، جمهوري اسالمی، کیهان و همشهري

 سایت سازمان و هاي فارسی، التین و عربی وب روزرسانی بخش توسعه، تکمیل و به 

 ها اندازي سیستم یکپارچه اطالعات شرکت راه. 

 

  يقابل واگذار يبنگاهها یابیبازاراقدامات انجام یافته در زمینه  -11-4

مشـمول   يهـا  بنگـاه  یابیـ و بازار یمـال  يهـا  صورت دییتأ ،يبند طبقه نحوه«نامه  در راستاي اجراي آیین

و همچنـین اجـراي   » قانون اساسـی  )44(اصل  هاي کلی اجراي سیاست« قانون) 17(موضوع ماده  »يواگذار

در زمینه بازاریابی داخلی و خـارجی عبارتنـد    افتهیدوره مورد نظر اقدامات انجام  یطمزبور قانون ) 20(ماده 

  :از

  سازماناین  تیساوب در و  شده نییتع يها در روزنامه يواگذار يهایآگه هیکلانتشار 

 در قسـمت اطالعـات امـور     يمصوب واگـذار  يها مستندات شرکت ریو سا یمال هايدرج صورت

 ی باشدقابل دسترس انیمتقاض يبراسازي بطوریکه  خصوصیسازمان  تیسا ي وبها شرکت

 مایاز صدا و س هايواگذارمربوط  یپخش آگه 

 هاي دولتی سهام شرکت انیمتقاض يبرا دینامه بازد یفقره معرف 36 صدور 

  هـاي قابـل واگـذاري     ، پس از تصویب اسـامی شـرکت  مرتبط یبخش خصوص يها با تشکلمکاتبه

 توسط هیأت واگذاري

 گـذاري   هاي در حال واگذاري که پتانسیل جـذب سـرمایه   احصاء و ترجمه خالصه وضعیت شرکت

ایـران  .ا.هـاي اقتصـادي ج  رسانی به نمایندگیبه امور خارجه به منظور اطالعل ارساو رجی را دارند؛ خا

 خانه مربوطهوزارتدر خارج از کشور از طریق 

 رسـانی  قـراردادن آن در پایگـاه اطـالع    ،هاي منتخب به زبان انگلیسی ترجمه آگهی واگذاري شرکت

هایی که سهام آنها بـه   و ارسال آگهی ترجمه شده شرکت المللیانگلیسی سازمان به منظور بازاریابی بین

هاي ایـران در خـارج    شوند به همراه اطالعات مالی آنها براي سفارتخانهدرصد واگذار می 100صورت 

 از کشور
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  هـاي اقتصـادي و فنـی ایـران درخصـوص بازاریـابی        گـذاري و کمـک   همکاري با سازمان سـرمایه

هـاي مـالی    المللـی، از جملـه ترجمـه و ارسـال صـورت     سـطح بـین  هاي مشمول واگـذاري در   شرکت

-هـاي سـرمایه   گـذاران و شـرکت  رسانی به سرمایه هاي منتخب به سازمان مزبور به منظور اطالع شرکت

 گذاري خارجی

  به محـض وصـول درخواسـت    سازي؛ سازمان خصوصیدر  متقاضیان خرید یبانک اطالعاتتشکیل

و در  رهیـ مشخصات درخواست کننـده در فایـل مزبـور ذخ    ،يرشرکت مشمول واگذا کیسهام  دیخر

 صـورت  یرساناز طرق مختلف به متقاضی اطالع ربط،یشرکت توسط مراجع ذ يواگذار بیموعد تصو

 .ردیگ یم

  ـ بازار نـد یدر فرآ هیسرما نیتأم يها همچون شرکتی و حقوق یقیاستفاده از توان اشخاص حق ی ابی

جهـت تعهـد    هیسـرما  نیتأم يها ها و شرکت استفاده از خدمات بانک«دستورالعمل  موضوع در راستاي

هـاي   گذاري، تأمین سرمایه و اتـاق هاي کارگزاري، سرمایه از طریق انجام مکاتبه با شرکت »یسینورهیپذ

 هیـ کل يبـالقوه بـرا   انرسـانی بـه متقاضـی    ها به منظور اطـالع  بازرگانی و صنایع و معادن در سطح استان

برگـزاري جلسـات حضـوري بـا مـدیران عامـل تعـدادي از        و  )شـرکت  170(شده  یآگه يها شرکت

هـاي مشـمول    هاي کارگزاري و تأمین سرمایه به منظور تعامل بیشـتر جهـت بازاریـابی شـرکت     شرکت

 واگذاري

 هاي مشـمول واگـذاري    شرکت از بین شرکت 30هاي دهگانه و بازاریابی و انتخاب  تعیین استراتژي

 گذاران خارجی و ترجمه اطالعات مربوط به آنها به زبان انگلیسی  معرفی به سرمایهجهت 

  

، الزم به ذکر است ها يواگذار يبرا یخارج یجذب منابع مالهاي مذکور درخصوص  رغم تالش علی

گذاري خارجی اتفاق نیفتاده است و باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادي موجود در کشور جذب سرمایه

   .هاي مشمول واگذاري به خریدار خارجی واگذار نگردیده است هیچکدام از شرکت
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  سازي و ارائه پیشنهاد در این زمینهنقاط قوت و ضعف فراروي خصوصی  -5

همـراه بـا نقـاط     کشـورها  ریسا يسازیخصوص برنامه مانند ما کشور در يسازیخصوص برنامه ياجرا

هاي اصلی  گیري از نقاط قوت و تالش جهت رفع نقاط ضعف از اولویت بهره. باشد قوت و ضعف همراه می

  . باشد این سازمان می

هـاي   اجـراي سیاسـت  «سازي حاصل از اجراي قانون  ترین نقاط قوت و ضعف فراروي خصوصی عمده

  :گردد بندي می ، به شرح ذیل دسته1392در سال » قانون اساسی) 44(کلی اصل 

  

  نقاط قوت -1-5

 هـاي دولتـی،    ، پس از واگـذاري سـهام شـرکت   )44(کالیف قانونی معین در قانون اصل باتوجه به ت

اي دولـت  ه گري شود؛ تصدي هاي اقتصادي تسریع و تسهیل می امکان ورود بخش غیردولتی در فعالیت

این امـر هـم سـو بـا اهـداف      . یابد هاي اقتصادي کاهش یافته و مشارکت عمومی توسعه می در فعالیت

گسـترش مالکیـت در سـطح    «باشد نظیر  قانون اساسی می 44هاي کلی اصل  غیه سیاستمندرج در ابال

 . »هاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزایش سهم بخش«و » عموم مردم

 باشـد،   هاي دولتی صرفاًً تأمین بودجه عمومی کشور نمی از آنجائیکه هدف از واگذاري سهام شرکت

ـ   ه بخـش خصوصـی افـزایش یابـد، از نقـش مسـتقیم دولـت در        لذا هرچه ارزش سهام واگذار شـده ب

هـاي   هاي اقتصادي کاسته شده، رقابت و کارآیی در مـدیریت و عملیـات مؤسسـات و شـرکت     فعالیت

  .یابد دولتی افزایش یافته و بازار سرمایه نیز رونق می

 داري کل  هاي دولتی به حساب خزانه پس از واریز وجوه حاصل از واگذاري سهام یا فروش شرکت

درآمـد حاصـل از    یابـد؛ دولـت بـه مـدد     کشور، درآمد دولت افزایش یافته و کسري بودجه کاهش مـی 

گذار بزرگ و مـؤثر در اقتصـاد، نقـش پـر رنـگ و مهمـی را در       به عنوان یک سرمایه ، خودها واگذاري

تـأمین   و یـت تقو ،هاي مستضعف و محـروم ایجاد خوداتکایی براي خانواده: هاي اقتصادي نظیر فعالیت

هاي فراگیر ملـی، بازسـازي    اجتماعی، تخصیص بخشی از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونیرفاه 

   .نماید در کشور ایفا می ها سازي بنگاه ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آماده

 از دیگـر نقـاط قـوت    ) يصـورت نقـد  ه ه به انجام معامله بجباتو( یجیفروش تدر ياتخاذ استراتژ

تواند هم موجب افزایش درآمد واریزي بـه خزانـه شـود و     باشد که می سازي کشور می برنامه خصوصی
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هم باعث گسترش فرهنگ سهامداري میان اقشار مختلف جامعه و درنتیجه توسعه مشارکت عمومی در 

  . سازي کشور گردد برنامه خصوصی

  ـ ریپذ یصـورت مـ   و اقسـاط  عمدتاً به صـورت نقـد   یبلوک يها يواگذاراز آنجائیکه ؛ ایـن نـوع   دن

بالقوه براي استفاده از مزیت خرید سـهام بـه صـورت     دارانیخر زهیانگ جادیا واگذاري باعث تشویق و

شود و بدین ترتیب مشـارکت فعـاالن بخـش     نقد و اقساط در مقابل خریداري صرفاً به صورت نقد می

 .یابد سازي کشور افزایش می خصوصی در برنامه خصوصی

 هـا، تبیـین معایـب و مزایـاي      هـاي پـیش روي فرآینـد واگـذاري     شناسی و رفع موانع چـالش  آسیب

هـاي اخیـر بـه منظـور بهبـود فرآینـد مـذکور، از         ها، استفاده از تجربیات کسب شده طی سال واگذاري

 .هاي آتی به نحو مؤثري بهره جست توان از نتایج آن در واگذاري مواردي هستند که می

 هایی از قبیل توانمندسازي بخش خصوصـی، بررسـی بازارهـاي مـالی     تن به مقولهزمینه براي پرداخ

هـا و   المللی در راستاي استفاده از منابع خارجی و توجه بیشتر به اصالح سـاختار بنگـاه  اي و بین منطقه

 .سازي آنها قبل از واگذاري ایجاد شده است آماده

  ها، از طریق قوانین و  در کشور براي واگذاريبستر قانونی و حقوقی براي بهبود فضاي کسب و کار

همچنین با توجه به الزام بانکهاي تحت نظارت . سازي فراهم شده است مقررات مرتبط با خصوصی

انک مرکزي به ارائه و دریافت اطالعات اعتباري مشتریان و متقاضیان، این موقعیت فراهم شده است ب

دریافت تسهیالت از بانکهاي دیگر نباشند و بالعکس در که بدهکاران نظام بانکی به راحتی قادر به 

ر تسهیالت ت صورتیکه اقساط تسهیالت دریافتی خود را به موقع بازپرداخت کرده باشند، بتواند راحت

این امر به نوبه خود موجبات بهبود فضاي کسب و کار کشور در زمینه . بعدي خود را دریافت نمایند

راهم آورده است و استمرار و تکمیل آن می تواند وضعیت کشور را در اعطاي تسهیالت و اعتبار را ف

 .زمینه بهبود فضاي کسب و کار کشور ارتقاء دهد

 هاي نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و واگذاري معادن در اختیار دولـت   شرایط واگذاري پروژه

 .به خریداران فراهم شده است

 هـا،   هاي اخیر، با برگزاري همایش ن اساسی طی سالقانو) 44(هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست

سـازي، بـه نحـو مطلـوبی تبیـین شـده اسـت و         ها و چاپ کتب پیرامـون خصوصـی  ها، نشستکارگاه

 .سازي و بسترسازي جهت اجراي قانون مذکور، صورت گرفته است فرهنگ
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  سـازي  خصوصـی ، ضمن مداقه نظر و توجه کامل سازمان »توزیع سهام عدالت«فرآیند اجراي طرح

هاي ذیـربط در فرآینـد   هاي الزم با سایر نهادها و دستگاه به قوانین و مقررات موجود و انجام هماهنگی

  .با نهایت سرعت و دقت در حال انجام است ،سازيخصوصی

 هـاي  پذیر موجود در سبد سهام عـدالت عمـدتاً از بـین شـرکت    هاي سرمایهباتوجه به اینکه شرکت

هاي جدید تشکیل پرتفـوي سـهام در بـازار سـرمایه انتخـاب      ها و تئوريساس مدلسودده دولتی و برا

گسترش بازار سـرمایه،  به اند، ایجاد زمینه خرید و فروش سهام عدالت براي مشمولین طرح منجر شده

هاي بورس، تشویق افراد جامعه به کسب درآمـد دائمـی و سـود بیشـتر و ایجـاد       افزایش روند شاخص

  .خواهد شدیادگیري و درك اهمیت سهام در اقتصاد 

  اند که اغلـب   درصد مردم ایران سهامدار بوده 5قبل از اجراي طرح توزیع سهام عدالت صرفاً حدود

مقایسه بـا کشـورهاي پیشـرفته دنیـا کـه      این سهم در . در استانهاي بزرگ از جمله تهران متمرکز بودند

باشـد، بسـیار نـاچیز اسـت کـه بـه معنـی عـدم آشـنایی عمـوم مـردم بـا دانـش               درصد مـی  95حدود 

بنابراین اجراي طرح یاد شـده  . گذاري و عدم مشارکت در اداره امور اقتصادي جامعه بوده است سرمایه

بهبـود درآمـد و رفـاه    «، »گـذاري  ه سـرمایه تشویق اقشار مردم ب«، »گذاري رشد فرهنگ سرمایه«منجر به 

 . خواهد شد» کاهش فقر در جامعه«و در نهایت » خانوارها

        با اجراي طرح توزیع سهام عدالت، عالوه بر فعال شـدن آحـاد مـردم در بـازار سـرمایه، بنگاههـاي

کمیت اقتصادي نیز به منظور افزایش ارزش سهام خود و کسب سود بیشتر، نسبت به افزایش کیفیت و 

 يقـانون اجـرا  از این طریق خصوصی سـازي کـه محـور اصـلی      ؛ وتولیدات خود تالش خواهند نمود

تر خواهد قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران است، به اهداف خود نزدیک) 44(اصل  یکل ياستهایس

 . شد

  سـرمایه و  گذاري استانی سهام عدالت به بـازار   هاي سرمایه سازي و ورود شرکت آماده«دستورالعمل

) 44(هاي کلی اصل  ، که در کمیسیون تخصصی شوراي عالی اجراي سیاست»معامالتی شدن سهام آنها

ــات آزادســازي و معــامالتی شــدن ســهام شــرکت  هــاي  قــانون اساســی تصــویب شــده اســت، موجب

هاي واگذار شده بـه طـرح توزیـع     گذاري استانی را فراهم نموده و خرید و فروش سهام شرکت سرمایه

 .م عدالت را امکانپذیر خواهد نمودسها
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  نقاط ضعف -2-5

 سـازي   ند خصوصـی یمانده از اتمام فرآ باقی که در مدت اندك يقابل واگذار يها وجود انبوه شرکت

، خـود یکـی از نقـاط ضـعف برنامـه واگـذاري       و عرضـه شـوند   يگـذار  متیق ي،ساز آماده یستیبا یم

برنامه زمانی و زمانبندي صورت گرفته، توجه صرف بـه  زیرا توجه و تأکید به . هاي دولتی است شرکت

اهداف کمی در نظر گرفته شده بدون عنایت به اهداف کیفـی تعیـین شـده در قـانون، منجـر بـه عـدم        

شتاب بخشـیدن بـه   «قانون اساسی مبنی بر ) 44(هاي کلی اصل  دستیابی کامل به اهداف اصلی سیاست

ارتقـاء  «، »عموم مردم به منظور تأمین عـدالت اجتمـاعی  گسترش مالکیت در سطح «، »رشد اقتصاد ملی

پـذیري   افـزایش رقابـت  «و » وري منـابع مـادي، انسـانی و فنـاوري     هـاي اقتصـادي و بهـره    کارایی بنگاه

 .گرددمی» هاي اقتصادي فعالیت

 هرچنـد انجـام   . باشـد  می» بخش خصوصی واقعی«سازي، سهم پایین  هاي دیگر خصوصی از ضعف

الً در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته اسـت، لـیکن توجـه بـه     سازي کام خصوصی

آورد کـه درصـورت عـدم     هاي انجام یافتـه، ایـن نگرانـی را بـه وجـود مـی       ترکیب خریداران واگذاري

هـا، ادامـه رونـد     سازي؛ و همچنـین عـدم رفـع چـالش     هاي خصوصی بازنگري قوانین، مقررات و رویه

سازي، که همانا  به دور شدن از یکی از اهداف اصلی و اساسی خصوصی سازي منجر موجود خصوصی

زیرا پر واضح است که هدف مذکور از طریق انتقال مدیریت . است، بشود» وري افزایش کارآیی و بهره«

 .آید، نه صرفاً انتقال مالکیت به بخش غیردولتی به وجود می

 قـانون اساسـی و   ) 44(هاي کلـی اصـل    یاسترغم وجود بستر حقوقی و قانونی الزم با ابالغ س علی

   هـاي پـولی، مـالی، تجـاري و     هـا ازجملـه حـوزه    قوانین و مقررات مربوطه، همچنان در برخـی حـوزه  

این موارد موجب غیررقابتی شـدن فضـاي کسـب و کـار در     . هایی وجود داردهاي نسبی، کاستیقیمت

ازجملـه  . اقتصادي را با مشکل مواجه نمـوده اسـت  بینی روند متغیرهاي کالن کشور شده و امکان پیش

گـذاري، زمینـه را    ، در کنار نوسانات متغیرهاي اقتصادي و ریسک سـرمایه »فضاي کسب و کار موجود«

هـا  هاي اقتصـادي بـه ویـژه واگـذاري     در فعالیت) اعم از داخلی و خارجی(گذاران   براي حضور سرمایه

 .دشوار کرده است

 هـاي   سازي در کشور، عدم توجه به اصـالح سـاختار شـرکت    مه خصوصیاز نقاط ضعف دیگر برنا

 مشمول واگذاري قبل از واگذاري و عدم لحاظ آن در قوانین بودجه سنواتی؛ و تأکید صرف بـه برنامـه  
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هـاي مشـمول واگـذاري و تحقـق اهـداف       زمانی و زمانبندي صورت گرفته درخصوص واگـذاري شـرکت  

هـاي مشـمول واگـذاري، لـزوم انجـام       تار نامناسـب اغلـب شـرکت   الزم به ذکر است سـاخ . درآمدي است

  . سازداصالحات ساختاري قبل از واگذاري را ضروري می

  سـازي   ربط در اجراي برنامه خصوصی هاي مادرتخصصی ذي ها و شرکت دستگاهبرخی از عدم همکاري

چنـد بـا ابالغیـه مقـام     در واقـع هر . باشد سازي می کشور، یکی دیگر از نقاط ضعف اجراي برنامه خصوصی

هـاي   قانون اساسـی و تصـویب قـانون اجـراي سیاسـت     ) 44(هاي کلی اصل  معظم رهبري پیرامون سیاست

سازي به صورت فرآینـدي منسـجم و یکپارچـه بـا چـارچوب و       مذکور، سعی گردید تا موضوع خصوصی

د؛ لیکن متأسـفانه  اجرایی گرد) سازي سازمان خصوصی(اهداف تعیین شده و با محوریت یک نهاد مشخص 

رود  هاي ذیربط در این حوزه آنچنان که انتظـار مـی   نهادها و دستگاهبرخی در بعد اجرا، هماهنگی و همراهی 

  .پذیرد و ضرورت دارد، صورت نمی

 سازي فعـال نیسـتند   هاي اقتصادي کشور به خصوص برنامه خصوصی گذاران خارجی در فعالیتسرمایه .

گـذاري و عـدم ثبـات قـوانین و     ها، ریسک بـاالي سـرمایه  موجود در زمینه تحریماین امر به دلیل مشکالت 

از دیگـر نقـاط ضـعف فرآینـد      گـذاران خـارجی   مشارکت سـرمایه بنابراین عدم . باشد مقررات در کشور، می

ه در دنیا و همچنـین تـأمین منـابع    راهکارهاي توسعه بازارهاي سرمای زیرا ازجمله. ها است ي شرکتواگذار

بـازار سـرمایه و در طـرف    گـذاران خـارجی در    ، حضور سرمایههاي دولتی الزم براي واگذاري شرکت مالی

، سـلیقه  گـذاران خـارجی عـالوه بـر اینکـه      ت با مشارکت سـرمایه قدرحقی .ها استتقاضاي برنامه واگذاري

، ایـن امـر باعـث افـزایش شـفافیت و تخصـص سـازمان        شـود  و تخصص جدید وارد بازار مـی  تکنولوژي

سـرمایه نیـز   والن بـازار  ئهـا و مسـ   ، صـندوق در حال واگذاري و واگذار شـده هاي  شرکتسازي،  خصوصی

  .شود می

 هـاي   گردد تا با واگـذاري تعـدادي از شـرکت   براساس قوانین بودجه سنواتی، هر ساله دولت موظف می

مـر اگرچـه بـه تحقیـق از     ایـن ا . بینی شده را تأمین و به خزانه واریز نمایدمشمول واگذاري، درآمدهاي پیش

سـازي و  گردد؛ لیکن نباید مسببی براي انحراف از اهداف واقعی خصوصـی ریزي محسوب میالزامات برنامه

موضوعی که بدون شک بـا  . ها گرددتمرکز صرف بر این هدف و در نتیجه تعجیل و شتاب در امر واگذاري

  . اهداف اجراي این قانون قرابتی ندارد
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 گـذاري   گردد، نحـوه قیمـت   سازي محسوب  تواند جزء نقاط ضعف خصوصی ر که میازجمله موارد دیگ

هاي موجود در زمینه حفظ منافع دولت، بعضـاً قیمـت سـهام    از آنجاییکه به دلیل حساسیت. باشد ها می بنگاه

 شود، خریداران بـالقوه تمایـل زیـادي    هاي مشمول واگذاري بدون در نظر گرفتن بازده آنها تعیین می شرکت

 .به خرید از خود نشان ندهند

 شـرکت در  عرضـه  کـه   يها خصوصاً در موارد سهام شرکت هیپا متیق نییو زمان بر بودن تع یدگیچیپ

، نیز از جمله مشـکالت  داردسازي و اصالح ساختار  گیرد یا شرکت نیاز به آماده صورت میخارج از بورس 

  .باشد سازي کشور می فراروي برنامه خصوصی

 تقاضـا خش خصوصی و قدرت مالی پائین این بخش، منجـر بـه ایجـاد نارسـایی در بـازار      عدم تمایل ب 

به دلیل عـدم گسـتردگی و عمـق کـافی      دیعدم کشش بازار بورس در جذب سهام جدشود که به همراه  می

این موضوع به خصـوص در  . ها به بخش غیردولتی است ي شرکتواگذاربازار سرمایه، باعث ضعف فرآیند 

 .باشد شرکت مشمول واگذاري بزرگ است، بیشتر محرز و مشخص می مواقعی که

     ،باتوجه به نوپا بودن برخی از نهادهاي مالی، عدم شناخت کامل خدمات آنها و ضعف نظـارت بـر آنهـا

سازي کشور وجود دارد و ایـن امـر باعـث    ها و مشکالتی در استفاده مؤثر از آنها در برنامه خصوصی چالش

ر نهادهاي مالی موجود در کشور هم از نظر میزان سرمایه و تعداد و هم از نظـر حـوزه   شده تا در حال حاض

  .هاي بزرگ دولتی را نداشته باشند سازي شرکتفعالیت، ظرفیت خصوصی

 هاي مصوب شـده جهـت واگـذاري    بسیاري از شرکتسنوات آخر  یمال يها صورت تصویب تأخیر در 

کنـد،   را با مشـکل مواجـه مـی    ها این گونه شرکتسهام  يگذار متیق سهامداران عمالً یعموم توسط مجمع

  .باشد این موضوع نیز از جمله نقاط ضعف در این زمینه می

 هـاي   هاي واگذار شـده براسـاس دیـدگاه    هاي زیادي درخصوص افراد حقیقی خریدار شرکت حساسیت

رتی درخصـوص ایـن   هـاي نظـا   این حساسیت حتی از طرف دسـتگاه . ، وجود داردفرهنگی حاکم بر جامعه

ها و اشخاص حقوقی خریدار از جملـه نهادهـاي عمـومی غیردولتـی بیشـتر       خریداران نسبت به سایر ارگان

. شـود  هـا مـی   این مسئله غالباً موجب کاهش تمایل افراد حقیقی جهت مشارکت در برنامـه واگـذاري  . است

به بخـش خصوصـی،    ،داوريهاي حقوقی در دست بررسی توسط هیأت  اختصاص درصد باالیی از پرونده

  . گواهی بر این ادعاست
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     یکی از موارد مهم در برنامه واگذاري سایر کشورها، حمایت، ترغیب و تشویق کارآفرینـان بعنـوان یکـی

سـازي بـوده اسـت؛ موضـوعی کـه در       از فعاالن بخش خصوصی واقعی براي مشارکت در برنامه خصوصی

 .کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است

 

رددیون «و » طرح توزیع سهام عدالت«هاي مرتبط با فرآیند واگذاري شرکتها، اجراي  نقاط ضعف و چالش ،در ادامه

   ها براساس شود؛ الزم به ذکر است این چالش به صورت خالصه ارائه می» دولت به طلبکاران حقیقی و حقوقی

  :سازي است هاي اصلی خصوصی ا جزء اولویتهاي صورت پذیرفته احصاء شده است و تالش جهت رفع آنهبررسی

  

  1392دالیل عدم فروش شرکتها تا پایان سال  - 3-5

          ًاز آنجاییکه سازمان خصوصی سازي در زمینـه واگـذاري شـرکتهاي دولتـی و متعلـق بـه دولـت صـرفا

ایجـاد  تواند به عنوان عرضه کننده ایفاي نقش نماید، در جـذب، فـروش سـهام یـا دارایـی، بازارسـازي،        می

نوع تولیـد محصـول   : هچنین در ویژگیهایی از جمله. نقشی ندارد ، چندانکشش در بازار براي خرید بنگاهها

کـه در  .... شرکتهاي قابل واگذاري، میزان سودآوري، نوع بازار، میزان دارایی هـاي ثابـت، انـدازه شـرکت و     

 .وثري نداشته استم ه گذاران موثر است، هیچ گونه نقشتصمیم گیري خریداران و سرمای

 ؛ و بسـیار  نـامرغوب تـر  واگـذاري بـه تـدریج کمتـر، محـدودتر،       دارایی سبد سهام دولت براي عرضه و

بنابراین با اتمام واگذاري باقیمانده سهام دولت در برخی بانکها، بیمـه هـا، پاالیشـگاهها،    . می شود پیچیده تر

چندانی بـراي واگـذاري بـاقی نمانـده اسـت و      شرکتهاي پتروشیمی و نیروگاهها، سهام عمده و قابل عرضه 

اکثر شرکتهاي باقیمانده در فهرست واگذاریها به دلیل عدم وجود مشـتري، زیانـدهی و عـدم کنترلـی بـودن      

 .داراي شرایط پیچیده اي براي واگذاري می باشندباقیمانده سهام دولت در آنها، 

 اجراي قـانون هدفمنـدي یارانـه هـا،      مشکالت موجود در بخش صنعت طی سالهاي قبل به ویژه پس از

نرخ بیکاري، نرخ رشد سرمایه گذاري، نرخ رشد اقتصادي، وضعیت بازارهاي جانشین مانند بـازار ارز، طـال   

و سکه، همگی ضمن تأثیر متقابل بر یکدیگر، به طور مشهود بر عملکرد واگذاري هـاي ایـن سـازمان تـأثیر     

 .منفی دارد

  مـاده سـازي و عرضـه سـهام از     آدر فرآینـد   صیشرکتهاي مادر تخص برخی ازمقاومت و عدم همکاري

عدم ارائه اوراق سهام و ارائه مدارك و مستندات مورد نیاز جهت آمـاده سـازي؛ کـه منجـر بـه عـدم       : جمله

 .عرضه به موقع برخی شرکتهاي قابل واگذاري می گردد
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٧٩ 
 

 خریداران شـرایط  جهت ارائه به  ،عدم وجود اطالعات به روز و شفاف برخی از شرکتهاي قابل واگذاري

 .جه نموده استاخرید را با ریسک مو

  

  »سهام عدالت عیطرح توز« ندیموجود در فرآ يها نقاط ضعف و چالش -4-5

  ساز و کار پیچیده شناسایی مشمولین طرح 

 پذیر به خزانه جهـت تسـویه    هاي سرمایه عدم تمایل به پرداخت سود سهام عدالت توسط برخی شرکت

  .1که باعث به وجود آمدن مشکالتی در پرداخت بهاي سهام عدالت تا پایان دوره ده ساله شده استاقساط 

 گذاري اسـتانی کـه    هاي سرمایه هاي شهرستانی و شرکت ورود افراد فاقد تخصص به هیأت مدیره تعاونی

  .2گردد هاي موجود در سبد سهام عدالت می منجر به ایجاد ضعف در مدیریت شرکت

  توانند از طریـق تشـکل کـانون     گذاري استانی می هاي سرمایه نامه مربوطه، شرکت موجب آیینهرچند به

هـاي واگـذار شـده، اعمـال نماینـد،       امور مربوط به حقوق سهامداري خود را در شرکت) سازمان مردم نهاد(

  .دارد هاي واگذار شده بابت طرح توزیع سهام عدالت وجود لیکن همچنان سایه مدیریت دولتی بر شرکت

  قانون برنامه پنجم توسعه، توزیع سود تا عدم تسویه اقساط سررسید شـده ممنـوع   ) 100(به موجب ماده

تـرین نتیجـه اجـراي طـرح      مندي مشمولین از این سود به عنـوان ملمـوس   گردیده است؛ نتیجه آن عدم بهره

 .باشد می

  استانی سهام عدالت به بازار سـرمایه  گذاري  هاي سرمایه سازي و ورود شرکت آماده«هرچند دستورالعمل

) 44(هـاي کلـی اصـل     ، در کمیسیون تخصصی شوراي عـالی اجـراي سیاسـت   »و معامالتی شدن سهام آنها

. امکان خرید و فروش سهام واگـذار شـده فـراهم نشـد     1392قانون اساسی تصویب شد، ولی تا پایان سال 

 .باشد این امر از نقاط ضعف طرح مذکور می

 
 

                                                
گردد ضمن تجدید نظر و بازنگري در ممنوعیت کامل پرداخت سود سهام، راهکاري جهت ایجاد تعادل در واریز سود  بر این اساس پیشنهاد می - 1

انجام اقدامات الزم جهت همچنین . بینی گردد کم درآمد پیشسهام به خزانه جهت تسویه بهاي سهام از یک طرف و پرداخت سود سهام به خانوارهاي 

  . منجر به رفع مشکل مذکور خواهد شد واگذار شده يها در وصول مطالبات سهامداران سهام عدالت از شرکت عیتسر

هاي تعاونی سهام عدالت از  فراهم آوردن بستر حضور سهامداران و افراد با صالحیت در مجامع و توسعه مشارکت سهامداران در مدیریت شرکت - 2

 .ي الزم، راه گشا خواهد بودها رسانی و ارائه آموزش طریق اطالع
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٨٠ 
 

 هاي موجود در فرآیند رددیون دولت به طلبکاران حقیقی و حقوقی ضعف و چالش نقاط-5-5

 ها به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار بابت رددیون دولت، ابتدا قـرارداد   قبل از واگذاري قطعی شرکت

گردد، سپس بعد از طـی مراحـل قـانونی    جمعی مربوط به واگذاري حقوق مالکانه آنها با طلبکاران منعقد می

گردند؛ در ایـن خصـوص تـا    هاي مذکور به وکالت از طلبکاران به صورت رقابتی عرضه می شرکت ،بوطهمر

زمان عرضه نهایی و انتقال قطعی سهام به طلبکار، وضعیت شرکت از نظر نحوه مـدیریت و اداره آن توسـط   

 .راه خواهد بودهایی همبا مشکالت و چالش) که داراي قراداد جمعی مربوطه است(دولت و نهاد طلبکار 

            به موجب مصوبات هیـأت وزیـران در سـنوات گذشـته، واگـذاري سـهام متعلـق بـه دولـت در برخـی

لیکن بنا بـه دالیـل مختلـف امکـان     . ها بابت رددیون دولت به طلبکاران، تصویب و ابالغ شده است شرکت

فـراهم   1392تـا انتهـاي سـال    هـا   هاي مزبور به انتقال گیرنـده  انعقاد قرارداد و انتقال قطعی برخی از شرکت

ایـن امـر   . نیز اجازه ادامه این عملیات به صورت انتقال قطعی وجـود نـدارد   1393نگردیده و از ابتداي سال 

بایسـت   هاي یاد شده خواهد شد؛ که می منجر به بالتکلیفی وضعیت مالکیتی و حقوق ناشی از آن در شرکت

 .هرچه سریعتر تعیین تکلیف گردد

  هـاي دولتـی و    هاي واگذار شده در قالب رد دیون به نهادهاي عمومی غیردولتی، بانک شرکتبسیاري از

باشد، ایـن   ها، عمالً دولتی می لیکن باتوجه به اینکه ماهیت مدیریت حاکم بر این شرکت. شوند واگذار می... 

ه اسـت تـا بخـش    به عالوه این مهم باعث شـد . سازي واقعی تلقی نمودتوان خصوصینوع واگذاري را نمی

 . ها نداشته باشدخصوصی رغبت و تمایل چندانی براي حضور در برنامه واگذاري

 هاي اخیر، دولت مکلـف بـه اجـراي برنامـه رددیـون خـود بـه         براساس قوانین بودجه سنواتی طی سال

بـاالي  رغم عرضه رقابتی سهام، به دلیل تـوان مـالی    علی. نهادهاي طلبکار از محل واگذاري سهام شده است

. هـا خواهنـد بـود    واقعی، اغلب نهادهاي مذکور برنده مزایـده  ینهادهاي طلبکار در مقایسه با بخش خصوص

. شودضمناً براساس قانون، در صورت عدم موفقیت در فروش سهام، اصل سهام رأساً به طلبکاران منتقل می

هم بخـش خصوصـی واقعـی    و سـ  هـا افـزایش  بنابراین طبیعتاً سهم نهادهاي عمومی غیردولتی از واگـذاري 

 .یابد؛ که این امر یکی از نقاط ضعف بزرگ مربوط به رددیون می باشد کاهش می

  هـاي نماینـدگان   نامه پوشانی برخی تصمیمی، همبودجه سنوات ینناوقدر رددیون  سقف ریالیعدم وجود

هـاي واگـذار    ت شرکتجمهور با مصوبات دولت در برخی موارد، ناهمگونی و عدم تناسب فعالی ویژه رئیس

ـ تأعـدم   ها را بابت رددیون دولت دریافت نماینـد،  شده به مؤسساتی که بایستی این شرکت  مبـالغ طلـب   دیی

هـا، عـدم تناسـب احکـام      مراجع ذیربط در اجراء قوانین بودجه سنواتی، واگذاري غیرنقـدي شـرکت   توسط
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٨١ 
 

ساله قـوانین بودجـه سـنواتی؛ ازجملـه     مربوط به رددیون از حیث زمان مورد نیاز جهت اجراء با مدت یک 

 .گردند ها در قالب رددیون دولت محسوب می نقاط ضعف واگذاري

 

  سازي فرآیند خصوصیبهبود  يالزم برا پیشنهادات - 6-5

و تصـویب قـانون اجـراي     1385قانون اساسـی در سـال   ) 44(هاي کلی اصل  سیاست) ج(با ابالغ بند 

سازي کشور با شـتاب بیشـتري ادامـه یابـد، لـیکن طـی        نامه خصوصیرفت بر هاي مذکور، انتظار می سیاست

ها تا حدودي از هدف هاي اخیر باتوجه به مشکالت و تنگناهاي مالی دولت، از یک سو فرآیند واگذاري سال

هاي دولـت از   تسویه بدهی«و » کسب درآمد«فاصله گرفته و بیشتر اهداف » افزایش کارآیی«اصلی خود یعنی 

غالب شده اسـت و از سـوي دیگـر، متأسـفانه در بـین مسـئولین و مـردم، قـانون اجـراي          » ها محل واگذاري

شده است؛ درصورتی که » هاي دولتیواگذاري شرکت«قانون اساسی مترادف با » 44«هاي کلی اصل  سیاست

هـاي کلـی اصـل    هاي دولتی تنها یکی از محورهاي متعدد مورد توجه قانون اجراي سیاستواگذاري شرکت

ایجاد فضاي «، »ایجاد فضا و بستر الزم براي حضور بخش خصوصی«درحقیقت . باشد قانون اساسی می» 44«

ازجملـه محورهـاي   » توانمندسازي بخش خصوصـی «، »ایجاد فضاي کسب و کار مناسب«، »شفاف و رقابتی

گانه اهتمام قواي سهگیري عزم ملی و  باشند که دستیابی به آنها نیازمند شکلاصلی و اساسی قانون مذکور می

  .باشدمی

خصوصی و (قانون اساسی به توسعه بخش غیردولتی ) 44(هاي کلی اصل  بنابراین با عنایت به اهمیتی که سیاست

  :شودداده، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می) تعاونی

 سازي بستر مناسب براي توانمندسازي بخـش خصوصـی بـه منظـور تقویـت حضـور بخـش         فراهم

هاي بالاستفاده در قانون، اصـالح نحـوه اعمـال حاکمیـت     ها، استفاده از ظرفیت در واگذاريخصوصی 

و اولویـت واگـذاري   ) 44(قـانون اصـل   ) 18(هاي مشمول واگـذاري موضـوع مـاده    دولت در شرکت

هاي کوچک، به مدیران و کارکنان متخصص آن هاي خدماتی و شرکتهاي دانش بنیان، شرکتشرکت

 سازي آیند خصوصیها در فرشرکت

 هایی که در سنوات قبل به صـورت غیرقطعـی بابـت رددیـون      اتخاذ تدابیر الزم درخصوص شرکت

بنا به دالیل مختلف امکان واگذاري قطعـی   1392اند لیکن تا پایان سال  دولت به طلبکاران واگذار شده

 .به آنان فراهم نگردید
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٨٢ 
 

 یقـی و حقـوقی طلبکـار از دولـت، بابـت رددیـون و       توقف فرآیند انتقال مستقیم اصل سهام به افراد حق

 واگذاري سهام به صورت عرضه عمومی و به طور کامالً شفاف

 هاي مشمول واگذاري، به نحوي که حافظ منافع فروشنده و خریدار بـه  گذاري سهام و دارائیقیمت

 صورت توأمان باشد 

 بــه منظــور تــدوین  هــاي دولتــی و غیردولتــی تشــکیل کــارگروهی مرکــب از صــاحبنظران بخــش

  سازي کشور هاي دولت در برنامه خصوصی سیاست

 جانبه پیرامون طرح توزیـع سـهام عـدالت بـه منظـور جلـوگیري از       هاي علمی و همهانجام بررسی

 انحراف از اهداف مترتب بر آن

 سـازي و ورود   آماده«هاي الزم جهت اجرایی شدن دستورالعمل فراهم نمودن تمهیدات و زیرساخت

در ایـن  . »گذاري استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معامالتی شـدن سـهام آنهـا    اي سرمایهه شرکت

مشـمولین  هـاي   خصوص باید به این نکته نیز توجه داشت که فرآیند ثبت، جابجایی و تسـویه دارایـی  

 بایسـت  اي اسـت و تـدابیر الزم در ایـن خصـوص مـی      به بازار سرمایه کار بسیار پیچیده طرح یاد شده

 .اندیشیده شود

 البته این امر وظیفه یـک دسـتگاه و یـا    . هابهبود فضاي کسب و کار مناسب در کشور براي واگذاري

گـذاري توسـط    جانبـه را هـم در مقـام سیاسـت     باشـد، بلکـه همـت و تالشـی همـه      نهاد خـاص نمـی  

 طلبد هاي اجرائی می گذاران و هم در مقام اجرا توسط دستگاه سیاست

  هـا و   تدابیر الزم و داراي ضمانت اجرایی به منظـور همـاهنگی و همراهـی دسـتگاه    ضرورت اتخاذ

انـدرکاران   گذاران و دست توسط سیاست با سازمان خصوصی سازي، ربط هاي مادرتخصصی ذيشرکت

همچنین هماهنگی الزم بین تصمیمات اتخـاذ  . قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست

 گیري گذاران، نهادها و مراکز تصمیمها توسط سیاستواگذاريشده در ارتباط با 

 در ایـن راسـتا بازاریـابی     .گذار خـارجی  سرمایهو مشارکت حضور ریزي مناسب، درخصوص  برنامه

گـذاران   تواند در جذب سـرمایه هاي در حال واگذاري و معرفی بازارها و نهادهاي مالی ایران می شرکت

  خارجی مؤثر باشد

 سـازي در قـوانین بودجـه سـنواتی و     مرکز صرف بر مقوله درآمدزایی برنامه خصوصـی اجتناب از ت

 تمرکز بر اهداف اصلی مترتب بر برنامه مذکور
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٨٣ 
 

  1393سازي در سال  خصوصی  هاي آتی سازمان برنامه ها و سیاست -7-5

الزم اسـت نسـبت بـه     ک،یاسـتراتژ  يزیر برنامه هاي کالن یا از برنامه هسازي با استفاد سازمان خصوصی

برنامـه کـالن سـازمان    . اقـدام نمایـد   1393در سـال   هـاي موجـود   بـا فرصـت   خـود هـاي   هماهنگی قابلیت

هاي راهبردي و اهداف مرتبط با هـر   سازي برگرفته از قوانین و مقررات باالدستی در قالب اولویت خصوصی

  :مربوطه، مورد اشاره قرار می گیردباشد که به اختصار به شرح ذیل و در قالب اولویت هاي  اولویت می

 ها در راستاي افزایش کارآیی؛ از طریقتالش براي افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاري:  

گیري از نقطه نظرات تعامل با بخش خصوصی، کارآفرینان، نهادهاي مالی و غیره؛ به منظور بهره -الف

  و توان کارشناسی آنها 

ها و ت بازار سرمایه، به منظور افزایش شفافیت و رقابت در واگذاريها به سمهدایت واگذاري -ب

  مشارکت بخش خصوصی

  به بخش خصوصی واقعی و معادنتمام  هاي نیمهواگذاري طرح -ج

سازي مناسب جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی در رسانی و فرهنگتقویت و گسترش اطالع -د

  ها  واگذاري

  

 هاي واگذار شده بابت رددیون دولت و طـرح توزیـع سـهام     شرکت شناسیارزیابی عملکرد و آسیب

  :عدالت؛ از طریق

ارزیابی برنامه رددیون دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکـار از  «هاي پژوهشی  اجراي طرح -الف

هـاي   ، جهـت سـنجش عملکـرد واگـذاري    »شناسی طرح توزیع سهام عـدالت  آسیب«و » محل واگذاري سهام

گـذاران و   هـا و ارائـه نتـایج بـه سیاسـت     ها و تعیین نقاط قوت و ضعف این برنامـه  این روشانجام یافته از 

  سازان تصمیم

  هاي واگذار شدهنظارت و بازرسی مستمر بر عملکرد شرکت -ب

 

 المللی در راستاي استفاده از منـابع خـارجی؛ از   اي و بینبررسی عرضه سهام در بازارهاي مالی منطقه

  :طریق

 باشند هاي مورد واگذاري می المللی، که متقاضیان بالقوه بنگاه اي و بین ی بازارهاي منطقهشناسای -الف

  المللی اي و بینهاي مشمول واگذاري در بازارهاي مالی منطقه معرفی شرکت -ب

هاي هاي اقتصادي و فنی جهت جذب سرمایه گذاري و کمکهمکاري و تعامل با سازمان سرمایه -ج

  خارجی

 هاي اقتصادي وزارت امور خارجهاستفاده از رایزن -د
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٨٤ 
 

 هاپیگیري فرآیند واگذاري  

عملیـات واگـذاري   قانون اساسـی،  ) 44(هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 14(و ) 3(براساس مواد 

. خاتمه یابد) پایان برنامه پنجم توسعه( 1393توسط دولت باید به نحوي انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 

هاي مبتال به، اتمام فرآیند واگذاري در سال مانده و چالش هاي باقی رغم این امر، باتوجه به تعداد شرکت علی

هـا، بـا اولویـت واگـذاري از طریـق بـازار       بنابراین پیگیري فرآیند واگذاري. مذکور دور از انتظار خواهد بود

جهـت تحقـق ایـن امـر،     . باشدمی 1393ال سازي در س سرمایه، مهمترین برنامه و اولویت سازمان خصوصی

  :انجام اقداماتی به شرح زیر در دستور کار این سازمان قرار دارد

) 2(و ) 1(مانده گروه  هاي باقی گذاري شرکتسازي و ارزشتسریع در اصالح ساختار، آماده -الف

  مشمول واگذاري

بابت رددیون دولت به طلبکارانی ها  تعیین تکلیف واگذاري سهام متعلق به دولت در برخی شرکت -ب

صورت نگرفته است و به  1392که حقوق مالکانه به آنها منتقل شده است، لیکن انتقال قطعی تا پایان سال 

 .موجب مقررات موجود امکان ادامه روند انتقال وجود نخواهد داشت

سات تأمین سرمایه، هاي کارشناسی موجود در کشور، از جمله مؤسها و قابلیتاستفاده از ظرفیت -ج

  گذاري سهامسازي و ارزشمؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی دادگستري و قوه قضائیه جهت آماده

) 44(هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 19(هاي واگذاري مصرح در ماده استفاده از سایر روش -د

  قانون اساسی

هاي نوین ها با استفاده از شیوهکتتوسعه بازاریابی مناسب داخلی و خارجی براي عرضه شر - ه

  بازاریابی

هاي مادرتخصصی جهت تسریع در  هاي اجرایی و شرکت ایجاد هماهنگی و تعامل سازنده با دستگاه -و

  هاي مشمول واگذاريسازي و واگذاري بنگاه امر آماده

  هاي نیمه تمام واگذاري معادن و طرح - ز
 

 ریقاتمام فرآیند طرح توزیع سهام عدالت از ط:  

  نهایی نمودن مشمولین طرح توزیع سهام عدالت -الف

  نهایی کردن پرتفوي سهام عدالت -ب

آزادسازي سهام متناسب با اقساط دریافت شده از طریق تأسیس صندوق قابل معامله در بورس به  -ج

  جاي پذیرش شرکتهاي سرمایه گذاري استانی در بورس اوراق بهادار

  انحالل و ختم تصفیه شرکت کارگزاري سهام عدالت  -د
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٨٥ 
 

 هاتأمین اهداف درآمدي بودجه  از طریق واگذاري  

سازي، تأمین اهداف درآمدي دولت و همچنین تسـویه دیـون و   یکی از اهداف فرعی و تبعی خصوصی

این موضوع  هاي اخیر در کشور،باشد؛ که طی سالهاي دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار می بدهی

از طریق واریز منابع حاصل از واگذاري به حساب درآمد عمومی، جهت هزینه نمودن در قالب احکام قوانین 

هاي  باتوجه به روند سال. بودجه سنواتی و یا واگذاري و انتقال مستقیم سهام به طلبکاران پیگیري شده است

سـازان  گذاران و تصـمیم  هاي سیاست زء اولویتشود دستیابی به اهداف مذکور همچنان جبینی میاخیر، پیش

 . سازي در کشور باشددر زمینه خصوصی
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