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پیشگفتار

پشــت هر موفقیت یک شبه ای که همه به آن توجه 
دارند، هزاران روز سخت هست که دیگران آنها را 

نمی بینند.

با گذشــت بیش از 16 سال از تاسیس سازمان خصوصی سازی و 
نیز گذر بیش از یک دهه از ابالغ اصل 44 قانون اساسی در کشور به 
نظر می رسد شمار زیادی از مردم جامعه به ویژه تصمیم گیران اقتصادی 
با برخی مفاهیم مرتبط با سیاست خصوصی سازی و طرح توزیع سهام 
عدالت غریب و ناآشنا هستند. البته این موضوع وقتی پررنگ تر می شود 
که با وجود تدابیری همچون تصویب نامه ســازمان دهی فعالیت های 
فرهنگی-تبلیغاتی برای اجرای سیاســت های کلــی اصل 44 قانون 
اساسی و نیز نظام نامه فعالیت های فرهنگی-تبلیغاتی برای بسترسازی، 
بهبود و شفافیت امر واگذاری که بر فرهنگ سازی و اطالع رسانی در 
خصوص واگذاری های دولت تاکید دارند باز هم خصوصی ســازی، 
واگذاری های دولت و ســهام عدالت واژگان و مفاهیم ناآشنایی برای 

مردم، خبرنگاران و برخی تصمیم گیران اقتصادی کشور است.
بر این اســاس تالش شــده در این کتاب مهم تریــن واژگان و 
موضوعات مورد اشاره در خصوص اجرای اصل 44، خصوصی سازی 
و طرح توزیع ســهام عدالت پیشــکش مخاطبان گرانقدر شود تا به 
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نوبه خود ســهمی در فرهنگ ســازی و اطالع رســانی در خصوص 
اجرای سیاست خصوصی سازی و سهام عدالت داشته باشیم. در این 
راســتا مجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساســی و 
نیز مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با طرح توزیع ســهام 
عدالت مبنای انتخاب واژگان این کتاب قرار گرفته است تا در پی آن 
افرادی که این مجموعه قوانین را مورد بررسی قرار می دهند و یا اینکه 
خبر، گزارش، تحلیل و... را در این زمینه مورد مطالعه قرار می دهند، در 
صورتی که با واژگان ناآشنایی در این خصوص مواجه شدند، از کتاب 
حاضر به عنوان مرجعی برای یافتن توضیحاتی مختصر و مفید استفاده 
کنند. همچنین در این کتاب برای موضوعات و مفاهیم مشــترک میان 
بازار ســرمایه و قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی سازی و سهام 
عدالت توضیحاتی آورده شود. به عالوه اینکه در جریان امور واگذاری 
ســهام دولت و طرح توزیع سهام عدالت سازمان هایی چون برنامه و 
بودجه، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بهزیســتی، اداره ثبت شرکت ها 
و...، حضور دارند و بنابر قانون برای آنها تکالیفی تعریف شده است؛ 
بنابراین در این کتاب تالش شــده بــه صورت مختصر در خصوص 
این ســازمان ها و رسالت های آنها در راستای اجرای خصوصی سازی 
و ســهام عدالت توضیحاتی آورده شود. همچنین فرصت را غنیمت 
شــمرده از راهنمایی ها و زحمات کلیه عزیزانی که در زمینه نگارش 
و چاپ این اثر یاری  رسان بودند کمال تشکر و قدردانی را می نمایم. 
باشــد که نگارش و نشــر این کتاب قدمی هر چند کوچک اما مفید 
و موثر در راســتای فرهنگ ســازی و اطالع رســانی اجرای سیاست 

خصوصی سازی و طرح توزیع سهام عدالت در کشور باشد.
مهدی حاجی وند؛ پاییز 1396
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    آگهی عرضه سهام بنگاه های دولتی

اطالعاتی مربوط به عرضه سهام بنگاه های دولتی شامل نام بنگاه مورد 
واگذاری، درصد سهام یا دارایی مورد واگذاری، روش واگذاری، ارزش 
پایه معامله، میزان بخش نقدی و اقساطی معامله و زمان برگزاری مزایده 

است که توسط سازمان خصوصی سازی منتشر می شود. 
بر اســاس قانــون، آگهی عرضه دســتکم بایــد در دو روزنامه 
کثیراالنتشار و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه های گروهی برای 

اطالع عموم منتشر شود. 
بنابراین انتشار آگهی دستکم در دو نوبت و با فاصله حداکثر 10 
روز و با ذکر روش واگذاری انجام می پذیرد. عرضه سهام نیز دستکم 

بیست روز پس از انتشار اولین آگهی در روزنامه مجاز خواهد بود.
البته هیئت واگذاری مجاز است در مواردی خاص و بنا به پیشنهاد 
سازمان خصوصی ســازی، فاصله زمانی عرضه سهام از تاریخ انتشار 

اولین آگهی را کمتر از بیست روز تعیین کند.
همچنین واگذاری تدریجی ســهام شــرکت ها توســط سازمان 
خصوصی ســازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی 
که حداکثر پانزده درصد کل سهام آنها را شامل شود، بدون تشریفات 

درج آگهی مجاز است.
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گفتنی است در مواردی که واگذاری سهام از طریق بورس اوراق 
بهادار صورت می گیرد نیز درج اطالعات زیر در آگهی ضروری است:
نام و موضوع فعالیت شرکت/ تعداد سهام قابل واگذاری و درصد 
آن نسبت به کل سهام شرکت/ اعالم ترکیب سهامداران عمده/ تعیین 
محل دریافت فرم ها و اطالعات مربوط/ اعالم تاریخ شــروع عرضه 
ســهام در بورس اوراق بهادار/ اعالم قیمت پایه سهام قابل واگذاری/ 
اعالم آمادگی بــرای بازدید واحد مورد واگذاری توســط متقاضیان 
خرید/ اعالم میزان پیش دریافت نقدی، زمان بندی و شــرایط اقساط 
و تضمین هــای الزم برای وصول مطالبــات در مواردی که واگذاری 
سهام با رعایت مفاد آیین نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت 
می گیرد/ اعالم مشوق های مالی و غیرمالی برای خریداران و چگونگی 
اخذ تعهدات و اعطای تخفیفات به خریداران/ اعالم تعداد و شــرایط 
واگذاری ســهام ترجیحی به مدیران و کارکنان همان بنگاه و ســایر 
مدیران متخصص و با تجربه/ اعالم مبلغ ســپرده شرکت در مزایده از 

طریق بورس حسب ضوابط بورس اوراق بهادار.
در خصوص واگذاری ســهام از طریق مزایده نیز درج موارد زیر 

در آگهی ضروری است:
اعالم مهلت و چگونگی تســلیم پیشــنهادها/ اعالم مبلغ سپرده 
شــرکت در مزایده به میزان 3 درصد قیمت پایه/ اعالم تاریخ جلسه 
گشایش پاکت های واصل شده پیشنهادی/ اعالم اولویت بخش تعاون 

در شرایط یکسان.
همچنین بر اســاس ماده 23 اصل 44 قانون اساســی، ســازمان 
خصوصی ســازی مکلف اســت پس از انجام هر معاملــه، در مورد 
واگــذاری ســهام مدیریتی و کنترلــی بنگاه ها، بالفاصله با انتشــار 

اطالعیه ای در روزنامه کثیراالنتشار موارد زیر را اعالم کند: 
نام بنگاه و خالصه اطالعات مالی و مدیریتی آن / خالصه ای از معامله 
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انجام شده شامل میزان سهام واگذارشده / نام مشاور یا مشاورانی که در 
فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی خدمات مشاوره ای داده اند / نام 
و نشانی خریدار / نام شرکت تامین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد 
شده است / نام کارشناس رسمی  دادگستری یا موسسات خدمات مالی 

که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند.

آیین نامه 

به مقرراتی گفته می شــود که مقامات صالحیت دار وضع کرده و در 
معرض اجرا می گذارند، خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی 
از قوانین موضوعه باشد، خواه در مواردی باشد که اساسا قانونی وضع 

نشده  است. همچنین به آن، نظام نامه هم گفته اند.
گفتنی است آیین نامه در جایی که با قانون مخالف یا مغایر است، 
قانون ارجحیت دارد. تفاوت اساســی قانــون و آیین نامه در مراجع 
تصویب کننده آنها است؛ به طوری  که قانون از مجاری مجالس تنقیح 
و تصویب می شــود، ولی آیین نامه توسط سازمان های دولتی مصوب 
می گــردد؛ ضمن اینکــه ابطال آیین  نامه های مغایر بــا قانون با دیوان 

عدالت اداری است.
گفتنی است به موجب اصل 138 مقامات اجرایی از جمله هیئت 
وزیران، وزیر، اســتاندار و فرماندار می توانند در حدود اختیاراتشان 

اقدام به وضع آیین نامه کند.

آیین نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی

این آیین نامه که در پنجم مرداد سال 1384 به تصویب رسیده است آغازگر 
حرکتی بود که بعدها با نام طرح توزیع سهام عدالت شناخته و جمعیتی 

بیش از 49 میلیون نفر از دهک های مختلف جامعه را شامل شده است.
این اقدام در راســتای توسعه و گســترش مالکیت عمومی و به 
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منظور تامین عدالت اجتماعی و فقرزدایی و نیز توزیع متعادل ثروت و 
درآمد در کشور، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای 
نیازمند با حفظ و تکریم شخصیت انسانی آنان، گسترش بازار سرمایه 
و ارتقای فرهنگ سهامداری، متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند 

و گسترش بخش تعاون در اقتصاد عملی و اجرایی شده است.
گفتنی اســت مطابق این آیین نامه که پایه گذار طرح توزیع سهام 
عدالت بوده است بخشی از سهام شرکت های دولتی به صورت اقساط 
به دهک های مختلف جامعه به این شــرط داده شده که از محل سود 

ساالنه آنها این اقساط تسویه شود.
همچنین پس از یک دوره 10 ســاله از آغاز طرح و توزیع سهام 
عدالت و مشخص شــدن صورت حســاب دارندگان سهام عدالت، 
مشــموالن مالک آن بخش از سهام می شــوند که اقساط آن پرداخت 
شده و سود ساالنه این سهام را نیز به صورت نقدی دریافت می کنند.

ابزارهای مالی

فرهنگ اصطالحات تخصصی مالی، واژه instrument را به عنوان ابزار 
مالی شناخته و آن را به عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و 

اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می کند.
این ابزارها وســایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که 
مازاد ســرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است 
که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.
امروزه انواع بســیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و 

سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می گیرند:
1- ابزارهای سرمایه ای )مالکیتی(
2- ابزارهای استقراضی )بدهی(

3- ابزارهای مشتقه
4- ابزارهای ترکیبی
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ابالغیه اصل 44 قانون اساسی

ابالغیه ای اســت که توســط رهبــری در ســال 1384 تحت عنوان 
سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی به سران سه قوه و رئیس 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده است.
ابالغ این سیاست های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک 
اصل 110 قانون اساســی که تعیین سیاست های کلی نظام را پس از 
مشــورت با مجمع تشــخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و 

وظایف رهبر انقالب قرار داده، صورت گرفته است.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

این اتاق به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان 
صنایع و معادن فعالیت می کند. در جلســات این اتاق نمایندگان دولت 
و بخش خصوصی شــرکت می کنند و همکاری با سازمان های دولتی و 
سازمان های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری ها از جمله 
ارائه مشاوره در زمان تهیه لوایح و مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع 
و معادن ارتباط دارد، از وظایف این نهاد به شمار می رود. اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران بر اساس قانون، مدیریت دبیرخانه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی را عهده دار است. این اتاق 60 نماینده دارد که 
40 نماینده آن از بخش خصوصی و 20 نماینده آن از طرف دولت انتخاب 
می شوند. همچنین عالوه بر تکالیفی که برای این اتاق در شورای گفتگو 
در راستای اجرای سیاســت خصوصی سازی در نظر گرفته شده است، 

رئیس این اتاق در هیئت واگذاری و نیز هیئت داوری عضویت دارد.

اتاق تعاون

اتــاق تعاون ایران در 21 فروردین ســال 1373 پــا به عرصه حیات 
اقتصادی کشــور گذاشــت. این اتاق به عنوان عالی ترین نهاد مردمی 
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بخش تعاونی کشور در راستای توسعه همه جانبه و کیفی فعالیت های 
بخش تعاونی در حوزه های مختلف به ویژه کمک به تحقق ســهم 25 
درصدی از اقتصاد ملی کشــور فعالیت می کند. همچنین اتاق تعاون 
برای حضور موثر در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم  گیری های کالن 
اقتصادی کشــور و پیگیری مطالبات قانونــی بخش تعاونی و تثبیت 
جایگاه این نهاد مردمی به موجب قوانین جاری کشور، عضو شوراها 

و مجامع عالی از جمله هیئت واگذاری می باشد.

اجاره به رشط متلیک

اجاره به شرط تملیک عقدی است که در آن شرط شود مستاجر در پایان 
مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را 
مالک شود. اجاره به شرط تملیک یکی از روش های خصوصی سازی و 
واگذاری سهام شرکت های دولتی در دنیاست که در قوانین ما نیز در این 
زمینه مواردی گنجانده شده است. بر این اساس در صورت حصول یک 
یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و در 
چارچوب قرارداد پیشنهادی این سازمان، هیئت واگذاری مجوز اجاره به 

شرط تملیک را اعطا می کند:
الفـ  بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی های فیزیکی 
و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتا دارایی های غیرفیزیکی باشد.

ب ـ ارزش خالص دارایی های بنگاه منفی باشد.
ج ـ پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج 

از بورس، خریداری وجود نداشته باشد.
د ـ به اســتناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در 

مقایسه با سایر روش ها دارای اولویت باشد.
گفتنی است از زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور تاکنون 

هیچ یک از واگذاری های دولت به این صورت انجام نشده است.



13

 ا«
»آ،

اجاره رشکت های قابل واگذاری

روش اجــاره شــرکت های دولتی قابل واگذاری یکی از شــیوه های 
خصوصی ســازی اســت که در مواردی کــه دولت هــا نمی توانند 
خصوصی ســازی را از طریق انتقــال مالکیت ســهام انجام دهند و 
تنها قصد اداره شــرکت را دارند، بــکار می رود. در این روش بخش 
خصوصی می پذیرد که دارایی های مالکیت دولت را مورد بهره برداری 
قــرار داده و در ازای آن اجاره بهایــی را بپردازد. این روش می تواند 

منجر به بهبود کارایی و استفاده بهینه از دارایی های دولتی شود.
از زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور تاکنون هیچ یک از 

واگذاری های دولت به این صورت انجام نشده است.

اختیار معامله

اختیار معامله )option( قراردادی اســت که به خریداران حق خرید 
یا فــروش دارایی پایه یا ابزار مالی با یــک قیمت اعمال معین و در 
یک تاریخ خــاص را می دهد ولی خریدار در اجرای آن تعهد ندارد؛ 
در مقابل فروشــنده نزد کارگزاری برای انجام کامل معامله )خرید یا 

فروش( اگر خریدار خواهان اعمال باشد تعهد می دهد.

اخالل در رقابت

عبارت است از مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، 
اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد 
و گروه های خــاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا ســلطه 

اقتصادی بیگانه بر کشور شود.
در جریان امر واگذاری ها در کشــور اختالل در رقابت از جمله 
مواردی اســت که مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در این راستا 

وظایف و اختیاراتی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.
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اختالف در واگذاری های دولت

هر گونــه اعتراض و عدم موافقــت طرفین قــرارداد در هر یک از 
تصمیمات واگذاری ســهام دولتی از جمله انعقاد قرارداد واگذاری، 

تفسیر قرارداد یادشده و نیز اجرای قرارداد یادشده را شامل می شود.

ادغام رشکت های دولتی

ادغام در لغت به معنای در هم فشــردن و فرو بردن دو چیز در یکدیگر 
می باشــد. از این رو ادغام شــرکت ها نیز در اصطالح حقوقی به معنای 
پیوستن دو یا چند شرکت به هم و تشکیل یک شرکت جدید است. این 
پیوستن می تواند از طریق یکی شدن چند شرکت، یا پیوستن آنها به یک 
شرکت بزرگ تر باشد. ادغام شرکت ها می تواند به دو طریق صورت گیرد: 
تاسیس شرکت جدید/ پیوستن به شرکت دیگر. گفتنی است ادغام یکی 
از روش های خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی است که بر 
اســاس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت 
حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری 
جذب شوند. از این رو در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی دولت 
می  تواند چند شــرکت قابل واگذاری دولتی را در هم ادغام و سپس به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام کند. 

البته ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است:
هــرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کاال یا خدمــت به طور نامتعارفی 
افزایش یابد؛ ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود و یا اینکه 

ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل  کننده در بازار گردد.

ارزش جاری خالص دارایی رشکت

ارزش جاری خالص دارایی های شــرکت برابر است با ارزش جاری 
کلیه دارایی ها پس از کسر کلیه بدهی های شرکت.



15

 ا«
»آ،

در شــرکت هایی که طبق اســتانداردهای حســابداری الزم است 
صورت های مالی تلفیقی تهیه شود، ارزش جاری خالص دارایی ها طبق 
ترازنامه تلفیقی پایان آخرین سال قبل از سال قیمت گذاری تعیین می شود.

ارزش جایگزینی

از محاسبه کل منابع صرف شده برای راه اندازی یک شرکت و تقسیم 
مجموع این منابع بر تعداد ســهام، ارزش هر ســهم شرکت به دست 
می آید که معادل ارزش جایگزینی )Replacement Value( اســت. به 
عبارت دیگر ارزش هر برگه ســهم یک شرکت است، در صورتی که 
فرض کنیم در همین تاریخ، قصد راه اندازی همین شرکت را با همین 

وضعیت داریم. 
حال شــروع به محاسبه منابع الزم و صرف هزینه های مورد نیاز برای 
راه اندازی مجدد شــرکت می نماییم. پس از محاسبه کل منابع صرف 
شده برای راه اندازی شــرکت فرضی جدید، مجموع این منابع را بر 
تعداد سهام تقسیم کرده و ارزش هر سهم شرکت را که معادل ارزش 

جایگزینی است به دست می آوریم.

ارزش خالص دارایی رشکت

ارزش خالص دارایی یک شــرکت حاصل تفاضل دارایی ها، از میزان 
کل بدهی های آن می باشد. به عبارت روشن تر، ارزش خالص دارایی 
در یک شــرکت از طریق کســر بدهی از ارزش روز کل پورتفوی 
آن شــرکت به دســت می آید. برای محاســبه ارزش خالص دارایی 
روش های مختلفی وجود دارد، اما نکته مهم این اســت که می توان 
در پایــان معامالت هر روز، ارزش خالص دارایی های شــرکت های 

سرمایه گذاری را محاسبه کرد.


