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 خالصه مدیریتی

ــی  ــا اهداف ــران ب ــامی ای ــوری اس ــادی جمه ــای اقتص ــن طرح ه ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ــت ب ــهام عدال ــرح س ط

ــرای اقشــار ضعیــف جامعــه  ــع درآمــدی مســتمر ب ــت اجتماعــی، ایجــاد منب هم چــون کاهــش فقــر و گســترش عدال

ــادی در  ــای اقتص ــت در اداره ی بنگاه ه ــش دول ــش نق ــردم و کاه ــه م ــی ب ــای دولت ــذاری بنگاه ه ــن واگ و هم چنی

ــش از 10  ــت بی ــس از گذش ــون پ ــم  اکن ــده، ه ــام ش ــای انج ــام برنامه ریزی ه ــم تم ــورد. علی رغ ــد خ ــال 85 کلی س

ــه نظــر بســیاری از کارشناســان، ســهام  ــا ب ســال، ایــن طــرح یکــی از دغدغه هــای اصلــی دولــت تلقــی می شــود و بن

عدالــت، باتکلیــف تریــن ســبد ســرمایه داری کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. یکــی از مهم تریــن صنایــع 

ــر اســاس آخریــن صورت هــای مالــی  واگــذار شــده بــه ســهام عدالــت، صنعــت مهــم و راهبــردی پاالیــش اســت. ب

پاالیشــگاه ها، حــدود 40 درصــد از ســهام پاالیشــگاه های ایــران متعلــق بــه شــرکت ســرمایه گــذاری ســهام عدالــت 

ــن پتانســیل های بالقــوه ی رهــا شــده ی  ــرژی در صنعــت پاالیــش و هم چنی ــه الگــوی مصــرف ان ــا نگاهــی ب اســت. ب

ــهام  ــی س ــت یعن ــن صنع ــی ای ــهام دار اصل ــه س ــد ک ــت می آی ــه دس ــه ب ــن نکت ــت، ای ــن صنع ــرژی در ای ــره وری ان به

ــداده اســت، بلکــه اصــاح الگــوی  ــرژی انجــام ن ــاء ســطح بهــره وری ان ــا اقدامــی در راســتای ارتق ــه تنه ــت، ن عدال

مصــرف انــرژی در اولویت هــای تصمیــم گیــری آن، تاکنــون جایــگاه مناســبی نداشــته اســت. جایــگاه ســهام عدالــت 

ــل بررســی اســت: ــد لحــاظ قاب ــم گیری هــا در صنعــت پاالیــش از چن ــد تصمی در فرآین

دخالت دولت در تصمیم های نماینده ی سهام عدالت در هیئت مدیره ی پاالیشگاه ها؛. 1

بــه دلیــل مشــخص نبــودن وضعیــت مالکیــت و مدیریــت ســهام عدالــت، تــا آزاد ســازی کامــل ســهام، در بســیاری 

ــم  ــق تصمی ــد و ح ــتفاده می کن ــود اس ــی خ ــگاه حاکمیت ــت از جای ــوص وزارت نف ــت و به خص ــوارد، دول از م

گیــری بــه جــای نماینــده ی ســهام عدالــت را بــرای خــود قائــل اســت. از آنجائــی کــه در بســیاری از مــوارد و بــه 

دلیــل قدمــت بــاالی واحدهــای پاالیشــی، بــرای دســتیابی بــه ســطوح اســتاندارد مصــرف انــرژی در پاالیشــگاه ها، 

ــه نظــر       ــف شــود، ب ــدار خــارج و عرضــه ی ســوخت متوق ــی از م ــرای مدت ــدی ب ــا واحدهــای تولی ــاز اســت ت نی

مــی رســد وزارت نفــت کــه مســئولیت تأمیــن ســوخت کشــور را بــر عهــده دارد، راضــی بــه قطــع تولیــد فــرآورده های 
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نبود مکانیزم مناسب در عزل و نصب های نماینده ی سهام عدالت در هیئت مدیره ی پاالیشگاه ها؛. 2

نفــع نبــردن ســهام عدالــت از عوایــد بهــره وری و در نتیجــه نبــود انگیــزه ی کافــی بــرای نماینــده ی ســهام عدالــت 	 

ــای  ــام پروژه ه ــت انج ــاش در جه ــرای ت ــگاه، ب ــه پاالیش ــر از جمل ــرمایه پذی ــرکت س ــره ی ش ــت مدی در هیئ

بهــره وری؛

نبود سازوکار نظارتی بر عملکرد نماینده های سهام عدالت در هیئت مدیره ها از طریق کانون؛	 

طوالنی تــر بــودن زمــان توزیــع ســود حاصــل از بــه ثمــر رســیدن پروژه هــای بهــره وری، نســبت بــه زمــان عضویــت 	 

نماینــده ی ســهام عدالــت در هیئــت مدیره؛

ــه مطالــب ذکــر شــده و در راســتای آزادســازی حداکثــری پتانســیل های بهــره وری در صنعــت پاالیــش،  ــا توجــه ب ب

ــه نظــر می رســد: ــه چنــد نکتــه ضــروری ب توجــه ب

بــرای اســتفاده از تمامــی ظرفیت هــای بهــره وری انــرژی در صنعــت پاالیــش، ابتــدا بایــد ایــن امــکان ایجــاد شــود . 1

ــود.  ــران ش ــق واردات جب ــره وری، از طری ــای به ــی از پروژه ه ــوخت ناش ــد س ــی در تولی ــای احتمال ــه وقفه ه ک

ــورد  ــش م ــت پاالی ــرژی در صنع ــره وری ان ــای به ــم ظرفیت ه ــن، ه ــان ممک ــن زم ــاه تری ــن کار و در کوت ــا ای ب

اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت و هــم بــا دادن اجــازه تأمیــن ســوخت از طریــق واردات )مشــروط بــه ثبــت و تأییــد 

پروژه هــای بهــره وری( بــه وســیله ی دولــت، مشــکلی در تأمیــن ســوخت مــورد نیــاز کشــور پیــش نخواهــد آمــد.

برای بهبود عملکرد سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر، 2 راه کار پیشنهاد می شود:. 2

ــره ی پاالیشــگاه )پاالیــش و پخــش( و  ــت مدی ــی خــود در هیئ ــده ی قانون ــق نماین ــی نمی شــود و چــه از طری نفت

چــه بــه صــورت غیــر مســتقیم )جایــگاه ســهام عدالــت در هیئــت مدیــره(، بــا پروژه هــای بهینــه ســازی مخالفــت 

می کنــد.

ــرمایه  ــرکت های س ــت در ش ــهام عدال ــای س ــت، نماینده ه ــهام عدال ــود در اداره ی س ــازوکار موج ــاس س ــر اس ب

ــن  ــت انتخــاب می شــوند. مهم تری ــون ســهام عدال ــام کان ــه ن ــه پاالیشــگاه ها، توســط کارگروهــی ب ــر از جمل پذی

چالش هــای ایــن فرآینــد کــه شــاید بتــوان گلــوگاه اصلــی عــدم بهــره وری در ســازوکار ســهام عدالــت دانســت، 

بدیــن شــرح اســت:
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نخســت بایــد عملکــرد نماینــده ی ســهام عدالــت، مســتقیم و بــه صــورت پیوســته، از طریــق یــک ســامانه ی پایــش 	 

آنایــن توســط اعضــای مجموعــه ی ســهام عدالــت )مــردم( مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا از ایــن طریــق، فــرد 

مذکــور خــود را در مقابــل مــردم پاســخگو بدانــد و بــا هــدف حفــظ جایــگاه خــود در هیئــت مدیــره، بهتریــن 

ــر را در بهــره وری داشــته باشــد. ــروز بدهــد و بیش تریــن تأثی عملکــرد ممکــن را از خــود ب

بــا اســتفاده از مکانیزم هــای انگیزشــی ماننــد اختصــاص دادن بخشــی از ســهام شــرکت ســرمایه پذیــر بــه نماینــده ی 	 

ــن صــورت  ــوان ظرفیت هــای بهــره وری در پاالیشــگاه را آزاد کــرد. بدی ــره، می ت ــت در هیئــت مدی ســهام عدال

ــش  ــی از افزای ــرکت، ناش ــهام ش ــده در س ــاد ش ــزوده ایج ــل ارزش اف ــده، از مح ــذار ش ــهام واگ ــه ارزش س ک

ــا  ــت، ب ــده ی ســهام عدال ــن صــورت، نماین ــای جــاری، تســویه شــود. در ای ــع کاهــش هزینه ه ــره وری و بالتب به

ــه ثمــر خواهــد  ــا هزینه هــای اندکــی ب ــش کــه بعضــا ب ــراوان بهــره وری در صنعــت پاالی وجــود پتانســیل های ف

نشســت، نــه تنهــا در برابــر پروژه هــای مطــرح شــده در هیئــت مدیــره در راســتای ارتقــاء ســطح بهــره وری مقاومت 

نخواهــد کــرد،  بلکــه بــه خاطــر افزایــش ارزش ســهامی کــه بــه وی تعلــق گرفتــه اســت، بیشــترین تــاش خــود را 

در راســتای ارتقــاء ســطح بهــره وری پاالیشــگاه و ارائــه ی پیشــنهادهای الزم در ایــن زمینــه، بــه کار خواهــد بســت.

پایان



ت نامه انرژی
سیاس

9

مقدمه

طــرح ســهام عدالــت بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن طرح هــای اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران بــا اهدافــی چــون 

کاهــش فقــر و گســترش عدالــت اجتماعــی، ایجــاد منبــع درآمــدی مســتمر بــرای اقشــار ضعیــف جامعــه و هم چنیــن 

ــد  ــت در اداره ی بنگاه هــای اقتصــادی در ســال 85 کلی ــردم و کاهــش نقــش دول ــه م ــی ب واگــذاری بنگاه هــای دولت

ــی از  ــال، یک ــش از 10 س ــت بی ــس از گذش ــون پ ــده، هم اکن ــام ش ــای انج ــزی ه ــام برنامه ری ــم تم ــورد و علی رغ خ

ــه نظــر بســیاری از کارشناســان، باتکلیــف تریــن ســبد ســرمایه داری  ــا ب دغدغه هــای اصلــی دولــت تلقــی شــده و بن

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

یکــی از مهم تریــن صنایــع واگــذار شــده بــه ســهام عدالــت، صنعــت پاالیــش اســت. بــر اســاس آخریــن صورت هــای 

ــن  ــه ای ــت ک ــت اس ــهام عدال ــه س ــق ب ــران متعل ــگاه های ای ــهام پاالیش ــد از س ــدود 40 درص ــگاه ها، ح ــی پاالیش مال

ــم  ــاز و تصمی ــهام دار ممت ــد، س ــش از 50 درص ــهامی بی ــا س ــران، ب ــد ته ــگاه ها مانن ــی از پاالیش ــهام داری، در بعض س

گیرنــده ی اصلــی و در بعضــی دیگــر، یکــی از ســهام داران اصلــی بــه حســاب می آیــد. آخریــن پرتفــوی ســهام داری 

پاالیشــگاه ها و هم چنیــن ســهام داری ســهام عدالــت در صنعــت پاالیــش ایــران در شــکل و جــدول شــماره 1- ارائــه 

شــده اســت.

شکل 1- سهام داران صنعت پاالیش )1(

 سهام عدالت
%39

سایر
بازنشستگی و %13

تامین اجتماعی
%18

پاالیش و پخش
%30
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جدول 1- آخرین پرتفوی سهام داری سهام عدالت در صنعت پاالیش بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت در 

اسفند 95

خوراک ورودی )هزار بشکه در پاالیشگاه
روز(

درصد سهام سهام 
عدالت

23770تهران

24166اراک

36549آبادان

37820اصفهان

29120بندرعباس

10620تبریز

5720شیراز

5320الوان

2020کرمانشاه

تغيير سهام داری سهام عدالت در پاالیشگاه ها در سال 95

همان طــور کــه در قســمت قبــل اشــاره شــد، بیش تریــن ســهام در صنعــت پاالیــش، متعلــق بــه شــرکت ســرمایه  گذاری 

ســهام عدالــت اســت. تــا قبــل از اســفند 1395، ســهام عدالــت بــا 90z ســهام در پاالیشــگاه تهــران، 30% در پاالیشــگاه 

ــار داشــت.  ــش در اختی ــل توجهــی در صنعــت پاالی ــی پاالیشــگاه ها، ســهام قاب ــی )اراک( و 40% در مابق ــام خمین ام

امــا در اســفند 1395، بــه پیشــنهاد وزارت اقتصــاد و بــا تصویــب هیئــت وزیــران، ســبد ســهام داری ســهام عدالــت در 

پاالیشــگاه ها بــه شــرح زیــر تغییــر پیــدا کــرد: 

ــاس از  ــاه و بندرعب ــیراز، کرمانش ــران، ش ــز، الوان، ته ــان، تبری ــت اصفه ــش نف ــرکت های پاالی ــهام ش ــد س 20 درص

فهرســت  شــرکت های واگــذار شــده بــه طــرح توزیــع ســهام عدالــت خــارج و 36 درصــد ســهام پاالیــش نفــت امــام 

خمینــی )اراک( و 9 درصــد ســهام شــرکت پاالیــش نفــت آبــادان جایگزیــن آن هــا شــد )2(. 
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ــر نظــر ســازمان خصوصــی  ــود و بناب ــون تصویــب شــده ب ــا قان ــق ب ــر اســاس ادعــای دولــت، مطاب ــه  کــه ب ایــن مصوب

ــی  ــراض برخ ــت، اعت ــی نداش ــاوت آنچنان ــت، تف ــهام عدال ــبد س ــده در س ــا ش ــهام جابه ج ــی س ــازی، ارزش ریال  س

ــل  ــه دلی ــت، ب ــد خــروج 7 شــرکت از ســهام عدال ــد بودن ــدگان معتق ــال داشــت. نماین ــه دنب ــس را ب ــدگان مجل نماین

ــت  ــزان ســودآوری پاالیشــگاه ها، باعــث کاهــش ســودآوری ســبد ســرمایه گــذاری ســهام عدال ــودن می ــاوت ب متف

ــتند،  ــت هس ــهام عدال ــبد س ــه در س ــرکت هایی ک ــال در ش ــل و انتق ــه نق ــه هرگون ــاوه ی این ک ــد. به ع ــد ش خواه

ــزرگ  ــون، برخــی شــرکت های ب ــا دور زدن قان ــت مجــاز نیســت ب ــرد و دول ــی صــورت گی ــد قانون ــد طــی فرآین بای

ــا  را بــه دولــت بازگردانــد. ضمــن این کــه ایــن بازگشــت شــرکت های در اختیــار ســهام عدالــت بــه دولــت، مغایــر ب

قانــون اســت و ســازمان خصوصی ســازی بــر اســاس قانــون، اجــازه ی بازگردانــدن آن بــه دولــت را نــدارد. بــر اســاس 

آخریــن اطاعــات موجــود، ایــن مصوبــه، بنابــر نظــر هیئــت تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن، ملغــی تلقــی شــده و 

ســبد ســهام داری ســهام عدالــت در صنعــت پاالیــش، مطابــق بــا روال گذشــته )قبــل از اســفند 95( منظــور می شــود.

سهام عدالت

تعریف سهام عدالت

بــر اســاس آیین نامــه ی اجرایــی افزایــش ثــروت خانوارهــای ایرانــی از طریــق گســترش ســهم بخــش تعــاون بــر اســاس 

توزیــع ســهام عدالــت، ســهام عدالــت، ســهام 6 دهــک درآمــدی کشــور می باشــد کــه بــه شــرکت های ســرمایه گذاری 

اســتانی واگــذار می شــود تــا در ازاء آن، شــرکت های مزبــور معــادل مبلــغ آن، ســهام شــرکت ســرمایه گذاری اســتانی 

را از طریــق شــرکت های تعاونــی عدالــت شهرســتانی بــه مشــمولین ســهام واگــذار نماینــد. در واقــع ســهام عدالــت، 

ــار 6  ــور، در اختی ــی مذک ــه ی اجرای ــن نام ــق آیی ــه از طری ــد ک ــرمایه پذیری می باش ــرکت های س ــت از ش ــهام دول س

دهــک پاییــن درآمــدی کشــور قــرار می گیــرد. )3( 

اهداف اعالم شده برای اجرای سهام عدالت )4(

توزیع متعادل ثروت و درآمد	 

تسریع در روند خصوصی سازی	 

استفاده از روش های سالم تر و شفاف تر در واگذاری سهام  شرکت های دولتی	 
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افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی	 

کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم	 

افزایش کارایی بنگاه های دولتی	 

گسترش سهم بخش های تعاون در اقتصاد کشور	 

بستر های قانونی ایجاد سهام عدالت

طــرح ســهام عدالــت از ابتــدای دولــت نهــم بــه منظــور حمایــت از اقشــار آســیب پذیر و بهبــود توزیــع درآمــد و نیــز در 

راســتای گســترش خصوصی ســازی در دســتور کار قــرار گرفــت. هــر چنــد در دولت هــای پیشــین و حتــی پیــش از 

انقــاب نیــز سیاســت های مشــابهی مــد نظــر دولت مــردان بــوده اســت، امــا ایــن امــر از ابتــدای دولــت نهــم اجرایــی 

شــد. مبانــی و مســتندات قانونــی در ایــن زمینــه در ذیــل آمــده اســت:

ــی 	  ــت های کل ــری )سیاس ــم رهب ــام معظ ــت مق ــی و موافق ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های اباغ ــد »ج« سیاس بن

ــی( ــای دولت ــا و بنگاه ه ــذاری فعالیت ه ــق واگ ــی از طری ــای غیردولت ــعه ی بخش ه توس

ــه 	  ــر ب ــکان پذی ــت اجــازه می دهــد از تمامــی روش هــای ام ــه دول ــه چهــارم توســعه کــه ب ــون برنام ــاده )6( قان م

منظــور واگــذاری اســتفاده شــود.

ــه 	  ــون برنام ــاده )9( قان ــه ســوم توســعه کــه حســب م ــون برنام ــاده )14( قان ــر اســاس م ــت ب ــار دول اجــازه و اختی

ــروش،  ــروش و روش ف ــل ف ــرکت های قاب ــب ش ــن و تصوی ــر تعیی ــی ب ــه مبتن ــت ک ــده اس ــذ گردی ــارم تنفی چه

ــت  ــی پرداخ ــف و چگونگ ــهام، تخفی ــذاری س ــیوه ی قیمت گ ــروش، ش ــاطی ف ــام اقس ــه ی نظ ــب آیین نام تصوی

ــرکت های  ــهام ش ــروش س ــای ف ــه اولویت ه ــوط ب ــتورالعمل های مرب ــب دس ــداران، تصوی ــط خری ــت توس قیم

ــه نحــوه ی تنظیــم قراردادهــای فــروش ســهام و قراردادهــای  ــوط ب ــل واگــذاری، تصویــب دســتورالعمل مرب قاب

واگــذاری می باشــد.

فصــل ششــم قانــون اصــاح مــوادی از قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری 	 

اســامی ایــران

مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت )شامل 41 مورد(	 



ت نامه انرژی
سیاس

13

ابالغ آیين نامه ی اجرایی سهام عدالت

ــت  ــن عدال ــور تأمی ــه منظ ــی و ب ــت عموم ــترش مالکی ــعه و گس ــتای توس ــور، در راس ــت در کش ــهام عدال ــع س توزی

اجتماعــی و فقــر زدایــی، در ســال 1385 بــر اســاس »آیین نامــه ی اجرایــی افزایــش ثــروت خانوارهــای ایرانــی از طریــق 

ــه عنــوان یکــی از موضوعــات  ــر اســاس توزیــع ســهام عدالــت« آغــاز شــد و پــس از آن ب گســترش بخــش تعــاون ب

اساســی بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت.

اجــرای طــرح توزیــع ســهام عدالــت بــه موجــب آئین نامــه اجرایــی »توزیــع ســهام عدالــت«، موضــوع مــواد )34( تــا 

ــون اساســی« برعهــده ی ســازمان خصوصی ســازی گذاشــته  ــی اصــل )44( قان ــون »اجــرای سیاســت های کل )38( قان

ــت  ــترش مالکی ــت گس ــرای سیاس ــا در اج ــت ت ــده اس ــاز گردی ــت مج ــور، دول ــواد مذک ــب م ــه موج ــت. ب ــده اس ش

ــل  ــای قاب ــهام بنگاه ه ــوع ارزش س ــد )40%( مجم ــل درص ــا چه ــی، ت ــت اجتماع ــن عدال ــور تأمی ــه منظ ــی، ب عموم

ــه شــش )6( دهــک پاییــن درآمــدی جامعــه  ــون را ب ــازار موضــوع گــروه )2( مــاده )2( ایــن قان واگــذاری در هــر ب

ــا پنجــاه درصــد  ــت روستانشــینان و عشــایر، ســهام ب ــا اولوی ــدی ب ــن درآم ــورد دو دهــک پایی ــد. در م واگــذار نمای

ــورد،  ــار دهــک بعــدی، حســب م ــورد چه ــی در م ــا دوره تقســیط ده ســاله واگــذار میشــود، ول ــف و ب )50%( تخفی

ــر اســت. ــه صــورت تقســیط ده ســاله امــکان پذی واگــذاری ب

ساختار نهادی اداره ی سهام عدالت )5(

بــر اســاس آیین نامــه ی اجرایــی ســهام عدالــت، اداره ی ســازوکار ســهام عدالــت در 2 قســمت نظارتــی و اجرایــی قابــل 

ــی است: بررس

1- نظارتی

    1-1- ستاد مرکزی

    2-1- ستادهای استانی

2- اجرایی

    1-2- شرکت های سرمایه گذاری استانی

    2-2- شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی
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1-1- ستاد مرکزی

ــهام  ــذاری س ــد واگ ــر فرآین ــارت ب ــی و نظ ــزی، هماهنگ ــدف برنامه ری ــا ه ــت ب ــهام عدال ــع س ــزی توزی ــتاد مرک س

ــد از: ــزی عبارتن ــتاد مرک ــای س ــت. اعض ــده اس ــکیل ش ــور تش ــت رئیس جمه ــه ریاس ــت ب عدال

رئیــس جمهــور )رئیــس(- وزیــر امــور اقتصــاد و دارائــی - رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور- وزیــر 

کشــور- وزیــر صنایــع و معــادن- وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی- وزیــر جهــاد کشــاورزی- وزیــر دادگســتری- 

ــت  ــروی مقاوم ــده نی ــکی- فرمان ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــران- وزی ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــس بنی رئی

بســیج- سرپرســت کمیتــه ی امــداد امــام خمینــی )ره(- رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور- رئیــس دفتــر امــور مناطــق 

محــروم کشــور- رئیــس ســازمان ثبــت احــوال کشــور- رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی )دبیــر(

اختیارت ستاد مرکزی:

واگذاری سهام عدالت 	 

تعیین اولویت استان ها و مشموالن طرح 	 

تصویب ضوابط اجرایی 	 

تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آن ها 	 

انجام هرگونه اقدامات اجرایی الزم در چارچوب مقررات مربوطه	 

2-1- ستادهای استانی

ایــن ســتادها بــه نوعــی بــازوی اجرایــی ســتاد مرکــزی در اســتان ها می باشــند. ســتاد های اســتانی کــه در محــدوده ی 

یــک اســتان و بــه ریاســت اســتاندار تشــکیل می گــردد، در چارچــوب اختیــارات محــول شــده از طــرف ســتاد مرکــزی 

بــر فرآینــد توزیــع ســهام در اســتان نظــارت می کنــد.

اعضای ستاد های استانی متناظر با ستاد مرکزی مشخص می شوند:

اســتاندار )رئیــس(- رئیــس ســازمان امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان )دبیــر(- رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

اســتان- رئیــس ســازمان صنایــع و معــادن اســتان- رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان- رئیــس ســازمان کار و 

ــوم  ــر کل تعــاون اســتان- رئیــس کل دادگســتری اســتان- رئیــس دانشــگاه عل ــه ای اســتان- مدی آمــوزش فنــی حرف
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پزشــکی مرکــز اســتان- رئیــس بنیــاد شــهید اســتان- فرمانــده ی منطقــه مقاومــت بســیج اســتان- رئیــس کمیتــه ی امــداد 

امــام خمینــی  )ره( اســتان- مدیــر کل بهزیســتی اســتان- مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان- مســئول دبیــر خانــه ی مناطــق 

محــروم اســتان.

وظایف و اختیارات ستاد های استانی عبارتند از:

مدیریت جمع آوری اطاعات مشموالن طرح	 

پیگیری ثبت و راه اندازی شرکت های تعاونی عدالت استانی	 

ارسال فراخوان به مشموالن برای عضویت در تعاونی ها 	 

نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونی های مزبور 	 

رسیدگی به شکایات واصله 	 

بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله ای توزیع سهام عدالت	 

ــس  ــده ی رئی ــود برعه ــکیل می ش ــتاندار تش ــت اس ــه ریاس ــه ب ــتانی ک ــتاد اس ــات س ــرای تصمیم ــن اج ــئولیت حس مس

ــی اســتان اســت. ــور اقتصــادی و دارای ســازمان ام

1-2- شرکت های سرمایه گذاری استانی

ــتانی  ــت شهرس ــی عدال ــرکت های تعاون ــط ش ــتان توس ــر اس ــه در ه ــاص( ک ــهامی خ ــرمایه گذاری )س ــرکت س ش

تشــکیل می شــود.

ــهام  ــزاری س ــده ی کارگ ــه عه ــتانی ب ــرمایه گذاری اس ــرکت های س ــت ش ــت، مدیری ــهام عدال ــرای س ــدای اج از ابت

عدالــت بــود. بــر اســاس آیین نامــه ی اجرایــی ســهام عدالــت، نقــش شــرکت کارگــزاری )شــرکت واســط(، تبدیــل 

ــه شــرکت های  ــه یــک ســهم واحــد و ســپس واگــذاری ســهام شــرکت واســط ب ــواع ســهام واگــذار شــده ب ســبد ان

ســرمایه گذاری اســتانی و انجــام دیگــر کارهــای اجرایــی مرتبــط بــا واگــذاری ســهام عدالــت بــود. امــا در ســال 89، 

ــت داد.  ــهام عدال ــرمایه گذاری س ــون س ــه کان ــود را ب ــای خ ــل و ج ــرکت منح ــن ش ــاد، ای ــتور وزارت اقتص ــه دس ب

ــا  ــون، ب ــن کان ــق ای ــرح، از طری ــمولین ط ــتند و مش ــتانی هس ــرمایه گذاری اس ــرکت های س ــون، ش ــن کان ــای ای اعض

شــرکت های ســرمایه پذیر تعامــل می کننــد.
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2-2- شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی

شــرکت های تعاونــی در هــر شهرســتان کــه اعضــای آن هــا، همــان مشــمولین طــرح توزیــع ســهام عدالت در شهرســتان 

ــتند. مربوطه هس

اهداف شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی عبارتند از:

دریافت سهام شرکت های دولتی از طریق  شرکت های سرمایه گذاری استانی	 

کمک به توزیع مجدد ثروت 	 

ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی	 

محور های فعالیت:

خرید سهام عدالت	 

بازپرداخت اقساط سهام مزبور	 

توزیع سود این سهام میان اعضا	 

مشمولین طرح سهام عدالت به صورت خودکار، عضو شرکت های شهرستانی هستند.

وضعيت پرتفوی اختصاص یافته به سهام عدالت

از ابتــدای اجــرای طــرح تــا کنــون، بخشــی از ســهام 60 شــرکت بــه ســهام عدالــت اختصــاص یافتــه اســت. از ایــن 

ــر  ــرکت های غی ــده، ش ــرکت باقی مان ــده اند و 25 ش ــت ش ــرش و ثب ــادار پذی ــورس اوراق به ــورد در ب ــداد، 35 م تع

بورســی می باشــند. از طرفــی ســهام 49 شــرکت بــه صــورت قطعــی قیمت گــذاری و واگــذار شــده اســت. امــا قیمــت 

ــهام  ــزان س ــده اند. می ــذاری نش ــی ارزش گ ــورت قطع ــه ص ــوز ب ــند، هن ــی می باش ــر بورس ــه غی ــرکت ک ــهام 11 ش س

ــت.  ــر اس ــی( متغی ــات بازرگان ــه و خدم ــا 95% )غل ــودرو( ت ــران خ ــاوت و از 1% )ای ــز متف ــرکت ها نی ــی ش تخصیص

جــدول زیــر، تصویــر کلــی از وضعیــت شــرکت های واگــذاری بــه ســهام عدالــت را ارائــه می دهــد )6(. همان گونــه 

ــا ارزش  ــد. ام ــال می باش ــارد ری ــادل 405/207 میلی ــرکت مع ــذاری 60 ش ــهام واگ ــود، ارزش س ــه می ش ــه ماحظ ک

ــه ی  ــه منزل ــش ب ــن افزای ــع، ای ــه اســت. در واق ــال افزایــش یافت ــارد ری ــه 671/262 میلی ــا رشــدی حــدود 51% ب روز ب

افزایــش ثــروت مشــمولین ســهام عدالــت می باشــد، بــه طــوری کــه ارزش ســرانه ی ســهام هــر یــک از مشــمولین از 
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ــه 15/975/159 ریــال ارتقــاء یافتــه اســت. 10/585/381 ریــال ب
درصد سهام نام شرکت

تخصیص  یافته  
به سهام عدالت

درصد سهام نام شرکت
تخصیص یافته به 

سهام عدالت
1%سایپا3026%آلومینیوم ایران- ایرالکو1
23%سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران127%ایران خودرو2
5%سرمایه گذاري رنا4028%بانک تجارت3
50%سیمان داراب4029%بانک صادرات ایران4
34%سیمان دشتستان3030%بانک ملت5
23%شهر صنعتي البرز5531%بیمه دانا6
29%شهر صنعتي رشت4632%پارس سویچ7
21%شهر صنعتي کاوه2033%پاالیش نفت بندر عباس8
40%صنایع پتروشیمي خلیج فارس)هلدینگ(7034%پاالیش نفت تهران9

39%فوالد آلیاژی ایران2035%پاالیش نفت شیراز10
30%فوالد خوزستان2036%پاالیش نفت الوان11
30%فوالد مبارکه اصفهان2037%پاالیش نفت اصفهان12
35%کارخانجات مخابراتي ایران2038%پاالیش نفت تبریز13
24%کشتیراني جمهوري اسامي ایران3039%پتروشیمی ارومیه14
11%گل گهر3040%پتروشیمی بندر امام15
20%مخابرات ایران3041%پتروشیمی بوعلی سینا16
26%مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران- مپنا3042%پتروشیمی بیستون17
42%مشانیر1043%پتروشیمی تبریز18
7%مگا موتور3044%پتروشیمی خوزستان19
37%ملي صنایع مس ایران1045%پتروشیمی شهید تند گویان20
31%نیرو ترانس3046%پتروشیمی فجر21
29%حمل و نقل پتروشیمي1547%پتروشیمي جم22
40%دخانیات ایران3048%پتروشیمي مارون23
49%ساختمان سد و تأسیات آبیاري سابیر2549%پست بانک24

21%چادرملو25
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درصد سهام نام شرکت
تخصیص یافته 
به سهام عدالت

درصد سهام نام شرکت
تخصیص یافته به 

سهام عدالت

95%غله و خدمات بازرگانی منطقه2074%پاالیش نفت کرمانشاه1
95%غله و خدمات بازرگانی منطقه4985%پاالیش نفت آبادان2
۴۰%مدیریت تولید برق نیروگاه یزد۶۶9%پاالیش نفت شازند اراک3

غله و خدمات بازرگانی 4
منطقه1

۹۵%نیروگاه چرخه ترکیبي یزد%۹۵

غله و خدمات بازرگانی 5
منطقه2

40%ملی حفاری ایران%۹۵10

غله و خدمات بازرگانی 6
منطقه3

۳۰%آزمایشگاه فني و مکانیک خاک%۹۵11

مشموالن طرح )7(

هیئــت دولــت، فروردیــن مــاه ســال 1385، طــی مصوبــه ای نحــوه ی شناســایی طــرح ســهام عدالــت را مشــخص نمــود. 

مشــموالن طــرح توزیــع ســهام عدالــت عبارتنــد از دو دهــک جمعیتــی کشــور کــه واجــد افــراد یــا خانوارهایــی بــا 

پاییــن تریــن میــزان درآمــد هســتند و مرحلــه بــه مرحلــه شناســایی می گردنــد.

مشموالن مرحله ی اول:

این مشوالن که تا تاریخ 84/11/9 تحت پوشش نهاد حمایتی ذی ربط قرارر گرفتند عبارت بودند از:

کلیه ی افراد نیازمند مشول طرح شهید رجایی و عائله ی تحت تکفل آن ها	 

ــت 	  ــت حمای ــی )ره( و تح ــام خمین ــداد ام ــه ی ام ــی کمیت ــرح مددجوی ــمول ط ــای مش ــراد خانواده ه ــه ی اف کلی

ــن نهــاد معیشــتی ای

کلیه ی کودکان و زنان بی سرپرست تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور	 

کودکان بدسرپرست تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور	 

کلیه ی اعضای خانواده های دارای معلول تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور	 

کلیه ی آسیب دیدگان اجتماعی تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور	 
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رزمندگان فاقد شغل و درآمد و خانواده های تحت تکفل آن ها	 

مشموالن مرحله ی دوم:

شــامل روســتاییان و عشــایر فاقــد شــغل و درآمــد ثابــت بوده انــد کــه تــا تاریــخ 1385/6/31 ســاکن روســتا بــوده 	 

یــا جــزء عشــایر محســوب شــوند و ایــن گــروه از مشــموالن نیــز بــه طــور تفصیلــی عبارتنــد از:

کلیــه ی افــراد سرپرســت خانــوار فاقــد شــغل و بیــکار، کارگــر ســاده و فصلــی، چوپــان، کشــاورز، خوش نشــین 	 

و امثــال آن هــا و عائلــه ی تحــت تکفــل ایشــان، بــه شــرط آن کــه سرپرســت و افــراد خانــوار، ســاکن در روســتا 

یــا جــزء عشــایر بــوده، فاقــد هرگونــه دارایــی یــا منابــع درآمــد ماننــد زمیــن، بــاغ، دام، ماشــین آالت کشــاورزی، 

وســایل حمل ونقــل درآمــدزا، اجــاره ی امــوال منقــول و غیــر منقــول و منابــع درآمــد مشــابه بــوده، حقــوق بگیــر 

یــا مســتمری بگیــر ثابــت بخــش دولتــی، بخــش عمومــی غیــر دولتــی، بخــش تعــاون و بخــش خصوصــی نبــوده و 

جــزء مشــموالن مرحلــه ی اول واگــذاری ســهام عدالــت نباشــند.

کلیــه ی از کار افتــادگان و افــراد خانواده هــای فاقــد سرپرســت یــا دارای سرپرســت زن خانــه دار ســاکن در روســتا 	 

ــه شــرط آن کــه از نظــر دارایی هــا و درآمدهــا دارای شــرایط مشــابه خانواده هــای مذکــور در  یــا جــزء عشــایر ب

بنــد بــاال بــوده و بــه دالیــل مختلــف از حمایــت معیشــتی کمیتــه ی امــداد امــام خمینــی )ره( و ســازمان بهزیســتی 

کشــور محــروم مانــده و جــزء مشــموالن مرحلــه ی اول واگــذاری ســهام عدالــت نباشــند.

سایر مراحل:

کارکنــان شــاغل در دســتگاه های اجرایــی و بازنشســتگان کشــوری، لشــگری و تأمیــن اجتماعــی معرفــی شــده توســط 

دســتگاه ذی ربــط عبارتنــد از:

ایثارگران از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران	 

زنان کارگر سرپرست خانوار )مشمول قانون کار( با معرفی و تایید نهایی وزارت کار و امور اجتماعی	 

خادمان مساجد، حسینیه ها و امامزاده ها از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه	 

طاب حوزه های علمیه با معرفی مرکز خدمات حوزه های علمیه	 

بیماران خاص با تایید بیماری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	 
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کارکنان ستادهای نماز جمه با تایید شورای عالی سیاست گذاری ائمه جمعه	 

خبرنگاران از طریق معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی	 

دســت اندر کاران امــر شناســایی و واگــذاری ســهام عدالــت معرفــی شــده از طریــق ســازمان امــور اقتصــادی و 	 

ــتان ها ــی اس دارای

قالیبافان از طریق مرکز ملی فرش ایران یا ادارات کل بازرگانی استان ها	 

فعاالن قرآنی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی یا سازمان تبلیغات اسامی	 

مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شده با تایید سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی	 

زنان سرپرست خانوار بی بضاعت با تایید سازمان بهزیستی کشور	 

مددجویــان و کارکنــان موسســات خیریــه بــر اســاس تاییــد وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی )ســازمان بهزیســتی 	 

کشــور(

کارگران فصلی از جمله کارگران ساختمانی با تایید وزارت کار و امور اجتماعی	 

تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهری با معرفی اتحادیه ی ذی ربط در زمره ی عوامل شهرداری ها	 

ــن 	  ــاه و تأمی ــد وزارت رف ــا تایی ــده اند ب ــمول نش ــی مش ــل قبل ــه در مراح ــاران( ک ــود اظه ــد )خ ــم درآم ــراد ک اف

ــی ــادی و دارای ــور اقتص ــا وزارت ام ــی ی اجتماع

واحدهــای اســتانی کمیتــه ی امــداد امام خمینــی )ره(، ســازمان بهزیســتی کشــور و منطقــه ی مقاومــت بســیج موظــف 

شــدند تحــت نظــارت دبیرخانــه ســتاد اســتانی، اطاعــات تمــام افــراد مشــمول طــرح را در قالــب نرم افــزار رایانــه ای 

شــده از ســوی دبیرخانــه ســتاد مرکــزی ارائــه نماینــد.

دبیرخانــه ســتادهای اســتانی موظــف شــدند فراخــوان عضویــت در تعاونــی اســتانی بــرای دریافــت ســهام عدالــت را 

بــر اســاس فهرســت نهایــی اباغــی از طریــق پســت بــا اخــذ رســید از مشــمول ارســال کننــد. ارزیابــی و نظــارت بــر 

عملکــرد دســتگاه ها در اجــرای ایــن دســتورالعمل بــه صــورت مرکــزی بــر عهــده ی دبیرخانــه ســتاد مرکــزی توزیــع 

ــر، جزئیــات شناســایی هــر  ــه ســتادهای اســتانی اســت. جــدول زی ــر عهــده ی دبیرخان ســهام عدالــت و در اســتان ها ب

ــداد کل مشــمولین را نشــان می دهــد. ــه و تع مرحل
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گزارش مراحل مختلف مشمولین سهام عدالت )8(
تعداد مشمولینگروه هاي مورد شناسایيمرحله

مرحلــه اول:مددجویــان نهادهــاي حمایتي)کمیتــه امــداد امــام خمینــي)ره( و ســازمان بهزیســتي( 1
و رزمنــدگان فاقــد شــغل

4،529،463

تکمیلــي مرحلــه اول:مددجویــان نهادهــاي حمایتي)کمیتــه امــداد امــام خمینــي)ره( و ســازمان 2
بهزیســتي( و رزمنــدگان فاقــد  شــغل

3،041،658

5،535،557مرحله دوم: روستاییان سرپرست خانوار فاقد شغل3

11،290،588تکمیلي مرحله دوم: کلیه روستاییان و عشایر4

مرحلــه ســوم: کارکنــان شــاغل در دســتگاه هــاي اجرایــي، بازنشســتگان کشــوري و لشــکري 5
و تأمیــن اجتماعــي

12،302،309

تکمیلــي مرحلــه ســوم: کارکنــان شــاغل در دســتگاه هــاي اجرایــي، بازنشســتگان کشــوري و 6
لشــکري و تأمیــن اجتماعــي

1،493،924

ــا، 7 ــل آنه ــت تکف ــراد تح ــهید و اف ــدان ش ــر و فرزن ــن، همس ــارم: ایثارگران)والدی ــه چه مرحل
ــا ( ــل آنه ــت تکف ــراد تح ــازان ، آزادگان و اف جانب

1,259,892

6,902مرحله پنجم:دختران کارگر مجرد و زنان کارگر سرپرست خانوار ) مشمول قانون کار(8

31,319مرحله ششم:خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها و اماکن زیارتي متبرکه9

167,693مرحله هفتم:طاب حوزه هاي علمیه سراسر کشور10

11,168مرحله هشتم:بیماران خاص11

6,735مرحله نهم: کارکنان ستاد هاي نماز جمعه12

8,680مرحله دهم:کارکنان هیأت هاي تحریریه رسانه ها )خبرنگاران(13

مرحله یازدهم:دست اندر کاران  امرشناسایي و واگذاري سهام عدالت14

9,540,305

مرحله دوازدهم: مددجویان و کارکنان موسسات خیریه15
مرحله سیزدهم: فعاالن قرآني16
مرحله چهاردهم: قالیبافان17
مرحلــه پانزدهــم: زندانیــان آزاد شــده )مددجویــان تحــت پوشــش مراکــز مراقبــت از زندانیــان 18

آزاد  شــده(
مرحله شانزدهم: تاکسیرانان19
مرحله هفدهم:درخواست کنندگان مردمي20
مرحله هجدهم:کارگران فصلي و ساختماني21

49،226،193مجموع
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مکانيزم اثرگذاری مردم در شركت های سرمایه پذیر

یکــی از نــکات بســیار مهــم، نحــوه ی تأثیرگــذاری مــردم در تصمیمــات شــرکت های ســرمایه پذیر می باشــد. 

ــازی  ــد خصوصی س ــریع در رون ــت، تس ــهام عدال ــی س ــداف اصل ــی از اه ــد، یک ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک همان ط

و انتقــال مالکیــت از دولــت بــه عمــوم مــردم اســت. یعنــی دولــت قصــد داشــت بــا اجــرای ســهام عدالــت، در کنــار 

ــرمایه پذیر،  ــرکت های س ــان در ش ــردم خودش ــق، م ــن طری ــا از ای ــود ت ــل ش ــردم منتق ــه م ــم ب ــت ه ــت، مدیری مالکی

ــهام  ــمول س ــون مش ــه 49 میلی ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــئوالی ک ــال س ــند. ح ــی باش ــده ی اصل ــم گیرن تصمی

عدالــت، در تصمیــم گیری هــای 60 شــرکت مذکــور کــه در بعضــی از آن هــا، ســهم ســهام عدالــت بــه %95 

ــتان ها در  ــی اس ــا تمام ــد؟ آی ــر می گذارن ــه تأثی ــد، چگون ــاب می آی ــه حس ــی ب ــده ی اصل ــم گیرن ــد و تصمی می رس

ــده  ــرمایه پذیر نماین ــرکت های س ــتان ها در ش ــی اس ــا تمام ــتند؟ آی ــر هس ــان موث ــورت یکس ــه ص ــا ب تصمیم گیری ه

ــد؟ دارن

بــر اســاس اســاس نامه ی ارکان ســهام عدالــت، نظــرات مدیــران شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی و کانــون ســهام 

عدالــت و هم چنیــن ترازهــای مالــی شــرکت های زیــر مجموعــه ی ســهام عدالــت، نتایــج زیــر حاصــل می شــود:

مردم به صورت خودکار، عضو تعاونی های عدالت شهر و روستا هستند.	 

از میــان مــردم بــه عنــوان اعضــای حقیقــی مجمــع عمومــی، هیئــت مدیــره ی تعاونی هــای عدالــت شــهر و روســتا 	 

ــود. ــکیل می ش تش

ــرکت 	  ــی ش ــع عموم ــتان، مجم ــر اس ــتای ه ــهر و روس ــت ش ــای عدال ــی تعاونی ه ــره ی تمام ــت مدی ــای هیئ اعض

ســرمایه گــذاری آن اســتان را تشــکیل داده و از میــان خــود، هیئــت مدیــره ی شــرکت ســرمایه گــذاری اســتان را 

ــد. ــخص می کنن مش

اعضای هیئت مدیره ی تمامی استان ها، مجمع عمومی کانون سهام عدالت را تشکیل می دهند.	 

ــاب 	  ــت انتخ ــهام عدال ــون س ــره ی کان ــت مدی ــای هیئ ــتان(، اعض ــر اس ــای ه ــع )نماینده ه ــای مجم ــان اعض از می

ــت(. ــتان اس ــت آن اس ــا جمعی ــب ب ــع، متناس ــری مجم ــتان در رأی گی ــر اس ــهم ه ــد س ــوند )درص می ش

ــون کــه تمامــی اســتان ها را شــامل می شــود، 	  ــی کان ــان اعضــای حقیقــی و حقوق ــون، از می ــره ی کان هیئــت مدی
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ــده ی ســهام  ــوان نماین ــه عن ــت در شــرکت ســرمایه پذیر ب ــا ســهم ســهام عدال ــر را، متناســب ب ــد نف ــا چن ــک ی ی

ــد.  ــی می کن ــرکت معرف ــی آن ش ــع عموم ــت در مجم عدال

افــراد معرفــی شــده، متناســب بــا توانایی هــای فــردی و یــا ارتباطــات اجتماعــی و سیاســی )البــی(، امــکان ورود 	 

ــه هیئــت مدیــره  و تاثیــر گــذاری در تصمیــم گیری هــای شــرکت مذکــور را پیــدا می کننــد. ب

بدیــن ترتیــب، ایــن طــور برنامــه ریــزی شــده بــود کــه مشــمولین ســهام عدالــت )عمــوم مــردم( بــه صــورت غیــر 	 

مســتقیم در تصمیم هــای شــرکت های ســرمایه پذیر، تأثیرگــذار باشــند و ایــن امــکان را داشــته باشــند کــه حتــی 

خــود بــه عنــوان نماینــده ی ســهام عدالــت در هیئــت مدیــره ی آن شــرکت، فعالیــت کننــد.

آسيب شناسی ساختار اداره ی سهام عدالت

در ایــن بخــش، آســیب های ســهام عدالــت، چــه در بخــش اداره و ســاختار ســهام عدالــت و چــه در بحــث مربــوط بــه 

موانــع بهــره وری انــرژی در پاالیشــگاه های زیــر مجموعــه بررســی می شــود.

دخالت دولت در تصمیم های نماینده ی سهام عدالت در هیئت مدیره ی پاالیشگاه ها؛. 1

بــه دلیــل مشــخص نبــودن وضعیــت مالکیــت و مدیریــت ســهام عدالــت تــا آزاد ســازی کامــل ســهام، علی رغــم 

واگــذاری بنگاه هــای دولتــی بــه ســهام عدالــت در راســتای کاهــش مالکیــت دولتــی، در بســیاری از مــوارد، دولــت 

و به خصــوص وزارت نفــت از جایــگاه حاکمیتــی خــود اســتفاده کــرده و حــق تصمیــم گیــری بــه جــای نماینــده ی 

ســهام عدالــت را بــرای خــود قائــل می باشــند. نتیجــه ی ایــن امــر، مهــم نبــودن ارتقــاء ســطح بهــره وری انــرژی در 

پاالیشــگاه ها خواهــد بــود. مهم تریــن دلیــل ایــن ادعــا بــه شــرح زیــر اســت:

بــه دلیــل قدمــت بــاالی واحدهــای پاالیشــی کشــور، بــرای دســتیابی بــه ســطح قابــل قبــول بهــره وری انــرژی، 

ــس از  ــا پ ــده ت ــارج ش ــدار خ ــی از م ــرای مدت ــگاه ها ب ــدی پاالیش ــای تولی ــی از واحده ــا بعض ــت ت ــاز اس نی

ارزیابی هــای دقیــق، اســتانداردهای الزم را کســب کنــد. ایــن توقــف در تولیــد، ممکــن اســت رونــد عرضــه ی 

ــن ســوخت  ــر تأمی ــد. در نتیجــه، وزارت نفــت کــه مســئولیت خطی ــا مشــکل مواجــه کن ســوخت کشــور را ب

ــت  ــود در هیئ ــی خ ــده ی قانون ــق نماین ــه از طری ــاورده و چ ــاب نی ــه را ت ــن قضی ــده دارد، ای ــر عه ــور را ب کش

مدیــره ی پاالیشــگاه )پاالیــش و پخــش( و چــه بــه صــورت غیــر مســتقیم )جایــگاه ســهام عدالــت در هیئــت 
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2.   نبود مکانیزم مناسب در عزل و نصب های نماینده ی سهام عدالت در هیئت مدیره ی پاالیشگاه ها؛

عدم تخصص و خبرگی نماینده ی سهام عدالت در هیئت مدیره؛	 

نفع نبردن سهام عدالت از عواید بهره وری؛	 

نبود سازوکار نظارتی بر نماینده های سهام عدالت در هیئت مدیره ها توسط کانون؛ 	 

مدیره(، با پروژه های بهینه سازی مخالفت می کند.

ــرمایه  ــرکت های س ــت در ش ــهام عدال ــای س ــت، نماینده ه ــهام عدال ــود در اداره ی س ــازوکار موج ــاس س ــر اس ب

ــن  ــت انتخــاب می شــوند. مهم تری ــون ســهام عدال ــام کان ــه ن ــه پاالیشــگاه ها، توســط کارگروهــی ب ــر از جمل پذی

چالش هــای ایــن فرآینــد کــه شــاید بتــوان گلــوگاه اصلــی عــدم بهــره وری در ســازوکار ســهام عدالــت دانســت، 

بدیــن شــرح اســت:

بــر اســاس مکانیــزم پیــش بینــی شــده، اعضــای هیئت مدیــره ی کانــون، وظیفــه ی انتخــاب نماینــده ی ســهام عدالــت 

ــا  ــا ب ــی نداشــته و غالب ــزم تخصص گرای ــون، مکانی ــد. از آنجائیکــه انتخــاب خــود اعضــای کان ــر عهــده دارن را ب

ــاس  ــر اس ــا ب ــای الزم و صرف ــدون تخصص ه ــز ب ــت نی ــهام عدال ــای س ــوند، نماینده ه ــاب می ش ــری انتخ البی گ

ــز وارد  ــا نی ــده و از آن ج ــی ش ــرمایه پذیر معرف ــرکت های س ــع ش ــه مجم ــون، ب ــای کان ــا اعض ــخصی ب ــط ش رواب

هیئــت مدیــره می شــوند. لــذا اطاعــات الزم و کافــی )تخصــص و خبرگــی( پیرامــون بهــره وری نداشــته و بالتبــع، 

تصمیماتــی در ایــن راســتا اتخــاذ نخواهــد شــد.

ــه  ــر از جمل ــرمایه پذی ــرکت س ــرژی ش ــره وری ان ــطح به ــاء س ــتای ارتق ــت، در راس ــهام عدال ــده ی س ــر نماین اگ

پاالیشــگاه، اقدامــی انجــام دهــد و بالتبــع آن، ســود شــرکت ســرمایه پذیــر مذکــور افزایــش یابــد، عایــده ای نــه 

نصیــب ســهام عدالــت خواهــد شــد و نــه نصیــب نماینــده ی ســهام عدالــت. لــذا فــرد مــورد نظــر انگیــزه ای بــرای 

ــم ســازی در راســتای ارتقــاء ســطح بهــره وری نخواهــد داشــت. تصمی

ــت در  ــهام عدال ــدگان س ــری نماین ــرد و تصمیم گی ــن عملک ــن حس ــارت و تضمی ــرای نظ ــازوکاری ب ــچ س هی

هیئــت مدیــره وجــود نــدارد. لــذا عضــو هیئــت مدیــره، هیــچ گونــه الزامــی در راســتای عملکــرد مناســب و اتخــاذ 

ــد. ــاس نمی کن ــره وری احس ــون به ــی پیرام تصمیم های



ت نامه انرژی
سیاس

25

طوالنی تــر بــودن زمــان توزیــع ســود حاصــل از بهــره وری نســبت بــه زمــان عضویــت نماینــده ســهام عدالــت در 	 

هیئــت مدیــره؛

راه كارهای پيشنهادی

بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده و در راســتای آزادســازی حداکثــری پتانســیل های بهــره وری در صنعــت پاالیــش کــه 

حــدود 40 درصــد در اختیــار ســهام عدالــت اســت، راه کارهــای زیــر پیشــنهاد می شــود:

ــی . 1 ــای احتمال ــد وقفه ه ــدا بای ــش، ابت ــت پاالی ــرژی در صنع ــره وری ان ــای به ــی ظرفیت ه ــتفاده از تمام ــرای اس ب

ایجــاد شــده در تولیــد ســوخت ناشــی از پروژه هــای بهــره وری، از طریــق واردات جبــران شــده و بــار اصلــی تأمین 

ــاه تریــن زمــان ممکــن، هــم پتانســیل های  ــا ایــن کار و در کوت ســوخت از دوش وزارت نفــت برداشــته شــود. ب

بهــره وری انــرژی در صنعــت پاالیــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و هــم بــا تأمیــن ســوخت از طریــق واردات بــه 

وســیله ی دولــت، مشــکلی در تأمیــن ســوخت مــورد نیــاز کشــور پیــش نخواهــد آمــد.

در مکانیــزم فعلــی عمــًا هیچ گونــه نظارتــی بــر عملکــرد نماینــده ی ســهام عدالــت وجــود نداشــته و فــرد انتخــاب . 2

ــی گــزارش  ــه جای ــا عملکــرد خــود را ب ــل نیســت ت ــرای خــود قائ ــه ای ب ــه وظیف ــون، هیچ گون شــده توســط کان

ــرد مذکــور را در ازاء عملکــرد نامناســب در طــول دوران  ــا ف ــدارد ت ــه اهــرم فشــاری وجــود ن دهــد و هیچ گون

نمایندگــی مــورد بازخواســت قــرار دهــد. از طرفــی هیــچ گونــه نیــرو محرکــه ای نیــز در جهــت افزایــش انگیــزه ی 

عضــو هیئــت مدیــره در راســتای عملکــرد مناســب و مؤثــر در راســتای بهــره وری نیــز وجــود نــدارد. در نتیجــه 

هیــچ انگیــزه ای در جهــت عملکــرد مناســب و کمــک بــه بهــره وری بیشــتر نیــز بــه وجــود نخواهــد آمــد. بــرای 

ــر و به خصــوص ســهام عدالــت، 2 راه کار پیشــنهاد  ــود عملکــرد ســهام عدالــت در شــرکت های ســرمایه پذی بهب

می شــود:

یکــی دیگــر از مهم تریــن موانــع عــدم بهــره وری در شــرکت های ســرمایه پذیر، نبــود محرک هــای انگیزشــی 

ــان  ــه زم ــودن ســود دهــی پروژه هــای بهــره وری نســبت ب ــر ب ــی ت ــل طوالن ــه دلی ــت ب ــده ی ســهام عدال ــرای نماین ب

عضویــت در هیئــت مدیــره اســت. در نتیجــه ی ایــن امــر، فــرد مــورد نظــر کــه عمــر عضویتــش در هیئــت مدیــره ، 

ــت. ــد داش ــره وری نخواه ــای به ــام پروژه ه ــاذ و انج ــرای اتخ ــزه ی الزم را ب ــت، انگی ــال اس ــا 3 س ــر 2 ت حداکث
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 نخســت بایــد عملکــرد نماینــده ی ســهام عدالــت، مســتقیم و بــه صــورت پیوســته از طریــق یــک ســامانه ی پایــش 	 

آنایــن توســط اعضــای مجموعــه )مــردم( مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا از ایــن طریــق، فــرد مذکــور، خــود را 

ــه  خاطــر حفــظ جایــگاه خــود در هیئــت مدیــره هــم کــه شــده، بهتریــن  در مقابــل مــردم پاســخگو دانســته و ب

ــروز داده و بیش تریــن تأثیــر را در بهــره وری داشــته باشــد. عملکــرد ممکــن را از خــود ب

 بــا اســتفاده از مکانیزم هــای انگیزشــی ماننــد اختصــاص دادن بخشــی از ســهام شــرکت ســرمایه پذیــر بــه 	 

نماینــده ی ســهام عدالــت در هیئــت مدیــره، می تــوان ظرفیت هــای بهــره وری در پاالیشــگاه را آزاد کــرد. بدیــن 

صــورت کــه ارزش ســهام واگــذاری، از محــل ارزش افــزوده ایجــاد شــده در ســهام شــرکت، ناشــی از افزایــش 

بهــره وری و بالتبــع کاهــش هزینه هــای جــاری، آزاد شــود. در ایــن صــورت، نماینــده ی ســهام عدالــت، بــا وجــود 

پتانســیل های فــراوان بهــره وری در صنعــت پاالیــش کــه بعضــا بــا هزینه هــای اندکــی بــه ثمــر خواهــد نشســت، نــه 

تنهــا در برابــر پروژه هــای مطــرح شــده در هیئــت مدیــره در راســتای ارتقــاء ســطح بهــره وری مقاومــت نخواهــد 

کــرد،  بلکــه بــه خاطــر افزایــش ارزش ســهام خــودش هــم کــه شــده، بیشــترین تــاش خــود را در راســتای ارتقــاء 

ســطح بهــره وری پاالیشــگاه و ارائــه ی پیشــنهادهای الزم در ایــن زمینــه، بــه کار خواهــد بســت.  
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