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خالصه مدیریتی
طــرح ســهام عدالــت بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن طرحهــای اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران بــا اهدافــی
همچــون کاهــش فقــر و گســترش عدالــت اجتماعــی ،ایجــاد منبــع درآمــدی مســتمر بــرای اقشــار ضعیــف جامعــه
و همچنیــن واگــذاری بنگاههــای دولتــی بــه مــردم و کاهــش نقــش دولــت در ادارهی بنگاههــای اقتصــادی در
ســال  85کلیــد خــورد .علیرغــم تمــام برنامهریزیهــای انجــام شــده ،هــماکنــون پــس از گذشــت بیــش از 10
ســال ،ایــن طــرح یکــی از دغدغههــای اصلــی دولــت تلقــی میشــود و بنــا بــه نظــر بســیاری از کارشناســان ،ســهام
عدالــت ،بالتکلیــف تریــن ســبد ســرمایهداری کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت .یکــی از مهمتریــن صنایــع
واگــذار شــده بــه ســهام عدالــت ،صنعــت مهــم و راهبــردی پاالیــش اســت .بــر اســاس آخریــن صورتهــای مالــی
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پاالیشــگاهها ،حــدود  40درصــد از ســهام پاالیشــگاههای ایــران متعلــق بــه شــرکت ســرمایه گــذاری ســهام عدالــت
اســت .بــا نگاهــی بــه الگــوی مصــرف انــرژی در صنعــت پاالیــش و همچنیــن پتانســیلهای بالقــوهی رهــا شــدهی
بهــرهوری انــرژی در ایــن صنعــت ،ایــن نکتــه بــه دســت میآیــد کــه ســهامدار اصلــی ایــن صنعــت یعنــی ســهام
عدالــت ،نــه تنهــا اقدامــی در راســتای ارتقــاء ســطح بهــرهوری انــرژی انجــام نــداده اســت ،بلکــه اصــاح الگــوی
مصــرف انــرژی در اولویتهــای تصمیــم گیــری آن ،تاکنــون جایــگاه مناســبی نداشــته اســت .جایــگاه ســهام عدالــت
در فرآینــد تصمیــم گیریهــا در صنعــت پاالیــش از چنــد لحــاظ قابــل بررســی اســت:
1 .1دخالت دولت در تصمیمهای نمایندهی سهام عدالت در هیئت مدیرهی پاالیشگاهها؛
بــه دلیــل مشــخص نبــودن وضعیــت مالکیــت و مدیریــت ســهام عدالــت ،تــا آزاد ســازی کامــل ســهام ،در بســیاری
از مــوارد ،دولــت و بهخصــوص وزارت نفــت از جایــگاه حاکمیتــی خــود اســتفاده میکنــد و حــق تصمیــم
گیــری بــه جــای نماینــدهی 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 پاالیشــگاهها،
نیــاز اســت تــا واحدهــای تولیــدی بــرای مدتــی از مــدار خــارج و عرض ـهی ســوخت متوقــف شــود ،بــه نظــر
مــی رســد وزارت نفــت کــه مســئولیت تأمیــن ســوخت کشــور را بــر عهــده دارد ،راضــی بــه قطــع تولیــد فــرآورده های

چــه بــه صــورت غیــر مســتقیم (جایــگاه ســهام عدالــت در هیئــت مدیــره) ،بــا پروژههــای بهینــه ســازی مخالفــت
میکنــد.
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نفتــی نمیشــود و چــه از طریــق نماینــدهی قانونــی خــود در هیئــت مدیــرهی پاالیشــگاه (پاالیــش و پخــش) و

2 .2نبود مکانیزم مناسب در عزل و نصبهای نمایندهی سهام عدالت در هیئت مدیرهی پاالیشگاهها؛
بــر اســاس ســازوکار موجــود در ادارهی ســهام عدالــت ،نمایندههــای ســهام عدالــت در شــرکتهای ســرمایه
پذیــر از جملــه پاالیشــگاهها ،توســط کارگروهــی بــه نــام کانــون ســهام عدالــت انتخــاب میشــوند .مهمتریــن
چالشهــای ایــن فرآینــد کــه شــاید بتــوان گلــوگاه اصلــی عــدم بهــرهوری در ســازوکار ســهام عدالــت دانســت،
بدیــن شــرح اســت:
*نفــع نبــردن ســهام عدالــت از عوایــد بهــرهوری و در نتیجــه نبــود انگیــزهی کافــی بــرای نماینــدهی ســهام عدالــت
بهــرهوری؛
*نبود سازوکار نظارتی بر عملکرد نمایندههای سهام عدالت در هیئت مدیرهها از طریق کانون؛
*طوالنیتــر بــودن زمــان توزیــع ســود حاصــل از بــه ثمــر رســیدن پروژههــای بهــرهوری ،نســبت بــه زمــان عضویــت
نماینــدهی ســهام عدالــت در هیئــت مدیره؛
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده و در راســتای آزادســازی حداکثــری پتانســیلهای بهــرهوری در صنعــت پاالیــش،
توجــه بــه چنــد نکتــه ضــروری بــه نظــر میرســد:
1 .1بــرای اســتفاده از تمامــی ظرفیتهــای بهــرهوری انــرژی در صنعــت پاالیــش ،ابتــدا بایــد ایــن امــکان ایجــاد شــود
کــه وقفههــای احتمالــی در تولیــد ســوخت ناشــی از پروژههــای بهــرهوری ،از طریــق واردات جبــران شــود.
بــا ایــن کار و در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن ،هــم ظرفیتهــای بهــرهوری انــرژی در صنعــت پاالیــش مــورد
اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت و هــم بــا دادن اجــازه تأمیــن ســوخت از طریــق واردات (مشــروط بــه ثبــت و تأییــد
پروژههــای بهــرهوری) بــه وســیلهی دولــت ،مشــکلی در تأمیــن ســوخت مــورد نیــاز کشــور پیــش نخواهــد آمــد.
2 .2برای بهبود عملکرد سهام عدالت در شرکتهای سرمایه پذیر 2 ،راهکار پیشنهاد میشود:
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*نخســت بایــد عملکــرد نماینــدهی ســهام عدالــت ،مســتقیم و بــه صــورت پیوســته ،از طریــق یــک ســامانهی پایــش
آنالیــن توســط اعضــای مجموع ـهی 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
عملکــرد ممکــن را از خــود بــروز بدهــد و بیشتریــن تأثیــر را در بهــرهوری داشــته باشــد.
*بــا اســتفاده از مکانیزمهــای انگیزشــی ماننــد اختصــاص دادن بخشــی از ســهام شــرکت ســرمایه پذیــر بــه نماینــدهی
ســهام عدالــت در هیئــت مدیــره ،میتــوان ظرفیتهــای بهــرهوری در پاالیشــگاه را آزاد کــرد .بدیــن صــورت
کــه ارزش ســهام واگــذار شــده ،از محــل ارزش افــزوده ایجــاد شــده در ســهام شــرکت ،ناشــی از افزایــش
بهــرهوری و بالتبــع کاهــش هزینههــای جــاری ،تســویه شــود .در ایــن صــورت ،نماینــدهی ســهام عدالــت ،بــا
وجــود پتانســیلهای فــراوان بهــرهوری در صنعــت پاالیــش کــه بعضــا بــا هزینههــای اندکــی بــه ثمــر خواهــد

8

نشســت ،نــه تنهــا در برابــر پروژههــای مطــرح شــده در هیئــت مدیــره در راســتای ارتقــاء ســطح بهــرهوری مقاومت
نخواهــد کــرد،بلکــه بــه خاطــر افزایــش ارزش ســهامی کــه بــه وی تعلــق گرفتــه اســت ،بیشــترین تــاش خــود را
در راســتای ارتقــاء ســطح بهــرهوری پاالیشــگاه و ارائ ـهی پیشــنهادهای الزم در ایــن زمینــه ،بــه کار خواهــد بســت.

پایان

طــرح ســهام عدالــت بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن طرحهــای اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران بــا اهدافــی چــون

سیاست نامه انرژی

مقدمه
کاهــش فقــر و گســترش عدالــت اجتماعــی ،ایجــاد منبــع درآمــدی مســتمر بــرای اقشــار ضعیــف جامعــه و همچنیــن
واگــذاری بنگاههــای دولتــی بــه مــردم و کاهــش نقــش دولــت در ادارهی بنگاههــای اقتصــادی در ســال  85کلیــد
خــورد و علیرغــم تمــام برنامهریــزی هــای انجــام شــده ،هماکنــون پــس از گذشــت بیــش از  10ســال ،یکــی از
دغدغههــای اصلــی دولــت تلقــی شــده و بنــا بــه نظــر بســیاری از کارشناســان ،بالتکلیــف تریــن ســبد ســرمایهداری
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
یکــی از مهمتریــن صنایــع واگــذار شــده بــه ســهام عدالــت ،صنعــت پاالیــش اســت .بــر اســاس آخریــن صورتهــای
ســهام داری ،در بعضــی از پاالیشــگاهها ماننــد تهــران ،بــا ســهامی بیــش از  50درصــد ،ســهامدار ممتــاز و تصمیــم
گیرنــدهی اصلــی و در بعضــی دیگــر ،یکــی از ســهامداران اصلــی بــه حســاب میآیــد .آخریــن پرتفــوی ســهامداری
پاالیشــگاهها و همچنیــن ســهامداری ســهام عدالــت در صنعــت پاالیــش ایــران در شــکل و جــدول شــماره  -1ارائــه
شــده اســت.
شکل  -1سهام داران صنعت پاالیش ()1
سایر
سهام عدالت
%39

%13

بازنشستگی و

تامین اجتماعی
%18

پاالیش و پخش
%30
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مالــی پاالیشــگاهها ،حــدود  40درصــد از ســهام پاالیشــگاههای ایــران متعلــق بــه ســهام عدالــت اســت کــه ایــن
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سیاست نامه انرژی

بررسی سهامداری سهام عدالت در صنعت پاالیش وارتباط آن با عدم بهره وری انرژی در این صنعت

جدول  -1آخرین پرتفوی سهام داری سهام عدالت در صنعت پاالیش بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت در
اسفند 95
پاالیشگاه خوراک ورودی (هزار بشکه در
روز)

درصد سهام سهام
عدالت

تهران

237

70

اراک

241

66

آبادان

365

49

اصفهان

378

20

بندرعباس

291

20

تبریز

106

20

شیراز

57

20

الوان

53

20

کرمانشاه

20

20

تغییر سهامداری سهام عدالت در پاالیشگاهها در سال 95
همانطــور کــه در قســمت قبــل اشــاره شــد ،بیشتریــن ســهام در صنعــت پاالیــش ،متعلــق بــه شــرکت ســرمایهگذاری
ســهام عدالــت اســت .تــا قبــل از اســفند  ،1395ســهام عدالــت بــا  90zســهام در پاالیشــگاه تهــران %30 ،در پاالیشــگاه
امــام خمینــی (اراک) و  %40در مابقــی پاالیشــگاهها ،ســهام قابــل توجهــی در صنعــت پاالیــش در اختیــار داشــت.
امــا در اســفند  ،1395بــه پیشــنهاد وزارت اقتصــاد و بــا تصویــب هیئــت وزیــران ،ســبد ســهامداری ســهام عدالــت در
پاالیشــگاهها بــه شــرح زیــر تغییــر پیــدا کــرد:
 20درصــد ســهام شــرکتهای پاالیــش نفــت اصفهــان ،تبریــز ،الوان ،تهــران ،شــیراز ،کرمانشــاه و بندرعبــاس از
ت شــرکتهای واگــذار شــده بــه طــرح توزیــع ســهام عدالــت خــارج و  36درصــد ســهام پاالیــش نفــت امــام
فهرسـ 
خمینــی (اراک) و  9درصــد ســهام شــرکت پاالیــش نفــت آبــادان جایگزیــن آنهــا شــد (.)2

ســازی ،ارزش ریالــی ســهام جابهجــا شــده در ســبد ســهام عدالــت ،تفــاوت آنچنانــی نداشــت ،اعتــراض برخــی
نماینــدگان مجلــس را بــه دنبــال داشــت .نماینــدگان معتقــد بودنــد خــروج  7شــرکت از ســهام عدالــت ،بــه دلیــل

سیاست نامه انرژی

ایــن مصوب ـ ه کــه بــر اســاس ادعــای دولــت ،مطابــق بــا قانــون تصویــب شــده بــود و بنابــر نظــر ســازمان خصوصــی

متفــاوت بــودن میــزان ســودآوری پاالیشــگاهها ،باعــث کاهــش ســودآوری ســبد ســرمایه گــذاری ســهام عدالــت
خواهــد شــد .بهعــاوهی اینکــه هرگونــه نقــل و انتقــال در شــرکتهایی کــه در ســبد ســهام عدالــت هســتند،
بایــد طــی فرآینــد قانونــی صــورت گیــرد و دولــت مجــاز نیســت بــا دور زدن قانــون ،برخــی شــرکتهای بــزرگ
را بــه دولــت بازگردانــد .ضمــن اینکــه ایــن بازگشــت شــرکتهای در اختیــار ســهام عدالــت بــه دولــت ،مغایــر بــا
قانــون اســت و ســازمان خصوصیســازی بــر اســاس قانــون ،اجــازهی بازگردانــدن آن بــه دولــت را نــدارد .بــر اســاس
آخریــن اطالعــات موجــود ،ایــن مصوبــه ،بنابــر نظــر هیئــت تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن ،ملغــی تلقــی شــده و
سهام عدالت
تعریف سهام عدالت
بــر اســاس آییننامـهی اجرایــی افزایــش ثــروت خانوارهــای ایرانــی از طریــق گســترش ســهم بخــش تعــاون بــر اســاس
توزیــع ســهام عدالــت ،ســهام عدالــت ،ســهام  6دهــک درآمــدی کشــور میباشــد کــه بــه شــرکتهای ســرمایهگذاری
اســتانی واگــذار میشــود تــا در ازاء آن ،شــرکتهای مزبــور معــادل مبلــغ آن ،ســهام شــرکت ســرمایهگذاری اســتانی
را از طریــق شــرکتهای تعاونــی عدالــت شهرســتانی بــه مشــمولین ســهام واگــذار نماینــد .در واقــع ســهام عدالــت،
ســهام دولــت از شــرکتهای ســرمایهپذیری میباشــد کــه از طریــق آییــن نامــهی اجرایــی مذکــور ،در اختیــار 6
دهــک پاییــن درآمــدی کشــور قــرار میگیــرد)3( .
اهداف اعالم شده برای اجرای سهام عدالت ()4
*توزیع متعادل ثروت و درآمد
*تسریع در روند خصوصیسازی
*استفاده از روشهای سالمتر و شفافتر در واگذاری سها م شرکتهای دولتی
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ســبد ســهام داری ســهام عدالــت در صنعــت پاالیــش ،مطابــق بــا روال گذشــته (قبــل از اســفند  )95منظــور میشــود.

سیاست نامه انرژی

بررسی سهامداری سهام عدالت در صنعت پاالیش وارتباط آن با عدم بهره وری انرژی در این صنعت

*افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی
*کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم
*افزایش کارایی بنگاههای دولتی
*گسترش سهم بخشهای تعاون در اقتصاد کشور
بسترهای قانونی ایجاد سهام عدالت
طــرح ســهام عدالــت از ابتــدای دولــت نهــم بــه منظــور حمایــت از اقشــار آســیبپذیر و بهبــود توزیــع درآمــد و نیــز در
راســتای گســترش خصوصیســازی در دســتور کار قــرار گرفــت .هــر چنــد در دولتهــای پیشــین و حتــی پیــش از
انقــاب نیــز سیاس ـتهای مشــابهی مــد نظــر دولتمــردان بــوده اســت ،امــا ایــن امــر از ابتــدای دولــت نهــم اجرایــی
شــد .مبانــی و مســتندات قانونــی در ایــن زمینــه در ذیــل آمــده اســت:
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*بنــد «ج» سیاســتهای ابالغــی اصــل  44قانــون اساســی و موافقــت مقــام معظــم رهبــری (سیاســتهای کلــی
توســعهی بخشهــای غیردولتــی از طریــق واگــذاری فعالیتهــا و بنگاههــای دولتــی)
*مــاده ( )6قانــون برنامــه چهــارم توســعه کــه بــه دولــت اجــازه میدهــد از تمامــی روشهــای امــکان پذیــر بــه
منظــور واگــذاری اســتفاده شــود.
*اجــازه و اختیــار دولــت بــر اســاس مــاده ( )14قانــون برنامــه ســوم توســعه کــه حســب مــاده ( )9قانــون برنامــه
چهــارم تنفیــذ گردیــده اســت کــه مبتنــی بــر تعییــن و تصویــب شــرکتهای قابــل فــروش و روش فــروش،
تصویــب آییننامــهی نظــام اقســاطی فــروش ،شــیوهی قیمتگــذاری ســهام ،تخفیــف و چگونگــی پرداخــت
قیمــت توســط خریــداران ،تصویــب دســتورالعملهای مربــوط بــه اولویتهــای فــروش ســهام شــرکتهای
قابــل واگــذاری ،تصویــب دســتورالعمل مربــوط بــه نحــوهی تنظیــم قراردادهــای فــروش ســهام و قراردادهــای
واگــذاری میباشــد.
*فصــل ششــم قانــون اصــاح مــوادی از قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران
*مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (شامل  41مورد)

توزیــع ســهام عدالــت در کشــور ،در راســتای توســعه و گســترش مالکیــت عمومــی و بــه منظــور تأمیــن عدالــت
اجتماعــی و فقــر زدایــی ،در ســال  1385بــر اســاس «آییننامـهی اجرایــی افزایــش ثــروت خانوارهــای ایرانــی از طریــق

سیاست نامه انرژی

ابالغ آییننامهی اجرایی سهام عدالت

گســترش بخــش تعــاون بــر اســاس توزیــع ســهام عدالــت» آغــاز شــد و پــس از آن بــه عنــوان یکــی از موضوعــات
اساســی بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت.
اجــرای طــرح توزیــع ســهام عدالــت بــه موجــب آئیننامــه اجرایــی «توزیــع ســهام عدالــت» ،موضــوع مــواد ( )34تــا
( )38قانــون «اجــرای سیاس ـتهای کلــی اصــل ( )44قانــون اساســی» برعهــدهی ســازمان خصوصیســازی گذاشــته
شــده اســت .بــه موجــب مــواد مذکــور ،دولــت مجــاز گردیــده اســت تــا در اجــرای سیاســت گســترش مالکیــت
عمومــی ،بــه منظــور تأمیــن عدالــت اجتماعــی ،تــا چهــل درصــد ( )%40مجمــوع ارزش ســهام بنگاههــای قابــل
واگــذار نمایــد .در مــورد دو دهــک پاییــن درآمــدی بــا اولویــت روستانشــینان و عشــایر ،ســهام بــا پنجــاه درصــد
( )%50تخفیــف و بــا دوره تقســیط ده ســاله واگــذار میشــود ،ولــی در مــورد چهــار دهــک بعــدی ،حســب مــورد،
واگــذاری بــه صــورت تقســیط ده ســاله امــکان پذیــر اســت.
ساختار نهادی ادارهی سهام عدالت ()5
بــر اســاس آییننامـهی اجرایــی ســهام عدالــت ،ادارهی ســازوکار ســهام عدالــت در  2قســمت نظارتــی و اجرایــی قابــل
بررســی است:
 -1نظارتی
 -1-1ستاد مرکزی
 -1-2ستادهای استانی
 -2اجرایی
 -2-1شرکتهای سرمایه گذاری استانی
 -2-2شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی
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واگــذاری در هــر بــازار موضــوع گــروه ( )2مــاده ( )2ایــن قانــون را بــه شــش ( )6دهــک پاییــن درآمــدی جامعــه

سیاست نامه انرژی

بررسی سهامداری سهام عدالت در صنعت پاالیش وارتباط آن با عدم بهره وری انرژی در این صنعت

 -1-1ستاد مرکزی
ســتاد مرکــزی توزیــع ســهام عدالــت بــا هــدف برنامهریــزی ،هماهنگــی و نظــارت بــر فرآینــد واگــذاری ســهام
عدالــت بــه ریاســت رئیسجمهــور تشــکیل شــده اســت .اعضــای ســتاد مرکــزی عبارتنــد از:
رئیــس جمهــور (رئیــس) -وزیــر امــور اقتصــاد و دارائــی  -رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور -وزیــر
کشــور -وزیــر صنایــع و معــادن -وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی -وزیــر جهــاد کشــاورزی -وزیــر دادگســتری-
رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران -وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی -فرمانــده نیــروی مقاومــت
بســیج -سرپرســت کمیتـهی 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:
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*واگذاری سهام عدالت
*تعيين اولویت استانها و مشموالن طرح
*تصویب ضوابط اجرایی
*تعيين وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
*انجام هرگونه اقدامات اجرایی الزم در چارچوب مقررات مربوطه
 -1-2ستادهای استانی
ایــن ســتادها بــه نوعــی بــازوی اجرایــی ســتاد مرکــزی در اســتانها میباشــند .ســتادهای اســتانی کــه در محــدودهی
یــک اســتان و بــه ریاســت اســتاندار تشــکیل میگــردد ،در چارچــوب اختیــارات محــول شــده از طــرف ســتاد مرکــزی
بــر فرآینــد توزیــع ســهام در اســتان نظــارت میکنــد.
اعضای ستادهای استانی متناظر با ستاد مرکزی مشخص میشوند:
اســتاندار (رئیــس) -رئیــس ســازمان امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان (دبیــر) -رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
اســتان -رئیــس ســازمان صنایــع و معــادن اســتان -رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان -رئیــس ســازمان کار و
آمــوزش فنــی حرف ـهای اســتان -مدیــر کل تعــاون اســتان -رئیــس کل دادگســتری اســتان -رئیــس دانشــگاه علــوم

امــام خمینــی(ره) اســتان -مدیــر کل بهزیســتی اســتان -مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان -مســئول دبیــر خانـهی مناطــق
محــروم اســتان.

سیاست نامه انرژی

پزشــکی مرکــز اســتان -رئیــس بنیــاد شــهید اســتان -فرمانــدهی منطقــه مقاومــت بســیج اســتان -رئیــس کمیتـهی امــداد

وظایف و اختیارات ستادهای استانی عبارتند از:
*مدیریت جمعآوری اطالعات مشموالن طرح
*پيگيری ثبت و راهاندازی شرکتهای تعاونی عدالت استانی
*ارسال فراخوان به مشموالن برای عضویت در تعاونیها
*نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونیهای مزبور
*رسيدگی به شکایات واصله
مســئوليت حســن اجــرای تصميمــات ســتاد اســتانی کــه بــه ریاســت اســتاندار تشــکيل میشــود برعهــدهی رئيــس
ســازمان امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان اســت.
 -2-1شرکتهای سرمایه گذاری استانی
شــرکت ســرمایهگذاری (ســهامی خــاص) کــه در هــر اســتان توســط شــرکتهای تعاونــی عدالــت شهرســتانی
تشــکیل میشــود.
از ابتــدای اجــرای ســهام عدالــت ،مدیریــت شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی بــه عهــدهی کارگــزاری ســهام
عدالــت بــود .بــر اســاس آییننام ـهی اجرایــی ســهام عدالــت ،نقــش شــرکت کارگــزاری (شــرکت واســط) ،تبدیــل
ســبد انــواع ســهام واگــذار شــده بــه یــک ســهم واحــد و ســپس واگــذاری ســهام شــرکت واســط بــه شــرکتهای
ســرمایهگذاری اســتانی و انجــام دیگــر کارهــای اجرایــی مرتبــط بــا واگــذاری ســهام عدالــت بــود .امــا در ســال ،89
بــه دســتور وزارت اقتصــاد ،ایــن شــرکت منحــل و جــای خــود را بــه کانــون ســرمایهگذاری ســهام عدالــت داد.
اعضــای ایــن کانــون ،شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی هســتند و مشــمولین طــرح ،از طریــق ایــن کانــون ،بــا
شــرکتهای ســرمایهپذیر تعامــل میکننــد.
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*بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحلهای توزیع سهام عدالت

سیاست نامه انرژی

بررسی سهامداری سهام عدالت در صنعت پاالیش وارتباط آن با عدم بهره وری انرژی در این صنعت

 -2-2شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی
شــرکتهای تعاونــی در هــر شهرســتان کــه اعضــای آنهــا ،همــان مشــمولین طــرح توزیــع ســهام عدالت در شهرســتان
مربوطه هســتند.
اهداف شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی عبارتند از:
*دریافت سهام شرکتهای دولتی از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی
*کمک به توزیع مجدد ثروت
*ترویج و تحکيم مشارکت و تعاون عمومی
محورهای فعالیت:
*خرید سهام عدالت
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*بازپرداخت اقساط سهام مزبور
*توزیع سود این سهام میان اعضا
مشمولین طرح سهام عدالت به صورت خودکار ،عضو شرکتهای شهرستانی هستند.
وضعیت پرتفوی اختصاص یافته به سهام عدالت
از ابتــدای اجــرای طــرح تــا کنــون ،بخشــی از ســهام  60شــرکت بــه ســهام عدالــت اختصــاص یافتــه اســت .از ایــن
تعــداد 35 ،مــورد در بــورس اوراق بهــادار پذیــرش و ثبــت شــدهاند و  25شــرکت باقیمانــده ،شــرکتهای غیــر
بورســی میباشــند .از طرفــی ســهام  49شــرکت بــه صــورت قطعــی قیمتگــذاری و واگــذار شــده اســت .امــا قیمــت
ســهام  11شــرکت کــه غیــر بورســی میباشــند ،هنــوز بــه صــورت قطعــی ارزشگــذاری نشــدهاند .میــزان ســهام
تخصیصــی شــرکتها نیــز متفــاوت و از ( %1ایــران خــودرو) تــا ( %95غلــه و خدمــات بازرگانــی) متغیــر اســت.
جــدول زیــر ،تصویــر کلــی از وضعیــت شــرکتهای واگــذاری بــه ســهام عدالــت را ارائــه میدهــد ( .)6همانگونــه
کــه مالحظــه میشــود ،ارزش ســهام واگــذاری  60شــرکت معــادل  405/207میلیــارد ریــال میباشــد .امــا ارزش
روز بــا رشــدی حــدود  %51بــه  671/262میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه اســت .در واقــع ،ایــن افزایــش بــه منزل ـهی
افزایــش ثــروت مشــمولین ســهام عدالــت میباشــد ،بــه طــوری کــه ارزش ســرانهی ســهام هــر یــک از مشــمولین از

1

آلومينيوم ايران -ايرالكو

۲

ايران خودرو

۳

بانك تجارت

۴

بانك صادرات ايران

۵

بانك ملت

۶

بيمه دانا

۷

پارس سويچ

۸

پاالیش نفت بندر عباس

۹

پاالیش نفت تهران

۱۰

پاالیش نفت شیراز

۱۱

پاالیش نفت الوان

۱۲

پااليش نفت اصفهان

۱۳

پااليش نفت تبريز

۱۴

پتروشیمی ارومیه

۱۵

پتروشیمی بندر امام

۱۶

پتروشیمی بوعلی سینا

۱۷

پتروشیمی بیستون

۱۸

پتروشیمی تبریز

۱۹

پتروشیمی خوزستان

۲۰

پتروشیمی شهید تند گویان

۲۱

پتروشیمی فجر

۲۲

پتروشيمي جم

۲۳

پتروشيمي مارون

۲۴

پست بانک

۲۵

چادرملو

%۳۰
%۱

%۴۰
%۴۰
%۳۰
%۵۵
%۴۶
%۲۰
%۷۰

%۲0
%۲۰
%۲۰
%۲۰
%۳۰
%۳۰
%۳۰
%۳۰
%۱۰
%۳۰
%۱۰
%۳۰
%۱۵
%۳۰
%۲۵
%۲۱

۲۶

سايپا

۲۷

سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

۲۸

سرمايه گذاري رنا

۲۹

سيمان داراب

۳۰

سيمان دشتستان

۳۱

شهر صنعتي البرز

۳۲

شهر صنعتي رشت

۳3

شهر صنعتي کاوه

۳۴

صنايع پتروشيمي خليج فارس(هلدينگ)

۳5

فوالد آلیاژی ایران

۳۶

فوالد خوزستان

۳۷

فوالد مباركه اصفهان

۳۸

كارخانجات مخابراتي ايران

۳۹

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

۴۰

گل گهر

۴۱

مخابرات ايران

۴۲

مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران -مپنا

۴۳

مشانیر

۴۴

مگا موتور

۴۵

ملي صنايع مس ايران

۴۶

نیرو ترانس

۴۷

حمل و نقل پتروشيمي

۴۸

دخانيات ايران

49

ساختمان سد و تأسيات آبياري سابير

%۱

%۲۳
%۵

%۵۰
%۳۴
%۲۳
%۲۹
%۲۱
%۴۰
%۳۹
%۳۰
%۳۰
%۳۵
%۲۴
%۱۱
%۲۰
%۲۶
%۴۲
%۷

%۳۷
%۳۱
%۲۹
%۴۰
%۴۹
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نام شركت

درصد سهام
تخصیصیافته
به سهام عدالت

نام شركت

درصد سهام
تخصیص یافته به
سهام عدالت

سیاست نامه انرژی

 10/585/381ریــال بــه  15/975/159ریــال ارتقــاء یافتــه اســت.

سیاست نامه انرژی

بررسی سهامداری سهام عدالت در صنعت پاالیش وارتباط آن با عدم بهره وری انرژی در این صنعت

نام شركت

درصد سهام
تخصیص یافته
به سهام عدالت

۱

پاالیش نفت کرمانشاه

%۲۰

۲

پااليش نفت آبادان

۳

پااليش نفت شازند اراك

%۶۶

۴

غله و خدمات بازرگانی
منطقه1

%۹۵

۵

غله و خدمات بازرگانی
منطقه2

۶

غله و خدمات بازرگانی
منطقه3

%۴۹

نام شركت

درصد سهام
تخصیص یافته به
سهام عدالت

۷

غله و خدمات بازرگانی منطقه4

%۹۵

۸

غله و خدمات بازرگانی منطقه5

۹

مديريت توليد برق نيروگاه يزد

%۹۵
%۴۰

نيروگاه چرخه تركيبي يزد

%۹۵

%۹۵

۱۰

ملی حفاری ایران

%40

%۹۵

۱۱

آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

%۳۰

مشموالن طرح ()7
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هیئــت دولــت ،فروردیــن مــاه ســال  ،1385طــی مصوبـهای نحــوهی 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 میگردنــد.
مشموالن مرحلهی اول:
این مشوالن که تا تاریخ  84/11/9تحت پوشش نهاد حمایتی ذیربط قرارر گرفتند عبارت بودند از:
*کلیهی افراد نیازمند مشول طرح شهید رجایی و عائلهی تحت تکفل آنها
*کلیــهی افــراد خانوادههــای مشــمول طــرح مددجویــی کمیتــهی امــداد امــام خمینــی (ره) و تحــت حمایــت
معیشــتی ایــن نهــاد
*کلیهی کودکان و زنان بیسرپرست تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور
*کودکان بدسرپرست تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور
*کلیهی اعضای خانوادههای دارای معلول تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور
*کلیهی آسیب دیدگان اجتماعی تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور

مشموالن مرحلهی دوم:
*شــامل روســتاییان و عشــایر فاقــد شــغل و درآمــد ثابــت بودهانــد کــه تــا تاریــخ  1385/6/31ســاکن روســتا بــوده

سیاست نامه انرژی

*رزمندگان فاقد شغل و درآمد و خانوادههای تحت تکفل آنها

یــا جــزء عشــایر محســوب شــوند و ایــن گــروه از مشــموالن نیــز بــه طــور تفصیلــی عبارتنــد از:
*کلی ـهی افــراد سرپرســت خانــوار فاقــد شــغل و بیــکار ،کارگــر ســاده و فصلــی ،چوپــان ،کشــاورز ،خوشنشــین
و امثــال آنهــا و عائل ـهی تحــت تکفــل ایشــان ،بــه شــرط آنکــه سرپرســت و افــراد خانــوار ،ســاکن در روســتا
یــا جــزء عشــایر بــوده ،فاقــد هرگونــه دارایــی یــا منابــع درآمــد ماننــد زمیــن ،بــاغ ،دام ،ماشــینآالت کشــاورزی،
وســایل حملونقــل درآمــدزا ،اجــارهی 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
*کلیـهی از کار افتــادگان و افــراد خانوادههــای فاقــد سرپرســت یــا دارای سرپرســت زن خانـهدار ســاکن در روســتا
یــا جــزء عشــایر بــه شــرط آنکــه از نظــر داراییهــا و درآمدهــا دارای شــرایط مشــابه خانوادههــای مذکــور در
بنــد بــاال بــوده و بــه دالیــل مختلــف از حمایــت معیشــتی کمیتـهی امــداد امــام خمینــی (ره) و ســازمان بهزیســتی
کشــور محــروم مانــده و جــزء مشــموالن مرحلـهی اول واگــذاری ســهام عدالــت نباشــند.
سایر مراحل:
کارکنــان شــاغل در دســتگاههای اجرایــی و بازنشســتگان کشــوری ،لشــگری و تأمیــن اجتماعــی معرفــی شــده توســط
دســتگاه ذیربــط 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 ،حسینیهها و امامزادهها از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه
*طالب حوزههای علمیه با معرفی مرکز خدمات حوزههای علمیه
*بیماران خاص با تایید بیماری توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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جــزء مشــموالن مرحلـهی اول واگــذاری ســهام عدالــت نباشــند.

سیاست نامه انرژی

بررسی سهامداری سهام عدالت در صنعت پاالیش وارتباط آن با عدم بهره وری انرژی در این صنعت

*کارکنان ستادهای نماز جمه با تایید شورای عالی سیاستگذاری ائمه جمعه
*خبرنگاران از طریق معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
*دس ـتاندر کاران امــر شناســایی و واگــذاری ســهام عدالــت معرفــی شــده از طریــق ســازمان امــور اقتصــادی و
دارایــی اســتانها
*قالیبافان از طریق مرکز ملی فرش ایران یا ادارات کل بازرگانی استانها
*فعاالن قرآنی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا سازمان تبلیغات اسالمی
*مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شده با تایید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
*زنان سرپرست خانوار بیبضاعت با تایید سازمان بهزیستی کشور
*مددجویــان و کارکنــان موسســات خیریــه بــر اســاس تاییــد وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی (ســازمان بهزیســتی
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کشــور)
*کارگران فصلی از جمله کارگران ساختمانی با تایید وزارت کار و امور اجتماعی
*تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهری با معرفی اتحادیهی ذیربط در زمرهی عوامل شهرداریها
*افــراد کــم درآمــد (خــود اظهــاران) کــه در مراحــل قبلــی مشــمول نشــدهاند بــا تاییــد وزارت رفــاه و تأمیــن
اجتماعــی یــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
واحدهــای اســتانی کمیت ـهی امــداد امامخمینــی (ره) ،ســازمان بهزیســتی کشــور و منطق ـهی مقاومــت بســیج موظــف
شــدند تحــت نظــارت دبیرخانــه ســتاد اســتانی ،اطالعــات تمــام افــراد مشــمول طــرح را در قالــب نرمافــزار رایان ـهای
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 ابالغــی از طریــق پســت بــا اخــذ رســید از مشــمول ارســال کننــد .ارزیابــی و نظــارت بــر
عملکــرد دســتگاهها در اجــرای ایــن دســتورالعمل بــه صــورت مرکــزی بــر عهــدهی دبیرخانــه ســتاد مرکــزی توزیــع
ســهام عدالــت و در اســتانها بــر عهــدهی دبیرخانــه ســتادهای اســتانی اســت .جــدول زیــر ،جزئیــات شناســایی هــر
مرحلــه و تعــداد کل مشــمولین را نشــان میدهــد.

مرحله

گروه هاي مورد شناسايي

1
2

مرحلــه اول:مددجويــان نهادهــاي حمايتي(كميتــه امــداد امــام خمينــي(ره) و ســازمان بهزيســتي)
و رزمنــدگان فاقــد شــغل

4،529،463

تكميلــي مرحلــه اول:مددجويــان نهادهــاي حمايتي(كميتــه امــداد امــام خمينــي(ره) و ســازمان
بهزيســتي) و رزمنــدگان فاقــد شــغل

3،041،658

3

مرحله دوم :روستاييان سرپرست خانوار فاقد شغل

5،535،557
11،290،588

5

مرحلــه ســوم :كاركنــان شــاغل در دســتگاه هــاي اجرايــي ،بازنشســتگان كشــوري و لشــكري 12،302،309

6

تكميلــي مرحلــه ســوم :كاركنــان شــاغل در دســتگاه هــاي اجرايــي ،بازنشســتگان كشــوري و
لشــكري و تأميــن اجتماعــي

1،493،924

7

مرحلــه چهــارم :ايثارگران(والديــن ،همســر و فرزنــدان شــهيد و افــراد تحــت تكفــل آنهــا1,259,892 ،

و تأميــن اجتماعــي

جانبــازان  ،آزادگان و افــراد تحــت تكفــل آنهــا )

8

مرحله پنجم:دختران كارگر مجرد و زنان كارگر سرپرست خانوار ( مشمول قانون كار)

6,902

9

مرحله ششم:خدام مساجد  ،حسينيه ها و امام زاده ها و اماكن زيارتي متبركه

31,319

10
11

مرحله هفتم:طالب حوزه هاي علميه سراسر كشور
مرحله هشتم:بيماران خاص

167,693
11,168

12

مرحله نهم :كاركنان ستاد هاي نماز جمعه

6,735

13

مرحله دهم:كاركنان هيأت هاي تحريريه رسانه ها (خبرنگاران)

8,680

14
15
16
17
18
19
20
21

مرحله يازدهم:دست اندر كاران امرشناسايي و واگذاري سهام عدالت
مرحله دوازدهم :مددجويان و كاركنان موسسات خيريه
مرحله سيزدهم :فعاالن قرآني
مرحله چهاردهم :قاليبافان

مرحلــه پانزدهــم :زندانيــان آزاد شــده (مددجويــان تحــت پوشــش مراكــز مراقبــت از زندانيــان 9,540,305

آزاد شــده)

مرحله شانزدهم :تاكسيرانان
مرحله هفدهم:درخواست كنندگان مردمي
مرحله هجدهم:كارگران فصلي و ساختماني
مجموع

49،226،193
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4

تكميلي مرحله دوم :كليه روستاييان و عشاير

تعداد مشمولين

سیاست نامه انرژی

گزارش مراحل مختلف مشمولين سهام عدالت ()8

سیاست نامه انرژی

بررسی سهامداری سهام عدالت در صنعت پاالیش وارتباط آن با عدم بهره وری انرژی در این صنعت

مکانیزم اثرگذاری مردم در شرکتهای سرمایهپذیر
یکــی از نــکات بســیار مهــم ،نحــوهی تأثیرگــذاری مــردم در تصمیمــات شــرکتهای ســرمایهپذیر میباشــد.
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،یکــی از اهــداف اصلــی ســهام عدالــت ،تســریع در رونــد خصوصیســازی
و انتقــال مالکیــت از دولــت بــه عمــوم مــردم اســت .یعنــی دولــت قصــد داشــت بــا اجــرای ســهام عدالــت ،در کنــار
مالکیــت ،مدیریــت هــم بــه مــردم منتقــل شــود تــا از ایــن طریــق ،مــردم خودشــان در شــرکتهای ســرمایهپذیر،
تصمیــم گیرنــدهی اصلــی باشــند .حــال ســئوالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه  49میلیــون مشــمول ســهام
عدالــت ،در تصمیــم گیریهــای  60شــرکت مذکــور کــه در بعضــی از آنهــا ،ســهم ســهام عدالــت بــه %95
میرســد و تصمیــم گیرنــدهی اصلــی بــه حســاب میآیــد ،چگونــه تأثیــر میگذارنــد؟ آیــا تمامــی اســتانها در
تصمیمگیریهــا بــه صــورت یکســان موثــر هســتند؟ آیــا تمامــی اســتانها در شــرکتهای ســرمایهپذیر نماینــده
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دارنــد؟
بــر اســاس اســاسنامهی ارکان ســهام عدالــت ،نظــرات مدیــران شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی و کانــون ســهام
عدالــت و همچنیــن ترازهــای مالــی شــرکتهای زیــر مجموعـهی ســهام عدالــت ،نتایــج زیــر حاصــل میشــود:
*مردم به صورت خودکار ،عضو تعاونیهای عدالت شهر و روستا هستند.
*از میــان مــردم بــه عنــوان اعضــای حقیقــی مجمــع عمومــی ،هیئــت مدیــرهی تعاونیهــای عدالــت شــهر و روســتا
تشــکیل میشــود.
*اعضــای هیئــت مدیــرهی تمامــی تعاونیهــای عدالــت شــهر و روســتای هــر اســتان ،مجمــع عمومــی شــرکت
ســرمایه گــذاری آن اســتان را تشــکیل داده و از میــان خــود ،هیئــت مدیــرهی شــرکت ســرمایه گــذاری اســتان را
مشــخص میکننــد.
*اعضای هیئت مدیرهی تمامی استانها ،مجمع عمومی کانون سهام عدالت را تشکیل میدهند.
*از میــان اعضــای مجمــع (نمایندههــای هــر اســتان) ،اعضــای هیئــت مدیــرهی کانــون ســهام عدالــت انتخــاب
میشــوند (درصــد ســهم هــر اســتان در رأیگیــری مجمــع ،متناســب بــا جمعیــت آن اســتان اســت).
*هیئــت مدیــرهی کانــون ،از میــان اعضــای حقیقــی و حقوقــی کانــون کــه تمامــی اســتانها را شــامل میشــود،

عدالــت در مجمــع عمومــی آن شــرکت معرفــی میکنــد.
*افــراد معرفــی شــده ،متناســب بــا تواناییهــای فــردی و یــا ارتباطــات اجتماعــی و سیاســی (البــی) ،امــکان ورود

سیاست نامه انرژی

یــک یــا چنــد نفــر را ،متناســب بــا ســهم ســهام عدالــت در شــرکت ســرمایهپذیر بــه عنــوان نماینــدهی ســهام

بــه هیئــت مدیــره و تاثیــر گــذاری در تصمیــم گیریهــای شــرکت مذکــور را پیــدا میکننــد.
*بدیــن ترتیــب ،ایــن طــور برنامــه ریــزی شــده بــود کــه مشــمولین ســهام عدالــت (عمــوم مــردم) بــه صــورت غیــر
مســتقیم در تصمیمهــای شــرکتهای ســرمایهپذیر ،تأثیرگــذار باشــند و ایــن امــکان را داشــته باشــند کــه حتــی
خــود بــه عنــوان نماینــدهی ســهام عدالــت در هیئــت مدیــرهی آن شــرکت ،فعالیــت کننــد.
آسیبشناسی ساختار ادارهی سهام عدالت
در ایــن بخــش ،آســیبهای ســهام عدالــت ،چــه در بخــش اداره و ســاختار ســهام عدالــت و چــه در بحــث مربــوط بــه
1 .1دخالت دولت در تصمیمهای نمایندهی سهام عدالت در هیئت مدیرهی پاالیشگاهها؛
بــه دلیــل مشــخص نبــودن وضعیــت مالکیــت و مدیریــت ســهام عدالــت تــا آزاد ســازی کامــل ســهام ،علیرغــم
واگــذاری بنگاههــای دولتــی بــه ســهام عدالــت در راســتای کاهــش مالکیــت دولتــی ،در بســیاری از مــوارد ،دولــت
و بهخصــوص وزارت نفــت از جایــگاه حاکمیتــی خــود اســتفاده کــرده و حــق تصمیــم گیــری بــه جــای نماینــدهی
ســهام عدالــت را بــرای خــود قائــل میباشــند .نتیجـهی ایــن امــر ،مهــم نبــودن ارتقــاء ســطح بهــرهوری انــرژی در
پاالیشــگاهها خواهــد بــود .مهمتریــن دلیــل ایــن ادعــا بــه شــرح زیــر اســت:
بــه دلیــل قدمــت بــاالی واحدهــای پاالیشــی کشــور ،بــرای دســتیابی بــه ســطح قابــل قبــول بهــرهوری انــرژی،
نیــاز اســت تــا بعضــی از واحدهــای تولیــدی پاالیشــگاهها بــرای مدتــی از مــدار خــارج شــده تــا پــس از
ارزیابیهــای دقیــق ،اســتانداردهای الزم را کســب کنــد .ایــن توقــف در تولیــد ،ممکــن اســت رونــد عرضـهی
ســوخت کشــور را بــا مشــکل مواجــه کنــد .در نتیجــه ،وزارت نفــت کــه مســئولیت خطیــر تأمیــن ســوخت
کشــور را بــر عهــده دارد ،ایــن قضیــه را تــاب نیــاورده و چــه از طریــق نماینــدهی قانونــی خــود در هیئــت
مدیــرهی پاالیشــگاه (پاالیــش و پخــش) و چــه بــه صــورت غیــر مســتقیم (جایــگاه ســهام عدالــت در هیئــت
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موانــع بهــرهوری انــرژی در پاالیشــگاههای زیــر مجموعــه بررســی میشــود.
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مدیره) ،با پروژههای بهینه سازی مخالفت میکند.
 .2نبود مکانیزم مناسب در عزل و نصبهای نمایندهی سهام عدالت در هیئت مدیرهی پاالیشگاهها؛
بــر اســاس ســازوکار موجــود در ادارهی ســهام عدالــت ،نمایندههــای ســهام عدالــت در شــرکتهای ســرمایه
پذیــر از جملــه پاالیشــگاهها ،توســط کارگروهــی بــه نــام کانــون ســهام عدالــت انتخــاب میشــوند .مهمتریــن
چالشهــای ایــن فرآینــد کــه شــاید بتــوان گلــوگاه اصلــی عــدم بهــرهوری در ســازوکار ســهام عدالــت دانســت،
بدیــن شــرح اســت:
*عدم تخصص و خبرگی نمایندهی سهام عدالت در هیئت مدیره؛
بــر اســاس مکانیــزم پیــش بینــی شــده ،اعضــای هیئتمدیــرهی کانــون ،وظیفـهی انتخــاب نماینــدهی ســهام عدالــت
را بــر عهــده دارنــد .از آنجائیکــه انتخــاب خــود اعضــای کانــون ،مکانیــزم تخصصگرایــی نداشــته و غالبــا بــا
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البیگــری انتخــاب میشــوند ،نمایندههــای ســهام عدالــت نیــز بــدون تخصصهــای الزم و صرفــا بــر اســاس
روابــط شــخصی بــا اعضــای کانــون ،بــه مجمــع شــرکتهای ســرمایهپذیر معرفــی شــده و از آنجــا نیــز وارد
هیئــت مدیــره میشــوند .لــذا اطالعــات الزم و کافــی (تخصــص و خبرگــی) پیرامــون بهــرهوری نداشــته و بالتبــع،
تصمیماتــی در ایــن راســتا اتخــاذ نخواهــد شــد.
*نفع نبردن سهام عدالت از عواید بهرهوری؛
اگــر نماینــدهی ســهام عدالــت ،در راســتای ارتقــاء ســطح بهــرهوری انــرژی شــرکت ســرمایه پذیــر از جملــه
پاالیشــگاه ،اقدامــی انجــام دهــد و بالتبــع آن ،ســود شــرکت ســرمایه پذیــر مذکــور افزایــش یابــد ،عایــدهای نــه
نصیــب ســهام عدالــت خواهــد شــد و نــه نصیــب نماینــدهی ســهام عدالــت .لــذا فــرد مــورد نظــر انگیــزهای بــرای
تصمیــم ســازی در راســتای ارتقــاء ســطح بهــرهوری نخواهــد داشــت.

*نبود سازوکار نظارتی بر نمایندههای سهام عدالت در هیئت مدیرهها توسط کانون؛
هیــچ ســازوکاری بــرای نظــارت و تضمیــن حســن عملکــرد و تصمیمگیــری نماینــدگان ســهام عدالــت در
هیئــت مدیــره وجــود نــدارد .لــذا عضــو هیئــت مدیــره ،هیــچ گونــه الزامــی در راســتای عملکــرد مناســب و اتخــاذ
تصمیمهایــی پیرامــون بهــرهوری احســاس نمیکنــد.

هیئــت مدیــره؛
یکــی دیگــر از مهمتریــن موانــع عــدم بهــرهوری در شــرکتهای ســرمایهپذیر ،نبــود محرکهــای انگیزشــی
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*طوالنیتــر بــودن زمــان توزیــع ســود حاصــل از بهــرهوری نســبت بــه زمــان عضویــت نماینــده ســهام عدالــت در

بــرای نماینــدهی ســهام عدالــت بــه دلیــل طوالنــی تــر بــودن ســود دهــی پروژههــای بهــرهوری نســبت بــه زمــان
عضویــت در هیئــت مدیــره اســت .در نتیج ـهی ایــن امــر ،فــرد مــورد نظــر کــه عمــر عضویتــش در هیئــت مدیــره،
حداکثــر  2تــا  3ســال اســت ،انگیــزهی الزم را بــرای اتخــاذ و انجــام پروژههــای بهــرهوری نخواهــد داشــت.
راهکارهای پیشنهادی
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده و در راســتای آزادســازی حداکثــری پتانســیلهای بهــرهوری در صنعــت پاالیــش کــه
حــدود  40درصــد در اختیــار ســهام عدالــت اســت ،راهکارهــای زیــر پیشــنهاد میشــود:
ایجــاد شــده در تولیــد ســوخت ناشــی از پروژههــای بهــرهوری ،از طریــق واردات جبــران شــده و بــار اصلــی تأمین
ســوخت از دوش وزارت نفــت برداشــته شــود .بــا ایــن کار و در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن ،هــم پتانســیلهای
بهــرهوری انــرژی در صنعــت پاالیــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و هــم بــا تأمیــن ســوخت از طریــق واردات بــه
وســیلهی دولــت ،مشــکلی در تأمیــن ســوخت مــورد نیــاز کشــور پیــش نخواهــد آمــد.
2 .2در مکانیــزم فعلــی عمـ ً
ا هیچگونــه نظارتــی بــر عملکــرد نماینــدهی ســهام عدالــت وجــود نداشــته و فــرد انتخــاب
شــده توســط کانــون ،هیچگونــه وظیف ـهای بــرای خــود قائــل نیســت تــا عملکــرد خــود را بــه جایــی گــزارش
دهــد و هیچگونــه اهــرم فشــاری وجــود نــدارد تــا فــرد مذکــور را در ازاء عملکــرد نامناســب در طــول دوران
نمایندگــی مــورد بازخواســت قــرار دهــد .از طرفــی هیــچ گونــه نیــرو محرکـهای نیــز در جهــت افزایــش انگیــزهی
عضــو هیئــت مدیــره در راســتای عملکــرد مناســب و مؤثــر در راســتای بهــرهوری نیــز وجــود نــدارد .در نتیجــه
هیــچ انگیــزهای در جهــت عملکــرد مناســب و کمــک بــه بهــرهوری بیشــتر نیــز بــه وجــود نخواهــد آمــد .بــرای
بهبــود عملکــرد ســهام عدالــت در شــرکتهای ســرمایه پذیــر و بهخصــوص ســهام عدالــت 2 ،راهکار پیشــنهاد
میشــود:
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1 .1بــرای اســتفاده از تمامــی ظرفیتهــای بهــرهوری انــرژی در صنعــت پاالیــش ،ابتــدا بایــد وقفههــای احتمالــی
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* نخســت بایــد عملکــرد نماینــدهی ســهام عدالــت ،مســتقیم و بــه صــورت پیوســته از طریــق یــک ســامانهی پایــش
آنالیــن توســط اعضــای مجموعــه (مــردم) مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا از ایــن طریــق ،فــرد مذکــور ،خــود را
در مقابــل مــردم پاســخگو دانســته و بــه خاطــر حفــظ جایــگاه خــود در هیئــت مدیــره هــم کــه شــده ،بهتریــن
عملکــرد ممکــن را از خــود بــروز داده و بیشتریــن تأثیــر را در بهــرهوری داشــته باشــد.
* بــا اســتفاده از مکانیزمهــای انگیزشــی ماننــد اختصــاص دادن بخشــی از ســهام شــرکت ســرمایه پذیــر بــه
نماینــدهی ســهام عدالــت در هیئــت مدیــره ،میتــوان ظرفیتهــای بهــرهوری در پاالیشــگاه را آزاد کــرد .بدیــن
صــورت کــه ارزش ســهام واگــذاری ،از محــل ارزش افــزوده ایجــاد شــده در ســهام شــرکت ،ناشــی از افزایــش
بهــرهوری و بالتبــع کاهــش هزینههــای جــاری ،آزاد شــود .در ایــن صــورت ،نماینــدهی ســهام عدالــت ،بــا وجــود
پتانســیلهای فــراوان بهــرهوری در صنعــت پاالیــش کــه بعضــا بــا هزینههــای اندکــی بــه ثمــر خواهــد نشســت ،نــه
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تنهــا در برابــر پروژههــای مطــرح شــده در هیئــت مدیــره در راســتای ارتقــاء ســطح بهــرهوری مقاومــت نخواهــد
کــرد،بلکــه بــه خاطــر افزایــش ارزش ســهام خــودش هــم کــه شــده ،بیشــترین تــاش خــود را در راســتای ارتقــاء
ســطح بهــرهوری پاالیشــگاه و ارائـهی پیشــنهادهای الزم در ایــن زمینــه ،بــه کار خواهــد بســت.
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