
كد
اولويت 

راهبردي
هدف راهبردي كمي

ض.

وزني
فرمول محاسبه

منطق 

هدف گذاري
اقدامات انجام يافته شش ماهه اول سال ١٣٩٥توضيحات١٣٩٢١٣٩٣١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦

١
افزايش سهم بخش 
خصوصي واقعي از 

واگذاريها
٢٠

 ارزش سهام واگذار شده 
از طريق بورس، مزايده و 
مذاكره به بخش خصوصي 
واقعي طي دوره مورد نظر 

تقسيم بر ارزش كل 
واگذاريها طي دوره مورد 

نظر

رشد ساالنه ١٠% 
در سهم بخش 

خصوصي واقعي از 
واگذاري ها

٤٣%٣٣%٢٣%١٣%-

يكي از اهداف  خصوصي سازي، ارتقاء كارائي و بهره وري 
بنگاههاي واگذار شده مي باشد؛ و اين مهم ميسر نمي شود 

مگر با افزايش ميزان استفاده از توان مديريتي فعاالن  بخش 
خصوصي واقعي. بنابراين افزايش سهم بخش خصوصي 
واقعي از واگذاريها يكي از اهداف اصلي سازمان خصوصي 

سازي در سالهاي آتي خواهد بود.

با توجه به اقدامات انجام يافته تا پايان شهريور ماه سال ١٣٩٥؛ سهام ٨٠ بنگاه با 

ارزشي معادل ٥،٧٥٤ ميليارد ريال از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار 

گرديده است كه اين واگذاري تماماً به صورت رقابتي و از طريق عرضه عمومي 

انجام شده است. الزم به ذكر است كل واگذاريهاي مذكور، به بخش خصوصي 

واقعي و به صورت تدريجي، ترجيحي و بلوكي صورت گرفته است.

       سهم بخش خصوصي واقعي تا پايان شهريور ماه=١٠٠%

                    درصد تحقق هدف= ٢٣٢%

٢
افزايش موفقيت در 

عرضه هاي انجام يافته
١٥

تعداد عرضه هاي بلوكي 
منجر به فروش بنگاههاي 
مورد واگذاري؛ طي دوره 
مورد بررسي به تعداد كل 
عرضه هاي بلوكي انجام 
يافته؛ طي دوره مورد نظر

رشد ساالنه ١٠% 
در تحقق فروش 
ناشي از تعداد 

عرضه هاي بلوكي

٤٢%٤٢%٣٢%٢٢%-

در حال حاضر بسياري از عرضه هاي سازمان با عدم موفقيت 
همراه است؛ و علت آن در بسياري از مواقع ضعف طرف 

تقاضا و خارج از اختيار و كنترل سازمان خصوصي سازي مي 
باشد. با اين وجود اين سازمان تالش مي نمايد تا در سالهاي 

آتي با انجام اقدامات از جمله گسترش بازاريابي، درصد 
موفقيت واگذاريها را افزايش دهد.

تا پايان شهريور ماه سال ١٣٩٥، سهام ١٠٨ بنگاه عرضه گرديده است كه عرضه 

سهام ٢ شركت «حمل و نقل بين المللي خليج فارس» و «فرآوري مواد پروتئيني 

يزد»؛ و ٦٧ جايگاه سوخت، موفقيت آميز بوده است.

  تعداد عرضه هاي موفقيت آميز تا پايان شهريور ماه=٦٩

 ميزان موفقيت در عرضه ها=٦٣/٩%

           درصد تحقق هدف=١٥٠%

٣
واگـذاري كليه بنگاه هاي 

گروه (١)
١٥

مجموع تعداد بنگاههاي 
قيمت گذاري شده، تعيين 
تكليف شده  و واگذار شده 

گروه (١)

 ٤٠ 
شركت
 گروه 

(١)

٦٠٧٥٩٣-

تكليف سال ١٣٩٥ قيمت گذاري، تعيين تكليف و واگذاري 
تعداد ٩٣ بنگاه گروه (١) براساس مصوبه هيأت واگذاري، مي 

باشد (جدول پيوست شماره (١)).
نكته: بنگاههاي تعيين تكليف شده شامل بنگاهاي خارج شده 
از فرآيند واگذاري، منحل شده، داراي مصوبه اصالح ساختار و 
يا بنگاههايي كه  به دليل وجود مشكالت ساختاري از برنامه 

واگذاري در سال ١٣٩٥ خارج مي شوند.

با توجه به هدف كمي و تكليف واگذاري در نظر گرفته شده براي كل سال، تا پايان 

شهريور ماه سال ١٣٩٥ مي بايست حداقل (٤٦) بنگاه گروه (١) آماده سازي، 

تعيين تكليف و واگذار مي شد. در اين خصوص اقدامات زير انجام شده است:

-قيمت و شرايط واگذاري شش بنگاه و انحالل سه بنگاه، به تصويب هيأت 

واگذاري رسيده است.

-٤ بنگاه به فروش رسيده است.

تعداد بنگاههاي آماده سازي، تعيين تكليف و واگذار شده  گروه (١) تا پايان 

شهريور ماه=١٣       درصد تحقق هدف=٢٨/٣%

٤
واگـذاري كليه بنگاه هاي 

گروه  (٢)
١٥

مجموع تعداد بنگاههاي 
قيمت گذاري شده، تعيين 
تكليف شده  و واگذار شده 

گروه (٢)

 ٣٠ 
شركت
 گروه 

(٢)

١١٠٥٤١٠٨-

تكليف سال ١٣٩٥  قيمت گذاري، تعيين تكليف و واگذاري 
تعداد ١٠٨ بنگاه گروه (٢) براساس مصوبه هيأت واگذاري، 

مي باشد(جدول پيوست شماره (٢)).
نكته: بنگاههاي تعيين تكليف شده شامل بنگاهاي خارج شده 
از فرآيند واگذاري، منحل شده، داراي مصوبه اصالح ساختار و 
يا بنگاههايي كه  به دليل وجود مشكالت ساختاري از برنامه 

واگذاري در سال ١٣٩٥ خارج مي شوند.

با توجه به هدف كمي و تكليف واگذاري در نظر گرفته شده براي كل سال، تا پايان 

شهريور ماه سال ١٣٩٥ مي بايست (٥٤) بنگاه گروه (٢) آماده سازي، تعيين 

تكليف و واگذار مي شد. در اين خصوص اقدامات زير انجام شده است:

-قيمت و شرايط واگذاري ٣ شركت به تصويب هيأت واگذاري رسيده است.

-پيشنهاد انحالل «شركت احداث صنعت» به تصويب رسيده است.

- به موجب مصوبه هيأت وزيران، ٣١ «شركت توزيع گاز استاني»؛ و شركت 

«هلدينگ توزيع گاز»؛ و همچنين به موجب قانون، شركت «پست جمهوري اسالمي 

ايران»، به گروه ٣ منتقل شده است.

تعداد بنگاههاي آماده سازي، تعيين تكليف و واگذار شده گروه (٢) تا پايان 

شهريور ماه=٣٧         درصد تحقق هدف=٦٨/٦%

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ سازمان خصوصي سازي پيرامون اهداف راهبردي

افزايش توان 
ثروت آفريني 

كشور

قيمت گذاري، 
تعيين تكليف و 

واگذاري  ساالنه 
%٥٠ مجموع 

بنگاههاي 
باقي مانده مشمول 

واگذاري

١



كد
اولويت 

راهبردي
هدف راهبردي كمي

ض.

وزني
فرمول محاسبه

منطق 

هدف گذاري
اقدامات انجام يافته شش ماهه اول سال ١٣٩٥توضيحات١٣٩٢١٣٩٣١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ سازمان خصوصي سازي پيرامون اهداف راهبردي

٥

افزايش جذب 
سرمايه هاي خارجي براي 
خريد سهام شركت هاي 

مشمول واگذاري

٥

ارزش واگذاريهاي انجام يافته به 
سرمايه گذاران خارجي، طي دوره 

مورد بررسي به ارزش كل 
واگذاريهاي انجام يافته به بخش 

خصوصي، طي دوره مورد نظر

جذب ساالنه ٥% 
ارزش واگذاريها 
از محل سرمايه 

هاي خارجي

-%٥%٥%٥صفر

جهت دستيابي به اين هدف، همكاري سازمان سرمايه  گذاري 
و كمكهاي اقتصادي و فني ايران جهت شناسايي سرمايه 

گذاران بالقوه خارجي و يا سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج 
از كشور؛ و همچنين تسهيل در ارائه مجوزهاي الزم به 
خارجيها جهت خريد سهام از سازمان خصوصي سازي، 

الزامي است.

با توجه به اينكه بازه زماني ارائه گزارش اين بند ساالنه مي باشد، 

ارائه گزارش عملكرد در شش ماهه نخست سال جاري موضوعيت 

ندارد.

٦
عرضه سهام بنگاه ها به 

صورت كنترلي
١٠

مجموع تعداد شركت هاي 
عرضه شده به صورت 

كنترلي

عرضه ساالنه ٢٠ 
شركت به صورت 

كنترلي
١٥٢٠٢٠٢٠-

عرضه و واگذاري كنترلي بنگاه ها جهت مديريت يكپارچه 
بنگاه و شكل گيري قدرت تصميم گير در بنگاه؛ ازجمله الزامات 
خصوصي سازي جهت حفظ و ارتقاء كارآيي بنگاه هاي واگذار 

شده مي باشد.

با توجه به هدف كمي در نظر گرفته شده برا ي كل سال و مطابق 

برنامه ريزي صورت گرفته، تا پايان شهريور ماه سال ١٣٩٥ مي بايست 

(١٠) بنگاه به صورت كنترلي واگذار مي شد در اين خصوص طي 

دوره مورد بررسي سهام ١٠٨ بنگاه به صورت كنترلي عرضه شده است.

درصد تحقق هدف ماه=١٠٨٠%

٧
ارتقاء دانش و فرهنگ 

خصوصي سازي
١٠

(مجموع زمان پخش 
ساالنه برنامه راديويي و 
تلويزيوني*٦٠) + (تعداد 

چاپ و انتشار كتاب، 
برگزاري همايش، نشست 
و مصاحبه اختصاصي*٤٠)

افزايش آگاهي عموم 
مردم از منطق و هدف و 
ابعاد و پيامدهاي رسانه 

اي، زمينه اجتماعي 
براي خصوصي سازي و 

مشاركت عمومي 
افزايش پيدا مي كند.

*١٠٠١٠٠١٠٠صفر
اين مساله شامل مصاحبه هاي راديويي و تلويزيوني 

نيز مي شود.

در شش ماهه نخست سال جاري به منظور معرفي و شناسايي شركتهاي 

مشمول واگذاري، برنامه ريزي و اجراي مصاحبه هاي راديويي (٢٩٥ 

دقيقه)، تلويزيوني(١٩٠ دقيقه)، نشست با اصحاب رسانه (٨٥٠ دقيقه) 

انجام شده است. همچنين يك كتاب چاپ شده و مقدمات چاپ يك 

كتاب ديگر نيز فراهم شده است.

       درصد تحقق هدف شش ماهه= ٦٠٠%

١٠تسهيل در واگذاريها٨

 ارزش حصه اقساطي 
عرضه هاي انجام يافته 

بصورت بلوكي بر مجموع  
ارزش عرضه هاي انجام 

يافته بصورت بلوكي

ارتقاء  ارزش حصه 
اقساطي عرضه ها 

انجام يافته بصورت 
بلوكي بر مجموع  ارزش 
عرضه هاي انجام يافته 
بصورت بلوكي به ٨٠%

٨٠%٨٠%٨٠%٧٠%-

اين سازمان به منظور  افزايش توانمندي هاي بخش 
خصوصي و تعاوني  تالش خواهد نمود تا با تسهيل شرايط 

فروش به بخشهاي خصوصي و تعاوني ارزش فروش 
اقساطي به بخشهاي ياد شده را افزايش دهد.

طي شش ماهه نخست سال جاري، ارزشي معادل ٥،١٥٨ ميليارد ريال 

بصورت بلوكي با تصويب هيأت واگذاري عرضه گرديده و از مبلغ 

مذكور ٣،٦١١ ميليارد ريال به صورت اقساطي مي باشد. بنابراين 

ميانگين سهم بخش اقساطي معامله، ٧٠% مي باشد. لذا ٨٧/٥% 

هدف مورد نظر محقق شده است. 

   درصد تحقق هدف شش ماه= ٨٧/٥%

(ادامه)
افزايش توان 
ثروت آفريني 

كشور

٢



كد
اولويت 

راهبردي
هدف راهبردي كمي

ض.

وزني
فرمول محاسبه

منطق 

هدف گذاري
اقدامات انجام يافته شش ماهه اول سال ١٣٩٥توضيحات١٣٩٢١٣٩٣١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ سازمان خصوصي سازي پيرامون اهداف راهبردي

٩

تأمين مالي 
پايدار دولت و 
كاهش اتكاء 
بودجه دولت 
به درآمد نفتي

بهبود وضعيت بنگاهها 
بعد از واگذاري

١٠٠

ميانگين نسبت بنگاههاي 
بهبود يافته براساس 

معيارهاي تعيين شده در 
گزارش ارزيابي به كل 
بنگاههاي ارزيابي شده

بهبود وضعيت 
حدود ٥٠ درصد 
بنگاههاي واگذار 
شده براساس 

معيارهاي تعيين 
شده گزارش 

ارزيابي

_٥٠%٥%١٠%_

 يكي از راه هاي تأمين مالي پايدار دولت فراهم 
آوردن بستر شكل گيري شركت هاي غيردولتي با 

كارآيي و بهره وري باال مي باشد. طبيعتاً اين 
شركت  ها به عنوان بخشي از منابع تأمين كننده 

ماليات مي توانند نقش به سزايي در دستيابي 
دولت به يك منبع مالي پايدار، ايفاء نمايند.
الزم به ذكر است سازمان خصوصي سازي 

مستقيماً اهرمي جهت افزايش بهره وري 
بنگاهها در اختيار ندارد و عالوه بر استفاده از 

امتياز ارائه تخفيف صرفاً قادر به مقايسه عملكرد 
بنگاههاي واگذار شده قبل و بعد از واگذاري مي 

باشد و اين امر با بررسي و بهبود وضعيت 
بنگاههاي بعد از واگذاري با استفاده از چهار 

معيار زير صورت مي گيرد:
-درصد بهبود وضعيت با استفاده از معيار بازدهي دارايي 

-درصد بهبود وضعيت با استفاده از معيار بهره وري كل
-درصد بهبود وضعيت با استفاده از معيار بهره وري نيروي كار

-درصد بهبود وضعيت با استفاده از معيار بهره وري سرمايه

با توجه به اينكه بازه زماني ارائه گزارش اين بند ساالنه مي باشد، 

ارائه گزارش عملكرد در شش ماهه نخست سال جاري موضوعيت 

ندارد.

٣



كد
اولويت 

راهبردي
هدف راهبردي كمي

ض.

وزني
فرمول محاسبه

منطق 

هدف گذاري
اقدامات انجام يافته شش ماهه اول سال ١٣٩٥توضيحات١٣٩٢١٣٩٣١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ سازمان خصوصي سازي پيرامون اهداف راهبردي

١٠

تهيه گزارشات 
كارشناسي و سياستي 

براي شركت هاي 
باقي مانده و ارائه به 

هيأت واگذاري و ساير 
مراجع ذيربط

٥٠

تعداد گزارشات ارائه شده 
به هيأت واگذاري و ساير 
مراجع ذيربط جهت تعيين 
تكليف شركتهاي باقي مانده

تهيه و ارائه گزارش 
كارشناسي و 

سياستي براي ٥٠% 
شركت هاي مشمول 

واگذاري، به طور 
ساالنه

٣٥٨٥٦٣١٠٠-

به موجب ماده (١٩) قانون اصل (٤٤)، يكي از وظايف اصلي 
هيأت واگذاري تعيين تكليف بنگاه هاي مشمول واگذاري 

شامل واگذاري، تجزيه، انحالل، ادغام، هبه و ... و انتخاب 
سياست مناسب جهت جدايي آنها از دولت مي باشد. باتوجه 
به اين امر يكي از وظايف مهم سازمان خصوصي سازي به 

عنوان دبيرخانه هيأت واگذاري، تعيين تكليف بنگاه ها و 
پيشنهاد سياست هاي مناسب در اين خصوص به هيأت 

واگذاري مي باشد

طي شش ماهه نخست سال جاري، حداقل ٥٠ گزارش به هيأت 

واگذاري و ساير مراجع ذيربط ارائه شده است؛ كه با توجه به هدف 

مربوط به دوره مورد بررسي (تهيه ٥٠ گزارش)؛ درصد تحقق هدف 

شش ماهه حدود ١٠٠ درصد مي باشد.

        درصد موفقيت در تهيه گزارشات طي شش ماه= ١٠٠%

١١
برگزاري منظم و مستمر 
جلسات هيأت واگذاري

٥٠
مجموع تعداد جلسات 

برگزار شده هيأت واگذاري

برگزاري ساالنه 
١٢ جلسه 
واگذاري و

تعداد 
 ١٤

جلسه
٢٤١٢١٢-

جهت پيشبرد امر واگذاري و دستيابي به اهداف مترتب بر 
خصوصي سازي، برگزاري منظم و مستمر جلسات هيأت 

واگذاري به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي سياستگذار و 
تصميم گير در امور مربوط به واگذاري ها، ضروري است.

مطابق ماده (١) دستورالعمل «نحوه تشكيل جلسات هيأت 
واگذاري» مي بايست حداقل يك جلسه هيأت واگذاري در هر 

ماه تشكيل شود.

با توجه به هدف كمي تعيين شده براي كل سال، در شش ماهه اول 

سال جاري مي بايست تعداد ٦ جلسه هيأت واگذاري تشكيل مي شد. 

در اين خصوص ٧ جلسه با حضور اعضاء هيأت واگذاري در محل 

وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد.

درصد موفقيت در برگزاري جلسات طي شش ماه=١١٧%

مشاركت فعال 
و موثر در 

سياست گذاري
 و قانون گذاري

۴



كد
اولويت 

راهبردي
هدف راهبردي كمي

ض.

وزني
فرمول محاسبه

منطق 

هدف گذاري
اقدامات انجام يافته شش ماهه اول سال ١٣٩٥توضيحات١٣٩٢١٣٩٣١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ سازمان خصوصي سازي پيرامون اهداف راهبردي

١٢

افزايش انضباط بودجه 
اي از طريق تحقق 

اهداف درآمدي بودجه از 
محل منابع حاصل از 

واگذاري ها

٥٠

مبالغ واريزي به خزانه از 
محل واگذاريها تقسيم بر 

تكليف نقدي درآمدي بودجه 
از محل واگذاريها

تحقق ١٠٠% 
مبالغ پيش بيني 
شده در بودجه

١٠٠%١٠٠%١٠٠%٨٠%-

تكليف مربوط به تحقق مبالغ نقدي پيش بيني شده در بودجه 
سنواتي ساليانه (به استثناء مبالغ در نظر گرفته شده براي رد 
ديون دولت)، جهت واريز منابع حاصل از واگذاري به حساب 

درآمد عمومي مي باشد.

در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥، ارزشي معادل ٢٧،٧٥٨ ميليارد 

ريال به حسابهاي خزانه واريز شده است. بنابراين از هدف تعيين شده 

براي شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ (٨٢،٧٥٠ ميليارد ريال)، ٣٣/٦ 

درصد آن محقق شده است.

          درصد تحقق هدف شش ماهه=٣٣/٦%

١٣
افزايش استفاده از

 شيوه هاي رقابتي در 
واگذاري ها

٥٠

ارزش واگذاريها از طريق 
مزايده+ فرابورس+

بورس
به ارزش كل واگذاريها

واگذاري ساالنه 
%٩٨ ارزش 

شركت ها از طريق 
شيوه هاي رقابتي

٩٨%٩٨%٩٨%٩٢%--

به منظور استفاده از شيوه هاي رقابتي در واگذاريها در شش ماهه 

نخست سال ١٣٩٥  و در راستاي واگذاري سهام شركتهاي دولتي و 

متعلق به دولت ٥،٧٥٤ ميليارد ريال سهام يا دارايي از طرق زير 

واگذار شده است:

- واگذاري ٦ شركت به ارزش ١،٩٨٧ ميليارد ريال از طريق بورس

- واگذاري ٤  شركت به ارزش ٥١١  ميليارد ريال از طريق فرابورس

- واگذاري ٧٠ شركت به ارزش ٣،٢٥٦ ميليارد ريال از طريق 

مزايده

با عنايت به اينكه تمامي ارزش واگذاريها از طريق شيوه هاي رقابتي 

(بورس، فرابورس و مزايده) صورت گرفته است. بنابراين درصد 

موفقيت در استفاده از شيوه هاي رقابتي= ١٠٠%

١٤

ارتقاء هم 
افزايي درون 
سازماني و 
همكاري 

فراسازماني

افزايش تعداد تفاهم 
نامه هاي همكاري 
مشترك با ساير 

سازمانها و ارگانها

١٠٠
وجود تفاهم نامه منعقد 

شده (تجمعي)
انعقاد ساالنه يك 
تفاهم نامه مشترك

٠١١١-

انعقاد تفاهم نامه هاي  مشترك در هر سال  با سازمان بورس 
يا سازمان سرمايه گذاري يا مركز ملي رقابت و يا ساير 

نهادها و سازمانها، جهت تسريع در تحقق هدف خصوصي 
سازي، در دستور كار سازمان خصوصي سازي قرار دارد. 
(وجود تفاهم نامه به مفهوم امتياز يك و عدم وجود آن به 

مفهوم امتياز  صفر مي باشد)

با توجه به اينكه بازه زماني ارائه گزارش اين بند ساالنه مي باشد، 

ارائه عملكرد در شش ماهه نخست سال جاري موضوعيت ندارد.

١٥

ايجاد و 
يكپارچه سازي 

سامانه هاي 
اطالعات 

مديريتي و 
عملياتي

١٠٠تحقق سازمان الكترونيك
ميزان روزآمدسازي پورتال 

سازمان براساس 
دستورالعمل مربوط

ايجاد سازمان 
الكترونيك

__١٠٠%١٠٠%١٠٠%

روزآمدسازي پورتال سازمان خصوصي سازي براساس 
دستورالعمل شماره ١٤٥١٠٠ مورخ ١٣٩٣/١١/٢٠ سازمان 

مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور فراهم آوردن تغييراتي 
به شرح ذيل:

-تغيير پورتال براساس استاندارد ابالغي
-پاسخگو بودن مركز مسئوليت در پورتال

-راه اندازي ميز خدمت در پورتال براساس مشخصات ميز 
خدمت استاندارد ابالغي

در شش ماهه نخست سال جاري پورتال سازمان براساس دستورالعمل 

مربوط بطور مستمر روزآمدسازي شده است. بنابراين روزآمدسازي 

پورتال سازمان براساس دستورالعمل مربوط، ١٠٠ درصد محقق شده 

است.

تقويت 
انضباط، 

سالمت و 
شفافيت مالي 

و اداري

۵



كد
اولويت 

راهبردي
هدف راهبردي كمي

ض.

وزني
فرمول محاسبه

منطق 

هدف گذاري
اقدامات انجام يافته شش ماهه اول سال ١٣٩٥توضيحات١٣٩٢١٣٩٣١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ سازمان خصوصي سازي پيرامون اهداف راهبردي

١٦

اجراي «دستورالعمل 
اجرايي نحوه انتخاب و 
انتصاب مديران حرفه 

اي»

٥٠

ميزان رعايت الزامات و 
ضوابط قانوني در فرآيند 

انتصاب و انتخاب مديران 
براساس دستورالعمل 

مربوط

رعايت و اجراي 
دستورالعمل 

مربوط در راستاي 
تحقق سياستهاي 
كلي نظام اداري

___١٠٠%_

براساس تصويب نامه شماره ٥٧٩٠٩٥ مورخ ١٣٩٥/٠٤/٠١ شوراي 
عالي اداري رياست جمهوري اجراي «دستورالعمل اجرايي نحوه 

انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي» الزامي است، لذا رعايت الزامات 
و ضوابط قانوني در فرآيند انتصاب و انتخاب مديران براساس 

دستورالعمل مربوط مي بايست مورد توجه قرار گيرد.

در شش ماهه نخست سال جاري در انتصاب و انتخاب مديران سازمان 

خصوصي سازي الزامات و ضوابط قانوني دستورالعمل مزبور، رعايت 

شده است. بنابراين«دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب 

مديران حرفه اي» بطور ١٠٠ درصد اجرا شده است.

١٧
بهبود امتياز شاخص هاي 

عمومي ارزيابي عملكرد
٥٠

مجموع امتيازات كسب 
شده براساس شاخص هاي 

عمومي ارزيابي عملكرد

افزايش در امتياز 
شاخص هاي 

عمومي عملكرد
*٨٠٠٨٥٠٩٠٠١٠٠٠

شاخص هاي عمومي سطح ملي ارزيابي عملكرد سال ١٣٩٤ و كليه 
مقررات و بخشنامه هاي مرتبط با آن؛ طبق نامه شماره ٢٢٣٥٦٢ 
مورخ ١٣٩٤/١١/٢٥ مشاور محترم وزير و مديركل دفتر ارزيابي 
عملكرد و رسيدگي به شكايات وزارت متبوع،  تغيير يافته است و 

عوامل امتياز آور در جدول ضميه درج شده است و  مطابق آن بهبود 
امتياز با اجراي برنامه هاي ذيل امكانپذير مي شود:

-«برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت»
-«برنامه توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري»

-«برنامه مديريت سرمايه انساني» 
-«برنامه فناوري هاي مديريتي»

-«برنامه صيانت از حقوق مردم و سالمت اداري »
-«برنامه نظارت و ارزيابي ».

با توجه به اينكه بازه زماني ارائه گزارش اين بند ساالنه مي باشد، 

ارائه عملكرد در شش ماهه نخست سال جاري موضوعيت ندارد.

توسعه 
هدفمند 

سرمايه هاي 
انساني و 
سازماني

۶



كد
اولويت 

راهبردي
هدف راهبردي كمي

ض.

وزني
فرمول محاسبه

منطق 

هدف گذاري
اقدامات انجام يافته شش ماهه اول سال ١٣٩٥توضيحات١٣٩٢١٣٩٣١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ سازمان خصوصي سازي پيرامون اهداف راهبردي

٢٠ساماندهي سهام عدالت١٨

درصد تحقق «تكميل ارزش 
پرتفوي سهام عدالت»*٣٥ 
+درصد تحقق « پااليش و 

بروز رساني اطالعات 
مشمولين»* ٣٥ +درصد 

تحقق«فرهنگ سازي و اطالع 
رساني در خصوص سهام 

عدالت»* ١٠+ درصد 
تحقق«تعيين وضعيت حقوقي 

مشمولين»* ١٠+درصد 
تحقق« آزادسازي سهام 

عدالت»*١٠ = ميزان پيشرفت 
طرح توزيع سهام عدالت

ميزان پيشرفت 
طرح توزيع 
سهام عدالت

١٠٠%٨٦%٧٨%٧٠%٥٥%

طرح توزيع سهام عدالت با هدف گسترش مالكيت در سطح 
جامعه و ارتقاء ظرفيت درآمدزايي براي افراد، ازجمله عوامل 

افزايش توان ثروت آفريني كشور مي باشد. ضمناً عوامل 
اصلي تكميل طرح توزيع سهام عدالت عبارتند از: «تكميل 

ارزش پرتفوي سهام عدالت»، « پااليش و بروز رساني 
اطالعات مشمولين»،«فرهنگ سازي و اطالع رساني در 

خصوص سهام عدالت»، «تعيين وضعيت حقوقي مشمولين»و 
« آزادسازي سهام عدالت». باتوجه به اين امر و با عنايت به 

ميزان دستيابي به هركدام از پنج اقدام مذكور، ميزان 
پيشرفت طرح توزيع سهام عدالت مشخص مي شود. الزم به 
ذكر است  تا پايان سال ١٣٩٤ ميزان پيشرفت طرح مزبور به 

حدود ٧٨ درصد رسيده و با توجه به بازنگري و زمانبندي 
صورت گرفته براساس مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد 

مقاومتي پيش بيني مي شود طي سالهاي ١٣٩٥ و ١٣٩٦ 
پروژه ساماندهي سهام عدالت تكميل و نهايي گردد.

با توجه به اينكه بازه زماني ارائه گزارش اين بند ساالنه مي باشد،              

ارائه عملكرد در شش ماهه نخست سال جاري موضوعيت ندارد.

١٩
اجراي برنامه «مردمي كردن 

اقتصاد»
٢٠

تعداد گزارشات ارائه شده به 
دبيرخانه ستاد فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي
٢٢٢٢___ارائه ساالنه ٢٦ گزارش

مطابق تصويب نامه شماره ٨٠٠٩ مورخ ١٣٩٥/٠١/٢٩ و  شماره 
٢٧٧٢٦ مورخ  ١٣٩٥/٠٣/٠٩ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، 

سازمان خصوصي سازي موظف است هر دو هفته يكبار بطور مستمر  
گزارش اقدامات به عمل آمده در اجراي برنامه «ملي مردمي كردن 

اقتصاد» را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد 
مقاومتي» به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه نمايد.

با توجه به هدف كمي تعيين شده براي كل سال و با در نظر گرفتن 

تاريخ ابالغ تصويب نامه مذكور، از تاريخ ١٣٩٥/٠٢/٠١ لغايت 

١٣٩٥/٠٦/٣١ مي بايست تعداد ٩ گزارش در راستاي بند مزبور ارائه 

مي شد كه در اين خصوص تعداد ١٢ گزارش تهيه و به مراجع ذيربط 

ارائه شده است. بنابراين ١٣٤ درصد هدف ٦ ماهه محقق شده است. 

درصد موفقيت در ارائه گزارش طي دو ماه=١٣٤%

اهداف 
راهبردي 
مستقل

٧



كد
اولويت 

راهبردي
هدف راهبردي كمي

ض.

وزني
فرمول محاسبه

منطق 

هدف گذاري
اقدامات انجام يافته شش ماهه اول سال ١٣٩٥توضيحات١٣٩٢١٣٩٣١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال ١٣٩٥ سازمان خصوصي سازي پيرامون اهداف راهبردي

٢٠
دستيابي به اهداف بسته 
مفاهمه سند راهبردي 

سازمان خصوصي سازي
٣٠

اجراي اقدامات راهبردي و 
عملياتي جهت دستيابي به 

اهداف بند مزبور

اجرا و تحقق ٥  اقدام 
_٧٧٥_راهبردي مربوط

ايجاد همراستايي بين اركان سازمان و افزايش آگاهي 
كاركنان و ذينفعان و ايجاد حساسيت ذهني

در شش ماهه نخست سال جاري به منظور دستيابي به اهداف بسته 

مفاهمه سند راهبردي سازمان خصوصي سازي،  ٥  اقدام راهبردي و 

عملياتي بطور مستمر اجرا شده است. بنابراين دستيابي به اهداف بسته 

مفاهمه سند راهبردي، ١٠٠ درصد محقق شده است.

٢١
دستيابي به اهداف بسته 
نهادينه سازي مديريت 

راهبردي
٣٠

اجراي اقدامات راهبردي و 
عملياتي جهت دستيابي به 

اهداف بند مزبور

اجرا و تحقق ٥ اقدام 
راهبردي مربوط

ايجاد سازوكاري براي هموارسازي مسير اجراي سند راهبردي_٥٤٥

در شش ماهه نخست سال جاري به منظور دستيابي به اهداف بسته 

نهادينه سازي مديريت راهبردي سازمان خصوصي سازي،  ٥  اقدام 

راهبردي و عملياتي بطور مستمر اجرا شده است. بنابراين دستيابي به 

اهداف بسته نهادينه سازي مديريت راهبردي، ١٠٠ درصد محقق شده 

است.

(ادامه)
اهداف 

راهبردي 
مستقل

٨


