
اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 
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زمان آغاز

زمان 
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خروجی مملوس یا اقالم 
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اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

1
اجراي شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به 

منظور جلب مشارکت در واگذاریها
751394/01/011394/12/29

2

اجراي ماده (9) دستور العمل «نحوه اعمال 

مشوق هاي مالی و یا غیرمالی» موضوع ماده 

(16) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 

(44) قانون اساسی

251394/01/011394/12/29

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

در سه ماهه نخست سال جاري در خصوص بند مزبور اقدامات زیر انجام شده است:

-استفاده از مزایاي شیوه نامه «تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در 

واگذاریها»،  براي یک شرکت «توسعه کشت و صنعت ذرت»، به تصویب هیأت 

عامل سازمان خصوصی سازي رسیده است و در آگهی عرضه شرکت مذکور، 

درج گردیده است.

-در سه ماهه اول سال 1394، مقدمات اجراي ماده (9) دستور العمل «نحوه اعمال 

مشوق هاي مالی و یا غیرمالی» موضوع معرفی و تقدیر از خریداران برتر، براساس 

نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد بنگاههاي واگذار شده و در چارچوب همایشی با 

عنوان برترین هاي خصوصی سازي که در مهرماه سال جاري برگزار خواهد شد، 

فراهم گردیده است.

با توجه به اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394 واگذاري سهام شرکتهاي 

دولتی و متعلق به دولت تماماً به صورت رقابتی و از طریق عرضه عمومی انجام 

شده است و اقدامات زیر صورت پذیرفته است: 

-  واگذاري 4 شرکت به ارزش 1،564 میلیارد ریال از طریق بورس

-  واگذاري دارایی و سهام 4 شرکت به ارزش 373 میلیارد ریال از طریق غیر 

بورس (مزایده)

با عنایت به اینکه تمامی موارد یاد شده به بخش خصوصی واقعی واگذار شده 

است، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها طی این دوره به 100 درصد، 

رسیده است.

در سه ماهه نخست سال 

جاري، سهم بخش 

خصوصی واقعی از 

واگذاریها به 100 درصد 

رسیده است.

افزایش سهم بخش 

خصوصی واقعی از واگذاریها

رشد سهم بخش خصوصی 

واقعی از واگذاریها به %33
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3

توسعه بازاریابی از طریق اجراي ماده (9) 

آئین نامه اجرائی «نحوه طبقه بندي بنگاهها، 

تأیید صورتهاي مالی و بازاریابی بنگاههاي 

مشمول واگذاري»، موضوع ماده (17) قانون 

اجراي سیاستهاي کلی اصل (44) قانون 

اساسی

401394/01/011394/12/29

ضمن تاکید بر این امرکه موفقیت در عرضه هاي انجام یافته عالوه بر تالشهاي این سازمان تابع عواملی 

نظیر رونق و یا رکود بازار سرمایه کشور، میزان همکاري شرکتهاي مادر تخصصی در فرآیند آماده سازي 

و عرضه سهام بنگاهها، کیفیت سبد سهام باقیمانده دولت و رفع مشکالت موجود در بخشهاي اقتصادي 

کشور می باشد که از حیطه اختیارات سازمان خصوصی سازي خارج است؛ الزم به ذکر است در سه ماهه 

نخست سال 1394به منظور توسعه بازاریابی و افزایش موفقیت در عرضه هاي انجام یافته، اقداماتی به شرح 

زیر صورت گرفته است:

-اقدامات گسترده اي به منظور معرفی شرکتهاي مشمول واگذاري از طرق مختلف از جمله «وب سایت سازمان» صورت 

پذیرفته است.

-اطالعات تعدادي از شرکتهاي قابل واگذاري به سرمایه گذاران خارجی استخراج و به صورت بروشور و CD، تهیه 

گردید تا در اختیار متقاضیان خرید قرار گیرد.

-اطالعات مربوط به 47 شرکت مهم مشمول واگذاري به زبانهاي انگلیسی و فارسی ترجمه و تهیه شده است.

درصد تحقق هدف=%100

4

افزایش فروش از طریق اجراي دستورالعمل 

«استفاده از خدمات بانکها و شرکتهاي 

تأمین سرمایه و سرمایه گذاري جهت تعهد 

پذیره نویسی»

401394/01/011394/12/29

براساس مفاد ماده (5) دستورالعمل «استفاده از خدمات بانکها و شرکتهاي تأمین سرمایه و سرمایه گذاري 

جهت تعهد پذیره نویسی»، مقرر گردید قرارداد با مؤسسات تأمین سرمایه به نحوي تنظیم گردد که در 

صورت انجام بازاریابی توسط مؤسسات مذکور و عدم فروش آن شرکت/ شرکتها با قیمت پایه مصوب 

هیأت واگذاري، به مؤسسه  بازاریابی کننده واگذار شود. به همین منظور جلساتی با شرکتهاي تأمین 

سرمایه برگزار شد و مطابق مصوبه هیأت عامل سازمان خصوصی سازي، پیش نویس انعقاد قرارداد و 

تفاهم نامه فیمابین این سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی، در حال تهیه است. بعد از نهایی شدن پیش 

نویس مذکور، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در دستور جلسات آتی هیأت عامل سازمان خصوصی سازي 

قرار خواهد گرفت.

درصد تحقق هدف=%30

5

تبیین و تعیین دالیل مربوط به عدم موفقیت 

در عرضه ها و ارائه گزارش روتین به هیأت 

واگذاري در این خصوص

201394/01/011394/12/29

یک گزارش جامع با عنوان تبیین و تعیین دالیل مربوط به عدم موفقیت در واگذاریها تهیه شده و در 

دستور کار هیأت عامل این سازمان به منظور ارائه به هیأت واگذاري قرار دارد.

با توجه به اقدامات انجام 

شده تا پایان خرداد ماه سال 

1394، سهام تعداد 8 بنگاه 

عرضه شده (با احتساب عرضه 

هاي تکراري 10 شرکت 

عرضه شده است)، و صرفاً 

سهام یک شرکت به صورت 

بلوکی به فروش رسیده است. 

بنابراین 29/7 درصد از عرضه 

هاي انجام یافته در سه ماهه 

اول سال 1394 موفقیت آمیز 

بوده است. (بیش از 70/7 

درصد هدف سه ماهه اول 

محقق شده است)

افزایش موفقیت در عرضه 

هاي انجام یافته به %42

افزایش موفقیت در عرضه 

هاي انجام یافته
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201394/01/011394/12/29اصالح ساختار و آماده سازي بنگاه ها6
اصالح ساختار و آماده سازي 

7 بنگاه

با وجود تالشهاي این سازمان و انجام مکاتبات متعدد با شرکتهاي مادر تخصصی و 

وزارتخانه ها، با توجه به عدم دریافت پاسخ از سوي نهادهاي مذکور تا کنون 

اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته است. شایان ذکر است با توجه به اینکه 

فرآیند اصالح ساختار بنگاهها فرآیندي زمانبر است، احتمال اصالح ساختار 

بنگاهها در ماههاي آتی بیشتر است.

_

301394/01/011394/12/29قیمت گذاري بنگاه ها7
قیمت گذاري و تعیین تکلیف 

68 بنگاه

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده برا ي کل سال، و مطابق برنامه ریزي 

صورت گرفته، تا پایان خرداد ماه سال 1394 می بایست (17) بنگاه گروه (1) 

قیمت گذاري یا تعیین تکلیف می شد. در این خصوص قیمت و شرایط واگذاري 

5 بنگاه در جلسه مورخ 1394/02/19 هیأت واگذاري  به تصویب رسیده است.

درصد تحقق 

هدف=%29/45

501394/01/011394/12/29واگذاري بنگاه ها8
واگذاري و تعیین تکلیف 68 

بنگاه

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده برا ي کل سال، در سه ماهه نخست سال 

جاري می بایست حداقل (17) شرکت گروه (1) واگذار و یا تعیین تکلیف می 

شد. در این خصوص یک بنگاه بصورت تدریجی واگذار شده است بنابراین 

حدود 5/89 درصد هدف سه ماه محقق شده است.

درصد تحقق 

هدف=%5/89

واگذاري کلیه بنگاه هاي گروه 

(1)

3



اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
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گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

201394/01/011394/12/29اصالح ساختار و آماده سازي بنگاه ها9
اصالح ساختار و آماده سازي 

3 بنگاه

با وجود تالشهاي این سازمان و انجام مکاتبات متعدد با شرکتهاي مادر تخصصی و 

وزارتخانه ها، با توجه به عدم دریافت پاسخ از سوي نهادهاي مذکور تا کنون 

اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته است. شایان ذکر است با توجه به اینکه 

فرآیند اصالح ساختار بنگاهها فرآیندي زمانبر است، احتمال اصالح ساختار 

بنگاهها در ماههاي آتی بیشتر است.

_

301394/01/011394/12/29قیمت گذاري بنگاه ها10
قیمت گذاري و تعیین تکلیف 

51 بنگاه

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده برا ي کل سال، و مطابق برنامه ریزي 

صورت گرفته، تا پایان خرداد ماه سال 1394 می بایست حدود (12) بنگاه گروه 

(2) قیمت گذاري و تعیین تکلیف می شد. در این خصوص قیمت و شرایط 

واگذاري 1 بنگاه در جلسه مورخ 1394/02/19 هیأت واگذاري  به تصویب رسیده 

است.

درصد تحقق 

هدف=%8/33

501394/01/011394/12/29واگذاري بنگاه ها11
واگذاري و تعیین تکلیف 51 

بنگاه

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده برا ي کل سال، و مطابق برنامه ریزي 

صورت گرفته، تا پایان خرداد ماه سال 1394 می بایست حدود (12) شرکت گروه 

(2) واگذار و یا تعیین تکلیف می شد. الزم به ذکر است با توجه به مجوز واگذاري 

سهام خرد زیر 5% شناسایی شده متعلق به بنگاههاي واگذار شده در سالهاي قبل، 

سهام 2 بنگاه (بانکهاي ملت و تجارت) واگذار شده است که اگر واگذاري آنها 

متناسب با یک ردیف تکلیف در نظر گرفته شود، 8/33% درصد هدف تا پایان 

خرداد ماه محقق شده است.

درصد تحقق 

هدف=%8/33

واگذاري کلیه بنگاه هاي گروه 

(2)
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12

شناسایی و معرفی شرکتهاي داراي پتانسیل 

جهت جذب توسط سرمایه گذاران خارجی و 

تمرکز بازاریابی بر آنها

301394/01/011394/12/29

در سه نخست ماهه سال جاري در راستاي بند مزبور اقدامات زیر انجام شده است:

-اطالعات 47 شرکت منتخب مشمول واگذاري در سال مذکور از گزارشهاي حسابرسی، 

گزارش ارزیابی و قیمت گذاري سهام و اساسنامه ها استخراج و ترجمه شده است و  براي 

سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران و وزارت امور خارجه؛ جهت 

معرفی شرکتهاي یاد شده به سرمایه گذاران خارجی، ارسال شده است.

-بانک اطالعاتی در خصوص شرکتهاي فوق الذکر تهیه شده است. به محض وصول 

درخواست خرید سهام یک شرکت مشمول واگذاري، مشخصات درخواست کننده در فایل 

مزبور ذخیره و در موعد تصویب واگذاري شرکت توسط مراجع ذیربط، از طرق مختلف به 

متقاضی اطالع رسانی صورت می گیرد.

- طی دوره مورد بررسی متقاضیان بالقوه شناسایی و مشخصات مربوط به آنها در بانک 

اطالعاتی ثبت گردیده است.

درصد تحقق هدف=%100

13
شناسایی سرمایه گذاران بالقوه خارجی با 

کمک سازمان سرمایه گذاري
301394/01/011394/12/29

در سه ماهه نخست سال جاري در راستاي بند مزبور اقدامات زیر انجام شده است:

-به منظور معرفی شرکتهاي مشمول واگذاري فهرست شرکتهاي مشمول واگذاري در سایت 

این سازمان به آدرس اینترنتی (IPO) قرار داده شده است.

-فهرست ترجمه شده شرکتهاي مشمول واگذاري در سال جاري براي «سازمان سرمایه 

گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران« »؛ جهت معرفی شرکتهاي یاد شده به سرمایه 

گذاران خارجی، ارسال شده است.

-از طرف سازمان سرمایه گذاري و سایر مراجع به این سازمان برخی سرمایه گذاران در قالب 

اشخاص و شرکتهاي خارجی معرفی شده است و اطالعات الزم به آنها ارائه می گردد و 

بانک اطالعاتی مربوط به آنها نیز تهیه شده است.

درصد تحقق هدف=%100

14
 جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس 

داخلی؛ با کمک سازمان بورس
201394/01/011394/12/29

15
جذب سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در 

مزایده هاي فروش سهام
201394/01/011394/12/29

افزایش جذب سرمایه هاي 

خارجی براي خرید سهام 

شرکت هاي مشمول واگذاري

واگذاري 5% ارزش واگذاریها 

به خارجی ها

با وجود تالشهاي صورت گرفته و اقدامات متعدد سازمان خصوصی سازي در راستاي بند 

مزبور به شرح بند قبل، در سه ماهه نخست سال 1394به دلیل عدم وجود بستر الزم در این 

خصوص که میبایستی با کمک سایر سازمانها و نهادها فراهم میگردید؛ هیچگونه واگذاري 

به سرمایه گذاران خارجی صورت نگرفته است.

الزم به ذکر است با توجه به اینکه بازه زمانی ارائه این بند ساالنه می باشد، ارائه عملکرد در 

سه ماهه نخست سال جاري موضوعیت ندارد.

 با توجه به اینکه بازه 

زمانی ارائه این بند ساالنه 

می باشد، ارائه عملکرد در 

سه ماهه نخست سال 

جاري موضوعیت ندارد.
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 
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اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 
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گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

16
واگذاري سهام بنگاه ها به 

صورت کنترلی
1001394/01/011394/12/29افزایش عرضه بلوکی بنگاه ها

طی دوره مورد بررسی دو شرکت به صورت کنترلی عرضه شده است لیکن 

واگذار نشده اند.
_
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تهیه و پخش برنامه هاي رادیویی و 

تلویزیونی
601394/01/011394/12/29

ساخت و پخش  100 دقیقه 

برنامه رادیویی و تلویزیونی

هدف کمی این بند از برنامه در سال 1394 ، تهیه و پخش 100 دقیقه برنامه 

تلویزیونی در طول سال می باشد. بنابراین هدف کمی سه ماهه اول تهیه و پخش 25 

دقیقه برنامه است. با توجه به این امر در سه ماهه اول سال جاري؛ اقداماتی به شرح 

ذیل به منظور معرفی و شناسایی شرکتهاي مشمول واگذاري، انجام شده است:

-اجراي 3 برنامه رادیوئی 40 دقیقه اي (120 دقیقه) و 5 برنامه تلویزیونی (170 

دقیقه) با هدف ارتقاء سطح فعالیتهاي سازمان و ترویج و فرهنگ خصوصی سازي

-برگزاري یک نشست رسانه اي (180 دقیقه) در شبکه هاي اجتماعی بصورت 

غیرحضوري

-برگزاري 4 نشست اختصاصی با اصحاب رسانه و مطبوعات (180 دقیقه)

بنابراین با توجه به برنامه ها و مصاحبه هاي انجام شده،100 درصد هدف بند مزبور، 

محقق شد.

در سه ماهه نخست سال 

جاري،  100 درصد هدف 

بند مزبور محقق شده 

است.

18

استفاده از فضاي مجازي و سایر رسانه ها، 

چاپ و انتشار کتاب، برگزاري همایش، 

نشست و مصاحبه اختصاصی

401394/01/011394/12/29
برگزاري 4 همایش، نشست 

و مصاحبه اختصاصی

در خصوص این بند این سازمان در سه ماهه  نخست سال 1394، اقدامات زیر را 

انجام داده است:

-چاپ و انتشار 2 کتاب مرتبط با خصوصی سازي («خصوصی سازي آري یا 

خیر؟ ارزیابی هزینه ها و فرصتهاي خصوصی سازي» و «خصوصی سازي در 

مالزي؛ نظارت رانت جویی و شکست سیاستی»)

-فراهم شدن بستر تهیه و چاپ 2 کتاب دیگر («حکمرانی صندوق هاي خصوصی 

سازي؛تجربه جمهوري چک، لهستان و اسلونی» و «خصوصی سازي و پس از آن؛ 

نظارت و تنظیم مقررات»)

-مصاحبه اختصاصی با 6 خبرگزاري از جمله مهر، ایرنا، ایسنا و ... 

                بنابراین 100 درصد هدف کمی تأمین گردید.

در سه ماهه نخست سال 

جاري،  100 درصد هدف 

بند مزبور محقق شده 

است.

 ارتقاء دانش و فرهنگ 

خصوصی سازي
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

 تسهیل در واگذاریها19
افزایش سهم بخش اقساطی معامله براي 

کلیه معامالت انجام یافته
1001394/01/011394/12/29

افزایش سهم بخش اقساطی 

معامله براي کلیه واگذاریهاي 

انجام یافته به 80%

با توجه به اینکه در سه ماهه نخست سال جاري واگذاري به صورت 

بلوکی صورت نگرفته است، لذا ارائه گزارش عملکرد در خصوص 

بند مزبور موضوعیت ندارد.

_
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

20

تشویق خریداران و ارائه تخفیف به آنها 

به صورت مشروط و در صورت ارتقاء 

بهره وري

501394/01/011394/12/29

الزم به ذکر است این سازمان مستقیماً اهرمی جهت افزایش بهره وري بنگاهها 

ندارد و تنها اهرم این سازمان استفاده از ابزارهاي تشویقی موجود در آئین نامه 

موضوع  ماده 25 قانون مبنی بر «ارائه تخفیف»، «کاهش سود فروش اقساطی» و 

«افزایش دوره اقساط» به خریداران به شرط افزایش یهره وري بنگاه می باشد و با 

توجه به بررسیهاي به عمل آمده در سه ماهه اول سال 1394هیچ یک از بنگاه هاي 

واگذار شده مشمول ماده (25) نگردیده و مشوقی به خریداران برتر ارائه  نشده 

است.

همجنین با توجه به اینکه بازه زمانی ارائه این بند ساالنه می باشد، ارائه گزارش 

عملکرد در سه ماهه نخست سال جاري موضوعیت ندارد.

21

سنجش میزان رشد بهره وري بنگاه هاي 

واگذار شده به صورت مدیریتی و کنترلی در 

دوره پس از واگذاري (حداقل سه سال) 

نسبت به سه سال قبل از واگذاري

501394/01/011394/12/29

در این راستا مواردي به شرح زیر ارائه می گردد:

-شاخص هاي بهره وري کل و سایر شاخص هاي مورد نیاز جهت سنجش و 

مقایسه وضعیت قبل و بعد از واگذاري در سال 1393 مورد ارزیابی قرار گرفت و 

در سه ماهه اول سال 1394 نسبت به تکمیل و اصالح گزارش ارزیابی عملکرد 

شرکت هاي واگذار شده اقدام شده است.

-بر اساس قوانین و مقررات مربوط، کنترل هایی که پس از واگذاري در خصوص 

شرکتهاي واگذار شده صورت می پذیرد، مانند الزام به کسب مجوز جهت اخذ 

تسهیالت و یا فروش دارائی، محدودیت در تعدیل نیروي انسانی و ... باعث کاهش 

بهره وري بنگاه ها می گردد.

الزم به ذکر است با توجه به اینکه بازه زمانی ارائه این بند ساالنه می باشد، ارائه 

عملکرد در سه ماهه نخست سال جاري موضوعیت ندارد.

 افزایش بهره وري بنگاه هاي 

واگذار شده

افزایش ساالنه 5 درصد در 

میانگین شاخص بهره وري 

کل بنگاههاي واگذار شده به 

صورت مدیریتی و کنترلی

 با توجه به اینکه بازه 

زمانی ارائه این بند ساالنه 

می باشد، ارائه عملکرد در 

سه ماهه نخست سال 

جاري موضوعیت ندارد
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

22

برگزاري جلسات مستمر با شرکت هاي 

مادرتخصصی و دستگاه هاي اجرایی مربوط، 

به منظور تعیین تکلیف شرکت ها و تهیه 

گزارشات مربوط در این خصوص و ارائه به 

هیأت واگذاري

برگزاري 2 جلسه201394/01/011394/12/29

در سه ماهه نخست سال جاري، جلسه اي با شرکتهاي مادر تخصصی برگزار نشده 

است.
_

23
ارزیابی شرکتها و تهیه گزارشات کارشناسی 

قیمت و ارائه به هیأت واگذاري
601394/01/011394/12/29

تهیه 55 گزارش مربوط به 

شرکت هاي مشمول واگذاري، 

و ارائه به هیأت واگذاري

در سه ماهه نخست سال جاري گزارشات مربوط به برخی از شرکتها در دستور 

کار هیأت واگذاري قرار گرفته است. الزم به ذکر است نتایج برخی از این 

گزارشات در قالب «تصمیم به واگذاري و تعیین قیمت پایه»  منجر به تصویب 

قیمت و شرایط واگذاري 6 شرکت توسط هیأت واگذاري شده است.

تهیه و ارائه 6 گزارش 

(حدود 11 درصد از 

هدف سه ماهه)

24

تهیه و ارائه لوایح و مقررات پیشنهادي به 

هیأت وزیران  و سایر مراجع در  خصوص 

تبیین شرایط و شفافیت واگذاریها

201394/01/011394/12/29

تهیه 4 گزارش مربوط به 

شرکت هاي مشمول واگذاري، 

و ارائه به مراجع ذیربط

در سه ماهه نخست سال جاري پیگیري تصویب طرح هاي ارائه شده به هیأت 

وزیران، به شرح زیر، در حال انجام است:

-پیش نویس اصالحیه اساسنامه «سازمان خصوصی سازي؛ تدوین و طی نامه شماره 

61/85864 مورخ 1393/07/29 براي معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال؛ و در 

جلسه 1393/11/28 کمیسیون فرعی امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح شده 

است و مقررگردید پیشنهاد مزبور مطابق مفاد نظریه شماره 143463 مورخ 

1393/11/27 معاونت حقوقی رئیس جمهور بازنگري و پس از رفع ایرادات 

مطروحه در نظریه و با رعایت تشریفات و فرآیند مذکور در بند (1) ماده (9) 

اساسنامه سازمان خصوصی سازي به هیأت وزیران ارائه شود. با توجه به این امر 

طی نامه شماره 10/27692 مورخ 1393/12/10، ابهامات مربوطه مطرح؛ و به منظور 

تعیین تکلیف براي وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی ارسال شد.

-الیحه اصالح مواد مرتبط با طرح سهام عدالت در قـانون اجراي سیاستهاي کلی 

اصل (44) قانون اساسی از طریق وزارت امور اقتصادي و دارائی به هیئت وزیران 

ارائه شده است و در حال حاضر موضوع توسط کمیسیون تخصصی اقتصاد هیات 

دولت در حال بررسی کارشناسی می باشد.

تهیه و ارائه حداقل 2 

گزارش (حدود 100 

درصد از هدف سه ماهه)

تهیه گزارشات کارشناسی و 

سیاستی براي شرکت هاي 

باقی مانده و ارائه به هیأت 

واگذاري
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

25
 برگزاري منظم و مستمر 

جلسات هیأت واگذاري

پیگیري برگزاري جلسات هیأت واگذاري و 

انجام امور دبیرخانه اي این هیأت
1001394/01/011394/12/29

برگزاري 12 جلسه هیأت 

واگذاري

از تاریخ 1394/01/01 لغایت 1394/03/31 تعداد 4 جلسه هیأت  واگذاري با 

حضور اعضا محترم هیأت واگذاري در محل وزارت امور اقتصادي و دارایی 

تشکیل شد.

درصد تحقق هدف=%100

26

دریافت و واریز مبالغ حاصل از واگذاریهاي 

سالهاي گذشته به حساب درآمد عمومی 

خزانه

501394/01/011394/12/29

از هدف تعیین شده براي کل سال (145،000میلیارد ریال به حساب درآمدهاي 

عمومی) 36،250 میلیارد ریال مربوط به تکلیف سه ماهه نخست سال جاري می 

باشد که با توجه به واریز 24،662 میلیارد ریال به حساب خزانه طی سه ماهه نخست 

سال جاري، 68% هدف محقق شده است.

درصد تحقق هدف=%68

27
دریافت و واریز مبالغ حاصل از واگذاریهاي 

سال جاري به حساب خاص خزانه
501394/01/011394/12/29

از محل منابع حاصل از واگذاریها، موضوع ردیف درآمدي 310502 (تکلیف 

واریز 30،000 میلیارد ریال به حساب خاص خزانه)، در سه ماهه اول سال جاري 

واریزي در این راستا صورت نپذیرفته است.

درصد تحقق هدف=صفر

افزایش انضباط بودجه اي از 

طریق تحقق اهداف درآمدي 

بودجه از محل منابع حاصل از 

واگذاري ها

تحقق 100% تکلیف درآمدي 

بودجه از محل منابع حاصل از 

واگذاري ها (واریز 145،000 

میلیارد ریال به حساب درآمد 

عمومی و  واریز 30،000 

میلیارد ریال به حساب خاص 

خزانه )
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

501394/01/011394/12/29واگذاري از طریق بورس و فرابورس28
تحقق 58% واگذاري ها از 

طریق بورس و فرابورس

در سه ماهه نخست سال جاري به منظور استفاده از شیوه هاي شفاف و رقابتی سهام 

تعداد 4 شرکت به ارزش 1،573 میلیارد ریال از طریق بورسواگذار شده است.

الزم به ذکر است ارزش کل واگذاریها طی سه ماهه نخست سال جاري، 1،937 

میلیارد ریال می باشد و در سه ماهه نخست سال جاري واگذاري از طریق فرابورس 

وجود نداشته است.

واگذاري 1،573 میلیارد 

ریال از طریق بورس (81 

درصد کل واگذاریها) 

درصد تحقق هدف=%100

501394/01/011394/12/29واگذاري از طریق مزایده عمومی و مذاکره29
تحقق 40% واگذاري ها از 

طریق مزایده عمومی و مذاکره

در سه ماهه نخست سال 1394، سهام تعداد 4 شرکت به ارزش 373 میلیارد ریال از 

طریق غیر بورس (مزایده) واگذار شده است. الزم به ذکر است ارزش کل 

واگذاریها طی سه ماهه نخست سال جاري، 1،937 میلیارد ریال می باشد.

 واگذاري 4 شرکت به 

ارزش 373 میلیارد ریال 

از طریق غیر بورس 

(مزایده) (19%کل 

واگذاریها)

درصد تحقق 

هدف=%47/5

افزایش استفاده از شیوه هاي 

شفاف و رقابتی در واگذاري ها
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

30

افزایش تعداد تفاهم نامه 

هاي همکاري مشترك با سایر 

سازمانها و ارگانها

انعقاد تفاهم نامه هاي  مشترك در هر سال  

با سازمان بورس یا سازمان سرمایه گذاري 

یا مرکز ملی رقابت و یا سایر نهادها و 

سازمانها، جهت تسریع در تحقق هدف 

خصوصی سازي

انعقاد حداقل دو تفاهم نامه1001394/01/011394/12/29

در خصوص بند مزبور طی نامه شماره 45859 مورخ 1394/03/31 وزیر محترم 

وزارت متبوع، عنوان رییس کل سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی 

ایران، پیگیري تشکیل کارگروه مشترك با این سازمان، بر عهده سازمان 

سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران محول شده است.

_

31
تکمیل سامانه جامع آماري 

سازمان خصوصی سازي

تکمیل اطالعات مورد نیاز سامانه جامع 

آماري سازمان
1001394/01/011394/12/29

تکمیل 30% اطالعات مورد 

نیاز سامانه جامع آماري 

سازمان خصوصی سازي

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده در خصوص اجراي این بند مبنی بر 

تکمیل اطالعات مورد نیاز سامانه جامع آماري از 70 درصد در ابتداي سال 1394  

به 100 درصد در پایان سال جاري  (30 درصد رشد)، الزم به ذکر است طی سه 

ماهه نخست سال جاري اقدامات زیر صورت گرفته است:

-برنامه نویسی سامانه جامع آماري سازمان خصوصی سازي تکمیل شده است.

-بازنگري و پیشنهادات اصالحی برنامه انجام شده است.

- ورود 80 درصد اطالعات مورد نیاز مربوط به کل سال جاري، در سامانه مزبور 

صورت گرفته است.

تکمیل اطالعات سامانه از 

70 درصد به80 درصد (10 

درصد رشد- بیش از 100 

درصد هدف سه ماهه)
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

32

تأمین اطالعات واگذاري 

بنگاهها و سهام عدالت،  در 

سامانه یکپارچه اطالعات 

اقتصادي «وادا»

تکمیل سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادي 

«وادا»
1001394/01/011394/12/29

تکمیل 40% اطالعات مورد 

نیاز سامانه یکپارچه اطالعات 

اقتصادي «وادا»

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده در خصوص اجراي این بند مبنی بر 

تکمیل اطالعات مورد نیاز سامانه از 60 درصد در ابتداي سال 1394  به 100 درصد 

در پایان سال 1394 (40 درصد رشد)، اقدامات زیر انجام شده است:

-آنالیز و تحلیل بانک هاي اطالعاتی مورد نیاز با حضور کارشناسان وزارت متبوع

-تدوین و پیاده سازي View هاي مورد نیاز از بانک اطالعاتی واگذاریها و درج 

آن در بستر ارتباطی جهت تبادل اطالعات.

 الزم به ذکر است با عنایت به عدم برقراري بستر مخابراتی و لینک اطالعاتی مورد 

نیاز در سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادي «وادا» توسط وزارت متبوع، امکان 

ارسال اطالعات در سامانه یاد شده فعال مقدور نمی باشد.

تکمیل اطالعات سامانه از 

60 درصد به 70 درصد 

(10 درصد رشد=100 

درصد هدف سه ماهه)

33
پیاده سازي کامل بسته اجرایی نقشه راه 

اصالح نظام اداري  ضمیمه «ب»
501394/01/011394/12/29

با توجه به اینکه بازه زمانی ارائه این بند ساالنه می باشد، ارائه 

عملکرد در سه ماهه نخست سال جاري موضوعیت ندارد.

بازه زمانی ارائه گزارش 

این بند ساالنه می باشد.

34
پیاده سازي کامل بسته اجرایی نقشه راه 

دولت الکترونیک ضمیمه «ج»
501394/01/011394/12/29

با توجه به اینکه بازه زمانی ارائه این بند ساالنه می باشد، ارائه عملکرد در سه ماهه 

نخست سال جاري موضوعیت ندارد.

بازه زمانی ارائه گزارش 

این بند ساالنه می باشد.

بهبود امتیاز شاخص هاي 

عمومی ارزیابی عملکرد

کسب امتیاز 850 براساس 

شاخص هاي عمومی ارزیابی 

عملکرد
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394
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گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

101394/01/011394/12/29تبیین ساز و کارهاي بهتر جهت اجراي طرح35

رشد 11% در تبیین ساز و کارهاي بهتر 

(پیشرفت تبیین ساز و کارها از 89% به 

(100%

با توجه به ارائه  الیحه اصالح مواد مرتبط با طرح سهام عدالت در قـانون اجراي 

سیاستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی از طریق وزارت امور اقتصادي و دارائی به 

هیئت وزیران، جلساتی در  کمیسیون اقتصاد هیئت دولت برگزار گردید. موضوع 

توسط کمیسیون تخصصی اقتصاد هیات دولت بررسی کارشناسی شده است ولی 

طی دوره مورد بررسی الیحه مذکور تقدیم مجلس شوراي اسالمی نشده است.

الزم به ذکر است با  عنایت به ارائه الیحه پیشنهادي و در راستاي واکاوي اقدامات 

انجام شده، بررسی موشکافانه چالش هاي پیش رو و تبیین راهکارهاي عملی برون 

رفت از وضعیت موجود، با برگزاري جلسات مستمر هفتگی در حضور رئیس کل 

و اعضاء هیأت عامل این سازمان ،کلید واژه هاي طرح توزیع  سهام عدالت با 

نگاهی تحلیلی در حال بازنگري می باشد تا در دو وضعیت تصویب یا عدم 

تصویب الیحه مذکور، اقدامات مورد نیاز جهت تکمیل طرح شناسایی و تدوین 

گردند.

 با توجه به اینکه بازه 

زمانی ارائه گزارش این 

بند ساالنه می باشد، ارائه 

عملکرد در سه ماهه 

نخست سال جاري 

موضوعیت ندارد.

201394/01/011394/12/29تکمیل فرآیند شناسایی مشمولین36

رشد 2% در شناسایی مشمولین

(هدف سال 1393، شناسائی مشمولین از 

84 درصد در انتهاي سال 1392 به 

100درصد در پایان سال 1393 بود که با 

توجه به اقدامات انجام شده رشد هدف 

مزبور به 98  درصد در پایان سال 1393 

رسید و 2% باقیمانده جز برنامه سال 

1394 می باشد).

در خصوص بند مزبور الزم به ذکر است مهلت ثبت نام مشمولین آخرین مرحله از 

شناسایی سهامداران سهام عدالت (کارگران فصلی و ساختمانی) به پایان رسید و 

فرایند شناسایی و ثبت نام نهایی مشمولین سهام عدالت در تاریخ 1394/01/31 

نهایی گردیده است. بر اساس آخرین اطالعات و آمار مربوط به ثبت نام نهایی 

مشمولین در استانهاي مختلف کشور، تعداد 49,132,251 نفر سهامدار قطعی سهام 

عدالت می باشند.

بدین ترتیب به استناد ضوابط و مقررات موجود عملیات شناسایی مشمولین 

بصورت 100 درصد انجام و به پایان رسیده است.

با توجه به این امر، شناسائی مشمولین از 98 درصد در انتهاي سال 1393 به 100  

درصد در پایان سه ماهه نخست سال 1394 رسیده است (معادل 2 درصد رشد)

رشد هدف شناسائی 

مشمولین از 98 درصد به 

100 درصد (حدود 2 

درصد رشد، 100 درصد 

هدف سه ماهه)

تکمیل طرح توزیع سهام 

عدالت
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

301394/01/011394/12/29تکمیل ارزش پرتفوي سهام عدالت37

رشد 5% در ارزش پرتفوي سهام عدالت 

(ارزش پرتفوي سهام عدالت در پایان سال 

1393 (قطعی و غیرقطعی) حدود 

475،883 میلیارد ریال بوده است، که با 

فرض شناسایی 50,000,000 نفر در 

انتهاي طرح و ضرورت تخصیص 

10,000,000 ریال سهام به هر فرد؛ در 

نهایت سبد سهامی به ارزش 500,000 

میلیارد ریال باید تخصیص یابد. باتوجه به 

این امر وضعیت تحقق هدف تکمیل 

ارزش پرتفوي سهام عدالت در ابتداي 

سال 1394، 95% می باشد).

تا پایان سه ماهه نخست سال جاري ارزش  ریالی پرتفوي واگذار شده سهام عدالت (قطعی و 

غیر قطعی) حدود 412,638 میلیارد ریال می رسد که با قطعی شدن آمار تعداد 49،132،251 

نفر مشمول سهام عدالت و با لحاظ معیار سقف 5 میلیون تومان براي خانوارهاي بیش از 5 

نفر، ارزش سهام مورد نیاز جهت پوشش تمامی سهامداران مبلغ 476,182 میلیارد  ریال 

برآورد می گردد.

الزم به ذکر است تعیین تکلیف برخی از شرکتهاي پرتفوي سهام عدالت به دالیلی از جمله 

زیانده بودن، حاکمیتی بودن و ...، قطعی نمودن پرتفوي سهام عدالت را با مشکالتی مواجه 

می کند.. با توجه به این امر تعییراتی به شرح زیر در ارزش پرتفوي سهام عدالت صورت 

گرفته است:

-خروج شرکتهاي سرمایه گذاري برق و آب صبا و تولید برق شیروان و جایگزینی مدیریت 

تولید برق یزد و نیروگاه چرخه ترکیبی یزد

-حذف شرکتهاي پایانه هاي مواد نفتی ایران، ملی پخش فرآورده هاي نفتی و توزیع گاز 

ایران از سبد سهام عدالت و جایگزینی بخشی از سهام شرکتهاي پاالیش نفت آبادان (%40)، 

پاالیش نفت شازند اراك (30%) و ملی حفاري ایران (%10).

جایگزینی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك در قبال خروج شرکت هواپیمایی 

جمهوري اسالمی ایران از سبد سهام (این مورد هنوز تصویب نشده است).

 با توجه به اینکه بازه 

زمانی ارائه گزارش این 

بند ساالنه می باشد، ارائه 

عملکرد در سه ماهه 

نخست سال جاري 

موضوعیت ندارد.

401394/01/011394/12/29آزادسازي سهام عدالت38

هدف آزادسازي 30% میزان سهام واگذار 

شده است. 

تا پایان سال 1393 ارزش پرتفوي آزاد 

شده سهام عدالت، صفر درصد است و 

برنامه سازمان آزادسازي پرتفوي مذکور تا 

پایان سال 1396 می باشد. باتوجه به این 

امر، در سال 1394 حداقل می بایستی 

%30 این سهام آزاد شود(افزایش سهام آزاد 

شده از صفر به 43،0000 میلیارد ریال).

به منظور آزادسازي سهام عدالت بستر الزم فراهم و  الیحه ساماندهی سهام عدالت 

براي طی مراحل تصویب به هیأت وزیران ارسال شده است.

الزم به ذکر است مبلغ 140،090 میلیارد ریال تا پایان سه ماهه اول سال 1394 بابت 

اقساط سهام عدالت به حساب خزانه واریز شده است که با احتساب 50% تخفیف به 

دو دهک اول، تقریباً قابلیت آزادسازي  36 درصد از سهام واگذار شده بابت طرح 

توزیع سهام عدالت وجود دارد که آزادسازي آن منوط به تصویب الیحه 

ساماندهی سهام عدالت است.

 با توجه به اینکه بازه 

زمانی ارائه گزارش این 

بند ساالنه می باشد، ارائه 

عملکرد در سه ماهه 

نخست سال جاري 

موضوعیت ندارد.

 

(ادامه)

تکمیل طرح توزیع سهام 

عدالت
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
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39

اصالح اساسنامه سازمان خصوصی سازي با 

هدف تبدیل این سازمان به نهاد توانمندساز 

بخش خصوصی

501394/01/011394/12/29

 ایجاد یک نهاد اجرایی 

مشخص با هدف تبدیل این 

سازمان به نهاد توانمندساز 

بخش خصوصی

پیش نویس اصالحیه اساسنامه «سازمان خصوصی سازي» با هدف تبدیل این سازمان 

به نهاد تقویت کننده و توانمندساز بخش خصوصی، تدوین و طی نامه شماره 

61/85864 مورخ 1393/07/29 براي معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال؛ و در 

جلسه 1393/11/28 کمیسیون فرعی امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح شد 

و مقررگردید پیشنهاد مزبور مطابق مفاد نظریه شماره 143463 مورخ 1393/11/27 

معاونت حقوقی رئیس جمهور بازنگري و پس از رفع ایرادات مطروحه در نظریه و 

با رعایت تشریفات و فرآیند مذکور در بند (1) ماده (9) اساسنامه سازمان 

خصوصی سازي به هیأت وزیران ارائه شود.  با توجه به این امر طی نامه شماره 

10/27692 مورخ 1393/12/10، ابهامات مربوطه مطرح؛ و به منظور تعیین تکلیف 

براي وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی ارسال شد.

الزم به ذکر است در جلسه مورخ 1394/03/12 شوراي معاونین وزارت متبوع 

مقرر شد در حوزه وظایف سازمان خصوصی سازي به بحث توانمندسازي بخش 

خصوصی و تبیین اقدامات قابل تصور در این زمینه نیز پرداخته شود.

اساسنامه سازمان خصوصی 

سازي اصالح  شده ولی 

تصویب نگردیده است.

درصد تحقق هدف=%50

40

ارائه گزارش در برگیرنده راهکارهاي الزم به 

منظور توانمندسازي بخش خصوصی و 

تعاونی؛ به هیأت وزیران

101394/01/011394/12/29

تهیه حداقل یک گزارش (در 

صورت اصالح اساسنامه 

سازمان خصوصی سازي)

با توجه به اینکه ارائه راهکارها، منوط به تصویب اساسنامه اصالحی سازمان 

خصوصی سازي است؛ و تا پایان سه ماهه نخست سال جاري اساسنامه اصالحی به 

تصویب نهایی نرسیده است، لذا ارائه گزارش طی دوره مورد بررسی موضوعیت 

ندارد.

الزم به ذکر است در راستاي تدوین احکام مرتبط با توانمندسازي بخش غیردولتی 

در برنامه ششم توسعه، گزارشات الزم به همراه احکام پیشنهادي تهیه شده و براي 

دبیرخانه مربوطه ارسال گردیده است. نتیجه این گزارشات منجر به ارائه احکامی 

مشخص در زمینه توانمندسازي خواهد شد.

ارائه گزارش بند مزبور تا 

پایان سه ماهه نخست سال 

جاري موضوعیت ندارد.

توانمندسازي بخش خصوصی 

و تعاونی
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41

دستیابی به اهداف بسته 

مفاهمه سند راهبردي سازمان 

خصوصی سازي

برگزاري همایش سراسري با حضور تمام 

مدیران ارشد و کارکنان کلیدي سازمان 

خصوصی سازي با محوریت سند راهبردي با 

حضور نماینده دبیرخانه سما

201394/01/011394/12/29

ایجاد همراستایی بین ارکان 

سازمان و افزایش آگاهی 

کارکنان و ذینفعان و ایجاد 

حساسیت ذهنی

در سه ماهه نخست سال جاري، اقدامات انجام شده درخصوص بند مزبور به شرح 

زیر می باشد:

-برگزاري جلسه مورخ 1394/02/02 با حضور هیأتی از وزارت امور اقتصادي و 

دارایی در این سازمان، پیرامون پایش و بررسی کیفیت و دقت گزارش عملکرد 

سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اهداف و اقدامات راهبردي

-برگزاري جلسه موخ 1394/03/11 هیأت عامل سازمان با حضور مدیران ارشد به 

منظور ارزیابی عملکرد سند راهبردي  این سازمان

-برگزاري 2 نوبت جلسه با شوراي مدیران و ارائه بیانات معاون محترم وزیر و 

رئیس کل سازمان در جهت تببین اهداف راهبردي سازمان و تشویق کارکنان 

سازمان به ارائه نظرات خود در جهت تحقق اهداف

-برگزاري 2 نشست عمومی با حضور کلیه کارمندان سازمان در سالن اجتماعات با 

هدف آشنایی کارکنان این سازمان با برنامه هاي راهبردي و عملکرد سازمان 

-فراهم آوردن مقدمات الزم جهت ارائه نظرات کارکنان تحت عنوان نظام 

پیشنهادها به منظور مشارکت در برنامه هاي سازمانی  و تببین خط مشی ها و فعالیتها

در صد تحقق هدف=%100
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

42

بروز رسانی بخش مرتبط با مدیریت 

راهبردي در وبسایت سازمان خصوصی 

سازي (لینک ایجاد شده در صفحه اول 

وبسایت)

201394/01/011394/12/29

در سه ماهه نخست سال جاري، بخش مرتبط با سامانه مدیریت استراتژیک (سما) 

و محتواي منوي «سند راهبردي سازمان خصوصی سازي» در سایت اینترنتی 

سازمان خصوصی سازي بازنگري شده و موارد زیر در منوي مذکور درج گردیده 

است:

1- ابالغیه وزیر

2- پیام رئیس کل سازمان

3- سند راهبردي در یک نگاه

4- اهداف راهبردي

5- اقدامات راهبردي

6- گزارشات عملکرد؛ این منو شامل دو بخش می باشد:

      • گزارشات عملکرد پیرامون اهداف راهبردي چهار ساله

      • گزارشات عملکرد پیرامون اقدامات راهبردي یک ساله

7- سامانه مدیریت استراتژیک "سما" وزارت امور اقتصادي و دارایی؛ بصورت 

یک لینک ایجاد شده که کاربر با کلیک بر روي آن وارد سامانه مذکور میشود.

8- پیشنهادات و انتقادات؛ با کلیک بر روي آن صفحه الکترونیکی باز می شود که 

کارشناسان و صاحب نظران محترم می توانند پیشنهادات و نظرات خود را پیرامون 

سند راهبردي سازمان خصوصی سازي به این سازمان ارسال نمایند.

درصد تحقق هدف=%100

43

برگزاري مصاحبه خبري در مورد سند 

راهبردي با یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار 

و معتبر یا خبرگزاري هاي برتر

201394/01/011394/12/29
ایجاد تعهد بیرونی و ایجاد 

حساسیت ذهنی در ذینفعان

در مصاحبه هاي  خبري (اختصاصی و عمومی) که با رسانه هاي سراسري انجام 

پذیرفته است به اهداف سند راهبردي سازمان نیز اشاره شده است.
_

(ادامه)

دستیابی به اهداف بسته 

مفاهمه سند راهبردي سازمان 

خصوصی سازي
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

44
اجراي پیمایش سنجش آگاهی، عالقه مندي 

و باور به سند راهبردي
201394/01/011394/12/29

شناخت وضعیت آگاهی، باور 

و تمایل سازمان در قبال سند 

راهبردي

در سه ماهه نخست سال جاري، فرم نظر خواهی و نیاز سنجی به منظور شناسایی 

آسیبها، چالشها و نقاط قوت و ضعف تهیه شده و توزیع گردیده است؛ که در آن 

موضوعات مرتبط با سند راهبردي سال 1394 نیز لحاظ شده است و نتایج حاصل 

از ارزیابی ارائه خواهد شود.

درصد تحقق هدف=%100

45

درج دست کم یک مطلب در مورد مدیریت 

راهبردي مرکز مسوولیت در هر شماره 

نشریه داخلی/ خبرنامه داخلی

201394/01/011394/12/29

افزایش آگاهی کارکنان و 

ذینفعان و ایجاد حساسیت 

ذهنی

در سه ماهه اول سال 1394 خبر درج شده  در زیرپورتال سامانه مدیریت 

استراتژیک (سما)، در خصوص عملکرد موفقیت آمیز این سازمان در وب سایت 

اینترنتی سازمان و شبکه اطالع رسانی داخلی سازمان  (اینترانت) درج گردید. 

الزم به ذکر است پیگیریهاي الزم جهت چاپ و انتشار خبرنامه داخلی منجر به 

کسب مجوزهاي الزم نشریه  علمی و داخلی شده است و مقرر گردیده نشریه 

مذکور در هفنه دولت چاپ و منتشر شود و  موضوعات مرتبط با سند راهبردي 

سازمان خصوصی سازي نیز در آن چاپ؛ و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد 

گرفت.

درصد تحقق هدف=%100

(ادامه)

 دستیابی به اهداف بسته

 مفاهمه سند راهبردي سازمان

خصوصی سازي
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان

خروجی مملوس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1394

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه اول

گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

46

برگزاري جلسات سه ماهانه با حضور و 

محوریت مدیریت ارشد براي ارزیابی 

عملکرد بر اساس سند راهبردي

151394/01/011394/12/29

بازخورد از اجرا، شناسایی 

شکاف هاي عملیاتی، 

دستیابی به ایده هایی براي 

روزآمدسازي سند راهبردي 

سازمان خصوصی سازي

در سه ماهه نخست سال 1394، در تاریخ 1394/03/11 جلسه هیأت عامل با حضور اعضاء 

محترم هیأت عامل و مدیران ارشد این سازمان برگزار شده و  ارزیابی عملکرد بر اساس سند 

راهبردي انجام گردید. 

عالوه بر این،  بطور مستمر و در هرماه جلسات شوراي مدیران سازمان خصوصی سازي به 

ریاست جناب آقاي خانی به عنوان نماینده ویژه معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی 

سازي تشکیل می شود که اهداف و اقدامات سند راهبردي سازمان خصوصی سازي در 

جلسات یاد شده  نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

درصد تحقق هدف=%100

47

جاري سازي سند راهبردي در سراسر 

سازمان (تخصیص اهداف و اقدامات 

راهبردي به واحدهاي سازمانی مشخص 

(ترجمه سند راهبردي به عملیاتی))

301394/01/011394/12/29

وجود برنامه هاي عملیاتی هر 

واحد/معاونت/مدیریت/دفتر 

منطبق با اهداف و اقدامات 

مندرج در سند راهبردي

در سه ماهه نخست سال جاري سند مزبور با توجه به شرح وظایف واحدهاي سازمان 

خصوصی سازي تفکیک شده و روزآمدسازي اهداف و اقدامات سند  صورت گرفته است ( 

طی نامه شماره 50/5195 مورخ 1394/03/18 به مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز نوسازي 

و تحول اداري وزارت متبوع ارسال شد)؛ و طی نامه شماره 50/5567د مورخ 1394/03/23 

به اعضاء محترم هیأت عامل این سازمان ابالغ گردید. عالوه بر این امر اقدامات زیر صورت 

پذیرفته است:

0شوراي مدیریت راهبردي» با ریاست معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی 

سازي به عنوان «رئیس شوراي مدیریت راهبردي» ایجاد و اولین جلسه آن برگزار گردید.

0 بطور مستمر در جلسات هیأت عامل سند راهبردي مطرح می شود. از جمله در جلسه مورخ 

1394/03/11 هیأت محترم عامل سازمان خصوصی سازي،  نقاط قوت و ضعف عملکرد  

سال  1393  اجراي سند راهبردي و برنامه هاي آتی سازمان خصوصی سازي در این 

خصوص، مورد نقد و  بررسی قرار گرفت و در خصوص اهدافی که عملکرد سازمان در 

اجراي آنها در سال 1393 ضعیف بوده است با ارائه راهکارهایی از سوي معاون محترم وزیر 

و رئیس کل سازمان خصوصی سازي، مقرر گردید اقدامات الزم انجام؛ و زمینه تحقق 

اهداف در سال 1394 توسط واحدهاي مربوط فراهم شود.

درصد تحقق هدف=%100

دستیابی به اهداف بسته 

نهادینه سازي مدیریت 

راهبردي
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
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گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

48
طراحی و اجراي اتصال پاداش به عملکرد 

مبتنی بر سند راهبردي
201394/01/011394/12/29

گره زدن منافع کارکنان و 

مدیران با اجراي سند 

راهبردي

در سه ماهه نخست سال 1394 اولین جلسه کمیته مدیریت راهبردي و عملکرد 

سازمان خصوصی سازي  تشکیل شد و ارزیابی عملکرد سازمان براساس 

شاخصهاي برگرفته از اهداف راهبردي سازمان به منظور پرداخت پاداش به 

کارکنان به صورت ماهانه و مبنا قرار دادن امتیاز حاصل از این شاخصها جهت 

پرداخت بخشی از پاداشهاي سازمان، به تصویب کمیته مزبور رسید و در جلسه 

1394/04/01 هیأت عامل سازمان خصوصی سازي، مفاد جزء (الف) بند (3) 

ضوابط اجرایی «آئین نامه رفاهی کارکنان سازمان» به نحوي اصالح شد که 

پرداخت حقوق و مزایاي مستمر ماهانه براساس نتایج دستیابی به اهداف سند 

راهبردي سالیانه سازمان تعیین گردد.

الزم به ذکر است در پایان سه ماهه نخست سال جاري، بخشی از پاداشهاي سازمان 

براساس میزان دستیابی به اهداف سند راهبردي در چارچوب 5 شاخص مصوب، 

پرداخت گردید.

درصد تحقق هدف=%100

49
طراحی سازوکار اتصال تامین منابع مالی 

(تخصیص بودجه) به مفاد سند راهبردي
151394/01/011394/12/29

کسب اطمینان از تامین منابع 

مالی الزم براي انجام 

اقدامات و دستیابی به اهداف 

راهبردي

در سه ماهه اول سال جاري در راستاي اجراي ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه 

موضوع استقرار بودجه ریزي عملیاتی در سازمان؛ کارگروه اجراي بودجه ریزي 

مبتنی بر عملکرد و اقدامات تشکیل و جلسات کارگروه برگزار شده و اقدامات 

الزم در خصوص اجراي بودجه ریزي عملیاتی انجام گردیده است.

درصد تحقق هدف=%100

(ادامه)

 دستیابی به اهداف بسته

 نهادینه سازي مدیریت

راهبردي
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50

برگزاري جلسات شوراي مدیریت راهبردي 

(با هدف روزآمدسازي و جاري سازي سند 

راهبردي و نهادینه سازي مدیریت 

استراتژیک)

101394/01/011394/12/29

ایجاد سازوکاري براي 

هموارسازي مسیر اجراي 

سند راهبردي

در سه ماهه نخست سال جاري اولین جلسه کمیته مدیریت راهبردي و عملکرد 

سازمان خصوصی سازي در تاریخ 1394/02/30 برگزار گردید و موارد مطروحه 

در جلسه مذکور شامل موارد زیر می باشد: 

1-بررسی و تبیین شرح وظایف کمیته مزبور

2-بررسی شاخص هاي پیشنهادي دفتر «برنامه ریزي و تحلیل واگذاریها» و 

همچنین شاخصهاي پیشنهادي دفتر «توسعه سرمایه انسانی و تحول اداري»، به 

منظور سنجش عملکرد سازمان در راستاي اهداف سند راهبردي؛ و برقراري 

ارتباط بین نتایج حاصل از سنجش عملکرد با پرداخت پاداش به کارکنان.

الزم به ذکر است در جلسه مذکور مقرر گردید ضمن برگزاري  جلسه کمیته به 

صورت هر ماه یکبار، بررسی، نظارت و پیگیري انجام اقداماتی به شرح ذیل در 

دستور کار کمیته قرار گیرد:

1-ارزیابی عملکرد سازمان براساس شاخص هاي برگرفته از اهداف راهبردي سازمان به 

منظور پرداخت پاداش به کارکنان به صورت ماهانه و مبنا قرار دادن امتیاز حاصل از 

این شاخصها جهت پرداخت بخشی از پاداشهاي سازمان 

2-استقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمان خصوصی سازي در چارچوب مفاد 

آئین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوري،

درصد تحقق هدف=%100

151394/12/291394/12/29اجراي نظام پیشنهادهاي راهبردي51

نقد اهداف و اقدامات 

راهبردي سازمان توسط 

همکاران

در سه ماهه اول سال جاري دستورالعمل نظام پیشنهادات، فرم هاي مربوط به آن و 

اطالعات تکمیلی در این زمینه، در اینترانت سازمان جهت استفاده همکاران قابل 

دسترسی است و مقرر گردیده به بهترین پیشنهادهایی که در بهبود عملکرد سازمان 

موثر باشد جوائزي اهداء شود. همچنین با برنامه ریزي هاي صورت گرفته در 

سازمان خصوصی سازي موضوعات مهم و مورد توجه و نیاز همکاران نیز با 

جزئیات و اطالعات بیشتر از طریق اینترانت سازمان اطالع رسانی می شود.

درصد تحقق هدف=%100

(ادامه)

 دستیابی به اهداف بسته

 نهادینه سازي مدیریت

راهبردي
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