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1

افزایش سهم بخش 

خصوصی واقعی از 

واگذاریها

20

ارزش سهام واگذار 

شده از طریق بورس، 

مزایده و مذاکره به 

بخش خصوصی 

واقعی طی دوره مورد 

نظر تقسیم بر ارزش 

کل واگذاریها طی 

دوره مورد نظر

رشد ساالنه %10 

در سهم بخش 

خصوصی واقعی از 

واگذاریها

 13%

(تخمین)
23%33%--

یکی از اهداف  خصوص سازي، ارتقاء 

کارائی و بهره وري بنگاههاي واگذار 

شده می باشد؛ و این مهم میسر نمی 

شود مگر با افزایش میزان استفاده از 

توان مدیریتی فعاالن  بخش خصوصی 

واقعی. بنابراین افزایش سهم بخش 

خصوصی واقعی از واگذاریها یکی از 

اهداف اصلی سازمان خصوصی سازي در 

سالهاي آتی خواهد بود.

-

 باتوجه به شاخص محاسبه بند مزبور، مجموع ارزش سهام واگذار شده 25،091 

میلیارد ریال می باشد؛ و 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.

       سهم بخش خصوصی واقعی طی سه ماه=%100

2

افزایش موفقیت در 

عرضه هاي انجام 

یافته

15

تعداد عرضه هاي 

بلوکی منجر به فروش 

بنگاههاي مورد 

واگذاري؛ طی دوره 

مورد بررسی به تعداد 

کل عرضه هاي بلوکی 

انجام یافته؛ طی دوره 

مورد بررسی

رشد ساالنه %10 

در تحقق فروش 

ناشی از تعداد 

عرضه هاي بلوکی

22%32%42%--

در حال حاضر بسیاري از عرضه هاي 

سازمان با عدم موفقیت همراه است؛ و 

علت آن در بسیاري از مواقع ضعف طرف 

تقاضا و خارج از اختیار و کنترل سازمان 

خصوصی سازي می باشد. با این وجود 

این سازمان تالش می نماید تا در 

سالهاي آتی با انجام اقدامات از جمله 

گسترش بازاریابی، درصد موفقیت 

واگذاریها را افزایش دهد.

-

در سه ماهه نخست سال جاري، از 36 عرضه انجام یافته، 11 عرضه معادل 31 درصد 

موفقیت آمیز بوده است؛ که با توجه به هدف 32 درصد، عملکرد مناسبی می باشد.

                  درصد موفقیت در عرضه ها طی سه ماه= %31

عملکرد سه ماهه نخست سال 1393 اهداف راهبردي سازمان خصوصی 
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3
واگـذاري کلیه 

بنگاه هاي گروه (1)
20

مجموع تعداد 

بنگاههاي واگذار 

شده گروه (1)

 40 -

شرکت 

گروه 

(1)

117_--

باتوجه به آیین نامه ماده (2) قانون اصل 

(44)، 402 شرکت گروه (1) و 313 

شرکت گروه (2) قابل واگذاري شناسایی 

شده اند، که با عنایت به وضعیت 

واگذاري هاي کنونی و پیش بینی 

واگذاري  هاي قابل انجام تا پایان سال 

1392، پیش بینی می شود در پایان سال 

1392، 120 شرکت گروه (1) و 220 

شرکت گروه (2) باقی بماند. بنابراین 

واگذاري ساالنه 50% این شرکت ها 

برنامه سازمان خصوصی سازي طی 

سال هاي آتی خواهد بود.

-

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده توسط هیأت واگذاري برا ي کل سال مبنی 

بر واگذاري 117 شرکت گروه (1)، در سه ماهه نخست سال جاري می بایست  (30) 

شرکت گروه (1) واگذار می شد.  در این خصوص سهام 39 شرکت گروه (1)  به 

فروش رسیده یا تعیین تکلیف گردیده است (انحالل، تحصیل یا خروج از فرآیند 

واگذاري ). بنابراین بیش از 100 درصد هدف سه ماهه محقق شده است. 

                درصد موفقیت در واگذاریهاي گروه 1 طی سه ماه= %100

4
واگـذاري کلیه 

بنگاه هاي گروه  (2)
20

مجموع تعداد 

بنگاههاي واگذار 

شده گروه (2)

 30 -

شرکت 

گروه 

(2)

99_--

نکته: شرکت هایی که به موجب مصوبات 

مراجع ذیصالح به طور دائمی یا موقت از 

فهرست واگذاري ها خارج می شوند؛ از 

تعداد شرکت هاي مندرج در برنامه هر 

سال کسر خواهند شد.

-

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده مبنی بر واگذاري 99 شرکت گروه (2) 

توسط هیأت واگذاري برا ي کل سال، در سه ماهه نخست سال جاري می بایست 

تقریباً (25) شرکت گروه (2) واگذار می شدند. در این خصوص سهام 4  شرکت 

گروه (2) به فروش رسیده یا تعیین تکلیف شده است. بنابراین 16 درصد هدف سه ماهه 

محقق شده است. 

             درصد موفقیت در واگذاریهاي گروه 2 طی سه ماه= %16

5

افزایش جذب 

سرمایه هاي خارجی 

براي خرید سهام 

شرکت هاي مشمول 

واگذاري

5

ارزش واگذاریهاي 

انجام یافته به 

سرمایه گذاران 

خارجی، طی دوره 

مورد بررسی به 

ارزش کل 

واگذاریهاي انجام 

یافته به بخش 

خصوصی، طی دوره 

مورد بررسی

جذب ساالنه %5 

ارزش واگذاریها 

از محل سرمایه 

هاي خارجی

--%5%5صفر

جهت دستیابی به این هدف، همکاري 

سازمان سرمایه  گذاري و کمکهاي 

اقتصادي و فنی ایران جهت شناسایی 

سرمایه گذاران بالقوه خارجی و یا 

سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از 

کشور؛ و همچنین تسهیل در ارائه 

مجوزهاي الزم به خارجیها جهت خرید 

سهام از سازمان خصوصی سازي، 

الزامی است.

-

با وجود تالشهاي صورت گرفته و اقدامات متعدد این سازمان، به دلیل عدم وجود 

بستر الزم در این خصوص که می بایستی با کمک سازمان سرمایه گذاري صورت می 

پذیرفت، هیچگونه واگذاري به سرمایه گذاران خارجی صورت نگرفته است. بنابراین 

عملکرد این بند از برنامه صفر می باشد.

                   درصد موفقیت در جذب سرمایه گذار خارجی= %0

واگذاري ساالنه 

%50 مجموع 

بنگاههاي 

باقی مانده مشمول 

واگذاري
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6

واگذاري سهام 

بنگاه ها به صورت 

کنترلی به 

سرمایه گذاران 

استراتژیک

10

مجموع تعداد 

شرکت هاي واگذار 

شده به صورت 

کنترلی

واگذاري ساالنه 

20 شرکت به 

صورت کنترلی

152020--

واگذاري کنترلی بنگاه ها جهت مدیریت 

یکپارچه بنگاه و شکل گیري قدرت 

تصمیم گیر در بنگاه؛ ازجمله الزامات 

خصوصی سازي جهت حفظ و ارتقاء 

کارآیی بنگاه هاي واگذار شده می باشد.

-

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

جاري می بایست 5 شرکت بصورت کنترلی واگذار شود در این خصوص  4 

شرکت به ارزش 5،376 میلیارد ریال به صورت کنترلی واگذار شده است. بنابراین 

80 درصد هدف سه ماهه محقق گردیده است. 

                درصد موفقیت در واگذاري کنترلی طی سه ماه= %80

7

واگذاري سهام 

بنگاه ها به صورت 

خرد به عموم مردم

5

مجموع ارزش 

سهام واگذار شده 

به صورت خرد 

(تدریجی و 

ترجیحی)

واگذاري ساالنه

5,000 میلیارد 

ریال سهام به 

صورت خرد

 3,754

میلیارد 

ریال

5,0005,000--

عالوه بر اهمیت واگذاري سهام به 

صورت کنترلی، واگذاري سهام به 

صورت خرد به عموم مردم از طریق بازار 

سرمایه و یا واگذاري ترجیحی سهام به 

کارگران  جهت گسترش مالکیت در 

سطح عموم مردم؛ و ارتقاء فرهنگ 

سهامداري و افزایش ثروت خانوارها، 

ازجمله ابزارهاي تقویت توان ثروت 

آفرینی کشور می باشد.

-

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

جاري می بایست 1،250 میلیارد ریال به صورت ترجیحی و تدریجی واگذار شود. 

در این خصوص  7 شرکت به ارزش 183 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 

ترجیحی واگذار شده است. بنابراین 15درصد هدف سه ماهه محقق شده است. 

                 درصد موفقیت در واگذاري خرد طی سه ماه= %15

8

آغاز و افزایش 

عرضه سهام در 

بازارهاي مالی منطقه 

و بین الملل

5

مجموع تعداد 

شرکتهاي عرضه 

شده در بازارهاي 

خارجی

عرضه ساالنه 2 

شرکت در 

بازارهاي مالی 

منطقه اي و بین 

المللی

--22صفر

اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار 

جهت فراهم آوردن امکان عرضه 

شرکتهاي ایرانی در بازارهاي مالی منطقه 

اي و بین المللی ضروري است. بدون 

اقدام سازمان مذکور، انجام اقدامی 

توسط سازمان خصوصی سازي متصور 

نیست.

-

در خصوص بند مزبور در سه ماهه نخست سال جاري، سازمان بورس و اوراق بهادار 

جهت فراهم آوردن امکان عرضه شرکتهاي ایرانی در بازارهاي مالی منطقه اي و بین 

المللی اقدامی انجام نداده است.  با توجه به اینکه بستر عرضه شرکتها توسط سازمان بورس 

و اوراق بهادار هنوز ایجاد نشده است،  عرضه شرکتها در بازارهاي مالی منطقه اي و بین 

المللی موضوعیت نداشته است.

          درصد موفقیت در عرضه در بازارهاي بین المللی طی سه ماه= %0

9

تأمین مالی 

پایدار دولت 

و کاهش 

اتکاء بودجه 

دولت به 

درآمد نفتی

افزایش بهره وري 

بنگاه هاي واگذار 

شده

100

میانگین درصد رشد 

«بهره وري کل» 

بنگاه هاي واگذار 

شده به صورت 

مدیریتی و کنترلی؛ 

در سه سال بعد از 

واگذاري به سه 

سال قبل از واگذاري

افزایش ساالنه 

%10 در میانگین  

شاخص بهره 

وري کل 

بنگاههاي واگذار 

شده به صورت 

مدیریتی و کنترلی

-10%10%10%10%

 یکی از راه هاي تأمین مالی پایدار دولت 

فراهم آوردن بستر شکل گیري 

شرکت هاي غیردولتی با کارآیی و 

بهره وري باال می باشد. طبیعتاً این 

شرکت  ها به عنوان بخشی از منابع 

تأمین کننده مالیات می توانند نقش به 

سزایی در دستیابی دولت به یک منبع 

مالی پایدار، ایفاء نمایند.

-
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 

توان ثروت 

آفرینی کشور
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10

تهیه گزارشات 

کارشناسی و 

سیاستی براي 

شرکت هاي 

باقی مانده و ارائه به 

هیأت واگذاري

40

تعداد گزارشات 

ارائه شده به هیأت 

واگذاري جهت 

تعیین تکلیف 

شرکت هاي 

باقی مانده

تهیه و ارائه 

گزارش 

کارشناسی و 

سیاستی براي 

%50 شرکت هاي 

مشمول واگذاري، 

به طور ساالنه

358585--

به موجب ماده (19) قانون اصل (44)، 

یکی از وظایف اصلی هیأت واگذاري 

تعیین تکلیف بنگاه هاي مشمول واگذاري 

شامل واگذاري، تجزیه، انحالل، ادغام، 

هبه و ... و انتخاب سیاست مناسب 

جهت جدایی آنها از دولت می باشد. 

باتوجه به این امر یکی از وظایف مهم 

سازمان خصوصی سازي به عنوان 

دبیرخانه هیأت واگذاري، تعیین تکلیف 

بنگاه ها و پیشنهاد سیاست هاي مناسب 

در این خصوص به هیأت واگذاري 

می باشد.

-

این سازمان در سه ماهه نخست سال جاري بیش از 7 جلسه  با شرکتهاي مادر 

تخصصی و دستگاههاي اجرایی مربوطه جهت تعیین تکلیف شرکتهاي قابل 

واگذاري تا پایان سال 1393 تشکیل داده است و حداقل گزارشات 30 شرکت به 

هیأت واگذاري ارائه شده است؛ که با توجه به هدف مربوط براي 3 ماهه نخست سال 

جاري (حداقل تهیه 21 گزارش)؛ میزان تحقق هدف، بیشتر از 100 درصد می باشد. 

                  درصد موفقیت در تهیه گزارشات طی سه ماه= %100

11

برگزاري منظم و 

مستمر جلسات 

هیأت واگذاري

20

مجموع تعداد 

جلسات برگزار شده 

هیأت واگذاري

برگزاري ساالنه 

24 جلسه

تعداد 

 14

جلسه

242424-

جهت پیشبرد امر واگذاري و دستیابی به 

اهداف مترتب بر خصوصی سازي، 

برگزاري منظم و مستمر جلسات هیأت 

واگذاري به عنوان یکی از مهمترین 

نهادهاي سیاستگذار و تصمیم گیر در امور 

مربوط به واگذاري ها، ضروري است. 

باتوجه به این امر و با عنایت به اینکه 

طی 9 ماهه سال 1392، صرفاً 14 جلسه 

هیأت واگذاري برگزار شده است، برنامه 

سازمان خصوصی سازي؛ برگزاري ماهانه 

حداقل دو جلسه هیأت واگذاري، جهت 

تسریع در اتخاذ سیاست هاي مربوط به 

خصوصی سازي می باشد.

-

با توجه به هدف کمی تعیین شده براي کل سال، در سه ماهه اول سال جاري می 

بایست تعداد 6 جلسه هیأت واگذاري تشکیل شود. در این خصوص 5 جلسه با 

حضور اعضاء هیأت واگذاري در محل وزارت امور اقتصادي و دارایی تشکیل شد.

همچنین اقدامات الزم در خصوص تهیه و ابالغ صورت جلسات و پیگیري اقدامات 

صورت گرفته در راستاي تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مزبور صورت گرفته 

است. بنابراین 83 درصد هدف سه ماهه محقق شده است. 

                 درصد موفقیت در برگزاري جلسات طی سه ماه= %83

مشارکت 

فعال و موثر 

در سیاست  

گذاري و 

قانون گذاري

4
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12

وجود طرح مشخص 

(پیش نویس 

مصوبه) توسعه 

توانمندیهاي بخش 

خصوصی و تعاونی، 

و ارائه به هیات 

وزیران

20

وجود پیش نویس 

ارسال شده به 

هیات وزیران این 

بند به منزله امتیاز 

«یک» و عدم وجود 

پیش نویس به 

منزله «صفر» می 

باشد.

وجود پیش نویس 

مصوبه ارسال 

شده به هیات 

وزیران که به 

تایید وزیر رسیده 

باشد.

یکیکیکیکصفر

این سازمان تالش خواهد نمود در 

راستاي توسعه توانمندي هاي بخش 

خصوص پیشنهادات کاربردي براي سیر 

مراحل تصویب را به هیات وزیران ارایه 

نماید.

-

در راستاي اجراي بند مزبور، طی نامه شماره 10/3732مورخ 1393/02/22عنوان 

مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت متبوع پیش نویس مصوبه اي با 

عنوان «تقویت و تسهیل خصوصی سازي و تحقق واقعی آن» جهت طی مراحل 

تصویب تقدیم وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی شد. در بند (4) پیش نویس 

مصوبه مذکور، به منظور توانمندسازي بخش خصوصی؛ مأموریتهاي جدید و ساختار 

اجرایی مناسب براي سازمان خصوصی سازي با هدف تقویت آن بخش و همچنین 

تدابیري جهت تأمین مالی سرمایه گذاریهاي بخش هاي غیردولتی، در نظر گرفته 

شده است.

همچنین مطابق مصوبه هیأت واگذاري مقرر گردیده در عرضه 100 درصد سهام 

شرکتهاي «پرورش کرم ابریشم»، «کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» و «نیروگاه آبی 

کوهرنگ»؛ و در صورت خرید سهام شرکتهاي مذکور توسط بخش خصوصی 

واقعی موضوع بند (2) شیوه نامه تشویق بخش خصوصی مصوب مورخ 1392/11/26 

هیأت واگذاري به منظور جلب مشارکت در واگذاریها توسط سازمان خصوصی 

سازي اعمال شود. بنابراین هدف کمی این بند مبنی بر تهیه حداقل یک پیش نویس، 

انجام شده است.

13

وجود طرح مشخص 

(پیش نویس 

مصوبه) نحوه 

تسهیل دستیابی به 

توسعه مشارکت 

عمومی در 

واگذاریها، و ارائه به 

هیات وزیران

20

وجود پیش نویس 

ارسال شده به 

هیات وزیران این 

بند به منزله امتیاز 

«یک» و عدم وجود 

پیش نویس به 

منزله «صفر» می 

باشد.

وجود پیش نویس 

مصوبه ارسال 

شده به هیات 

وزیران که به 

تایید وزیر رسیده 

باشد.

یکیکیکیکصفر

این سازمان تالش خواهد نمود در 

راستاي  تسهیل دستیابی  به توسعه 

مشارکت عمومی پیشنهادات الزم را 

براي تصویب  به هیات وزیران ارایه 

نماید.

-

طی نامه شماره 10/3732مورخ 1393/02/22عنوان مشاور محترم وزیر و مدیرکل 

دفتر وزارتی وزارت متبوع، پیش نویس احکام مرتبط با «تقویت و تسهیل 

خصوصی سازي و تحقق واقعی آن»، جهت طی مراحل تصویب تقدیم وزیر محترم 

امور اقتصادي و دارایی شد. بنابراین هدف کمی این بند مبنی بر تهیه حداقل یک پیش 

نویس، انجام شده است.

مشارکت 

فعال و موثر 

در سیاست  

گذاري و 

قانون گذاري
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14

تقویت 

انضباط، 

سالمت و 

شفافیت 

مالی و اداري

افزایش استفاده از 

شیوه هاي شفاف و 

رقابتی در واگذاري 

ها

100

ارزش واگذاریها از 

طریق مزایده+ 

ارزش واگذاریها از 

طریق فرابورس+ 

ارزش واگذاریها از 

طریق بورس به کل 

ارزش کل واگذاریها

واگذاري ساالنه 

%98 ارزش 

شرکت ها از طریق 

شیوه هاي شفاف 

و رقابتی

92%98%98%----

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

1393  و در راستاي واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت اقدامات زیر 

انجام یافته است: 

-  واگذاري 3 شرکت به ارزش 75 میلیارد ریال از طریق بورس

- واگذاري 4 شرکت به ارزش 21،003 میلیارد ریال از طریق فرابورس

- واگذاري 4 شرکت به ارزش 3،948 میلیارد ریال از طریق غیر بورس (مزایده)  

-ارزش کل واگذاریها طی سه ماهه نخست سال جاري، 25،091 میلیارد ریال

بنابراین واگذاري 25،026 میلیارد ریال از طریق بورس، فرابورس و مزایده برابر 99 

درصد ارزش کل واگذاریها بوده است.                                                                                   

                                درصد موفقیت در استفاده از شیوه هاي شفاف و 

رقابتی= %100

15

ارتقاء هم 

افزایی 

درون 

سازمانی و 

همکاري 

فراسازمانی

افزایش تعداد تفاهم 

نامه هاي همکاري 

مشترك با سایر 

سازمانها و ارگانها

100
وجود تفاهم نامه 

منعقد شده

انعقاد ساالنه یک 

تفاهم نامه 

مشترك

0111-

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، در 

دستور کار سازمان خصوصی سازي قرار 

دارد. (وجود تفاهم نامه به مفهوم یک و 

عدم وجود آن به مفهوم صفر می باشد)

-

باوجود تالشهاي صورت گرفته، در سه ماهه نخست سال جاري در راستاي اجراي 

بند مزبور، تفاهم نامه اي منعقد نشده است.

شایان ذکر است بازه زمانی انجام بند مزبور ساالنه است. لذا ارائه عملکرد در این 

خصوص در سه ماهه اول سال جاري موضوعیت ندارد.
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16

تکمیل سامانه جامع 

آماري سازمان 

خصوصی سازي

50

نسبت تکمیل 

اطالعات به 

اطالعات مورد 

درخواست سامانه

رشد ساالنه %30 

در ورود اطالعات
40%70%100%--

تاکنون برنامه نویسی سامانه انجام یافته 

و اطالعات مربوط به برخی از فیلدها 

تکمیل شده است. بنابراین نسبت تکمیل 

اطالعات به اطالعات مورد درخواست 

سامانه، میزان پیشرفت طرح را نشان 

خواهد داد.

-

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

اطالعات مورد نیاز سامانه جامع آماري از 40 درصد در ابتداي سال 1393  به 70 

درصد در پایان سال جاري  (30 درصد رشد براي کل سال و حدود 8 درصد رشد 

براي سه ماهه)، الزم به ذکر است تا پایان 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 15 درصد اطالعات مورد نیاز مربوط به کل سال جاري، در سامانه مزبور 

صورت گرفته است.

با توجه به این امر تکمیل 55 درصد اطالعات مورد نیاز سامانه (15% رشد) در سال جاري 

صورت گرفته است. بنابراین بیش از 100% هدف سه ماهه محقق گردیده است.

17

تأمین اطالعات 

واگذاري بنگاهها و 

سهام عدالت،  در 

سامانه یکپارچه 

اطالعات اقتصادي 

«وادا»

50

نسبت تکمیل 

اطالعات به 

اطالعات مورد 

درخواست سامانه

رشد ساالنه %40 

در ورود اطالعات
20%60%100%--

نسبت تکمیل اطالعات به اطالعات مورد 

درخواست سامانه، درصد پیشرفت طرح 

را نشان می دهد.

-

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

اطالعات مورد نیاز سامانه از 20 درصد در ابتداي سال 1393  به 60 درصد در پایان 

سال جاري (40 درصد رشد براي کل سال و 10 درد رشد براي سه ماهه)، 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. لیکن این سازمان اطالعات آماري 

مورد نیاز سامانه مزبور را به صورت مستر تهیه و در قالب لوح فشرده حاوي «بانک 

اطالعاتی سیستم جامع آماري سازمان خصوصی سازي» براي «سامانه ملی اقتصادي 

کشور» وزارت متبوع ارسال می نماید.

با توجه به این امر تکمیل 30 درصد اطالعات مورد نیاز سامانه (10% رشد)صورت گرفته 

است. بنابراین 100% هدف سه ماهه محقق گردیده است.

ایجاد و 

یکپارچه ساز

ي 

سامانه هاي 

اطالعات 

مدیریتی و 

عملیاتی

7
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18

پیشرفت پروژه 

مهندسی مجدد و باز 

سازماندهی سازمان 

خصوصی سازي

60

درصد پیشرفت 

پروژه مهندسی 

مجدد و باز 

سازماندهی 

تشکیالت سازمان

ساختار شکست 

پروژه پیوست 

برنامه شود.

درصد پیشرفت 

پروژه مهندسی 

مجدد و 

بازسازماندهی 

ماموریت و 

تشکیالت سازمان

20%100%

باتوجه به شرح وظایف و نوع فعالیت 

سازمان خصوصی سازي؛ و با عنایت به 

عدم انطباق تشکیالت سازمانی موجود با 

وظایف تعریف شده، اصالح و بازنگري 

تشکیالت سازمان خصوصی سازي، 

الزامی است. جهت دستیابی به این امر، 

تاکنون مطالعات اولیه در این خصوص 

(حدود 20%) انجام یافته و پیش بینی 

می شود ارائه نتایج مطالعه و پیشنهاد 

ساختار اصالحی و همچنین اخذ 

مجوزهاي الزم؛ منجر به اصالح کامل 

تشکیالت طی سال 1393 شود.

-

در سه ماهه نخست سال جاري، پیش نویس اساسنامه یا شرح وظایف جدید سازمان 

خصوصی سازي با محوریت تبدیل این سازمان به «نهاد توسعه بخش خصوصی» 

تدوین شده است و جلسات مشترك با وزارت متبوع در دست بررسی جهت نهایی 

شدن می باشد. 

شایان ذکر است با توجه به اینکه اجراي این بند از برنامه ساالنه می باشد، ارائه عملکرد در 

این خصوص در سه ماهه نخست سال جاري موضوعیت ندارد.

19

ارتقاء دانش و 

فرهنگ خصوصی 

سازي و تشویق 

مشارکت عمومی

40

مجموع زمان پخش 

برنامه هاي 

تلویزیونی جذاب 

جهت ترویج 

خصوصی سازي

ساخت و پخش 

هفتگانه 10 دقیقه 

برنامه تلویزیونی

   -       500       500          *  * 

ارتقاء دانش و فرهنگ خصوصی سازي 

از طریق ساخت و پخش برنامه هاي 

تلویزیونی جذاب، از برنامه هاي ترویج 

خصوصی سازي می باشد که در صورت 

وجود منابع بودجه اي مطابق برنامه اجرا 

خواهد شد.

-

با توجه به هدف کمی تعیین شده براي سال 1393 ، هدف کمی این بند از برنامه در 

سه ماهه نخست سال جاري ساخت و پخش 125 دقیقه برنامه تلویزیونی می باشد. در 

این خصوص این سازمان در سه ماهه نخست سال جاري پس از برگزاري جلسات 

تخصصی متعدد با سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و رسانه هاي 

خبرگزاري مختلف، اقدام به مستند سازي از 4 شرکت قابل واگذاري (هریک به 

میزان 15 دقیقه و جمعاً به میزان 60 دقیقه) و ارائه آن در جلسه هیأت واگذاري نموده 

است.

همچنین اقدامات الزم در خصوص تهیه برنامه مستند مربوط به 14 شرکت دیگر نیز جهت 

ارائه در هیأت واگذاري، تلویزیون و ارائه اطالعات به خریداران صورت پذیرفته است که 

در سه ماهه دوم سالجاري نهایی خواهد شد.

20

اهداف 

راهبردي 

مستقل

تحقق اهداف 

درآمدي بودجه از 

محل منابع حاصل از 

واگذاري ها

40

مبالغ واریزي به 

خزانه از محل 

واگذاریها تقسیم بر 

تکلیف نقدي 

درآمدي بودجه از 

محل واگذاریها

تحقق %100 

مبالغ پیش بینی 

شده در بودجه

80%100%100%--

وضعیت کنونی باتوجه به درصد تحقق 

مبالغ نقدي پیش بینی شده در بودجه 

سنواتی سال 1391 (به استثناء مبالغ در 

نظر گرفته شده براي رد دیون دولت)، 

جهت واریز منابع حاصل از واگذاري به 

حساب درآمد عمومی محاسبه شده 

است.

-

در سه ماهه نخست سال 1393، ارزشی معادل  46،971 میلیارد ریال به حسابهاي 

خزانه واریز شده است. بنابراین از هدف تعیین شده براي کل سال (77،000 میلیارد 

ریال به حساب درآمدهاي عمومی و 104،000 میلیارد ریال به حسابهاي خاص 

خزانه) 45،250 میلیارد ریال مربوط به سه ماهه نخست سال جاري می باشد که بیش از 

100 درصد آن محقق شده است. 

               درصد موفقیت درتحقق اهداف بودجه طی سه ماه= %100

توسعه 

هدفمند 

سرمایه هاي 

انسانی و 

سازمانی

8
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21

اهداف 

راهبردي 

مستقل

تکمیل طرح توزیع 

سهام عدالت
40

درصد تحقق هدف 

تبیین سازوکارهاي 

بهتر*10 + درصد 

تحقق هدف 

شناسایی 

مشمولین* 40 + 

درصد تحقق هدف 

تکمیل ارزش 

پرتفوي *20 + 

درصد تحقق هدف 

آزادسازي سهام 

عدالت *30 = 

درصد پیشرفت 

طرح توزیع سهام 

عدالت

رشد ساالنه %15 

در تکمیل طرح
55%70%85%100%-

عوامل اصلی تکمیل طرح توزیع سهام عدالت عبارتند از: 

«تبیین ساز و کارهاي بهتر براي ادامه مسیر»، «تکمیل 

فرآیند شناسایی مشمولین»، «تکمیل ارزش پرتفوي 

سهام عدالت» و «آزادسازي سهام عدالت». باتوجه به 

این امر و با عنایت به میزان دستیابی به هرکدام از سه 

هدف مذکور، درصد پیشرفت طرح توزیع سهام عدالت 

مشخص می شود.

_تبیین سازوکارهاي بهتر براي ادامه مسیر اجراي طرح 

توزیع سهام عدالت جزء اولویت هاي اصلی سازمان 

خصوصی سازي طی سال جاري و سال آینده می باشد. 

بنابراین طی سال جاري جلسات کارشناسی متعددي 

برگزار و چارچوب اولیه جهت اصالح طرح که حدود %30 

کار می باشد، آماده شده است. باتوجه به این امر 

وضعیت حال حاضر درصد تحقق هدف تبیین سازوکارها، 

%30 می باشد. تاکنون حدود 42,000,000 نفر از 

مشمولین سهام عدالت شناسایی شده اند؛ و شناسایی 

حدود 8,000,000 نفر دیگر شامل کارگران فصلی و 

ساختمانی و مشمولین باقی مانده از سایر گروه ها، در 

حال انجام است. بنابراین پیش بینی می شود سقف 

مشمولینی که باید شناسایی شوند 50,000,000 نفر 

می باشد. باتوجه به این امر وضعیت حال حاضر درصد 

تحقق هدف شناسائی مشمولین 84% است.

-ارزش پرتفوي حال حاضر سهام عدالت حدود 

444,000 میلیارد ریال می باشد، 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 حال حاضر درصد تحقق 

هدف تکمیل ارزش پرتفوي سهام عدالت 89% می باشد.

-در وضعیت کنونی 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، وضعیت حال حاضر درصد تحقق هدف 

آزادسازي سهام عدالت، صفر درصد می باشد.

-

در سه ماه نخست سال جاري اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است:

-رشد هدف «تبیین ساز و کارها» از30 درصد به 45 درصد (85 درصد هدف سه ماهه)

-رشد هدف شناسائی مشمولین از 84 درصد به 87 درصد (75 درصد هدف سه ماهه)

-رشد صفر درصدي در ارزش پرتفوي سهام عدالت (صفر درصد هدف سه ماهه)

-رشد صفر درصدي در آزاد سازي سهام عدالت (صفر درصد هدف سه ماهه) 

      درصد پیشرفت کل طرح طی سه ماه= 10*%45+40*%3+0+.=%5.7
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اقدامات انجام یافته در سه ماهه نخست سال 1393

عملکرد سه ماهه نخست سال 1393 اهداف راهبردي سازمان خصوصی 

22

تحقق هدف 

واگذاري طرحهاي 

نیمه تمام بر اساس 

تکلیف قانون بودجه

10

تعداد/حجم 

واگذاري هاي طرح 

هاي نیمه تمام 

تقسیم بر 

تعداد/حجم تعیین 

شده در بودجه 

سالیانه کشور

تحقق کامل هدف 

واگذاري طرحهاي 

نیمه تمام

-100%100%--

چنانچه تکلیفی در قوانین بودجه براي 

واگذاري طرحهاي نیمه تمام انتفاعی 

توسط سازمان خصوصی سازي وجود 

داشته باشد، این سازمان هدف و تکلیف 

مذکور را به طور کامل اجرا خواهد نمود.

در سه ماهه نخست سال جاري با توجه به «ضوابط واگذاري طرح هاي نیمه تمام»، 

پیگیریهاي متعددي در زمینه جمع آوري و احصاء فهرست طرحهاي نیمه تمام قابل 

واگذاري در چارچوب ضوابط یاد شده صورت پذیرفته و بستر انجام کار فراهم شده 

است. لیکن با توجه به جزء (س) تبصره (3) قانون بودجه سال جاري، واگذاري طرح 

هاي تملک دارائیهاي سرمایه اي به عهده دستگاههاي اجرایی می باشد. لذا اقدام 

خاصی در این خصوص توسط سازمان خصوصی سازي متصور نمی باشد. البته 

سازمان خصوصی سازي در راستاي واگذاري طرح هاي نیمه تمام شرکتهاي مشمول 

واگذاري طرح «فوالد میانه» را به ارزش 3،309 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار 

نموده است.

23

توقف واگذاري به 

دستگاههاي دولتی و 

نهادهاي عمومی غیر 

دولتی، بابت رد 

دیون دولت

10

عدم انتقال مستقیم 

سهام (حتی یک 

سهم) به نهادهاي 

عمومی غیردولتی= 

0 و انتقال مستقیم 

سهام به نهادهاي 

موضوع این بند= 

یک

کاهش انتقال 

اصل سهام به 

دستگاههاي 

دولتی و نهادهاي 

عمومی غیر دولتی 

بابت رد دیون 

دولت، به صفر

-000یک

با توجه به سیاست هاي کالن دولت 

یازدهم ، از سال 1393 هیچ سهامی به 

طور مستقیم بابت رد دیون دولت واگذار 

نخواهد شد مگر آن که قانونگذار تکلیف 

نموده باشد.

در سه ماهه نخست سال جاري قرارداد انتقال مستقیم سهام به نهادهاي عمومی 

غیردولتی و سایر ارگانهاي وابسته به دولت، صورت نگرفته است. بنابراین 100 درصد 

هدف  سه ماهه  محقق شده است. 

                               درصد موفقیت طی سه ماه = %100

اهداف 

راهبردي 

مستقل
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