
اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

1
اجراي شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به 

منظور جلب مشارکت در واگذاریها
501393/01/011393/12/29

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

501393/01/011393/12/29

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

افزایش سهم بخش 

خصوصی واقعی از واگذاریها

رشد سهم بخش خصوصی 

واقعی از واگذاریها به %23

ارزش سهم بخش 

خصوصی واقعی از 

واگذاریها  40،973 

میلیارد ریال، معادل 

87 درصد ارزش کل 

واگذاریها می باشد.

(100 درصد هدف 

دوازده ماهه محقق 

شده است)

در خصوص تشویق بخش خصوصی الزم به ذکر است شیوه نامه «تشویق بخش 

خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها» طی مصوبه شماره 92/477/هـ 

مورخ 1392/12/14 توسط هیأت واگذاري به تصویب رسیده است. اجراي این 

دستورالعمل بر اساس مصوبات هیأت واگذاري انجام می پذیرد. 

-استفاده از مزایاي دستورالعمل مذکور، براي سه شرکت «پرورش کرم ابریشم»، 

«کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» و «نیروگاه آبی کوهرنگ» در جلسه مورخ 

1393/03/24 هیأت واگذاري؛ و براي دو شرکت «مقره سازي ایران» و «پتروشیمی 

دماوند» در جلسه مورخ 1393/06/22 هیأت واگذاري، به تصویب رسیده است و در 

آگهی عرضه شرکتهاي مذکور، درج گردید.الزم به ذکر است در جلسه مورخ 

1393/12/16 هیأت واگذاري، شیوه نامه مزبور به نحوي اصالح شد که برخورداري 

از مزایاي آن به تشخیص و تصویب هیأت عامل این سازمان می باشد.

-در سال 1393، مقدمات اجراي ماده (9) دستورالعمل بند مزبور موضوع معرفی و 

تقدیر از خریداران برتر، براساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد بنگاههاي واگذار 

شده و در چارچوب یک همایش، فراهم گردید.

با توجه به اقدامات انجام یافته در سال 1393 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 8 شرکت به ارزش 424 میلیارد ریال از طریق بورس

 - واگذاري 11 شرکت به ارزش 27،047 میلیارد ریال از طریق فرابورس

 - واگذاري 1 شرکت به ارزش 1 میلیارد ریال از طریق مذاکره

 -  واگذاري دارایی و سهام 25 شرکت به ارزش 17،693میلیارد ریال از طریق غیر 

بورس (مزایده)

- واگذاري سهام 1 شرکت به ارزش 2،573 میلیارد ریال به روش انتقال مستقیم 

سهام بابت طرح توزیع سهام عدالت

با توجه به اینکه مجموع ارزش سهام واگذار شده 47،738 میلیارد 

ریال میباشد؛ و با عنایت به اینکه 40،978 میلیارد ریال، از این مبلغ به 

بخش خصوصی واقعی واگذار شده است سهم بخش خصوصی واقعی 

از واگذاریها طی این دوره به 87 درصد رسیده است.
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

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

351393/01/011393/12/29

4

افزایش فروش از طریق اجراي دستورالعمل 

«استفاده از خدمات بانکها و شرکتهاي 

تأمین سرمایه و سرمایه گذاري جهت تعهد 

پذیره نویسی»

351393/01/011393/12/29

5

تبیین و تعیین دالیل مربوط به عدم موفقیت 

در عرضه ها و ارائه گزارش مستمر به هیأت 

واگذاري در این خصوص

301393/01/011393/12/29_

33/8 درصد از عرضه 

هاي انجام یافته در 

دوازده ماهه سال 

1393 موفقیت آمیز 

بوده است. (بیش از 

100 درصد هدف 

دوازده ماهه محقق 

شده است)

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 دوازده ماهه سال 1393 به 

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» و تهیه «فیلم و تیزر» در این خصوص صورت پذیرفته است.

-اطالعات تعدادي از شرکتهاي قابل واگذاري به سرمایه گذاراران خارجی استخراج و به صورت بروشور و 

CD، تهیه گردید تا در اختیار متقاضیان خرید قرار گیرد.

-اطالعات مربوط به 30 شرکت مهم مشمول واگذاري به زبانهاي انگلیسی و فارسی تهیه شده است و مقرر 

گردید تهیه بروشور و لوح فشرده با توجه به ارتباط موضوعی نیز صورت گیرد.

-عالوه بر این امر، 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، شرکتهاي فروش نرفته به مؤسسه  بازاریابی کننده واگذار شود. به همین منظور جلساتی با 

شرکتهاي تأمین سرمایه برگزار شد. در این خصوص در جلسه هیأت عامل مورخ 1393/12/19 موضوع 

«انعقادتفاهم نامه همکاري جهت بازاریابی و فروش بنگاههاي مشمول واگذاري با شرکت کارگزاري آگاه» 

مطرح و مقررشد پیش نویس انعقاد قرارداد و تفاهم نامه فیمابین این سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی، تهیه 

و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در دستور جلسات آتی هیأت عامل سازمان خصوصی سازي قرار گیرد.

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 کشوراز جمله؛ محیط کسب وکار و 

... می باشد که از حیطه اختیارات سازمان خصوصی سازي خارج است.الزم به ذکر است با توجه به ضوابط 

سخت جهت پذیرش و عرضه شرکتها در بازارهاي بورس و فرابورس، عرضه شرکتها در بازارهاي مذکور 

زمانبر بوده و استفاده از روشهاي مزایده و مذاکره در عرضه ها مناسب است. همچنین به دلیل عدم توان خرید  

بخش خصوصی در عرضه هاي بلوکی باالي 20 درصد، عرضه بلوکهاي زیر 20 درصدي افزایش یابد. با این 

وجود یک گزارش جامع در این خصوص  در هیأت واگذاري ارائه شد. همچنین یک گزارش  آسیب 

شناسی در برگیرنده دالیل مربوط به عدم موفقیت در عرضه ها تهیه شده و در دستور کار هیأت عامل جهت 

تأیید به منظور ارائه به هیأت واگذاري می باشد.

با توجه به اقدامات مذکور:

از 71 عرضه انجام یافته که بصورت بلوکی در دوازده ماهه سال 1393 صورت گرفته است، 

24 عرضه موفقیت آمیز بوده است (جداول پیوست شماره (1) و(2)). (بنابراین 33/8 درصد 

عرضه هاي این سازمان موفقیت آمیز بوده است).

افزایش موفقیت در عرضه 

هاي انجام یافته

رشد ساالنه 10% در تحقق 

فروش ناشی از تعداد عرضه 

هاي بلوکی (افزایش از 22 

درصد به 32 درصد)
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

اصالح ساختار 7 شرکت201393/01/011393/12/29اصالح ساختار و آماده سازي بنگاه ها6

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده، در سال 1393 می بایست تعداد 

حداقل 7 شرکت اصالح ساختار شوند. در این خصوص طی دوره مورد 

بررسی (15) شرکت درخواست اصالح ساختار نیروي انسانی نموده اند که 

از این تعداد درخواست اصالح ساختار 8 شرکت به تصویب هیأت 

واگذاري رسیده است و 7 شرکت فاقد شرایط الزم جهت اصالح ساختار 

بوده اند.

تصویب اصالح ساختار 8  شرکت گروه (1) (بیش از 100 

درصد هدف دوازده ماهه)

301393/01/011393/12/29قیمت گذاري بنگاه ها7
قیمت گذاري و تعیین تکلیف 

60 شرکت

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده، درسال 1393 می بایست (60) 

شرکت گروه (1) قیمت گذاري، یا تعیین تکلیف می شد. در این خصوص 

88 شرکت به شرح زیر قیمت گذاري یا تعیین تکلیف شده است:

- قیمت و شرایط واگذاري 57 شرکت توسط هیأت واگذاري تصویب شده 

است.

-انحالل 12 شرکت به تصویب هیأت واگذاري رسیده است.

-تحصیل 18 شرکت به تصویب هیأت واگذاري رسیده است.

-1 شرکت به گروه (3) انتقال داده شده است.

الزم به ذکر است قیمت و شرایط واگذاري 2 شرکت نیز در مرحله تصویب 

توسط هیأت واگذاري قرار گرفت.

قیمت گذاري و تعیین تکلیف 88 شرکت گروه (1) (بیش از 100 درصد هدف 

دوازده ماهه)

501393/01/021393/12/30واگذاري بنگاه ها8
واگذاري و تعیین تکلیف 60 

شرکت

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده، در سال 1393 می بایست حداقل 

(60) شرکت گروه (1) واگذار و یا تعیین تکلیف می شد.  در این خصوص 

بخشی یا کل سهام 39 شرکت گروه (1)  به فروش رسیده است؛ و سهام 39 

شرکت نیز به منظور اصالح ساختار، انحالل یا تحصیل یا انتقال به گروه (3) 

تعیین تکلیف شده است.

واگذاري و تعیین تکلیف 78 شرکت گروه (1) 100درصد هدف دوازده ماهه)

 100 درصد هدف 

دوازده ماهه محقق 

شده است.

واگذاري کلیه بنگاه هاي گروه 

(1)

3



اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

اصالح ساختار 3 شرکت201393/01/011393/12/29اصالح ساختار و آماده سازي بنگاه ها9

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده، در سال 1393 می بایست تعداد 

حداقل 3 شرکت اصالح ساختار شوند. در این خصوص طی دوره مورد 

بررسی (17) شرکت درخواست اصالح ساختار نیروي انسانی نموده اند که 

از این تعداد درخواست اصالح ساختار 2 شرکت به تصویب هیأت 

واگذاري رسیده است و 15شرکت فاقد شرایط الزم جهت اصالح ساختار 

بوده اند.

تصویب اصالح ساختار 2  شرکت گروه (2) (67درصد هدف دوازده ماهه)

301393/01/011393/12/29قیمت گذاري بنگاه ها10
قیمت گذاري و تعیین تکلیف 

110  شرکت

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده، در سال 1393 می بایست (110) 

شرکت گروه (2) قیمت گذاري و یا تعیین تکلیف می شد. در این خصوص 

47 شرکت به شرح زیر قیمت گذاري یا تعیین تکلیف شده است:

- قیمت و شرایط واگذاري 7 شرکت توسط هیأت واگذاري تصویب شده 

است.

-انحالل 1 شرکت به تصویب هیأت واگذاري رسیده است.

-39 شرکت به گروه (3) انتقال داده شده است.

در خصوص برخی از شرکتهاي گروه (2)  اقداماتی به شرح زیر نیز انجام 

یافته است:

-توقف در واگذاري 21 شرکت به منظور اصالح ساختار آنها در دست 

بررسی است.

قیمت گذاري و تعیین تکلیف 47 شرکت گروه (2)، (43 درصد هدف دوازده 

ماهه)

501393/01/021393/12/30واگذاري بنگاه ها11
واگذاري و تعیین تکلیف 110 

شرکت

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده، در سال 1393 می بایست (110) 

شرکت گروه (2) واگذار و یا تعیین تکلیف می شد. در این خصوص سهام 

8 شرکت گروه (2) به فروش رسیده؛ و سهام 42 شرکت نیز به منظوراصالح 

ساختار، انحالل یا انتقال به گروه (3)، تعیین تکلیف شده است.

واگذاري یا تعیین تکلیف 50 شرکت گروه (2) (45 درصد هدف دوازده ماهه)

  48/8 درصد هدف 

دوازده ماهه محقق 

شده است.

واگذاري کلیه بنگاه هاي گروه 

(2)

4



اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

12

شناسایی و معرفی شرکتهاي داراي پتانسیل 

جهت جذب توسط سرمایه گذاران خارجی و 

تمرکز بازاریابی بر آنها

301393/01/021393/12/30

در دوازده ماهه سال 1393 در راستاي بند مزبور اقدامات زیر انجام شده 

است:

-به منظور معرفی شرکتهاي مشمول واگذاري اقدامات گسترده اي جهت 

حضور سازمان در اولین نمایشگاه بین المللی «بورس، بانک، بیمه و 

خصوصی سازي» که در کیش برگزار گردید، صورت پذیرفت.

-اطالعات بسیاري از  شرکتهاي مشمول واگذاري در سال جاري 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.

13
شناسایی سرمایه گذاران بالقوه خارجی با 

کمک سازمان سرمایه گذاري
301393/01/011393/12/29

در دوازده ماهه سال 1393 در راستاي بند مزبور اقدامات زیر انجام شده 

است:

-متقاضیان بالقوه شناسایی و مشخصات مربوط به آنها در بانک اطالعاتی 

ثبت گردید.

- با توجه به تهیه بانک اطالعاتی سرمایه گذاران بالقوه خارجی، به محض 

وصول درخواست خرید سهام یک شرکت مشمول واگذاري، مشخصات 

درخواست کننده به فایل مزبور اضافه و در موعد تصویب واگذاري شرکت 

توسط مراجع ذیربط، از طرق مختلف به متقاضی اطالع رسانی صورت می 

گیرد.

14
 جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس 

داخلی؛ با کمک سازمان بورس
201393/01/011393/12/29

15
جذب سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در 

مزایده هاي فروش سهام
201393/01/011393/12/29

ارزش واگذاریهاي 

انجام یافته به خارجیها 

صفر درصد ارزش کل 

واگذاریها بوده است.

افزایش جذب سرمایه هاي 

خارجی براي خرید سهام 

شرکت هاي مشمول واگذاري

جذب ساالنه 5% ارزش 

واگذاریها از محل سرمایه 

هاي خارجی

در سال 1393 واگذاري به سرمایه گذاران خارجی به دالیلی ازجمله؛ وجود 

تحریم ها، عدم امکان حضور سرمایه گذاران خارجی،  رکود بازار سرمایه کشور، 

عدم ثبات شرایط و متغیرهاي اقتصادي کشور و ..، صورت نگرفت که از حیطه 

اختیارات سازمان خصوصی سازي خارج است.
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

16
واگذاري سهام بنگاه ها به 

صورت کنترلی
1001393/01/011393/12/29افزایش عرضه بلوکی بنگاه ها

واگذاري 20 شرکت به 

صورت کنترلی

با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده، در سال 1393 می بایست تعداد 

شرکتهاي واگذار شده بصورت کنترلی از 15 به 20 افزایش می یافت در 

این خصوص 16 شرکت به صورت کنترلی واگذار شده است.

درصد موفقیت در واگذاري کنترلی طی دوازده ماه= %80

واگذاري 16 شرکت 

به صورت کنترلی (80 

درصد هدف دوازده 

ماهه)

17
واگذاري سهام بنگاه ها به 

صورت خرد به عموم مردم
1001393/01/011393/12/29واگذاري سهام به صورت ترجیحی و تدریجی

واگذاري سهام ترجیحی و 

تدریجی به عموم مردم به 

میزان 5,000 میلیارد ریال

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

سال 1393 می بایست 5،000 میلیارد ریال به صورت ترجیحی و تدریجی 

واگذار شود. در این خصوص ارزش 653 میلیارد ریال به صورت تدریجی 

و ترجیحی واگذار شده است. دلیل عمده عرضه محدود به صورت 

تدریجی، عدم رونق بازار سرمایه طی دوازده ماهه سال 1393 بوده است که 

موجب گردید، علی رغم وجود پتانسیل بسیار باال براي عرضه شرکتها، این 

کار با محدودیت انجام پذیرد.

واگذاري 653 میلیارد 

ریال به صورت 

تدریجی و ترجیحی 

(13درصد هدف 

دوازده ماهه)
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

18

 

تهیه و پخش برنامه هاي رادیویی و 

تلویزیونی
601393/01/011393/12/29

تهیه و پخش  100 دقیقه 

برنامه رادیویی و تلویزیونی

هدف کمی این بند از برنامه در سال 1393، تهیه و پخش 100 دقیقه برنامه 

تلویزیونی می باشد. در این خصوص این سازمان، فیلم هایی از 25 شرکت مشمول 

واگذاري؛ و از هر شرکت حدود 22 دقیقه را به شرح ذیل به منظور معرفی و 

شناسایی شرکتهاي مشمول واگذاري تهیه نمود:

-تهیه تیزر 30 ثانیه اي جهت پخش از صدا و سیما

-تهیه مستند کوتاه 5 دقیقه اي جهت پخش براي تصمیم گیران و سیاستگزاران از 

جمله در جلسات هیأت واگذاري و در جلسات هیأت عامل سازمان خصوصی سازي

-تهیه مستند 15 دقیقه اي بلند جهت معرفی شرکتهاي قابل واگذاري به خریداران و 

متقاضیان

-مصاحبه اختصاصی در 35 مرحله با شبکه هاي مختلف صدا و سیما جمهوري 

اسالمی ایران  (رادیو و تلویزیون)

بنابراین با تهیه فیلم هایی از 25  شرکت مشمول واگذاري و از هریک 22 دقیقه؛ 

و مصاحبه هاي انجام شده،100 درصد عملکرد بند مزبور، محقق شد.

19

استفاده از فضاي مجازي و سایر رسانه ها، 

چاپ و انتشار کتاب، برگزاري همایش، 

نشست و مصاحبه اختصاصی

401393/01/011393/12/29
برگزاري 4 همایش، نشست 

و مصاحبه اختصاصی

در خصوص بند مزبور این سازمان در سال 1393، اقدامات زیر را انجام داده است:

-به منظور معرفی شرکتهاي مشمول واگذاري اقدامات گسترده اي جهت حضور 

سازمان در اولین نمایشگاه بین المللی «بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازي» که در 

کیش برگزار گردید.

-شرکت در ششمین نمایشگاه بین المللی فرصتهاي سرمایه گذاري در ایران، به 

منظور معرفی شرکتهاي مشمول واگذاري انجام گردید.

-برگزاري 19 نوبت مصاحبه اختصاصی در رسانه هاي مکتوب توسط معاون محترم 

وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازي و مدیران ارشد

-برگزاري 3 نوبت نشست مطبوعاتی، عمومی و رسانه اي توسط معاون محترم وزیر 

و رئیس کل سازمان خصوصی سازي 

-چاپ و انتشار 2 کتاب مرتبط با خصوصی سازي و فراهم شدن بستر تهیه و چاپ 2 

کتاب دیگر

                بنابراین 100 درصد هدف کمی تأمین گردید.

 ارتقاء دانش و فرهنگ 

خصوصی سازي

در دوازده ماهه سال 

1393، عملکرد بند 

مزبور 100 درصد 

محقق شد.
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

 تسهیل در واگذاریها20
افزایش سهم بخش اقساطی معامله براي 

کلیه معامالت انجام یافته
1001393/01/011393/12/29

رشد سهم بخش اقساطی 

معامله از 70 % به %80

در سال 1393 ارزشی معادل 36،076میلیارد ریال به صورت بلوکی واگذار 

شده که از این مبلغ، 28،689 میلیارد ریال معادل 80 درصد بصورت اقساطی 

واگذار شده است.

بنابراین 100% هدف (یعنی افزایش بخش اقساطی معامله به 80%)، محقق شده 

است.

    درصد تحقق هدف= %100

افزایش سهم بخش 

اقساطی معامله از 70 

درصد به 80 درصد 

(حدود 100 درصد 

هدف دوازده ماهه)
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

21

تشویق خریداران و ارائه تخفیف به آنها 

به صورت مشروط و در صورت ارتقاء 

بهره وري

501393/01/011393/12/29

در سال 1393، تشویق و اعطاي جوائز به خریداران، با توجه به گزارش اقدامات نظارتی ؛ و در 

چارچوب برگزاري همایش، در دستور کار این سازمان قرار داشت که مقدمات امر فراهم 

گردیده و برگزاري همایش در سه ماهه نخست سال 1394 پیگیري می شود.

در سال 1393 درخواست برخورداري از تخفیفات قانونی براي خریدار سهام شرکت «مخابرات 

ایران» در هیأت عامل بررسی و جهت تصویب به هیأت واگذاري ارائه شد.

بنابراین تقریباً 50 درصد هدف محقق شده است.

22

سنجش میزان رشد بهره وري بنگاه هاي 

واگذار شده به صورت مدیریتی و کنترلی در 

سه سال آخر بعد از واگذاري نسبت به سه 

سال قبل از واگذاري

501393/01/011393/12/29

در این راستا مواردي به شرح زیر ارائه می گردد:

-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. با توجه به این امر، در سال 

1393 پیشنهاد ارائه تخفیف به یک خریدار در هیأت عامل سازمان خصوصی سازي 

مطرح شده است.

-با استفاده از مدل ارزیابی بومی شده EFQM، نسبت به تهیه و تدوین چارچوبی 

مناسب جهت ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده بصورت کنترلی،اقدام گردیده 

و رتبه بندي 54 شرکت بر اساس 4  معیار (مالی و بورس، اقتصادي و بهره وري، 

اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرآیند و نوآوري)؛ و 26 زیر معیار صورت پذیرفته 

است. از 26 زیر معیار مورد بررسی تعداد 23 شاخص کمی و 3 شاخص کیفی  می 

باشند که بنا به درجه اهمیت آنها امتیازات مختلفی نیز در نظر گرفته شده است. 

بنابراین ارزیابی کلیه این شرکتها با استفاده از شاخصهاي بهره وري مالی و اشتغال 

(بیش از 20 شاخص) به انجام رسیده است. نتایج حاصله پیرامون معیار اقتصادي و 

بهره وري 54 شرکت نشان میدهد که بهره وري 36 شرکت افزایش یافته و در 18 

شرکت کاهش یافته است.

-بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، 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

بنابراین تقریباً 80 درصد هدف محقق شده است.

رشد 10 درصدي در میانگین 

شاخص بهره وري کل 

بنگاههاي واگذار شده به 

صورت مدیریتی و کنترلی

  65 درصد هدف 

دوازده   ماهه

 افزایش بهره وري بنگاه هاي 

واگذار شده
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

23

تهیه گزارشات کارشناسی و 

سیاستی براي شرکت هاي 

باقی مانده و ارائه به هیأت 

واگذاري

برگزاري جلسات مستمر با شرکت هاي 

مادرتخصصی و دستگاه هاي اجرایی مربوطه، 

جهت تعیین تکلیف شرکت ها و تهیه 

گزارشات مربوطه در این خصوص و ارائه به 

هیأت واگذاري

1001393/01/011393/12/29

تهیه 85 گزارش مربوط به 

شرکتهاي مشمول واگذاري 

و ارائه به هیأت واگذاري؛ و 

طرح مصوب هیات واگذاري 

(در صورت نیاز ارجاع به 

هیات دولت یا دیگر مراجع 

تصمیم گیري)

در دوازده ماهه سال 1393 طرح هاي ارائه شده به مراجع تصمیم گیري شامل موارد زیر می باشد:

-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.

-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. همچنین پیش نویس مذکور طی نامه شماره 93422 مورخ 

1393/06/08 وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی عنوان معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال و متعاقباً طی 

نامه شماره 4/51038/66270 مورخ 1393/06/12 دبیر محترم کمیسیون اقتصاد هیأت دولت جهت بررسی و 

اعالم نظر براي اعضاء کمیسیون مذکور ارسال شده است.

-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. 

عالوه بر موارد مذکور جهت تعیین تکلیف شرکتهاي قابل واگذاري با شرکتهاي مادر تخصصی و دستگاههاي 

اجرایی مربوطه، 7 جلسه  به شرح زیر تشکیل شده است:

- بررسی 53 شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر

-بررسی 23 شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاران خارجی ایران

-بررسی 35 شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي

- بررسی 9 شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

-بررسی 8 شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی

- بررسی 26 شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت نفت

- بررسی 15 شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت

بررسی هاي مذکور طی گزارشاتی جمعی و یا مجزاي مربوط به هر شرکت در دستور کار هیأت واگذاري 

قرار گرفته و یا خواهد گرفت. الزم به ذکر است نتایج برخی از گزارشات مذکور در قالب «تعیین موارد قابل 

واگذاري»، «خروج موقت یا دائمی از فرآیند واگذاري»، «انحالل یا ادغام شرکت» و «تصمیم به واگذاري و 

تعیین قیمت پایه» به شرح زیر قابل ارائه است:

- قیمت و شرایط واگذاري 65 شرکت توسط هیأت واگذاري تصویب شده است.

-انحالل 13 شرکت به تصویب هیأت واگذاري رسیده است.

-تحصیل 18 شرکت به تصویب هیأت واگذاري رسیده است.

بنابراین طی سال 1393 ، تعداد 4 طرح به مراجع تصمیم گیري ارائه شده ؛ وگزارشاتی 

جهت تعیین تکلیف حداقل 96 شرکت با یکی از ویژگیهاي مذکور به هیأت واگذاري ارائه 

شده است؛ که با توجه به هدف کمی سال 1393 (حداقل تهیه 85 گزارش)؛ درصد تحقق 

هدف 100 درصد می باشد.

100 درصد هدف 

کمی تأمین شده است.
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

24
 برگزاري منظم و مستمر 

جلسات هیأت واگذاري

پیگیري برگزاري جلسات هیأت واگذاري و 

انجام امور دبیرخانه اي این هیأت
1001393/01/011393/12/29

برگزاري 24 جلسه هیأت 

واگذاري

در سال 1393 می بایست تعداد 24 جلسه هیأت واگذاري تشکیل می شد در 

این خصوص 17 جلسه با حضور اعضاء هیأت واگذاري در محل وزارت 

امور اقتصادي و دارایی تشکیل گردید.

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.

نکته:مطابق ماده (1) دستورالعمل «نحوه تشکیل جلسات هیأت 

واگذاري» می بایست حداقل یک جلسه هیأت واگذاري در هر ماه 

تشکیل شود. با توجه به این امر، پیشنهاد اصالح شاخص ارزیابی بند 

مزبور در روزآمدسازي سند راهبردي ارائه خواهد شد.

 تعداد 17 جلسه تشکیل 

شده است. (70/83 

درصد هدف ساالنه)

25

افزایش انضباط بودجه اي از 

طریق تحقق اهداف درآمدي 

بودجه از محل منابع حاصل از 

واگذاري ها

دریافت و واریز مبالغ حاصل از واگذاریها به 

خزانه
1001393/01/011393/12/29

تحقق 100% تکلیف درآمدي 

بودجه از محل منابع حاصل 

از واگذاري ها

در دوازده ماهه سال 1393، ارزشی معادل 133،689میلیارد 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)؛ 73/8 درصد آن، به شرح زیر، محقق شده است.

-واریز منابع حاصل از واگذاریهاي سالهاي گذشته (درآمد عمومی)، 126،520 

میلیارد ریال موضوع ردیف درآمدي 310501 و درصد تحقق هدف 164% (هدف 

تعیین شده 77،000 میلیارد ریال)

-واریز منابع حاصل از واگذاریهاي سال 1393 (رد دیون) 7،169 میلیارد ریال به 

حساب 241 خزانه موضوع ردیف درآمدي 310502؛  و درصد تحقق هدف %7 

(هدف تعیین شده 104،000 میلیارد ریال)

      درصد موفقیت درتحقق اهداف بودجه طی دوازده ماه= %73/8

73/8 درصد از هدف 

تعیین شده براي سال 

1393، محقق شده 

است.
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

501393/01/011393/12/29واگذاري از طریق بورس و فرابورس
تحقق 58% واگذاري ها از 

طریق بورس و فرابورس

با توجه به هدف کمی تعیین شده مبنی بر تحقق 58% واگذاریها، از طریق 

بورس و فرابورس، در سال 1393 به منظور استفاده از شیوه هاي شفاف و 

رقابتی در واگذاریها و در راستاي واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و متعلق 

به دولت اقدامات زیر انجام یافته است:

- ارزش کل واگذاریها طی دوازده ماهه سال 1393، 47،738 میلیارد ریال

 - واگذاري 8 شرکت به ارزش 424 میلیارد ریال از طریق بورس

 -واگذاري 11 شرکت به ارزش 27،047 میلیارد ریال از طریق فرابورس

واگذاري 27،471  

میلیارد ریال از طریق 

بورس و فرابورس حدود 

60/8 درصد کل 

واگذاریها (100 درصد 

هدف 12 ماهه محقق 

شده است)

501393/01/011393/12/29واگذاري از طریق مزایده عمومی و مذاکره
تحقق 40% واگذاري ها از 

طریق مزایده

با توجه به هدف کمی تعیین شده مبنی بر تحقق 40% واگذاریها از طریق 

مزایده، به منظور استفاده از شیوه هاي شفاف و رقابتی در واگذاریها، در 

سال 1393 و در راستاي واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت 

اقدامات زیر انجام یافته است: 

- ارزش کل واگذاریها طی دوازده ماهه سال 1393، 47،738 میلیارد ریال

-واگذاري 1 شرکت به ارزش 1 میلیارد ریال از طریق مذاکره

-واگذاري دارایی و سهام 25 شرکت به ارزش 17،693میلیارد ریال از 

طریق غیر بورس (مزایده)

- واگذاري سهام 1 شرکت به ارزش 2،573 میلیارد ریال به روش انتقال 

مستقیم سهام بابت طرح توزیع سهام عدالت

نکته: با توجه به اینکه واگذاري از طریق مذاکره نیز دربرگیرنده فرآیندي 

کامالً شفاف است؛ این سازمان، این روش را نیز جزء روشهاي شفاف به 

حساب آورده است و صرفاً روشهاي انتقال مستقیم سهام بابت «طرح توزیع 

سهام عدالت» و «رد دیون دولت»، از این موضوع مستثنی گردیدند.

 واگذاري 27 شرکت 

به ارزش 18،693 

میلیارد ریال از طریق 

غیربورس معادل 41/2 

درصد کل واگذاریها 

(حدود 100 درصد 

هدف 12 ماهه محقق 

شده است)

26
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
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

27

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 یک تفاهم نامه1001393/01/011393/12/29

طی دوازده ماهه سال 1393 تفاهم نامه مشترك با سازمان ها و ارگان هایی از 

قبیل سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي 

اقتصادي و فنی ایران منعقد نشده است. ضرورت رسیدن به یک زبان 

مشترك براي دو طرف  و زمانبر بودن انعقاد تفاهم نامه مشترك از دالیل 

عمده آن بود. الزم به ذکر است بستر الزم براي انعقاد تفاهم نامه مشترك 

در سال 1394 فراهم شده است.

در دوازه ماهه سال 

1393 تفاهم نامه 

مشترك منعقد نشده 

است.

28
تکمیل سامانه جامع آماري 

سازمان خصوصی سازي

تکمیل اطالعات مورد نیاز سامانه جامع 

آماري سازمان
1001393/01/011393/12/29

تکمیل 70% 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 40 درصد در ابتداي 

سال 1393  به 70 درصد در پایان سال (30 درصد رشد)، الزم به ذکر است 

تا پایان سال 1393 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 30 درصد اطالعات مورد نیاز مربوط به کل سال 1393، در سامانه 

مزبور صورت گرفته است.

تکمیل اطالعات سامانه 

از 40 درصد به 70 

درصد 

(30 درصد رشد= 100 

درصد هدف ساالنه)

29

تأمین اطالعات واگذاري 

بنگاهها و سهام عدالت،  در 

سامانه یکپارچه اطالعات 

اقتصادي «وادا»

تکمیل سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادي 

«وادا»
1001393/01/011393/12/29

تکمیل 60% 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 20 درصد در ابتداي سال 1393  به 

60 درصد در پایان سال 1393 (40 درصد رشد)، اقدامات زیر انجام شده 

است:

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

-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 20 درصد به 60 

درصد (40 

درصد=100 درصد 

هدف دوازده ماهه)
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

30
پیاده سازي کامل بسته اجرایی نقشه راه 

اصالح نظام اداري (ضمیمه (ب))
501393/01/011393/12/29

 اجراي نقشه راه اصالح نظام 

اداري

گزارش عملکرد بند مزبور در دوازده ماهه سال 1393 در ضمیمه «ب» ارائه 

شده است.

100 درصد هدف 

کمی تأمین شده است.

31
پیاده سازي کامل بسته اجرایی نقشه راه 

دولت الکترونیک (ضمیمه (ج) )
501393/01/011393/12/29

اجراي نقشه راه دولت 

الکترونیک

گزارش عملکرد بند مزبور در دوازده ماهه سال 1393 در ضمیمه «ج» ارئه 

شده است.

100 درصد هدف 

کمی تأمین شده است.

بهبود امتیاز شاخص هاي 

عمومی ارزیابی عملکرد
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

101393/01/011393/12/29تبیین ساز و کارهاي بهتر جهت اجراي طرح

رشد 70% در تبیین 

ساز و کارهاي بهتر 

(پیشرفت تبیین ساز و 

کارها از 30% 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 با 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.

با توجه به این امر تبیین ساز و کارهاي بهتر جهت اجراي طرح، تقریباً از 30 

درصد در انتهاي سال 1392 به 95 درصد در پایان سال 1393 رسیده است.

رشد هدف «تبیین ساز 

و کارها» از30 درصد 

به 95  درصد (65 

درصد رشد، 92/86 

درصد هدف 12 ماهه)

401393/01/011393/12/29تکمیل فرآیند شناسایی مشمولین

رشد 16% در شناسایی 

مشمولین (شناسایی 

مشمولین از 

42,000,000 نفر به 

50,000,000 نفر 

برسد)

هدف کمی تعیین شده براي سال 1393، شناسایی 8 میلیون نفر از مشمولین 

جدید طرح توزیع سهام عدالت می باشد. در این خصوص تا پایان سال 

1393، تعداد ثبت نام شدگان شناسایی شده در شرکتهاي تعاونی شهرستانی 

48،858،931 نفر و تعداد سهامداران نهایی 46،287،203 نفر  گزارش شده 

است. بنابراین با توجه به اطالعات مذکور، تعداد 6،858،931 نفر از ثبت نام 

شدگان مشمولین طرح توزیع سهام عدالت درسال 1393 شناسایی شده اند.

با توجه به این امر، شناسائی مشمولین از 84 درصد در انتهاي سال 1392 به 98  

درصد در پایان سال 1393 رسیده است (معادل 14درصد رشد)

الزم به ذکر است اقدامات الزم در خصوص ثبت نام شدگان شناسایی نشده (%2 

باقیمانده) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1394 انجام خواهد شد.

رشد هدف شناسائی 

مشمولین از 84 درصد 

به 98 درصد (حدود 

14 درصد رشد، 98 

درصد هدف 12 ماهه)

32
تکمیل طرح توزیع سهام 

عدالت
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

تکمیل طرح توزیع سهام 

عدالت
201393/01/011393/12/29تکمیل ارزش پرتفوي سهام عدالت

رشد 5% در ارزش 

پرتفوي سهام عدالت 

(افزایش ارزش 

پرتفوي سهام عدالت 

از 444,000 میلیارد 

ریال به 466,200 

میلیارد ریال)

تا پایان سال 1392 درخصوص تعیین و تکمیل شرکت هاي واگذار شده در قالب 

طرح توزیع سهام عدالت، کل یا بخشی از سهام تعداد 60 شرکت (49 شرکت از60 

شرکت موجود در سبد سهام عدالت به صورت قطعی تعیین قیمت شده اند و 11 

شرکت در حال قیمت گذاري می باشند)، به ارزش برآوردي 428،725 میلیارد ریال 

به منظور بهر ه مندي حدود 50 میلیون از مشموالن سهام عدالت مشخص شده است. 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 جهت 

تخصیص به مشمولین طرح توزیع سهام عدالت مورد نیاز است.

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. عالوه بر این امر مطابق تصویب نامه مورخ 1393/12/26 

هیأت وزیران شرکتهاي پایانه هاي نفتی ایران، ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران و 

توزیع گاز ایران از پرتفوي اختصاص داده شده به سهام عدالت حذف و بخشی از 

شرکتهاي پاالیش نفت شازند اراك و ملی حفاري ایران جایگزین گردیدند. 

همچنین با توجه به نوسانات بازار  طی سالهاي 1392 و 1393؛ و برآورد ارزش سبد 

سهام اختصاص داده شده به طرح توزیع سهام عدالت ، ارزش سبد مذکور افزایش 

یافته است، به طوریکه پیش بینی می شود که ارزش پرتفوي سهام عدالت به 

620میلیارد ریال برسد و جهت تخصیص به مشمولین طرح توزیع سهام عدالت کافی 

بوده و همه مشمولین را پوشش دهد.

بنابراین با وجود موارد مذکور، رشد ارزش پرتفوي سهام عدالت چندان 

موضوعیت نداشته است.

رشد هدف تکمیل 

پرتفوي حدود 2/5 

درصد (معادل50 درصد 

هدف دوازده ماهه)

33

16



اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

تکمیل طرح توزیع سهام 

عدالت
301393/01/011393/12/29آزادسازي سهام عدالت

آزادسازي %3/33  

میزان سهام واگذار 

شده (افزایش سهام 

آزاد شده از صفر به 

15,000 میلیارد ریال)

به منظور اجراي این بند، ضمن برگزاري جلسات کارشناسی متعددي جهت 

دستیابی به یک الگوي مناسب، اقدامات الزم جهت پذیرش شرکت هاي 

سرمایه گذاري استانی در بورس در حال پیگیري بود که با توجه به ارائه 

الیحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصالح مواد (34) تا (38) قانون 

اجراي سیاستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی؛ و با عنایت به بستر سازي 

جهت ایجاد صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله (ETF)، بحث 

پذیرش شرکتهاي سرمایه گذاري استانی در بورس منتفی شد.

بنابراین به منظور آزادسازي سهام عدالت بستر الزم فراهم و  الیحه 

ساماندهی سهام عدالت براي طی مراحل تصویب به هیأت وزیران ارسال 

شده است. با وجود فراهم شدن شرایط الزم جهت آزادسازي سهام عدالت، 

تاکنون این امر محقق نشده است.

الزم به ذکر است مبلغ 127،740 میلیارد ریال تا پایان سال 1393 بابت اقساط 

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

دو دهک اول، تقریباً قابلیت آزادسازي  32 درصد از سهام واگذار شده 

بابت طرح توزیع سهام عدالت وجود دارد که آزادسازي آن منوط به 

تصویب الیحه ساماندهی سهام عدالت است.

فراهم شدن بستر 

آزادسازي حدود 0/67 

درصد سهام واگذار 

شده (معادل 20 درصد 

هدف دوازده ماهه)
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

34

اصالح اساسنامه سازمان خصوصی سازي با 

هدف تبدیل این سازمان به نهاد توانمندساز 

بخش خصوصی

501393/01/011393/12/29

 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.

اساسنامه سازمان 

خصوصی سازي اصالح 

 شده ولی تصویب 

نگردیده است.

درصد تحقق 

هدف=%80

35

وجود طرح مشخص (تهیه پیش نویس)  

تقویت و تسهیل خصوصی سازي و تحقق 

واقعی آن؛ و ارائه به هیأت وزیران

401393/01/011393/12/29

تهیه پیش نویس طرح 

«تقویت و تسهیل 

خصوصی سازي و تحقق 

واقعی آن»

 

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. همچنین پیش نویس مذکور طی نامه شماره 93422 

مورخ 1393/06/08 وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی عنوان معاون اول محترم 

رئیس جمهور ارسال و متعاقباً طی نامه شماره 4/51038/66270 مورخ 1393/06/12 

دبیر محترم کمیسیون اقتصاد هیأت دولت جهت بررسی و اعالم نظر براي اعضاء 

کمیسیون مذکور ارسال گردید.

یک پیش نویس تهیه 

شده است.

درصد تحقق 

هدف=%100

36

ارائه گزارش در برگیرنده راهکارهاي الزم به 

منظور توانمندسازي بخش خصوصی و 

تعاونی؛ به هیأت وزیران

101393/01/011393/12/29

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 طی سال 1393 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 

طی سال 1393 

موضوعیت ندارد.

درصد تحقق هدف=%0

توانمندسازي بخش خصوصی 

و تعاونی
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

37

برگزاري همایش سراسري با حضور تمام 

مدیران ارشد و کارکنان کلیدي سازمان 

خصوصی سازي با محوریت سند راهبردي با 

حضور نماینده دبیرخانه سما

2093/7/1593/12/29_

در سال 1393، ضمن اینکه دو دوره آموزشی پیرامون سند راهبردي براي 

کارکنان این سازمان برگزار شده است، 3 جلسه نیز با محوریت سند 

راهبردي در سالن اجتماعات سازمان خصوصی سازي و با حضور اعضاء 

هیأت عامل و مدیران سازمان برگزار گردیده است.

درصد تحقق 

هدف=%80

38

ایجاد یک بخش مرتبط با مدیریت راهبردي 

در وب سایت سازمان خصوصی سازي 

(لینک در صفحه اول وب سایت)

2093/7/1593/9/15
ایجاد بخش مورد نظر در وب 

سایت سازمان

در سال 1393 در خصوص تکمیل 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

دستیابی به اهداف بسته 

مفاهمه سند راهبردي سازمان 

خصوصی سازي

19



اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

39

برگزاري مصاحبه خبري در مورد سند 

راهبردي با یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار 

و معتبر یا خبرگزاري هاي برتر

2093/7/1593/12/29_
در مصاحبه هاي  خبري (اختصاصی و عمومی) که با رسانه هاي سراسري 

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

درصد تحقق 

هدف=%50

40
اجراي پیمایش سنجش آگاهی، عالقه مندي 

و باور به سند راهبردي
2093/10/1593/12/29_

در سال 1393 یک فرم نظر خواهی و نیاز سنجی تهیه شده که با توجه به 

موضوعات مرتبط با سند راهبردي توزیع شد. لذا با توجه به حجم انجام کار 

در سال قرار است نتایج حاصل از ارزیابی در سال 1394 ارائه شود.

درصد تحقق 

هدف=%40

41

درج دست کم یک مطلب در مورد مدیریت 

راهبردي مرکز مسوولیت در هر شماره 

نشریه داخلی/ خبرنامه داخلی

2093/7/1593/12/29_

در سال 1393 خبر درج شده  در زیرپورتال سامانه مدیریت استراتژیک 

(سما)، در خصوص عملکرد سازمان با عنوان «سازمان خصوصی سازي 

پیشتاز نهادینه سازي مدیریت راهبردي وزارت اقتصاد»، در وب سایت 

اینترنتی سازمان به آدرس (IPO)  و شبکه اطالع رسانی داخلی سازمان  

(اینترانت) درج گردید. همچنین طی دوره مورد بررسی خبر مربوط به 

فراخوان وزارت امور اقتصادي و دارائی در زمینه ارائه پیشنهادات در 

خصوص محتواي سند راهبردي وزارت متبوع در وب سایت اینترنتی 

سازمان خصوصی سازي درج شده است. 

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

شده است که در صورت کسب مجوزهاي الزم، موضوعات مرتبط با سند 

راهبردي سازمان خصوصی سازي چاپ شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار 

خواهد گرفت. الزم به ذکر است در نشریات و روزنامه هاي کثیر االنتشار، 

در خصوص اولویتهاي هفتگانه وزارت متبوع و اهداف سند راهبردي این 

سازمان مطالبی به چاپ رسیده است.

درصد تحقق 

هدف=%100

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
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

42

برگزاري جلسات سه ماهانه با حضور و 

محوریت مدیریت ارشد براي ارزیابی 

عملکرد بر اساس سند راهبردي

1593/7/1593/12/29_

در 12 ماهه سال 1393 جلسات متعددي با حضور اعضاء محترم هیأت عامل و مدیران ارشد این 

سازمان برگزار شده و  ارزیابی عملکرد بر اساس سند راهبردي بطور مستمر انجام شده است. الزم 

به ذکر است طی دوره مورد بررسی در جلسه شوراي مدیران که به ریاست معاون محترم وزیر در 

هر 45 روز برگزار گردید، بطور مستمر مواردي از جمله بحث و بررسی در خصوص سند 

راهبردي این سازمان و نقاط قوت و ضعف آن و ...؛ نیز مطرح می گردد.

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.

100 درصد هدف 

کمی در دوازده ماهه 

سال 1393 تأمین شده 

است.

43

جاري سازي سند راهبردي در سراسر 

سازمان (تخصیص اهداف و اقدامات 

راهبردي به واحدهاي سازمانی مشخص 

(ترجمه سند راهبردي به عملیاتی))

3093/7/1593/12/29_

سند مزبور با توجه به شرح وظایف واحدهاي سازمان خصوصی سازي تفکیک شده و پیگیري 

هاي الزم در خصوص تحقق اهداف و اقدامات آن صورت می گیرد؛ عالوه بر این امر در سال 

1393  اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

0مفاد سند مزبور در قالب فلوچارت تهیه شده و به صورت استند در سالن اصلی سازمان خصوصی 

سازي نصب شده است. 

0تکالیف سند راهبردي سازمان خصوصی سازي و گزارشات عملکرد مربوط به آن در وب 

سایت رسمی این سازمان و شبکه اطالع رسانی داخلی این سازمان (اینترانت) درج شده است.

0کتاب الکترونیکی« نظام مدیریت استراتژیک» از سوي سامانه مدیریت استراتژیک وزارت 

اقتصاد منتشر شده است و جهت دانلود و اطالع رسانی در اینترانت سازمان قرار داده شده است.

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

عنوان «رئیس شوراي مدیریت راهبردي» ایجاد و فعال گردید.

0 کالس آموزشی با عنوان «آشنایی با برنامه خصوصی سازي» در 6 ساعت با موضوعیت تبیین و 

جاري سازي سند مزبور و بحث و تبادل نظر در خصوص نقاط ضعف با حضور مدیران ارشد و 

کارشناسان این سازمان برگزار گردید.

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

مورخ 1393/12/13، گزارش عملکرد 9 ماهه سال 1393 سازمان مبنی بر اقدامات انجام یافته در 

خصوص سند راهبردي به همراه نقاط و قوت و ضعف عملکرد مورد بررسی قرار گرفت و 

پیشنهادات الزم جهت رفع ضعفها و  تحقق اهداف سند مزبور از طرف رئیس کل سازمان و سایر 

اعضاء هیأت عامل مطرح گردید.

100 درصد هدف 

کمی  در دوازده ماهه 

سال 1393 تأمین شده 

است.

دستیابی به اهداف بسته 

نهادینه سازي مدیریت 

راهبردي
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

44
طراحی و اجراي اتصال پاداش به عملکرد 

مبتنی بر سند راهبردي
2093/7/1593/12/29_

در سال 1393 اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

-«کمیته رفاهی» تشکیل گردیده و  آیین نامه رفاهی مورد بازنگري قرار 

گرفته است.

-پرداخت پاداش به همکاران منوط به بهره وري و دستیابی به اهداف 

سازمان شده است.

- هرگونه پاداش با رعایت احکام قانونی و با تصویب هیأت عامل سازمان 

خصوصی سازي، در سقف بودجه مصوب پرداخت شده است.

دستور العمل نحوه پرداخت پاداش مصوب شده است.

درصد تحقق 

هدف=%60

45
طراحی سازوکار اتصال تامین منابع مالی 

(تخصیص بودجه) به مفاد سند راهبردي
1593/1/1593/12/29_

در  سال 1393 در راستاي اجراي ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه 

موضوع استقرار بودجه ریزي عملیاتی در سازمان، اقدامات زیر انجام شده 

است:

-تشکیل کارگروه اجراي بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد و اقدامات

-برگزاري اولین جلسه کارگروه و انجام اقدامات الزم در خصوص اجراي 

بودجه ریزي عملیاتی

الزم به ذکر است پیشنهاد برگزاري دو دوره آموزشی تحت عنوان «بودجه 

ریزي عملیاتی» و «هزینه یابی بر مبناي فعالیت» مطرح شده بود که بر اساس 

نظر کمیته آموزش این سازمان حذف گردید.

درصد تحقق 

هدف=%30

46

تعیین نماینده ویژه معاون وزیر و رئیس کل 

سازمان خصوصی سازي در حوزه مدیریت 

راهبردي

تعیین نماینده593/7/1593/8/30

طی دوره مورد بررسی، جناب آقاي خانی عضو هیأت عامل و معاون برنامه 

ریزي، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازي به عنوان 

نماینده ویژه معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازي در حوزه 

مدیریت راهبردي انتخاب شده اند.

درصد تحقق 

هدف=%100

دستیابی به اهداف بسته 

نهادینه سازي مدیریت 

راهبردي
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان آغاز

زمان 

پایان
اقدامات انجام یافته در دوازده ماهه سال 1393خروجی مورد انتظار

خروجی ناشی از عملکرد 

دوازده ماهه

عملکرد دوازده ماهه سال 1393 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

47

ایجاد و فعال سازي شوراي مدیریت 

راهبردي 

(با هدف روزآمدسازي و جاري سازي سند 

راهبردي و نهادینه سازي مدیریت 

استراتژیک)

593/7/1593/8/30
ایجاد شوراي مدیریت 

راهبردي

طی دوره مورد بررسی «شوراي مدیریت راهبردي» با ریاست معاون وزیر و 

رئیس کل سازمان خصوصی سازي به عنوان «رئیس شوراي مدیریت 

راهبردي» ایجاد و فعال گردید. با عنایت به تشکیل "شوراي مدیریت 

راهبردي سازمان خصوصی سازي" در راستاي تحقق هدف راهبردي 

نهادینه سازي مدیریت استراتژیک در سازمان، به موجب احکامی 9  "عضو 

شوراي" یاد شده منصوب شدند.

شوراي مدیریت راهبردي در سال 1393 ایجاد شده است.

درصد تحقق 

هدف=%100 

ره اندازي نظام پیشنهادها1593/7/1593/12/29اجراي نظام پیشنهادهاي راهبردي48

با توجه به اینکه اجراي نظام پیشنهادات در سازمان نقاط مثبتی از جمله افزایش 

بهره وري، پیدا کردن راه کارهاي مناسب براي انجام امور مختلف، سهیم کردن 

همکاران در کارهاي اجرایی و تصمیم گیري، تعامل سازنده و دوجانبه همکاران با 

مدیران سازمان، ایجاد انگیزش میان همکاران و در ادامه مزایایی چون پرداخت 

پاداش به پیشنهادات سازنده و اجرایی را در پی دارد، لذا پس از بررسی هاي مختلف 

که در سال 1393 صورت گرفت نظام پیشنهادات در سازمان مجددا راه اندازي شد.

الزم به ذکر است طی دوره مورد بررسی 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. 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

دستیابی به اهداف بسته 

نهادینه سازي مدیریت 

راهبردي

23


