
خروجی مملوس یا اقالم قابل تحویلبرآورد هزینهزمان پایانزمان آغازضریب وزنیاقدام راهبرديهدف کمی راهبرديکد

1
عدم فروش و یا انتقال مستقیم سهام به نهادهاي عمومی غیردولتی و سایر ارگانهاي 

وابسته به دولت
50

2
تشویق بخش خصوصی و ارائه پیشنهادات الزم جهت تصویب، به منظور حضور گسترده تر 

این بخش در واگذاري ها
50

3
افزایش موفقیت در عرضه هاي انجام 

یافته
افزایش موفقیت در عرضه هاي انجام یافته به 32%-1001393/01/011393/12/29توسعه بازاریابی

اصالح ساختار 7 شرکت350 میلیارد ریال201393/01/011393/12/29اصالح ساختار و آماده سازي بنگاه ها4

قیمت گذاري و تعیین تکلیف 60 شرکت25 میلیارد ریال301393/01/011393/12/29قیمت گذاري بنگاه ها5

واگذاري و تعیین تکلیف 60 شرکت19 میلیارد ریال501393/01/021393/12/30واگذاري بنگاه ها6

اصالح ساختار 3 شرکت150 میلیارد ریال201393/01/011393/12/29اصالح ساختار و آماده سازي بنگاه ها7

قیمت گذاري و تعیین تکلیف 110 شرکت30 میلیارد ریال301393/01/011393/12/29قیمت گذاري بنگاه ها8

واگذاري و تعیین تکلیف 110 شرکت30 میلیارد ریال501393/01/021393/12/30واگذاري بنگاه ها9

10
شناسایی سرمایه گذاران بالقوه خارجی و سایر سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور 

با کمک سازمان سرمایه گذاري
401393/01/011393/12/29-

-301393/01/011393/12/29 جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس داخلی؛ با کمک سازمان بورس11

-301393/01/011393/12/29جذب سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در مزایده هاي فروش سهام12

13
واگذاري سهام بنگاه ها به صورت 

کنترلی به سرمایه گذاران استراتژیک
واگذاري 20 شرکت به صورت کنترلی-1001393/01/011393/12/29افزایش عرضه بلوکی بنگاه ها

واگذاري 5% ارزش واگذاریها به خارجی ها

 اقدامات راهبردي سازمان خصوصی سازي در سال 1393 

رشد سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها به %23- 1393/12/29
افزایش سهم بخش خصوص واقعی 

از واگذاریها
1393/01/01

واگذاري کلیه بنگاه هاي گروه (1) 

واگذاري کلیه بنگاه هاي گروه (2)

افزایش جذب سرمایه هاي خارجی 

براي خرید سهام شرکت هاي مشمول 

واگذاري
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14
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

15
انجام اقدام الزم توسط سازمان بورس جهت فراهم شدن بستر ورود شرکتها به بازارهاي 

مالی منطقه اي و بین المللی
50

50عرضه شرکتها در بازارهاي مالی منطقه اي و بین المللی16

17
 افزایش بهره وري بنگاه هاي واگذار 

شده

سنجش میزان رشد بهره وري بنگاه هاي واگذار شده به صورت مدیریتی و کنترلی در سه 

سال بعد از واگذاري نسبت به سه سال قبل از واگذاري
1001393/01/011393/12/29-

رشد 10 درصدي در میانگین شاخص بهره وري کل 

بنگاههاي واگذار شده به صورت مدیریتی و کنترلی

18

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
601393/01/011393/12/29-

تهیه 85 گزارش مربوط به شرکت هاي مشمول واگذاري، و 

ارائه به هیأت واگذاري

19

تهیه گزارشات کارشناسی و سیاستی 

براي شرکت هاي باقی مانده و ارائه به 

هیأت واگذاري

تهیه پیش نویس سازوکار ضمانت اجراي موضوع ماده 6 قانون اصل 44 (رعایت سهم  

بازار)
401393/01/011393/12/29

طرح مصوب هیات عالی واگذاري (در صورت نیاز ارجاع به 

هیات دولت یا دیگر مراجع تصمیم گیري)

20
 برگزاري منظم و مستمر جلسات 

هیأت واگذاري
برگزاري 24 جلسه هیأت واگذاري-1001393/01/011393/12/29پیگیري برگزاري جلسات هیأت واگذاري و انجام امور دبیرخانه اي این هیأت

21

 تهیه پیش نویس مصوبه توسعه 

توانمندیهاي بخش خصوصی و 

تعاونی، و ارائه به هیأت وزیران

تهیه پیشنهادات کاربردي در راستاي توسعه توانمندي هاي بخش خصوصی در قالب پیش 

نویس و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب
تهیه حداقل یک پیش نویس-1001393/01/011393/12/29

22

 تهیه پیش نویس نحوه تسهیل 

دستیابی به توسعه مشارکت عمومی 

در واگذاریها، و ارائه به هیأت وزیران

تهیه پیشنهادات الزم جهت تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در قالب پیش 

نویس و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب
تهیه حداقل یک پیش نویس-1001393/01/011393/12/29

تحقق 58% واگذاري ها از طریق بورس و فرابورس-601393/01/011393/12/29واگذاري از طریق بورس و فرابورس23
افزایش استفاده از شیوه هاي شفاف و 

رقابتی در واگذاري ها

عرضه 2 شرکت در بازارهاي موضوع این بند
آغاز و افزایش عرضه سهام در 

بازارهاي مالی منطقه اي و بین المللی
1393/01/011393/12/29-
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تحقق 40% واگذاري ها از طریق مزایده-401393/01/011393/12/29واگذاري از طریق مزایده عمومی24

25

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 نامه-1001393/01/011393/12/29

26
تکمیل سامانه جامع آماري سازمان 

خصوصی سازي
-1001393/01/011393/12/29تکمیل اطالعات مورد نیاز سامانه جامع آماري سازمان

تکمیل 70% اطالعات مورد نیاز سامانه جامع آماري 

سازمان خصوصی سازي

27

تأمین اطالعات واگذاري بنگاهها و 

سهام عدالت،  در سامانه یکپارچه 

اطالعات اقتصادي «وادا»

-1001393/01/011393/12/29تکمیل اطالعات مورد نیاز سامانه جامع آماري سازمان
تکمیل 60% اطالعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اطالعات 

اقتصادي «وادا»

28
پیشرفت پروژه مهندسی مجدد و باز 

سازماندهی سازمان خصوصی سازي
-1001393/01/011393/8/30 اجراي طرح پژوهشی ارزیابی عملکرد آسیب شناسی واگذاري ها و ارائه راهکار

29
پیشرفت پروژه مهندسی مجدد و باز 

سازماندهی سازمان خصوصی سازي
-1001393/01/011393/12/29اصالح و بازنگري تشکیالت سازمان خصوصی سازي و تکمیل پروژه

 اصالح کامل تشکیالت سازمان خصوصی سازي و تکمیل 

پروژه طی سال 1393

30
 ارتقاء دانش و فرهنگ خصوصی 

سازي
ساخت و پخش  100 دقیقه برنامه تلویزیونی 1001393/01/011393/12/29ساخت و پخش برنامه هاي تلویزیونی جذاب جهت ترویج خصوصی سازي

-331393/01/011393/12/29فروش سهام جدید (در همان سال) و واریز منابع نقدي به حساب خزانه31

رقابتی در واگذاري ها
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32
دریافت اقساط سررسید شده و معوق واگذاري هاي انجام یافته و واریز منابع حاصل به 

حساب خزانه
331393/01/011393/12/29-

-331393/01/011393/12/29 دریافت اقساط سررسید شده و معوق سهام عدالت و واریز منابع حاصل به خزانه33

101393/01/011393/12/29تبیین ساز و کارهاي بهتر جهت اجراي طرح34
رشد 70% در تبیین ساز و کارهاي بهتر (پیشرفت تبیین 

ساز و کارها از 30% به %100)

401393/01/011393/12/29تکمیل فرآیند شناسایی مشمولین35
رشد 16% در شناسایی مشمولین (شناسایی مشمولین از 

42,000,000 نفر به 50,000,000 نفر برسد)

201393/01/011393/12/29تکمیل ارزش پرتفوي سهام عدالت36

رشد 5% در ارزش پرتفوي سهام عدالت (افزایش ارزش 

پرتفوي سهام عدالت از 444,000 میلیارد ریال به 

466,200 میلیارد ریال)

301393/01/011393/12/29آزادسازي سهام عدالت37
آزادسازي 3/33%  میزان سهام واگذار شده (افزایش 

سهام آزاد شده از صفر به 15,000 میلیارد ریال)

38
تحقق هدف واگذاري طرحهاي نیمه 

تمام؛ بر اساس تکلیف قانون بودجه
اتمام واگذاري طرحهاي نیمه تمام-501393/01/011393/12/29 واگذاري طرحهاي نیمه تمام

39

توقف واگذاري به دستگاههاي دولتی و 

نهادهاي عمومی غیر دولتی، بابت رد 

دیون دولت

-501393/01/011393/12/29عدم انتقال مستقیم سهام (حتی یک سهم) به نهادهاي عمومی غیردولتی

عرضه و واگذاري سهام به بخش خصوصی و غیردولتی و 

ممانعت از انتقال سهام به دستگاههاي دولتی بابت رد 

دیون

درج لینک مورد نظر در سایت سازمان-1001393/01/011393/12/29 درج لینک ساب پرتال سما وزارت خانه در سایت سازمان یا مرکز مسئولیت متبوع40

تحقق 100% تکلیف درآمدي بودجه از محل منابع حاصل از 

واگذاري ها

تکمیل طرح توزیع سهام عدالت

20 میلیارد ریال

20 میلیارد ریال

تکمیل طرح توزیع سهام عدالت

تحقق اهداف درآمدي بودجه از محل 

منابع حاصل از واگذاري
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41
 ایجاد یک بخش مرتبط با مدیریت راهبردي مرکز مسئولیت در وبسایت مرکز مسئولیت 

متبوع (شامل اهداف و اقدامات راهبردي مصوب مرکز مسئولیت)
ایجاد بخش مورد نظر در وب سایت سازمان-1001393/01/011393/12/29

-1001393/01/011393/12/29 طراحی و اجراي نظام مدیریت پاداش مرتبط با اهداف کمی راهبردي42

-1001393/01/011393/12/29 طراحی و اجراي بودجه ریزي مرتبط با اهداف کمی و اقدامات راهبردي43

44
 اطالع رسانی اولویت راهبردي وزارت و اهداف کمی واحد متبوع در سالن اصلی سازمان و 

ورودي سازمان
تهیه تابلو در این زمینه و درج در سالن اصلی سازمان-1001393/01/011393/12/29

اقدام راهبردي مستقل


