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در سه ماهه نخست سال 1395 در خصوص بند مزبور اقدامات زیر انجام شده 

است:

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

در واگذاریها»، براي شرکت هاي «پرورش کرم ابریشم ایران»، «توسعه خدمات 

بازرگانی نورد ایران»، «آلومیناي ایران» و «پاالیش نفت کرمانشاه»، به تصویب 

هیأت عامل سازمان خصوصی سازي رسیده  و در آگهی عرضه شرکتهاي 

مذکور، درج گردیده است.

-طی دوره مورد بررسی، مقدمات اجراي ماده (9) دستورالعمل «نحوه اعمال 

مشوقهاي 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 فراهم شده است.

الزم به ذکر است بر اساس ماده 7 دستور العمل نحوه اعمال مشوق هاي مالی و 

غیر مالی، به خریداران سهام شرکتهاي کنترلی واگذار شده هنگامی مشوقها 

اعطا می گردد که خریدار تقاضاي کتبی خود را جهت استفاده از تسهیالت به 

این سازمان ارسال و سپس به پیشنهاد این سازمان در هیات واگذاري مطرح و 

تصویب شده باشند. در سالجاري تاکنون درخواستی از سوي خریداران جهت 

استفاده از تسهیالت مذکور دریافت نگردیده است.

با توجه به اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1395، واگذاري سهام 

شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت به ارزش 1،799 میلیارد ریال تماماً به صورت 

رقابتی و از طریق عرضه عمومی انجام شده است و اقدامات زیر صورت پذیرفته 

است: 

- واگذاري 6  شرکت به ارزش 1،735 میلیارد ریال از طریق بورس

- واگذاري 2  شرکت به ارزش 64 میلیارد ریال از طریق فرابورس

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

سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها طی این دوره 100 درصد بوده است.

 عملکرد سه ماهه نخست سال 1395 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

افزایش سهم بخش 

خصوصی واقعی از واگذاریها

رشد سهم بخش خصوصی 

واقعی از واگذاریها به %43

در سه ماهه نخست سال 

جاري، سهام 8 بنگاه با 

ارزشی معادل 1،799 

میلیارد ریال از طریق 

بورس و فرابورس واگذار 

گردیده است که این 

واگذاري تماماً به صورت 

رقابتی و از طریق عرضه 

عمومی انجام شده است و 

سهم بخش خصوصی واقعی 

از واگذاریها تا پایان 

خرداد ماه 100 درصد 

بوده است.

درصد تحقق هدف=%232
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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

401395/01/011395/12/29

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، رفع مشکالت موجود در بخشهاي اقتصادي کشور، میزان همکاري شرکتهاي مادر 

تخصصی در فرآیند آماده سازي و عرضه سهام بنگاهها و کیفیت سبد سهام باقیمانده دولت (زیاندهی مستمر، تورم 

نیروي کار، قدمت تکنولوژي و بدهی فراوان)، می باشد که از حیطه اختیارات سازمان خصوصی سازي خارج است؛ 

الزم به ذکر است در سه ماهه نخست سال 1395به 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.

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

تهیه گردید تا در اختیار متقاضیان خرید قرار گیرد.

-دسته بندي شرکتهاي مشمول واگذاري به تفکیک صنعت و استان و درج آنها در سایت فارسی.

-درج آگهی شرکتها در سایت فارسی و ترجمه و درج آنها در سایت انگلیسی.

- تشکیل کارگروه تخصصی جذب سرمایه هاي خارجی در خصوصی سازي در محل سازمان سرمایه گذاري و 

کمکهاي اقتصادي و فنی ایران.

الزم به ذکر است در راستاي افزایش موفقیت در عرضه ها طبق مصوبه شماره 23521 مورخ 1394/11/19هیأت 

عامل سازمان خصوصی سازي «شیوه نامه نحوه انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات بازاریابی» به همراه «نمونه قرارداد 

بازاریابی فروش سهام بنگاههاي مشمول واگذاري و موافقتنامه شرکت در مزایده سهام/ بنگاه منضم به آن» مورد 

تصویب قرار گرفته است؛ که امید است نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.

تا پایان خرداد ماه سال 1395، سهام 15 بنگاه عرضه گردیده است که عرضه سهام «شرکت حمل و نقل بین المللی 

خلیج فارس»؛ و عرضه سهام 6 بنگاه جزء سهام اصالتی باقیمانده سازمان خصوصی سازي، موفقیت آمیز بوده است.

4

افزایش فروش از طریق اجراي دستورالعمل 

«استفاده از خدمات بانکها و شرکتهاي 

تأمین سرمایه و سرمایه گذاري جهت تعهد 

پذیره نویسی»

401395/01/011395/12/29

درخصوص بند مزبور الزم به ذکر است:

-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 و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در دستور جلسات آتی هیأت عامل سازمان 

خصوصی سازي قرار خواهد گرفت.

- با توجه به اینکه طی دوره مورد گزارش سهام هیچ شرکت براي عرضه اولیه از طریق بورس مصوب نشده است لذا از خدمات بانک 

ها و شرکت هاي تأمین سرمایه و سرمایه گذاري براي تعهد سرمایه پذیره نویسی با تعهد خرید سهام استفاده نشده است. 

-تعهد خرید سهام تنها در زمان عرضه اولیه و صرفاً در صورتی که بخشی از سهام به فروش نرسد مصداق می یابد که بدلیل عدم عرضه 

اولیه در سه ماهه نخست سال 1395 ، این امر رخ نداده است.

الزم به ذکر است طی قرارداد بازاریابی منعقده با شرکت تأمین سرمایه نوین، براي فروش سهام «شرکت خدمات حمایتی کشاورزي از 

خدمات بازاریابی» استفاده شده است.

5

تبیین و تعیین دالیل مربوط به عدم موفقیت 

در عرضه ها و ارائه گزارش مستمر به هیأت 

واگذاري در این خصوص

201395/01/011395/12/29

جمع آوري اطالعات الزم به منظور گزارش جامع با عنوان تبیین و تعیین دالیل مربوط به عدم موفقیت 

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

افزایش موفقیت در عرضه 

هاي انجام یافته

افزایش موفقیت در عرضه 

هاي انجام یافته به %42

تحقق هدف مزبور ارتباط 

مستقیمی با تعداد شرکت 

هاي مصوب هیأت واگذاري 

و شرایط بازار و مرغوبیت 

شرکت هاي عرضه شده 

دارد.

تا پایان خرداد ماه سال 

1395، سهام 15 بنگاه 

عرضه گردیده است که 

عرضه سهام «شرکت حمل 

و نقل بین المللی خلیج 

فارس»؛ و عرضه سهام 6 

بنگاه جزء سهام اصالتی 

باقیمانده سازمان 

خصوصی سازي، موفقیت 

آمیز بوده است.

  تعداد عرضه هاي موفقیت 

آمیز تا پایان خرداد 

ماه=7

 میزان موفقیت در عرضه 

ها=%46/746/7

درصد تحقق هدف= %112
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 عملکرد سه ماهه نخست سال 1395 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

201395/01/011395/12/29اصالح ساختار و آماده سازي بنگاه ها6
اصالح ساختار و آماده سازي 

7 شرکت

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 هماهنگی به منظور اصالح ساختار بنگاهها فرآیندي زمانبر 

است، احتمال اصالح ساختار بنگاهها در ماههاي آتی بیشتر است.

_

301395/01/011395/12/29قیمت گذاري بنگاه ها7
قیمت گذاري و تعیین تکلیف 

93 شرکت

با توجه به هدف کمی و تکلیف واگذاري در نظر گرفته شده براي کل سال و مطابق 

برنامه ریزي صورت گرفته، تا پایان خرداد ماه سال 1395 می بایست حداقل (23) بنگاه 

گروه (1) آماده سازي و تعیین تکلیف می شد. در این خصوص:

-قیمت و شرایط واگذاري شرکت «پتروشیمی دهلران سپهر» به تصویب هیأت واگذاري 

رسیده است.

-قیمت و شرایط واگذاري شرکت «فرآوري مواد پروتئینی یزد» متعلق به ردیف تکلیف 

"کلیه اموال و دارائیهاي مربوط به فعالیتهاي غیرحاکمیتی و همچنین بنگاههاي زیر 

مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام کشور" زیر مجموعه «وزارت جهاد کشاورزي» به 

تصویب هیأت واگذاري رسیده است.

-انحالل 2 بنگاه «گسترش مواد پیشرفته» و «تولید و بسته بندي فرآورده هاي گوشتی 

کشور- زیاران» به تصویب هیأت واگذاري رسیده است.

تعداد بنگاههاي آماده سازي و تعیین تکلیف شده  گروه (1) تا پایان خرداد ماه=4

درصد تحقق 

هدف=%17/4

501395/01/011395/12/29واگذاري بنگاه ها8
واگذاري و تعیین تکلیف 93 

شرکت

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

می بایست حداقل (23) بنگاه گروه (1) واگذار و یا تعیین تکلیف می شد. در این 

خصوص:

-انحالل 2 بنگاه «گسترش مواد پیشرفته» و «تولید و بسته بندي فرآورده هاي گوشتی 

کشور- زیاران» به تصویب هیأت واگذاري رسیده است.

-بنگاه «حمل و نقل بین المللی خلیج فارس» به فروش رسیده است.

-سهام 6 شرکت «بافت آزادي»، «صنعتی جنرال»،«مشعل سازي ایران»، «پاتله»، «تولیدي 

مرتب» و «بنیان دیزل» (شرکتهاي مزبور جزء سهام اصالتی باقیمانده سازمان خصوصی 

سازي می باشند)، واگذار شده است (واگذاري آنها متناسب با یک ردیف تکلیف می 

باشد).

-با توجه به مجوز واگذاري سهام خرد زیر 5% شناسایی شده متعلق به بنگاههاي واگذار 

شده در سالهاي قبل، سهام شرکت «پتروشیمی شیراز» واگذار شده است.

تعداد بنگاههاي تعیین تکلیف و واگذار شده  گروه (1) تا پایان خرداد ماه=4

درصد تحقق 

هدف=%17/4

واگذاري کلیه بنگاه هاي گروه 

(1)
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201395/01/011395/12/29اصالح ساختار و آماده سازي بنگاه ها9
اصالح ساختار و آماده سازي 

3 شرکت

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  هماهنگی به منظور اصالح ساختار بنگاهها فرآیندي زمانبر 

است، احتمال اصالح ساختار بنگاهها در ماههاي آتی بیشتر است.

_

301395/01/011395/12/29قیمت گذاري بنگاه ها10
قیمت گذاري و تعیین تکلیف 

108 شرکت

با توجه به هدف کمی و تکلیف واگذاري در نظر گرفته شده براي کل سال و 

مطابق برنامه ریزي صورت گرفته، تا پایان خرداد ماه سال 1395 می بایست (27) 

بنگاه گروه (2) آماده سازي، تعیین تکلیف و واگذار می شد. در این خصوص 

در جلسه مورخ 1395/02/11 هیأت واگذاري:

-قیمت و شرایط واگذاري «شرکت آلومیناي ایران (آلومیناي جاجرم)»  به 

تصویب رسیده است.

پیشنهاد انحالل بنگاه «احداث صنعت» به تصویب رسیده است.

تعداد بنگاههاي آماده سازي و تعیین تکلیف شده گروه (2) تا پایان خرداد ماه=2

درصد تحقق هدف=%7/4

501395/01/011395/12/29واگذاري بنگاه ها11
واگذاري و تعیین تکلیف 108 

شرکت

با توجه به هدف کمی و تکلیف واگذاري در نظر گرفته شده براي کل سال و 

مطابق برنامه ریزي صورت گرفته، تا پایان خرداد ماه سال 1395 می بایست (27) 

بنگاه گروه (2) تعیین تکلیف و واگذار می شد. در این خصوص:

-پیشنهاد انحالل «شرکت احداث صنعت» به تصویب رسیده است.

-باتوجه به مجوز واگذاري سهام خرد زیر 5% شناسایی شده متعلق به بنگاههاي 

واگذار شده در سالهاي قبل، سهام شرکت «پاالیش نفت تهران (شهید 

تندگویان)» واگذار شده است.

تعداد بنگاههاي تعیین تکلیف و واگذار شده گروه (2) تا پایان خرداد ماه=1

درصد تحقق هدف=%3/7

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

301395/01/011395/12/29

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

-اطالعات 46 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
301395/01/011395/12/29

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 برخی سرمایه گذاران در قالب اشخاص و شرکتهاي 

خارجی به این سازمان معرفی شده است و اطالعات الزم به آنها ارائه می گردد و بانک اطالعاتی 

مربوط به آنها نیز تهیه شده است.

در این راستا، تعداد 46 شرکت بالقوه براي بازاریابی خارجی شناسائی شده و اطالعات آنها در سایت 

سازمان نیز درج شده است و در جلسات برگزار شده با هیأت هاي خارجی، در همایش ها، سمینارهاي 

دوجانبه و متقاضیان بالقوه ارائه شده و در کتابچه معرفی شرکت هاي مشمول واگذاري نشر و به عالقه 

مندان ارائه شده است.

درصد تحقق هدف=%100

14
 جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس 

داخلی؛ با کمک سازمان بورس
201395/01/011395/12/29

15
جذب سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در 

مزایده هاي فروش سهام
201395/01/011395/12/29

 با توجه به اینکه بازه 

زمانی ارائه این بند ساالنه 

می باشد، ارائه عملکرد در 

سه ماهه نخست سال جاري 

موضوعیت ندارد.

واگذاري 5% ارزش واگذاریها 

به خارجی ها

افزایش جذب سرمایه هاي 

خارجی براي خرید سهام 

شرکت هاي مشمول واگذاري

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

راستاي بند مزبور به شرح بند قبل، در سه ماهه نخست سال 1395هیچگونه 

متقاضی بالقوه خارجی درخواست خرید خود را به سازمان ارائه ننموده است. 

همچنن به 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.
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16
عرضه سهام بنگاه ها به 

صورت کنترلی
1001395/01/011395/12/29افزایش عرضه بلوکی بنگاه ها

عرضه 20 شرکت به صورت 

کنترلی

طی دوره مورد بررسی چهار شرکت به صورت کنترلی عرضه شده است. الزم 

به ذکر است سهام یک شرکت (حمل و نقل بین المللی خلیج فارس) به فروش 

رسیده است.

درصد تحقق هدف=%80

17

 

تهیه و پخش برنامه هاي رادیویی و 

تلویزیونی
601395/01/011395/12/29

ساخت و پخش  100 دقیقه 

برنامه رادیویی و تلویزیونی

هدف کمی این بند از برنامه در سال 1395 ، 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:

-برنامه ریزي و اجراي 10 مصاحبه رادیوئی (230 دقیقه) و 5 مصاحبه تلویزیونی (160 

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

-برگزاري دو نشست رسانه اي (95 دقیقه) در شبکه هاي اجتماعی بصورت غیرحضوري

-برگزاري 8  نشست اختصاصی با اصحاب رسانه و مطبوعات (380 دقیقه)

الزم به ذکر است مقدمات ساخت فیلم مستند و تیزرهاي تبلیغاتی از شرکتهاي مشمول 

واگذاري در دستور کار قرار دارد.

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

مزبور، محقق شد.

درصد تحقق هدف=%770

18

استفاده از فضاي مجازي و سایر رسانه ها، 

چاپ و انتشار کتاب، برگزاري همایش، 

نشست و مصاحبه اختصاصی

401395/01/011395/12/29
برگزاري 4 همایش، نشست 

و مصاحبه اختصاصی

در خصوص این بند این سازمان در سه ماهه  نخست سال 1395، اقدامات زیر را انجام 

داده است:

 Law of Implementation of») فراهم شدن بستر تهیه و چاپ 2 کتاب دیگر-

General policies of principle» و «خصوصی سازي و پس از آن؛ نظارت و 

تنظیم مقررات»)

- بروز رسانی کتاب «مجموعه قوانین و مقررات قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (44) 

قانون اساسی»

-مصاحبه اختصاصی با 7 خبرگزاري از جمله مهر، ایرنا، ایسنا و ...

درصد تحقق هدف=%300

 تسهیل در واگذاریها19

 ارزش حصه اقساطی عرضه هاي انجام 

یافته بصورت بلوکی بر مجموع  ارزش عرضه 

هاي انجام یافته بصورت بلوکی

1001395/01/011395/12/29

ارتقاء  ارزش حصه اقساطی 

عرضه هاي انجام یافته بصورت 

بلوکی بر مجموع  ارزش عرضه 

هاي انجام یافته بصورت بلوکی 

به %80

طی سه ماهه نخست سال جاري، ارزشی معادل 6،334 میلیارد ریال بصورت 

بلوکی با تصویب هیأت واگذاري عرضه گردیده و از مبلغ مذکور 4،745 

میلیارد ریال به صورت اقساطی می باشد. بنابراین میانگین سهم بخش اقساطی 

معامله، 75% می باشد. لذا 93/75 % هدف مورد نظر محقق شده است.

درصد تحقق 

هدف=%93/75

 ارتقاء دانش و فرهنگ 

خصوصی سازي
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تشویق خریداران و ارائه تخفیف به آنها 

به صورت مشروط و در صورت ارتقاء 

بهره وري

501395/01/011395/12/29

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 بهره وري بنگاه می باشد و طی دوره مورد بررسی اقدامات انجام شده در 

خصوص بند مزبور به شرح زیر است:

- باتوجه به بررسیهاي به عمل آمده در سه ماهه نخست سال 1395هیچ یک از بنگاه هاي واگذار شده مشمول ماده 

(25) نگردیده، بنابراین مشوقی به خریداران برتر ارائه  نشده است.

-بر اساس تبصره (2) ماده (2) دستور العمل «نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات به خریداران سهام 

کنترلی شرکتهاي دولتی» موضوع ماده (25) قانون اجراي سایستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی، تخفیفات هنگامی 

محاسبه و اعطا می گردد که خریدار(ان) تقاضاي کتبی خود را جهت استفاده از تسهیالت به این سازمان ارسال 

نماید و طی دوره مورد بررسی درخواستی از سوي خریدار(ان) جهت استفاده از تسهیالت مذکور دریافت نگردیده 

است.

-طی مصوبه شماره 24246 مورخ 1394/11/26 هیأت عامل این سازمان، درخصوص موضوع اعطاء تخفیف به 

خریدار سهام شرکتهاي واگذار شده مواردي به شرح زیر مصوب گردید:

1-موضوع اعطاء تخفیف صرفاً در خصوص خریدارانی در هیأت عامل مطرح گردد که تأخیر غیرموجه در پرداخت 

اقساط خود نداشته باشند.

2-موضوع اعطاء تخفیف به خریداران قبل از طرح در هیأت عامل، در کمیته تخفیفات سازمان مطرح و سپس نتیجه 

در هیأت عامل طرح گردد.

-طی مصوبه شماره 2712 مورخ 1395/02/15 هیأت عامل این سازمان «شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطاء 

تخفیف به خریداران» را تصویب نموده است.

-در راستاي تشویق خریداران و ارائه تخفیف به آنان، بعد از بررسیهاي الزم با درخواست استمهال بدهی برخی از 

501395/01/011395/12/29ارزیابی عملکرد بنگاههاي واگذار شده21

سازمان خصوصی سازي بمنظور سیاستگذاري و انتخاب نحوه مطلوب واگذاري، توانمند سازي بخش خصوصی و 

شناسایی نقاط ضعف و قوت خود هر سال عملکرد شرکتهاي کنترلی واگذار شده را ارزیابی می نماید. 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 سال 1394 نسبت به تکمیل و اصالح گزارش ارزیابی عملکرد 

شرکت هاي واگذار شده اقدام شده است. در این راستا گزارش عملکرد شرکتهاي واگذار شده مربوط به سال 1393 

بصورت کنترلی تدوین؛ و گزارش نهایی در سه ماهه اول سال 1395 تهیه شده است.

  EFQM همچنین ارزیابی جدیدي از وضعیت قبل و بعد از واگذاري 65 شرکت واگذار شده با استفاده از مدل-

مجدداً در سال 1394 در دستور کار گرفت. در این خصوص پرسشنامه اي طراحی و براي 65 شرکت ارسال گردید 

و تا پایان سال 1394 اطالعات 25 شرکت دریافت شده است. دریافت اطالعات حداقل 30 شرکت دیگر و تکمیل 

ارزیابی، در سال 1395 انجام خواهد شد. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد شرکتها، هیات عامل سازمان خصوصی 

سازي مصوب نمود که گزارش جامع از عملکرد شرکتها توسط مراکز و موسسات پژوهشی معتبر در خارج از 

سازمان و از طریق برون سپاري تهیه گردد. بر این اساس جلساتی با نمایندگان مراکز در این سازمان برگزار و پس از 

بررسی مقدماتی دو درخواست جهت طرح در هیات عامل این سازمان انتخاب گردیده است که پس از انتخاب 

مجري طرح، گزارش ارزیابی شرکتهاي کنترلی واگذار شده نهایی و منتشر خواهد شد. 

-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.

بهبود وضعیت حدود 50 

درصد بنگاههاي واگذار شده 

براساس معیارهاي تعیین 

شده در گزارش ارزیابی به 

کل بنگاههاي ارزیابی شده

بهبود وضعیت بنگاه هاي 

واگذار شده

با توجه به اینکه بازه 

زمانی ارائه گزارش این 

بند ساالنه می باشد، ارائه 

گزارش عملکرد در سه 

ماهه نخست سال جاري 

موضوعیت ندارد.
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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 جلسه201395/01/011395/12/29

به منظور رفع چالشها و مشکالت مربوط به موضوع آماده سازي سایر  بنگاهها براي 

واگذاري، تعداد 12 جلسه در محل سازمان خصوصی سازي با دستگاههاي ذیربط به 

شرح زیر برگزار گردیده است:

-برگزاري 3 جلسه با وزارت نفت در راستاي آماده سازي و اصالح ساختار شرکتهاي 

توزیع گاز. 

-برگزاري 7 جلسه با وزارت نیرو در راستاي آماده سازي و اصالح ساختار شرکتهاي 

توزیع نیروي برق (پیرو جلسات متعدد سال گذشته در این خصوص و مصوبه شماره 

243641 مورخ 1397/12/19 هیأت واگذاري مبنی بر ضرورت اصالح ساختار این 

شرکتها). 

-برگزاري 1 جلسه با وزارت جهاد کشاورزي به منظور احصاء اموال، داراییها و بنگاههاي 

زیر مجموعه قابل واگذاري شرکت پشتیبانی امور دام کشور.

-برگزاري 1 جلسه با بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در خصوص تبیین راهکار 

حقوقی به منظور تعیین تکلیف سهام متعلق به آن بانک در شرکت ملی انفورماتیک.

درصد تحقق هدف بیش از 

100 درصد است.

23
ارزیابی شرکتها و تهیه گزارشات کارشناسی 

قیمت و ارائه به هیأت واگذاري
601395/01/011395/12/29

تهیه 96  گزارش مربوط به 

شرکت هاي مشمول واگذاري، 

 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، تعیین قیمت پایه و تعیین تکلیف»  منجر به تصویب قیمت و شرایط 

واگذاري 3 شرکت و انحالل 4 شرکت توسط هیأت واگذاري شده است.

درصد تحقق 

هدف=%29/2

24

تهیه و ارائه لوایح و مقررات پیشنهادي به 

هیأت وزیران  و سایر مراجع در  خصوص 

تبیین شرایط و شفافیت واگذاریها

201395/01/011395/12/29

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:

-تهیه پیش نویس مصوبه در خصوص اجراي بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه 

سال 1395 و ارسال آن طی نامه شماره 10/6691 مورخ 1395/04/08 عنوان 

وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی

-اصالح و بازبینی پیش نویس الیحه توسعه و واگذاري فعالیت ها و بنگاههاي 

حوزه هاي سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) 

ماده (3) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل (44) قانون اساسی.

درصد تحقق هدف=%200

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 پایانزمان آغاز

خروجی ملموس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1395

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه

 عملکرد سه ماهه نخست سال 1395 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
1001395/01/011395/12/29

برگزاري 12 جلسه هیأت 

واگذاري

از تاریخ 1395/01/01 لغایت 1395/03/31 تعداد 4 جلسه هیأت  واگذاري با 

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

تشکیل شد.

درصد تحقق هدف=%133

26

دریافت و واریز مبالغ حاصل از واگذاریهاي 

سالهاي گذشته به حساب درآمد عمومی 

خزانه

701395/01/011395/12/29

از هدف تعیین شده براي کل سال (115،000میلیارد ریال به حساب درآمدهاي 

عمومی) 28،750 میلیارد ریال مربوط به تکلیف سه ماهه نخست سال جاري می 

باشد که با توجه به واریز 13،058 میلیارد ریال به حساب خزانه طی سه ماهه 

نخست سال جاري، 45/42% هدف محقق شده است.

درصد تحقق 

هدف=%45/42

27
دریافت و واریز مبالغ حاصل از واگذاریهاي 

سال جاري به حساب خاص خزانه
271395/01/011395/12/29

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

واریز 45،000 میلیارد ریال به حساب خاص خزانه)،  11،250 میلیارد ریال 

مربوط به تکلیف سه ماهه نخست سال جاري می باشد با توجه به واریز مبلغ 41 

میلیارد ریال به حساب مربوطه، 0/37% هدف محقق شده است.

درصد تحقق 

هدف=%0/37

28
فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهاي 

دولتی وابسته به جهاد کشاورزي

_
(درصد ناچیزي از 

کل واریزیها می 

باشد)

1395/01/011395/12/29

از محل منابع حاصل از وفروش سهام و سهم الشرکه شرکتهاي دولتی وابسته به 

جهاد کشاورزي (تکلیف واریز 500 میلیارد ریال به حساب 1375)، طی سه ماهه 

سال جاري مبلغ 28 میلیارد ریال به حساب مربوطه واریز شده است.

درصد تحقق 

هدف=%22/5

29
واریز منابع حاصل از واگذاري بانکها و بیمه 

ها به حساب خزانه
31395/01/011395/12/29

از محل منابع حاصل از واگذاري بانکها و بیمه ها، موضوع ردیف درآمدي 

310801 (تکلیف واریز 5،000 میلیارد ریال به حساب خزانه)، 1،250 میلیارد 

ریال مربوط به تکلیف سه ماهه نخست سال جاري می باشد که باتوجه به واریز 

مبلغ 30 میلیارد ریال به حساب مربوطه،حدود 2/5% هدف محقق شده است.

درصد تحقق هدف=%2/5

 تحقق 100% تکلیف 

درآمدي بودجه از محل 

منابع حاصل از 

واگذاري ها (واریز 

115،000 میلیارد 

ریال به حساب درآمد 

عمومی، واریز 

45،000 میلیارد ریال 

به حساب خاص 

خزانه، واریز 500 

میلیارد ریال به حساب 

1375 و واریز 5،000 

میلیارد ریال بابت 

منابع حاصل از 

واگذاري بانکها و بیمه 

ها)

افزایش انضباط بودجه اي از 

طریق تحقق اهداف درآمدي 

بودجه از محل منابع حاصل از 

واگذاري ها
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان پایانزمان آغاز

خروجی ملموس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1395

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه

 عملکرد سه ماهه نخست سال 1395 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

501395/01/011395/12/29واگذاري از طریق بورس و فرابورس30
تحقق 58% واگذاري ها از 

طریق بورس و فرابورس

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

8 شرکت به ارزش 1،799 میلیارد ریال از طریق بورس و فرابورس به شرح زیر 

واگذار شده است.

- واگذاري 6  شرکت به ارزش 1،735 میلیارد ریال از طریق بورس

- واگذاري 2  شرکت به ارزش 64 میلیارد ریال از طریق فرابورس

واگذاري 1،799 میلیارد 

ریال از طریق بورس و 

فرابورس (100 درصد کل 

واگذاریها) 

درصد تحقق هدف=%172

501395/01/011395/12/29واگذاري از طریق مزایده عمومی31
تحقق 40% واگذاري ها از 

طریق مزایده عمومی

در سه ماهه نخست سال جاري واگذاري از طریق مزایده عمومی وجود نداشته 

است.
_

32

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 نامه1001395/01/011395/12/29

به منظور هماهنگی بین سازمانی در جهت تسهیل و جذب سرمایه گذاري 

خارجی پیش نویس متن تفاهم نامه را سازمان خصوصی سازي در سال 1394 

تهیه نموده و طی نامه شماره 10/20023 مورخ 1394/10/07 براي معاون محترم 

وزیر و رییس کل سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران؛ و 

رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، براي اظهار نظر ارسال کرده است 

که پیگیري انعقاد تفاهم نامه مزبور در سه ماهه نخست سال جاري در دستور 

کار است.

_

افزایش استفاده از شیوه هاي 

رقابتی در واگذاري ها
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان پایانزمان آغاز

خروجی ملموس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1395

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه

 عملکرد سه ماهه نخست سال 1395 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

تحقق سازمان الکترونیک33

روزآمدسازي پورتال سازمان خصوصی 

سازي براساس دستورالعمل شماره 

145100 مورخ 1393/11/20 سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي کشور

1001395/01/011395/12/29

انجام اقداماتی به شرح 

زیر:

-تغییر پورتال براساس 

استاندارد ابالغی و جدول 

تطابقی (پیوست 7 

دستورالعمل)

-پاسخگو بودن مرکز 

مسئولیت در پورتال

-راه اندازي میز خدمت در 

پورتال براساس 

مشخصات میز خدمت 

استاندارد ابالغی

در سال 1394 پایگاه اطالع رسانی سازمان خصوصی سازي به آدرس 

www.ipo.ir براساس دستورالعمل شماره 145100 مورخ 1393/11/20 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، روزآمدسازي شده است و اقدامات الزم  

درخصوص بازطراحی تارنماي مذکور مطابق دستورالعمل یاد شده انجام گردید 

و طی نامه شماره 50/16715 مورخ 1394/08/25  به رئیس امور ساختارهاي 

سازمانی و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور؛ اعالم شد. 

در سه ماهه نخست سالجاري نیز اقدامات زیر در این خصوص انجام شده است:

-ارتقاء سطوح امنیتی بسترهاي سخت افزاري نگهداري سایت اینترنتی سازمان

-برقراري سیستم مانیتورینگ 24/7 پشتیبانی سایت اینترنتی سازمان با استفاده از 

خدمات شرکت پیمانکار

-اصالح و به روز رسانی مستمر محتواي سایت بر اساس چرحه هاي کاري 

متعارف و مصوب کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازي

درصد تحقق هدف=%100

34

اجراي «دستورالعمل اجرایی 

نحوه انتخاب و انتصاب 

مدیران حرفه اي»

رعایت الزامات و ضوابط قانونی در فرآیند 

انتصاب و انتخاب مدیران براساس 

دستورالعمل مربوط

1001395/01/011395/12/29

انتصاب و انتخاب مدیران 

براساس دستورالعمل 

مربوط

در سه ماهه نخست سال جاري با رعایت الزامات و ضوابط قانونی مندرج در 

دستورالعمل بند مزبور، یک مورد انتصاب صورت پذیزفته است.
درصد تحقق هدف=%100
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان پایانزمان آغاز

خروجی ملموس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1395

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه

 عملکرد سه ماهه نخست سال 1395 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

241395/01/011395/12/29برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت35

 کسب امتیاز 240 

براساس برنامه هاي 

مربوط

اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي 

مرتبط با بند مزبور در جدول ضمیمه آورده شده است.

36
برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازي 

اداري
251395/01/011395/12/29

 کسب امتیاز 250 

براساس برنامه هاي 

مربوط

اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي 

مرتبط با بند مزبور در جدول ضمیمه آورده شده است.

201395/01/011395/12/29برنامه مدیریت سرمایه انسانی37

 کسب امتیاز 200 

براساس برنامه هاي 

مربوط

اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي 

مرتبط با بند مزبور در جدول ضمیمه آورده شده است.

91395/01/011395/12/29برنامه خدمات عمومی در فضاي رقابتی38
 کسب امتیاز 90 براساس 

برنامه هاي مربوط

اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي 

مرتبط با بند مزبور در جدول ضمیمه آورده شده است.

151395/01/011395/12/29برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري39

 کسب امتیاز 150 

براساس برنامه هاي 

مربوط

اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي 

مرتبط با بند مزبور در جدول ضمیمه آورده شده است.

71395/01/011395/12/29برنامه نظارت و ارزیابی40
 کسب امتیاز 70 براساس 

برنامه هاي مربوط

اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي 

مرتبط با بند مزبور در جدول ضمیمه آورده شده است.

با توجه به اینکه بازه 

زمانی ارائه گزارش این 

بند ساالنه می باشد، ارائه 

عملکرد در سه ماهه نخست 

سال جاري موضوعیت 

ندارد.

بهبود امتیاز شاخص هاي 

عمومی ارزیابی عملکرد
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان پایانزمان آغاز

خروجی ملموس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1395

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه

 عملکرد سه ماهه نخست سال 1395 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

351395/01/011395/12/29تکمیل ارزش پرتفوي سهام عدالت41

تکمیل ارزش پرتفوي سهام 

عدالت و اختصاص سهام به 

شرکتهاي سرمایه گذاري استانی

در سه ماهه نخست سال  جاري به منظور پاالیش و تکمیل ارزش سبد سهام 

عدالت، ضمن تشکیل جلسات مستمر پیرامون این موضوع، پیش نویسهاي یک 

نسخه مصوبه هیأت وزیران و یک نسخه مصوبه شوراي عالی اجراي سیاستهاي 

کلی اصل (44) قانون اساسی تنظیم و به وزارت امور اقتصادي و دارایی ارائه 

گردیده است. همچنین با تشکیل «کارگروه راهبردي ساماندهی سهام عدالت» با 

حضور معاونین وزارت امور اقتصادي و دارایی، مدیران و مسئولین ذیربط، 

فرآیند بررسی مصوبات در حال انجام می باشد. بنابراین میزان تحقق کل هدف 

بیش از 5 درصد بوده است. لذا درصد تحقق هدف براي بازه زمانی مورد نظر %100 

می باشد.

درصد تحقق هدف=%100

تهیه فهرست نهایی مشمولین351395/02/011395/12/29 پاالیش و بروز رسانی اطالعات مشمولین42

در سه ماهه اول سال 1395 با مراجع و نهادهاي ذیربط از جمله بانکها، سازمان 

ثبت احوال و اسناد کشور، سازمان هدفمندي یارانه ها، کمیته امداد امام خمینی 

(ره) و سازمان بهزیستی کشور به منظور تسهیل تبادل اطالعات و اخذ آخرین 

آمار و عملیاتی شدن فرآیندهاي اجراي طرح توزیع سهام عدالت در راستاي 

پاالیش اطالعات مشمولین مذاکره شده است.

شایان ذکر است براساس توافق صورت گرفته با سازمان ثبت احوال و اسناد 

کشور اطالعات هویتی مشمولین سهام عدالت جهت به روزرسانی و همچنین 

شناسایی متوفیان طرح از سازمان مذکور با فرمت مورد نظر آماده و در بانک 

اطالعاتی سهام عدالت ذخیره گردیده است.

 بنابراین میزان تحقق کل هدف بیش از 5 درصد بوده است. لذا درصد تحقق هدف 

براي بازه زمانی مورد نظر 100% می باشد.

درصد تحقق هدف=%100

43
فرهنگ سازي و اطالع رسانی در خصوص 

سهام عدالت
101395/07/011395/12/29

فرهنگ سازي و اطالع رسانی 

در خصوص سهام عدالت

تعیین وضعیت حقوقی مشمولین101395/07/011395/12/29تعیین وضعیت حقوقی مشمولین44

آزاد سازي سهام عدالت101395/01/011395/12/29آزاد سازي سهام عدالت45

ساماندهی سهام عدالت

_

با توجه به زمان پیش بینی شده براي آغاز عملیات اجرایی این هدف و نظر به 

اینکه اجرایی شدن فرآیند مربوط به آن منوط به تحقق تمام یا بخشی از 

فرآیندها در ردیفهاي ماقبل می باشد. لذا در مقطع زمانی کنونی ارائه عملکرد 

موضوعیت ندارد.
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46
اجراي برنامه «ملی مردمی 

کردن اقتصاد»

ارائه گزارش اقدامات به عمل آمده در اجراي 

برنامه «ملی مردمی کردن اقتصاد»
1001395/12/011395/12/29

ارائه 48 گزارش به دبیرخانه 

ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی

در سه ماهه نخست سال جاري اقدامات زیر پیرامون بند مزبور انجام پذیرفته است:

1-طی نامه شماره 10/2793 مورخ 1395/02/18 عنوان مشاور وزیر و دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد 

مقاومتی وزارت متبوع برنامه عملیاتی پروژه «تکمیل فرآیند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول 

واگذاري (بنگاه هاي باقیمانده گروه 1 و گروه 2)» ارائه گردید.

2- طی نامه شماره 10/3027 مورخ 1395/02/20 عنوان مشاور وزیر و دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد 

مقاومتی وزارت متبوع عملکرد پروژه «تکمیل فرآیند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري 

(بنگاه هاي باقیمانده گروههاي 1و2))» منتهی به 1395/02/15 ارائه گردید. 

3- موضوع عدم وجود برش استانی براي پروژه «تکمیل فرآیند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول 

واگذاري (بنگاه هاي باقیمانده گروههاي 1و 2)» طی نامه شماره 10/3848 مورخ 1395/03/01 به 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اعالم گردید. 

4- موضوع عدم وجود برش استانی براي پروژه هاي «تکمیل فرآیند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول 

واگذاري (بنگاه هاي باقیمانده گروههاي 1و 2)» و «ساماندهی سهام عدالت»، طی نامه شماره 10/4461 

مورخ 1395/03/10 به معاونت امور اقتصادي وزارت متبوع اعالم گردید.

5- طی نامه شماره 10/4462 مورخ 1395/03/10 عنوان مشاور وزیر و دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد 

مقاومتی وزارت متبوع عملکرد پروژه «تکمیل فرآیند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري 

(بنگاه هاي باقیمانده گروههاي 1و 2)» منتهی به 1395/02/31 ارائه گردید.

6- طی نامه شماره 10/5540 مورخ 1395/03/24 عنوان معاون امور اقتصادي و وزارت متبوع و 

همچنین عنوان مشاور وزیر و دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی وزارت متبوع برنامه عملیاتی 

اصالحی پروژه هاي «تکمیل فرآیند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري (بنگاه هاي باقیمانده 

گروههاي 1 و2)» و «ساماندهی سهام عدالت» به همراه عملکرد آنها منتهی به 1395/03/15 ارائه 

گردید.

7- طی نامه شماره 10/6692 مورخ 1395/04/08 عنوان مشاور وزیر و دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد 

مقاومتی وزارت متبوع عملکرد پروژه هاي «تکمیل فرآیند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري 

(بنگاه هاي باقیمانده گروههاي 1 و2)» و «ساماندهی سهام عدالت» منتهی به 1395/03/31 ارائه گردید.

درصد تحقق هدف=%100
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47

برگزاري همایش سراسري با حضور تمام 

مدیران ارشد و کارکنان کلیدي سازمان 

خصوصی سازي با محوریت سند راهبردي با 

حضور نماینده دبیرخانه سما

201395/01/011395/12/29

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 1395/04/02 با حضور هیأتی از وزارت امور اقتصادي 

و دارایی در این سازمان، به منظور پایش و بررسی کیفیت و دقت گزارش 

عملکرد سال 1394 سازمان خصوصی سازي پیرامون اهداف و اقدامات راهبردي

-برگزاري 1 جلسه با حضور هیأت عامل سازمان و مدیران ارشد به منظور 

ارزیابی عملکرد سند راهبردي این سازمان

-برگزاري 2جلسه 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 .

درصد تحقق هدف=%100

48

بروز رسانی بخش مرتبط با مدیریت 

راهبردي در وبسایت سازمان خصوصی 

سازي (لینک ایجاد شده در صفحه اول 

وبسایت)

201395/01/011395/12/29

 در سه ماهه نخست سال 1395، بخش مرتبط با سامانه مدیریت استراتژیک 

(سما) و محتواي منوي «سند راهبردي سازمان خصوصی سازي» در سایت 

اینترنتی سازمان خصوصی سازي بازنگري شده و گزارشات عملکرد دوازده 

ماهه سال 1394 در سامانه مزبور بارگذاري شده است الزم به ذکر است 

گزارشات عملکرد سه ماهه نخست سال جاري در حال تدوین می باشد و به 

محض نهایی شدن در سایت سازمان درج خواهد شد.

درصد تحقق هدف=%100

دستیابی به اهداف بسته 

مفاهمه سند راهبردي سازمان 

خصوصی سازي
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49

برگزاري مصاحبه خبري در مورد سند 

راهبردي با یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار 

و معتبر یا خبرگزاري هاي برتر

201395/01/011395/12/29
ایجاد تعهد بیرونی و ایجاد 

حساسیت ذهنی در ذینفعان

در سه ماهه نخست سال جاري مصاحبه هاي خبري متعددي با رسانه هاي 

مکتوب، سایتهاي خبري و صدا و سیما انجام پذیرفته است. با توجه به نقش و 

تأثیرگذاري سند راهبردي سازمان طی 5 مصاحبه خبري از سوي رئیس کل و 

مدیران ارشد سازمان به اهداف سند مذکور اشاره شده است.

درصد تحقق هدف=%100

50
اجراي پیمایش سنجش آگاهی، عالقه مندي 

و باور به سند راهبردي
201395/01/011395/12/29

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 سند راهبردي تهیه شده و توزیع گردیده 

است؛ که در آن موضوعات مرتبط با سند راهبردي سال 1395 نیز لحاظ شده 

است و نتایج حاصل از ارزیابی در حال دسته بندي و تحلیل محتوا می باشد.

درصد تحقق هدف=%100

51

درج دست کم یک مطلب در مورد مدیریت 

راهبردي مرکز مسوولیت در هر شماره 

نشریه داخلی/ خبرنامه داخلی

201395/01/011395/12/29

افزایش آگاهی کارکنان و 

ذینفعان و ایجاد حساسیت 

ذهنی

در سه ماهه نخست سال 1395 درخصوص بند مزبور بررسی هاي الزم صورت 

گرفته و جلسات متعددي با موسسات مرتبط با تولید و چاپ نشریات و مجالت 

برگزار شده است و سازمان خصوصی سازي در مرحله انتخاب نهایی موسسه 

مورد نظر و اقدام پیرامون تولید مجله تخصصی و عمومی در راستاي تحقق بند 

مزبور می باشد.

درصد تحقق هدف=%100

(ادامه)

دستیابی به اهداف بسته 

مفاهمه سند راهبردي سازمان 

خصوصی سازي
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52

دستیابی به اهداف بسته 

نهادینه سازي مدیریت 

راهبردي

برگزاري جلسات سه ماهانه با حضور و 

محوریت مدیریت ارشد براي ارزیابی 

عملکرد بر اساس سند راهبردي

151395/01/011395/12/29

بازخورد از اجرا، شناسایی 

شکاف هاي عملیاتی، 

دستیابی به ایده هایی براي 

روزآمدسازي سند راهبردي 

سازمان خصوصی سازي

درخصوص بند مزبور در سه ماهه اول سال جاري اقدامات زیر انجام شده است:

- گزارش عملکرد 12 ماهه سال 1394 سند راهبردي سازمان در سامانه مدیریت 

استراتژیک (سما) در تاریخ 1395/01/18 بارگذاري؛ و طی نامه شماره 50/1508 مورخ 

1395/01/30 براي مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت 

متبوع نیز ارسال شد.

-در هفدهمین جلسه کمیته مدیریت راهبردي و عملکرد سازمان که در تاریخ 

1395/02/14 برگزار گردید گزارش نقاط قوت و ضعف عملکرد 12 ماهه سال 1394 

سازمان خصوصی سازي در راستاي اجراي سند راهبردي ارائه؛ و توسط اعضاء کمیته 

مزبور بررسی شد. مقرر گردید با انجام اصالحاتی در «شوراي راهبري توسعه مدیریت» 

نیز ارائه گردد.

-در چهارمین جلسه شوراي راهبري توسعه مدیریت سازمان در تاریخ 1395/02/26 

اعضاء هیأت عامل  و مدیران ارشد سازمان طی یک جلسه عملکرد سازمان براساس سند 

راهبردي را مورد ارزیابی قرار دادند. در این جلسات،  نقاط قوت و ضعف عملکرد اجراي 

سند راهبردي و برنامه هاي آتی سازمان خصوصی سازي، مورد نقد و  بررسی قرار گرفت 

و در خصوص اهدافی که عملکرد سازمان در اجراي آنها 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 توسط واحدهاي مربوط فراهم شود. 

-طی نامه شماره 50/6045 مورخ 1395/04/12 عنوان مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز 

نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع، تغییرات پیشنهادي در سند راهبردي این سازمان 

براساس دستورالعمل روزآمدسازي ارسال گردید.

درصد تحقق هدف=%100
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53

جاري سازي سند راهبردي در سراسر 

سازمان (تخصیص اهداف و اقدامات 

راهبردي به واحدهاي سازمانی مشخص 

(ترجمه سند راهبردي به عملیاتی))

301395/01/011395/12/29

وجود برنامه هاي عملیاتی هر 

واحد/معاونت/مدیریت/دفتر 

منطبق با اهداف و اقدامات 

مندرج در سند راهبردي

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

--در هر ماه بطور مستمر جلسات شوراي مدیران سازمان خصوصی سازي به ریاست جناب آقاي خانی 

به عنوان نماینده ویژه معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازي تشکیل و در خصوص برخی 

موضوعات نظیر پرداخت پاداش همکاران متناسب یا دستیابی به اهداف سند راهبردي سازمان  تصمیم 

گیري شد

-سیستم الکترونیکی سند راهبردي سازمان به آدرس اینترنتی (GDS.IPO.org)، راه اندازي شد.

-اهداف و اقدامات سند راهبردي سارمان به صورت الکترونیکی و به تفکیک واحدهاي اجرایی 

سازمان در سایت مذکور بارگذاري گردید. طی نامه شماره 50/6251د مورخ 1395/04/01 به 

واحدهاي اجرایی سازمان ارسال شده تا به صورت متناوب نسبت به بارگذاري گزارش عملکرد سه 

ماهانه سال جاري در راستاي تکالیف مربوط در سامانه مذکور و حداکثر تا دهم ماههاي تیر، مهر، دي 

و فروردین ماه سال 1396 اقدام نمایند. 

-جلسه اي در تاریخ 1395/04/05 نیز به منظور آشنایی نمایندگان دفاتر با سیستم راه اندازي شده 

برگزار گردید و پیرامون سیستم مذکور و نحوه ورود اطالعات و ... توضیحاتی به کاربران ارائه شد. 

همچنین طی دوره مذکور «کمیته مدیریت راهبردي و عملکرد سازمان خصوصی سازي» به ریاست 

عضو محترم هیأت عامل و معاون برنامه ریزي، توسعه منابع و امور پشتیبانی این سازمان جناب آقاي 

خانی طی 4 جلسه  پیرامون برخی موضوعات از جمله موارد زیر برگزار شده است.

-استقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمان خصوصی سازي 

-ارزیابی شاخص هاي برگرفته از اهداف راهبردي سازمان به منظور پرداخت پاداش به کارکنان

-بررسی تهیه گزارشات عملکرد سازمان خصوصی سازي پیرامون اهداف و اقدامات راهبردي؛ در 

چارچوب سند راهبردي سازمان؛ و  روزآمدسازي سند راهبردي سازمان براساس دستورالعمل مربوط

-تدوین برنامه عملیاتی و فرآیندهاي واحدهاي اجرایی سازمان

درصد تحقق هدف=%100

54
طراحی سازوکار اتصال تامین منابع مالی 

(تخصیص بودجه) به مفاد سند راهبردي
151395/01/011395/12/29

کسب اطمینان از تامین منابع 

مالی الزم براي انجام 

اقدامات و دستیابی به اهداف 

راهبردي

در سه ماهه نخست سال جاري  با عنایت به ابالغ بودجه توسط سازمان مدیریت 

و برنامه ریزي کشور و قوانین مرتبط با واگذاري در قانون بودجه سال 1395 کل 

کشور سازمان خصوصی سازي اقدام به تأمین درآمد و پرداخت هزینه در سقف 

اعتبار مصوب می نماید.

الزم به ذکر است این سازمان مطابق با بودجه مصوب هر سال و مطابق 

دستورالعمل ابالغی ماده (41) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل 

کشور موضوع تصویب نامه شماره 33267/ت52982ه مورخ 1395/3/22 هیأت 

وزیران و بر اساس گزارشات سازمان در رابطه با میزان تحقق اهداف از پیش 

تعیین شده حسب مورد نسبت به پرداخت پاداش اقدام می نماید.

؟

(ادامه)

دستیابی به اهداف بسته 

نهادینه سازي مدیریت 

راهبردي
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اقدام راهبردي و عملیاتیهدف راهبردي کمیکد
ضریب 

وزنی
زمان پایانزمان آغاز

خروجی ملموس یا اقالم 

قابل تحویل
اقدامات انجام یافته در سه ماهه اول سال 1395

خروجی ناشی از 

عملکرد سه ماهه

 عملکرد سه ماهه نخست سال 1395 سازمان خصوصی سازي پیرامون اقدامات راهبردي

55

برگزاري جلسات شوراي مدیریت راهبردي 

(با هدف روزآمدسازي و جاري سازي سند 

راهبردي و نهادینه سازي مدیریت 

استراتژیک)

101395/01/011395/12/29

ایجاد سازوکاري براي 

هموارسازي مسیر اجراي 

سند راهبردي

در سه ماهه نخست سال 1395 جلسات کمیته مدیریت راهبردي و عملکرد سازمان خصوصی سازي (4 

جلسه)  برگزار  و برخی موارد مطروحه در  آن جلسات به شرح زیر می باشد: 

1-بررسی و تبیین شرح وظایف کمیته مزبور

2-طرح موضوع نامه شماره 50890/21 مورخ 25/03/1395 مشاور محترم وزیر و رئیس کل مرکز 

نوسازي وزارت متبوع درخصوص برگزاري جلسه اي به منظور بررسی کیفیت و دقت گزارش 

عملکرد سه ماهه چهارم سال 1394 سند راهبردي سازمان خصوصی سازي.

4-تدوین فرآیندهاي کاري واحدهاي اجرایی سازمان

همچنین طی دوره مورد بررسی اقدامات زیر درخصوص بند مزبور صورت گرفته است:

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

اهداف و اقدامات سند طی نامه شماره 50/6045 مورخ 1395/03/30 به مشاور محترم وزیر و رئیس 

مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع ارسال شد.

-با توجه به تشکیل جلسه مورخ 1395/04/02درخصوص بررسی کیفیت و دقت گزارش عملکرد سه 

ماهه نخست سال 1395 سند راهبردي سازمان؛ اهداف و اقدامات روزآمد سازي شده نامه یاد شده، 

مجدداً مورد بازنگري قرار گرفت و طی نامه شماره 50/7009 مورخ 1395/04/12 مجدداً به آن مرکز 

ارسال گردید. الزم به ذکر است با توجه به تغییرات انجام یافته، 20 هدف متناسب با اولویت هاي 

راهبردي وزارت متبوع و «56» اقدام راهبردي متناسب با اهداف تعیین شده، براي این سازمان تعریف 

شد.

-سیستم الکترونیکی سند راهبردي سازمان به آدرس اینترنتی (GDS.IPO.org)، راه اندازي شد و 

کل فایل اهداف و اقدامات سند راهبردي سارمان به صورت الکترونیکی و به تفکیک واحدهاي 

اجرایی سازمان بارگذاري گردید.

-جلسه اي در تاریخ 1395/04/05 نیز به منظور آشنایی نمایندگان دفاتر با سیستم راه اندازي شده 

برگزار گردید و سرکار خانم مفتوح درخصوص سیستم مذکور و نحوه ورود اطالعات و ... توضیحاتی 

را ارائه نمودند.

درصد تحقق هدف=%100

101395/01/011395/12/29اجراي نظام پیشنهادهاي راهبردي56

همکاران بتوانند اهداف و 

اقدامات راهبردي 

جدید/موجود را طرح/نقد کنند 

و جایزه بگیرند.  افزایش 

آگاهی کارکنان و ایجاد 

حساسیت ذهنی در آنان

اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال 1395 درخصوص بند مزبور به شرح زیر می باشد:

-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 

-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

-ایجاد یک منو مجزا با عنوان سند راهبردي در اینترانت داخلی سازمان به منظور اطالع رسانی از طریق 

آن در خصوص مفاد سند راهبردي، گزارشات عملکرد و نحوه ارائه پیشنهادات در زمینه سند راهبردي.

درصد تحقق هدف=%100

(ادامه)

دستیابی به اهداف بسته 

نهادینه سازي مدیریت 

راهبردي
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