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در شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥در خصوص بند مزبور اقدامات زير انجام شده
است:
استفاده از مزاياي شيوه نامه »تشويق بخش خصوصي به منظور جلب مشاركتدر واگذاريها« ،براي شركت هاي »پرورش كرم ابريشم ايران«» ،توسعه خدمات
بازرگاني نورد ايران«» ،آلوميناي ايران« »پتروشيمي دماوند« و »نساجي قائم شهر«
اجراي شيوه نامه تشويق بخش خصوصي به

١

منظور جلب مشاركت در واگذاريها

و »پاﻻيش نفت كرمانشاه« ،به تصويب هيأت عامل سازمان خصوصي سازي
٧٥

١٣٩٥/٠١/٠١

رسيده و در آگهي عرضه شركتهاي مذكور ،درج گرديده است.

١٣٩٥/١٢/٢٩

طي دوره مورد بررسي ،مقدمات اجراي ماده ) (٩دستورالعمل »نحوه اعمالمشوقهاي مالي و يا غيرمالي« موضوع معرفي و تقدير از خريداران برتر ،براساس
نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد بنگاههاي واگذار شده و در چارچوب همايشي
با عنوان برترين هاي خصوصي سازي فراهم شده است.

افزايش سهم بخش خصوصي

رشد سهم بخش خصوصي

واقعي از واگذاريها

واقعي از واگذاريها به %٤٣

طي مصوبه شماره  ٢٧١٢مورخ  ١٣٩٥/٠٢/١٥هيأت عامل اين سازمان »شيوه نامهنحوه بررسي و پيشنهاد اعطاء تخفيف به خريداران« را تصويب نموده است .در
اين خصوص با تصويب هيأت عامل اين سازمان مقرر گرديده پيشنهاد اعطاي
تخفيف در سود فروش اقساطي قرارداد واگذاري سهام »پتروشيمي باختر« مربوط
به شركت نويد زرشيمي )خريدار( در جلسات آتي هيأت واگذاري مطرح شود.
با توجه به اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال  ،١٣٩٥واگذاري سهام
شركتهاي دولتي و متعلق به دولت به ارزش  ٥،٧٥٤ميليارد ريال تماماً به صورت
رقابتي و از طريق عرضه عمومي انجام شده است و اقدامات زير صورت پذيرفته

اجراي ماده ) (٩دستور العمل »نحوه اعمال

٢

مشوق هاي مالي و يا غيرمالي« موضوع ماده

) (١٦قانون اجراي سياستهاي كلي اصل )(٤٤

است:
٢٥

١٣٩٥/٠١/٠١

 -واگذاري  ٦شركت به ارزش  ١،٩٨٧ميليارد ريال از طريق بورس

١٣٩٥/١٢/٢٩

 -واگذاري  ٤شركت به ارزش  ٥١١ميليارد ريال از طريق فرابورس

قانون اساسي

 -واگذاري  ٧٠شركت به ارزش  ٣،٢٥٦ميليارد ريال از طريق مزايدهبا عنايت به اينكه تمامي موارد ياد شده به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است،
سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاريها طي اين دوره  ١٠٠درصد بوده است.

١

در شش ماهه نخست سال
جاري ،سهام  ٨٠بنگاه با
ارزشي معادل ٥،٧٥٤
ميليارد ريال از طريق
بورس ،فرابورس و مزايده
واگذار گرديده است كه اين
واگذاري تماماً به صورت
رقابتي و از طريق عرضه
عمومي انجام شده است و
سهم بخش خصوصي واقعي
از واگذاريها تا پايان
شهريور ماه  ١٠٠درصد بوده
است.
درصد تحقق هدف=%٢٣٢
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ضمن تاكيد بر اين امركه موفقيت در عرضه هاي انجام يافته عﻼوه بر تﻼشهاي اين سازمان
تابع عواملي نظير رونق و يا ركود بازار سرمايه كشور ،رفع مشكﻼت موجود در بخشهاي
اقتصادي كشور ،ميزان همكاري شركتهاي مادر تخصصي در فرآيند آماده سازي و عرضه
سهام بنگاهها و كيفيت سبد سهام باقيمانده دولت )زياندهي مستمر ،تورم نيروي كار ،قدمت
تكنولوژي و بدهي فراوان( ،مي باشد كه از حيطه اختيارات سازمان خصوصي سازي خارج
است؛ ﻻزم به ذكر است در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥به منظور توسعه بازاريابي و
افزايش موفقيت در عرضه هاي انجام يافته ،اقداماتي به شرح زير صورت گرفته است:
اقدامات گسترده اي به منظور معرفي شركتهاي مشمول واگذاري از طرق مختلف از جمله»وب سايت سازمان« صورت پذيرفته است.
-اطﻼعات تعدادي از شركتهاي قابل واگذاري به سرمايه گذاران خارجي استخراج و به

توسعه بازاريابي از طريق اجراي ماده ) (٩آئين
٣

افزايش موفقيت در عرضه هاي
انجام يافته

نامه اجرائي »نحوه طبقه بندي بنگاهها ،تأييد

صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول
واگذاري« ،موضوع ماده ) (١٧قانون اجراي

صورت بروشور و  ،CDتهيه گرديد تا در اختيار متقاضيان خريد قرار گيرد.

٤٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

افزايش موفقيت در عرضه
هاي انجام يافته به %٤٢

سياستهاي كلي اصل ) (٤٤قانون اساسي

دستهبندي شركتهاي مشمول واگذاري به تفكيك صنعت و استان و درج آنها در سايتفارسي.
درج آگهي شركتها در سايت فارسي و ترجمه و درج آنها در سايت انگليسي. تشكيل كارگروه تخصصي جذب سرمايه هاي خارجي در خصوصي سازي در محلسازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران.
ﻻزم به ذكر است در راستاي افزايش موفقيت در عرضه ها طبق مصوبه شماره  ٢٣٥٢١مورخ
١٣٩٤/١١/١٩هيأت عامل سازمان خصوصي سازي شيوه نامه »نحوه انعقاد قرارداد و
استفاده از خدمات بازاريابي« به همراه »نمونه قرارداد بازاريابي فروش سهام بنگاههاي

مشمول واگذاري و موافقتنامه شركت در مزايده سهام /بنگاه منضم به آن« مورد
تصويب قرار گرفته است .طي شش ماهه اول سال جاري از شيوه نامه مزبور در انعقاد
قرارداد بازاريابي سهام »شركت خدمات حمايتي كشاوري« با »شركت تأمين سرمايه نوين«
استفاده شده است .از آنجائيكه خود سازمان نيز مي تواند رأساً در فرايند بازاريابي صورت
گرفته براي بنگاه ها از موافقتنامه موضوع اين شيوه نامه استفاده كند ،لذا طي اين دوره
تعداد  ٢موافقتنامه في ما بين سازمان و متقاضيان منعقد شده است.

٢

درصد تحقق هدف= %١٠٠
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درخصوص بند مزبور ﻻزم به ذكر است:
براساس مفاد ماده ) (٥دستورالعمل »استفاده از خدمات بانكها و شركتهاي تأمين سرمايه وسرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي« ،مقرر گرديد قرارداد با مؤسسات تأمين سرمايه به
نحوي تنظيم گردد كه در صورت انجام بازاريابي توسط مؤسسات مذكور و عدم فروش
آن شركت /شركتها با قيمت پايه مصوب هيأت واگذاري ،به مؤسسه بازاريابي كننده
واگذار شود .به همين منظور جلساتي با شركتهاي تأمين سرمايه برگزار شد و مطابق مصوبه
هيأت عامل سازمان خصوصي سازي ،پيش نويس انعقاد قرارداد و تفاهم نامه فيمابين اين

افزايش فروش از طريق اجراي دستورالعمل

»استفاده از خدمات بانكها و شركتهاي تأمين

٤

سرمايه و سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره

٤٠

سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي ،در حال تهيه است و جهت بررسي و اتخاذ تصميم در
١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

دستور جلسات آتي هيأت عامل سازمان خصوصي سازي قرار خواهد گرفت.
 -با توجه به اينكه طي دوره مورد گزارش سهام هيچ شركتي براي عرضه اوليه از طريق

نويسي«

بورس مصوب نشده است لذا استفاده از خدمات بانك ها و شركت هاي تأمين سرمايه و

تا پايان شهريور ماه سال
 ،١٣٩٥سهام  ١٠٨بنگاه و
جايگاه سوخت عرضه
گرديده است كه عرضه

سرمايه گذاري براي تعهد سرمايه پذيره نويسي با تعهد خريد سهام موضوعيت نداشته است .سهام  ٢شركت »حمل و نقل
-تعهد خريد سهام تنها در زمان عرضه اوليه و صرف ًا در صورتي كه بخشي از سهام به فروش بين المللي خليج فارس« و

)ادامه(

افزايش موفقيت در عرضه

افزايش موفقيت در عرضه هاي

هاي انجام يافته به %٤٢

انجام يافته

نرسد مصداق مي يابد كه بدليل عدم عرضه اوليه در شش ماهه نخست سال  ،١٣٩٥اين امر
رخ نداده است.
ﻻزم به ذكر است طي قرارداد بازاريابي منعقده با شركت تأمين سرمايه نوين ،براي فروش
سهام »شركت خدمات حمايتي كشاورزي از خدمات بازاريابي« استفاده شده است.

تعداد عرضه هاي موفقيت

گزارش »آسيب شناسي فرآيند قيمتگذاري ،عرضه و واگذاري شركتها در
شماره  ١٠/٥٨٩٢مورخ  ١٣٩٥/٠٣/٢٦عنوان وزير محترم امور اقتصادي و دارايي براي ارائه
به هيأت وزيران ارسال گرديد .گزارش مذكور در جلسه مورخ

٥

عرضه ها و ارائه گزارش مستمر به هيأت
واگذاري در اين خصوص

١٣٩٥/٠٥/٠٦هيأت محترم وزيران مطرح و بررسي روشهاي قيمتگذاري شركتها و

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

بنگاههاي قابل واگذاري به بخش خصوصي بر اساس ارزش بازدهي شركتها يا خالص

١٣٩٥/١٢/٢٩

دارايي ها به كميسيون اقتصاد ارجاع گرديد .همچنين جمعآوري اطﻼعات ﻻزم به منظور
بروزرساني گزارش مربوط در دستور كار قرار دارد.
ﻻزم به ذكر است پيش نويس تصويب نامه هيأت وزيران به منظور تسهيل و تسريع در امر
واگذاري تهيه شده كه در صورت نهايي شدن آن از عرضه چند باره منجر به عدم
واگذاري بنگاه اجتناب مي شود.

٣

يزد«؛ و  ٦٧جايگاه سوخت،
موفقيت آميز بوده است.

اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ) (٤٤قانون اساسي« تهيه و طي نامه

تبيين و تعيين دﻻيل مربوط به عدم موفقيت در

»فرآوري مواد پروتئيني

آميز تا پايان شهريور
ماه=٦٩
ميزان موفقيت در عرضه
ها=%٦٣/٩
درصد تحقق هدف= %١٥٠
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به منظور رفع چالشها و مشكﻼت مربوط به موضوع آمادهسازي بنگاهها براي واگذاري ،بيش از  ١٦جلسه در محل
سازمان خصوصيسازي با دستگاههاي ذيربط به شرح زير برگزار گرديده است:
 برگزاري  ٧جلسه با حضور نمايندگان »وزارت نفت« در خصوص شركتهاي »توزيع گاز استاني«» ،ملي حفاريايران«» ،پيراحفاري ايران«» ،خدمات ترابري و پشتيباني نفت«» ،خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب«،
»پترو پارس« و »پترو ايران«
 برگزاري  ٩جلسه با نمايندگان »وزارت نيرو« در خصوص شركتهاي »توليد نيروي برق«» ،مديريت توليد نيرويبرق«» ،برق منطقهاي« و »نيروگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه مذكور« و »توزيع نيروي برق )پيرو جلسات متعدد سال
گذشته در اين خصوص و مصوبه شماره  ٢٤٣٦٤١مورخ  ١٣٩٥/١٢/١٩هيأت واگذاري مبني بر ضرورت اصﻼح
ساختار اين شركتها(«
 برگزاري  ٣جلسه با حضور نمايندگان »وزارت جهاد كشاورزي« در خصوص »سازمان مركزي تعاون روستايي«،»صندوق بيمه محصوﻻت كشاورزي« و »شركت پشتيباني امور دام«
 برگزاري  ٢جلسه با حضور نمايندگان »وزارت راه و شهرسازي« در خصوص »شركت مادرتخصصي ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور«» ،اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت مادرتخصصي
سازمان ملي زمين و مسكن«» ،شركت مادرتخصصي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي«» ،اموال

٦

واگذاري كليه بنگاههاي گروه

)(١

اصﻼح ساختار و آمادهسازي بنگاهها

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

اصﻼح ساختار و آماده سازي
 ٧شركت

و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران«» ،راه آهن جمهوري اسﻼمي
ايران«» ،راهداري و حمل و نقل جادهاي« و »شركتهاي زيرمجموعه عمران و بهسازي شهري ايران«
 برگزاري  ١جلسه با بانك مركزي جمهوري اسﻼمي ايران درخصوص تبيين راهكار حقوقي به منظور تعيينتكليف سهام متعلق به آن بانك در »شركت ملي انفورماتيك« و »سرمايه گذاري ملي ايران«
 برگزاري  ٢جلسه با نمايندگان »وزارت صنعت ،معدن و تجارت« در خصوص »فعاليتهاي قابل واگذاري واحدهايتابعه استاني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران« و همچنين »رفع چالش واگذاري ساير بنگاههاي
زيرمجموعه«
 مكاتبه با وزارت كشور و استانداريها درخصوص ارائه فهرست بنگاههاي زيرمجموعه اين وزارتخانه و استانداريها. مكاتبه با سازمانهاي مناطق آزاد تجاري  -صنعتي ويژه اقتصادي درخصوص ارائه فهرست سرمايه گذاريها وشركتهاي تابعه
 مكاتبه با شركتهاي زير مجموعه وزارت دفاع درخصوص بنگاههاي زيرمجموعه آن وزارتخانه مكاتبه با شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور زير مجموعه وزارت ورزش و جوانان درخصوصارسال فهرست اموال و دارائيها و بنگاههاي زيرمجموعه آن ،دريافت فهرست مذكور و احصاء فهرست اموال و
دارائيهاي مرتبط با امور غيرحاكميتي آن و ارائه گزارش در اين خصوص به هيأت محترم عامل
ﻻزم به ذكر است طي نامه شماره  ٥٠١٢٦٠مورخ  ١٣٩٥/٠٢/٣٠رييس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
بخشي از اعتبارات موضوع رديف  ١٠١٠٠٠-٥قانون بودجه سال  ١٣٩٥كل كشور ) ١٠٠ميليارد ريال( ،درقالب
تنخواه گردان تعيين شده است.

۴

درصد تحقق هدف=%٥٠

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

با توجه به هدف كمي و تكليف واگذاري در نظر گرفته شده براي كل سال و مطابق برنامه ريزي
صورت گرفته ،تا پايان شهريور ماه سال  ١٣٩٥مي بايست حداقل ) (٤٦بنگاه گروه ) (١آماده سازي و
تعيين تكليف مي شد .در اين خصوص:
قيمت و شرايط واگذاري  ٦شركت »پتروشيمي دهلران سپهر«» ،صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان«،»نساجي قائم شهر«» ،پاﻻيش پارسيان سپهر«» ،لوله گستر اسفراين« و »مجتمع صنعتي اسفراين« به
تصويب هيأت واگذاري رسيده است.

قيمت گذاري بنگاهها

٧

٣٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

قيمتگذاري و تعيين تكليف
 ٩٣شركت

 ٣كشتارگاه »صنعتي اقليد فارس«» ،ياسوج« و »ايﻼم« و »جونقان« ،متعلق متعلق به رديف تكليف"كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زير مجموعه شركت

درصد تحقق هدف=%١٩/٦

پشتيباني امور دام كشور" زير مجموعه »وزارت جهاد كشاورزي« ،قيمت گذاري شده است )قيمت
گذاري و واگذاري بنگاههاي زير مجموعه شركت پشتيباني امور دام كشور ،متناسب با يك رديف
تكليف مي باشد(.
انحﻼل  ٣بنگاه »گسترش مواد پيشرفته«» ،توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي كشور -زياران« و»كارآفرينان توسعه صنعت مهر« ،به تصويب هيأت واگذاري رسيده است.
تعداد بنگاههاي آماده سازي و تعيين تكليف شده گروه ) (١تا پايان شهريور ماه=٩

)ادامه(

واگذاري كليه بنگاههاي گروه
)(١

با توجه به هدف كمي در نظر گرفته شده برا ي كل سال ،در شش ماهه نخست سال جاري مي بايست
حداقل ) (٤٦بنگاه گروه ) (١واگذار و يا تعيين تكليف مي شد .در اين خصوص:
انحﻼل  ٣بنگاه »گسترش مواد پيشرفته«» ،توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي كشور -زياران« و»كارآفرينان توسعه صنعت مهر« ،به تصويب هيأت واگذاري رسيده است.
شركت »حمل و نقل بين المللي خليج فارس«؛ و شركت »فرآوري مواد پروتئيني يزد« متعلق به رديفتكليف "كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زير مجموعه

٨

واگذاري بنگاهها

٥٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

واگذاري و تعيين تكليف ٩٣
شركت

شركت پشتيباني امور دام كشور" زير مجموعه »وزارت جهاد كشاورزي« ،به فروش رسيده اند.
-سهام  ٦شركت »بافت آزادي«» ،صنعتي جنرال«»،مشعل سازي ايران«» ،پاتله«» ،توليدي مرتب« و »بنيان درصد تحقق هدف=%١٥/٣

ديزل« )شركتهاي مزبور جزء سهام اصالتي باقيمانده سازمان خصوصي سازي مي باشند( ،واگذار شده
است )واگذاري آنها متناسب با يك رديف تكليف مي باشد(.

 ٦٧جايگاه سوخت از جمله داراييهاي »شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران« وگذار شده است)واگذاري تعدادي از جايگاههاي سوخت متناسب با يك رديف تكليف مي باشد(.
ﻻزم به ذكر است با توجه به مجوز واگذاري سهام خرد زير  %٥شناسايي شده متعلق به بنگاههاي
واگذار شده در سالهاي قبل ،سهام  ٨شركت واگذار شده است.
تعداد بنگاههاي تعيين تكليف و واگذار شده گروه ) (١تا پايان شهريور ماه=٧

۵

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

به منظور رفع چالشها و مشكﻼت مربوط به موضوع آمادهسازي بنگاهها براي واگذاري ،بيش از  ١٦جلسه در محل
سازمان خصوصيسازي با دستگاههاي ذيربط به شرح زير برگزار گرديده است:
 برگزاري  ٧جلسه با حضور نمايندگان »وزارت نفت« در خصوص شركتهاي »توزيع گاز استاني«» ،ملي حفاريايران«» ،پيراحفاري ايران«» ،خدمات ترابري و پشتيباني نفت«» ،خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب«،
»پترو پارس« و »پترو ايران«
 برگزاري  ٩جلسه با نمايندگان »وزارت نيرو« در خصوص شركتهاي »توليد نيروي برق«» ،مديريت توليد نيرويبرق«» ،برق منطقهاي« و »نيروگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه مذكور« و »توزيع نيروي برق )پيرو جلسات متعدد سال
گذشته در اين خصوص و مصوبه شماره  ٢٤٣٦٤١مورخ  ١٣٩٥/١٢/١٩هيأت واگذاري مبني بر ضرورت اصﻼح
ساختار اين شركتها(«
 برگزاري  ٣جلسه با حضور نمايندگان »وزارت جهاد كشاورزي« در خصوص »سازمان مركزي تعاون روستايي«،»صندوق بيمه محصوﻻت كشاورزي« و »شركت پشتيباني امور دام«
 برگزاري  ٢جلسه با حضور نمايندگان »وزارت راه و شهرسازي« در خصوص »شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حملو نقل كشور«» ،اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت مادرتخصصي سازمان ملي زمين و مسكن«» ،شركت
مادرتخصصي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي«» ،اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت

 ٩واگذاري كليه بنگاههاي گروه )(٢

اصﻼح ساختار و آمادهسازي بنگاهها

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

اصﻼح ساختار و آماده سازي
 ٣شركت

فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران«» ،راه آهن جمهوري اسﻼمي ايران«» ،راهداري و حمل و نقل جادهاي« و »شركتهاي زيرمجموعه
عمران و بهسازي شهري ايران«

 برگزاري  ١جلسه با بانك مركزي جمهوري اسﻼمي ايران درخصوص تبيين راهكار حقوقي به منظور تعيينتكليف سهام متعلق به آن بانك در »شركت ملي انفورماتيك« و »سرمايه گذاري ملي ايران«
 برگزاري  ٢جلسه با نمايندگان »وزارت صنعت ،معدن و تجارت« در خصوص »فعاليتهاي قابل واگذاري واحدهايتابعه استاني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران« و همچنين »رفع چالش واگذاري ساير بنگاههاي
زيرمجموعه«
 مكاتبه با وزارت كشور و استانداريها درخصوص ارائه فهرست بنگاههاي زيرمجموعه اين وزارتخانه و استانداريها. -مكاتبه با سازمانهاي مناطق آزاد تجاري  -صنعتي ويژه اقتصادي درخصوص ارائه فهرست سرمايه گذاريها و شركتهاي تابعه

 مكاتبه با شركتهاي زير مجموعه وزارت دفاع درخصوص بنگاههاي زيرمجموعه آن وزارتخانه مكاتبه با شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور زير مجموعه وزارت ورزش و جوانان درخصوصارسال فهرست اموال و دارائيها و بنگاههاي زيرمجموعه آن ،دريافت فهرست مذكور و احصاء فهرست اموال و
دارائيهاي مرتبط با امور غيرحاكميتي آن و ارائه گزارش در اين خصوص به هيأت محترم عامل
ﻻزم به ذكر است طي نامه شماره  ٥٠١٢٦٠مورخ  ١٣٩٥/٠٢/٣٠رييس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
بخشي از اعتبارات موضوع رديف  ١٠١٠٠٠-٥قانون بودجه سال  ١٣٩٥كل كشور ) ١٠٠ميليارد ريال( ،درقالب
تنخواه گردان تعيين شده است.

۶

درصد تحقق هدف=%٥٠

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

با توجه به هدف كمي و تكليف واگذاري در نظر گرفته شده براي كل سال و
مطابق برنامه ريزي صورت گرفته ،تا پايان شهريور ماه سال  ١٣٩٥مي بايست
) (٥٤بنگاه گروه ) (٢آماده سازي ،تعيين تكليف و واگذار مي شد .در اين
خصوص:
قيمت گذاري بنگاهها

١٠

٣٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

قيمتگذاري و تعيين تكليف
 ١٠٨شركت

-قيمت و شرايط واگذاري شركتهاي »آلوميناي ايران )آلوميناي جاجرم(«،»پتروشيمي دماوند« و »دخانيات ايران« به تصويب هيأت واگذاري رسيده است.

درصد تحقق هدف=%٦٨/٦

پيشنهاد انحﻼل بنگاه »احداث صنعت« به تصويب هيأت واگذاري رسيده است.انتقال به گروه ) (٣تعداد  ٣١شركت توزيع گاز استاني« ؛ و شركتهاي »هلدينگتوزيع گاز« و »پست جمهوري اسﻼمي ايران« ،مصوب شده است.
تعداد بنگاههاي آماده سازي و تعيين تكليف شده گروه ) (٢تا پايان خرداد ماه=٣٧

)ادامه(

واگذاري كليه بنگاههاي گروه
)(٢

با توجه به هدف كمي و تكليف واگذاري در نظر گرفته شده براي كل سال و
مطابق برنامه ريزي صورت گرفته ،تا پايان شهريور ماه سال  ١٣٩٥مي بايست
) (٥٤بنگاه گروه ) (٢تعيين تكليف و واگذار مي شد .در اين خصوص:
پيشنهاد انحﻼل بنگاه »احداث صنعت« به تصويب هيأت واگذاري رسيده است.١١

واگذاري بنگاهها

٥٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

واگذاري و تعيين تكليف ١٠٨

-به موجب مصوبه هيأت وزيران » ٣١شركت توزيع گاز استاني«؛ و شركت

شركت

»هلدينگ توزيع گاز« و همچنين به موجب قانون شركت »پست جمهوري
اسﻼمي ايران« ،به گروه  ٣منتقل شده است.
ﻻزم به ذكر است باتوجه به مجوز واگذاري سهام خرد زير  %٥شناسايي شده
متعلق به بنگاههاي واگذار شده در سالهاي قبل ،سهام  ٤شركت واگذار شده اند.
تعداد بنگاههاي تعيين تكليف و واگذار شده گروه ) (٢تا پايان شهريور ماه=٣٤

٧

درصد تحقق هدف=%٦٣

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

قابل تحويل

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

در شش ماهه نخست سال جاري در راستاي بند مزبور اقدامات زير انجام شده است:
اطﻼعات  ٤٦شركت منتخب مشمول واگذاري در سال مذكور از گزارشهاي حسابرسي ،گزارشارزيابي و قيمت گذاري سهام و اساسنامه ها استخراج و ترجمه شده است و براي سازمان سرمايه

شناسايي و معرفي شركتهاي داراي پتانسيل

جهت جذب توسط سرمايه گذاران خارجي و

١٢

تمركز بازاريابي بر آنها

گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و وزارت امور خارجه؛ جهت معرفي شركتهاي ياد شده به

٣٠

١٣٩٥/٠١/٠١

سرمايه گذاران خارجي ،ارسال شده است.

١٣٩٥/١٢/٢٩

-بانك اطﻼعاتي در خصوص شركتهاي فوق الذكر تهيه شده است .به محض وصول درخواست خريد

درصد تحقق هدف=%١٠٠

سهام يك شركت مشمول واگذاري ،مشخصات درخواست كننده در فايل مزبور ذخيره و در موعد
تصويب واگذاري شركت توسط مراجع ذيربط ،از طرق مختلف به متقاضي اطﻼع رساني صورت مي
گيرد.
 طي دوره مورد بررسي متقاضيان بالقوه شناسايي و مشخصات مربوط به آنها در بانك اطﻼعاتي ثبتگرديده است.
در شش ماهه نخست سال جاري در راستاي بند مزبور اقدامات زير انجام شده است:
به منظور معرفي شركتهاي مشمول واگذاري فهرست شركتهاي مشمول واگذاري در سايت اينسازمان به آدرس اينترنتي ) (IPOقرار داده شده است.
فهرست ترجمه شده شركتهاي مشمول واگذاري در سال جاري براي »سازمان سرمايه گذاري وكمكهاي اقتصادي و فني ايران«؛ جهت معرفي شركتهاي ياد شده به سرمايه گذاران خارجي ،ارسال

افزايش جذب سرمايههاي

واگذاري  %٥ارزش واگذاريها شده است.

خارجي براي خريد سهام

١٣

شركتهاي مشمول واگذاري

به خارجي ها

شناسايي سرمايه گذاران بالقوه خارجي با
كمك سازمان سرمايهگذاري

٣٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

از طرف سازمان سرمايهگذاري و ساير مراجع برخي سرمايه گذاران در قالب اشخاص و شركتهايخارجي به اين سازمان معرفي شده است و اطﻼعات ﻻزم به آنها ارائه ميگردد و بانك اطﻼعاتي
مربوط به آنها نيز تهيه شده است.

درصد تحقق هدف=%١٠٠

در جلسه مورخ  ١٣٩٥/٠٦/٢١هيأت عامل سازمان خصوصي سازي »تفاهم نامه فروش سهام بهسرمايه گذاران خارجي« تصويب شده كه شرايط كلي معامله پيشنهادي را اعﻼم مي نمايد .ﻻزم به
ذكر است تفاهم نامه مذكور به انگليسي هم ترجمه شده است.
در اين راستا ،تعداد  ٤٦شركت بالقوه براي بازاريابي خارجي شناسائي شده و اطﻼعات آنها در سايت
سازمان نيز درج شده است و در جلسات برگزار شده با هيأت هاي خارجي ،در همايش ها ،سمينارهاي
دوجانبه و متقاضيان بالقوه ارائه شده و در كتابچه معرفي شركت هاي مشمول واگذاري نشر و به عﻼقه
مندان ارائه شده است.

١٤

١٥

جذب سرمايهگذاران خارجي در بازار بورس
داخلي؛ با كمك سازمان بورس

جذب سرمايهگذاران خارجي جهت حضور در
مزايدههاي فروش سهام

با وجود تﻼشهاي صورت گرفته و اقدامات متعدد سازمان خصوصي سازي در راستاي بند مزبور به
شرح بند قبل ،در شش ماهه نخست سال ١٣٩٥هيچگونه متقاضي بالقوه خارجي درخواست خريد خود
را به سازمان ارائه ننموده است .همچنين سرمايه گذاران خارجي كليه شرايط و جوانب موضوع از جمله
مﻼحظات سياسي را در تصميم گيريهاي خود براي سرمايه گذاري در ايران لحاظ مي نمايند و به دليل
عدم وجود بستر ﻻزم در اين خصوص كه ميبايستي با كمك ساير سازمانها و نهادها فراهم ميگرديد؛
هيچگونه واگذاري به سرمايهگذاران خارجي صورت نگرفته است.

٨

با توجه به اينكه بازه زماني
ارائه اين بند ساﻻنه مي
باشد ،ارائه عملكرد در شش
ماهه نخست سال جاري
موضوعيت ندارد.

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

طي دوره مورد بررسي  ٨شركت و  ١٠٠جايگاه سوخت )جمعاً  ( ١٠٨به صورت
١٦

عرضه سهام بنگاهها به صورت
كنترلي

افزايش عرضه بلوكي بنگاهها

١٠٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

تهيه و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني

٦٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

عرضه  ٢٠شركت به صورت
كنترلي

كنترلي عرضه شده است .ﻻزم به ذكر است سهام دو شركت حمل و نقل بين
المللي خليج فارس و و فرآوري مواد پروتئيني يزد؛ و  ٦٧جايگاه سوخت )جمعاً

درصد تحقق هدف=%١٠٨٠

 (٦٩به فروش رسيده است.
هدف كمي اين بند از برنامه در سال  ، ١٣٩٥تهيه و پخش  ١٠٠دقيقه برنامه تلويزيوني در
طول سال مي باشد .بنابراين هدف كمي شش ماهه اول تهيه و پخش  ٥٠دقيقه برنامه است.
با توجه به اين امر در شش ماهه اول سال جاري؛ اقداماتي به شرح ذيل به منظور معرفي و
شناسايي شركتهاي مشمول واگذاري ،انجام شده است:
-برنامه ريزي و اجراي  ١٤مصاحبه راديوئي ) ٢٩٥دقيقه( و  ٥مصاحبه تلويزيوني )١٩٠

١٧

ساخت و پخش  ١٠٠دقيقه
برنامه راديويي و تلويزيوني

دقيقه( با هدف ارتقاء سطح فعاليتهاي سازمان و ترويج فرهنگ خصوصي سازي
-برگزاري دو نشست رسانه اي ) ٩٥دقيقه( در شبكه هاي اجتماعي بصورت غيرحضوري

درصد تحقق هدف=%٦٠٠

برگزاري  ٢٠نشست اختصاصي با اصحاب رسانه و مطبوعات ) ٨٥٠دقيقه(ﻻزم به ذكر است مقدمات ساخت فيلم مستند و تيزرهاي تبليغاتي از شركتهاي مشمول

ارتقاء دانش و فرهنگ

واگذاري به تعداد  ٦مورد در دستور كار قرار دارد.

خصوصي سازي

بنابراين با توجه به برنامه ها و مصاحبه هاي انجام شده ٦٠٠ ،درصد هدف بند مزبور،
محقق شد.
در خصوص اين بند اين سازمان در شش ماهه نخست سال  ،١٣٩٥اقدامات زير را انجام داده است:

استفاده از فضاي مجازي و ساير رسانه ها،

چاپ و انتشار كتاب ،برگزاري همايش ،نشست

١٨

و مصاحبه اختصاصي

 -چاپ كتاب )»«Law of Implementation of General policies of principle؛ به پايان

٤٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

رسيده است.
برگزاري  ٤همايش ،نشست و -بروز رساني كتاب »مجموعه قوانين و مقررات قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ) (٤٤قانون اساسي«؛
مصاحبه اختصاصي

مجموعه مذكور در حال حاضر آماده چاپ مي باشد.

درصد تحقق هدف=%٥٠٠

-ترجمه كتاب »خصوصيسازي و پس از آن؛ نظارت و تنظيم مقررات« در دستور كار قرار دارد.

-مصاحبه اختصاصي با  ٩خبرگزاري از جمله مهر ،ايرنا ،ايسنا و ...

١٩

تسهيل در واگذاريها

ارزش حصه اقساطي عرضه هاي انجام يافته

بصورت بلوكي بر مجموع ارزش عرضه هاي
انجام يافته بصورت بلوكي

ارتقاء ارزش حصه اقساطي

١٠٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

طي شش ماهه نخست سال جاري ،ارزشي معادل  ٥،١٥٨ميليارد ريال بصورت

عرضه هاي انجام يافته بصورت بلوكي با تصويب هيأت واگذاري عرضه گرديده و از مبلغ مذكور  ٣،٦١١ميليارد
بلوكي بر مجموع ارزش عرضه
هاي انجام يافته بصورت بلوكي ريال به صورت اقساطي مي باشد .بنابراين ميانگين سهم بخش اقساطي معامله،
به %٨٠

٩

 ٧٠%است .با توجه به اين امر  % ٨٧/٥هدف مورد نظر محقق شده است.

درصد تحقق هدف=%٨٧/٥

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

بهبود وضعيت بنگاه هاي واگذار

تشويق خريداران و ارائه تخفيف به آنها

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

اين سازمان مستقيماً اهرمي جهت افزايش بهره وري بنگاهها ندارد و تنها اهرم اين سازمان استفاده از
ابزارهاي تشويقي موجود در آئين نامه موضوع ماده  ٢٥قانون مبني بر »ارائه تخفيف«» ،كاهش سود
فروش اقساطي« و »افزايش دوره اقساط« به خريداران به شرط افزايش بهره وري بنگاه مي باشد و طي
دوره مورد بررسي اقدامات انجام شده در خصوص بند مزبور به شرح زير است:
طي مصوبه شماره  ٢٧١٢مورخ  ١٣٩٥/٠٢/١٥هيأت عامل اين سازمان »شيوه نامه نحوه بررسي وپيشنهاد اعطاء تخفيف به خريداران« را تصويب نموده است .باتوجه به بررسيهاي به عمل آمده در شش
ماهه نخست سال  ١٣٩٥و با تصويب هيأت عامل اين سازمان يك بنگاه واگذار شده مشمول ماده )(٢٥
گرديده و مقرر شده پيشنهاد اعطاي تخفيف در سود فروش اقساطي قرارداد واگذاري سهام »پتروشيمي
باختر« مربوط به شركت نويد زرشيمي )خريدار( در جلسات آتي هيأت واگذاري مطرح شود.

٢٠

شده

بهصورت مشروط و در صورت ارتقاء بهرهوري

٥٠

١٣٩٥/٠١/٠١

بهبود وضعيت حدود  ٥٠درصد -بر اساس تبصره ) (٢ماده ) (٢دستور العمل »نحوه اخذ تعهدات ،درج شروط و اعطاي تخفيفات به
خريداران سهام كنترلي شركتهاي دولتي« موضوع ماده ) (٢٥قانون اجراي سياستهاي كلي اصل )(٤٤
بنگاههاي واگذار شده

 ١٣٩٥/١٢/٢٩براساس معيارهاي تعيين شده قانون اساسي ،تخفيفات هنگامي محاسبه و اعطا مي گردد كه خريدار)ان( تقاضاي كتبي خود را جهت
در گزارش ارزيابي به كل
بنگاههاي ارزيابي شده

استفاده از تسهيﻼت به اين سازمان ارسال نمايد و طي دوره مورد بررسي درخواستي از سوي
خريدار)ان( جهت استفاده از تسهيﻼت مذكور دريافت نگرديده است.
طي مصوبه شماره  ٢٤٢٤٦مورخ  ١٣٩٤/١١/٢٦هيأت عامل اين سازمان ،درخصوص موضوع اعطاءتخفيف به خريدار سهام شركتهاي واگذار شده مواردي به شرح زير مصوب گرديد:

-١موضوع اعطاء تخفيف صرفاً در خصوص خريداراني در هيأت عامل مطرح گردد كه
تأخير غيرموجه در پرداخت اقساط خود نداشته باشند.
-٢موضوع اعطاء تخفيف به خريداران قبل از طرح در هيأت عامل ،در كميته تخفيفات
سازمان مطرح و سپس نتيجه در هيأت عامل طرح گردد.
در راستاي تشويق خريداران و ارائه تخفيف به آنان ،بعد از بررسيهاي ﻻزم بادرخواست استمهال بدهي برخي از خريداران موافقت شد.

١٠

با توجه به اينكه بازه زماني
ارائه گزارش اين بند ساﻻنه
مي باشد ،ارائه گزارش
عملكرد در شش ماهه
نخست سال جاري
موضوعيت ندارد.

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

سازمان خصوصي سازي بمنظور سياستگذاري و انتخاب نحوه مطلوب واگذاري ،توانمند
سازي بخش خصوصي و شناسايي نقاط ضعف و قوت خود هر سال عملكرد شركتهاي
كنترلي واگذار شده را ارزيابي مي نمايد .در اين راستا مواردي به شرح زير ارائه مي گردد:
شاخص هاي بهره وري كل و ساير شاخص هاي مورد نياز جهت سنجش و مقايسهوضعيت قبل و بعد از واگذاري در سال  ١٣٩٣مورد ارزيابي قرار گرفت و در سال ١٣٩٤
نسبت به تكميل و اصﻼح گزارش ارزيابي عملكرد شركتهاي واگذار شده اقدام شده
است .در اين راستا گزارش عملكرد شركتهاي واگذار شده مربوط به سال  ١٣٩٣بصورت
كنترلي تدوين؛ و گزارش نهايي در سه ماهه اول سال  ١٣٩٥تهيه شده است.
همچنين ارزيابي جديدي از وضعيت قبل و بعد از واگذاري  ٦٥شركت واگذار شده بابهبود وضعيت حدود  ٥٠درصد

)ادامه(

 ٢١بهبود وضعيت بنگاه هاي واگذار
شده

ارزيابي عملكرد بنگاههاي واگذار شده

٥٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

بنگاههاي واگذار شده
براساس معيارهاي تعيين شده
در گزارش ارزيابي به كل
بنگاههاي ارزيابي شده

استفاده از مدل  EFQMمجدداً در سال  ١٣٩٤در دستور كار گرفت .در اين خصوص
پرسشنامه اي طراحي و براي  ٦٥شركت ارسال گرديد و تا پايان سال  ١٣٩٤اطﻼعات ٢٥
شركت دريافت شده است .دريافت اطﻼعات حداقل  ٣٠شركت ديگر و تكميل ارزيابي،
در سال  ١٣٩٥انجام خواهد شد .با توجه به اهميت ارزيابي عملكرد شركتها ،هيات عامل
سازمان خصوصي سازي مصوب نمود كه گزارش جامع از عملكرد شركتها توسط مراكز و
موسسات پژوهشي معتبر در خارج از سازمان و از طريق برون سپاري تهيه گردد .بر اين
اساس جلساتي با نمايندگان مراكز در اين سازمان برگزار و پس از بررسي مقدماتي دو
درخواست جهت طرح در هيات عامل اين سازمان انتخاب گرديده است كه پس از انتخاب
مجري طرح ،گزارش ارزيابي شركتهاي كنترلي واگذار شده نهايي و منتشر
خواهد شد.
بر اساس قوانين و مقررات مربوط ،كنترل هايي كه پس از واگذاري در خصوصشركتهاي واگذار شده صورت مي پذيرد ،مانند الزام به كسب مجوز جهت اخذ تسهيﻼت
و يا فروش دارائي ،محدوديت در تعديل نيروي انساني و  ...باعث كاهش بهره وري بنگاه
ها مي گردد.

١١

با توجه به اينكه بازه زماني
ارائه گزارش اين بند ساﻻنه
مي باشد ،ارائه گزارش
عملكرد در شش ماهه
نخست سال جاري
موضوعيت ندارد.

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

به منظور رفع چالشها و مشكﻼت مربوط به موضوع آمادهسازي بنگاهها براي واگذاري ،بيش از  ١٦جلسه در محل
سازمان خصوصيسازي با دستگاههاي ذيربط به شرح زير برگزار گرديده است:
 برگزاري  ٧جلسه با حضور نمايندگان »وزارت نفت« در خصوص شركتهاي »توزيع گاز استاني«» ،ملي حفاريايران«» ،پيراحفاري ايران«» ،خدمات ترابري و پشتيباني نفت«» ،خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب«،
»پترو پارس« و »پترو ايران«
 برگزاري  ٩جلسه با نمايندگان »وزارت نيرو« در خصوص شركتهاي »توليد نيروي برق«» ،مديريت توليد نيرويبرق«» ،برق منطقهاي« و »نيروگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه مذكور« و »توزيع نيروي برق )پيرو جلسات متعدد سال
گذشته در اين خصوص و مصوبه شماره  ٢٤٣٦٤١مورخ  ١٣٩٥/١٢/١٩هيأت واگذاري مبني بر ضرورت اصﻼح
ساختار اين شركتها(«
 برگزاري  ٣جلسه با حضور نمايندگان »وزارت جهاد كشاورزي« در خصوص »سازمان مركزي تعاون روستايي«،»صندوق بيمه محصوﻻت كشاورزي« و »شركت پشتيباني امور دام«

تهيه گزارشات كارشناسي و
٢٢

سياستي براي شركتهاي

باقيمانده و ارائه به هيأت
واگذاري

 -برگزاري  ٢جلسه با حضور نمايندگان »وزارت راه و شهرسازي« در خصوص »شركت مادرتخصصي ساخت و

برگزاري جلسات مستمر با شركتهاي

مادرتخصصي و دستگاههاي اجرايي مربوط ،به

منظور تعيين تكليف شركتها و تهيه گزارشات

توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور«» ،اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت مادرتخصصي

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

برگزاري  ٨جلسه

سازمان ملي زمين و مسكن«» ،شركت مادرتخصصي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي«» ،اموال

درصد تحقق هدف بيش از

و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران«» ،راه آهن جمهوري اسﻼمي

 ٤٠٠درصد است.

ايران«» ،راهداري و حمل و نقل جادهاي« و »شركتهاي زيرمجموعه عمران و بهسازي شهري ايران«

مربوط در اين خصوص و ارائه به هيأت واگذاري

 برگزاري  ١جلسه با بانك مركزي جمهوري اسﻼمي ايران درخصوص تبيين راهكار حقوقي به منظور تعيينتكليف سهام متعلق به آن بانك در »شركت ملي انفورماتيك« و »سرمايه گذاري ملي ايران«
 برگزاري  ٢جلسه با نمايندگان »وزارت صنعت ،معدن و تجارت« در خصوص »فعاليتهاي قابل واگذاري واحدهايتابعه استاني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران« و همچنين »رفع چالش واگذاري ساير بنگاههاي
زيرمجموعه«
 مكاتبه با وزارت كشور و استانداريها درخصوص ارائه فهرست بنگاههاي زيرمجموعه اين وزارتخانه و استانداريها. مكاتبه با سازمانهاي مناطق آزاد تجاري  -صنعتي ويژه اقتصادي درخصوص ارائه فهرست سرمايه گذاريها وشركتهاي تابعه
 مكاتبه با شركتهاي زير مجموعه وزارت دفاع درخصوص بنگاههاي زيرمجموعه آن وزارتخانه مكاتبه با شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور زير مجموعه وزارت ورزش و جوانان درخصوصارسال فهرست اموال و دارائيها و بنگاههاي زيرمجموعه آن ،دريافت فهرست مذكور و احصاء فهرست اموال و
دارائيهاي مرتبط با امور غيرحاكميتي آن و ارائه گزارش در اين خصوص به هيأت محترم عامل

١٢

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

قابل تحويل

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

در شش ماهه نخست سال جاري گزارشات مربوط به برخي از شركتها در دستور كار هيأت

ارزيابي شركتها و تهيه گزارشات كارشناسي

٢٣

قيمت و ارائه به هيأت واگذاري

٦٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

تهيه  ٩٦گزارش مربوط به

واگذاري قرار گرفته است .ﻻزم به ذكر است نتايج برخي از اين گزارشات در قالب

شركتهاي مشمول واگذاري» ،تصميم به واگذاري ،تعيين قيمت پايه و تعيين تكليف« منجر به تصويب قيمت و شرايط
ارائه به هيأت واگذاري

درصد تحقق هدف=%١٠٠

واگذاري  ٩شركت ،انحﻼل  ٤شركت و انتقال به گروه ) ٣٣ (٣شركت ،توسط هيأت
واگذاري شده است.

در شش ماهه نخست سال جاري پيگيري تصويب طرح هاي ارائه شده به هيأت وزيران ،به شرح زير،
در حال انجام است:
تهيه پيش نويس مصوبه در خصوص اجراي بند )الف( تبصره ) (٢قانون بودجه سال ١٣٩٥و ارسال آن طي نامه شماره  ١٠/٦٦٩١مورخ  ١٣٩٥/٠٤/٠٨عنوان وزير محترم امور اقتصادي و

)ادامه(

دارايي

تهيه گزارشات كارشناسي و

-اصﻼح و بازبيني پيشنويس ﻻيحه توسعه و واگذاري فعاليتها و بنگاههاي حوزههاي

سياستي براي شركتهاي

سﻼمت ،آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره ) (٢بند )ج( ماده ) (٣قانون اجراي

باقيمانده و ارائه به هيأت
واگذاري

٢٤

سياستهاي كلي اصل ) (٤٤قانون اساسي و ارسال آن طي نامه شماره  ١٠/٩٦٩٦مورخ
١٣٩٥/٠٥/١٦عنوان وزير محترم امور اقتصادي و دارايي؛ به منظور طي مراحل تصويب

تهيه و ارائه لوايح و مقررات پيشنهادي به
هيأت وزيران و ساير مراجع در خصوص
تبيين شرايط و شفافيت واگذاريها

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

تهيه  ٤گزارش مربوط به
شركتهاي مشمول واگذاري،
و ارائه به مراجع ذيربط

پيشنهاد اصﻼح شيوهنامه »تشويق بخش خصوصي به منظور جلب مشاركت در واگذاريها« ارساليطي نامه شماره ٥١/١١١٥٧د مورخ  ١٣٩٥/٠٥/٣١و دستورالعمل »واگذاري سهام يا بنگاههاي قابل
واگذاري از طريق مذاكره و ويژگيهاي ﻻزم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري
از اين طريق« ارسالي طي نامه شماره ٥١/١٠٠٥٥د مورخ  ١٣٩٥/٠٥/١٩براي دبيرخانه هيأت واگذاري
جهت طرح در هيأت مذكور
پيشنويس مصوبه خروج نام شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور از فهرستبنگاه هاي مشمول واگذاري و ارسال آن طي نامه شماره  ١٠٨٣٢٧مورخ  ١٣٩٥/٠٦/١٤وزير محترم امور
اقتصادي و دارايي به مشاور محترم رئيس جمهور
پيشنهاد اصﻼح تصويب نامه شماره /١٧٣٨٢ت٥١٤٣٤ﻫ مورخ  ١٣٩٥/٢/١٥هيأت محترم وزيرانموضوع انتقال سهام واگذار شده شركت سنگ آهن مركزي ايران به سازمان تأمين اجتماعي  -شركت
توسعه تجارت فراگير خوزستان  -شركت فوﻻد خوزستان
تهيه پيش نويس تصويب نامه هيأت وزيران درخصوص واگذاري تعهدي به منظور تسهيل و تسريعدر امر واگذاري و اجتناب از عرضه چند باره منجر به عدم واگذاري بنگاه

١٣

درصد تحقق هدف=%٢٥٠

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

برگزاري منظم و مستمر

پيگيري برگزاري جلسات هيأت واگذاري و

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

از تاريخ  ١٣٩٥/٠١/٠١لغايت  ١٣٩٥/٠٦/٣١تعداد  ٧جلسه هيأت واگذاري با
٢٥

جلسات هيأت واگذاري

انجام امور دبيرخانهاي اين هيأت

برگزاري  ١٢جلسه هيأت

حضور اعضا محترم هيأت واگذاري در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي

١٠٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

٧٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

٢٧

١٣٩٥/٠١/٠١

 ١١٥،٠٠٠ ١٣٩٥/١٢/٢٩ميليارد ريال
به تكليف شش ماهه نخست سال جاري مي باشد با توجه به واريز مبلغ ٤٧٠
به حساب درآمد

واگذاري

تشكيل شده كه از اين تعداد  ٤جلسه در سه ماهه نخست و  ٣جلسه در سه ماهه

درصد تحقق هدف=%١١٧

دوم سال جاري برگزار گرديده است.

از هدف تعيين شده براي كل سال )١١٥،٠٠٠ميليارد ريال به حساب درآمدهاي
دريافت و واريز مبالغ حاصل از واگذاريهاي

٢٦

سالهاي گذشته به حساب درآمد عمومي خزانه

عمومي(  ٥٧،٥٠٠ميليارد ريال مربوط به تكليف شش ماهه نخست سال جاري مي
باشد كه با توجه به واريز  ٢٧،١٠١ميليارد ريال به حساب خزانه طي شش ماهه
تحقق  %١٠٠تكليف

درصد تحقق هدف=%٤٧/٢

نخست سال جاري %٤٧/٢ ،هدف محقق شده است.

درآمدي بودجه از محل
منابع حاصل از

دريافت و واريز مبالغ حاصل از واگذاريهاي

٢٧
افزايش انضباط بودجه اي از

سال جاري به حساب خاص خزانه

واگذاريها )واريز

واريز  ٤٥،٠٠٠ميليارد ريال به حساب خاص خزانه( ٢٢،٥٠٠ ،ميليارد ريال مربوط

درصد تحقق هدف=%٢/٠٩

عمومي ،واريز  ٤٥،٠٠٠ميليارد ريال به حساب مربوطه %٢/٠٩ ،هدف محقق شده است.

طريق تحقق اهداف درآمدي

ميليارد ريال به حساب

بودجه از محل منابع حاصل از

خاص خزانه ،واريز

واگذاري ها

٢٨

از محل منابع حاصل از واگذاريها موضوع رديف درآمدي ) ٣١٠٥٠٢تكليف

فروش سهام و سهم الشركه شركتهاي دولتي
وابسته به جهاد كشاورزي

 ٥٠٠ميليارد ريال به

_
)درصد ناچيزي از
كل واريزيها مي

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

باشد(

حساب  ١٣٧٥و واريز
 ٥،٠٠٠ميليارد ريال
بابت منابع حاصل از

از محل منابع حاصل از وفروش سهام و سهم الشركه شركتهاي دولتي وابسته به
جهاد كشاورزي )تكليف واريز  ٥٠٠ميليارد ريال به حساب  ،(١٣٧٥طي شش
ماهه سال جاري مبلغ  ١٣٧ميليارد ريال به حساب مربوطه واريز شده است.

درصد تحقق
هدف=%٥٤/٨

واگذاري بانكها و بيمه
ها(

٢٩

واريز منابع حاصل از واگذاري بانكها و بيمه ها
به حساب خزانه

٣

١٣٩٥/٠١/٠١

از محل منابع حاصل از واگذاري بانكها و بيمه ها ،موضوع رديف درآمدي
) ٣١٠٨٠١تكليف واريز  ٥،٠٠٠ميليارد ريال به حساب خزانه( ٢،٥٠٠ ،ميليارد

١٣٩٥/١٢/٢٩

ريال مربوط به تكليف شش ماهه نخست سال جاري مي باشد كه باتوجه به واريز
مبلغ  ٥٠ميليارد ريال به حساب مربوطه ،حدود  %٢هدف محقق شده است.

١۴

درصد تحقق هدف=%٢

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

در شش ماهه نخست سال جاري به منظور استفاده از شيوه هاي رقابتي سهام تعداد
 ١٠شركت به ارزش  ٢،٤٩٨ميليارد ريال از طريق بورس و فرابورس به شرح زير
واگذاري از طريق بورس و فرابورس

٣٠

٥٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

تحقق  %٥٨واگذاريها از
طريق بورس و فرابورس

واگذار شده است.
 واگذاري  ٦شركت به ارزش  ١،٩٨٧ميليارد ريال از طريق بورس -واگذاري  ٤شركت به ارزش  ٥١١ميليارد ريال از طريق فرابورس

كل واگذاريها(
درصد تحقق هدف=%٧٣

ميليارد ريال از طريق بورس ،فرابورس و مزايده واگذار شده است.

رقابتي در واگذاري ها

در شش ماهه نخست سال جاري به منظور استفاده از شيوه هاي رقابتي سهام تعداد
٣١

ريال از طريق بورس و
فرابورس ) ٤٣/٤درصد

ﻻزم به ذكر است طي دوره مورد بررسي ،سهام  ٨٠بنگاه با ارزشي معادل ٥،٧٥٤

افزايش استفاده از شيوه هاي

واگذاري  ٢،٤٩٨ميليارد

واگذاري از طريق مزايده عمومي

٥٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

تحقق  %٤٠واگذاريها از
طريق مزايده عمومي

 ٧٠شركت به ارزش  ٣،٢٥٦ميليارد ريال از طريق مزايده واگذار شده است.
ﻻزم به ذكر است طي دوره مورد بررسي ،سهام  ٨٠بنگاه با ارزشي معادل ٥،٧٥٤
ميليارد ريال از طريق بورس ،فرابورس و مزايده واگذار شده است.

واگذاري  ٣،٢٥٦ميليارد
ريال از طريق مزايده
) ٥٦/٦درصد كل
واگذاريها(
درصد تحقق هدف=%١٤٢

اقدامات انجام شده در راستاي بند مزبور در شش ماهه نخست سال جاري به شرح
زير مي باشد:
به منظور هماهنگي بين سازماني در جهت تسهيل و جذب سرمايه گذاري
خارجي پيش نويس متن تفاهم نامه را سازمان خصوصي سازي در سال گذشته

٣٢

افزايش تعداد تفاهم نامه هاي
همكاري مشترك با ساير
سازمانها و ارگانها

تهيه نموده و طي نامه شماره  ١٠/٢٠٠٢٣مورخ  ١٣٩٤/١٠/٠٧براي معاون محترم

انعقاد تفاهم نامه هاي مشترك در هر سال با
سازمان بورس يا سازمان سرمايه گذاري يا

مركز ملي رقابت و يا ساير نهادها و سازمانها،

وزير و رييسكل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران؛ و
١٠٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

انعقاد حداقل دو تفاهم نامه

رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار ،براي اظهار نظر ارسال كرده است كه
پيگيري انعقاد تفاهم نامه مزبور در شش ماهه نخست سال جاري در دستور كار

جهت تسريع در تحقق هدف خصوصي سازي

بوده است.
در جلسه مورخ  ١٣٩٥/٠٦/٢١هيأت عامل سازمان خصوصي سازي »تفاهم نامهفروش سهام به سرمايه گذاران خارجي« تصويب شده كه شرايط كلي معامله
پيشنهادي را اعﻼم مي نمايد .ﻻزم به ذكر است تفاهم نامه مذكور به انگليسي هم
ترجمه شده است.

١۵

_

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

٣٣

تحقق سازمان الكترونيك

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

قابل تحويل

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

در سال  ١٣٩٤پايگاه اطﻼع رساني سازمان خصوصي سازي به آدرس
انجام اقداماتي به شرح
زير:
تغيير پورتال براساساستاندارد ابﻼغي و جدول

روزآمدسازي پورتال سازمان خصوصي سازي
براساس دستورالعمل شماره  ١٤٥١٠٠مورخ

 ١٣٩٣/١١/٢٠سازمان مديريت و برنامه ريزي

تطابقي )پيوست ٧

١٠٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

دستورالعمل(
پاسخگو بودن مركزمسئوليت در پورتال

كشور

راه اندازي ميز خدمت درپورتال براساس
مشخصات ميز خدمت
استاندارد ابﻼغي

 www.ipo.irبراساس دستورالعمل شماره  ١٤٥١٠٠مورخ ١٣٩٣/١١/٢٠
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،روزآمدسازي شده است و اقدامات ﻻزم
درخصوص بازطراحي تارنماي مذكور مطابق دستورالعمل ياد شده انجام گرديد
و طي نامه شماره  ٥٠/١٦٧١٥مورخ  ١٣٩٤/٠٨/٢٥به رئيس امور ساختارهاي
سازماني و دولت الكترونيك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور؛ اعﻼم شد.
در شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥نيز اقدامات زير در اين خصوص انجام شده

درصد تحقق هدف=%١٠٠

است:
ارتقاء سطوح امنيتي بسترهاي سخت افزاري نگهداري سايت اينترنتي سازمانبرقراري سيستم مانيتورينگ  ٢٤/٧پشتيباني سايت اينترنتي سازمان با استفاده ازخدمات شركت پيمانكار
اصﻼح و به روز رساني مستمر محتواي سايت بر اساس چرخه هاي كاريمتعارف و مصوب كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي

اجراي

٣٤

»دستورالعمل اجرايي نحوه

انتخاب و انتصاب مديران حرفه
اي«

رعايت الزامات و ضوابط قانوني در فرآيند
انتصاب و انتخاب مديران براساس
دستورالعمل مربوط

١٠٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

انتصاب و انتخاب مديران
براساس دستورالعمل
مربوط

١۶

در شش ماهه نخست سال جاري با رعايت الزامات و ضوابط قانوني مندرج در
دستورالعمل بند مزبور ،چهار مورد انتصاب صورت پذيزفته است.

درصد تحقق هدف=%١٠٠

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

٣٥

برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت

٢٤

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

٣٦

برنامه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري

٢٥

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

برنامه مديريت سرمايه انساني

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

٣٧

بهبود امتياز شاخص هاي

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

كسب امتياز ٢٤٠
براساس برنامه هاي مربوط

كسب امتياز ٢٥٠
براساس برنامه هاي مربوط

كسب امتياز ٢٠٠
براساس برنامه هاي مربوط

عمومي ارزيابي عملكرد

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي
مرتبط با بند مزبور در جدول ضميمه آورده شده است.

اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي
مرتبط با بند مزبور در جدول ضميمه آورده شده است.

اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي
مرتبط با بند مزبور در جدول ضميمه آورده شده است.

با توجه به اينكه بازه زماني
ارائه گزارش اين بند ساﻻنه
مي باشد ،ارائه عملكرد در
شش ماهه نخست سال
جاري موضوعيت ندارد.

٣٨

برنامه خدمات عمومي در فضاي رقابتي

٩

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

٣٩

برنامه صيانت از حقوق مردم و سﻼمت اداري

١٥

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

٤٠

برنامه نظارت و ارزيابي

٧

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

كسب امتياز  ٩٠براساس
برنامه هاي مربوط

كسب امتياز ١٥٠
براساس برنامه هاي مربوط

كسب امتياز  ٧٠براساس
برنامه هاي مربوط

١٧

اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي
مرتبط با بند مزبور در جدول ضميمه آورده شده است.

اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي
مرتبط با بند مزبور در جدول ضميمه آورده شده است.

اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاري درخصوص برنامه هاي
مرتبط با بند مزبور در جدول ضميمه آورده شده است.

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

٤١

ساماندهي سهام عدالت

تكميل ارزش پرتفوي سهام عدالت

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

در راستاي تكميل ارزش پرتفوي سهام عدالت اقدامات زير طي دوره مورد
بررسي انجام پذيرفته است:
استمرار جلسات تخصصي هيأت عامل سازمان خصوصي سازي و تدوين و ارائهگزارش جامع پيرامون موارد مطرح در پيش¬نويس اصﻼحي تبصره هاي ماده
) (٦آيين نامه اجرايي سهام عدالت بر اساس جلسات )دو جلسه( تشكيل شده در
كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ) (٤٤قانون اساسي
بمنظور جمع بندي نهايي پيشنهادات.
٣٥

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

تكميل ارزش پرتفوي سهام
عدالت و اختصاص سهام به

شركتهاي سرمايه گذاري استاني

تدوين پيش نويس نهايي مصوبه مربوط با رعايت پيشنهادات اصﻼحي جهتطرح و تصويب در شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ) (٤٤قانون اساسي.
پيگيري و رصد برگزاري مجامع عمومي  ٥٥شركت سهام عدالت ،به ويژهبرگزاري مجامع شركتهايي كه به دليل اعﻼم تنفس اخذ تصميم در مورد عملكرد
سال  ١٣٩٤آنها به بعد موكول گرديده است ،جهت تعيين تكليف مواردي از قبيل
سود مصوب قابل تقسيم )جمعاً به ارزش  ٢٢٣٠٠ميليارد ريال( و تقاضاي افزايش
سرمايه برخي از آنها.
پيگيري موارد مرتبط با »كارگروه راهبردي ساماندهي سهام عدالت« با حضورمعاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي ،مديران و مسئولين ذيربط در ارتباط با
فرآيند بررسي مصوبات پيشنهادي
باتوجه به اقدامات صورت پذيرفته درصد تحقق هدف براي بازه زماني مورد نظر  %١٠٠مي باشد.

١٨

درصد تحقق هدف=%١٠٠

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

در راستاي پاﻻيش و بروز رساني اطﻼعات مشمولين اقدامات زير طي دوره
مذكور انجام پذيرفته است:
استمرار مذاكره و رايزني با كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستيكشور در جهت بروز رساني اطﻼعات مشمولين و متقاضيان سهام عدالت.
پيگيري ايجاد و برقراري ارتباط سازمان با بستر يكپارچه تبادل اطﻼعاتاقتصادي )بيتا( و تبيين فرمت اطﻼعات قابل تبادل ميان سازمان خصوصي سازي با
پاﻻيش و بروز رساني اطﻼعات مشمولين

٤٢

٣٥

١٣٩٥/٠٢/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

تهيه فهرست نهايي مشمولين

اداره ثبت احوال كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار ،به منظور تسهيل در روند
تبادل اطﻼعات مورد نياز در اجراي پروژه ساماندهي سهام عدالت.

درصد تحقق هدف=%١٠٠

شناسايي ،پيش بيني و بررسي مقدمات مورد نياز جهت آماده سازي و استقرارسامانه الكترونيكي تعامل با مشمولين سهام عدالت.
مذاكره با بانكهاي عامل به منظور افتتاح حساب براي كليه مشمولين سهامعدالت جهت واريز سود احتمالي سهام عدالت در سالهاي آتي

)ادامه(

باتوجه به اقدامات صورت پذيرفته درصد تحقق هدف براي بازه زماني مورد نظر  %١٠٠مي باشد.

ساماندهي سهام عدالت

فرهنگ سازي و اطﻼع رساني در خصوص

فرهنگ سازي و اطﻼع رساني در

١٠

١٣٩٥/٠٧/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

٤٤

تعيين وضعيت حقوقي مشمولين

١٠

١٣٩٥/٠٧/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

تعيين وضعيت حقوقي مشمولين

٤٥

آزاد سازي سهام عدالت

١٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

آزاد سازي سهام عدالت

٤٣

سهام عدالت

خصوص سهام عدالت

با توجه به زمان پيش بيني شده براي آغاز عمليات اجرايي اين هدف و نظر به
اينكه اجرايي شدن فرآيند مربوط به آن منوط به تحقق تمام يا بخشي از فرآيندها
در رديفهاي ماقبل مي باشد .لذا در مقطع زماني كنوني ارائه عملكرد موضوعيت
ندارد.

١٩

_

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

اجراي برنامه »ملي مردمي

ارائه گزارش اقدامات به عمل آمده در اجراي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

در شش ماهه نخست سال جاري اقدامات زير پيرامون بند مزبور انجام پذيرفته است:
-١طي نامه شماره  ١٠/٢٧٩٣مورخ  ١٣٩٥/٠٢/١٨عنوان مشاور وزير و دبير ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي وزارت متبوع برنامه عملياتي
پروژه »تكميل فرآيند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده گروه  ١و گروه  «(٢ارائه گرديد.
 -٢طي نامه شماره  ١٠/٣٠٢٧مورخ  ١٣٩٥/٠٢/٢٠عنوان مشاور وزير و دبير ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي وزارت متبوع عملكرد پروژه
»تكميل فرآيند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده گروههاي ١و «((٢منتهي به  ١٣٩٥/٠٢/١٥ارائه گرديد.
 -٣موضوع عدم وجود برش استاني براي پروژه »تكميل فرآيند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده
گروههاي ١و  «(٢طي نامه شماره  ١٠/٣٨٤٨مورخ  ١٣٩٥/٠٣/٠١به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعﻼم گرديد.
 -٤موضوع عدم وجود برش استاني براي پروژه هاي »تكميل فرآيند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده
گروههاي ١و  «(٢و »ساماندهي سهام عدالت« ،طي نامه شماره  ١٠/٤٤٦١مورخ  ١٣٩٥/٠٣/١٠به معاونت امور اقتصادي وزارت متبوع
اعﻼم گرديد.
 -٥طي نامه شماره  ١٠/٤٤٦٢مورخ  ١٣٩٥/٠٣/١٠عنوان مشاور وزير و دبير ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي وزارت متبوع عملكرد پروژه
»تكميل فرآيند واگذاري سهام بنگاههاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده گروههاي ١و  «(٢منتهي به  ١٣٩٥/٠٢/٣١ارائه گرديد.
 -٦طي نامه شماره  ١٠/٥٥٤٠مورخ  ١٣٩٥/٠٣/٢٤عنوان معاون امور اقتصادي و وزارت متبوع و همچنين عنوان مشاور وزير و دبير ستاد
هماهنگي اقتصاد مقاومتي وزارت متبوع برنامه عملياتي اصﻼحي پروژه هاي »تكميل فرآيند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري
)بنگاه هاي باقيمانده گروههاي  ١و «(٢و »ساماندهي سهام عدالت« به همراه عملكرد آنها منتهي به  ١٣٩٥/٠٣/١٥ارائه گرديد.

٤٦

كردن اقتصاد«

برنامه »ملي مردمي كردن اقتصاد«

١٠٠

١٣٩٥/٠٢/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

ارائه  ٢٢گزارش به دبيرخانه
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

 -٧طي نامه شماره  ١٠/٦٦٩٢مورخ  ١٣٩٥/٠٤/٠٨عنوان مشاور وزير و دبير ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي وزارت متبوع عملكرد پروژه
هاي »تكميل فرآيند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده گروههاي  ١و «(٢و »ساماندهي سهام عدالت«
منتهي به  ١٣٩٥/٠٣/٣١ارائه گرديد.
 -٨طي نامه شماره  ١٠/٨١٧٣مورخ  ١٣٩٥/٠٤/٢٧عنوان دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي وزارت متبوع عملكرد پروژه هاي »تكميل فرآيند
واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده گروه  ١و گروه  «(٢و »ساماندهي سهام عدالت« منتهي به ١٣٩٥/٠٤/١٥
ارائه گرديد.
 -٩طي نامه شماره  ٥٠/٩٣٣٧مورخ  ١٣٩٥/٠٥/١٠عنوان دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي وزارت متبوع عملكرد پروژه هاي »تكميل فرآيند
واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده گروه  ١و گروه  «(٢و »ساماندهي سهام عدالت« منتهي به ١٣٩٥/٠٤/٣١
ارائه گرديد.
 -١٠طي نامه شماره  ٥٠/٩٨٧٢مورخ  ١٣٩٥/٠٥/١٧عنوان دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي وزارت متبوع عملكرد پروژه هاي »تكميل
فرآيند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده گروه  ١و گروه  «(٢و »ساماندهي سهام عدالت« منتهي به
 ١٣٩٥/٠٥/١٥ارائه گرديد.
 -١١طي نامه شماره  ٥٠/١١٤٩٩مورخ  ١٣٩٥/٠٦/٠٣عنوان دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي وزارت متبوع عملكرد پروژه هاي »تكميل
فرآيند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده گروه  ١و گروه  «(٢و »ساماندهي سهام عدالت« منتهي به
 ١٣٩٥/٠٥/٣١ارائه گرديد.
 -١٢طي نامه شماره  ٥٠/١٢٧٣٥مورخ  ١٣٩٥/٠٦/٢٠عنوان دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي وزارت متبوع عملكرد پروژه هاي »تكميل
فرآيند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري )بنگاه هاي باقيمانده گروه  ١و گروه  «(٢و »ساماندهي سهام عدالت« منتهي به
 ١٣٩٥/٠٦/١٥ارائه گرديد.

٢٠

درصد تحقق هدف=%١٣٤

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

در شش ماهه نخست سال جاري ،اقدامات انجام شده درخصوص بند مزبور به شرح زير
مي باشد:
برگزاري جلسه مورخ  ١٣٩٥/٠٤/٠٢با حضور هيأتي از وزارت امور اقتصادي و دارايي دراين سازمان ،به منظور پايش و بررسي كيفيت و دقت گزارش عملكرد سال  ١٣٩٤سازمان

برگزاري همايش سراسري با حضور تمام
مديران ارشد و كاركنان كليدي سازمان

٤٧

خصوصي سازي با محوريت سند راهبردي با

ايجاد همراستايي بين اركان

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

سازمان و افزايش آگاهي
كاركنان و ذينفعان و ايجاد
حساسيت ذهني

حضور نماينده دبيرخانه سما

خصوصي سازي پيرامون اهداف و اقدامات راهبردي
برگزاري  ١جلسه با حضور هيأت عامل سازمان و مديران ارشد به منظور ارزيابي عملكردسند راهبردي اين سازمان

درصد تحقق هدف=%١٠٠

برگزاري ٤جلسه با شوراي مديران و ارائه بيانات معاون محترم وزير و رئيس كل سازماندر جهت تببين اهداف راهبردي سازمان و تشويق كاركنان سازمان به ارائه نظرات خود در
جهت تحقق اهداف
برگزاري  ٣نشست عمومي با حضور كليه كارمندان سازمان در سالن اجتماعات با هدفآشنايي كاركنان اين سازمان با برنامه هاي راهبردي و عملكرد سازمان .

دستيابي به اهداف بسته

در خصوص بند مزبور اقدامات زير انجام شده است:

مفاهمه سند راهبردي سازمان

-بخش مرتبط با سامانه مديريت استراتژيك )سما( و محتواي منوي »سند راهبردي سازمان

خصوصي سازي

خصوصي سازي« در سايت اينترنتي سازمان خصوصيسازي در سه ماهه نخست سال ١٣٩٥
بازنگري شده و گزارشات عملكرد سه ماهه نخست سال جاري؛ بعد از بارگذاري گزارش
مربوط توسط واحدهاي اجرايي سازمان ،تهيه طي نامه شماره  ٥٠/٨٥٦٤مورخ ١٣٩٥/٠٤/٣٠

٤٨

بروز رساني بخش مرتبط با مديريت راهبردي
در وبسايت سازمان خصوصي سازي )لينك
ايجاد شده در صفحه اول وبسايت(

عنوان مشاور محترم وزير و رئيس مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع گزارش

٢٠

عملكرد سه ماهه نخست سال ١٣٩٥سند راهبردي سازمان ارسال گرديد .ﻻزم به ذكر است
١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

به دليل عدم بروز رساني اهداف و اقدامات سند راهبردي سازمان در سامانه مديريت
استراتژيك )سما(؛ براساس سند روزآمدسازي شده ،امكان بارگذاري گزارش مذكور در
سامانه ياد شده فراهم نگرديد و پيگيري ﻻزم درخصوص به روزرساني انجام شده و بستر
ﻻزم جهت ارائه گزارشات آتي سازمان از طريق سامانه ياد شده فراهم شده است.
بعد از بارگذاري گزارشات عملكرد شش ماهه نخست سال جاري توسط واحدهاياجرايي سازمان در سيستم الكتورنيكي سند راهبردي سازمان خصوصي سازي ،گزارشهاي
بارگذاري شده جمعبندي و اقدامات ﻻزم جهت تهيه گزارش مربوط و بارگذاري آن در
سامانه سما انجام شد.

٢١
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گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

برگزاري مصاحبه خبري در مورد سند راهبردي
با يكي از روزنامه هاي كثيراﻻنتشار و معتبر يا

٤٩

خبرگزاري هاي برتر

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

٥٠

مفاهمه سند راهبردي سازمان

عملكرد شش ماهه

در شش ماهه نخست سال جاري مصاحبه هاي خبري متعددي با رسانه هاي
٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

ايجاد تعهد بيروني و ايجاد

مكتوب ،سايتهاي خبري و صدا و سيما انجام پذيرفته است .با توجه به نقش و

حساسيت ذهني در ذينفعان

تأثيرگذاري سند راهبردي سازمان طي  ٥مصاحبه خبري از سوي رئيس كل و

درصد تحقق هدف=%١٠٠

مديران ارشد سازمان به اهداف سند مذكور اشاره شده است.

)ادامه(
دستيابي به اهداف بسته

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از

در شش ماهه نخست سال جاري ،فرم نظر خواهي و نياز سنجي به منظور شناسايي
اجراي پيمايش سنجش آگاهي ،عﻼقه مندي و
باور به سند راهبردي

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

شناخت وضعيت آگاهي ،باور و

آسيبها ،چالشها و نقاط قوت و ضعف سند راهبردي تهيه شده و توزيع گرديده

راهبردي

است؛ كه در آن موضوعات مرتبط با سند راهبردي سال  ١٣٩٥نيز لحاظ شده

تمايل سازمان در قبال سند

درصد تحقق هدف=%١٠٠

است و نتايج حاصل از ارزيابي در حال دسته بندي و تحليل محتوا مي باشد.

خصوصي سازي

در شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥درخصوص بند مزبور بررسي هاي ﻻزم صورت
٥١

درج دست كم يك مطلب در مورد مديريت

راهبردي مركز مسووليت در هر شماره نشريه
داخلي /خبرنامه داخلي

٢٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

افزايش آگاهي كاركنان و
ذينفعان و ايجاد حساسيت
ذهني

گرفته و جلسات متعددي با موسسات مرتبط با توليد و چاپ نشريات و مجﻼت
برگزار شده است و سازمان خصوصي سازي در مرحله انتخاب نهايي موسسه
مورد نظر و اقدام پيرامون توليد مجله تخصصي و عمومي در راستاي تحقق بند
مزبور مي باشد.

٢٢

درصد تحقق هدف=%١٠٠

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

درخصوص بند مزبور در شش ماهه اول سال جاري اقدامات زير انجام شده است:
 گزارش عملكرد  ١٢ماهه سال  ١٣٩٤سند راهبردي سازمان در سامانه مديريتاستراتژيك )سما( در تاريخ  ١٣٩٥/٠١/١٨بارگذاري؛ و طي نامه شماره  ٥٠/١٥٠٨مورخ
 ١٣٩٥/٠١/٣٠براي مشاور محترم وزير و رئيس مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع
نيز ارسال شد.
در هفدهمين جلسه كميته مديريت راهبردي و عملكرد سازمان كه در تاريخ ١٣٩٥/٠٢/١٤برگزار گرديد گزارش نقاط قوت و ضعف عملكرد  ١٢ماهه سال  ١٣٩٤سازمان خصوصي
سازي در راستاي اجراي سند راهبردي ارائه؛ و توسط اعضاء كميته مزبور بررسي شد .مقرر
گرديد با انجام اصﻼحاتي در »شوراي راهبري توسعه مديريت« نيز ارائه گردد.

دستيابي به اهداف بسته

 ٥٢نهادينه سازي مديريت
راهبردي

برگزاري جلسات سه ماهانه با حضور و

محوريت مديريت ارشد براي ارزيابي عملكرد
بر اساس سند راهبردي

بازخورد از اجرا ،شناسايي

١٥

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

شكاف هاي عملياتي ،دستيابي
به ايده هايي براي
روزآمدسازي سند راهبردي
سازمان خصوصي سازي

در چهارمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت سازمان در تاريخ  ١٣٩٥/٠٢/٢٦اعضاءهيأت عامل و مديران ارشد سازمان طي يك جلسه عملكرد سازمان براساس سند راهبردي
را مورد ارزيابي قرار دادند .در اين جلسات ،نقاط قوت و ضعف عملكرد اجراي سند
راهبردي و برنامه هاي آتي سازمان خصوصي سازي ،مورد نقد و بررسي قرار گرفت و در
خصوص اهدافي كه عملكرد سازمان در اجراي آنها ضعيف بوده است با ارائه راهكارهايي
از سوي معاون محترم وزير و رئيس كل سازمان خصوصي سازي مقرر گرديد اقدامات
ﻻزم انجام؛ و زمينه تحقق اهداف توسط واحدهاي مربوط فراهم شود.
طي نامه شماره  ٥٠/٦٠٤٥مورخ  ١٣٩٥/٠٤/١٢عنوان مشاور محترم وزير و رئيس مركزنوسازي و تحول اداري وزارت متبوع ،تغييرات پيشنهادي در سند راهبردي اين سازمان
براساس دستورالعمل روزآمدسازي ارسال گرديد.
طي نامه شماره  ٥٠/٨٥٦٤مورخ  ١٣٩٥/٠٤/٣٠عنوان مشاور محترم وزير و رئيس مركزنوسازي و تحول اداري وزارت متبوع گزارش عملكرد سه ماهه نخست سال جاري ارسال
گرديد.

٢٣
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گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

درخصوص بند مزبور در شش ماهه نخست سال جاري اقدامات زير انجام شده است:
در هر ماه بطور مستمر جلسات شوراي مديران سازمان خصوصي سازي به رياست جناب آقاي خانيبه عنوان نماينده ويژه معاون وزير و رئيس كل سازمان خصوصي سازي تشكيل و در خصوص برخي
موضوعات از جمله دستيابي به اهداف سند راهبردي سازمان تصميم گيري شد.
بخش مجزا با عنوان سند راهبردي در سايت سازمان خصوصي سازي و اينترانت داخلي سازمان تعيينگرديده و از طريق آن اطﻼع رساني ﻻزم در خصوص گزارشات عملكرد و ارائه پيشنهادات در زمينه
سند راهبردي صورت پذيرفته است.
سيستم الكترونيكي سند راهبردي سازمان به آدرس اينترنتي ) ،(GDS.IPO.orgراه اندازي شد.اهداف و اقدامات سند راهبردي سارمان به صورت الكترونيكي و به تفكيك واحدهاي اجراييسازمان در سايت مذكور بارگذاري گرديد .طي نامه شماره ٥٠/٦٢٥١د مورخ  ١٣٩٥/٠٤/٠١به

جاري سازي سند راهبردي در سراسر سازمان
)تخصيص اهداف و اقدامات راهبردي به

٥٣

واحدهاي سازماني مشخص )ترجمه سند

٣٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

وجود برنامه هاي عملياتي هر واحدهاي اجرايي سازمان ارسال شده تا به صورت متناوب نسبت به بارگذاري گزارش عملكرد سه
واحد/معاونت/مديريت/دفتر
منطبق با اهداف و اقدامات
مندرج در سند راهبردي

راهبردي به عملياتي((

ماهانه سال جاري در راستاي تكاليف مربوط در سامانه مذكور و حداكثر تا دهم ماههاي تير ،مهر ،دي
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و فروردين ماه سال  ١٣٩٦اقدام نمايند.
جلسه اي در تاريخ  ١٣٩٥/٠٤/٠٥نيز به منظور آشنايي نمايندگان دفاتر با سيستم راه اندازي شدهبرگزار گرديد و پيرامون سيستم مذكور و نحوه ورود اطﻼعات و  ...توضيحاتي به كاربران ارائه شد.

)ادامه(

همچنين طي دوره مذكور »كميته مديريت راهبردي و عملكرد سازمان خصوصي سازي« به رياست

دستيابي به اهداف بسته

عضو محترم هيأت عامل و معاون برنامه ريزي ،توسعه منابع و امور پشتيباني اين سازمان جناب آقاي
خاني طي  ٥جلسه پيرامون برخي موضوعات از جمله موارد زير برگزار شده است.

نهادينه سازي مديريت

-استقرار نظام مديريت عملكرد در سازمان خصوصي سازي

راهبردي

ارزيابي شاخص هاي برگرفته از اهداف راهبردي سازمان به منظور پرداخت پاداش به كاركنانبررسي تهيه گزارشات عملكرد سازمان خصوصي سازي پيرامون اهداف و اقدامات راهبردي؛ درچارچوب سند راهبردي سازمان؛ و روزآمدسازي سند راهبردي سازمان براساس دستورالعمل مربوط
-تدوين برنامه عملياتي و فرآيندهاي واحدهاي اجرايي سازمان

٥٤

طراحي سازوكار اتصال تامين منابع مالي

)تخصيص بودجه( به مفاد سند راهبردي

١٥

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

كسب اطمينان از تامين منابع
مالي ﻻزم براي انجام اقدامات
و دستيابي به اهداف راهبردي

٢۴

در شش ماهه نخست سال جاري با عنايت به ابﻼغ بودجه توسط سازمان مديريت
و برنامه ريزي كشور و ساير قوانين مرتبط ،سازمان خصوصي سازي اقدام به
تأمين درآمد و پرداخت هزينه در سقف اعتبار مصوب مي نمايد.

_

گزارش عملكرد شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥سازمان خصوصي سازي پيرامون اقدامات راهبردي
كد

هدف راهبردي كمي

اقدام راهبردي و عملياتي

ضريب وزني زمان آغاز زمان پايان

خروجي ملموس يا اقﻼم
قابل تحويل

اقدامات انجام يافته در شش ماهه اول سال ١٣٩٥

خروجي ناشي از
عملكرد شش ماهه

در شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥جلسات كميته مديريت راهبردي و عملكرد سازمان خصوصي سازي
) ٥جلسه( برگزار و برخي موارد مطروحه در آن جلسات به شرح زير مي باشد:
-١بررسي و تبيين شرح وظايف كميته مزبور
-٢طرح موضوع نامه شماره  ٥٠٨٩٠/٢١مورخ  ٢٥/٠٣/١٣٩٥مشاور محترم وزير و رئيس كل مركز
نوسازي وزارت متبوع درخصوص برگزاري جلسه اي به منظور بررسي كيفيت و دقت گزارش
عملكرد سه ماهه چهارم سال  ١٣٩٤سند راهبردي سازمان خصوصي سازي.
-٤تدوين فرآيندهاي كاري واحدهاي اجرايي سازمان
همچنين طي دوره مورد بررسي اقدامات زير درخصوص بند مزبور صورت گرفته است:
سند مزبور با توجه به شرح وظايف واحدهاي سازمان خصوصي سازي تفكيك شده و روزآمدسازياهداف و اقدامات سند طي نامه شماره  ٥٠/٦٠٤٥مورخ  ١٣٩٥/٠٣/٣٠به مشاور محترم وزير و رئيس
مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع ارسال شد.
-با توجه به تشكيل جلسه مورخ ١٣٩٥/٠٤/٠٢درخصوص بررسي كيفيت و دقت گزارش عملكرد سه

برگزاري جلسات شوراي مديريت راهبردي
)با هدف روزآمدسازي و جاري سازي سند

٥٥
)ادامه(

راهبردي و نهادينه سازي مديريت استراتژيك(

١٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

ايجاد سازوكاري براي
هموارسازي مسير اجراي سند
راهبردي

ماهه نخست سال  ١٣٩٥سند راهبردي سازمان؛ اهداف و اقدامات روزآمد سازي شده نامه ياد شده،
مجدداً مورد بازنگري قرار گرفت و طي نامه هاي شماره  ٥٠/٦٠٤٥مورخ  ٣٠/٠٣/١٣٩٥و شماره
 ٥٠/٧٠٠٩مورخ  ١٣٩٥/٠٤/١٢به آن مركز ارسال گرديد .همچنين طي نامه شماره  ٥٠/٨٥٦٤مورخ
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 ١٣٩٥/٠٤/٣٠مشاور محترم وزير و رئيس مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع ،ضمن ارسال
گزارش عملكرد سه ماهه نخست سال جاري؛ تسريع در بررسي و اعﻼم نتيجه مربوط به مكاتبات

دستيابي به اهداف بسته

اخيرالذكر ،نيز پيگيري شد تا بستر ﻻزم جهت ارائه گزارش سازمان از طريق سامانه ياد شده فراهم شود

نهادينه سازي مديريت

كه اين امر صورت نپذيرفت و پاسخي نيز دريافت نشد .البته بستر ﻻزم به منظور بارگذاري گزارشات آتي در

راهبردي

سامان فراهم شده است .ﻻزم به ذكر است با توجه به تغييرات انجام يافته ٢١ ،هدف متناسب با اولويت هاي راهبردي
وزارت متبوع و » «٥٦اقدام راهبردي متناسب با اهداف تعيين شده ،براي اين سازمان تعريف شد.

سيستم الكترونيكي سند راهبردي سازمان به آدرس اينترنتي ) ،(GDS.IPO.orgراه اندازي شد وكل فايل اهداف و اقدامات سند راهبردي سارمان به صورت الكترونيكي و به تفكيك واحدهاي
اجرايي سازمان بارگذاري گرديد و گزارشات سه ماهه نخست سال جاري از طريق سامانه راه اندازي
شده دريافت و جمعبندي شد.
جلسه اي در تاريخ  ١٣٩٥/٠٤/٠٥نيز به منظور آشنايي نمايندگان دفاتر با سيستم راه اندازي شدهبرگزار گرديد و مديركل محترم دفتر برنامه ريزي و تحليل واگذاريها درخصوص سيستم مذكور و
نحوه ورود اطﻼعات و  ...توضيحاتي را ارائه نمودند.
اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال  ١٣٩٥درخصوص بند مزبور به شرح زير مي باشد:

٥٦

اجراي نظام پيشنهادهاي راهبردي

١٠

١٣٩٥/٠١/٠١

١٣٩٥/١٢/٢٩

همكاران بتوانند اهداف و
اقدامات راهبردي جديد/موجود -فراهم آوردن مقدمات ﻻزم جهت ارائه نظرات كاركنان تحت عنوان نظام پيشنهادها به منظور مشاركت در برنامه
هاي سازماني و تببين خط مشي ها و فعاليتها
را طرح/نقد كنند و جايزه
بگيرند .افزايش آگاهي
كاركنان و ايجاد حساسيت
ذهني در آنان

برگزاري  ٢نشست عمومي با حضور كليه كارمندان سازمان در سالن اجتماعات با هدف آشنايي كاركنان اينسازمان با برنامه هاي راهبردي و عملكرد سازمان
ايجاد يك منو مجزا با عنوان سند راهبردي در اينترانت داخلي سازمان به منظور اطﻼع رساني از طريق آن درخصوص مفاد سند راهبردي ،گزارشات عملكرد و نحوه ارائه پيشنهادات در زمينه سند راهبردي.

٢۵
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