سند راهبردی سازمان خصوصيسازی
 .3اولويت راهبردي افزايش توان ثروت آفريني کشور

اهداف راهبردی كمي

(واگذاري ساالنه 0,111ميليارد ريال به عموم مردم تا پايان سال 3131

هدف راهبردی كمي

واگذاري سهام بنگاهها به صورت خرد به عموم مردم

آغاز و افزايش عرضه سهام در بازارهاي مالي منطقه و بينالملل

مديريتي و کنترلي)

اهداف راهبردی كمي

سال  31اتمام يابد)

بنگاههاي واگذار شده به صورت

واگذاري)

به طوريكه کليه واگذاريها تا پايان

کليه واگذاريها تا پايان سال  3131خاتمه يابند)

(افزايش  %31ميانگين بهرهوري

(عرضه ساالنه 4شرکت در بازارهاي مالي منطقهاي و بينالمللي)

خاتمه يابند)

 .2اولويت راهبردي تقويت انضباط،

 .0اولويت راهبردي ارتقاء هم افزايي

سالمت و شفافيت مالي و اداري

درون سازماني و همكاري فراسازماني

تهيه طرح توسعه
توانمنديهاي بخش
خصوصي و تعاوني

يكپارچهسازي سامانههاي

افزايش تعداد تفاهم
نامههاي همكاري مشترك
با ساير سازمانها و ارگانها

تكميل سامانه جامع

(انعقاد ساالنه يك تفاهمنامه مشترك)

اهداف راهبردی كمي

پيشرفت پروژه مهندسي مجدد و باز سازماندهي سازمان خصوصيسازي
(بازسازي تشكيالت سازمان خصوصيسازي در سال )3131

خصوصيسازي

اهداف راهبردی كمي

 .7اولويت راهبردي توسعه هدفمند سرمايههاي انساني و سازماني

آماري سازمان
(رشد ساالنه  %11در ورود
اطالعات)

تأمين اطالعات
واگذاري بنگاهها و
سهام عدالت ،در سامانه
يكپارچه اطالعات
اقتصادي «وادا»

ارتقاء دانش و فرهنگ خصوصيسازي و تشويق مشارکت عمومي

(رشد ساالنه  %21در ورود

(ساخت و پخش ساالنه  311دقيقه برنامه تلويزيوني)

اطالعات)

(تحقق  %511مبالغ پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي)

هدف راهبردی كمي

اطالعات مديريتي و عملياتي
تكميل طرح توزيع سهام
عدالت
(رشد ساالنه  %51در تكميل طرح تا
پايان دوره واگذاریها)

توقف واگذاری به دستگاههای
دولتي و نهادهای عمومي غير
دولتي ،بابت رد ديون دولت
(توقف انتقال اصل سهام به دستگاههای
دولتي و نهادهای عمومي و غيردولتي
بابت رد ديون دولت)

(واگذاری طرحهای نيمه تمام تا پايان سال )5131

سال  3131خاتمه ياد)

جلسه)

اهداف راهبردی مستقل

تحقق اهداف درآمدی بودجه از محل منابع حاصل از واگذاریها

از طريق شيوههاي شفاف به
طوريكه کليه واگذاريها تا پايان

(برگزاري ساالنه 42

تحقق هدف واگذاری طرحهای نيمه تمام بر اساس تكليف قانون بودجه

(واگذاري ساالنه  %39ارزش شرکتها

هدف راهبردی كمي

افزايش استفاده از شيوههاي
شفاف و رقابتي در واگذاريها

 .6اولويت راهبردي ايجاد و

(تهيه ساالنه  01گزارش کارشناسي از  %01شرکتهاي مشمول

(واگذاري ساالنه  331بننگاه گروه ()4

(واگذاري ساالنه 41شرکت به صورت کنترلي به طوريكه

شرکتهاي مشمول واگذاري

واگـذاري کليه بنگاههاي گروه

تهيه گزارشات کارشناسي و سياستي براي

()4

سرمايهگذاران استراتژيك

خارجي براي خريد سهام

واگذار شده

جلسات هيأت واگذاري

عمومي در واگذاريها

واگذاري سهام بنگاهها به صوت کنترلي به

افزايش جذب سرمايههاي

افزايش بهرهوري بنگاههاي

شرکتهاي باقيمانده و ارائه به هيأت واگذاري

(رشد ساالنه  %31سهم بخش خصوصي)

عرضههاي بلوکي)

افزايش سهم بخش خصوصي واقعي

دولت به درآمد نفتي

برگزاري منظم و مستمر

تهيه طرح نحوه تسهيل دستيابي به توسعه مشارکت

از واگذاريها

(رشد ساالنه  %31فروش از طريق

کليه واگذاريها تا پايان سال  31اتمام يابد)

پايدار دولت و کاهش اتكاء بودجه

سياستگذاري و قانونگذاري

اولويتهای راهبردی و چشمانداز وزارت امور اقتصادی و دارايي

افزايش موفقيت در عرضههاي انجام يافته

واگـذاري کليه بنگاههاي گروه ()3
(واگذاري ساالنه  61بننگاه گروه ( )3به طوريكه

 .4اولويت راهبردي تأمين مالي

 .1اولويت راهبردي مشارکت فعال و موثر در

