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دولت تدبير و اميد

بيانيه ماموریت:
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به عنوان بزرگترین برگزار کنندهی مزایده در سراسر
کشور و یکی از شرکتهای دولتی تابعهی وزارت امور اقتصاد و دارایی که از شخصیت حقوقی و
استقالل مالی برخوردار است ،وظیفه ی قانونی تعیین تکلیف به موقع اموالی که به نحوی از انحاء به
تملک یا تصرف دولت در میآید را بر عهده دارد.

اقدامات راهبردی
 بازمهندسی و بهينه سازی فرایندهای سازمان
 استقرار سامانه های مدیریتی
 توانمندسازی كاركنان
 بازمهندسی و بهينه سازی فرایندهای سازمان
 انعقاد موافقت نامه باسازمان ثبت اسناد و امالک كشور
جهت تسهيل در صدور اسناد و فروش اموال غيرمنقول

 ارزیابی و مقایسه فروش استان ها – اموال غير
منقول

حرفه ای و متخصص در مزایده  ،هوشمند و یاد گيرنده  ،بهره مند از سرمایه انساني متخصص و
متعهد  ،برخوردار از ساختاری پویا و تحول گرا  ،بهره مند از فناوری های روزآمد ،ایفاگر نقش
برجسته در تامين منابع مالي دولت و برخوردار از ظرفيت های حقوقي و قانوني موثر

حفظ كرامت كاركنان ،مشتریان

قانونمداری با رعایت صرفه و

دانایي محوری ،نوآوری و

وخدمت گيرندگان

صالح دولت ،مردم و صاحبان

استفاده از فناوری های نوین

افزایش ميزان تحقق فروش پيش بينیي

فراسازماني

افزایش شاخص بهره وری و تعالي

ذبنفعان
 تدوین برنامه عملياتی متناظر با راهبردها

 بهينه سازی و رفع اشکاالت سامانه مزایده
الکترونيک اموال منقول
افزایش ميزان فروش الكترونيک

توسعه هدفمند سرمایه

افزایش نسبت فروش اموال غير منقول از

افزایش مشاركت موثر در

طریق برون سپاری

 سنجش رضایت مشتریان  ،كاركنان و سایر

 استقرار سامانه مزایده الکترونيک اموال غير
منقول

انساني و سازماني

ایجاد و یكپارچهسازی

 استقرار سامانه حراج الکترونيک

سامانههای اطالعاتي

 تهيه گزارش تحليلی عوامل ایجادكننده

مدیریتي و عملياتي

افزایش ميزان انضباط بودجه ای

سياستگذاری و قانون

انحراف بودجه ای و اقدام جهت مهم ترین
عوامل انحراف بودجه ای

ارزش های سازمان

گذاری

دستيابي به نسبت مطلوب آرای صادره به نفع
مشتری در كميسيون معامالت

اولویت های راهبردی

بهبود شاخصهای ارزیابي عملكرد

وزارت امور اقتصادی و دارایي
افزایش ميزان كارایي

و وزات
رشد تفاهم نامه های كاری موثر منعقد
شده با زیرمجموعه های وزارت اقتصاد

 اصالح روش عودت ودیعه ها و ایجاد امکان

سازمان و استان تهران

درونسازماني همكاری

درآمدهای نفتي

الکترونيک اطالعات پرونده ها ،كاهش زمان

بهادار برای فروش اموال از طریق بورس

افزایش همافزایيهای

و كاهش اتكا به

 انعقاد موافقت نامه با گمرک ایران (تبادل

 انعقاد موافقت نامه با سازمان بورس و اوراق

شفافيت مالي  -اداری

تامين مالي پایدار دولت

غيرمنقول و مشاوران حقوقی جهت ارجاع كار

تنخواه برای عودت سریع و الکترونيک ودیعه ها)

افزایش انضباط ،سالمت و

و عملياتي

شده اموال غيرمنقول در بودجه ساالنه

منقول جهت ارجاع كار

ضبطی و )...

 استقرار سيستم مدیریت كيفيت در ستاد

آفریني كشور

 ایجاد كار گروه برون سپاری و تهيه دستور العمل

 انعقاد موافقت نامه با خزانه داری كل (دریافت

به حساب های درآمدی خزانه

افزایش توان ثروت

 ارزیابی و مقایسه فروش استان ها – اموال منقول

ارسال فهرست حق الکشف)

كاهش زمان انتقال وجوه حاصل از فرآیند فروش

حقوق ذینفعان (حاصل فروش اموال متروكه،

برداشت اینترنتی از حساب عودت ودیعه ها

سایر دستگاه های اجرایي

طریق برون سپاری



 اصالح سامانه اموال منقول در حوزه پرداخت

رشد تفاهم نامه های كاری موثر منعقده با

افزایش نسبت فروش اموال منقول از

اقدامات راهبردی

اهداف راهبردی

تكليف شده

نرم افزاری و برنامه ریزی برای تامين آنها

 ارزیابی و رتبه بندی كارشناسان ارزیابی اموال

مشمول است.

افزایش نسبت پرونده های اموال منقول تعيين

شده اموال منقول در بودجه ساالنه

برون سپاری فروش اموال و تدوین روش واگذاری

دولققت و حققافو حقققو ملققت" ،تنهققا سققازمان تعیققین تکلیققف کننققدهی بققه هنمققاو امققوال

اموال

ها جهت تقویت زیر ساخت های سخت افزاری و

 ایجاد كار گروه برون سپاری و تهيه دستور العمل

در افقق

 4141سققازمان جمققع آوری و فققروش امققوال تملیکققی بققه عنققوان "امققین امققوال

افزایش نسبت امالک تعيين تكليف شده
افزایش بهره وری كاركنان

قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز

چشم انداز :

اهداف راهبردی

افزایش ميزان تحقق فروش پيش بيني

 ارزیابی و رتبه بندی كارشناسان ارزیابی اموال

فروش اموال تمليكي

اقتصادی و دارایی

در افق چشم انداز سازمان اموال تمليكي سازماني است :

 تهيه فهرست تجهيزات مورد نياز ستاد و استان

برون سپاری فروش اموال و تدوین روش واگذاری

و دارایي

راهبردهای ابالغی وزارت امور

ارزش های سازمان

جمهوری اسالمي ایران

 قانون اساسی سند چشم انداز بيست ساله نظام سياستهای كلی نظام (سياستهاینظام اداری ،سياستهای اقتصاد
مقاومتی و )...

 برنامه پنجم توسعه سند خط مشی و برنامه دولتتدبير و اميد
تقدیمی به مجلس شورای اسالمی

وزارت امور اقتصادی

سازمان جمع آوری و

قانون تاسيس و اساسنامه سازمان

افزایش بكارگيری سامانه جامع اداری مالي
-دقت ،صحت و سرعت عمل

-رعایت موازین اخالق اسالمي

-كارآمدی مبتني بر شایستهساالری

و حرفهای

و مدیریت مشاركتي

-رعایت سالمت جامعه و محيط زیست

تعامل پذیری و

اصالح آیين نامه معامالت سازمان

 بهبود شرایط عرضه و رویت اموال مطروحه در
مزایده ها
 پياده سازی نقشه راه اصالح نظام اداری
 پياده سازی نقشه راه دولت الکترونيک
 مدیریت سبد هزینه ها
 كاهش قيمت تمام شده خدمات
 استقرار و پياده سازی سامانه جامع اداری مالی
 ایجاد کارگروهواصالح آییننامه معامالت سازمان

هماهنگي بين دستگاهي
افزایش ارزش معامالت شفاف به كل معامالت

 ایجاد سازوكار افشای برخط اطالعات فروش

-

