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 مقدمه و ضرورت انجام طرح -1-1

مانی م راهبری سااز ای از نظاعنوان حلقهبه ارزیابیدر جهان امروز و در دوران تحوالت عظیم دانش مدیریت، نظام پایش و 

ت، ابع و امکاناا چگاونگی اساتفاده از منا    ارزیاابی ای که فقدان آن در ابعااد مختلاف اعام از    گونهجایگاهی خطیر یافته، به

گردد. یک ساازمان  سازمان قلمداد می یکهای اصلی نظام مدیریت ی از نقیصهیکعنوان  ها بهکارکنان، اهداف و استراتژی

م مبارم باه نظاا    های پیچیده و پویا، نیااز های خود باالخص در محیطمنظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیتبه

حایط درون و  ممعنای عدم برقراری ارتباا  میاان   سیستم، به یکنظام در  اینیت عملکرد دارد. از سوی دیگر فقدان مدیر

-هپدیاده با   یناگردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً زوال سازمانی است. گرچه ممکن است بروز برون سازمان تلقی می

ازخورد، دهد فقدان نظام مدیریت عملکارد و کساب با   نشان مین مطالعات یکباره آن محسوس نباشد، لیکعلت عدم وقو  

 نماید.  ممکن میغیرها را امکان انجام اصالحات الزم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت

بهباود   د، باید اصال دانننند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی مییکها تا زمانی که برای بقاء تالش مسازمان

 بهباود مادیریت   که زمینه دستیابی به آن بااینشود، مگر اصل حاصل نمی اینوحه فعالیت خود قرار دهند. مستمر را سرل

تواناد  رو مای نیا  ایان ند کاه  یک( ایجاد مSynergyافزایی)پذیر شود. بهبود مستمر عملکرد، نیروی عظیم همعملکرد امکان

دی ینا اا دیادگاه فر عملکرد ب ارزیابیه یکسازمان باشد. در صورتهای تعالی در پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت

عتمااد  هاای اجرایای، ا  و عمومی موجاب ارتقااء پاساخگویی دساتگاه     دولتیو بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش 

 ضاایت ناابع، ر نیز موجب ارتقای مدیریت م غیردولتیها و کارایی و اثربخشی بیشتر و در بخش عمومی به عملکرد سازمان

 شود.یمها و مؤسسات های جدید، پایداری و ارتقاء کالس جهانی شرکتمشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیت

 ازمانسهای واگذار شده به بخش غیردولتی توسط و اما در راستای اجرای پروژه ارزیابی عملکرد شرکت

 سازی: خصوصی
و تصاویب قاانون    44هاای کلای اصال    باا اباالس سیاسات    1380های دولتی به بخش غیردولتی از ساال  واگذاری شرکت

ز اساال   16طور رسمی و هدفمند آغاز شده است. با توجه به گذشت سازی، بهو تاسی  سازمان خصوصیسازی خصوصی

 دوین و اجارای یاک سیساتم   دولتای، طراحای، تا    هاای سازی و واگذاری تعداد زیادی از شارکت فعالیت سازمان خصوصی

تواناد  رد میموثر باشد. ارزیابی عملکسازی های خصوصیدر تحقق اهداف و سیاستتواند هدفمند برای ارزیابی عملکرد می

و در نتیجه ارائه سازی موجب شناسایی دالیل موفقیت و عدم موفقیت سازمان به اهداف تعیین شده برای برنامه خصوصی

 بنادی و تعیاین  تاوان باا رتباه   شاود. همچناین مای   ساازی  جهت بهبود فرایند اجرایی خصوصای پیشنهادات کاربردی در 

هاا و الگاوبرداری از   طور کلی و در هر صنعت به طور مجزا و مطالعه دالیل موفقیت این شارکت های برتر و موفق بهشرکت

 برداری نمود.ها بهرهها برای بهبود وضعیت سایر شرکتآن

های دولتای واگاذار شاده باه بخاش غیردولتای،       و بهبود مستمر و با هدف سنجش عملکرد شرکت تحول ایندر راستای 

مأموریت اصاول مهمای از جملاه     اینهای مزبور گشته و در اجرای عملکرد شرکت ارزیابیسازی، متولی سازمان خصوصی

کااوی  ازمان، امکاان بهیناه  ایجاد پایه و شالوده منطقی و منسجم برای گسترش متناسب الگاوی مادیریت عملکارد در سا    

بین واحدی و بررسی روند عملکرد و تأکید بر مفهوم بازخورد و بهبود مساتمر ساازمانی را مادنظر     مقایسهسازمانی، درون

گازارش حاضار، کاه از     3-1شرکت به شرح بخاش   63 سازی،است. با نظر کارشناسان محترم سازمان خصوصیقرار داده 
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در طارح ماذکور   اناد،  ها به بخش غیردولتی و یا واگذاری سهام کنترلی داشاته سهام آن %50تاکنون بیش از  1380سال 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند. این طرح در دو مرحله به شرح زیر انجام گرفته است:

 :های واگذار شده براساس مدل ارزیابی عملکرد پیشنهادی سازمان کهه  گردآوری اطالعات و ارزیابی شرکت مرحله اول

 باشد:های زیر میبرگیرنده بخشدر 

 های مورد بررسیاجرای مدل ارزیابی عملکرد برای شرکت 

 هاا و  هاای پا  از واگاذاری از منظار شااخص     های واگذار شده در سه سال قبل و ساال بررسی وضعیت شرکت

 مجمو  امتیازات مربو  به مدل ارزیابی عملکرد

 بو  به ها و مجمو  امتیازات مرز واگذاری از منظر شاخصهای پ  اهای در سه سال قبل و سالارزیابی شرکت

 های مختلف کشورمدل ارزیابی عملکرد به تفکیک استان

 بو  به ها و مجمو  امتیازات مرهای پ  از واگذاری از منظر شاخصهای در سه سال قبل و سالارزیابی شرکت

 اریمدل ارزیابی عملکرد به تفکیک روش واگذ

 بو  به ها و مجمو  امتیازات مرهای پ  از واگذاری از منظر شاخصر سه سال قبل و سالهای دارزیابی شرکت

 مدل ارزیابی عملکرد به تفکیک اندازه شرکت

 باشد:های زیر میهای واگذار شده به تفکیک صنعت که در برگیرنده بخشمرحله دوم: ارزیابی شرکت 

 ها به تفکیک صنایع مختلفبندی فهرست شرکتطبقه 

 ها و امتیازات مدل برای هر صنعت به صورت مجزاها، زیرشاخصتکمیل شاخص 

 ر هاای موجاود در ها   های ارزیابی عملکرد صنایع مختلف، نهایی شده از مرحله قبال بارای شارکت   اجرای مدل

 صنعت

 های شاهد دولتای و خصوصای فعاال در هماان     های واگذار شده در هر صنعت با شرکتمقایسه تطبیقی شرکت

وامال  عهای آماریف منضم به علل و مابین با استفاده از روشهای عملکرد فیو سنجش معناداری تفاوت صنعت

 مربو  به تغییرات حاصله

رح زیار  شا بخش اصلی به  4گزارشی که پیش رو دارید با هدف نمایش تلخیص کلیه فصول و اهم نکات طرح با تمرکز بر 

 تهیه شده است:

 بخش اول: کلیات -1

 های واگذار شدهاجرای مدل ارزیابی عملکرد شرکتبخش دوم:  -2

 های واگذار شده براساس نو  صنعتبخش سوم: تعدیل و اجرای مدل ارزیابی عملکرد شرکت -3

 گیریبندی و نتیجهجمع -4

 اهاداف  تماامی  به پروژه اجرایی تیم تغییر، برای موجود انگیزه و تعهد و محترم کارفرمای کمک به لطف خداوند متعال، با

 .است یافته دست شده تعیین پیش از

حساینی، معااون وزیار و ریاسات محتارم ساازمان       داناد از جنااآ آقاای پاوری    در اینجا، گروه کارشناسان ایران الزم مای 

 سازی، اعضای محترم هیئت عامل سازمان به ویژه جناآ آقای داود خانی، عضاو محتارم هیئات عامال و معااون     خصوصی

هاا،  ریازی و تحلیال واگاذاری   پشتیبانی، سرکار خانم مفتوح، مدیرکل محترم دفتر برناماه  امور و منابع توسعه ریزیبرنامه
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نژاد و سارکار خاانم سارمدی و ساایر مادیران و کارشناساان محتارم        زاده، جناآ آقای اسالمیجناآ آقای مهندس کابلی

 خود را اعالم نماید.اند، مراتب سپاس و قدردانی طرح حاضر همکاری داشتهسازی که در سازمان خصوصی

ب فای و مراتا  اند به شرح زیر معردر انتها محققین شرکت گروه کارشناسان ایران که در این طرح پژوهشی همکاری داشته

 دارد:ها ابراز میسپاس و قدردانی خاص خود را از آن

  رح؛طمشاور ارشد جناآ آقای مهندس فرزین انتصاریان، رئی  هیئت مدیره شرکت گروه کارشناسان ایران و 

 اقتصادی؛ ایران و مشاور حوزه مالی و کارشناسان گروه جناآ آقای بهنوش امیریگانه، عضو هیئت مدیره شرکت 

 پاروژه   ایاران و مادیر   کارشناساان  گروه سرکار خانم سیده محبوبه امینی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

 طرح؛

 افزار؛  جناآ آقای سید محمد امینی، کارشناس طراحی نرم 

 نژاد، کارشناس ارشد طرح؛سرکار خانم زهرا عباس 

 جناآ آقای محمد لوایی، کارشناس آمار؛ 

 کارشناسان انجمن حسابرسان داخلی؛ 

 ایم؛ وها بهره بردهکارشناسانی که در صنایع مختلف از دانش و تجربه آن 

 اندسایر کارشناسانی که در استخراج و ورود اطالعات ما را همراهی کرده. 

 

 

 با آرزوی موفقیت

 گروه کارشناسان ایران
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 ها و امتیازدهی های واگذار شده به همراه نحوه محاسبه شاخصمدل ارزیابی عملکرد شرکت -2-1

 

 های واگذار شده مدل ارزیابی عملکرد شرکت -الف
 

1نحوه محاسبه شاخص معیار  حداکثر امتیاز 

 سود آوری

خالصسود )زیان(  میزان سود )زیان( ساالنه  7 

 3 سود خالص نسبت به مجمو  دارائیها بازده دارائی ها

 3 سود خالص نسبت به حقوق صاحبان سهام بازده حقوق صاحبان سهام

 3 سود خالص نسبت به فروش بازده فروش

 2 سود عملیاتی نسبت به فروش حاشیه سود عملیاتی

 2 سود خالص نسبت به تعداد کارکنان کارایی سود خالص

 20 جمع

 نسبت های بدهی

 3 نسبت بدهی به دارایی بدهی به دارایی

 2 بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام

 5 جمع

 تسهیالت

 6 - میزان جذآ تسهیالت جدید

 2 مانده تسهیالت نسبت به کل بدهی سهم تسهیالت از بدهی

 2 هزینه مالی نسبت به کل بدهی سهم هزینه مالی از بدهی

 10 جمع

 بهره وری

 8 نسبت ارزش افزوده به کل داده با کسر مصارف واسطه بهره وری کل

 5 نسبت ارزش افزوده به هزینه کل نیروی کار بهره وری هزینه نیروی کار

 5 نسبت ارزش افزوده به هزینه استفاده از سرمایه**2 بهره وری هزینه سرمایه

ثابتهای نسبت ارزش افزوده به ارزش دارایی وری سرمایهبهره   

 3 نسبت ارزش افزوده به هزینه انرژی مصرف شده بهره وری انرژی

 3 نسبت ارزش افزوده به هزینه مواد اولیه بهره وری مواد اولیه

 24 جمع

 اشتغال

ریواگذاحفظ تعداد کل کارکنان بیمه پرداز نسبت به زمان  حفظ سطح اشتغال  5 

 10 افزایش تعداد کل کارکنان افزایش اشتغال

 15 جمع

 سرمایه

 7 --- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

 3 --- کل سرمایه

 10 جمع

 توسعه
 

 2 --- ثبت برند

 2 --- هزینه تحقیق و توسعه

 3 --- ارزش صادرات

 3 --- مالیات پرداختی

 2 --- ارزش کل دارایی ها

                                                           
 همه اقالم ریالی، هم به قیمت جاری و هم به قیمت ثابت مدنظر می باشد 1
 هزینه استفاده از سرمایه در این مدل شامل هزینه مالی، هزینه استهالک و هزینه بیمه دارائیها می باشد. 2
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1نحوه محاسبه شاخص معیار  حداکثر امتیاز 

 2 --- فروش کل

 2 --- هزینه بازاریابی و تبلیغات

 16 جمع

 100 جمع کل امتیازات

 هانحوه امتیازدهی به شاخص -ب

 شاخص ها ابتدا باید مشخص شود که گزینه مطلوآ رشد شاخص است یا افت آن. اگر رشدبرای امتیازدهی شاخص

 تفاده شود.را داشته باشیم، از معادله زیر برای امتیاز دهی اس B<Aبینی وضعیت گزینه مطلوآ باشد یعنی پیش

 → if B<A    1معادله 
𝑉𝑖−𝑉𝑚𝑖𝑛

Vmax−Vmin
  

های باه   را داشته باشیم معادلاه امتیااز د   B>Aو در صورتی که افت شاخص گزینه مطلوآ باشد یعنی پیشبینی وضعیت 

 شکل زیر خواهد بود.

 → if B>A     2معادله 
𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑖

Vmax−Vmin
      

ورد نظر برای مبه ترتیب حداقل و حداکثر شاخص  maxVو  minVام،  iمقدار هر شاخص در سال  iV، (2)و  (1)در معادله 

ام،  iال در س شرکت مورد ارزیابی در کل بازه زمانی ارزیابی عملکرد آن شرکت است. نزدیک بودن به مقدار حداقل

ر مده دآصورت کسر را کوچک نموده و باعث کاهش ضریب امتیازی این شاخص خواهد شد و برعک ، ضرایب به دست 

متیاز ار حداکثر گین داین مرحله برای سال های قبل و بعد از واگذاری میانگین گرفته شده و در انتها با ضرآ این میان

نتهای ادر  A ن موضو ، مثالی ارائه می شود. فرض کنید شرکتشاخص مربوطه، امتیازدهی صورت می پذیرد. جهت تبیی

  آن به شرح جدول زیر است.( ROA)ها واگذار شده و داده های مربو  به شاخص بازده دارایی 1385سال 

 

  قبل از واگذاری بعد از واگذاری

1394
 1393
 1392
 1391
 1390
 1389
 1388
 1387
 1386
 1385
 1384
 1383
 

Score 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 year⁄  

-0/23 -0/11 -0/08 -0/05 -0/13 -0/01 0/00 0/03 0/06 0/04 0/05 0/05 3 ROA 

 ماکزیمم کل دوره 0/06

 مینیمم کل دوره 0/23-

 (1نتایج معادله ) 0/99 0/97 0/96 1/00 0/93 0/80 0/78 0/73 0/62 0/52 0/43 0/00

 هر سالامتیاز  3/0 2/9 2/9 3/0 2/8 2/4 2/4 1/1 1/9 1/6 1/3 0/0

 میانگین امتیاز هر دوره 2/9 1/8
 های ارزیابی عملکردنحوه امتیازدهی شاخص -2جدول 
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 های ارزیابی شدههای نمونه و شرکتفهرست شرکت -3-1
 

 ارزیابی شده نام شرکت تاریخ واگذاری ردیف

  گسترش صنایع قائن 25/01/1389  1

  سیمان زابل 20/01/1386  2
  لرستاناستر پلی 22/08/1389  3
  های آبیاری و زهکشی استان بوشهربهرهبرداری از شبکه 28/09/1389  4
  مهندسین مشاور زایندآآ 21/12/1386  5
  کارخانجات نساجی فردوس 22/08/1389  6
  میالدگستر دامغان 28/12/1390  7
  جهد بنای توس 12/04/1390  8

  پاالیش نمک طبی برلیان 07/04/1388  9
  افرانت)سهامی خاص( 09/10/1387  10
  گاز بتن آریا 01/12/1389  11

  گسترش و توسعه مصالح نوین ساختمان پارسیان 17/11/1389  12

  سازان منطقه غرآعمران و مسکن 12/07/1390  13
  توسعه بازرگانی برنا 22/05/1390  14
  ایران ترانیک )با مسئولیت محدود( 03/03/1389  15

  کشمیر)سهامی عام(پشمبافی  24/11/1386  16
  توسعه صنایع غذایی بم 07/08/1391  17
  صنایع تولیدی آرتام درخشان ماندگار 01/06/1390  18

  کارخانجات مقدم 15/12/1386  19

  مهندسی و ساختمان صنایع نفت 06/09/1389  20
  پتروشیمی باختر 29/11/1391  21
  کارخانجات پیله 16/12/1385  22

  اسکانیر)سهامی خاص( 28/08/1383  23

  سردخانه استقالل 25/01/1387  24
  کشت و صنعت سردسیر 25/07/1390  25
  سردخانه زراعی عاجکو 22/01/1389  26
  رکت تکنیکان تکنولوژی و ساخت صنایع ایران)سهامی خاص(ش 18/02/1384  27
  الملل پتروشیمیبازرگانی بین 23/01/1390  28
  )سهامی خاص(آباددامپروری الهکشاورزی و  25/11/1385  29
  ابق(سسازمان توسعه راههای ایران  -های پارس)آبادراه گستر پارستوسعه راه 15/07/1388  30
  بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران)خدمات بازرگانی فوالد( 10/02/1391  31
  کشت و صنعت شهید رجایی 09/06/1389  32
  کشت و صنعت جیرفت 09/05/1389  33
  سیمان خوزستان)سهامی عام( 22/09/1382  34
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 ارزیابی شده نام شرکت تاریخ واگذاری ردیف

  صنایع تجهیزات نفت 01/04/1389  35
  پتروشیمی رازی 01/12/1386  36
  م  مزرعه 14/11/1388  37
  ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران)سهامی خاص( 24/10/1386  38
  عمومی صنایع فوالد گسترش)سهامی خاص(پیمانکاری  09/08/1386  39
  راهبران پتروشیمی 07/11/1387  40
  بازرسی کیفیت و استاندارد 27/09/1389  41
  غیرصنعتی گاز ایران 20/01/1391  42

43  25/01/1389 
موسسه آموزشی و پژوهشی سینا)موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و 

 معادن( 
 

  پتروشیمی شیراز 11/08/1389  44
  سیمان هگمتان)سهامی عام( 05/12/1381  45
  پتروشیمی ارومیه 22/02/1389  46
  آهن)باالست(و تاسیسات راهمهندسی ساختمان  14/06/1391  47
  پتروشیمی تبریز 18/03/1392  48
  بازرگانی پتروشیمی 10/08/1388  49
  سیمان خاش)سهامی عام( 08/09/1382  50
  سیمان هرمزگان)سهامی عام( 15/09/1383  51
  کش)سهامی عام(علفتولید سموم  26/12/1383  52
  سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)سهامی عام( 08/09/1383  53
  حفاری شمال 27/02/1390  54
  های جامع فلزات)سهامی خاص(مطالعات طرح 24/09/1387  55

  پتروشیمی پردی  17/03/1389  56
  المللی بازرسی کاالی تجاریبین 22/08/1389  57
  ذغالسنگ البرز شرقی 02/01/1393  58
  های پیشرفته صنعتیپژوهشکده سیستم 21/12/1389  59

  گذاری گسترش و توسعه صنعتسرمایه 19/02/1393  60
  پاالیش نفت شیراز 26/06/1391  61
  بیمه آسیا 15/12/1388  62
  پاالیش و پژوهش خون ایران 26/12/1392  63
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اجششش اد  شششیل ا   شششاب  بخشششش :و :  -2
 شیههاد واگذا  ش کت عملک :
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 مقدمه -2-1

راساس بهای واگذار شده گردآوری اطالعات و ارزیابی شرکت»ای از نتایج مرحله اول پروژه مبنی بر خالصه ،در این بخش

ه مبل و هقهای مورد بررسی برای دوره زمانی سه سال بندی شرکتشامل رتبه ،«مدل ارزیابی عملکرد پیشنهادی سازمان

بندی تبهبندی استانها ررتبه ،ها و هم به تفکیک هر شاخصنظر مجمو  امتیازات شاخصهای پ  از واگذاری هم از سال

ها برای دوره زمانی مجمو  امتیازات کل شاخص ها براساس اندازه از نظرشرکتبندی و رتبههای مختلف واگذاری روش

 .ارائه شده است های پ  از واگذاریسه سال قبل و همه سال

 در طول اجرای پروژه، اقدامات زیر انجام گرفته است: الذکردستیابی به دستاوردهای فوقبرای 

 ها، نحوه محاسبه و امتیازدهی(نهایی کردن مدل ارزیابی عملکرد)معیارها، شاخص 

 های ارزیابی عملکردنهایی نمودن نحوه امتیازدهی شاخص 

 آوری اطالعات، محاسبه و تحلیل نتایججمع طراحی سامانه ارزیابی عملکرد جهت 

 سیهای مورد بررهای مالی حسابرسی شده از شرکتهای ارزیابی عملکرد شامل صورتآوری اطالعات شاخصجمع 

     کاه در گازارش تفصایلی تاییاد شاده توساط ساازمان         هاای ماورد بررسای   اجرای مدل ارزیاابی عملکارد بارای شارکت

 ائه و تحلیل شده است. سازی به تفکیک هر شرکت ارخصوصی

 هار  در موجاود  هاای شارکت  ابتادا  کاه در ایان بخاش    های مورد بررسی باه تفکیاک اساتان   شرکت ارزیابی و امتیازدهی 

 انجاام  ساتانی استانی و باین ا  درون بندیرتبه استان هر تفکیک به سپ  و شده ارزیابی و شناسایی( استانی درون)استان

 ارائه شده است.گزارش تفصیلی آن قبال . است شده

 باه  شاده  واگذار هایشرکت که در این بخش ابتدا روش واگذاریهای مورد بررسی به تفکیک شرکت ارزیابی و امتیازدهی 

 .اسات  هشاد  انجام بندیرتبه روش هر تفکیک به سپ  و گرفته قرار ارزیابی و شناسایی مورد واگذاری هایروش تفکیک

 گزارش تفصیلی آن قبال ارائه شده است.

 و صاورت  دشده به  واگذار هایشرکت بندیکه رتبهاندازه شرکت  های مورد بررسی به تفکیکشرکت ارزیابی و امتیازدهی

 ده است.شانجام گرفته است که نتایج آنها در گزارش تفصیلی ارائه  (ایطبقه بین)مختلف طبقات بین ای وطبقهدرون

ت ه ممکن اسه اینکباست اما با توجه  پذیرفتهانجام میدوره سه ساله کهمواره ارزیابی برای ی توضیح است کهالزم به 

ئه نتایج بر ارا عالوهدر این طرح  روندی نزولی داشته باشند، ها پ  از گذشت سه سال از واگذاریبرخی شرکتعملکرد 

های پ  از لمه ساهارزیابی برای دوره زمانی سه سال قبل و  برای دوره زمانی سه سال قبل و سه سال پ  از واگذاری،

 ئه شده است.نتایج برای هر دو دوره زمانی در گزارش تفصیلی ارا نیز انجام گرفته است. 1394تا سال  واگذاری

عالم شرکت ا 10د. اخذ و مورد ارزیابی قرار گرفتنشرکت  50شرکت قلمرو طرح، اطالعات  63در این ارزیابی از مجمو  

 63جمو  مشرکت از  3ورشکستگی یا انحالل کردند که مستندات مربوطه در گزارش تفصیلی به پیوست ارائه شد. 

 شتند.زم را ندادر ارائه اطالعات همکاری ال سازی،های فراوان مجری و کارشناسان سازمان خصوصیبا وجود تالش شرکت
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 "های پس از واگهذاری سه سال قبل و همه سال"زمانی های مورد بررسی برای دوره بندی شرکترتبه -2-2

 ها از نظر مجموع امتیازات کل شاخص

 هاها بر اساس مجموع امتیازات شاخصبندی شرکترتبه -الف
 

 نام شرکت تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری رتبه

 پتروشیمی تبریز 42.364 1

 پتروشیمی باختر 33.106 2

 کاالی کالبر)زراعی تهران عاجکو سابق(پخش سراسری  31.076 3

 مهندسین مشاور زایند آآ 29.991 4

 شرکت سیمان زابل 29.874 5

 پتروشیمی پردی  27.239 6

 المللبازرگانی پتروشیمی بین 25.404 7

 مهندسی و ساختمان صنایع نفت 24.205 8

 سیمان هرمزگان 23.443 9

 افرانت 22.893 10

 هگمتانسیمان  22.645 11

 سیمان خوزستان 19.085 12

 پاالیش نفت شیراز 17.205 13

 شهربهره برداری از شبکه های ابیاری و زهکشی استان بو 13.380 14

 سهامی بیمه آسیا 13.027 15

 پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش 11.745 16

 سیمان خاش 9.333 17

 پتروشیمی رازی 8.902 18

 کارخانجات نساجی فردوس 7.433 19

 میالد گستر دامغان پارسیان 6.855 20

 سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت 4.596 21

 المللی بازرسی کاالی تجاریبین 4.510 22

 بازرگانی پتروشیمی 3.963 23

 م  مزرعه 3.295 24

 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر 2.565 25

 کشت و صنعت شهید رجایی 2.361 26

 های پارستوسعه راه 1.449 27

 بازرگانی معادن و صنایع معدنی 1.401 28

 کشت و صنعت جیرفت 1.326 29

 حفاری شمال 0.285 30

 صنایع تجهیزات نفت 0.017 31

 سردخانه استقالل 0.934- 32
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 نام شرکت تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری رتبه

 پتروشیمی شیراز 2.313- 33

 راهبران پتروشیمی 3.129- 34

 پلی استر لرستان 4.544- 35

 توسعه بازرگانی برنا 4.951- 36

 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 8.074- 37

 زغال سنگ البرز شرقی 9.544- 38

 شرکت مادرتخصصی پاالیش و پژوهش خون 13.156- 39

 پاالیش نمک طبی برلیان 14.896- 40

 کارخانجات پشم بافی کشمیر 15.909- 41

 توسعه صنایع غذایی بم 15.951- 42

 (موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن )سینا 16.792- 43

 کشت و صنعت سردسیر 18.908- 44

 ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران 19.209- 45

 عمران و مسکن سازی منطقه غرآ 21.646- 46

 کشتولید سموم علف 23.583- 47

 خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن 24.820- 48

 پتروشیمی ارومیه 27.061- 49

 کشاورزی و دامپروری اله آباد 29.451- 50

 از پا   دوران در شارکت  این کل باالترین امتیاز را کسب کرده است که امتیاز 42.364شرکت پتروشیمی تبریز با امتیاز 

 از قبال  انزما  باه  نسابت  درصاد  190 بااالی  رشادی  با ارزیابی این در شده گرفته نظر در معیارهای به توجه با واگذاری

در ایان   ارهاا وری بیشترین افزایش را نسابت باه ساایر معی   معیارهای اشتغال، سودآوری و بهره. است بوده همراه واگذاری

 شده اند: شرکت برتر به لحاظ امتیاز قبل و پ  از واگذاری با یکدیگر مقایسه 10در نمودار زیر  .اندداشتهشرکت 
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 شاخص هر تفکیک به بررسی مورد هایشرکت بندیرتبه -ب

 بندی بر اساس شاخص سودآوریرتبه 
 

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 11.471 پتروشیمی باختر

 2 10.662 پتروشیمی تبریز

 3 10.230 پتروشیمی رازی

 4 9.717 کشت و صنعت شهید رجایی

 5 9.485 مهندسین مشاور زایند آآ

 6 8.000 بازرسی کاالی تجاریالمللی بین

 7 7.647 ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران

 8 6.809 شهربهره برداری از شبکه های ابیاری و زهکشی استان بو

 9 6.703 افرانت

 10 6.679 المللبازرگانی پتروشیمی بین

 11 6.523 کشت و صنعت جیرفت

 12 6.291 پتروشیمی شیراز

 13 6.249 صنایع تجهیزات نفت

 14 5.690 سیمان هگمتان

 15 5.573 پتروشیمی پردی 

 16 5.312 شرکت سیمان زابل

 17 5.111 بازرگانی پتروشیمی

 18 4.876 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

 19 4.856 سهامی بیمه آسیا

 20 4.602 توسعه بازرگانی برنا

 21 4.548 پاالیش نفت شیراز

 22 4.051 سیمان هرمزگان

 23 3.573 سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت

 24 3.272 مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 25 3.243 کشاورزی و دامپروری اله آباد

 26 3.241 بازرگانی معادن و صنایع معدنی

 27 3.072 کارخانجات پشم بافی کشمیر

 28 3.056 سیمان خاش

 29 2.945 سیمان خوزستان

 30 2.939 حفاری شمال

 31 1.531 پخش سراسری کاالی کالبر)زراعی تهران عاجکو سابق(

 32 0.523- کارخانجات نساجی فردوس

 33 1.114- های پارستوسعه راه

 34 1.348- م  مزرعه



 66از  16صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 35 2.029- (سینا)موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن

 36 2.226- پلی استر لرستان

 37 2.343- پاالیش نمک طبی برلیان

 38 2.361- میالد گستر دامغان پارسیان

 39 3.348- پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش

 40 3.443- کشتولید سموم علف

 41 4.006- پتروشیمی ارومیه

 42 4.962- خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

 43 4.975- کشت و صنعت سردسیر

 44 5.052- راهبران پتروشیمی

 45 6.406- کیفیت و استاندارد ایرانبازرسی 

 46 6.485- عمران و مسکن سازی منطقه غرآ

 47 8.951- سردخانه استقالل

 48 10.543- زغال سنگ البرز شرقی

 49 11.263- توسعه صنایع غذایی بم

 50 12.574- شرکت مادرتخصصی پاالیش و پژوهش خون

 های بدهیبندی بر اساس شاخص نسبترتبه 
 

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری شرکتنام 

 1 3.038 بازرگانی معادن و صنایع معدنی

 2 2.706 پتروشیمی رازی

 3 2.685 سردخانه استقالل

 4 2.631 پتروشیمی پردی 

 5 2.244 سیمان هرمزگان

 6 2.184 شرکت مادرتخصصی پاالیش و پژوهش خون

 7 2.144 پتروشیمی باختر

 8 1.970 کاالی کالبر)زراعی تهران عاجکو سابق(پخش سراسری 

 9 1.814 بازرگانی پتروشیمی

 10 1.760 سیمان خوزستان

 11 1.681 سیمان خاش

 12 0.930 المللبازرگانی پتروشیمی بین

 13 0.485 کارخانجات نساجی فردوس

 14 0.481 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

 15 0.350 مهندسین مشاور زایند آآ

 16 0.176 مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 17 0.073- شهربهره برداری از شبکه های ابیاری و زهکشی استان بو



 66از  17صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری شرکتنام 

 18 0.207- سیمان هگمتان

 19 0.217- پاالیش نفت شیراز

 20 0.460- م  مزرعه

 21 0.537- ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران

 22 0.551- سهامی بیمه آسیا

 23 0.588- لرستانپلی استر 

 24 0.603- صنایع تجهیزات نفت

 25 0.625- های پارستوسعه راه

 26 0.641- خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

 27 0.676- پتروشیمی ارومیه

 28 0.766- توسعه صنایع غذایی بم

 29 0.857- پتروشیمی تبریز

 30 0.976- پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش

 31 1.204- کشاورزی و دامپروری اله آباد

 32 1.524- کشتولید سموم علف

 33 1.572- کشت و صنعت جیرفت

 34 1.688- (سینا)موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن

 35 1.716- سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت

 36 1.745- کشت و صنعت سردسیر

 37 1.759- زغال سنگ البرز شرقی

 38 1.839- راهبران پتروشیمی

 39 1.860- المللی بازرسی کاالی تجاریبین

 40 1.873- توسعه بازرگانی برنا

 41 1.875- عمران و مسکن سازی منطقه غرآ

 42 2.067- افرانت

 43 2.139- کشت و صنعت شهید رجایی

 44 2.491- بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 45 2.766- شرکت سیمان زابل

 46 3.136- حفاری شمال

 47 3.251- پاالیش نمک طبی برلیان

 48 3.372- کارخانجات پشم بافی کشمیر

 49 3.451- پتروشیمی شیراز

 50 3.676- میالد گستر دامغان پارسیان

  



 66از  18صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

 بندی بر اساس شاخص تسهیالترتبه 
 

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 6.240 برناتوسعه بازرگانی 

 2 5.733 کارخانجات پشم بافی کشمیر

 3 4.747 پتروشیمی ارومیه

 4 4.735 زغال سنگ البرز شرقی

 5 3.087 کارخانجات نساجی فردوس

 6 2.255 های پارستوسعه راه

 7 1.385 پتروشیمی رازی

 8 1.257 المللبازرگانی پتروشیمی بین

 9 0.860 م  مزرعه

 10 0.667 کشت و صنعت جیرفت

 11 0.620 سیمان هرمزگان

 12 0.590 پلی استر لرستان

 13 0.412 سیمان خاش

 14 0.380 شرکت مادرتخصصی پاالیش و پژوهش خون

 15 0.291 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

 16 0.085 پخش سراسری کاالی کالبر)زراعی تهران عاجکو سابق(

 17 0.000 سهامی بیمه آسیا

 18 0.000 زایند آآ مهندسین مشاور

 19 0.000 المللی بازرسی کاالی تجاریبین

 20 0.000 کشت و صنعت سردسیر

 21 0.000 راهبران پتروشیمی

 22 0.000 (سینا)موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن

 23 0.000 شهربهره برداری از شبکه های ابیاری و زهکشی استان بو

 24 0.000 توسعه صنایع غذایی بم

 25 0.171- پاالیش نمک طبی برلیان

 26 0.320- سردخانه استقالل

 27 0.362- بازرگانی معادن و صنایع معدنی

 28 0.500- پاالیش نفت شیراز

 29 0.910- سیمان خوزستان

 30 0.998- سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت

 31 1.077- پتروشیمی باختر

 32 1.094- پتروشیمی تبریز

 33 1.721- شرکت سیمان زابل

 34 1.741- افرانت

 35 1.953- سیمان هگمتان



 66از  19صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 36 2.340- صنایع تجهیزات نفت

 37 2.350- پتروشیمی پردی 

 38 2.598- بازرگانی پتروشیمی

 39 2.650- حفاری شمال

 40 2.998- میالد گستر دامغان پارسیان

 41 3.171- کشتولید سموم علف

 42 3.245- ساختمان صنایع نفتمهندسی و 

 43 3.355- عمران و مسکن سازی منطقه غرآ

 44 3.921- بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 45 4.295- ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران

 46 4.411- پتروشیمی شیراز

 47 4.636- کشت و صنعت شهید رجایی

 48 4.956- پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش

 49 5.028- کشاورزی و دامپروری اله آباد

 50 5.380- خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

 وریبندی بر اساس شاخص بهرهرتبه 
 

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 16.094 پتروشیمی تبریز

 2 13.103 زغال سنگ البرز شرقی

 3 12.154 شرکت سیمان زابل

 4 11.648 پخش سراسری کاالی کالبر)زراعی تهران عاجکو سابق(

 5 10.646 مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 6 9.499 پتروشیمی باختر

 7 9.353 سهامی بیمه آسیا

 8 8.826 کشت و صنعت شهید رجایی

 9 8.817 پتروشیمی رازی

 10 8.412 مهندسین مشاور زایند آآ

 11 8.277 پاالیش نفت شیراز

 12 7.343 میالد گستر دامغان پارسیان

 13 7.186 پلی استر لرستان

 14 7.041 پتروشیمی پردی 

 15 6.814 المللی بازرسی کاالی تجاریبین

 16 6.739 افرانت

 17 6.738 صنایع تجهیزات نفت

 18 6.141 های پارستوسعه راه



 66از  20صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 19 6.108 بازرگانی پتروشیمی

 20 5.796 فوالد گسترشپیمانکاری عمومی صنایع 

 21 4.802 توسعه بازرگانی برنا

 22 4.079 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

 23 4.071 کشت و صنعت جیرفت

 24 2.554 المللبازرگانی پتروشیمی بین

 25 2.411 سیمان خوزستان

 26 2.016 سیمان خاش

 27 1.814 سیمان هگمتان

 28 1.409 پتروشیمی شیراز

 29 0.989 هرمزگانسیمان 

 30 0.415 سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت

 31 0.332 کشت و صنعت سردسیر

 32 0.074- بازرگانی معادن و صنایع معدنی

 33 0.280- م  مزرعه

 34 0.456- راهبران پتروشیمی

 35 1.616- (موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن)سینا

 36 1.659- شهرابیاری و زهکشی استان بو بهره برداری از شبکه های

 37 2.984- کشتولید سموم علف

 38 3.437- پاالیش نمک طبی برلیان

 39 6.539- پتروشیمی ارومیه

 40 6.635- عمران و مسکن سازی منطقه غرآ

 41 7.451- حفاری شمال

 42 7.530- سردخانه استقالل

 43 8.896- شرکت مادرتخصصی پاالیش و پژوهش خون

 44 9.596- کارخانجات نساجی فردوس

 45 9.859- بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 46 10.305- کارخانجات پشم بافی کشمیر

 47 10.946- توسعه صنایع غذایی بم

 48 11.430- ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران

 49 11.905- خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

 50 13.884- آبادو دامپروری اله کشاورزی

  



 66از  21صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

 بندی بر اساس شاخص اشتغالرتبه 
 

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 12.640 پتروشیمی تبریز

 2 12.232 سیمان هرمزگان

 3 11.997 شرکت سیمان زابل

 4 11.419 المللبازرگانی پتروشیمی بین

 5 11.071 سردخانه استقالل

 6 10.635 سیمان هگمتان

 7 10.463 مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 8 10.287 پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش

 9 10.218 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 10 9.444 میالد گستر دامغان پارسیان

 11 9.264 افرانت

 12 9.062 پتروشیمی پردی 

 13 8.953 حفاری شمال

 14 8.850 کاالی کالبر)زراعی تهران عاجکو سابق(پخش سراسری 

 15 8.765 مهندسین مشاور زایند آآ

 16 8.750 پتروشیمی باختر

 17 8.472 سیمان خوزستان

 18 8.333 سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت

 19 7.883 کارخانجات نساجی فردوس

 20 7.716 توسعه صنایع غذایی بم

 21 5.877 پاالیش نفت شیراز

 22 5.389 راهبران پتروشیمی

 23 5.088 شرکت مادرتخصصی پاالیش و پژوهش خون

 24 5.019 م  مزرعه

 25 4.889 پتروشیمی رازی

 26 4.451 شهربهره برداری از شبکه های ابیاری و زهکشی استان بو

 27 5.583- خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

 28 5.860- سیمان خاش

 29 6.515- نمک طبی برلیان پاالیش

 30 7.286- بازرگانی پتروشیمی

 31 7.424- بازرگانی معادن و صنایع معدنی

 32 7.500- عمران و مسکن سازی منطقه غرآ

 33 7.527- کشاورزی و دامپروری اله آباد

 34 7.803- (موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن)سینا

 35 7.860- سهامی بیمه آسیا



 66از  22صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 36 8.333- پلی استر لرستان

 37 8.402- های پارستوسعه راه

 38 8.465- صنایع تجهیزات نفت

 39 8.859- پتروشیمی شیراز

 40 9.102- کشتولید سموم علف

 41 9.598- سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

 42 10.142- پتروشیمی ارومیه

 43 10.310- کشت و صنعت جیرفت

 44 10.344- رجاییکشت و صنعت شهید 

 45 10.446- کارخانجات پشم بافی کشمیر

 46 11.074- زغال سنگ البرز شرقی

 47 11.915- ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران

 48 11.936- المللی بازرسی کاالی تجاریبین

 49 12.956- توسعه بازرگانی برنا

 50 15.000- کشت و صنعت سردسیر

 شاخص سرمایه بندی بر اساسرتبه 
 

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 3.800 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 2 3.609 بازرگانی معادن و صنایع معدنی

 3 3.327 سیمان هگمتان

 4 2.742 پتروشیمی باختر

 5 2.544 پتروشیمی پردی 

 6 2.353 سیمان خاش

 7 2.250 تأسیسات راه آهنخدمات مهندسی ساختمان و 

 8 2.000 توسعه صنایع غذایی بم

 9 2.000 شهربهره برداری از شبکه های ابیاری و زهکشی استان بو

 10 2.000 کارخانجات نساجی فردوس

 11 1.923 پتروشیمی ارومیه

 12 1.909 سیمان هرمزگان

 13 1.905 افرانت

 14 1.825 پتروشیمی شیراز

 15 1.747 کالبر)زراعی تهران عاجکو سابق(پخش سراسری کاالی 

 16 1.500 سهامی بیمه آسیا

 17 1.276 مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 18 1.148 المللبازرگانی پتروشیمی بین



 66از  23صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 19 1.002 های پارستوسعه راه

 20 1.000 مهندسین مشاور زایند آآ

 21 1.000 بازرگانی پتروشیمی

 22 1.000 توسعه بازرگانی برنا

 23 0.915 شرکت سیمان زابل

 24 0.380 پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش

 25 0.000 پتروشیمی تبریز

 26 0.000 عمران و مسکن سازی منطقه غرآ

 27 0.000 المللی بازرسی کاالی تجاریبین

 28 0.000 سردخانه استقالل

 29 0.000 کشت و صنعت جیرفت

 30 0.000 حفاری شمال

 31 0.000 ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران

 32 0.000 پتروشیمی رازی

 33 0.000 پاالیش نمک طبی برلیان

 34 0.000 شرکت مادرتخصصی پاالیش و پژوهش خون

 35 0.000 م  مزرعه

 36 0.000 کارخانجات پشم بافی کشمیر

 37 0.000 پاالیش نفت شیراز

 38 0.000 راهبران پتروشیمی

 39 0.000 صنایع تجهیزات نفت

 40 0.000 کشت و صنعت سردسیر

 41 0.000 سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت

 42 0.000 کشاورزی و دامپروری اله آباد

 43 0.291- سیمان خوزستان

 44 0.777- سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

 45 1.000- کشت و صنعت شهید رجایی

 46 1.333- کشتولید سموم علف

 47 1.333- (سینا)موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن

 48 1.917- میالد گستر دامغان پارسیان

 49 2.333- پلی استر لرستان

 50 3.000- زغال سنگ البرز شرقی
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 بندی بر اساس شاخص توسعهرتبه 
 

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 5.730 سهامی بیمه آسیا

 2 5.676 سیمان خاش

 3 5.246 پخش سراسری کاالی کالبر)زراعی تهران عاجکو سابق(

 4 4.918 پتروشیمی تبریز

 5 4.883 پتروشیمی شیراز

 6 4.698 سیمان خوزستان

 7 4.561 پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش

 8 4.204 عمران و مسکن سازی منطقه غرآ

 9 4.095 کارخانجات نساجی فردوس

 10 3.983 شرکت سیمان زابل

 11 3.492 المللی بازرسی کاالی تجاریبین

 12 3.339 سیمان هگمتان

 13 3.213 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

 14 2.844 المللبازرگانی پتروشیمی بین

 15 2.739 پتروشیمی پردی 

 16 2.192 های پارستوسعه راه

 17 2.110 سردخانه استقالل

 18 2.089 افرانت

 19 1.979 مهندسین مشاور زایند آآ

 20 1.947 کشت و صنعت جیرفت

 21 1.936 کشت و صنعت شهید رجایی

 22 1.852 شهربهره برداری از شبکه های ابیاری و زهکشی استان بو

 23 1.630 حفاری شمال

 24 1.617 مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 25 1.417 سیمان هرمزگان

 26 1.400 خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

 27 1.322 ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران

 28 1.162 پلی استر لرستان

 29 1.019 میالد گستر دامغان پارسیان

 30 0.852 پتروشیمی رازی

 31 0.821 پاالیش نمک طبی برلیان

 32 0.662 شرکت مادرتخصصی پاالیش و پژوهش خون

 33 0.584 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 34 0.186- بازرگانی پتروشیمی

 35 0.423- پتروشیمی باختر



 66از  25صفحة 
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 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 36 0.496- م  مزرعه

 37 0.591- کارخانجات پشم بافی کشمیر

 38 0.627- بازرگانی معادن و صنایع معدنی

 39 0.780- پاالیش نفت شیراز

 40 1.005- زغال سنگ البرز شرقی

 41 1.171- راهبران پتروشیمی

 42 1.561- صنایع تجهیزات نفت

 43 1.806- کشت و صنعت سردسیر

 44 2.024- کشتولید سموم علف

 45 2.322- (سینا)موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن

 46 2.692- توسعه صنایع غذایی بم

 47 3.149- پتروشیمی ارومیه

 48 5.012- توسعه صنعتسرمایه گذاری گسترش و 

 49 5.051- کشاورزی و دامپروری اله آباد

 50 6.767- توسعه بازرگانی برنا
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سه سهال قبهل و همهه    "ها برای دوره زمانی ها براساس مجموع امتیازات کل شاخصبندی استانرتبه -2-3

   "های پس از واگذاریسال

، اردبیال،  همادان اساتان   15شرکت ارزیابی شاده در   50در مجمو  شود. می ئهها ارااستانبندی در این بخش نتایج رتبه

 رمزگاان لستان و هنشاه، گاکرم ،سمنان ،خوزستان، آذربایجان شرقی، البرز، فارس، اصفهان، کرمان، بوشهر، لرستان، تهران

 . است بندی شدهگروه

این  ه است.زایندآآ باالترین رتبه را کسب کردشامل شرکت مهندسین مشاور استان اصفهان براساس ارزیابی انجام شده 

 %73ین طارح  ااستان در  15همچنین از مجمو   وری و اشتغال باالترین افزایش را داشته است.استان در سودآوری، بهره

 اند.از آنها عملکرد بهتری نسبت به قبل از واگذاری داشته

واگذاری از پس و قبل امتیاز تفاضل استان  رتبه 

 1 29.991 اصفهان

شرقی آذربایجان  22.829 2 

 3 22.645 همدان

 4 13.380 بوشهر

 5 9.819 خوزستان

 6 8.902 هرمزگان

 7 7.446 فارس

 8 3.353 تهران

 9 2.565 اردبیل

 10 1.449 البرز

 11 1.326 کرمان

 12 4.544- لرستان

 13 12.220- سمنان

 14 18.777- کرمانشاه

- گلستان 908.18  15 
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سهه  "ها برای دوره زمهانی  های مختلف واگذاری براساس مجموع امتیازات کل شاخصبندی روشرتبه -2-4

 "های پس از واگذاریسال قبل و همه سال

روش  4در  شرکت ارزیابی شده 50در مجمو  شود. های مختلف واگذاری ارائه میبندی روشدر این بخش نتایج رتبه

 است: بندی شدهگروهزیر  نمودارواگذاری فرابورس، بورس، مزایده و مذاکره به شرح 

 
ی پردی ، شرکت پتروشیمی تبریز، پتروشیمی باختر، پتروشیم 13شامل  روش فرابورسبراساس ارزیابی انجام شده 

گذاری گسترش و توسعه ساختمان صنایع نفت، پاالیش نفت شیراز، سرمایهالملل، مهندسی و بازرگانی پتروشیمی بین

البرز  لسنگد ایران، زغاربازرسی کیفیت و استاندا ،صنعت، بازرگانی معادن و صنایع معدنی، کشت و صنعت جیرفت

داشته است.  اریبیشترین افزایش امتیاز را نسبت به قبل از واگذآهن شرقی، خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه

ه طور کلی شده بهتر این روش ب امتیازها موجب وری و سوداوری با بیشترین افزایش بین سایر روشدر این روش بهره

 روشیمیهمچنین شرکت پخش سراسری کالبر در روش مزایده، کارخانجات نساجی فردوس در روش مذاکره، پتاست. 

هایی که به همان روش ورس دارای باالترین رتبه بین شرکتتبریز در روش فرابورس و سیمان هرمزگان در روش ب

 باشند.اند، میواگذاری شده

 

 

 

7

13
26

4

های مختلف واگذاریفراوانی شرکت ها در روش

روش بورس

روش فرابورس

روش مزایده

روش مذاکره

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری روش واگذاری

 1 10.938 فرابورس

 2 3.254 بورس

 3 0.592 مزایده

 4 0.688- مذاکره 
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 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

سه "ها برای دوره زمانی امتیازات کل شاخصمجموع اندازه شرکت از نظر براساس  هاشرکتبندی رتبه -2-5

 "های پس از واگذاریسال قبل و همه سال

ل است. جدو های واگذار شده بر اساس اندازه شرکت)تعداد کارکنان( ارائه شدهبندی شرکتدر این بخش از گزارش، طبقه

 دهد.میهای واگذار شده بر اساس اندازه شرکت را نشان بندی شرکتزیر نحوه طبقه

 

 تعداد کارکنان اندازه شرکت

 نفر یا کمتر 50 کوچک

 نفر 500تا  51بین  متوسط

 نفر 2500تا  501بین  بزرگ

 نفر 2500بیشتر از  خیلی بزرگ

بقه متوساط  طامتیاز بهبود، در  33.106کنید در طبقه کوچک پتروشیمی باختر با همانطور که در جداول زیر مشاهده می

بریاز باا   تامتیاز بهباود، در طبقاه بازرگ پتروشایمی      31.076با  (سابق عاجکو تهران زراعی)کالبر کاالی سراسری پخش

شارکت بیماه    که تنها شاامل اند. در کل طبقه خیلی بزرگ امتیاز بهبود باالترین رتبه را در هر طبق کسب کرده 42.364

 باشد.وری را دارا میهرهمعیار آشود نسبت به طبقات دیگر بیشترین بهبود را به ویژه در آسیا می

 طبقه کوچک 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 33.106 پتروشیمی باختر

 2 25.404 المللبازرگانی پتروشیمی بین

 3 13.380 شهربهره برداری از شبکه های ابیاری و زهکشی استان بو

 4 6.855 میالد گستر دامغان پارسیان 

 5 4.596 سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت 

 6 3.295 م  مزرعه

 7 1.401 بازرگانی معادن و صنایع معدنی

 8 0.017 صنایع تجهیزات نفت

 9 3.129- راهبران پتروشیمی

 10 4.544- پلی استر لرستان

 11 4.951- توسعه بازرگانی برنا

 12 14.896- پاالیش نمک طبی برلیان

 13 15.909- کارخانجات پشم بافی کشمیر 

 14 15.951- توسعه صنایع غذایی بم

 15 16.792- موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن)سینا(

 16 18.908- کشت و صنعت سردسیر
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 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 17 21.646- عمران و مسکن سازی منطقه غرآ

 طبقه متوسط 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 31.076 پخش سراسری کاالی کالبر)زراعی تهران عاجکو سابق(

 2 29.991 مهندسین مشاور زایند آآ

 3 29.874 شرکت سیمان زابل

 4 22.893 افرانت

 5 22.645 سیمان هگمتان

 6 19.085 سیمان خوزستان

 7 11.745 پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش

 8 9.333 سیمان خاش

 9 9.333 بازرگانی پتروشیمی

 10 7.433 کارخانجات نساجی فردوس

 11 4.510 المللی بازرسی کاالی تجاریبین

 12 2.565 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

 13 2.361 کشت و صنعت شهید رجایی

 14 1.326 کشت و صنعت جیرفت

 15 0.934- سردخانه استقالل

 16 8.074- بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 17 13.156- شرکت مادرتخصصی پاالیش و پژوهش خون

 18 19.209- ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران

 19 23.583- کشتولید سموم علف

 20 27.061- پتروشیمی ارومیه

 21 29.451- کشاورزی و دامپروری اله آباد

 طبقه بزرگ 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 42.364 پتروشیمی تبریز

 2 27.239 پتروشیمی پردی 

 3 24.205 مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 4 23.461 سیمان هرمزگان
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 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 5 17.205 پاالیش نفت شیراز

 6 8.902 پتروشیمی رازی 

 7 1.449 های پارستوسعه راه

 8 0.285 حفاری شمال

 9 2.313- پتروشیمی شیراز

 10 9.544- شرقیزغال سنگ البرز 

 11 24.820- خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

 طبقه خیلی بزرگ 
 

 تعداد کارکنان نام شرکت

 2536 سهامی بیمه آسیا
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بخششش مششت : ل ششی ر و اجشش اد  ششیل  -3 
هاد واگشذا  ششیه ا   اب  عملک : ش کت

 ب اماس نتع صن ت 
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 مقدمه -3-1

نعت ارائه ص تفکیک به شده واگذار هایشرکت دستاوردهای مرحله دوم طرح مبنی بر ارزیابی در این بخش نتایج و

های یژگیاساس وتعدیل مدل اولیه ارزیابی عملکرد برها به تفکیک صنعت و بندی شرکتشود. در این مرحله با طبقهمی

خواهیم وضعیت باشیم و میهمان صنعت میهای مهم و شاخصها ها با توجه به معیارهر صنعت به دنبال ارزیابی شرکت

نیم. در کقایسه مها را براساس با توجه به دارا بودن شرایط یکسان در صنعت مشابه و با مدلی خاص همان صنعت شرکت

ابه که های شاهد دولتی و خصوصی فعال در صنعت مشها با شرکتهای آماری شرکتبخش بعد، با استفاده از روش

فاوت عملکرد تشوند. هدف از این مقایسه تطبیقی، سنجش معناداری اند، مقایسه میی را طی نکردهسازایند خصوصیفر

گر اباشد. در واقع هدف پاسخ به این پرسش خواهد بود که های شاهد میمورد بررسی و شرکتهای بین شرکت

 خیر.  شتند یا، عملکرد بهتری داامر خصوصی بودندماندند یا اگر از ابتدای های واگذار شده دولتی باقی میشرکت

 ها به صنایع مختلفبندی شرکتطبقه -3-2

وضیح است بندی شده است. الزم به تطبقه ISICهای واگذار شده به تفکیک صنعت و براساس کد در این بخش شرکت

 در عالف خصوصی و دولتی شاهد هایشرکت با صنعت هر در شده واگذار هایشرکت تطبیقی مقایسهکه برای انجام 

 در موجود هایشرکت تعداد آماری، هایروش از استفاده با مابینفی عملکرد هایتفاوت معناداری سنجش و صنعت همان

در نهایت  .باشد پذیرامکان آماری هایروش با معناداری سنجش تا شود گرفته نظر در شرکت 2 از بیش باید صنعت هر

 اند:بندی شدهصنعت به شرح زیر طبقهگروه  10در های واگذار شده شرکت

کد  شرح فعالیت نام شرکت ردیف
ISIC 

 نوع صنعت
تعداد 

 شرکت

1  

 کشت و صنعت سردسیر
تهیه و تولید و نگهداری و توزیع و خریاد و فاروش   

 محصوالت کشاورزی

3400 

 ،یکشاورز

و  یدامپرور

 موادغذایی

8 

 کشاورزی و دامپروری ا... آباد
و تهیه و تولید و نگهاداری و   دامپروری و کشاورزی

 توزیع انوا  خوراک و مواد پروتئینی

 کشت و صنعت شهید رجایی
تهیه، تولیاد، نگهاداری، توزیاع و خریاد و فاروش      

 محصوالت کشاورزی

 کشت و صنعت جیرفت
تهیه، تولیاد، نگهاداری، توزیاع و خریاد و فاروش      

 محصوالت کشاورزی

 1079 بندی نمکتصفیه و پاالیش و بسته پاالیش نمک طبی برلیان

 1030 بندی خرماتولید و بسته توسعه صنایع غذایی بم

 5210 های سردخانهنگهداری مواد غذایی در سالن سردخانه استقالل

 5210 های سردخانهنگهداری مواد غذایی در سالن سردخانه زراعی عاجکو

2  

 پتروشیمی رازی
ساولفوریک و آمونیااک، اوره، گاوگرد و    تولید اسید 

 اسید فسفریک
تولید مواد  2012

شیمیایی و 

های فراورده

 شیمیایی

 2012 تولید اوره پتروشیمی شیراز 9

 2012 تولید سولفات آمونیوم و کریستال مالمین پتروشیمی ارومیه

 2013 فوماتیلن و پلیتولید پلی پتروشیمی تبریز
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کد  شرح فعالیت نام شرکت ردیف
ISIC 

 نوع صنعت
تعداد 

 شرکت

 2012 تولید اوره و آمونیاک پردی پتروشیمی 

 2013 اتیلنتولید پلی پتروشیمی باختر

 1920 های نفتیتولید فراورده پاالیش نفت شیراز

 2013 استر و رزین غیر اشبا تولید پلی استر لرستانپلی

 2011 تولید بیواتانول و نشاسته میالدگستر دامغان

3  

 سیمان زابل

 6 سیمان 2394 تولید سیمان

 سیمان خوزستان

 سیمان خاش

 سیمان هرمزگان

 سیمان هگمتان

 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

4  

 1311 تولید انوا  نخ کارخانجات نساجی فردوس

 4 منسوجات 
 1312 تولید پارچه پشمبافی کشمیر

 1312 تولید پارچه کارخانجات مقدم

 1313 چاپ و تکمیل پارچه کارخانجات پیله

5  

 0729 استخراج و تولید کنسانتره م  م  مزرعه

استخراج 

 معادن
3 

 0510 استخراج ذغالسنگ ذغالسنگ البرز شرقی

 حفاری شمال

ای، تزریقای  انجام عملیات حفاری، اکتشافی، توسعه

ها و مخازن نفات و گااز و آآ   و ترمیم و تعمیر چاه

 خشکی، رودخانه و دریادر 

0910 

6  

 2511 تولید اسکلت فلزی گاز بتون آریا

 ساخت

 )تولید(
9 

گسترش و توسعه مصالح نوین 

 ساختمان پارسیان
 2395 های سه بعدی و مصالح نوین ساختمانیتولید پانل

 صنایع تجهیزان نفت

تولید تجهیازات صانایع نفات و گااز و پتروشایمی      

اتصاالت، تجهیازات سار چااهی و    شامل شیرآالت، 

 انوا  پیچ و مهره

2829 

 2021 تولید سموم دفع آفات نباتی کشتولید سموم علف

 پاالیش و پژوهش خون ایران
های پالسمایی و بیولوژیاک و تاامین   تولید فرآورده

 مواد و وسایل مربو  به پالسما و خون
2100 

مهندسی ساختمان و تاسیسات 

 آهن)باالست(راه

تولید باالسات و نگهاداری سااختمان و تاسیساات     

 آهنراه
2396 

 2511 تولید در و پنجره فلزی گسترش صنایع قائن

 2395 های مسلح از بتونتولید بلوک و پانل جهد بنای توس

صنایع تولیدی آرتام درخشان 

 ماندگار
 2395 های سیمانی ساختمانیتولید بلوک

 5تحقیق و  7210تحقیق و مطالعاه انتقاال آآ باه دشات مرکازی و       مهندسین مشاور زایندآآ  7
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کد  شرح فعالیت نام شرکت ردیف
ISIC 

 نوع صنعت
تعداد 

 شرکت

 توسعه علمی مطالعات طرح شده

 راهبران پتروشیمی

های آماوزش  ریزی و طراحی و برگزاری دورهبرنامه

تخصصی، فنی، ادرای و مالی و مهندسای کارکناان   

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی

پژوهشی وزارت موسسه آموزشی و 

 صنایع و معادن)سینا(

آموزش و پژوهش درجهات اعاتالی داناش فنای و     

 افزایش کارایی نیروی انسانی

 های جامع فلزاتمطالعات طرح
جانبه به منظور دستیابی به مطالعات و تحقیق همه

 تولید فلزات و مواد معدنی

های پیشرفته پژوهشکده سیستم

 صنعتی

تحقیقااات کاااربردی و خاادمات مطالعااات علماای و 

 آموزشی

8  

 4100 شهرسازی و معماری و عمران شهری سازان منطقه غرآعمران و مسکن

ساختمان و 

 پیمانکاری
7 

 مهندسی و ساختمان نفت ایران
های صنعت نفت مهندسی و طراحی و اجرای پروژه

 خانه و ...از قبیل خطو  لوله، تصفیه
4220 

 اسکانیر
هااای مسااکونی باارای کارکنااان ساااختمانساااخت 

 تعاونی
4100 

 4210 انجام کلیه امور راهسازی های پارستوسعه راه

ساختمانی گسترش و نوسازی 

 صنایع ایران

اجرای عملیات و طراحی سااختمان و تاسیساات و   

 آالتنصب ماشین
4100 

پیمانکاری عمومی صنایع فوالد 

 گسترش

هاای صانعتی و   پیمانکااری طارح  فعالیت در زمینه 

 عمرانی
4290 

تکنیکان تکنولوژی و ساخت صنایع 

 ایران
 4290 پیمانکاری عمومی، مهندسی، تامین و نصب

9  

 4669 خرید مواد اولیه پتروشیمی و صنایع شیمیایی الملل پتروشیمیبازرگانی بین

 5 بازرگانی

 توسعه بازرگانی برنا

صااادرات و توزیااع کاااال و خریااد، فااروش، واردات، 

های ترخیص کااال  خدمات و ارائه خدمات در زمینه

 از گمرکات، انبارداری

4620 

بازرگانی معادن و صنایع معدنی 

 ایران

انجام کلیاه عملیاات بازرگاانی در زمیناه خریاد و      

فروش کااال اعام از ماواد اولیاه، تجهیازات و .. باه       

 صورت عمده و جزئی

4620 

 4652 انهیو فروش و واردات را دیخر ترانیک ایران 

 4669 خرید مواد اولیه پتروشیمی و صنایع شیمیایی بازرگانی پتروشیمی

10  

های آبیاری و برداری از شبکهبهره

 زهکشی استان بوشهر

 خرید، تقسیم و توزیع آآ مورد نیاز مزار  و اراضای 

 تحت پوشش شبکه
3600 

 7 سایر خدمات
 کیفیت و استانداردبازرسی 

بازرسی و اجرای استانداردهای کیفیات محصاوالت   

 تولیدی کارخانجات
8030 

 8030ها بازرسی مستقل و کنترل کیفیت کاالها و دستگاه المللی بازرسی کاالی تجاریبین



 66از  35صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

کد  شرح فعالیت نام شرکت ردیف
ISIC 

 نوع صنعت
تعداد 

 شرکت

 االتو ماشین

گذاری گسترش و توسعه سرمایه

 صنعت
 6920 خدمات مالی و تسهیالتی برای واحدهای تخصصی

 6622 های بیمهانجام عملیات بیمه مستقیم در تمام رشته بیمه آسیا

 7210 تاسیسات و ساختمان خدمات پشتیبانی و نگهداری غیرصنعتی گاز ایران

 افرانت
عرضه خدمات و دسترسی به اینترنات پار سارعت    

 سیم و سیمیاعم از بی
6201 

 
 

بهرای   های واگذار شده)قبل از تعهدیل  براساس مدل ارزیابی عملکرد شرکتبندی صنایع مختلف رتبه -3-3

 "های پس از واگذاریسه سال قبل و همه سال"دوره زمانی 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری صنعت

 1 18.679 سیمان

 2 12.469 های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فراورده

 3 6.354 بازرگانی

 4 5.963 خدماتسایر 

 5 3.271 تحقیق و توسعه علمی

 6 0.320- ساختمان و پیمانکاری

 7 1.988- استخراج معادن

 8 4.238- منسوجات

 9 6.312- کشاورزی، دامپروری و موادغذایی

 10 15.437- ساخت)تولید(

مدل ارزیابی متفاوت وجود نادارد  با توجه به اینکه مدل تعدیل شده برای هر صنعت متفاوت است امکان مقایسه صنایع با 

باا توجاه باه    اناد.  شدهبندی ها را در هر صنعت با مدل ارزیابی عملکرد اولیه)قبل از تعدیل( مقایسه شده و رتبهلذا شرکت

 بهبود نسبت به قبل از واگذاری باالترین رتبه را بین صنایع دیگر داراست. %59جدول فوق، صنعت سیمان با 
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 های واگذار شده براساس نوع صنعتارزیابی عملکرد شرکتتعدیل مدل  -3-4

تحلیال   وهر صانعت باا بکاارگیری رویکارد تلفیقای تجزیاه       ها و امتیازات مدل به تفکیک در این مرحله از پروژه شاخص

ن مرحلاه  علمی، مطالعه وضعیت صنعت و قضاوت شهودی مورد بازنگری قرار گرفته است. مسیر مطالعاتی طی شده در ایا 

باا   هدف دستیابی به مدل اختصاصی ارزیابی عملکرد واحدهای واگذار شاده باه بخاش غیردولتای باه تفکیاک صانعت        با

 باشد:های آماری و نظرسنجی از خبرگان صنایع مختلف)روش دلفی( به شرح زیر میبکارگیری آزمون

 های عملکردی  طراحی پرسشنامه امتیازدهی شاخص -1

 ر در هر صنعت(نف 10شناسایی خبرگان صنعت)حداقل  -2

 ارسال پرسشنامه امتیازدهی به خبرگان صنعت   -3

 پیگیری و رفع ابهامات -4

 های تکمیل شدهآوری پرسشنامهجمع -5

 ها و امتیازات مدلگذاری شاخصبررسی، بازبینی و صحه -6

اخص در شا هر  تیاهم زانیم نکهیبا توجه به ا. SPSSها به نرم افزار گذاری شده پرسشنامهورود اطالعات صحه -7

 ازیا و امت تیا نظاران آن صانعت از اهم  ها براساس نظر خبرگاان و صااحب  شاخص یو برخ باشدیهر صنعت متفاوت م

ات اخاذ شاده   با توجه به نظر ایکه آ شده است یبررس یآمار یهابخش با استفاده از روش نیبرخوردارند، در ا یکمتر

د از مادل  برخاوردار هساتن   یترنییپا ازیکه از امت ییهاشاخص توانینفر در هر صنعت م 10 لشامل حداق یااز نمونه

موناه را باا   ن نیانگیاستفاده شده است و م tموضو  از آزمون  نیا سنجش ی. برایا خیر مربو  به آن صنعت حذف کرد

توجاه باه   ا )بشده است سهینظران در هر صنعت مقاخبرگان و صاحب یازدهیامت یبازه در نظر گرفته شده برا نیانگیم

 ریا الذکر به صورت زآزمون فوق یهاهی(. در واقع فرضباشدیم 5برابر  نیانگیم باشد،یم 10بازه مذکور از صفر تا  نکهیا

 :  باشدیم
 

H0 = μ ≥ 5 

H1 = μ < 5 

μ  باشدیداده شده به هر شاخص توسط هر فرد م صیتخص ازاتیامت نیانگیم  .   

 ها و امتیازات مدل(.  )شاخصSPSSافزار گذاری خروجی نرمبررسی و صحهتحلیل،  -8
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اشتغال

 

 - 3 4 4 4 4 3 3 2 3 افزایش اشتغال

 4 4 4 6 3 4 4 4 4 4 حفظ سطح اشتغال

بهره
ی
ور

 

 3 4 5 4 3 3 3 2 - 3 وری انرژیبهره

 5 5 6 6 5 4 3 5 5 5 وری کلبهره

 5 4 5 - 4 3 3 - - 3 وری مواد اولیهبهره

 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 وری نیروی کاربهره

 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 وری هزینه سرمایهبهره

ت
تسهیال

 4 4 3 - 4 4 4 2 4 - سهم تسهیالت از بدهی 

 3 3 - - 2 2 3 3 4 3 های مالی از بدهیسهم هزینه

 4 3 - - 4 4 3 2 4 3 میزان جذآ تسهیالت جدید

توسعه
 

 3 4 5 - 4 4 5 - 4 5 ارزش صادرات

 4 4 3 5 2 4 4 4 4 5 هاارزش کل دارایی

 4 4 - 4 5 4 4 5 5 3 ثبت برند

 5 5 4 6 2 4 5 5 5 6 فروش کل

 2 2 2 - 5 4 3 4 3 - مالیات پرداختی

 4 2 - 3 4 4 4 4 5 - هزینه بازاریابی و تبلیغات

 3 2 2 - - 4 4 5 4 3 هزینه تحقیق و توسعه

سرمایه
افزایش سرمایه از محل آورده  

 نقدی
5 3 3 2 4 4 5 5 3 - 

 4 4 4 6 4 4 3 4 4 4 کل سرمایه

ی
سودآور

 

 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 صاحبان سهام بازده حقوق

 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 بازده دارایی

 5 5 6 6 4 4 4 4 5 5 بازده فروش

 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 حاشیه سود عملیاتی

 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 کارایی سود خالص

 5 5 6 6 5 4 5 5 5 6 میزان سود و زیان سالیانه

ت
نسب

ی 
یها
بده

حقوق صاحبان  بدهی بلندمدت به 

 سهام
4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 

 3 2 4 5 5 2 5 4 3 4 بدهی به دارایی
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ههای واگهذار   شده ارزیابی عملکرد شرکت یلها در صنایع مختلف براساس مدل تعدبندی شرکترتبه -3-5

 "های پس از واگذاریسه سال قبل و همه سال"در دوره زمانی  شده 

 صنعت استخراج معادن 
 

 رتبه تفاوت امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 9.533 م  مزرعه )سهامی خاص(

 2 5.253 حفاری شمال

 3 17.415- زغال سنگ البرز شرقی

 صنعت بازرگانی 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 25.179 المللبازرگانی پتروشیمی بین

 2 10.412 بازرگانی پتروشیمی

 3 7.371 بازرگانی معادن و صنایع معدنی

 4 1.532- توسعه بازرگانی برنا)سهامی خاص(
 

 صنعت تحقیق و توسعه علمی 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 30.167 مهندسین مشاور زایند آآ

 2 5.641- راهبران پتروشیمی

 3 13.719- معادن)سینا(موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و 

 های شیمیاییصنعت تولید مواد شیمیایی و فراورده 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 35.386 پتروشیمی تبریز )سهامی عام(

 2 32.383 شرکت پتروشیمی رازی

 3 30.681 پتروشیمی باختر

 4 24.924 پتروشیمی پردی 

 5 15.551 پاالیش نفت شیراز

 6 1.687 میالد گستر دامغان پارسیان

 7 1.405 پلی استر لرستان

 8 0.643 پتروشیمی شیراز

 9 12.009- پتروشیمی ارومیه
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  صنعت ساخت)تولید 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 1.813 صنایع تجهیزات نفت

 2 14.115- شرکت مادرتخصصی پاالیش و پژوهش خون

 3 18.888- خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن )سهامی عام(

 4 19.267- تولید سموم علف کش)سهامی خاص(

 صنعت ساختمان و پیمانکاری 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 21.516 مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 2 9.414 توسعه راههای پارس)سهامی خاص(

 3 8.296 پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش)سهامی خاص(

 4 8.168- ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران)سهامی خاص(

 5 17.672- عمران و مسکن سازی منطقه غرآ)سهامی خاص(

 صنعت سایر خدمات 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 28.771 افرانت

 2 19.519 شهربرداری از شبکه های ابیاری و زهکشی استان بو بهره

 3 16.024 سهام بیمه آسیا

 4 12.258 المللی بازرسی کاالی تجاریبین

 5 5.489 سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت

 6 2.187- بازرسی کیفیت و استاندارد ایران)سهامی خاص(

 صنعت سیمان 
 

 رتبه پس از واگذاریتفاضل امتیاز قبل و  نام شرکت

 1 37.017 شرکت سیمان زابل)سهامی خاص(

 2 25.176 سیمان هگمتان

 3 23.199 سیمان هرمزگان

 4 20.969 سیمان خوزستان

 5 14.441 سیمان خاش

 6 10.954 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر
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 صنعت کشاورزی، دامپروری و موادغذایی 
 

 رتبه واگذاری تفاضل امتیاز قبل و پس از نام شرکت

 1 30.505 سهامی خاص-پخش سراسری کاالی کالبر)زراعی تهران عاجکو سابق(

 2 7.478 کشت و صنعت جیرفت

 3 7.262 کشت و صنعت شهید رجایی )سهامی خاص(

 4 5.776- سردخانه استقالل

 5 10.643- پاالیش نمک طبی برلیان)سهامی خاص(

 6 18.970- توسعه صنایع غذایی بم)سهامی خاص(

 7 20.635- کشت و صنعت سردسیر

 8 26.583- کشاورزی و دامپروری اله آباد)سهامی خاص(

 صنعت منسوجات 
 

 رتبه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاری نام شرکت

 1 3.377 کارخانجات نساجی فردوس)سهامی خاص(

 2 7.581- کارخانجات پشم بافی کشمیر
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فعهال در  خصوصیو  دولتیشاهد  یهاهای واگذار شده در هر صنعت با شرکتشرکت تطبیقی مقایسه -3-6

 هر صنعت عیتوض لیل، منضم به علل و عوامل مربوطه به همراه تحیآمار یهاهمان صنعت با استفاده از روش

شابه که در صنعت م دولتیو خصوصی شاهد  یهاواگذار شده با شرکت یهاشرکت تطبیقی مقایسهبخش نتایج  ایندر 

 بینت عملکرد تفاو ی، سنجش معنادارتطبیقی مقایسه اینشود. هدف از می اند، ارائهنکرده طیرا  سازیخصوی ایندفر

 دولتیواگذار شده  یهاپرسش که اگر شرکت این. در واقع پاسخ به باشدمیشاهد  یهامورد بررسی و شرکت یهاشرکت

 از مرحله گام آخر یهدف از اجرا بودند، عملکرد بهتری داشتند یا خیر؟خصوصی امر  یدااگر از ابت یاماندند و می قیبا

عملکرد  ... بر و، تورم، رکود یممانند تحر بیرونی یهاغیراز مت خیبر ثیرن با توجه به تای. همچنباشدمیدوم طرح 

واگذار شده  یهابر عملکرد شرکت سازیخصوصیبرنامه  یاثر خالص اجرا ارزیابیاثرات و  اینها، خارج نمودن شرکت

 .یدبخش به شمار آ اینتواند از اهداف می

ن شرکت شرکت به عنوا یکو  خصوصی شاهد  به عنوان شرکت شرکت یکهر صنعت  یمنظور در ابتدا برا این یبرا

 :یدو انتخاآ گرد ییشناسا زیر یرهامعیابا توجه به  دولتیشاهد 

 زمانی دوره یط در باید شده واگذار شرکتهای با شاهد هایشرکت مقایسه کهاین به توجه با: هادوران فعالیت شرکت 

 به. است گرفته ارقر زمانی مبنای عنوان به صنعت هر در واگذارشده هایشرکت واگذاری سال کمترین گیرد، انجام مشابه

 در شده رفتهگ نظر در زمانی مبنای از قبل سال سه از آنها مالی هایصورت که شد انتخاآ هاییشرکت که صورت این

 .باشد دسترس

 صنعت هر در بررسی مورد هایشرکت فعالیت حوزه مشابه فعالیت 

 نیاز مورد مالی هایصورت دریافت برای شفاف مشخصات و آدرس اطالعات، بودن دسترس در 

 صنعت هر در شده واگذار هایشرکت( کارکنان تعداد)اندازه با متناسب هاشرکت انتخاآ 

 خصوصی؛ شاهد هایشرکت برای گذشته سنوات در غیردولتی بخش به نشده واگذار وخصوصی کامال هایشرکت انتخاآ 

 در هایشرکت ستفهر در و بوده دولتی اکنون نیزهم که است هاییشرکت با اولویت ،دولتی شاهد هایشرکت با رابطه در

 .باشند نداشته قرار دولتی غیر بخش به واگذاری حال

شته در سنوات گذ در صنعت مشابه به دلیل واگذاری دولتیهای فعال در برخی صنایع شرکت کهاین به توجه با: نکته

 یهارکتشعملکرد  ارزیابیطرح  نی)قلمرو زما1394انتخاآ شدند که تا قبل از سال  ییهاوجود نداشت، شرکت

 واگذار نشده باشند.( باشدمی 1394سال  پایانتا  غیردولتیواگذار شده به بخش 

 :باشدمی زیرصنعت به شرح جدول  تفکیکشده به  یینها دولتیو خصوصی شاهد  یهافهرست شرکت

 *دولتیشرکت شاهد  شرکت شاهد خصوصی نوع صنعت ردیف

 کشاورزی، دامپروری و موادغذایی  1
 کشاورزی و دامپروری مگسال

 سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
 لبنیات پاک

2  
 یهاتولید مواد شیمیایی و فراورده

 شیمیایی
 پتروشیمی کازرون پتروشیمی شازند

 - سیمان بجنورد سیمان  3

 شهرنساجی قائم نساجی بروجرد منسوجات  4

 شرکت ملی حفاری ایران صنایع م  باهنر استخراج معادن  5
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 *دولتیشرکت شاهد  شرکت شاهد خصوصی نوع صنعت ردیف

 زیتبر یسازگروه ماشین کاشی تکسرام ساخت)تولید(  6

 تحقیق و توسعه علمی  7
موسسه آموزشی توسعه مدیریت کاربردی 

 ایران
 سازمان مدیریت صنعتی

 ساختمان و پیمانکاری  8
 آبادگران رفاهی و توریستی هایمجتمع

 ایران

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت 

 ایران

 کاربازرگانی و تولیدی مرجان بازرگانی  9
شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد 

 ایران

 (SGSخدمات کیفیت آریا) ایرانیان یپردازداده سایر خدمات  10

نعت صصنعتی در  انتخاآ نگردید. همچنین سازمان مدیریت دولتیحوزه هیچ شرکت شاهد  ایندر صنعت سیمان در  دولتیبه دلیل عدم وجود شرکت  *

ن محترم ارشناساکهای مشاور و های ملی مهندسی ساختمان نفت ایران در صنعت ساختمان و پیمانکاری علیرغم پیگیریتحقیق و توسعه علمی و شرکت

 سازی همکاری الزم در انجام پروژه را نداشتند.سازمان خصوصی

 ارزیابیسامانه  ، ورود آنها درصیو خصو لتیشاهد دو یهاشرکت لیما یهاات مورد نیاز از صورتپ  از استخراج اطالع

 تطبیقی یسهها، مقابه شاخص امتیازدهیشاهد و  یهااز شرکت یکهر  یشده صنعت برا یلمدل تعد یعملکرد، اجرا

انجام  یآمار یهافعال در صنعت مشابه با استفاده از روش صیو خصو تیشاهد دول یهاواگذار شده با شرکت یهاشرکت

 شود:میدر ادامه ارائه  قیاسیو  بیقیتط یسهمقا ینا یجگرفت. نتا

 :رددا وجود زیر وضعیت 4 سازیخصوصی سازمان در شده واگذاری شرکت یک برای اقتصاد، کنونی وضعیت بررسی در

 خصوصی دولتی وضعیت

 بیشتر بیشتر 1

 کمتر بیشتر 2

 بیشتر کمتر 3

 کمتر کمتر 4

 باه  اهتشاب  شده، سازیخصوصی شرکت بدین معنا که. گرفت نادیده را اختالفات بتوان حاالتی، در است ممکن همچنین

 هاای شارکت  کناونی  وضاعیت  تاوان مای  صاورت  ایان  در. باشاد  داشاته  خصوصای  یاا  و دولتای  شااهد  هایگروه از ییک

 نمود: خالصه زیر صورت به را شده سازیخصوصی

 وضعیت کلی 

 در صنعت

سودآور

 ی

های نسبت

 بدهی
وریبهره تسهیالت  توسعه سرمایه اشتغال 

 امتیاز

کل   

 استخراج معادن
        

هر دو -4 بازرگانی  
 

دولتی -4  
  

1 
 

دولتی -4  

 تحقیق و 

   توسعه علمی
1 2 

 
2 2 

 

 تولید مواد شیمیایی

های شیمیاییو فرآورده  

1-

  خصوصی

2-

 خصوصی

2-

   خصوصی
2 

2-

 خصوصی

 ساخت)تولید 
 

4 
   

دولتی-4هر  -3  
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 وضعیت کلی 

 در صنعت

سودآور

 ی

های نسبت

 بدهی
وریبهره تسهیالت  توسعه سرمایه اشتغال 

 امتیاز

کل   

 دو

 ساختمان و 

  پیمانکاری
1 

      

 سایر خدمات
      

دولتی-4  
 

 سیمان
 

2 
  

2 
   

دامپروری وکشاورزی،   

 مواد غذایی

4- 

 خصوصی
دولتی -4 هردو -4   

  
دولتی -2 4  4 

 منسوجات
     

4- 

   دولتی

 کل صنایع
  

4- 

  دولتی

1- 

  خصوصی

2- 

  دولتی

و  باشاد مای هاای واگاذار شاده    و شارکت  دولتیی خصوصی، هاشرکت مقایسهالزم به توضیح است که جدول فوق بیانگر 

 دهد.ی شاهد نشان میهاگانه و امتیاز کل را نسبت به شرکتاز معیارهای هفت یکمیزان کاهش یا افزایش معنادار هر 

 راهنمای جدول فوق:

 ی خالی= عدم وجود تفاوت معنادارهاخانه -

 هر دو= نادیده گرفتن افزایش یا کاهش معیار نسبت به هر دو گروه شاهد -

   دولتی= نادیده گرفتن افزایش یا کاهش معیار نسبت به گروه شاهد دولتی -

 = نادیده گرفتن افزایش یا کاهش معیار نسبت به گروه شاهد خصوصیخصوصی -
 

اناد. باه   ها تحت تأثیر قرار گرفتاه در هر صنعت، برخی از شاخصخصوصیبه بخش  دولتیهای همچنین با واگذاری شرکت

ورد بررسای و  مصنعت  10 تفکیکبر معیارها و امتیاز کل به  سازیخصوید اینبیانگر اثر اجرای فر زیرعبارت دیگر جدول 

 :باشدمیدر کل صنایع به طور میانگین 

سازیخصوصیاثر   

در صنعت   

ی
ور

د آ
سو

 

ت
سب

ن
ی

ده
ی ب

ها
 

ت
ال
هی

س
 ت

ره
به

ی
ور

 

ال
تغ

اش
 

یه
ما
سر

 

عه
وس

 ت

ل
ز ک

یا
مت

 ا

 استخراج معادن
 

 کاهش
 

 کاهش
 

 افزایش کاهش
 

 بازرگانی
       

 افزایش

 تحقیق و توسعه علمی
 

 افزایش
      

 تولید مواد شیمیایی 

های شیمیاییو فرآورده  
 افزایش

     
 افزایش افزایش
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سازیخصوصیاثر   

در صنعت   

ی
ور

د آ
سو

 

ت
سب

ن
ی

ده
ی ب

ها
 

ت
ال
هی

س
 ت

ره
به

ی
ور

 

ال
تغ

اش
 

یه
ما
سر

 

عه
وس

 ت

ل
ز ک

یا
مت

 ا

 ساخت)تولید 
  

 کاهش کاهش
 

 افزایش
 

 کاهش

 ساختمان و پیمانکاری
     

 افزایش افزایش
 

 سایر خدمات
     

 افزایش افزایش افزایش

 افزایش سیمان
  

 کاهش
 

 افزایش افزایش افزایش

 کشاورزی،  دامپروری و 

  مواد غذایی
 کاهش

   
 افزایش

  

 منسوجات
        

 افزایش کل صنایع
    

 افزایش افزایش افزایش
 

هاا و  ذیریقیاسی، شناسایی عوامل الزم بارای توجیاه تغییرپا    -تطبیقیهای ی از دستاوردهای مهم بررسییکجا که از آن

 ایان در  ها است، به صورت همزمان به بررسی عوامل مؤثر بر هر شاخص پرداخته شاده اسات.  بینیها در پیشتوجه به آن

 های زمانی مختلاف( باا  دو عامل مجزا)نو  شرکت در دوره اینخصوص دو عامل دوره زمانی و نو  شرکت و عامل اثر توأم 

 ایان نزله م، مؤثر بودن عامل به زیرهم برای توجیه هر شاخص بررسی شده است و نتایج آن گزارش شده است. در جدول 

ه آن اسات کا   اثر باودن عامال باه معنای    بینی و یا توجیه تغییرات مدنظر قرار داد و بیاست که باید آن عامل را در پیش

 .نظر کردبینی صرفتوان از آن در توجیه تغییرات و یا پیشمی

 توانند به کار گرفته شوند:حالت می 8راستا سه عامل مورد نیاز به  ایندر 

مانینوع شرکت در دوره ز کد  نوع شرکت دوره زمانی 

0 0 0 0 

1 1 0 0 

10 0 1 0 

11 1 1 0 

100 0 0 1 

101 1 0 1 

110 0 1 1 

111 1 1 1 
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، ه شاده اسات  توان خالصه موارد مورد نیاز برای توجیاه را باه صاورتی کاه در اداماه آورد     چه گفته شد، میبا توجه به آن

 خالصه نمود:

وضعیت بینی عوامل مؤثر در پیش

 شرکت

سود 

 آوری

های نسبت

 بدهی
وریبهره تسهیالت  توسعه سرمایه اشتغال 

امتیاز 

 کل

 0 10 10 1 10 100 11 0 استخراج معادن

 101 0 100 0 1 100 1 101 بازرگانی

 0 0 100 0 100 100 10 0 تحقیق و توسعه علمی

های تولید مواد شیمیایی و فرآورده

 شیمیایی
100 100 110 101 0 0 110 110 

 10 101 10 10 0 10 101 0 ساخت)تولید 

 10 10 10 0 0 1 11 0 ساختمان و پیمانکاری

 0 110 0 0 0 111 1 0 سایر خدمات

 110 10 10 100 10 0 100 10 سیمان

 101 110 111 0 1 0 110 1 کشاورزی، دامپروری و مواد غذایی

 0 0 101 0 1 0 1 0 منسوجات

 10 11 10 100 0 100 0 0 کل صنایع

ا توجه به باختصاص داده شده است.  11ی بدهی کد هابه طور مثال در در جدول فوق در صنعت بازرگانی به معیار نسبت

 بینای در پایش  ( و دوره زمانی به طور همزمان و دوره زمانی به تنهایی بایددولتییا خصوصیجداول فوق عامل نو  شرکت)

 معیار در نظر گرفته شود. اینو توجیه تغییرات 

نی باه طاور   های واگذار شده با در نظر گرفتن تاثیر هر دو عامل نو  شارکت و دوره زماا  چگونگی رفتار شرکت زیرجدول 

 دهد:همزمان را نشان می

 نوع رفتار واسپاری
سود 

 آوری

های نسبت

 بدهی
وریبهره تسهیالت  توسعه سرمایه اشتغال 

امتیاز 

 کل

 استخراج معادن

 دولتی

بدون 

 تغییر

 کاهش

 بدون تغییر
بدون 

 تغییر

بدون 

 تغییر

بدون 

 تغییر

 افزایش

بدون 

 تغییر
 افزایش  تغییر بدون  خصوصی

سازی خصوصی

 شده
 افزایش کاهش

 بازرگانی
 افزایش دولتی

 بدون تغییر
بدون  افزایش

 تغییر

بدون 

 تغییر

بدون 

بدون  تغییر

 تغییر

 افزایش

بدون بدون  افزایش کاهش خصوصی
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 نوع رفتار واسپاری
سود 

 آوری

های نسبت

 بدهی
وریبهره تسهیالت  توسعه سرمایه اشتغال 

امتیاز 

 کل

 تغییر تغییر

سازی خصوصی

 شده

بدون 

 تغییر
 افزایش دولتی

 دولتی

 قبل

 تحقیق و توسعه علمی

وجود ندارد مقایسهامکان  ،دولتیبه دلیل عدم وجود شرکت شاهد  دولتی  

 خصوصی
بدون 

 تغییر

بدون تغییر   افزایش 
بدون 

بدون   تغییر

 تغییر

بدون 

بدون   تغییر

 تغییر

بدون 

سازی خصوصی تغییر

 شده
 کاهش

 خصوصی

 قبل
 افزایش افزایش

تولید مواد شیمیایی و 

های شیمیاییفرآورده  

 افزایش دولتی

 بدون تغییر

 بدون تغییر
بدون 

 تغییر

بدون 

 تغییر

بدون 

 تغییر

 افزایش افزایش

 افزایش کاهش افزایش کاهش خصوصی
بدون 

 تغییر

سازی خصوصی

 شده
 افزایش خصوصی افزایش

 دولتی

بعد و 

قخصوصی

 بل

 دولتی

بعد و 

قخصوصی

 بل

 ساخت)تولید 

 دولتی

بدون 

 تغییر

 افزایش

 بدون تغییر
بدون 

 تغییر

بدون 

 تغییر

 افزایش افزایش

بدون 

 تغییر

 کاهش خصوصی
بدون 

 تغییر
 کاهش

سازی خصوصی

 شده

قبل و دولتی  

خصوصی 

 بعد

 دولتی

 قبل و 

بخصوصی

 عد

 دولتی

 قبل

 ساختمان و پیمانکاری

 وجود ندارد مقایسهامکان  ،دولتیبه دلیل عدم وجود شرکت شاهد  دولتی

 خصوصی
بدون 

 تغییر

 افزایش

 بدون تغییر
بدون 

 تغییر

بدون 

 تغییر

 افزایش افزایش
بدون 

سازی خصوصی تغییر

 شده

 خصوصی

 قبل

قخصوصی

 بل
 افزایش

 سایر خدمات

 دولتی

بدون 

 تغییر

 کاهش

 بدون تغییر
بدون 

 تغییر

بدون 

 تغییر

بدون 

 تغییر

 افزایش
بدون 

  تغییر

 افزایش خصوصی
بدون  

 تغییر

بدون 

  تغییر

سازی خصوصی

 شده
 افزایش افزایش کاهش

 سیمان
وجود ندارد مقایسهامکان  ،دولتیبه دلیل عدم وجود شرکت شاهد   دولتی  

 افزایش افزایش افزایش افزایشبدون  بدون تغییر افزایش افزایش خصوصی
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 نوع رفتار واسپاری
سود 

 آوری

های نسبت

 بدهی
وریبهره تسهیالت  توسعه سرمایه اشتغال 

امتیاز 

 کل

سازی خصوصی

 شده
 افزایش افزایش

بخصوصی تغییر

 عد
 افزایش افزایش افزایش

کشاورزی، دامپروری و 

 مواد غذایی

 افزایش افزایش  بدون تغییر افزایش دولتی

بدون 

 تغییر

بدون  

 تغییر
 افزایش افزایش

 کاهش کاهش خصوصی
بدون 

  تغییر

بدون 

  تغییر
 افزایش افزایش

بدون  

 تغییر

سازی خصوصی

 شده
 کاهش خصوصی

و خصوصی

قبل دولتی  

و خصوصی

بعد دولتی  

قخصوصی

 بل

و خصوصی

 دولتی

 قبل

و خصوصی

 دولتی

 قبل

 منسوجات

 دولتی

بدون 

 تغییر

 کاهش

 بدون تغییر

بدون  

 تغییر

بدون 

 تغییر

 کاهش

بدون 

 تغییر

بدون 

 تغییر

 افزایش خصوصی
بدون  

 تغییر
 افزایش

سازی خصوصی

 شده
 کاهش کاهش

قخصوصی

بل و 

 دولتی

 بعد

دار در اسات کاه در آناان تفااوت معناا      جهات تعبیاه شاده    اینالزم به ذکر است که موارد مشخص شده با رنگ قرمز، به 

ناوان  عشناخته نشده ولی شباهت بسیاز زیادی با موارد گفته شده یافات شاده اسات. باه      دولتیو خصوصیعملکرد بخش 

تاار و عملکارد   ی شاهد نداشته و رفهامعناست که معیار مربوطه تفاوت معناداری با شرکت اینبه  قبل دولتیمثال عبارت 

 در دوره زمانی قبل از واگذاری دارد. دولتیهای شاهد آن بیشترین شباهت را با شرکت

  



 66از  48صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 گیرینتیجهبنید و جمعبخش چها  :  -4



 66از  49صفحة 

 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

 گیریو نتیجهبندی جمع -4-1

های مالی صورتاز پروژه که براساس اطالعات مستقیم پایان در  بدست آمدهنتایج کمی ها و فعالیتبندی جمع

  گردد:ارائه میافزار طراحی شده بدست آمده است، به شرح زیر های مورد بررسی و نرمشرکت

 طراحی مدل ارزیابی عملکرد

 ی گردید.  های واگذار شده به بخش خصوصی با درنظر گرفتن نکات زیر نهایهای مدل اولیه ارزیابی عملکرد شرکتشاخص

 تی به بخش غیردولتیهای دولاهداف واگذاری شرکت -

 های واگذار شده)جامعه مورد بررسی(های شرکتساختار و ویژگی -

 های ارزیابی عملکرد بررسی شدهها، نتایج و دستاوردهای حاصل از مدلویژگی -

 های واگذار شدههای آماری و اطالعاتی مترتب بر امکانات آماری شرکتمحدودیت -
 

 .باشدامتیاز می 100شاخص عملکردی و  27معیار، 7مدل طراحی شده دارای 

 سامانه ارزیابی عملکرد

د. شراحی افزارهایی همچون اکسل و اکس  طسامانه ارزیابی عملکرد بدلیل حجم باالی دیتا و عدم کارایی نرم

 :به شرح زیر استسامانه این های قابلیت
  تقسیم یک دیتابی  به چند فایلData  وLog  مختلف هاردو توزیع ان در جاهای 

 تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطالعاتی در زمان دلخواه 

 امنیت باال 

  جلوگیری از کپی یا حذف دیتابی  در حالتAttach 

 عدم دسترسی مستقیم به دیتابی  توسط کاربر 

 Data Type پذیرش و ذخیره رکورد به هر تعداد -های مختلف و متنو 

  ارتبا  با سایرSQL Serverها در شبکه 

 تخریب و خراآ شدن فایل و ... عدم 

 های مورد بررسیشرکتاطالعات  یآورجمع

 عبارت است از:های مورد بررسی شرکتارزیابی عملکرد جهت منابع اخذ اطالعات مورد نیاز 

 سازیسازمان خصوصی -

 سایت کدال بورس اوراق بهادار -

 مورد بررسی طرح ارزیابی عملکرد شرکت 63 -

 عملکرد  ارزیابی  یهاشاخص یریگاندازه

 استخراج و هاشرکتحسابرسی شده  های مالیهای ارزیابی عملکرد مدل طراحی شده از صورتکلیه متغیرهای شاخص

 وارد سامانه ارزیابی عملکرد گردید. 
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  های مورد بررسیشرکت ارزیابی عملکرد

 نماید: ذکر نکات و موارد زیر ضروری میهای مورد بررسی، اجرای مدل ارزیابی عملکرد برای شرکت در

ن کرد در ایبی عملامتیازدهی، محاسبات و ارزیابی انجام گرفته بر اساس تعاریف، مفاهیم و موازین مدل ارزیا -

عملکرد  های ارزیابیباشد. بدیهی است با تغییر روش و منطق ارزیابی و امتیازدهی، حاصل و یافتهپروژه می

 متفاوت خواهد بود.

دارد استان وهای مورد بررسی به صورت یکسان تعاریف، روش امتیازدهی و ارزیابی عملکرد برای کلیه شرکت -

تا حد  اگذاریوهای قبل و پ  از ها در سالانجام گرفته است تا بررسی تطبیقی نتایج ارزیابی عملکرد شرکت

 پذیر گردد.امکان به درستی امکان

گذاری   از واپو دوره قبل و بررسی براساس مقایسه امتیازات کسب شده در دهای مورد ارزیابی عملکرد شرکت -

 . انجام شده است

ل و پ  از شرکت برای ارزیابی عملکرد قب 50 شرکت مورد بررسی اطالعات 63از مجمو  در یک نمای کلی،  -

 واگذاری کامل بوده است.

 انتکنیک شرکت ،(محدود مسئولیت با) یکتران ایران توس، بنای جهد قائن، صنایع گسترش شرکت 10 -

 گاز صنعتییرغ خدمات ماندگار، درخشان آرتام تولیدی صنایع و( خاص سهامی)ایران صنایع ساخت و تکنولوژی

 ساختمان نوین مصالح توسعه و گسترش شرکت و فلزات جامع هایطرح مطالعات و ریاآ بتن گاز اسکانیر، ایران،

 .اندنداشته موثر مالی فعالیت تاکنون واگذاری زمان از پارسیان

 مالی هایرتصو ارائه در مقدم، کارخانجات صنعتی، پیشرفته هایسیستم پژوهشکده پیله، کارخانجات شرکت 3 -

  .اندنداشته را الزم همکاری مشاور گروه هایپیگیری علیرغم

 را داشته است. رشد %10ها به طور کلی، میانگین مجموع امتیازات شاخص -

نها با از آ %40اند و ودهبها افزایش امتیاز نسبت به قبل از واگذاری را دارا شرکت %60 به طور کلی به گراف زیر،با توجه 

 اند.تر پ  از واگذاری نسبت به قبل از واگذاری روبرو بودهکاهش امتیاز و در واقع عملکرد ضعیف

 

60%

40%

های پس از واگذاریسه سال قبل و همه سال

افزایش امتیاز کاهش امتیاز
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اناد یاا بادون تغییار     داشاته امتیاز ها براساس هر معیار افزایش یا کاهش دهد چند درصد از شرکتمیهای زیر نشانگراف

 اند:باقی مانده

  

  

  

 

62%
38%

سودآوری

افزایش امتیاز کاهش امتیاز

52%48%

اشتغال

افزایش امتیاز کاهش امتیاز

62%
38%

وریبهره

افزایش امتیاز کاهش امتیاز

32%

68%

های بدهینسبت

افزایش امتیاز کاهش امتیاز

48%

16%

36%

سرمایه

افزایش امتیاز کاهش امتیاز بدون تغییر

66%

34%

توسعه

افزایش امتیاز کاهش امتیاز

32%

52%

16%

تسهیالت

افزایش امتیاز کاهش امتیاز بدون تغییر
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افازایش یاا   هاا  از شارکت  و یا درصادی   شاخص مورد ارزیابی چه تعداد 27دهد که در هر یک از نشان مینیز جدول زیر 

ل خص نیز در جادو در هر شاباالترین رتبه دارای  . همچنین سه شرکتاندتغییر باقی مانده اند یا بدونداشتهامتیاز کاهش 

 زیر نشان داده شده است. 

 سه شرکت دارای باالترین امتیاز
بدون 

 تغییر

کاهش 

 امتیاز

افزایش 

 امتیاز
 معیار نام شاخص

 پتروشیمی باختر 
 پتروشیمی تبریز 
 مهندسین مشاور زایندآب 

 تعداد 33 17 -
 میزان سود و زیان ساالنه

 سودآوری

- 34%  66%  درصد 
 پتروشیمی باختر 
 پتروشیمی تبریز 
 کشت و صنعت شهید رجایی 

 بازده تعداد 13 19 -
%38 - دارییها  62%  درصد 

 کشت و صنعت شهید رجایی 
 پتروشیمی تبریز 
 بین المللی بازرسی کاالی تجاری 

 تعداد 29 21 -
 بازده حقوق صاحبان سهام

- 42%  58%  درصد 

 پخش سراسری کاالی کالبر 
 شرکت سیمان زابل 
 مهندسین مشاور زایندآب 

 تعداد 29 18 3
زده فروشاب  

6%  36%  58%  درصد 

 پخش سراسری کاالی کالبر 
 شرکت سیمان زابل 
 های آبیاری و زهکشی استان بوشهربرداری از شبکهبهره 

 تعداد 22 25 3
 حاشیه سود عملیاتی

6%  50%  44%  درصد 

 پتروشیمی باختر 
 کشت و صنعت شهید رجایی 
 پخش سراسری کاالی کالبر 

- 14%  36%  تعداد 
 کارایی سود خالص

- 28%  72%  درصد 
 پخش سراسری کاالی کالبر 
 بازرگانی معادن و صنایع معدنی 
 پاالیش و پژوهش خون 

 تعداد 16 34 -
 بدهی به دارایی

های نسبت
 بدهی

 درصد 32 68 -

 های پارستوسعه راه 
 پتروشیمی رازی 
 پتروشیمی پردیس 

بدهی بلندمدت به حقوق  تعداد 29 20 1
%2 صاحبان سهام  40%  58%  درصد 

 زغالسنگ لبرز شرقی 
 توسعه بازرگانی برنا 
 کارخانجات پشمبافی کشمیر 

میزان جذب تسهیالت  تعداد 8 24 18
 جدید

 تسهیالت

36%  48%  16%  درصد 

 های پارستوسعه راه 
 پتروشیمی ارومیه 
 کارخانجات پشمبتفی کشمیر 

 تعداد 16 20 14
 سهم تسهیالت از بدهی

28%  40%  32%  درصد 
 کارخانجات پشمبافی کشمیر 
 توسعه بازرگانی برنا 
 المللبازرگانی پتروشیمی بین 

 تعداد 17 22 11
 سهم هزینه مالی از بدهی

22%  44%  34%  درصد 

  سراسری کاالی کالبرپخش 
 زغالسنگ البرز شرقی 
 پتروشیمی تبریز 

 تعداد 33 17 -
وری کلبهره  

وریبهره  

 

- 34%  66%  درصد 
 زغالسنگ البرز شرقی 
 مهندسین مشاور زایندآب 
 پتروشیمی تبریز 

 تعداد 32 18 -
وری هزینه نیروی کاربهره  

- 36%  64%  درصد 

 پتروشیمی تبریز 
  شرقیزغالسنگ البرز 
 سهامی بیمه آسیا 

 تعداد 32 18 -
وری هزینه سرمایهبهره  

- 36%  64%  درصد 
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 سه شرکت دارای باالترین امتیاز
بدون 

 تغییر

کاهش 

 امتیاز

افزایش 

 امتیاز
 معیار نام شاخص

 پتروشیمی تبریز 
 افرانت 
 کشت و صنعت سردسیر 

 تعداد 23 22 5
وری انرژیبهره  

10%  44%  46%  درصد 

 مهندسی ساختمان و صنایع نفت 
 سیمان زابل 
 پتروشیمی تبریز 

 تعداد 15 15 20
وری مواداولیهبهره  

40%  30%  30%  درصد 

 اند.شرکت در این شاخص باالترین امتیاز را کسب کرده 25
 تعداد 25 25 -

 حفظ سطح اشتغال

 اشتغال
- 50%  50%  درصد 

 پتروشیمی تبریز 
 سیمان هرمزگان 
 سیمان زابل 

 تعداد 24 26 -
 افزایش اشتغال

- 52%  48%  درصد 
 بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران 
 پتروشیمی شیراز 
 کارخانجات نساجی فردوس 

افزایش سرمایه از محل  تعداد 12 9 29
 آورده نقدی

 سرمایه
58%  18%  24%  درصد 

 بازرسی کیفیت استاندارد 
 سیمان خوزستان 
 سیمان هگمتان 

 تعداد 29 2 19
 کل سرمایه

38%  4%  58%  درصد 

 اند.شرکت در این شاخص باالترین امتیاز را کسب کرده 6
 تعداد 6 44 -

 ثبت برند

 توسعه

- 88%  12%  درصد 

 )موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن)سینا 
 تعداد 1 2 47

 هزینه تحقیق و توسعه
94%  4%  2%  درصد 

 پتروشیمی شیراز 
 پتروشیمی تبریز 
 حفاری شمال 

 تعداد 15 2 33
 ارزش صادرات

66%  4%  30%  درصد 

 اند.شرکت در این شاخص باالترین امتیاز را کسب کرده 8
 تعداد 8 18 24

 مالیات پرداختی
48%  36%  16%  درصد 

 میالدگستر دامغان 
 های پارستوسعه راه 

 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 

 تعداد 44 6 -
هاارزش کل دارایی  

- 12%  88%  درصد 

 پیمانکاری عمومی صنایع فوالد گسترش 
 پتروشیمی تبریز 
 مس مزرعه 

 تعداد 42 5 3
 فروش کل

6%  10%  84%  درصد 

 پاالیش و پژوهش خون 
 بازرگانی پتروشیمی 
 پخش سراسری کاالی کالبر 

 تعداد 12 9 29
 هزینه بازاریابی و تبلیغات

58%  18%  24%  درصد 
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پهس از واگهذاری از نظهر مجمهوع     های همه سالسه سال قبل و  برای دوره زمانی بررسیهای مورد شرکت بندیرتبه

 هاامتیازات کل شاخص

پتروشایمی   توساط شارکت  هاای پا  از واگاذاری    زماانی ساه ساال قبال و هماه ساال      بیشترین تفاضل امتیاز در دوره 

باه   ت.کساب شاده اسا   ( -29.451) آبااد الهکشاورزی و دامپروری شرکت  توسط( و کمترین تفاضل امتیاز 42.364)تبریز

 50ر باین  د خار را آرتباه  آبااد  الاه  دامپاروری  و کشااورزی دارای رتبه اول و شرکت پتروشیمی تبریز شرکت  عبارت دیگر

 اند.به خود اختصاص دادهواگذار شده شرکت 

 به تفکیک هر شاخصپس از واگذاری های در مقطع سه سال قبل و همه سال های مورد بررسیشرکت بندیرتبه

رار دارد. قا رشد نسبت باه قبال از واگاذاری در بااالترین رتباه       %441حدود پتروشیمی باختر با  ،سودآوریدر معیار  -

 ارد.دترین رتبه قرار کاهش سودآوری در پایین %76 حدود شرکت مادر تخصصی پاالیش و پژوهش خون باهمچنین 

ل از رشاد نسابت باه قبا     %214شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایاران باا حادود     ،های بدهینسبتدر معیار  -

 ر ایان معیاار  دکاهش  %88واگذاری در باالترین رتبه قرار دارد. همچنین شرکت میالدگستر دامغان پارسیان با حدود 

 ترین رتبه قرار دارد.در پایین

ترین رتباه قارار   رشد نسبت به قبل از واگذاری در باال %348 با حدود توسعه بازرگانی برناشرکت  ،تسهیالتدر معیار  -

ترین رتباه قارار   کاهش در پایین %76با حدود  آهنخدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راهدارد. همچنین شرکت 

 دارد.

قرار دارد. تبه ررشد نسبت به قبل از واگذاری در باالترین  %399، شرکت پتروشیمی تبریز با حدود وریبهرهدر معیار  -

 ترین رتبه قرار دارد.کاهش در پایین %69آباد با حدود همچنین شرکت کشاورزی و دامپروری اله

رتباه قارار    رشد نسبت به قبل از واگاذاری در بااالترین   %19150، شرکت پتروشیمی تبریز با حدود اشتغالدر معیار  -

 ترین رتبه قرار دارد.ایینکاهش در پ %78با حدود  صنایع تجهیزات نفتدارد. همچنین شرکت 

بل از واگاذاری در  نسبت به ق 3.8، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با رشد امتیاز از صفر به سرمایهدر معیار  -

%( در 100صفر)رشاد منفای    باه  3سانگ البارز شارقی باا کااهش امتیااز از       باالترین رتبه قرار دارد. همچنین زغاال 

 ترین رتبه قرار دارد.پایین

تباه قارار   ررشد نسبت به قبال از واگاذاری در بااالترین     %1649با حدود  سهامی بیمه آسیا، شرکت توسعهدر معیار  -

 ترین رتبه قرار دارد.کاهش در پایین %93با حدود توسعه بازرگانی برنا دارد. همچنین شرکت 

ز نظهر  ارشد نسبت به قبل از واگذاری  %79با  معیار سرمایهمعیار مدل ارزیابی عملکرد،  7از مجموع ، به طور کلی -

 میانگین مجموع امتیازات در باالترین رتبه قرار دارد.

   هاهای پس از واگذاری بر اساس مجموع امتیازات شاخصسه سال قبل و همه سال برای دوره زمانی هااستانبندی رتبه

ز را باه خاود   (کمترین امتیا-18.908گلستان با کسب)امتیاز باالترین رتبه و استان  29.991استان اصفهان با کسب  -

 اند.اختصاص داده

، خوزساتان،  آذربایجان شرقی، همدان، بوشهر ، اصفهان،هایهای واقع در استانامتیاز عملکرد پ  از واگذاری شرکت -

 و تهران نسبت به دوران قبل از واگذاری افرایش بیشتری یافته است. فارسهرمزگان و 
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هر یاک   های مورد بررسی انجام شده است.ها به تفکیک استان بر مبنای مرکز فعالیت اصلی شرکتتبندی شرکرتبه -

رکت از مجمو  ، کرمان، گلستان و همدان شامل یک شاردبیل، اصفهان، بوشهر، البرز، هرمزگانهای لرستان، از استان

 .های مورد بررسی استشرکت

رزیابی معیار مدل ا 7شوند، مجمو  میانگین د بررسی را شامل میهایی که بیش از یک شرکت موردر خصوص استان -

 عملکرد محاسبه و مبنای ارزیابی استانی قرار گرفته است.

ت های پس از واگذاری بر اساس مجموع امتیازاسه سال قبل و همه سال برای دوره زمانی های واگذاریروشبندی رتبه

 هاشاخص

 رشد باالترین رتبه را کسب کرده است.  %34روش واگذاری، روش فرابورس با  4از بین  -

یافتاه   روش مذاکره نسبت باه قبال از واگاذاری کااهش    ها در روش واگذاری، تنها مجمو  امتیازات شاخص 4از بین  -

 است.

ت خادما بااالترین امتیااز و شارکت     پتروشایمی تبریاز  ، شارکت  فرابورسشرکت واگذار شده به روش  12از مجمو   -

 اند.  کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده آهنمهندسی ساختمان و تاسیسات راه

ر شرکت پخش سراسری کالبر در روش مزایده، کارخانجات نسااجی فاردوس در روش ماذاکره، پتروشایمی تبریاز د      -

گاذاری  هایی که باه هماان روش وا  بین شرکت روش فرابورس و سیمان هرمزگان در روش بورس دارای باالترین رتبه

 باشند.اند، میشده

ههای پهس از   سه سال قبهل و همهه سهال    برای دوره زمانی های واگذار شده بر اساس اندازه شرکتبندی شرکترتبه

 هاواگذاری بر اساس مجموع امتیازات شاخص

اری نسابت باه قبال از واگاذ     %55رشاد  طبقه خیلی بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک، طبقه خیلی بزرگ با  4از بین  -

 باالترین رتبه را کسب کرده است.

نگین نسبت های با اندازه کوچک به طور میاطبقه خیلی بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک، تنها امتیاز شرکت 4از بین  -

تاری پا    فهای با اندازه کوچک به طور میانگین عملکرد ضعیبه قبل از واگذاری کاهش یافته است. در واقع شرکت

 اند.  از واگذاری داشته

کت عماران و  شرکت واگذار شده با اندازه کوچک، شرکت پتروشیمی باختر باالترین تفاضل امتیاز و شر 17از مجمو   -

 اند.  سازان منطقه غرآ کمترین تفاضل امتیاز را به خود اختصاص دادهمسکن

تیااز و  اساری کااالی کاالبر بااالترین تفاضال ام     شرکت واگذار شده با اندازه متوسط، شرکت پخش سر 21از مجمو   -

 اند.  کمترین تفاضل امتیاز را به خود اختصاص داده آبادکشاورزی و دامپروری الهشرکت 

کت خادمات  شرکت واگذار شده با اندازه بزرگ، شرکت پتروشیمی تبریز باالترین تفاضل امتیااز و شار   11از مجمو   -

 اند. ترین تفاضل امتیاز را به خود اختصاص دادههن کمآمهندسی ساختمان و تاسیسات راه

ی فقط یک شرکت به نام شرکت سهامی بیمه آسیا در طبقه خیلی بزرگ قرار گرفتاه اسات. عملکارد شارکت ساهام      -

 بیمه آسیا در دوران پ  از واگذاری نسبت به قبل از واگذاری بهتر است.
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 ها به صنایع مختلفطبقه بندی شرکت

 :اندبندی شدهطبقه به شرح زیر گروه صنعت 10در  ISICهای براساس کد شرکت

 استخراج معادن .1

 بازرگانی .2

 تحقیق و توسعه علمی .3

 های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فراورده .4

 ساختمان و پیمانکاری .5

 سایر خدمات .6

 سیمان   .7

 کشاورزی، دامپروری و موادغذایی .8

 منسوجات .9

 ساخت)تولید( .10

 های واگذار شده)قبل از تعدیل مختلف براساس مدل ارزیابی عملکرد شرکتبندی صنایع رتبه

 %30ا و صانعت وسااخت)تولید( با   امتیااز در بااالترین رتباه    افازایش   %59گروه صنعت، صنعت سیمان با  10در مجمو  

 ترین رتبه قرار دارد.کاهش امتیاز در پایین

 های واگذار شده تعدیل مدل ارزیابی عملکرد شرکت

 ولیه تعادیل های واگذار شده، مدل ارزیابی عملکرد اهای هر صنعت در ارزیابی شرکتبه منظور در نظر گرفتن ویژگی -

 شده است. 

 وضاعیت  مطالعاه  علمی، تحلیل و تجزیه تلفیقی رویکرد بکارگیری با صنعت هر تفکیک به مدل امتیازات و هاشاخص -

 تیابیدسا  هادف  باا  مرحله این در شده طی مطالعاتی مسیر. است گرفته قرار بازنگری مورد شهودی قضاوت و صنعت

 بکاارگیری  باا  صانعت  تفکیاک  باه  غیردولتای  بخاش  باه  شاده  واگاذار  واحدهای عملکرد ارزیابی اختصاصی مدل به

 باشد.می (دلفی روش)مختلف صنایع خبرگان از نظرسنجی و آماری هایآزمون

 تعدیل شدهها در صنایع مختلف براساس مدل بندی شرکترتبه

تارین  ایینپ، م  مزرعه از مجمو  سه شرکت در باالترین رتبه و زغالسنگ البرز شرقی در استخراج معادندر صنعت  -

بال از  قهای واگذار شده مربو  باه ایان صانعت افازایش امتیااز نسابت باه        از شرکت %67رتبه قرار دارند. همچنین 

 اند.واگذاری را با توجه به مدل تعدیل شده داشته

توساعه   الملال در بااالترین رتباه و شارکت    شرکت، شرکت بازرگانی پتروشیمی بین 4، از مجمو  صنعت بازرگانیدر  -

نعت افازایش  های واگذار شده مربو  باه ایان صا   از شرکت %75دارد. همچنین ترین رتبه قرار بازرگانی برنا در پایین

 اند.ده داشتهامتیاز نسبت به قبل از واگذاری را با توجه به مدل تعدیل ش

موسساه   شرکت، شرکت مهندسین مشاور زایندآآ در باالترین رتبه و 3، از مجمو  صنعت تحقیق و توسعه علمیدر  -

هاای واگاذار   از شارکت  %33ترین رتبه قرار دارند. همچناین  آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن)سینا( در پایین

 اند.تهقبل از واگذاری را با توجه به مدل تعدیل شده داششده مربو  به این صنعت افزایش امتیاز نسبت به 
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االترین شرکت، شارکت پتروشایمی تبریاز در با     9، از مجمو  های شیمیاییصنعت تولید مواد شیمیایی و فراوردهدر  -

مرباو  باه    های واگذار شاده از شرکت %89ترین رتبه قرار دارند. همچنین پتروشیمی ارومیه در پایینشرکت رتبه و 

 اند.ین صنعت افزایش امتیاز نسبت به قبل از واگذاری را با توجه به مدل تعدیل شده داشتها

موم سا شرکت تولیاد  در باالترین رتبه و  صنایع تجهیزات نفتشرکت، شرکت  4، از مجمو  ساخت)تولید(صنعت در  -

ایش امتیااز  مربو  به این صنعت افزهای واگذار شده از شرکت %25ترین رتبه قرار دارند. همچنین در پایین کشعلف

ت نفت نسابت  در واقع فقط شرکت صنایع تجهیزا اند.نسبت به قبل از واگذاری را با توجه به مدل تعدیل شده داشته

 به قبل از واگذاری عملکرد بهتری داشته است.

تباه و  ردر باالترین شرکت، شرکت مهندسین و ساختمان صنایع نفت  5، از مجمو  صنعت ساختمان و پیمانکاریدر  -

هاای واگاذار شاده    از شرکت %60ترین رتبه قرار دارند. همچنین سازان منطقه غرآ در پایینشرکت عمران و مسکن

 اند.مربو  به این صنعت افزایش امتیاز نسبت به قبل از واگذاری را با توجه به مدل تعدیل شده داشته

تاندارد رانت در باالترین رتبه و شرکت بازرسای کیفیات و اسا   شرکت، شرکت اف 6، از مجمو  صنعت سایر خدماتدر  -

ایش امتیااز  های واگذار شده مربو  به ایان صانعت افاز   از شرکت %83ترین رتبه قرار دارند. همچنین ایران در پایین

 اند.نسبت به قبل از واگذاری را با توجه به مدل تعدیل شده داشته

آذرشهر  سیمان زابل در باالترین رتبه و شرکت سیمان اردبیل و آهکشرکت، شرکت  6، از مجمو  صنعت سیماندر  -

متیااز نسابت   های واگذار شده مربو  به این صنعت افزایش ااز شرکت %100ترین رتبه قرار دارند. همچنین در پایین

 اند.به قبل از واگذاری را با توجه به مدل تعدیل شده داشته

زراعی شرکت، شرکت پخش سراسری کااالی کاالبر)   8، از مجمو  وادغذاییصنعت کشاورزی، دامپروری و تولید مدر  -

ر دارناد. همچناین   ترین رتبه قرادر پایین آبادتهران عاجکو سابق( در باالترین رتبه و شرکت کشاورزی و دامپروری اله

باه مادل    توجاه  های واگذار شده مربو  به این صنعت افزایش امتیاز نسبت به قبال از واگاذاری را باا   از شرکت 38%

 اند.تعدیل شده داشته

جاات  شهر افزایش امتیاز و شارکت کارخان شرکت، شرکت کارخانجات نساجی قائم 2، از مجمو  صنعت منسوجاتدر  -

 پشمبافی کشمیر با کاهش امتیاز نسبت به قبل از واگذاری روبرو بوده است. 
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 فعال در همان صنعت خصوصیو  دولتیهای شاهد ی واگذار شده در هر صنعت با شرکتهاشرکت تطبیقی مقایسه

 :شودها و نتایج زیر باید در نظر گرفته شوند، اشاره میدر ابتدا به چند نکته مهم که در کلیه تحلیل

 هار  یموضاوع  در که آیدمی پیش ندرت به اساسا و شودمی مشاهده تفاوت موضو  هر در شده مشاهده نتایج در 

. اسات  هاوتتفا این بودن تصادفی است توجه مورد هاتفاوت این در که موضوعی اما. باشد یکسان کامال گروه سه

 در لای و دانسات  یکساان  را هاا گاروه  و نگرفات  نظر در را آن توانمی باشد، تصادفی هاتفاوت این که صورتی در

 .آورد توجیهی آنان برای و بود علت دنبال به باید نباشند، تصادفی هاتفاوت که صورتی

 کاه  صاورتی  در. نیسات  تیا اهم مورد کالن، درحالت عامل خود ولی شودمی دیده تفاوت عاملی در اوقات برخی 

 عامال  کاه  صاورتی  در و گیارد  قرار توجه مورد هاگیریتصمیم در باید باشد، اهمیت مورد کالن، سطح در عامل

 .دگیر قرار توجه مورد صنعت به صنعت ،کنترل برای باید باشد، نداشته اهمیتی کالن سطح در معنادار

 شارکت  11 و دولتی شاهد شرکت 7 و غیردولتی بخش به شده واگذار شرکت 50 قیاسی و تطبیقی مقایسه اجمالی نتایج

 :باشدمی زیر شرح به صنعت تفکیک به خصوصی شاهد

 :شاخص سودآوری

 هاای واگاذار شاده و    )با درنظار گارفتن کلیاه شارکت    این شاخص در سطح کالن ،سازیطور کلی با خصوصیبه

 گیری داشته است.چشم افزایش های شاهد دولتی و خصوصی(شرکت

o  نایع بوده و ساایر صا   سیمانو  های شیماییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهاین افزایش مربو  به صنایع

 اند.نداشته یر محسوسیتغی
 

 های مختلفی دارند:وضعیت شاخصسازی شده در این های خصوصیشرکت 

o  ایان تفااوت   باشاد.  مای  دولتای و خصوصای(   های شاهدها)شرکتکمتر از سایر گروه بازرگانیدر صنعت

 تصادفی است.

o  تفااوت ایان    باشاد. مای  از هار دو گاروه بیشاتر    های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهدر صنعت

 .استتصادفی  خصوصی شاهد هایشرکت ها باشرکت

o  هاای  تفاوت با شارکت  باشد.میکمتر شاهد از هر دو گروه  کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییدر صنعت

 .استتصادفی  خصوصی شاهد
 

 های مختلف ایجاد نموده است:های مختلفی را در گروهها وضعیتسازی شرکتخصوصی 

o  های شاهدشرکتکاهش در و  دولتیهای شاهد شرکتدر این شاخص افزایش  موجب بازرگانیدرصنعت 

 های واگذار شده تغییری ایجاد نکرده است.شده است و در شرکت خصوصی

o  شااهد  هایشرکتدر افزایش این شاخص باعث  های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهدر صنعت 

  ، شده است.های واگذار شدهو افزایش در شرکت خصوصی شاهد هایشرکت در کاهش و دولتی

o  و دولتای  شااهد  هاای شرکتدر افزایش این شاخص باعث  کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییدر صنعت 

، هاای واگاذار شاده   کاهشی مشابه با بخش خصوصی در شارکت و  خصوصی شاهد هایشرکت در کاهش

 شده است.
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  شاخص، عوامل مؤثر متفاوتی در صنایع مختلف وجود دارد:توجیه تغییرات مشاهده شده در این برای 

o  های شاهد های شاهد دولتی و شرکتسازی شده، شرکت)خصوصیباید به نو  شرکت بازرگانیدر صنعت

 باشاد( )منظور از زمان قبل از واگاذاری و پا  از واگاذاری مای    و اثر توأم نو  شرکت در زمان خصوصی(

 توجه کرد.

o  باید به نو  شرکت توجه کرد. های شیمیاییشیمیایی و فرآوردهتولید مواد در صنعت 

o  باید به زمان توجه کرد. سیماندر صنعت 

o  باید به اثر توأم نو  شرکت در زمان توجه کرد. کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییدر صنعت 

 :های بدهینسبتشاخص 

 ی نداشته است.گیرسازی این شاخص در سطح کالن تغییر چشمبه طور کلی با خصوصی 

o  و در صانعت  یافتاه   کااهش این شاخص  کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییو  استخراج معادندر صنایع

 .نداشته است یمحسوس ریهده گردید و در سایر صنایع تغیافزایش مشا تحقیق و توسعه علمی
 

 های مختلفی دارند:وضعیت شاخصسازی شده در این های خصوصیشرکت 

o  این تفاوت جدی و غیر تصادفی است. باشد.میها کمتر از سایر گروه ساخت)تولید در صنعت 

o  ست.ااین تفاوت جدی و غیر تصادفی  باشد.ها میبیشتر از سایر گروه ساختمان و پیمانکاریدر صنعت 

o  ایان تفااوت جادی و    باشاد.  مای  و بیشاتر از بخاش دولتای    خصوصای کمتر از بخاش   سیماندر صنعت

 است.غیرتصادفی 

o  ها با تفاوت این شرکت باشد.میاز هر دو گروه کمتر  کشاورزی، دامپروری و تولید مواد غذاییدر صنعت

 .استتصادفی  دولتیهای شرکت
 

 های مختلف ایجاد نموده است:های مختلفی را در گروهها وضعیتسازی شرکتخصوصی 

o  های واگذار شاده، کاهش در شرکتو  دولتیهای شاهد شرکتکاهش در باعث  استخراج معادندرصنعت 

 خصوصی تغییری ایجاد نکرده است. شاهدهای شده است و در شرکت

o  هاای واگاذار شاده گردیاده اسات و اثاری بار        باعث کاهش در شرکت تحقیق و توسعه علمیدر صنعت

 خصوصی نداشته است. شاهد هایشرکت

o  باعث افزایش در بخش دولتی و کاهش در بخش خصوصی شده است و وضعیت  ساخت)تولید در صنعت

ی هاای دولتای و پسااواگذار   همانند دوره پیش از واگذاری شرکتدر این شاخص های واگذار شده شرکت

 بخش خصوصی است.

o  خصوصای شاده اسات.     های شاهدشرکتدر  این شاخص باعث افزایش ساختمان و پیمانکاریدر صنعت

 شده، همانند دوره پیش از واگذاری بخش خصوصی است. های واگذارشرکتوضعیت 

o  ساازی شاده و افازایش در بخاش     های خصوصیباعث کاهش در بخش دولتی و شرکت سایر خدمات در

 خصوصی شده است.

o  سازی شده و هم بخش خصوصی شده است.های خصوصیدر شرکتهم باعث افزایش  سیماندر صنعت 
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o  هاای  بخاش خصوصای و هام شارکت    در  همباعث کاهش  امپروری و مواد غذاییکشاورزی، ددر صنعت

 جاد نکرده است.یهای دولتی تغییری را اشده گردید و در وضعیت شرکت واگذار

o  هاای دولتای و واگاذار شاده     باعث افزایش در بخش خصوصی و کاهش در شارکت  منسوجاتدر صنعت

 گردید.
 

 شاخص، عوامل مؤثر متفاوتی در صنایع مختلف وجود دارد:توجیه تغییرات مشاهده شده در این  برای 

o  توجه کرد. یو نو  شرکت در دوره زمان یبه دوره زمان دیبا استخراج معادندر صنعت 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت در دوره زمان دیبا یبازرگانصنعت  در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا یو توسعه علم قیتحقصنعت  در 

o به نو  شرکت توجه کرد. دیبا ییایمیش یهاو فرآورده ییایمیمواد ش دیتولصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت و نو  شرکت در دوره زمان دیبا  دیساخت)تولصنعت  در 

o توجه کرد. یو نو  شرکت در دوره زمان یبه دوره زمان دیبا یمانکاریساختمان و پصنعت  در 

o  توجه کرد. یبه نو  شرکت در دوره زمان دیبا گرید یخدمات عیصنادر 

o به نو  شرکت توجه کرد. دیبا مانیسصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت و دوره زمان دیبا ییو مواد غذا یدامپرور ،یکشاورزصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت در دوره زمان دیبا منسوجاتصنعت  در 

 :تسهیالتشاخص 

 گیری نداشته است.شاخص در سطح کالن تغییر چشم سازی اینبه طور کلی با خصوصی 

o  نداشته است. یسایر صنایع تغیر محسوسدر و  یافتهافزایش  )تولید ساختدر صنعت 
 

 های مختلفی دارند:وضعیت شاخصسازی شده در این های خصوصیشرکت 

o  دولتهی هاای  ها باا شارکت  تفاوت این شرکت .استکمتر شاهد از هر دو گروه  کل صنایعدر این شاخص 

 .باشدمیتصادفی 

o  باشدمیاین تفاوت تصادفی  .استها کمتر از سایر گروه کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییدر صنعت. 

o  دولتهی هاای بخاش   تفااوت باا شارکت    .استکمتر شاهد از هر دو گروه  بازرگانیدر صنعت این شاخص 

 .باشدمیتصادفی 

o  هاای دولتای و کمتار از بخاش     بیشتر از شرکت های شیمیاییمواد شیمیایی و فرآوردهتولید در صنعت

 .باشدمیتصادفی  خصوصیهای ها با شرکتتفاوت این شرکت .استخصوصی 

o  ایان تفااوت جادی و     .اسات هاا  بیشاتر از ساایر گاروه    تحقیق و توسهعه علمهی  در صانعت  این شاخص

 .باشدمیغیرتصادفی 
 

 های مختلف ایجاد نموده است:های مختلفی را در گروهوضعیتها سازی شرکتخصوصی 

o  هاای  شاده اسات و در شارکت    خصوصای و  دولتیهای شاهد شرکتافزایش در باعث  بازرگانیدرصنعت

 کرده است.ایجاد ها واگذار شده روندی شبیه به وضعیت دولتی
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o  همانناد دوره پایش از   های واگذار شاده در وضاعیت خاود کاه     شرکت تحقیق و توسعه علمیدر صنعت

 اند.های خصوصی رشد داشتهثابت ماندند ولی شرکت ،های خصوصی بودواگذاری شرکت

o  هاای  باعث افزایش در بخش خصوصی و شارکت  های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهدر صنعت

 واگذار شده گردید ولی بر بخش دولتی اثری نداشت.

o باعث افازایش در بخاش دولتای     زی، دامپروری و مواد غذاییکشاوردر صنعت ها سازی شرکتخصوصی

هاای  های واگذار شده و بخاش خصوصای را همانناد دوره پایش از واگاذاری در شارکت      گردید و شرکت

 دولتی، رها نمود.
 

 توجیه تغییرات مشاهده شده در این شاخص، عوامل مؤثر متفاوتی در صنایع مختلف وجود دارد: برای 

o  به نو  شرکت توجه کرد. دیبا عادناستخراج مدر صنعت 

o به نو  شرکت توجه کرد. دیبا یبازرگان صنعت در 

o به نو  شرکت توجه کرد. دیبا یو توسعه علم قیتحقصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت و دوره زمان دیبا ییایمیش یهاو فرآورده ییایمیمواد ش دیتولصنعت  در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا  دیساخت)تولصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت در دوره زمان دیبا یمانکاریساختمان و پصنعت  در 

o توجه کرد. یو نو  شرکت در دوره زمان یبه نو  شرکت، دوره زمان دیبا گرید یخدمات عیصنا در 

o  به نو  شرکت توجه کرد. دیبا و کالن یبه صورت کلدر صنعت 

 :وریبهرهشاخص 

  گیری نداشته است.سازی این شاخص در سطح کالن تغییر چشمخصوصیبه طور کلی با 

o  ساایر صانایع تغیار    در و  داشاته کاهش این شااخص   سیمانو  ساخت)تولید ، استخراج معادنصنایع در

 .نداشته است یمحسوس
 

 های مختلفی دارند:وضعیت شاخصسازی شده در این های خصوصیشرکت 

o  هاای دولتای   کمتر از بخش خصوصی و بیشتر از شارکت در این شاخص  تحقیق و توسعه علمیدر صنعت

 .باشدمیاین تفاوت جدی و غیرتصادفی  .است

o  از بخش خصوصی کمتر و بیشاتر از  این شاخص  ،های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهدر صنعت

 .باشدمیتصادفی  خصوصیهای ها با شرکتتفاوت این شرکت .استبخش دولتی 
 

 های مختلف ایجاد نموده است:های مختلفی را در گروهها وضعیتسازی شرکتخصوصی 

o  هاای واگاذار شاده گردیاد و بار      گیار در شارکت  باعث افازایش چشام   تحقیق و توسعه علمیدر صنعت

 های بخش خصوصی اثری نداشت.شرکت

o  و  ای واگاذار شاده  ها باعاث افازایش در شارکت    های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهدر صنعت

 کاهش در بخش خصوصی شد.
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o  هاای دولتای و ثباات در ساایر     باعاث افازایش در شارکت    کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییدر صنعت

 ها شده است.گروه
 

 :توجیه تغییرات مشاهده شده در این شاخص، عوامل مؤثر متفاوتی در صنایع مختلف وجود دارد 

o  توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا استخراج معادندر صنعت 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت در دوره زمان دیبا یبازرگانصنعت  در 

o به نو  شرکت توجه کرد. دیبا یو توسعه علم قیتحقصنعت  در 

o یانبه نو  شرکت و نو  شرکت در دوره زما  دیبا ییایمیش یهاو فرآورده ییایمیمواد ش دیتولصنعت  در 

 توجه کرد.

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا مانیسصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت در دوره زمان دیبا ییو مواد غذا یدامپرور ،یکشاورزصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت در دوره زمان دیبا منسوجاتصنعت  در 

 اشتغالشاخص 

 گیری نداشته است.سازی این شاخص در سطح کالن تغییر چشمبه طور کلی با خصوصی 

 های مختلفی دارند:وضعیت شاخصسازی شده در این های خصوصیشرکت 

o  ایان تفااوت    .اسات های دولتای  بخش خصوصی و بیشتر از شرکتاز کمتر  سیماندر صنعت این شاخص

 .باشدمیجدی و غیرتصادفی 

o  خصوصهی هاای  هاا باا شارکت   تفاوت این شارکت  .استاز هر دو گروه بیشتر  کل صنایعدر این شاخص 

 .باشدمیتصادفی 
 

 های مختلف ایجاد نموده است:های مختلفی را در گروهها وضعیتسازی شرکتخصوصی 

o  های های خصوصی با افزایش سطح اشتغال خود، به وضعیت شرکتباعث شد تا شرکت سیماندر صنعت

 شرکت دولتی وجود ندارد.هیچ شده برسند. در این صنعت  واگذار
 

  این شاخص، عوامل مؤثر متفاوتی در صنایع مختلف وجود دارد:توجیه تغییرات مشاهده شده در 

o  توجه کرد. یبه نو  شرکت در دوره زمان دیبا استخراج معادندر صنعت 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا  دیساخت)تولصنعت  در 

o به نو  شرکت توجه کرد. دیبا مانیسصنعت  در 

o به نو  شرکت توجه کرد. دیبا  و کالن یبه صورت کلصنعت  در 

 :سرمایهشاخص 

 گیری داشته است.چشم افزایشسازی این شاخص در سطح کالن به طور کلی با خصوصی 
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o  کشاورزی، دامپروری و مهواد  و  سیمان، سایر خدمات، ساختمان و پیمانکاری، ساخت)تولید در صنایع

ری محساوس  یا سایر صنایع تغی کاهش مشاهده گردید و در استخراج معادنافزایش و در صنعت  غذایی

 نداشته است.
 

 های مختلفی دارند:وضعیت شاخصسازی شده در این های خصوصیشرکت 

o  ایان تفااوت جادی و     .باشاد مای  ی شااهد هابیشتر از سایر گروه بازرگانیدر صنعت وضعیت این شاخص

 غیرتصادفی است.

o هاای دولتای و کمتار از بخاش     بیشاتر از شارکت   تحقیق و توسعه علمیدر صنعت  وضعیت این شاخص

 این تفاوت جدی و غیرتصادفی است. .باشدمیخصوصی 

o ی شااهد هاا کمتار از ساایر گاروه    کشاورزی، دامپروری و مهواد غهذایی  در صنعت  وضعیت این شاخص 

 این تفاوت جدی و غیرتصادفی است. .باشدمی

o هاای دولتای   صای و کمتار از شارکت   بیشتر از بخش خصو ساخت)تولید در صنعت  وضعیت این شاخص

 .استاین تفاوت تصادفی  .باشدمی

o هاای  تفااوت باا شارکت    .باشاد مای کمتر شاهد از هر دو گروه  منسوجاتدر صنعت  وضعیت این شاخص

 .استتصادفی  دولتیبخش 
 

 های مختلف ایجاد نموده است:های مختلفی را در گروهها وضعیتسازی شرکتخصوصی 

o  هاا تغییار   های واگذار شده گردید و در سایر گروهدر شرکت این شاخص باعث افزایش بازرگانیدرصنعت

 معناداری ایجاد نکرد.

o  های واگذار شده گردیاد و در ساایر  در شرکت این شاخصباعث افزایش  تحقیق و توسعه علمیدرصنعت 

 ها تغییر معناداری ایجاد نکرد.گروه

o  گیری افازایش داشاته و   های دولتی به صورت چشمرکتباعث شد تا سرمایه ش ساخت )تولید در صنعت

 های واگذار شده و بخش خصوصی، به صورت معناداری پیشی بگیرد.سرمایه آنان از شرکت

o  باعاث افازایش در بخاش خصوصای و پیشای گارفتن ایان بخاش از          ساختمان و پیمانکهاری در صنعت

 های واگذار شده، گردید.شرکت

o  شده، گردید.سازیخصوصی هایشرکت خصوصی و شاهدباعث افزایش در هر دو گروه  سیماندر صنعت 

o  باعث افزایش در بخش خصوصی گردید و موجبات پیشای   کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییدر صنعت

 های واگذار شده را فراهم آورد.گرفتن این بخش از شرکت

o  هاای  ر بخش دولتی گردیاد تاا شارکت   باعث افزایش در بخش خصوصی و کاهش د منسوجاتدر صنعت

های خصوصی از هر دو گروه پیشای  سازی شده تنزیل یافته و شرکتهای خصوصیدولتی تا سطح شرکت

 بگیرند.
 

 :توجیه تغییرات مشاهده شده در این شاخص، عوامل مؤثر متفاوتی در صنایع مختلف وجود دارد 

o  توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا استخراج معادندر صنعت 

o به نو  شرکت توجه کرد. دیبا یبازرگانصنعت  در 
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 سازی   های واگذار شده به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصیواگذاری شرکتمدیریتی طرح ارزیابی عملکرد قبل و پس از  گزارش

o به نو  شرکت توجه کرد. دیبا یو توسعه علم قیتحقصنعت  در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا  دیساخت)تولصنعت  در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا یمانکاریساختمان و پصنعت  در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا مانیسصنعت  در 

o ه و ناو  شارکت در دور   یبه ناو  شارکت، دوره زماان    دیبا ییو مواد غذا یدامپرور ،یکشاورزصنعت  در

 توجه کرد. یزمان

o توجه کرد. یبه نو  شرکت و نو  شرکت در دوره زمان دیبا منسوجاتصنعت  در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا و کالن یبه صورت کلصنعت  در 

 :توسعهشاخص 

 گیری داشته است.چشم افزایشسازی این شاخص در سطح کالن به طور کلی با خصوصی 

o   سهاختمان و پیمانکهاری  ، ههای شهیمیایی  تولید مواد شیمیایی و فرآورده، استخراج معادندر صانایع ،

 .است نداشته یافزایش مشاهده گردید و در سایر صنایع تغیر محسوس سایر خدماتو  سیمان
 

 های مختلفی دارند:وضعیت شاخصسازی شده در این های خصوصیشرکت 

o  ایان تفااوت    .باشاد میبیشتر از بخش دولتی و کمتر از بخش خصوصی  تحقیق و توسعه علمیدر صنعت

 جدی و غیرتصادفی است.

o  بیشتر از بخش دولتی و کمتر از بخش خصوصی های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهدر صنعت 

 این تفاوت جدی و غیرتصادفی است. .باشدمی

o  فی تصاد دولتیهای ها با شرکتتفاوت این شرکت .باشدمیاز هر دو گروه کمتر  ساخت)تولید در صنعت

 .است

o  استتصادفی  دولتیهای بخش تفاوت با شرکت .باشدمیاز هر دو گروه کمتر  سایر خدماتدر. 

o  باشاد میبیشتر از بخش دولتی و کمتر از بخش خصوصی  کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییدر صنعت. 

 .استتصادفی  دولتیهای بخش تفاوت با شرکت

o  هاای بخاش   تفااوت باا شارکت    .باشاد میبیشتر از بخش دولتی و کمتر از بخش خصوصی  کل صنایعدر

 .استتصادفی  دولتی
 

 نموده است:های مختلف ایجاد های مختلفی را در گروهها وضعیتسازی شرکتخصوصی 

o  گیر در هر سه گروه شده است.باعث افزایش چشم استخراج معادندرصنعت 

o  هاای خصوصای از وضاعیتی    باعث شد تا شارکت  های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهدرصنعت

شای کاه در   های دولتی با افزایو از آنان پیشی بگیرند و شرکتبهتر شده های واگذار شده مشابه با شرکت

 های واگذار شده برسند.ایجاد نمودند به شرکت خود

o  گارفتن  باعث کاهش در بخش خصوصی شد. همچنین موجب افازایش و پیشای   ساخت)تولید درصنعت

 های واگذار شده سبقت گیرند.بخش دولتی نیز گردید تا از شرکت
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o  گردید. سازی شده،باعث افزایش در هر دو گروه خصوصی و خصوصی ساختمان و پیمانکاریدرصنعت 

o  سازی شده گردیاد و اثاری بار بخاش     باعث افزایش در بخش دولتی و خصوصی سایر صنایع خدماتیدر

 خصوصی نداشت.

o  سازی شده، گردید.باعث افزایش در هر دو گروه خصوصی و خصوصی سیماندرصنعت 

o  تاا   باعث افزایش در هر دو بخش دولتی و خصوصی گردیاد  کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییدرصنعت

ی سازی شده که در پیش از آن با آنان یکسان بودند، باه صاورت معناادار   های خصوصیاز وضعیت شرکت

 پیشی بگیرند.
 

 :توجیه تغییرات مشاهده شده در این شاخص، عوامل مؤثر متفاوتی در صنایع مختلف وجود دارد 

o  توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا استخراج معادندر صنعت 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت و دوره زمان دیبا ییایمیش یهاو فرآورده ییایمیمواد ش دیتولصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت و نو  شرکت در دوره زمان دیبا  دیساخت)تولصنعت  در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا یمانکاریساختمان و پصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت و دوره زمان دیبا گرید یخدمات عیصنا در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا مانیسصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت و دوره زمان دیبا ییو مواد غذا یدامپرور ،یکشاورزصنعت  در 

o توجه کرد. یو نو  شرکت در دوره زمان یبه دوره زمان دیبا و کالن یبه صورت کلصنعت  در 

 :هامجموع امتیازات شاخص

  گیری داشته است.چشم افزایشدر سطح کالن  هامجمو  امتیازات شاخص ،سازیخصوصیبه طور کلی با 

o  مجماو    سهایر خهدمات  و  سهیمان ، های شهیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده، بازرگانیدر صنایع

ری یا و در ساایر صانایع تغی   مشااهده گردیاد   کااهش  سهاخت)تولید  در صنعت و یافته افزایش امتیازات 

 نداشته است.محسوس 
 

 های مختلفی دارند:وضعیت هامجمو  امتیازات شاخصسازی شده در های خصوصیشرکت 

o  ی و این تفاوت جاد  .باشدمی ی شاهدهاکمتر از سایر گروه کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییدر صنعت

 غیرتصادفی است.

o  از بخش دولتی بیشتر و از بخش خصوصی کمتر های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهدر صنعت 

 .استتصادفی  خصوصیهای ها با شرکتتفاوت این شرکت .باشدمی

o  استتصادفی  دولتیهای بخش تفاوت با شرکت .باشدمیاز هر دو گروه کمتر  بازرگانیدر صنعت. 
 

 های مختلف ایجاد نموده است:های مختلفی را در گروهها وضعیتسازی شرکتخصوصی 

o  باعث ثبات در بخش خصوصی و افزایش در بخش دولتای باه میزانای کاه از وضاعیت       بازرگانیدرصنعت

 سازی شده پیشی گیرند، گردید.  های خصوصیشرکت
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o  ه باعث شد تا بخش دولتی با افازایش ایجااد شاد    های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآوردهدرصنعت

 بگیرد. در بخش خصوصی تفاوت معناداری مشاهده نشد.های واگذار شده پیشی توسط خود از شرکت

o  سازی شده، گردید.های خصوصیباعث افزایش در شرکت سایر صنایع خدماتیدر 

o  سازی شده و بخش خصوصی شد.باعث باعث افزایش در هر دو گروه خصوصی سیماندرصنعت 

o  ش امتیاز کال خاود را افازای   های دولتی باعث شد تا شرکت کشاورزی، دامپروری و مواد غذاییدرصنعت

 شده و خصوصی پیشی بگیرند.سازیهای خصوصیداده و از وضعیت مشابه شرکت
 

  ود دارد:، عوامل مؤثر متفاوتی در صنایع مختلف وجهامجمو  امتیازات شاخصتوجیه تغییرات مشاهده شده در 

o  توجه کرد یبه نو  شرکت و نو  شرکت در دوره زمان دیبا یبازرگاندر صنعت. 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت و دوره زمان دیبا ییایمیش یهاو فرآورده ییایمیمواد ش دیتولصنعت  در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا  دیساخت)تولصنعت  در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا یمانکاریساختمان و پصنعت  در 

o توجه کرد. یبه نو  شرکت و دوره زمان دیبا مانیسصنعت  در 

o رد.کتوجه  یبه نو  شرکت و نو  شرکت در دوره زمان دیبا ییو مواد غذا یدامپرور ،یکشاورزصنعت  در 

o توجه کرد. یبه دوره زمان دیبا و کالن یبه صورت کلصنعت  در 
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