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 چکیده

به  واگذارشده هاي سازي از شرکت سازمان خصوصی سالیانهارزیابی عملکرد  در چارچوب
هاي منتخب واگذارشده به بخش غیردولتی از  ، پژوهش حاضر برخی از شرکتبخش غیردولتی

ي پس از واگذاري را مورد ها سالدر سه سال قبل و همه  1394ابتداي دولت یازدهم تا سال 
هاي مدل ارزیابی  ها بر پایه تفاضل امتیاز معیارها و شاخص جش قرار داده است. این شرکتسن

بندي شرکت تولید نیروي برق آبادان در  ند. در این رتبها هبندي شد عملکرد به سه صورت رتبه
هاي بدون  در بین شرکت چنین همها (داراي فروش داخلی و خارجی) و  بین کلیه شرکت
هاي  شرکت ایران ایرتور نیز رتبه اول در بین شرکت کرده ول را کسب صادرات رتبه او

 59وري،  ها بر پایه معیار بهره درصد شرکت 65 چنین هم. دست آورده است را بهصادرکننده 
گذاري و توسعه فعالیت داراي  درصد بر پایه معیار سرمایه 47درصد بر پایه معیار بازدهی و 
هاي داراي  تعداد و درصد شرکتز واگذاري هستند. در پایان افزایش امتیاز نسبت به قبل ا

ها محاسبه و  افزایش و کاهش و یا بدون تغییر نسبت به قبل از واگذاري نیز به تفکیک شاخص
 تحلیل شده است.

 JEL :L33 ,H21 ,D24 ,D92 بنديطبقه 
گذاري  یهوري، سرما ها، بازدهی، بهره بندي شرکت سازي، رتبه خصوصی :هاي کلیدي واژه

 و توسعه فعالیت
 

                                                           
 . نویسنده مسئول، شماره تماس: *
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 مقدمه -1
میالدي مورد توجه  1979هاي دولتی به بخش غیردولتی از سال  واگذاري شرکت

 1368گذاران جهان قرار گرفته است. در کشور ما نیز این امر از سال  مدیران و سیاست
سازي جهت  خصوصیسازمان مستقل  هاي اول و سوم توسعه آغاز و با ایجاد در برنامه

 يها سیاستبا ابالغ  چنین هم. ه استهاي دولتی تمرکز بیشتري یافت ري شرکتگذاوا
ها فراهم  اسبی براي واگذاريبسترسازي من ،1384ی در سال قانون اساس 44اصل  یکل

 . شده است
ل یدال ییشناسا منظور بههمه ساله  سازي یسازمان خصوصدر همین راستا، 

 يها پیشنهادشده و ارائه  ییناهداف تع بی بهدر دستیاسازمان  یتو عدم موفق یتموفق
 يبراهاي موفق  شرکتاز  يالگوبردار خود و ییاجرا آینددر جهت بهبود فر يکاربرد

. کند میواگذارشده  يها عملکرد شرکت یابیاقدام به ارز ،ها شرکت یرسا یتبهبود وضع
 ي واگذارشده برايها بر این اساس، گروه کارشناسان ایران فرآیند ارزیابی عملکرد شرکت

 را انجام 1396 سال تا پایان واگذاري از پس يها سال همه و قبل سال سه زمانی دوره
 ،آمده دست بهو نتایج  رفته کار بهاست. این پژوهش به ارائه مسئله ارزیابی، مدل  داده
 پردازد. می

پیشین انجام گرفته در  هاي پژوهشدر ادامه نخست مروري بر مبانی نظري و 
بیان مسئله تشریح و هدف از انجام  3شود. در بخش  سازي شرح داده می نه خصوصیزمی

هاي اجراي  شناسی پژوهش است که در آن گام روش ،4شود. بخش  پروژه بیان می
به هریک  امتیازدهینحوه  ،5شوند. در بخش  پژوهش و مدل ارزیابی عملکرد تعریف می

هاي ارزیابی شده  نیز فهرستی از شرکت 6ها تشریح شده و در بخش  از معیارها و شاخص
به  7ها انجام شده است. بخش  ها بر اساس معیارها و شاخص بندي هر یک از آن و رتبه

 گیري پژوهش اختصاص یافته است. تحلیل و نتیجه
 

 پیشین هاي پژوهشمروري بر مبانی نظري و   -2
 سازي تعاریف مختلفی دارد: واژه خصوصی

دارایی از مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی است سازي انتقال  خصوصی -
 ).1966(پالگراو، 

کارآیی در سطح یش وري و افزا بهبود بهره بـراي اي هسـازي وسـیل خصوصـی -
 ).2002(مناري،  اقتصاد اسـت
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است (بیسلی  هاي اقتصادي اي براي بهبود عملکرد فعالیت وسیله سازي خصوصی -
 ).1983و لیتلچایلد، 

ها و  اي است که در آن شرکت سازي برنامه توان گفت، خصوصی می طورکلی به
به  بود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصاديهاي بخش دولتی با هدف کلی به بنگاه

ارتقاء چون  همسازي اهداف فرعی دیگري  اما خصوصی؛ شوند بخش خصوصی واگذار می
پذیري در اقتصاد ملی،  قابتوري منابع مادي، افزایش ر هاي اقتصادي، بهره کارایی بنگاه

هاي  ، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در فعالیتهاي خصوصی افزایش سهم بخش
سازي از  گذاري و بهبود درآمد خانوارها دارد. مرحله اول خصوصی سرمایه اقتصادي و

در برخی از کشورهاي صنعتی با هدف کاهش نقش دولت و رشد  1970اواسط دهه 
سازي در  خصوصی ،1990. پس از گذر از این مرحله در دهه ه استداقتصادي شروع ش

بلوك شرق با هدف آزادسازي اقتصادي رونق بسیاري گرفت و تا به امروز هم با فراز و 
سازي در دو مرحله انجام  هایی ادامه داشته است. در ایران نیز فرآیند خصوصی نشیب

ه کارگران و با هدف افزایش سهم با واگذاري سهام ب 1340گرفت. مرحله اول در دهه 
با هدف مشارکت  1368مرحله دوم نیز از سال  ه وبخش خصوصی در اقتصاد آغاز شد
 .ه استبخش خصوصی در اقتصاد انجام گرفت

 توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: سازي را می خصوصیهاي  انواع نظریه
 سازي نظریه اقتصادي خصوصی

 مدل کلی وجود دارد:در درون این نظریه دو نگرش یا 
 مالکیت مجدد حقوق واگذاري معناي به سازي هاي نوع اول: خصوصی مدل -

مکان و  تغییر یا و حالت تغییر برداري، بهره واگذاري حق مالکیت شامل اعطاي حق
ها است. موضوع کلیدي در این نگرش اشخاصی هستند  دارایی از بخشی انتقال تمامی یا

است. در این  مزبور هاي تحقق حق چگونگی و شود می واگذار ها آن به مالکیت که حقوق
 پیامد عنوان به خصوصی هاي شرکت عملکرد بنیادینی در تغییر هیچ ها گونه مدل

 ).1988(استار،  گیرد مدنظر قرار نمی شرکت در مدیریت و مالکیت تفکیک
 اقتصادي  وظایف مکان تغییر عنوان به سازي هاي دوم: خصوصی مدل -

سازي حرکتی به سمت رقابتی با کارآمد  ها آن است که خصوصی این مدلپایه 
نظریه اطالعات ناقص، عوامل خارجی، بازدهی این بر طبق  کردن شرکت در بازار است.

بازار به عملکرد  دستیابیانع وم ،فزاینده نسبت به مقیاس اقتصادي و نابرابري ثروت
ها از بخش  انتقال وظایف و فعالیت سازي روشی براي خصوصی هستند وبهینه و مطلوب 

 ).1979تر است (وولف، ک بخش کارای ناکارا به
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 سازي به مثابه توانمندسازي اجتماعات محلی نظریه خصوصی
در این . کند میشناسی بررسی  سازي را از منظر جامعه این نظریه نتایج خصوصی

ی، مراکز مذهبی، دولتهاي غیر هاي داوطلبانه، سازمان دولت باید به انجمننظریه 
میان اشخاص و جامعه  که یررسمیغاي  هاي خود اشتغال و دیگر نهادهاي واسطه گروه

 ).1977(برگر و نویهاس،  گیرند، اختیار عمل دهد قرار می
 سازي به مثابه کاهش بار اضافی دولت نظریه خصوصی

عملکرد  چنین همهاي زیاد و  با هدف کاهش هزینه 1970این نظریه در دهه 
سازي دربرگیرنده  . در این نظریه، خصوصیه استقتصادي ضعیف دولت شکل گرفتا

پردازد  هاي مالی و اقتصادي می که به مقابله با نابسامانی باشد گوناگونی میي ها سیاست
 ). 1975(کروزیر، هانتینگتون و واتانوکی، 

 وند.ش سازي بیان می انجام شده در حوزه خصوصی هاي پژوهش ترین مهم در ادامه
به بخش شده  واگذار يها خرد عملکرد شرکت یلبه تحل ،فر رحیمیو  یجانیکم

 يها روش یتبا رعا يدر مطالعه مذکور ابعاد مختلف واگذارند. ا هپرداختغیردولتی 
و درصد سهام  مکنندگان مختلف سها و مذاکره)، عرضه یده(بورس، مزاي مختلف واگذار

و  يکه شاخص سودآور ه استنشان داد یجنتا ه وگرفتقرار  بررسیمورد  واگذارشده
که البته  برخوردار بوده یو مثبت يواگذارشده از روند صعود يها شرکت بیشترفروش در 

 یندر بروز ا يساز یخصوص یاستس ياجرا يها سال یها ط یمتق یسطح عموم زایشاف
 بیشترر د، عملکرد يسودآور و اشتغال هاي شاخص چنین هم. ه استنبود تأثیر یب یدهپد

 یااعم از بورس و  يواگذار يها از روش یکهر  تتح ینمونه مورد بررس يها شرکت
 برخوردار بوده است يپس از واگذار يها سال یط یشی(مذاکره) از روند افزایده مزا

 از واگذارشده هاي شرکت، تمامی نجات و همکاران .)1377فر،  رحیمی و کمیجانی(
جامعه  عنوان بهرا  1375-1383هاي  در طی سالن تهرا بهادار اوراق بورس طریق
سازي  ها عملکرد سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی از میان آن وانتخاب  ،آماري

. نتایج حاصل ندا هدادقرار  مورد بررسیزوجی  T testون آزمبا استفاده از را شرکت  46
ها بعد از  رد آنسازي و عملک ها قبل از خصوصی د که میان عملکرد شرکتده مینشان 

کاهش  سبب مواردو حتی در بعضی از شته سازي تفاوت معناداري وجود ندا خصوصی
هاي اشتباه اتخاذ شده  است که دلیل این امر را سیاست شده نیز ها سودآوري شرکت

و  یرازيش). 1389، کامل جواهري و شهبازي ،میرزاده، نجات( ندا هدانستسازي  خصوصی
سازي بر  اثر خصوصی ،هاي پرمعنی مالی نسبت يا گیري مقایسه زههمکاران از طریق اندا
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 هاي طی سالرا هاي واگذارشده از طریق بورس به بخش خصوصی  عملکرد شرکت
  Q  افزوده بازار و نسبتبا استفاده از سه نسبت ارزش افزوده اقتصادي، ارزش  85-1380
سال قبل و بعد از  3ا ی 2آزمون براي پس -آزمونطرح پیشاستفاده از روش  و با

هاي  (شرکت یک گروه کنترل ها آن چنین همند. ا هکردگیري  اندازهسازي  خصوصی
و بررسی انتخاب  را نیز ندا هبود هاي خصوصی دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت

 سازي در سه گروه بررسی تطبیقی تجربه کشورهاي مختلف در امر خصوصی . باندا هکرد
 )جهان سوم يو کشورهای با اقتصاد متمرکز یداري، کشورها ه سرمایهکشورهاي پیشرفت(

ها قبل و بعد از واگذاري  داري بین میانگین شاخص اکه تفاوت معن ه استنتایج نشان داد
به بررسی  یگرد يا مطالعه . در)1390شرف،  شیرازي و قائد مصلح( ه استشتوجود ندا

واگذارشده در سازمان بورس اوراق  هاي دولتی وضعیت یک نمونه آزمایشی از شرکت
گیري  بهادار، قبل و بعد از واگذاري با استفاده از روش حسابداري و تکنیک تصمیم

 یشکه ب دهد مینشان  نتایج. ته شده استپرداخ) 1AHP( یند تحلیل سلسله مراتبیآفر
. )1385، منطقی(اند  داشته یتبهبود وضع یمورد بررس يها درصد شرکت 50از 

هاي مرتبط با این  سازي و تحلیل سایر جنبه با مروري بر سیاست خصوصی دهصفارزا
چون  همسازي  موفقیت کامل اجراي سیاست خصوصیدر یند، به بررسی عوامل مؤثر آفر

گذاري، عدم ثبات اقتصادي، وجود قوانین دست و پاگیر، ناکارایی  عدم شفافیت قیمت
بخش خصوصی به بخش  درستدم نگرش ها، ع بازار سرمایه، انقباضی عمل کردن بانک

. )1381، پاریزي صفارزاده( پرداخته استدولتی و عملکرد نادرست برخی مجریان 
به بخش  یبهداشت هاي  یگاهپا يموضوع واگذار یبررساصل و همکاران، به   مسعودي
  یمشابه دولت یبهداشت هاي  یگاهبا پا یاسدر ق یبهداشت يها  از منظر شاخص یخصوص
از  یگاهبا دو پا یدولت ریغ هاي  یگاهاز پا یگاهدو پا یلیتحل -یفیتوص ها آن. ندا هپرداخت

 مسعودي(د ان هکرد یبررسرا ها  در آن یبهداشت يها  و شاخص منتخب یدولت هاي  یگاهپا
 بخش سازي بر خصوصی تأثیرگذارعوامل  ،2. رحمان)1390 اصل، ملکی و ایمانی،

که  ه استکرده و دریافت بررسی را مورد سعودي عربستان در بهداشتی هاي مراقبت
بر افزایش عدالت  بهداشتی هاي مراقبت در ها هزینه با وجود افزایش سازي خصوصی
. )2020 رحمان،(بوده است  تأثیرگذار خدمات نیز ارائه در پاسخگویی و اجتماعی

سازي  سطحی براي اجراي فرآیند خصوصییک چارچوب چند ،ناو همکار 3کلور مک

                                                           
1. Analytical Hierarchy process 
2. Rahman 
3. McClure 
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معرفی کرده و سیستم آموزش عالی را در ایالت متحده آمریکا مورد بررسی قرار داده و 
کلور، بارینجر و مک(ند ا  هسازي آن ارائه کرد چهارچوب جدید براي فرآیند خصوصی

 یخصوص بنادر اجتماعی رفاه و مالی عملکرد ،و همکاران 1. جیاسوندارا)2020 براون،
بر  سازي خصوصی اجتماعی و بالقوه عملکرد مالی تأثیرو  ارزیابی را استرالیا در شده
 مالی عملکرد و مالکیت تغییر بین رابطه براي بررسی چنین هم .ندا هکرد بررسی را ها آن
 با ترکیبی هاي از روش سازي خصوصی از بعد و قبل شرایط اجتماعی بنادر در رفاه و

. )2020 جوینز و ساندز، جیاسوندارا،(ند ا هکرد شرکت استفاده تئوري از پیروي
 بندرهاي "سازي خصوصی" و "ادغام" تأثیرات همزمان طور به ،و همکاران 2کاواساکی

و  3. زو)2020 کاواساکی، تاگاوا، واتانابه و هانیاوکا،( ندا هکرد بررسی مجاور هم را
گردشگري  منطقه در گروهی صورت به را فرودگاه هفت سازي خصوصی تأثیرهمکاران 
ند. نتایج نشان ا همورد بررسی قرار داد هوایی نقل و حمل بازار بر در کشور ژاپنهوکایدو 

شده و این  فرودگاه هاي هزینه ها موجب کاهش آن گروهی سازي د که خصوصیده می
 .)2019 زو، هانیاوکا و اونیشی،(واگذاري است  مطلوب مدل یک الگوي

 
  مسئله انیب -3

سازي مستلزم اطمینان یافتن از بهبود  یخصوص هاي  و برنامه ها سیاستتحقق 
ارزیابی عملکرد  بنابراین؛ باشد هاي واگذارشده پس از واگذاري می عملکرد شرکت

مداوم و اثربخش یکی از مسائل بسیار مهم در این حوزه  طور به واگذارشدههاي  شرکت
دي در جهت کاربر هاي پیشنهادتواند موجب ارائه  می ها . در حقیقت این ارزیابیباشد می

بندي و تعیین  توان با رتبه می چنین همشود.  سازي  بهبود فرآیند اجرایی خصوصی
ها، نسبت به الگوبرداري از  هاي برتر و موفق و مطالعه دالیل موفقیت این شرکت شرکت

 د.ها اقدام کر ها براي بهبود وضعیت سایر شرکت آن
به بخش غیردولتی با  واگذارشدههاي  هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت

 گذاري و توسعه فعالیت یهسرما ي،ور ، بهرهمعیار بازدهی 3 استفاده از مدلی شامل
شرکت نمونه واگذارشده از ابتداي دولت  17به این منظور ارزیابی عملکرد باشد.  می

هاي پس از واگذاري  براي دوره زمانی سه سال قبل و همه سال 1394یازدهم تا سال 
بندي  هاي مورد بررسی با استفاده از یک مکانیزم امتیازدهی، رتبه رد. شرکتگی انجام می

به تفکیک هر  چنین همهاي مورد بررسی و  هاي برتر از مجموع شرکت شده و شرکت
                                                           
1. Jayasundara 
2. Kawasaki 
3. Xu  
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ها بر پایه تفاضل امتیاز معیارها به  بندي شرکت رتبه شوند. معیار و شاخص مشخص می
 پذیرد: سه صورت زیر انجام می

 ها (داراي فروش داخلی و خارجی)   شرکت تمامیبندي  رتبه .1
 هاي بدون صادرات (داراي فروش داخلی)   بندي شرکت رتبه .2
 هاي صادرکننده (داراي فروش داخلی و خارجی) بندي شرکت رتبه .3

در این  غیردولتیهاي واگذارشده به بخش  بندي شرکت ارزیابی عملکرد و رتبه
 :ته اسهاي زیر همراه بود پژوهش با محدودیت

 هاي مورد ارزیابی قرار گرفته  محدودیت تعداد شرکت .1
 محدودیت دوره زمانی اطالعات در دسترس .2
 مورد ارزیابیهاي مالی توسط دو شرکت  عدم ارائه به موقع صورت .3
 

 شناسی پژوهش روش -4
واگذارشده توسط گروه هاي  هاي اجراي پروژه ارزیابی عملکرد شرکت گام ،1شکل 

 دهد. شان میرا ن کارشناسان ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي پژوهش یافته منبع:
 هاي اجراي پروژه. گام1شکل 
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 11معیار و  3مدل مورد استفاده در این پروژه شامل که گفته شد  طور همان
باشد که به همراه امتیاز هر شاخص و در نهایت جمع کل امتیازات هر یک از  شاخص می

 100اده شده است. جمع کل امتیازات در مدل نشان د 1گانه در جدول معیارهاي سه
 باشد. می

 
به بخش غیردولتی واگذارشدههاي  عملکرد شرکت. مدل ارزیابی 1جدول   

حداکثر امتیاز نحوه محاسبه شاخصمعیار

هی
ازد

ب
 

 10 ها سود خالص نسبت به مجموع دارائی ها بازده دارائی .1
 5صاحبان سهامسود خالص نسبت به حقوق بازده حقوق صاحبان سهام .2

 10 سود خالص نسبت به فروش بازده فروش .3
 25 جمع

هره
ب

 
ري

و
 

 10 نسبت ارزش افزوده به هزینه نیروي کاروري هزینه نیروي انسانی بهره .1
 10 نسبت ارزش افزوده به هزینه سرمایه وري هزینه سرمایه بهره .2

 10 نسبت ارزش افزوده به هزینه انرژي  وري انرژي بهره .3
 10 نسبت ارزش افزوده به هزینه مواد اولیه وري مواد اولیه هبهر .4

 40 جمع

ایه
سرم

 
عه 

وس
 و ت

ري
گذا

یت
فعال

 

 10 افزایش سرمایه از محل آورده نقدي .1
 10 مالیات .2

 8 میزان فروش .3
 7 1میزان صادرات .4

 35 جمع
 100 جمع کل امتیازات
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 ها نحوه امتیازدهی به شاخص -5

 اند: معرفی شدهزیر  صورت بهها  رفته براي تشریح امتیازدهی شاخصکار  نمادهاي به
 ام jام در سال  iمقدار شاخص 
در کل بازه زمانی ارزیابی عملکرد م براي شرکت مورد ارزیابیا iحداقل مقدار شاخص 
ام براي شرکت مورد ارزیابی در کل بازه زمانی ارزیابی iحداکثر مقدار شاخص 

  عملکرد
                                                           

 .شوداضافه می "میزان فروش"نباشد، امتیاز مربوط به این شاخص به امتیاز شاخص  . اگر شرکت صادرکننده1



   895  ...هاي واگذارشده  ه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکتئارا 

 

 

هاي  ) و براي امتیازدهی شاخص1هاي مطلوب از معادله ( براي امتیازدهی شاخص
 شود. ) استفاده می2نامطلوب از معادله (

گزینه مطلوب رشد شاخص است  )1(

)2( 
گزینه مطلوب افت شاخص است 

کاهش  سببده و ام، صورت کسر را کوچک کر jنزدیکی به مقدار حداقل در سال 
ام،  jاکثر در سال ضریب امتیازي این شاخص خواهد شد و نزدیک بودن به مقدار حد

افزایش ضریب امتیازي این شاخص خواهد  سببو  خواهد کردصورت کسر را بزرگ 
ي قبل و همه ها سالشد. سپس میانگین ضرایب به دست آمده در این مرحله براي 

ي پس از واگذاري محاسبه شده و در انتها با ضرب این میانگین در حداکثر امتیاز ها سال
در انتهاي سال  Aذیرد. فرض کنید شرکت پ هی صورت میص مربوطه، امتیازدشاخ

) آن به شرح ROAها ( هاي مربوط به شاخص بازده دارایی واگذار شده و داده 1385
 .است 2جدول 
 

 ها به شاخص امتیازدهی. روش 2 جدول
 قبل از واگذاري بعد از واگذاري

13
94

 13
93

 13
92

 13
91

 13
90

 13
89

 13
88

 13
87

 13
86

 13
85

 13
84

 13
83

 

Score Index/year 
23/0- 
11/0- 
08/0- 
05/0- 
13/0- 
01/0- 

0 03/0 
06/0 
04/0 
05/0 
05/0 

3 ROA 

بیشترین مقدار کل دوره 06/0
کمترین مقدار کل دوره -23/0

 )1نتایج معادله (96/097/099/0 43/052/062/073/078/080/093/01 0

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

3 
9/2 
9/2 

 امتیاز هر سال 3
میانگین امتیاز هر دوره 2,9 1,8

 از بعد شده واگذار يها رکتش عملکرد یابیارز /https://ipo.irمنبع: تارنماي سازمان خصوصی سازي:  
 1392 سال



 1399 زمستان ،  4ي  ،  شماره55ي  تحقیقات اقتصادي / دوره   896

 نتایج -6
 ارزیابی شده  هاي واگذارشده و فهرست شرکت -6-1

و مورد ارزیابی قرار  دریافتکامل  طور بهشرکت  15ي مالی ها اطالعات و صورت
شرکت نوسازي صنایع ایران و سال  96و  95ي ها سالولی صورت مالی  ه است،گرفت

هاي  فهرست شرکت ،3. جدول ه استی نبودرسشرکت ایران ایرتور قابل دست 96مالی 
 دهد. ارزیابی شده را نشان می

 
 شده هاي ارزیابی فهرست شرکت. 3 جدول

ارزیابی شده نام شرکتتاریخ واگذاريردیف
 تپه  کشت و صنعت نیشکر هفت 26/11/1394 1
  SGSخدمات کیفیت آریا  26/11/1394 2
 ایران ایرتور  23/06/1394 3
 فناوري   گسترش زیست 09/04/1394 4
 (عج)  مجتمع آلومینیوم المهدي 18/12/1393 5
 ن مشاور نیرو (ساتکاب)امهندس 19/11/1393 6
 نوسازي صنایع ایران  18/11/1393 7
 پاالیش پارس فرآیند شیراز  18/09/1393 8
 غرب  سازان منطقه شمال عمران و مسکن 19/07/1393 9
 نورد و لوله اهواز  09/04/1393 10
 ها و مخازن پتروشیمی پایانه 03/04/1393 11
 ذاري گسترش و توسعه صنعت گ سرمایه 19/03/1393 12
 مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو 15/02/1393 13
 سنگ البرز شرقی  ذغال 20/01/1393 14
شرکت خدمات مهندسی آب و خاك کشور (پارس)  24/12/1392 15
 تولید نیروي برق آبادان  07/12/1392 16
 صدرا امید چابهار  01/11/1392 17
 از بعد شده واگذار يها رکتش عملکرد یابیارز /https://ipo.irارنماي سازمان خصوصی سازي:  منبع: ت
 1392 سال
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 ها بر پایه تفاضل امتیاز معیارها بندي شرکت رتبه -6-2
هاي مالی  ها و دستیابی به نتایج از صورت اطالعات موردنیاز براي محاسبه شاخص

 در بررسی مورد هاي شده، سایت کدال بورس اوراق بهادار و اطالعات شرکت سیحسابر
که نتایج  ارزیابی عملکرد استفاده شده عملکرد استخراج شده و در مدل ارزیابی طرح
منطق امتیازدهی در مدل ارزیابی این دوره  ازآنجا کهارائه شده است.  6ها در جدول  آن

گرفته شده است؛  در نظردرکننده متفاوت هاي صادرکننده و غیرصا براي شرکت
ها  بندي شرکت تا مقایسه نتایج و رتبه مجزا صورت گرفته طور بهها نیز  بندي آن رتبه
ها بر پایه تفاضل  بندي شرکت درستی انجام پذیرد. بر همین اساس، در این بخش رتبه به

 است. امتیاز معیارها به سه صورت انجام و نتایج آن در ادامه ارائه شده
 ها (داراي فروش داخلی و خارجی)   شرکت تمامیبندي  رتبه -1
 هاي بدون صادرات (داراي فروش داخلی)   بندي شرکت رتبه -2
 هاي صادرکننده (داراي فروش داخلی و خارجی)   بندي شرکت رتبه -3

 ها بر پایه تفاضل امتیاز معیارها شرکت تمامیبندي  رتبه 
ها پیش و  ابتدا امتیازهاي هر یک از شاخصها مورد ارزیابی  بندي شرکت براي رتبه

ها  نحوه محاسبه هر یک از شاخص ،1. در جدول ه استپس از واگذاري محاسبه شد
ها، امتیاز معیارها پیش و پس از واگذاري  بیان شده است. پس از محاسبه امتیاز شاخص

ش از و با محاسبه تفاضل امتیازهاي پس از واگذاري از امتیازهاي پی هآمد دست به
 ند.ا هبندي شد آمده رتبه دست بهها بر اساس این تفاضل  واگذاري، شرکت
نمونه عملکرد شرکت تولید نیروي برق آبادان به تفکیک  صورت به 5و  4در جداول 

هاي مدل ارزیابی عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیازهاي هر یک  معیارها و شاخص
شرکت دیگر نیز این  16حاسبه شده است. براي این شرکت م يها و معیارها از شاخص

 است. گرفته محاسبات انجام 
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هاي مدل ارزیابی  . عملکرد شرکت تولید نیروي برق آبادان به تفکیک شاخص4جدول 
 عملکرد

امتیاز شاخص  شاخص معیار
پیش از واگذاري

امتیاز شاخص پس 
 از واگذاري

 
 وري بهره

 867/7 021/2 وري هزینه نیروي انسانی بهره
 780/8 305/1 وري هزینه سرمایه بهره

 889/7 304/0 وري انرژي بهره
   وري مواد اولیه بهره

 
 بازدهی

 679/8 720/0 ها بازده دارائی
 8//371 905/1 بازده فروش

 441/4 511/0 بازده حقوق صاحبان سهام
 
گذاري و  سرمایه

 توسعه فعالیت

 0 0قديافزایش سرمایه از محل آورده ن
 128/3 775/2 میزان مالیات
 258/13 591/0 میزان فروش
 0 0 میزان صادرات

 از بعد شده واگذار يها رکتش عملکرد یابیارز /https://ipo.irمنبع: تارنماي سازمان خصوصی سازي:  
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 ن به تفکیک معیارهاي مدل ارزیابی عملکرد. عملکرد شرکت تولید نیروي برق آبادا5 جدول

 امتیاز معیار پس از واگذاريامتیاز معیار پیش از واگذاري معیار
 536/24 630/3 وري بهره

 491/21 136/3 بازدهی
 386/16 366/3گذاري و توسعه فعالیت سرمایه

 412/62 132/10 مجموع
 280/50 تفاضل

 از بعد شده واگذار يها رکتش عملکرد یابیارز /https://ipo.irمنبع: تارنماي سازمان خصوصی سازي:  
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معیارها پیش  هاي مورد ارزیابی بر اساس تفاضل امتیاز بندي شرکت رتبه ،6جدول 

 دهد. و پس از واگذاري را نشان می
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 رها پیش و پس از واگذاريمعیا ها بر پایه تفاضل امتیاز بندي شرکت . رتبه6 جدول
 

هاي  شرکت ها تمامی شرکت شرکت
 بدون صادرات

هاي  شرکت
 صادرکننده

تفاضل 
تفاضل رتبه امتیاز

تفاضل رتبه امتیاز
رتبه امتیاز

 - 1280/521 280/52 تولید نیروي برق آبادان 
 - 2163/452 163/45 خدمات مهندسی آب و خاك کشور 

 - 3816/353 816/35 فناوري  گسترش زیست
 - 4295/334 295/33 ها و مخازن پتروشیمی پایانه

 - 5284/165 284/16 مشاور نیرو مهندسان 
6- - 678/121 678/12 ایران ایرتور 

 - 7447/5 6 447/5 پاالیش پارس فرآیند شیراز 
 - 8314/5 7 314/5غرب سازان منطقه شمال عمران و مسکن

 - 9255/4 8 255/4گذاري گسترش و توسعه صنعت هسرمای
 - 10295/2 9 295/2 کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
785/011--785/02 خدمات کیفیت آریا اس جی اس 

 - 12615/4-10 -615/4 سنگ البرز شرقی  ذغال
 - 13635/16-11 -635/16 نورد و لوله اهواز

 - 14424/19-12-424/19 صدرا امید چابهار 
15- -313/24-3-313/24 عج)( يالمهدمجتمع آلومینیوم 

 - 16012/31-13-012/31 نوسازي صنایع ایران 
 - 17931/31-14-931/31مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو
 از بعد شده واگذار يها رکتش عملکرد یابیارز /https://ipo.irمنبع: تارنماي سازمان خصوصی سازي:  
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ي پس ها سالبیشترین و کمترین تفاضل امتیاز در دوره زمانی سه سال قبل و همه 
) و مدیریت طراحی و 280/52توسط تولید نیروي برق آبادان (از واگذاري به ترتیب 
دهی فاوت منطق امتیاز) کسب شده است. با توجه به ت-931/31احداث صنایع تکاپو (
شرکت  3هاي بدون صادرات، در میان  هاي صادرکننده و شرکت در مدل براي شرکت

 است.باالترین رتبه را دار 678/12یاز صادرکننده، شرکت ایران ایرتور با تفاضل امت
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 ها به تفکیک معیارها بندي شرکت رتبه -6-3
 تفاضل امتیاز هر یک ازو با در نظر گرفتن  طورکلی بهها  در این بخش، شرکت

 . استآمده  7نتایج در جدول . اند بندي شده معیارها پیش و پس از واگذاري رتبه
 
 معیارها پیش و پس از واگذاري ها بر پایه تفاضل امتیاز هر یک از بندي شرکت . رتبه7 جدول

 
 شرکت

گذاري و  سرمایه بازدهی وري بهره
 توسعه فعالیت

تفاضل 
تفاضل رتبهامتیاز تفاضلرتبه امتیاز

رتبه امتیاز
 906/20135479/18101956/132 تولید نیروي برق آبادان

 037/16217743/17294798/113خدمات مهندسی آب و خاك کشور 
 736/14367813/7 588068/104 ها و مخازن پتروشیمی پایانه

 650/14480412/7 436133/131 فناوري  گسترش زیست
 272/10572345/0 1068267/18 یران ایرتورا

647415/2 8 82935/36 980/9 مشاور نیرو مهندسان 

773078/10-1732884/0-10 445/6 سنگ البرز شرقی  ذغال
گذاري گسترش و توسعه  سرمایه

 صنعت 
115/6 8133/8 399384/9-15

 950822/4-1234423/27 423/4 کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
 90 9 1078521/1 662/3 پاالیش پارس فرآیند شیراز 

 سازان منطقه شمال عمران و مسکن
 غرب  

508/31103768/3723158/1-11

17-143513/11-1205441/5-230/0 نورد و لوله اهواز 
 1166305/85-1335207/2-526/5 خدمات کیفیت آریا اس جی اس 

احداث صنایع  مدیریت طراحی و
 تکاپو

085/12-1418963/9-166563/10-16

12-1504125/5-1513007/5-142/14 (عج)  مجتمع آلومینیوم المهدي
633333/8-13 165926/3-683/14 صدرا امید چابهار 

14-1367024/9-1778022/4-562/14 نوسازي صنایع ایران 
 از بعد شده واگذار يها رکتش عملکرد یابیارز /https://ipo.irزي:  منبع: تارنماي سازمان خصوصی سا

 1392 سال



   901  ...هاي واگذارشده  ه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکتئارا 

 

 

هاي  مقادیر معیارهاي مدل ارزیابی عملکرد براي شرکت نمودار عنکبوتی ،2شکل 
 دهد. مورد ارزیابی را نشان می

 

 هاي پزوهش یافته منبع:
 ها یر معیارهاي مدل ارزیابی عملکرد براي شرکت. نمودار عنکبوتی مقاد2 شکل

 
 هاي مدل ها به تفکیک معیارها و شاخص بندي شرکت رتبه -6-4

هاي  و با در نظر گرفتن همه معیارها و شاخص طورکلی بهها  در این بخش، شرکت
 . ارائه شده است 11الی  8نتایج در جداول اند.   بندي شده مدل رتبه

هاي صادرات و فروش کل در مدل بازنگري شده  دهی شاخصمنطق امتیاز ازآنجاکه
گذاري و توسعه  باشد و این دو شاخص در معیار سرمایه این دوره از ارزیابی متفاوت می
در این معیار و شاخص میزان  واگذارشدههاي  بندي شرکت فعالیت قرار دارند، نتایج رتبه

 جداگانه در ادامه ارائه شده است. طور بهفروش 
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 وري بهرهها بر پایه معیار  شرکت تمامیبندي  رتبه
معیار  واگذاري از پس و ها بر پایه تفاضل امتیاز قبل شرکت  بندي رتبه ،8جدول 

 دهد. آن را نشان می هاي وري و زیر شاخص بهره
 
هاي آن، پیش  وري و زیر شاخص بر پایه تفاضل امتیاز معیار بهره ها شرکت بندي . رتبه8 جدول

 گذاريو پس از وا
 مواد اولیه انرژيهزینه سرمایههزینه نیروي انسانیوري معیار بهره شرکت

تفاضل 
تفاضل رتبه امتیاز

تفاضل  رتبه امتیاز
تفاضل رتبه امتیاز

تفاضل رتبه امتیاز
رتبهامتیاز

 - - 906/2018436/5 2 60885/62 58473/71تولید نیروي برق آبادان
خدمات مهندسی آب و

 کشور خاك 
037/16211632/61 47473/71 39261/46 - - 

ها و مخازن  پایانه
 پتروشیمی

736/14399317/44 66125/44 26024/53 - - 

 - - 650/14455592/35 48253/45 48571/45فناوري  گسترش زیست
 - - 272/10547753/53 52848/53 54064/52 ایران ایرتور

 - - 633974/010 22446/0109924/4 4 980/9یرو مشاور نمهندسان 
 716747/011 0904/01188243/17 438/31 445/6سنگ البرز شرقی  ذغال

گسترش گذاري سرمایه
 توسعه صنعت  و

115/6 888763/27 23807/27 - - - - 

کشت و صنعت نیشکر 
 هفت تپه 

423/4 900451/28 95589/08 08491/18 7027/04 

پاالیش پارس فرآیند 
 شیراز 

662/3 1043734/36 22781/36 - - - - 

سازان  عمران و مسکن
 غرب  منطقه شمال

508/3 1155817/19 63042/09 28859/0-10 - - 

 1978/13 11-122921/0-7462/0 12-1222572/1-230/0 نورد و لوله اهواز 
خدمات کیفیت آریا اس

 جی اس 
526/5-1351817/2-13 97807/0-131005/0-9 - - 

مدیریت طراحی و 
 احداث صنایع تکاپو

085/12-1416245/6-17 79391/4-1701398/4-13 8851/22 

مجتمع آلومینیوم 
 عج) ( يالمهد

142/14-1521852/4-15 19205/4-1590046/4-15 044/4-6 

 7 -5 12-1491089/1-90716/2 14-1658038/3-683/14 صدرا امید چابهار 
 5-341/3 14-1616645/4-48093/4 16-1757331/4-562/14نوسازي صنایع ایران 

 از بعد شده واگذار يها رکتش عملکرد یابیارز /https://ipo.irمنبع: تارنماي سازمان خصوصی سازي:  
 1392 سال



   903  ...هاي واگذارشده  ه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکتئارا 

 

 

هاي آن براي  و زیر شاخص وري ر عنکبوتی مقادیر معیار بهرهنمودا 3شکل 
 دهد. هاي مورد ارزیابی را نشان می شرکت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  هاي پژوهش یافته منبع:
 هاي آن و زیر شاخص وري مقادیر معیار بهره . نمودار عنکبوتی3شکل 

 
نسبت به قبل از % رشد 576، تولید نیروي برق آبادان با حدود وري در معیار بهره -

وري  % کاهش بهره100واگذاري در باالترین رتبه و شرکت نوسازي صنایع ایران با حدود 
 ترین رتبه قرار دارد. در پایین

 گذاري سرمایهي مورد بررسی در شرکت ها سالثبت هزینه انرژي در هیچ یک از  -
فرآیند  در شرکت پاالیش پارس چنین همگسترش و توسعه صنعت انجام نشده است. 

بنابراین امکان ؛ هزینه انرژي ثبت شده است 91شیراز نیز تنها در صورت مالی سال 
 وري انرژي وجود ندارد. محاسبه شاخص بهره

هاي تولید نیروي برق آبادان،  وري مواد اولیه در شرکت محاسبه شاخص بهره -
ور، غرب، شرکت خدمات مهندسی آب و خاك کشسازان منطقه شمال عمران و مسکن

ها و مخازن پتروشیمی، ایران ایرتور،  شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس، پایانه
یند شیراز، گسترش زیست فناوري و آن مشاور نیرو، پاالیش پارس فرامهندس
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ي ها سالبه دلیل عدم استفاده از مواد اولیه در  گذاري گسترش و توسعه صنعت سرمایه
هاي صدرا امید چابهار و نوسازي  شرکت چنین مه. بوده استپذیر ن ن مورد بررسی امکا
 ند.ا هي پس از واگذاري هزینه مواد اولیه نداشتها سال صنایع ایران در

 ها بر پایه معیار بازدهی شرکت تمامیبندي  رتبه 
معیار  واگذاري از پس و ها بر پایه تفاضل امتیاز قبل بندي شرکت رتبه ،9جدول 

 دهد. شان میهاي آن را ن بازدهی و زیر شاخص
 

تفاضل امتیاز پیش و پس از واگذاري در معیار بازدهی و  پایه ها بر شرکت بندي . رتبه9 جدول
 هاي آن زیر شاخص

 
 شرکت

بازده معیار بازدهی
 ها دارایی

بازده حقوق 
بازده فروشصاحبان سهام

تفاضل 
تفاضل رتبه امتیاز

تفاضل رتبه امتیاز
تفاضل رتبه امتیاز

رتبه امتیاز
35479/18195872/7193028/3146579/62 تولید نیروي برق آبادان

17743/17239517/7289569/228866/63 خدمات مهندسی آب و خاك کشور
390639/1797376/0825294/53 133/8گذاري گسترش و توسعه صنعت سرمایه

80412/7405167/2651357/01123888/54 فناوري گسترش زیست
1665257/45-67813/7579095/4376539/1 ها و مخازن پتروشیمی پایانه

 - -13-62997/447071/0 5926/3 صدرا امید چابهار
سازان منطقه  عمران و مسکن
 غرب شمال

03768/3772716/187067/01060382/07

47415/2816581/1985388/0945446/08 مشاور نیرومهندسان 
 - -1273903/23-78521/199532/0 پاالیش پارس فرآیند شیراز

1589242/06-72345/01099614/01016511/1 ایران ایرتور
9-147720/0-1107088/1-115091/0-35207/2 جی اس خدمات کیفیت آریا اس

10-1322751/0122226/2-125131/2-50822/4 کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
15-1388905/2539403/160633/9-78022/4 نوسازي صنایع ایران
13-1465819/240289/5-146836/2-05441/5 نورد و لوله اهواز

11-1516791/178923/3-158056/2-13007/5 عج)( يالمهدمجتمع آلومینیوم 
12-177441/3-1600312/2-164423/3-18963/9مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو

14-175794/154810/5-178291/6-7307/10 سنگ البرز شرقی ذغال
 بعد شده واگذار يها شرکت عملکرد یابیارز /https://ipo.irمنبع: تارنماي سازمان خصوصی سازي:    

 1392 سال از



   905  ...هاي واگذارشده  ه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکتئارا 

 

 

هاي آن براي  و زیر شاخص بوتی مقادیر معیار بازدهینمودار عنک ،4شکل 
 دهد. هاي مورد ارزیابی را نشان می شرکت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي پژوهش یافته منبع:
 هاي آن و زیر شاخص مقادیر معیار بازدهی . نمودار عنکبوتی4شکل 

 
از % رشد نسبت به قبل 585در معیار بازدهی، تولید نیروي برق آبادان با حدود  -

% کاهش در این 57سنگ البرز شرقی با حدود  واگذاري در باالترین رتبه و شرکت ذغال
 ترین رتبه قرار دارد. معیار در پایین

وجود تنها یکسال فروش در  چنین همعدم فروش در شرکت صدرا امید چابهار و  -
بندي شاخص  خروج دو شرکت مذکور از رتبه سببشرکت پاالیش پارس فرآیند شیراز 

 بازده فروش شده است.
 گذاري و توسعه فعالیت ها بر پایه معیار سرمایه بندي کلیه شرکت رتبه

ها بر پایه تفاضل امتیاز قبل و پس از واگذاري معیار  بندي شرکت رتبه ،10جدول 
 .دهد هاي آن را نشان می گذاري و توسعه فعالیت و زیر شاخص سرمایه
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گذاري  معیار سرمایه واگذاري از پس و تفاضل امتیاز قبلها بر پایه  بندي شرکت . رتبه10 جدول
 هاي آن و توسعه فعالیت و زیر شاخص

 
 شرکت

معیار 
گذاري و  سرمایه

 توسعه فعالیت

افزایش سرمایه
از محل آورده 

 نقدي
 صادرات فروش مالیات

تفاضل 
تفاضل رتبه امتیاز

تفاضل رتبه امتیاز
تفاضل رتبه امتیاز

تفاضل رتبه امتیاز
امتیاز

رتبه

 - - 36133/131333/32 71787/03 31019/92فناوري گسترش زیست
 - - 01956/132- - 35273/05 6668/121تولید نیروي برق آبادان
خدمات مهندسی آب و 

 خاك کشور 
94798/113- - 43826/42 50972/74 - - 

ها و مخازن  پایانه
 پتروشیمی

88068/104- - 64827/41 23241/66 - - 

خدمات کیفیت آریا 
SGS  

66305/855 1 54348/04 13041/67 010/3
- 

3 

 - - 82935/36- - 35273/01223354/83مشاور نیرو مهندسان 
کشت و صنعت نیشکر 

 هفت تپه 
34423/27- - 4597/4-1380402/65 - - 

68267/18- - 3333/3-9 26704/58 251/0 ایران ایرتور 
- 

1 

پاالیش پارس فرآیند 
 شیراز

0 9- - - - 0 9 - - 

 - -12-3288/0 - - - -10-32884/0سنگ البرز شرقی  ذغال
سازان  عمران و مسکن
 غرب  منطقه شمال

23158/1-11- - 4994/3-1026784/210- - 

مجتمع آلومینیوم 
 عج) ( يالمهد

04125/5-12- - 5170/5-1558105/29 105/2
- 

2 

 - -13 -5 8-3333/3 - -13-33333/8 صدرا امید چابهار
 - -14-111234/6-5467/3 - -14-67024/9نوسازي صنایع ایران 

گذاري گسترش  سرمایه
 و توسعه صنعت 

99384/9-15- - 5540/1-6 4397/8-17- - 

مدیریت طراحی و 
 احداث صنایع تکاپو

6563/10-165/2 3 3433/5-148129/7-15- - 

 - -16-3070/8 7-0443/3 - -17-3513/11 نورد و لوله اهواز 
 هاي پژوهش یافته منبع:

 



   907  ...هاي واگذارشده  ه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکتئارا 

 

 

و زیر  گذاري و توسعه فعالیت نمودار عنکبوتی مقادیر معیار سرمایه ،5شکل 
 دهد. هاي مورد ارزیابی را نشان می هاي آن براي شرکت شاخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هاي پژوهش یافته :منبع 

 هاي آن و زیر شاخص گذاري و توسعه فعالیت مقادیر معیار سرمایه . نمودار عنکبوتی5شکل 
 
گذاري و توسعه فعالیت، شرکت گسترش زیست فناوري  در معیار سرمایه -

% رشد نسبت به قبل از واگذاري در 270(گسترش صنعت علوم زیستی) با حدود 
ترین رتبه قرار  % کاهش در پایین74و لوله اهواز با حدود باالترین رتبه و شرکت نورد 

 ) باالترین رتبه راSGSآریا (هاي صادرکننده نیز خدمات کیفیت  دارد. در میان شرکت
شرکت در این معیار رتبه  17در این معیار کسب کرده است. این شرکت در مجموع 

 پنجم را دارد.
فناوري و  س، گسترش زیستهاي خدمات کیفیت آریا اس جی ا تنها شرکت -

 اند. افزایش سرمایه از محل آورده نقدي داشته مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو
سنگ البرز  یند شیراز و ذغالآهاي پاالیش پارس فر هاي مالی شرکت در صورت -

شرقی میزان مالیات پرداختی ثبت نشده است. البته الزم به توضیح است که شرکت 
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باشد؛ لذا امکان دارد معاف از مالیات  برداري می یند شیراز قبل از بهرهپاالیش پارس فرآ
سنگ البرز شرقی مالیات پرداختی به دلیل  ذغال  در صورت مالی شرکت چنین همباشد. 

رکت از بنابراین این دو ش؛ عدم رسیدگی و یا به دلیل زیان ابرازي بیان نشده است
 اند. دهمقایسه در این شاخص حذف ش

 کل يور بهرهاشتغال و  هاي ها بر پایه شاخص بندي شرکت رتبه
وري  بهرهاشتغال و  هاي ها بر پایه نرخ رشد شاخص بندي شرکت رتبه ،11جدول 

 دهد. نسبت به قبل از واگذاري را نشان می کل
 

 وري کل بهرهنرخ رشد شاخص اشتغال و شاخص  پایه بر ها استان بندي . رتبه11 جدول
 کلوري  بهره اشتغال 

 رتبه نرخ رشد رتبه نرخ رشد
 4 58/234 1 125  تولید نیروي برق آبادان 

 14 -81/83 2 88/38 عج) ( يالمهدمجتمع آلومینیوم 
 13 -57/78 3 8/28 نورد و لوله اهواز 

 5 54/54 4 23/21 ها و مخازن پتروشیمی پایانه
 3 96/240 5 27/18 گذاري گسترش و توسعه صنعت  سرمایه

 10 37/5 6 15/17 مشاور نیرو دسان مهن
 2 61/391 7 26/5 فناوري  گسترش زیست

 SGS  4/4 8 2/13- 11خدمات کیفیت آریا 
 16 -96/148 9 0 پاالیش پارس فرآیند شیراز

 1 4/1535 10 -67/4 ایران ایرتور 
 6 05/35 11 -57/9 کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

 8 91/14 12 -28/16 غرب  سازان منطقه شمال عمران و مسکن
 12 -85/46 13 -22/22 مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو

 9 04/12 14 -88/24 سنگ البرز شرقی  ذغال
 7 83/21 15 -02/45شرکت خدمات مهندسی آب و خاك کشور 

 17 -4/523 16 -8/50 صدرا امید چابهار 
 15 -3/123 17 -02/51 نوسازي صنایع ایران

 هاي پژوهش فتهیا منبع:



   909  ...هاي واگذارشده  ه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکتئارا 

 

 

هاي مورد  براي شرکت وري کل بهرههاي اشتغال و  نمودار ستونی شاخص 6شکل 
 دهد. ارزیابی را نشان می

 هاي پژوهش یافته منبع:
 ها براي شرکت وري کل بهرههاي اشتغال و  . نمودار ستونی شاخص6شکل

 
عملکرد بازنگري وري کل از مدل ارزیابی  با توجه به اینکه دو شاخص اشتغال و بهره

ها در  لذا ارزیابی عملکرد شرکتاند؛  شده خارج شده و به تنهایی مورد ارزیابی قرار گرفته
ها، انجام شده است. بر پایه  مورد دو شاخص مذکور براساس روند عملکرد سالیانه آن

% رشد در شاخص اشتغال و 125آمده شرکت تولید نیروي برق آبادان با  دست بهنتایج 
وري کل باالترین رتبه را کسب  % رشد در شاخص بهره1535یران ایرتور با شرکت ا

 اند. کرده
 

 گیري و پیشنهادها نتیجه -7
 3شرکت موردنظر بر پایه مدل ارزیابی عملکرد که داراي  17بندي  پس از رتبه

هاي داراي کاهش یا افزایش  حال به مقایسه درصد شرکت ه،شاخص بود 11معیار و 
هاي داراي  درصد شرکت ،7به قبل از واگذاري پرداخته شده است. شکل امتیاز نسبت 

 دهد. کاهش یا افزایش امتیاز نسبت به قبل از واگذاري را نشان می
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]VALUE[ 
٣۵٪ 

 هاي پس از واگذاري سه سال قبل و همه سال

 افزایش امتیاز
 کاهش امتیاز

47% 47% 6% 

 گذاري و توسعه فعالیت سرمایه

 بدون تغییر کاهش امتیاز افزایش امتیاز

%65 %35 

 وري بهره

 کاهش امتیاز افزایش امتیاز

%59 %41 

 بازدهی

 کاهش امتیاز افزایش امتیاز

 
 
 
 
 

 
 هاي پژوهش یافته منبع:

 هاي داراي کاهش یا افزایش امتیاز نسبت به قبل از واگذاري . درصد شرکت7شکل 
 

ها نسبت به قبل از واگذاري افزایش  % از شرکت65 طورکلی به، 7با توجه به شکل 
 اند. ها با کاهش امتیاز روبرو بوده % از آن35امتیاز داشته و 

ها براساس هر معیار افزایش یا  دهد چند درصد از شرکت می نیز نشان  8شکل 
 اند. کاهش امتیاز داشته یا بدون تغییر باقی مانده

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ژوهشهاي پ یافته منبع:
و کاهش امتیاز نسبت به قبل از واگذاري به تفکیک  هاي داراي افزایش . درصد شرکت8شکل 

 معیارها
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شاخص مورد ارزیابی چه تعداد و  11دهد که در هر یک از  نیز نشان می 12جدول 
اند.  و یا بدون تغییر باقی مانده  تیاز داشتهها افزایش یا کاهش ام یا درصدي از شرکت

شرکت داراي باالترین رتبه در هر شاخص نیز در جدول زیر نشان داده سه  چنین هم
 شده است.

 
هاي داراي افزایش و کاهش و یا بدون تغییر نسبت به قبل از  تعداد و درصد شرکت. 12 جدول

 ها واگذاري به تفکیک شاخص

بدون  سه شرکت داراي باالترین امتیاز
تغییر

کاهش
امتیاز

افزایش
امتیاز عیارم نام شاخص

 خدمات مهندسی آب و خاك کشور
 تولید نیروي برق آبادان 

 ایرتور  ایران

تعداد 10 7 - وري هزینه بهره
 نیروي کار

بهره
 

وري
 

- 41% درصد 59%
 تولید نیروي برق آبادان
 گسترش زیست فناوري

 خدمات مهندسی آب و خاك کشور

تعداد 11 6 - وري هزینه بهره
 سرمایه

- 35% صددر 65%
 تولید نیروي برق آبادان

 ایران ایرتور
 ها و مخازن پتروشیمی پایانه

تعداد 8 7 - وري  بهره
%47 - 1انرژي درصد 53%

 سنگ البرز شرقی زغال
مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو

 نورد و لوله اهواز

تعداد 4 3 -  وري مواد بهره
%43 - 2اولیه درصد 57%

 آب و خاك کشورخدمات مهندسی 
 تولید نیروي برق آبادان

 ها و مخازن پتروشیمی پایانه

تعداد 10 7 -  بازده
بازدهی ها دارایی

 - 41% درصد 59%

 کشور خاك و آب مهندسی خدمات
 آبادان برق نیروي تولید

 گسترش زیست فناوري

تعداد 8 7 2 3زده فروشاب

12% 41% درصد 47%

                                                           
 ها وجود ندارد. لذا امکان اظهارنظر در مورد آن ،شرکت، هزینه انرژي ثبت نشده است 2هاي مالی  در صورت .1
اند، لذا تعداد و  یه بودههاي قبل و پس از واگذاري داراي هزینه مواد اول شرکت در سال 7. با توجه به اینکه فقط 2

 درصدها با در نظر گرفتن این موضوع محاسبه شده است.
پس از واگذاري برابر صفر هاي صدرا امید چابهار و پارس فرآیند شیراز میزان فروش در زمان قبل و  . در شرکت3

 است.  ها رخ نداده لذا کاهش یا افزایشی در امتیاز آن ،بوده است
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بدون  سه شرکت داراي باالترین امتیاز
تغییر

کاهش
امتیاز

افزایش
امتیاز عیارم نام شاخص

 پارس فرآیند شیراز
 ید نیروي برق آبادانتول

 کشور خاك و آب مهندسی خدمات

تعداد 12 5 - بازده حقوق 
%29 -صاحبان سهام درصد 71%

 خدمات کیفیت آریا
 گسترش زیست فناوري

مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو

تعداد 3 - 14 افزایش سرمایه
از محل آورده 

 1نقدي

سرمایه
 

گذاري و توسعه فعالیت
 82% درصد 18% -

 فناوري زیست گسترش
 مشاور نیرومهندسان 
 کشور خاك و آب مهندسی خدمات

تعداد 10 6 1  فروش کل
6% 35% درصد 59%

 ایران ایرتور
 مجتمع آلومینیوم المهدي

 خدمات کیفیت آریا

تعداد - 3 - ارزش 
%100 - 2صادرات درصد -

 ها و مخازن پتروشیمی پایانه
 کشور خاك و بآ مهندسی خدمات

 گسترش زیست فناوري

تعداد 5 10 - مالیات 
 3پرداختی

 هاي پژوهش یافته منبع:
 

را به  غیردولتیهاي واگذار شده به بخش  توان شرکت آینده می هاي پژوهشبراي 
چنین به  همهاي واگذاري، بر اساس اندازه شرکت و  ها، بر اساس روش تفکیک استان

هاي واگذار شده در هر صنعت  توان شرکت می چنین همد. بندي کر تفکیک صنعت رتبه
هاي آماري  تفاده از روشهاي دولتی و خصوصی فعال در همان صنعت با اس را با شرکت
توان مدل ارزیابی عملکرد مورد بررسی در این  بر این موارد می . افزوندمقایسه نمو

گذاري و توسعه  ی و سرمایهوري، بازده پژوهش را بازنگري نمود و عالوه بر سه معیار بهره
هاي دیگري در مدل  هاي هر یک از این معیارها، از معیارها و شاخص فعالیت و شاخص

 د.کرارزیابی عملکرد استفاده 

                                                           
 اند. شرکت داراي افزایش سرمایه از محل آورده نقدي بوده 3شرکت فقط  17که از مجموع  . الزم به توضیح است1
شرکت داراي فروش خارجی هستند که هر سه شرکت با کاهش امتیاز در این  3. الزم به توضیح است که تنها 2

 اند. شاخص روبرو بوده
 شرکت مالیات ثبت نشده است. 2هاي مالی  . در صورت3
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