معرفي برنامه
 -1ويژگي هاي برنامه ميان مدت پنجم بنياد:
اين برنامه براساس مباني و اهداف راهبردي برگرفته از اقتصاد مقاومتي و تعيين شاخص هاي سنجش برنامه هاي عملياتي ،با جهت
گيري در اصالح ساختارهاي :نيروي انساني  ،مالي  ،سازماني  ،فرآيندي  ،سرمايه گذاري  ،مقياس و جغرافياي فعاليتها ،افزايش
توليد ،ارتقاي كيفيت توليد ،افزايش صادرات افزايش ،سهم مشاركت در سرمايه گذاري ،تبديل دارائيهاي كم بازده به فعاليتهاي
پربازده ،عدم رقابت با بخش خصوصي و حضور در عرصه هاي راهبردي با بهرهوري مستمر در منابع انساني و مادي تهيه و تنظيم
شده است .برنامه پنجم با تاكيد بر تفكيك فعاليت هايي در دو بخش اقتصادي و اجتماعي -فرهنگي تهيه شده است
مجموعه فعاليتهاي  -بخش اقتصادي با محوريت توسعه صادرات با شاخص افزايش سهم صادرات از فروش و مجموعه فعاليت هاي
بخش اجتماعي با محوريت توانمند سازي مستضعفان و افزايش سهم سرمايه گذاريهاي اجتماعي با شاخص كمك به ايجاد و حفظ
اشتغال پايدار در مناطق محروم سازماندهي و تدوين شده است .
 -2شاخصهاي برنامه هاي عملياتي:
اين برنامه با اميد به افزايش و تقويت سرما يه اجتماعي انقالب با افزايش فعاليت هاي بنياد در راستاي تحقق اهداف اسناد باال
دستي تعريف و در قالب متغيرهاي هفت گانه قابل سنجش مي باشد .در اين برنامه براي اولين بار آثار هر اقدامي با شاخص معيني
از اسناد باالدستي مرتبط با آن در كليه برنامه هاي عملياتي محاسبه و در طول برنامه انتشار مي يابد در برنامه پنجم ،ريسك جامع
پروژههاي سرمايه گذاري اقتصادي به همراه محاسبه خلق ارزش مشترك اقتصادي  -اجتماعي در بنياد انجام ميگردد.
 -3برنامه پنجم با شعار محوري:
توانمند سازي اجتماعي ،رشد بهرهوري ،رقابت سالم
اين نهاد با تكيه بر آرمانهاي انقالب اسالمي و اهداف وجودي خود مصمم به حضور جهادي در صحنههاي اجتماعي و اقتصادي به
ويژه صادرات با تكيه بر توان داخلي ،جذب نخبگان ،كارآفرينان ،دانش بنيان ها براي بهبود الگوي مشاركت با مردم براي خدمت به
مردم و جامعه در عرصه اجتماعي است.
عزم اين نهاد بگونه اي است كه:
اعتماد برانگيز براي شركاء ،خادم امين براي محرومان و افتخار آفرين براي جامعه باشد.
چشم انداز
با توكل به خداوند متعال ،در مسير تحقق اهداف وجودي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي و اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و اساسنامه ،بنياد
مستضعفان انقالب اسالمي در چشم انداز ،نهادي است:
 خادم در كاهش محروميتهاي مادي ،اجتماعي و فرهنگي مستضعفان و توانمند سازي اجتماعي
 برتر در افزايش نرخ بهره وري و توسعه اقتصادي

 جهادگر در بهره برداري از سرمايه هاي انساني و مادي براي اثر بخشي و رشد پايدار در عرصههاي علمي و فرهنگي

با مختصات زير در پايان برنامه:

 برتر در كمك به پيشرفت و آباداني مناطق محروم
 برتر در توسعه الگوي جامع كمك به عمران و آباداني مناطق هدف در تعامل با مردم و مسئوالن هر منطقه
 برتر در جلب اعتماد و مشاركت مردم و مسئولين براي كاهش محروميت
 فراتر از رشد اقتصادي كشور
 پويا در بهره برداري از سرمايه هاي انساني و دانشي كشور
رسالت (ماموريت)
بنياد ،نهادي است نشات گرفته از انقالب اسالمي ،غيرانتفاعي ،داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي ،اداري و استخدامي وتحت
نظارت عاليه مقام معظم رهبري(مدظله العالي) اداره ميشود.
ماموريتهاي بنياد عبارتند از:
 -1شناسايي ،تثبيت ،تقويم ،حفظ و اداره بهينه سرمايه و داراييها
 -2انجام فعاليتهاي توليدي و خدماتي در داخل و خارج از كشور
 -3اداره بهينه شركتها و واحدهاي تحت پوشش
 -4انجام فعاليتهاي حمايتي و عامالمنفعه و مشاركت در امور خيريه
 -5حضور موثر در رفع استضعاف و نيز كمك به پيشرفت و عمران و آباداني پايدار مناطق هدف در نقاط محروم
 -6حفظ اشياء ،اسناد و مدارك تاريخي و بهرهبرداري از آنها در جهت رشد فرهنگي كشور
 -7انجام تحقيقات و توليد دانش فني و فناوري كاربردي در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان و مقاومتي
بنياد مستضعفان انقالب اسالمي با همكاري مديران و كاركنان توانمند و با انگيزه و روحيه خدمت جهادي ،مأموريتهاي فوق در ذيل
اسناد باالدستي و ابالغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در جهت تامين منافع ذينفعان با تكريم و اطالع رساني شايسته به
انجام ميرساند.
اهداف اصلی
 -1كمك به رفع استضعاف و محروميت مناطق محروم و افزايش توانمندي براي ارتقاي سطح زندگي مادي ،معنوي و فرهنگي مستضعفان و
محرومان جامعه
 -2رشد بازده كل اقتصادي گروه و بهينه نمودن سبد دارايي ها و سهام
 -3توسعه سرمايه انساني و فناوري
 -4استفاده از ذخاير فرهنگي بنياد براي عرضه محصوالت فرهنگي تاريخي به جامعه

راهبردهاي اصلی (استراتژي)
با توجه به نتايج عملكرد برنامه هاي اول تا چهارم و برپايه گزارش شناخت و تحليل نقاط قوت و ضعف و تهديد و فرصت محيطي،
جدول  SWOTگروه بنياد و توجه به مطالبات اجتماعي از بنياد براي تهيه و تنظيم برنامه ميان مدت پنجم در چارچوب اهداف
اصلي ،استراتژيهاي اصلي گروه بنياد به شرح زير مي باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ارتقاء كمي و كيفي ارائه خدمات براي كمك به توانمندسازي مستضعفان
ارائه الگوي موثر در كمك به توانمند سازي جامع نگر و پايدار در مناطق نيازمند و مستعد
توسعه مشاركت با سرمايه گذاران داخلي و خارجي
ارتقاء استانداردهاي كميت و كيفيت توليد و عرضه كاال و خدمات
خروج از رشته فعاليتهاي غير راهبردي بنياد و حضور قوي تر در فعاليتهاي با بازده باالتر اقتصادي با آثار اجتماعي
مطلوب و راهبردي
توسعه متمركز مديريت بازاريابي و صادرات هم افزا و مشاركتي در گروه بنياد
استفاده از روش هاي متنوع تامين منابع مالي و سرمايهگذاري

 .8ارتقاء سطح مديريت در گروه با اعطاي اختيار كافي به منظور رشد خالقيت مديران در محيط كسب و كار
 .9ايجاد شبكه تحقيق و توسعه و مديريت دانش با محوريت بهبود كسب و كار به منظور ارتقاء فناوري براي دستيابي به بهره وري

 .11ارتقاء مهارت و فرهنگ سازماني با توانمندسازي منابع انساني ،توسعه سالمت با تاكيد بر شاخصها و روحيه جهادي
 .11كمك به تجاري سازي فناوري هاي دانش بنيان
تبصره :استرات ژي كليه شركتهاي مادر تخصصي ،شركتهاي مستقل و موسسات با توجه به راهبردهاي اصلي در برنامه تدوين شده است.

مواد برنامه

ماده  :1كمك به رفع استضعاف و محروميت
الف) با تهيه سند جامع توانمند سازي و طراحي الگوي مناسب ،نسبت به اجراي برنامه هاي رفع استضعاف و محروميت و رشد
توانمندسازي مستضعفان اقدام شود.
ب) در اجراي برنامه هاي كمك به مستضعفان و محرومان ،استفاده از روش غيرمستقيم در اولويت باشد و حتياالمكان خدمات از
ط ريق بنياد علوي ،مؤسسات خيريه و مردمي با جلب مشاركت خيرين به محرومان بدون توسعه ساختارسازماني پر هزينه ارائه شود
و هزينه واحد ارائه خدمات نسبت به تعداد كل همواره كنترل و بهبود يابد.
ج) خدمات حمايت از دانشجويان محروم و مستعد توسعه يابد و در نقاط محروم دسترسي دانش آموزان و دانشجويان به مراكز
علمي در فضاي مجازي ،تسهيل و رشد يابد.
د) اجراي طرح هاي ابالغي سفرهاي مقام معظم رهبري و ارائه خدمات به محرومان ساكن مناطق محروم ،در اولويت برنامههاي
كمكرساني قرار داده شود.
ه) حمايت از تعاوني هاي مردمي در اجراي طرح هاي اشتغال زا در مناطق محروم
ماده  :2خدمات علمي ،فرهنگي

الف) استفاده از تجربيات و ظرفيتهاي موجود در پايگاههاي علمي  -تحقيقاتي كشور و دنيا براي حفاظت ،مرمت ،پژوهش ،معرفي
و نشر آثار تاريخي -فرهنگي بنياد
ب) ارائه خدمات فرهنگي با حفظ و بهرهبرداري بهينه از اشياء ،اسناد و آثار تاريخي و موزهاي
ج) مطالعات راهبردي و پژوهش هاي مورد نياز گروه بنياد با استفاده از امكانات و استعدادهاي دانشگاهها ،مراكز مطالعات داخلي و
خارجي از طريق توسعه همكاري بين موسسه تحقيق و توسعه دانشمند با اين مراكز انجام شود.
د) ايجاد درگاه دانش ،براي يكپارچهسازي و اشتراكگذاري اطالعات و دانش بدست آمده در جهت توسعه مديريت دانش
ز) كمك به ارتقاء فرهنگ عمومي كشور از طريق :
الف – توليد محصوالت فرهنگي و آموزشي بصورت مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت مناطق محروم
ب -كمك به مراكز فرهنگي در مناطق محروم
ج -اجراي برنامه هاي فرهنگي در بنياد
تبصره :آيين نامه اجرايي به پيشنهاد رييس بنياد به تصويب هيات امناء مي رسد.
ماده  :3توسعه (سرمايهگذاري)
 رئيس بنياد مجاز است:الف  -جهت رشد اقتصادي ،ارتقاي فناوري ،ارتقاي كمي و كيفي توليد كاالها و خدمات در رشته فعاليتهاي پربازده ،با مشاركت و
يا استفاده از منابع مالي داخلي وخارجي به صور ممكن ،در داخل يا خارج از كشور سرمايهگذاري نمايد.
ب  -براي توسعه فعاليت هاي راهبردي برتر با بازده اقتصادي باال در توليد كاال و خدمات از مشاركت شركتهاي معتبر داخلي ،
خارجي و منابع راهبردي بنياد استفاده نمايد.
ج – با مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي ،موسسات مالي مجاز اعم از بانك ،بيمه ،شركتهاي سرمايهگذاري را در داخل و
خارج كشور ،با رعايت قوانين و مقررات جاري پس از تصويب هيات امناء ،تاسيس نمايد.
د  -با استفاده از امالك در اختيار و رعايت آئيننامه معامالت راساً يا از طريق مشاركت با سرمايهگذاران براي ساخت مجموعههاي
مسكوني ،اداري ،تجاري  ،صنعتي ،فرهنگي ،گردشگري ،خدمات و احياء و توسعه اراضي كشاورزي اقدام نمايد.
هو -در زمينههاي اقتصادي كه دولت با توجه به اصل  44قانون اساسي سياست خروج داشته و بخش هاي خصوصي نيز توان ورود
ندارند با بررسي هاي اقتصادي و آينده نگري  ،نرخ بازده مناسب آن رشته فعاليتها با مشاركت سرمايهگذاران داخلي و خارجي به
آن فعاليتها وارد شود.
ماده  :4كميسيون بررسي اقتصادي (ستاد برنامه)
كميسيون بررسي اقتصادي (ستاد برنامه) كه شرح وظايف ،تركيب اعضاء و شعب آن (حسب ضرورت) با تصويب رئيس بنياد تعيين
ميشود ،براي بررسي موارد ذيل تشكيل شود:
 )1بررسي عملكرد دوره اي شركتها و موسسات
 )2بررسي و تصويب طرحهاي سرمايهگذاري

 )3بررسي و تصويب برنامه هاي ميان دوره اي و پيشنهاد اصالحيه
 )4بررسي و تصويب طرحهاي مطالعاتي
 )5ساير موضوعات ارجاعي از سوي رياست بنياد
مصوبات فوق در كميسيون با تنفيذ رئيس بنياد قابل اجرا است.
ماده  :5طرحهاي سرمايهگذاري
الف) طرحهاي سرمايه گذاري بر پايه نظام پروژه محور ،مطابق معيارها و الزامات برنامه هاي ساالنه مبتني بر اصول برنامهريزي ،با
تعيين مشخصات عمومي و اختصاصي منابع انساني و مادي مورد نياز طراحي و اجرا و كنترل شود.
ب) براي سرمايهگذاري در طرحهاي جديد ،ضرورت دارد گزارش توجيه فني – اقتصادي مالي و زيست محيطي ،با توجه به شرايط
فرهنگي و اجتماعي منطقه اي هر طرح ،توسط واحد پيشنهاد دهنده با استفاده از متخصصين داخلي و حسب ضرورت متخصصين
خارجي در مقياس سرمايه گذاري راهبردي بنياد ،تهيه و پس از ارزيابي در كميسيون بررسي اقتصادي و تصويب رئيس بنياد ،به
مرحله اجرا درآيد.
ج) سرمايه گذاريهاي راهبردي هلدينگ ها و شركتهاي مستقل بايد حداقل معادل صد در صد سود قابل تقسيم پيش بيني و با
استفاده تا  33درصد سود قابل تقسيم از مجموعه سهم سود گروه بنياد پيشنهاد و بقيه سرمايه گذاري از ساير منابع شامل تبديل
دارائيهاي مازاد بر نياز – جذب شريك و تسهيالت و  ...تامين گردد.
د) حداقل  33درصد از سهم سود پيش بيني شده در بودجه هر سال گروه بنياد بصورت صددرصد تخصيص يافته در سرمايه
گذاريهاي اجتماعي براي توانمندسازي ،رفع استضعاف و ارائه خدمات به محرومان به مصرف مي رسد .
ماده  :6فناوري
الف) براي ارتقاي فناوري كاربردي بر مبناي تعامل با بازارهاي هدف پايدار ،ضرورت دارد برنامه تحقيق و توسعه ) (R&Dبرپايه
مطالعات گزارش شناخت فناوري رشته فعاليتها ،تهيه و اجرا شود.
ب) ضرورت دارد هنگام سرمايهگذاري در شركتها از زير ساختهاي موجود براي به روز نمودن و توسعه فناوري ،استفاده شود.
ج) نقشه راه فناوري مبتني بر ارزيابي شكاف تكنولوژي و برنامه بهبود ظرفيت جذب بنگاه ،در سال اول برنامه حداقل در سه رشته
فعاليت پس از تصويب در ستاد برنامه تهيه گردد.
ماده  :7توسعه صادرات
الف) صادارت كاال و خدمات افزايش يابد بطوريكه سهم صادرات از فروش ساالنه در هررشته فعاليت افزايش يابد.
ب) صد درصد سود حاصل از صادرات شركتها براي سرمايه گذاري و توسعه صادرات همان شركتها اختصاص يابد.
ج) رييس بنياد مجاز است در جهت توسعه و ايجاد تحول و حمايت از صادرات تا  3درصد سود خالص را براي فعاليتهاي پرخطر و
راهبردي اختصاص و هزينه نمايد.
ماده  :8توليد

الف) ضرورت دارد در برنامه ساالنه شركت ها به منظور كاهش قيمت تمام شده كاال و خدمات ،به نفع مصرف كننده نهايي نسبت
به تهيه و اجراي برنامههاي كاهش ضايعات ،استفاده بهينه از ظرفيتها ،رعايت استانداردهاي الزم ،برقراري ارتباط پسين و پيشين
با هدف تكميل زنجيره ارزش و افزايش بهرهوري عوامل توليد اقدام شود.
ب) به منظور ارتقاء كيفي توليدات  ،توجه به نظر مشتريان و نظارت درون گروهي در بنياد
 . 1سرمايه گذاري در توليد و تامين ماشين آالت ،تجهيزات و فناوري پيشرفته توليد محصوالت در رشته فعاليتهايي كه بنياد نقش
رهبري بازار را دارد.
 .2كمك به صادرات محصوالت تول يدي برتر ايراني به همراه محصوالت توليدي بنياد در بازارهاي مصرف براي كمك به رشد كيفي
توليدات داخل كشور
ماده  :9مديريت سبد دارائيها و سهام
الف) براي تعيين تكليف رشته فعاليت ها و شركتهاي غير راهبردي ،با انجام مطالعات ،وضعيت هر يك مورد بررسي قرار گيرد و
دربا ره نگهداري ،فروش ،انحالل ،ادغام و اصالح ساختار آنها توسط رئيس بنياد اتخاذ تصميم شود .بطوريكه در پايان برنامه حداقل از
 23درصد تعداد كل رشته فعاليتها كه پايين ترين شاخصها و نصابها را كسب مي نمايد ،كاسته شود .
ب) براي ورود شركتها به بورس اوراق بهادار ،ضرورت دارد آمادگيهاي الزم ،ايجاد و اصالحات ضروري در ساختار شركتها انجام
شود .معامالت بنياد در بورس اوراق بهادار تابع قوانين و مقررات حاكم بر بازار سرمايه بوده و الزم است دستورالعملهاي داخلي
متناسب با قوانين و مقررات بازار سرمايه ،با تصويب رئيس بنياد ،ابالغ شود .در اين دستورالعملها ،به سهولت و سرعت در اقدام
توجه شود به نحوي كه ساالنه  13درصد از شركتها غير بورسي وارد بازار سرمايه شوند و حداقل  23درصد سهام بورسي بنياد در
بازار سرمايه عرضه شود( .در بازبيني مقررات براي انجام اين بند ،اصل مقررات بازار سرمايه باشد و مقررات مانع ،اصالح شود).
ماده  :11مديريت
الف) در راستاي نهادينه نمودن اصول حاكميت شركتي ضرورت دارد با تعيين شرح اختيارات نمايندگان سهام بنياد در مجامع
عمومي شركتها ،تفكيك امور مالكيت از مديريت انجام شود.
اين تفكيك بايد به گونهاي باشد كه تصميمگيرندگان در مجامع عمومي از استقالل الزم نسبت به مديران شركتها (اعضاء هيأت
مديره) برخوردار باشند تا بتوانند از موضع مالكيت به ارزيابي و تصميمگيري نسبت به عملكرد مديران بپردازند .ب) تغيير مواد
اساسنامه ،تغيير سرمايه ،تأسيس ،انحالل ،ادغام و ساير موضوعاتي كه در صالحيت مجامع عمومي فوق العاده شركتها ميباشد و
يا توسط رئيس بنياد ارجاع ميگردد ،توسط كميسيون بررسي مسائل شركتها رسيدگي و نتيجه آن به صورت پيشنهاد براي
تصويب به رئيس بنياد ارائه شود.
شرح وظايف و تركيب اعضاي كميسيون فوق با تصويب رئيس بنياد ،ابالغ ميشود.
ج) به رئيس بنياد اجازه داده مي شود فعاليتهاي واحد اصلي بنياد را با دو رويكرد ذيل مورد بازنگري و ساماندهي مجدد قرار دهد:
 )1برونسپاري و حداكثر سياستگذاري و اتخاذ تصميمات راهبردي.

 )2افزايش سرعت تغييرات دروني هماهنگ با سرعت تغييرات بيروني.
د) ضرورت دارد نظام جامع مالي گروه بنياد به نحوي توسعه يابد كه يكپارچگي ،سرعت در دسترس بودن  ،انطباق با نظام برنامه و
بودجه و سيستم جامع اطالعات مديريت در كمترين زمان با بيشترين كيفيت ممكن ،فراهم شود.
هو) بر اساس معماري سازماني مبتني بر نظام مديريت و برنامهريزي بنياد ،در جهت بهينه نمودن روشهاي تصميمسازي و گردش
سريع اطالعات ،نرمافزار يكپارچه و هوشمند در واحد اصلي بنياد توسعه يابد.
و) به منظور ارزيابي مستمر و تصميمسازي درباره سبد سهام بنياد و بهنگام نمودن اطالعات شاخصها از جمله ارزش افزوده
اقتصادي ،ارزش ذاتي سهم ،برآورد  P/Eشركتها ،تابلوي بورس داخلي بنياد ،توسعه يابد.
ز) استقرار سيستم حسابرسي مديريت در شركتها.
ماده  : 11استيفاي حقوق بنياد
الف) ضرورت دارد سهام بنياد در شركت هايي كه مشمول بند الف و ب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مي باشند ،از طريق
وصول اصل سهام يا معادل آن به صورت نقد و يا سهام ساير شركتها با مراجع ذيربط ،تعيين تكليف شود.
ب) در تخليه امالك داراي متصرف تسريع شود و در صورت عدم كفايت اقدامات جاري از طريق مراجع قضايي ،پيگيري قانوني
انجام شود.
هر سال گزارش كاملي از پيشرفت كار و مشكالت تخليه امالك ،تهيه و در هيأت امنا ،مطرح گردد.
ماده  :12توسعه فرهنگ سازماني
الف) در جهت تحقق آرمانها و اهداف بنياد ،روشهاي بهبود فرهنگ سازماني مبتني برارزش هاي كار و تالش جهادي شامل ايفاي
تعهد  ،پاسخگويي ،امانتداري  ،نظم ،دقت ،سرعت،مشاركت و همكاري ،خالقيت ،نوآوري و انعطافپذيري تهيه و پس از تصويب
رئيس بنياد به اجرا درآيد.
ب) فرهنگ سازماني براي ايجاد تمايز مبتني بر فرهنگ اسالمي ايراني در ارائه خدمات با شاخصهاي قابل سنجش ،ارزيابي و توسعه
يابد.
ماده  :13توسعه سرمايه انساني
الف) آئين نامه استخدامي بنياد به گونهاي كه در آن با لحاظ سياستهاي انگيزشي و انضباطي امكان جذب و نگهداشت كاركنان و
مديران كارآمد در فضاي رقابتي و بهينه سازي تركيب نيروي انساني وجود داشته باشد ،توسط رئيس بنياد بازنگري ،تصويب و ابالغ
شود.
ب) به منظوراصالح تركيب نيروي انساني و در صورت نياز به منظور افزايش سطح كارايي ،دانايي ،اثربخشي ،ارتقاي مهارتهاي
شغلي ،توانمنديها و خالقيتهاي فردي ،به رئيس بنياد اجازه داده ميشود:
 ) 1در صورت نياز به كارگيري نيروهاي مازاد بر نياز موجود گروه ،با آموزش و ايجاد آمادگي ،استفاده از آنها در پروژه هاي جديد
مجاز است.

 )2دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان و مديران با توجه به نيازهاي شغلي فعلي يا واحدهاي جديد متقاضي به منظور توسعه
مهارت و ارتقاء دانائي متناسب با محيط كار فعلي و آتي ايشان طراحي و اجرا شود.
 )3نظام پرداخت و جبران خدمات با هدف اثربخشي بيشتر مبتني برعملكرد ،بازنگري و در جهت تبديل شدن شاخص سرانه
پرداخت به شاخص عملكرد اقدام شود.
ج) الگوي انتخاب و به كارگيري مديران و كاركنان شايسته ،متعهد و منطبق برفرهنگ سازماني و روحيه جهادي در شركتها و
واحد اصلي بنياد ،با تصويب رئيس بنياد ابالغ شود.
د) در اجراي بند "د" ماده  17و بند  13ماده  13اساسنامه به رئيس بنياد اجازه داده ميشود ،آئيننامه اعطاي انواع وام ازجمله
عادي ،ضروري و جعاله به مديران ،مسئولين و كاركنان واحد اصلي و اعضاء هيأت مديرهها را پس از بازنگري و تصويب هيات امنا
ابالغ نمايد.
ماده  :14اهداف كمي
نرخ رشد توليد /ارائه خدمات ،فروش /درآمد ،سود و سرمايهگذاري از منابع بنياد با استفاده از منابع داخلي و خارجي براي
سرمايهگذاري در رشته فعاليتها و شركتها و هزينه فعاليت هاي اجتماعي ،فرهنگي ،فرآيندهاي ستادي و اجرائي ،مطابق جداول
پيوست ،پيشبيني ميشود و براي تحقق آن برنامههاي عملياتي با تعيين شاخص هاي سنجش و كدينگ يكسان تهيه و پس از
تاييد رئيس بنياد جهت اجرا ،ابالغ شود.
ماده  :15نظارت بر برنامه
مسئوليت حسن اجراي برنامه ،به عهده رئيس بنياد مي باشد و ضروري است هر سال هنگام تقديم برنامه و بودجه ساالنه بر اساس
برنامه ميان مدت ،گزارش پيشرفت برنامه را به هيات امنا ارائه نمايد .در اين راستا بمنظور سنجش توان ،ظرفيت و تالش جهادي
واحدها شيوه نامه مربوطه تهيه و پس از تاييد رئيس بنياد اجرا شود.
ماده  :16تصويب آييننامهها
كليه آئين نامهها و دستورالعملهاي مربوط به اجراي اين برنامه و نيز برنامههاي عملياتي و پيشنهاد تشكيل كميتهها و كارگروه ها
توسط رئيس محترم بنياد تاييد و جهت اجراء ابالغ شود.
ماده  :17تصويب برنامه
سند برنامه ميان مدت پنجم بنياد مستضعفان انقالب اسالمي شامل بيانيه چشمانداز و ماموريت ،اهداف و استراتژيهاي اصلي و نيز
 17ماده و جداول اهداف كمي پيوست آن در جلسه شماره  474مورخ  1344/12/ 31هيات امناي بنياد مستضعفان انقالب
اسالمي تصويب شد.

