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رشداقتصاديدرسايهنهضتمليبهرهوري
گزارش پنجمین دوره  دکتر نهاوندیان ، رییس جشنواره ملی بهره وری

جشنواره ملی بهره وری

عوامل مؤثر بر رشد 
بهره وری در سازمان های 

کشور شناسایی شود

بهره وری به اتخاذ 
رویکردها و ابزارهای 

خاص نیاز دارد

توسعه رویکردهای 
فناوری اطالعات
در پنجمین دوره

درصد رشد تغییرات 
شاخص های بهره وری 
در گروه های مختلف 

اقتصادی  از سال 86 تا 91

ویژهنامهسراسریپنجمینجشنوارهملیبهرهوری

   برگزاری پنجمین مسابقه ملی بهره وری را به همه تالش گران صحنه اقتصاد 
و تولید كشور تبريك عرض مي نمايم و تقارن اين مراسم را با ايام فرخنده سالروز 
آغاز امامت حضرت ولیعصر)عج(و همچنین میالد با س��عادت پیامبر اكرم )ص(، 
ب��ه فال نیك مي گی��رم. توفیق پا يمردي در برگزاری پنجمی��ن دوره متوالی اين 
جشنواره كه می تواند گامی موثر در راستای توسعه نهضت ملی بهره وری باشد، 
مس��تلزم شكر به درگاه خداوند است و موجب افتخار كشور. امیدوارم اين حركت 
ك��ه با همت و اراده ای مث��ال زدنی در حال پیگیری اس��ت، بتواند تاثیر غیرقابل 

انكاري در رشد بهره وري و اقتصادی كشور داشته باشد. 
    دولت يازدهم از ابتدای آغاز فعالیت رس��می خود می كوش��د با در پیش 
گرفت��ن راهبرد تس��هیل در برابر تحري��م، امكان فعالیت شايس��ته تر را براي 
فع��االن بخش خصوصي ايجاد كند تا آنان بتوانن��د ارتباط بین المللی خود را 
توس��عه داده و با حضور در میدان رقابتی ، زمینه شفافیت اقتصادی بیشتر در 

كش��ور را فراهم آورند. واقعیت اين اس��ت كه طي س��ال هاي اخیر و با وجود 
تش��ديد تحريم ها علیه كش��ورمان، اي��ن فعاالن اقتص��ادي بخش خصوصي 
بوده ان��د ك��ه به عنوان افس��ران اقتصاد اي��ران در غیاب تدابی��ر كالن دولت، 
توانس��ته اند بار محدوديت آفرين تحريم ها را كاهش داده، با استفاده از روابط 
مويرگي خود در سراس��ر جهان، نیازهاي كشور را تأمین نمايند. اين در حالي 
ب��ود كه فع��االن اقتصادی با وجود تالش فراوان ب��راي دور زدن تحريم ها، در 
فضاي داخلي نیز با مش��كالت فراواني مواجه بودند كه ريشه اكثريت قريب به 
اتف��اق اين مش��كالت، عدم اعتم��اد دولت و بخش خصوصي بوده اس��ت. اين 
بي اعتم��ادي باعث ش��ده ب��ود تخلف و عملكرد نادرس��ت ع��ده اي محدود و 
انگشت ش��مار ب��ه بهان��ه اي ب��راي برخوردهاي ناصحی��ح و وض��ع قوانین و 
بخش نامه ه��اي بدبینان��ه در مس��یر فعالیت تمامي فع��االن بخش خصوصي 
تبدي��ل ش��ود. از اين رو تصحی��ح و تغییر نگاه به بخش خصوص��ي و اعتماد به 

فعاالن اين بخش مي تواند مهم ترين راهكاري باش��د كه در راهبرد تسهیل در 
برابر تحريم بايد از س��وي دولت تدبیر و امید دنبال شود. در اين مسیر، اجرای 
قاطع و جامع قانون بهبود مس��تمر محیط كس��ب و كار ب��ه عنوان نقطه عطف 
م��ورد وفاق حاكمیت و بخش خصوص��ي مي تواند مبناي عمل قرار بگیرد. وجود 
همدل��ی و چنی��ن وفاقی بین دولت و بخش خصوصی، الزمه رش��د اقتصادی در 
كش��ور می باش��د و س��بب افزايش خودباوری در بین تمامی فع��االن اقتصادی 
خواهد شد. نهضت ملی بهره وری می تواند در ايجاد هم افزايی در رشد اقتصادی 
در كشور تاثیر بسزايی داشته باشد و اثربخشی نهضت ملی بهره وری با مشاركت 

فعاالن اقتصادی در كشور میسر خواهد شد.
در پاي��ان ضمن تبريك به تمامی بنگاه های اقتصادی كه در اين مراس��م مورد 
تقدير قرار می گیرند از تمامی دست اندركاران برگزاری آيین پنجمین جشنواره 

ملی بهره وری نیز سپاسگزاری می نمايم.
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بهره وری،حلقه مفقوده 
توسعه پایدار در ایران

داریوشعباسي
دير  واژه اي  به��ره وري، 
آشنا در ادبیات گفتاري و 
نوشتاري مردم ايران است. 
فقر ب��ه كارگیري اين واژه 
در محاورات،  رس��انه هاي 
و  ش��نیداري  دي��داري، 
چاپي و حتي كتب درسی 
ودانشگاهي، داللت بر چه 

چیزي دارد؟
به اعتقاد نگارنده، رد پاي كمرنگ بهره وري در جامعه 
ايراني در ادوار گذش��ته را مي توان در مواردي نظیر غلبه 
بر كمبود منابع غذايي و منابع آبي با دقت نظر و رعايت 
صرفه جويي، براي تداوم حیات و زيس��ت خود مالحظه 
ك��رد. ام��ا اين نگاه حداقلي نیز در گذر زمان و ش��ايد با 
برخ��ورداري از منابع نفتي و رويكرد دولت هاي نفتي رو 

به فراموشي رفته است.
در آغاز قرن بیست و يكم و در شرايطي كه رشد جمعیت 
جهان و آسیب پذيري محیط زيست بر اثر توسعه نامتوازن، 
لزوم رعايت هرچه بیش��تر به��ره وري در تمام فعالیت هاي 
اقتص��ادي، اجتماع��ي، فرهنگي و سیاس��ي را دو چندان 
س��اخته است، ما همچنان فرس��نگ ها از بهره وري واقعي 

دور هستیم.
بسیاري از كارآفرينان ايراني در پاسخ به عناصر مورد نیاز 
براي موفقیت بنگاه خود همواره بر به روز شدن دستگاه ها 
و ماش��ین آالت، قیمت مواد اولیه، حمايت بانك ها و دولت، 
زيرس��اخت هاي منطقه و كشور و حتي عوامل جغرافیايي 
تاكید دارند و كمتر مقوله س��رمايه انس��اني و تقويت نگاه 
بهره ورمحور توس��ط همان نیروي انس��اني را در فهرس��ت 

اولويت ها قرار مي دهند.
نتايج اين رويكرد را مي توان در آمارها به وضوح ديد، قرار گرفتن 
در رتبه 22 از میان 25 كشور منطقه در زمینه بهره وري سرمايه 

و كسب رتبه 12 در زمینه بهره وري نیروي كار.
از اين رو به نظر مي رس��د كه ما براي رس��یدن به توسعه 
و ق��رار گرفت��ن در جايگاه واقعي خود در س��طح منطقه و 
جهان، نیازمند بازنگري در برخي مباني هستیم. يكي از اين 
بنیان هاي الزم و ضروري كه در فرهنگ، ادبیات و تاكیدات 
ب��زرگان ديني ما بارها تبلوريافته، تالش براي اس��تفاده از 

حداكثر ظرفیت ها با حداقل منابع و امكانات است.
ادامهدرصفحهآخر

سرمقاله

قابلتوجهبنگاههایاقتصادیکشور

فراخوانثبتنامدرپنجمینجشنواره
ملیبهرهوریبخشارزيابیتجاربموفق

ارتقایبهرهوری

زمانبرگزاریمراسم:اولخرداد1393)روزملیبهرهوری(

مکانبرگزاریمراسم:سالناجالسسرانکشورهایاسالمی

w w w . i p c e l . i r

محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس 
جمهور و رييس جشنواره ملي بهره وري، 
وفاق كم نظير دولت و بخش خصوصي و 
تقويت نگاه بهره ور محور را الزمه تداوم 

رشد اقتصادي كشور دانست.به گفته وی، 
دولت يازدهم از ابتدای آغاز فعاليت 

رسمی خود می كوشد با در پيش گرفتن 
راهبرد تسهيل در برابر تحريم، امكان 

فعاليت شايسته تر را براي فعاالن بخش 
خصوصي ايجاد كند تا آنان بتوانند 

ارتباط بين المللی خود را توسعه داده و با 
حضور در ميدان رقابتی ، زمينه شفافيت 

اقتصادی بيشتر در كشور را فراهم آورند.
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اصوال بهره وري به معنی توانايی بكارگیري 
مقدار كمتري از مناب��ع  مصرفي  و تولید  يا  
اراي��ه خدمات  بهتر  و  بیشتر  و  ي��ا به عبارتي 
ساده تر زح�مت كمتر ، نتیجه بی�شتر م��ی 
باش��د . عل�����یرغم توجه و دقت زياد به 
موضوع ب��هره وري اكثراً در استنباط معنا و 
مفهوم درس�ت آن اشتباه مي شود . اغل��ب  
يك  براي  كمت��ر  هزينه  در  را  وري  بهره 
محصول تولید شده م��ی پندارن��د. درس��ت 
اس��ت ك��ه هزينه كمت��ر براي يك محصول 
تولید شده موض��وع مهم��ی است ، اما لزوما 
نشان دهنده بهره وری در تولید آن محصول  
نم��ی باشد ب��ه عنوان مث��ال هزينه پايین به 
جهت وجود نیروي كار ارزان در بعضي از 
 . نی�ست  آن��ان  موفقی�ت  دلی�ل  كشورها 
ب�����هره وري اينست كه با »انجام درست 
كارها « به حداكثر كارايی دس�ت يافت�ه و ب�ا 
اثر  نهايت  به   » درست  كارهاي   « انج�ام 
بخشي نائل آيی��م . به اين معنا كه بهره وری، 
مفه��وم كارايی و اثر بخشی را به طور توام در 

ب��ر می گیرد بنابراين سوء تعبیر ديگری ك��ه بهره وری را حاصل مجموع 
كارايی و اثر بخشی می دانند نمی تواند دقیق و كامل باشد.

 بهبود و ارتقاي بهره وري مستلزم كوشش و تالش برنامه ريزي شده 
همه جانبه از سوي افراد و مسئولین ذيربط اس�ت ك�ه خ�ود نیازمن�د 
بهب�ود ش�رايط ك�ار و تغیی�ر محرك�ه ه�ا و روش ه�اي انگیزشيكاركنان 
 ، بخ�شنامهه�ا  ق�وانین،   ، العملها  دستور   ، نظامها  بهبود   ،
دس�تورالعم�له�ا ، روشها و فناوري و غیره ميشود .متاسفان��ه آمار های 
منتش��ره گويای آن است كه ما در رشد به��ره وری پیشرفت چشمگیری 
نداشت��ه ايم و در واقع سهم بهره وری در رش��د اقتصادی ما نه تنها اندک 
ب��وده بلكه فاصله بسیار زيادی با اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه 
داري��م لذا فراهم سازی بستر و زي��ر ساخت های مناسب برای تشخیص ، 
تعري��ف ، طراح��ی و اج��رای طرح های بهب��ود به��ره وری در بنگاه های 
اقتص��ادی يك ضرورت جدی است كه ايج��اد نظام اندازه گیری و تحلیل 
به��ره وری يكی از اين زير ساخت ها برای حركت بهره وری محسوب می 

شود .

درادامهگزارشیازفعالیتهایپنجمین
جشنوارهارایهمیگردد:

جشنواره ملی به��ره وری همه ساله در جهت 
بهت��ر اجرايی شدن برنامه های توسعه ای كشور 
و لزوم بهره گیری از سازو كار های اجرايی برای 
تحقق چش��م انداز بیست ساله نظ��ام و اجرايی 
ش��دن اص��ل 44 قان��ون اساسی نظ��ام مقدس 
جمه��وری اسالم��ی توس��ط گ��روه پارسی��ان 
هوشمند ب��ا همكاری ات��اق بازرگانی ، صنايع و 
مع��ادن و كشاورزی اي��ران برگزار م��ی گردد. 
پنجمی��ن جشنواره ملی به��ره وری از روز يكم 
خ��رداد امسال بعد از مراسم اختتامیه چهارمین 
دوره ، آغ��از به كار نمود. همزم��ان با آغاز به كار 
اي��ن دوره ، سامان��ه ملی ان��دازه گیری شاخص 
  )www.irpmc.ir(  ه��ای به��ره وری اي��ران
نسب��ت به جمع آوری ، مطالعه ، تجزيه و تحلیل 
و ورود اطالع��ات تقضیلی شرك��ت ها به سامانه 
اق��دام نمود  كه ب��ا اندازه گیری و ت��ورم زدايی 
شاخص های مال��ی، اقتصادی و بهره وری بنگاه 
های اقتصادی بین سال ه��ای 1386 تا 1391 
هم��راه ب��ود.در اين دوره شاخص های 1300 بنگ��اه اقتصادی در قالب 34 
گ��روه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت كه از نظر تعداد بنگاه ها و همچنین 
گ��روه های مورد بررسی به ترتیب 11 و 9 درصد نسبت به سال گذشته رشد 
مشاه��ده می گرديد. در خصوص مجم��وع ارزش افزوده شركت های بخش 
صنع��ت و معدن ك��ه در اين جشنواره مورد بررسی ق��رار گرفتند ، 60درصد  
ارزش اف��زوده ك��ل بخش مربوطه را به خود اختص��اص می دهند همچنین 
شركت های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره 85درصد 
كل ارزش افزوده در اين بخش می باشد. در اين دوره از جشنواره همانند دوره 
های قبلی هر يك از بنگاه های اقتصادی در 3 بخش با يكديگر رقابت نمودند، 
در بخش اصلی شاخص های بهره وری نیروی كار و بهره وری سرمايه و بهره 
وری كل عوامل ، در بخش جانبی شاخص های فروش سرانه و درصدحاشیه 
سود خالص و در نهايت در بخش ويژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در كشور 
شاخص بهره وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت. همراه با اين فعالیت حجیم 
و دقی��ق، فرآيند فراخوان و جذب داوران جديد منج��ر به اضافه شدن 317 

داور جديد به جشنواره گرديد كه  تعداد آنها به 3317 داور رسید.

برگزاریکمیتهراهبری:
كمیت��ه راهب��ری در پنجم آذر م��اه امسال با حض��ور نمايندگانی از  
ات��اق بازرگان��ی اي��ران ، وزارت نف��ت ، وزارت نی��رو ، وزارت جه��اد 
كش��اورزی ، وزارت ام��ور اقتص��اد داراي��ی  ، وزارت راه و شهرسازی ، 
وزارت صنع��ت و مع��دن تجارت ، مركز پژوه��ش های مجلس شورای 
اسالم��ی، سازمان بهره وری انرژی ، سازمان غذا و دارو ، ستاد اجرايی 
فرم��ان امام ، سازمان ملی استاندارد اي��ران ، انجمن مشاوره مديريت 
اي��ران ، انجمن كیفیت ايران ، خانه صنعت ، معدن و تجارت و روزنامه 
دنی��ای اقتصاد  برگ��زار شد . برخی از مهم تري��ن مصوبات اين كمیته 

شامل :
1-راه ان��دازی گروه های جدي��د در مجموعه واحد های فعال در زمینه 

كشاورزی
2-راه اندازی مسابقه بهره وری استانی با اولويت استان يزد

3-استفاده از ويرايش جديد فرم مرحله دوم جشنواره 
4-رتبه بن��دی داوران جشنواره برمبنای مدل ارايه شده توسط كمیته 

علمی 
5-اراي��ه پیشنهاد شاخص های بهره وری آب به صورت ويژه در دستور 

كار كمیته علمی 

در نهاي��ت از مجم��وع 34 گروه اقتصادی م��ورد بررسی،329 بنگاه 
اقتص��ادی به عنوان شرك��ت های نامزد و از میان آن ه��ا 69 بنگاه به 
عن��وان شركت های برتر برگزيده شدند. الزم به ذكر است در بین 34 
گ��روه مورد بررسی به دلی��ل اينكه شاخص های به��ره وری انرژی 5 
گ��روه با كاهش همراه ب��ود ، با تصويب كمیته علم��ی شركت برتر در 
بخ��ش وي��ژه در اين گ��روه ها معرف��ی نشد.همچنین ب��ا تصويب اين 
كمیت��ه در گ��روه ساخ��ت قطعات خودرو نی��ز به دلی��ل نزولی بودن 
شاخ��ص های اكث��ر شركت های فعال اين صنع��ت، شركت برتری در 

اين دوره معرفی نگرديد.
در ادام��ه فعالیت های جشنواره ، مر حل��ه دوم ) بخش ارزيابی تجارب 
موف��ق ارتق��ای بهره وری( نیز بالفاصله پس از اختت��ام مسابقه ملی بهره 
وری آغاز می گردد و بنگاه اقتصادی با ارسال سه پروژه ارتقای بهره وری 
به دبیرخانه ، در روز ملی بهره وری به رقابت خواهند پرداخت . همچنین 
ب��ر اساس اطالع��ات بدست آم��ده از سامانه irpmc انتش��ار چهارمین 
سالنام��ه آمار به��ره وری كشور در بهمن ماه سال ج��اری محقق خواهد 

شد.

مهندس شکر خدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری تشریح کرد

گزارشپنجمیندورهجشنوارهملیبهرهوری
رتبهبندیگروههایجشنوارهبراساسمتوسطارزشافزوده

ف
تعداد شرکتهای نام گروهردی

هر گروه
متوسط ارزش افزوده- 

میلیارد ریال

166085گروه بانك ها، موسسات اعتباري و سایر نهادهاي مالي1

134236گروه خودروسازی2

91071گروه فلزات اساسي3

331022گروه تولیدات پتروشیمي4

22423گروه معادن5

7408گروه خدمات فنی-مهندسی خودرو6

42390گروه شرکت های سرمایه گذاري7

29359گروه فوالد 8

39319گروه ساخت قطعات خودرو9

8288گروه فرآورده هاي نفتي کك و سوخت هسته اي10

43221گروه سیمان ، آهك و گچ11

30185گروه خدمات فنی و مهندسی12

15139گروه قند و شکر13

8133گروه بیمه14

9131گروه واسطه گري هاي مالي15

11111گروه محصوالت لبنی16

799گروه تایر سازی17

1586گروه کاشي و سرامیك18

785گروه رایانه و فعالیت های وابسته19

2579گروه محصوالت شیمیایي20

1978گروه کانی غیر فلزی21

2566گروه ماشین آالت و دستگاههاي برقي22

3766گروه مواد و محصوالت دارویي23

2362گروه شرکتهای بازرگانی24

2759گروه ماشین آالت و تحهیزات25

1448گروه منسوجات و فرش بافی26

2142گروه انبوه سازي، امالك و مستغالت27

1142گروه لوازم خانگي28

833گروه محصوالت کاغذي29

1727گروه محصوالت شوینده و آرایشی و بهداشتی30

1026گروه محصوالت فلزي31

915گروه پالستیك32

288گروه صنایع غذایی33

165گروه تولیدات چسب و رنگ و رزین34

برگزيده 
پنجمين 

جشنواره ملی 
بهره وری
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 برگزیدهبخشاصلیوویژهپنجمینمسابقهملیبهرهوری


گروهبهمندرسال1331تحتعنوان))شرکتسهامیایرانخلیجکو((باسرمایهاولیه600هزارریال،تاسیسوشروعبهکارنمود.درسال
1378وباتغییراساسنامه،نامآنبهگروهبهمنتغییریافتوبهعنوانیکهلدینگ،حوزهفعالیتهایشرابهحوزههايتولیدي،بازرگانیو

سرمایهگذاریگسترشداد.
کس�بوکارمحوریگروهبهمنصنعتخودرومیباش�د؛اینشرکتدرحالحاضرخودروهایمتنوعیازجملهسواریمزدا3،وانتمزدا،
وانتکاپرا،کامیونتایسوزو،کامیونFAW،کامیونایسوزووانواعقطعاتخودروباهمکاریومشارکتشرکایمعتبرخارجیدرمجموعه

شرکتهایتابعهخود،تولیدوعرضهمینماید.
گروهبهمنبعنوانیکیازش�رکتهایپیش�رودرادامهروندروبهرش�دخودبااجرایپروژهاحداثپاالیش�گاهنفتفوقسنگینقشمبه
منظورتولیدقیروس�ایرفرآوردههاینفتیپابهعرصهصنعتنفتنهادهاس�ت.همچنیندرحوزهس�رمایهگذاریهایمالیباش�رکتدر
عرضههایاولیهسهامجدیدوخریدسهامشرکتهایبنیادینوحضورموثردرواسطهگریهایمالیباکسبسودآوریباالبهفعالیتخود

جهتبرآوردهکردنمنافعذینفعانگامبرمیدارد.
باتالشهایمجدانهمجموعهکارکنانخدومگروهبهمندرطیس�الهایاخیرمجموعهایازشایس�تگیهاوموفقیتهاکسبگردیده

است،کهاهمآنهابهشرحذیلمیباشد:
سودآوریپایداروکسبباالترینحاشیهسودخالصوبازدهدارایینسبتبهسایرخودروسازان

حضورمستمردرمیان100شرکتبرترایراندرسالهایاخیر
کسبجوایزجشنوارهملیبهرهوریورتبهاولبهرهورترینخودروسازکشوردرسال1391

حضورموفقدربازارسرمایهبهعنوانیکیازشرکتهایبرترازمنظربازدهی
انعطافپذیریباالدرتولیدانواعخودرو)سواری،کاروتجاری(درمقایسهبارقبایداخلی

ZXوFAW،همکاریباخودروسازانبرترجهانیهمچونمزدا،ایسوزو
سومینخودروسازکشورباسهم61درصدیازبازارکامیونت،23درصدیازبازارکشندهو10درصدیازبازاروانت

سطحکیفیمطلوبمحصوالت)جایگاهبرترخودروهایتولیدیدررتبهبندیکیفیخودروهایتولیدیکشور(
رهبریبازاردربخشخودروهایتجاری)کامیونت(

Euro4ارتقاءاستانداردآالیندگیخودروهایتولیدیبهسطح
کسبرتبهبرتردرحوزهخدماتپسازفروشودارابودنبیشاز160نمایندگیفروشوخدماتپسازفروش

باتوجهبهمحدودیتمنابعبهویژهمنابعمالی،رقابتشدید،تغییرذائقهمشتریانونیازبهمحصوالتمتنوعباکیفیتباالترودرعینحال
قیمتکمتر؛بهبودبهرهوريبهعنوانیکضرورتونهیکانتخابمطرحمیش�ود.لذارش�دوتوسعهاقتصاديوپایداريسازمانهامنوطبه
استمراربهرهوریدرتمامیحوزههامیباشد.ازاینروگروهبهمندرسالهایاخیراهتمامویژهایبرایارتقاوافزایشبهرهوریدرحوزههای
مختلفبهرهوریازجملهنیرويکار،سرمایه،عواملتولیدومصرفانرژيکهبهعنوانعواملتولیددربهرهوريمحسوبمیگردندداشته
است؛کهنتایجحاصلههمچونکسبجوایزجشنوارهملیبهرهوری،جوایزمدلتعالیسازمانیوتعالیمنابعانسانیوکسبسودپایداردر
جهتمنافعذیفنعانعلیرغموجودمحدودیتهایبینالمللیحاکمبرفضایصنعتخودرو،مویداینامرمیباشد.گروهبهمنبااعتقادبر
اینکهبهرهوریفرآیندیاستپویا،تدریجیوبلندمدتکهمیتواندنتایجیهمچونکاهشهزینههاوافزایشسودآوریرابههمراهداشته
باش�د،بادرپیشگرفتنبرنامههاییهمچونعمقبخش�یس�اختداخلمحصوالت،بهرهگیریبهرهورازنیرویانس�انیموجود،آموزش
مستمرپرسنلبعنوانمهمترینوارزشمندترینسرمایهسازمانی،کنترلوکاهشضایعاتتولیدی،مدیریتهزینهها،تشکیلکمیتههای
تخصصیمختلفمانندکمیتههایهزینهکیفیت،منابعانسانی،طرحوبرنامه،توسعهمحصول،انرژی،نگهداریوتعمیرات،بررسیطرحهاو
پروژهها،س�اختاروتحولس�ازمانی،ش�ورایراهبردیهمراهباارزیابیعملکردمستمرش�اخصهایبهرهوریوانجاماقداماتاصالحیبه
موفقیتچش�مگیرینایلگردیدهاس�ت؛کهحضوردرپنجمینجشنوارهملیبهرهوریدربخشخودرووکسببرتریدراکثرشاخصهای
به�رهوریازجملهبهرهورینیرویکار)رقابتپذیریهزینهنیرویکار(،بهرهوریس�رمایه،به�رهوریکلعواملبهعنوانارکانبهرهوری،

نسبتبهسایرشرکتهایخودروسازبیانگراینامرمیباشد.

گروه بهمن
)سهامی عام(

کیوانمنتظری،مديرITگروهپارسیانهوشمند

توسعه رویکردهای فناوری 
اطالعات  در پنجمین دوره

با توجه به اين نكته كه 
اطالع��ات، شريان اصلی 
جشن��واره ملی بهره وری 
اس��ت و نی��ز ب��ا توجه به 
اينكه تعداد شركت هايی 
كه اطالعات آنها در پايگاه 
داده سامانه مل��ی اندازه 
شاخص ه��ای  گی��ری 
به��ره وری ذخیره شده در 
افزاي��ش  گذشت��ه  ادوار 

چشم گیری داشت��ه، لزوم بررسی مجدد موت��ور محاسباتی سامانه 
يك��ی از مهم ترين دغدغه های تیم IT پی��ش از برگزاری پنجمین 
دوره جشنواره بوده است. يادآوری می شود كه در گذشته اطالعات 
به صورت ماهانه به پايگاه داده اضافه می شد و لذا موتور محاسباتی 
سامان��ه در دوره های مشخص اق��دام به محاسب��ه شاخص ها و 
میانگین ه��ای پايگ��اه داده می نم��ود. ام��ا در پنجمین دوره، 
ب��ازه زمان��ی ورود اطالعات با توج��ه به حج��م شركت ها، به 
ص��ورت روزانه بوده است ك��ه باعث تشكیل ص��ف محاسباتی 
در سیست��م ش��د. از طرف��ی، محاسب��ات لحظ��ه ای نیازمند 
سروره��ای قوی تری است كه با توجه ب��ه تحريم های فعلی امكان 
پذي��ر نیست. بنا بر اين داليل، تیم IT ب��ا بررسی مجدد و طراحی 
منطق جديد محاسبات��ی و استفاده از آخرين دانش برنامه نويسی 
روز دنی��ا اقدام به ايجاد سیستم تحلیلگ��ر هوشمند نسخه چهار با 

قابلیت های زير نمود:
1- محاسبه لحظه ای داده ها با امكان ذخیره شاخص محاسبه شده 
)اين منط��ق به صورت هوشمند با توجه به معیارهای تعريف شده در 
آن تشخی��ص می دهد كه آيا تغیی��ر در اطالعات پايگاه بر روی نتیجه 
محاسب��ه تاثیر دارد ي��ا خیر كه در صورت مثبت ب��ودن محاسبه، آن 

شاخص خاص يا میانگین، آن را از ابتدا انجام می دهد.(
2- امكان مقايسه شاخص ه��ا، داده ها، میانگین ها و همه اطالعات 
محاسبه شده در سیستم برای شركت ها و گروه های موجود در سامانه 

با يكديگر
3- امكان محاسبه شاخص نسبت به بهترين صنعت  

4- امكان تبديل به ساير ارزها
5- امكان مقايسه چندين شاخص/ داده در يك نمودار

6- امك��ان مقايسه شاخص های همنام ب��رای گروه های مختلف با 
فرم��ول متفاوت)مانن��د محاسبه شاخ��ص ارزش اف��زوده در بخش 

بانكداری و صنعت و معدن(
7- امكان خريد اطالعات به صورت آنالين

8- و ده ها مورد ديگر
نكته حائز اهمیت اين است كه در اين نسخه جديد مانند نسخه های 
گذشت��ه تمامی حق��وق كپی رايت كامال رعايت ش��ده و اين سیستم 

می تواند به ساير كشورهای جهان بدون مشكل ارائه گردد.

دکترفروزانفرد،دبیرکمیتهعلمیجشنواره:

بهره وری به اتخاذ رویکردها و ابزارهای خاص نیاز دارد
بهب��ود بهره وری به عنوان يك��ی از محورهای توسعه اقتصادی كشور تلقی می شود. 
براس��اس برنامه های توسعه ايران، حداقل  31 درصد از افزايش تولید ناخالص داخلی 
كش��ور بايد از محل ارتق��ای بهره وری تامین گردد. بايد توجه داشت بهبود بهره وری و 
مديري��ت آن امری است كه به صورت تصادفی و ب��دون برنامه ريزی اتفاق نمی افتد و 
نی��از به توجهات ويژه و اتخاذ رويكردها و ابزارهای خ��اص دارد. بنابراين برای محقق 
شدن اين هدف تمامی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می بايست برنامه های خود را 
جهت ارتقای به��ره وری تدوين نمايند. اندازه گیری و ارزياب��ی بهره وری سازمان ها و 
بنگاه ه��ای اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررس��ی نتايج حاصل از آنها در يك دوره 
معی��ن، فرايندی مهم و راهب��ردی در اين جهت محسوب می ش��ود كه ضمن تعیین 
جايگ��اه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهی در امر بهب��ود مستمر و افزايش كارايی و 
اثربخش��ی و در نهاي��ت افزايش به��ره وری سازمان ها خواهد داش��ت. جشنواره ملی 
به��ره وری نیز همه ساله بست��ری را جهت تعیین جايگاه بنگ��اه اقتصادی در صنعت 
مربوط��ه و اندازه گیری و ارزيابی به��ره وری فراهم می سازد و با گرامیداشت فعاالن در 
اي��ن حوزه اقدام به يادآوری واژه پر معنای بهره وری برای تمامی فعاالن در حوزه های 
مختل��ف صنعت، می نمايد. اي��ن جشنواره هر سال در دو بخش برگزار می گردد كه در 

بخ��ش مسابقه ملی بهره وری ب��ا بسترسازی فضايی برای مقايس��ه شركت ها، امكان 
رقاب��ت بین تمامی بنگاه های اقتصادی فراهم می شود . بخش ارزيابی تجربیات موفق 
ارتق��ای به��ره وری نیز كه در اول خرداد م��اه، همزمان با روز ملی به��ره وری، برگزار 

می گ��ردد، فرصتی برای يادآوری اين انگیزه مهم در توسعه اقتصادی را فراهم می كند 
ك��ه با شنیدن تجربیات موفق سازمان ها، در راستای بهبود بهره وری، عملكردشان به 

شكل قابل فهم ديده و شنیده  شود.
ي��ادآوری می كنیم، جشنواره ملی بهره وری با توجه به برگزاری متفاوت آن از ساير 
سمیناره��ا، كنفرانس ه��ا و همايش ه��ای به��ره وری. طی ساله��ای گذشته حركت 
به��ره وری را در كشور تسريع ساخته و دستاوردهايی را در كشور حاصل نموده است. 
ايج��اد سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری و امكان استفاده از قابلیت های 
مقايسه ای موثر برای صاحبان بنگاه های اقتصادی، محاسبه انبوه و ارزان شاخص های 
به��ره وری بیش از 1300 سازم��ان جهت تسريع در ورود به فاز تجزيه و تحلیل، ايجاد 
فرص��ت بهینه كاوی در زمینه شاخص ه��ای مالی، اقتصادی و بهره وری و تجارب برتر 
اراي��ه شده برای ساي��ر شركت ها، رتبه بن��دی 400 شركت برت��ر در سرفصل ارزش 
اف��زوده، انتشار كتاب الكترونیكی مستندات تجربیات برتر در زمینه ارتقای بهره وری 
و شاخص ه��ای به��ره وری در س��ال91 و فرهنگ سازی و آم��وزش مفاهیم كاربردی 
به��ره وری با ايجاد شبكه داوران جشنواره و عضويت  3300 متخصص در آن از جمله 

اين دستاوردهاست.

دکترمحمدی،ريیسکمیتهراهبریجشنواره:

عوامل مؤثر بر رشد بهره وری در سازمان های کشور شناسایی شود
توج��ه به بهره وری در يك جامعه بسیار اهمیت دارد  و مستلزم شرايط خاصی است  
ك��ه از جمله آن ه��ا می توان به رقابت، سطح فرهنگ جامع��ه و كیفیت مديريت نظام 
اقتص��ادی اشاره ك��رد. متأسفانه در كشور ما، شرايط حاكم ب��ر محیط فعالیت و بازار، 
ط��ی سالیان دراز برای بخش عمده ای از سازمان ه��ا و بنگاه ها به صورت انحصاری يا 
شب��ه انحص��اری بوده و تنه��ا در سال های اخیر اي��ن شرايط قدری متع��ادل شده و 
سازمان ه��ا احساس رقابت می نمايند. هر اندازه اي��ن حس قوی تر و مبتنی بر شرايط 
واقع��ی رقابت باشد، بی تردي��د مؤلفه های بهره وری شامل كاراي��ی و اثر بخشی برای 
افزاي��ش توان رقابت پذيری بیشت��ر مورد توجه قرار می گیرن��د و سازمان ها به دنبال 
ايج��اد و توسعه حركت بهره وری خواهند بود. از نظ��ر فرهنگی نیز برخی از ارزش ها، 
باوره��ا و هنجاره��ای حاكم بر جامع��ه، در تقابل با مفهوم و رويك��رد بهره وری است، 
مانند بی تفاوتی در استفاده صحیح از منابع، بها ندادن به كیفیت انجام وظايف محوله 

و ضعف نتیجه گرايی در انجام فعالیت ها.
ب��ر اساس آخرين گزارش های سازمان بهره وری آسیايی، كشور ما در سال 2010 از 
نظ��ر بهره وری انسانی در جايگاه ششم در می��ان 22 كشور عضو قرار گرفته است. اگر 
بخواهی��م اين رون��د را مورد توجه قرار دهیم، كشور اي��ران در سال 1970 در جايگاه 
اول، در س��ال 1990 در جايگ��اه پنجم، در سال 2000 در جايگاه ششم و سال 2010 

نی��ز در جايگاه ششم قرار گرفته است. ول��ی از نظر نرخ رشد بهره وری نیروی كار طی 
سال های 2010-2000 در جايگاه نهم قرار گرفته ايم.

از نظ��ر رشد بهره وری عامل كل)TFP( نی��ز طی سال های 2010-1970 در بین 
16 كش��ور مقايسه شده عضو سازم��ان بهره وری آسیايی، ايران جايگاه چهاردهم را  با 

ع��دد 4/ 0 درصد رشد متوسط ساالنه به خود اختص��اص داده كه در اين میان كشور 
چین با عدد 3/2  درصد جايگاه اول را از آن خود ساخته است.

بنابراي��ن با توجه به آمار منتشر شده در س��ال 2010 توجه به رشد بهره وری در كشور 
امری ضروری است و در اين رابطه بايد عوامل مؤثر بر رشد بهره وری در سازمان های كشور 
شناسايی شود. عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی از جمله اين عوامل است، لذا 
بخش��ی از موانع رشد بهره وری به محیط بیرونی و شرايط حاكم بر جامعه در سطح ملی و 
در سطح بین المللی مربوط می شود و بخشی از موانع رشد نیز به قابلیت ها و توانمندی های 
درون سازمان بر می گردد كه مهم ترين آن ها ضعف توان مديريت علمی و نوين در سازمان 

ها است كه نیازمند پژوهش مستمر است.
در همی��ن راستا جشنواره مل��ی بهره وری يك تمايز در حركت بهره وری كشور  و از 
جمله عوامل موثر افزايش بهره وری طی سال های گذشته محسوب می شود. هر چند 
در كشور به برگزاری سمیناره��ا، كنگره ها و كنفرانس های متعدد برای بسترسازی و 
توسع��ه آگاهی علمی جامعه در مسیر حركت به��ره وری نیاز داريم، اما جشنواره ملی 
به��ره وری به دلیل نح��وه برگزاری متمايز، بیشتر از ساير م��وارد، انگیزه های رقابت و 
سع��ی و تالش بیشتر برای به��ره وری افزون تر را ايجاد می كند و از اين جهت می تواند 

به عنوان تداعی كننده نوعی پويايی و حركت رو به توسعه در جامعه باشد.

پنجمي�ن  در  زنج�ان  روی  س�ازان  خال�ص   ش�ركت 
 جش�نواره ملی بهره وری در بين 1300 بنگاه اقتصادی
 ب�ه عن�وان برگزيده مفتخ�ر  به دريافت لوح تقديرش�د.

 بزرگترین تولیدکننده شمش روي در خاورمیانه با ظرفیت تولید سالیانه 35 هزار تن
 صادر کننده نمونه کشوري و استاني از سال 1387 تا کنون

 واحد صنایع معدني نمونه کشوري و استاني از سال 1388 تاکنون
 واحد مراکز تحقیق و توسعه نمونه استاني در سال 1392
 واحد کیفي نمونه استاني و کشوري از سال 1389 تاکنون

 رکورد دار احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچك در کش��ور از لحاظ مدت زمان راه 
اندازي )75 روز کاري(

 آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران
 دریافت لوح زرین بقراط در سال 1392

 دریافت لوح تقدیر در چهارمین جشنواره ملي بهره وري

 دریافت کارت زرین از اتاق بازگاني و صنایع و معادن ایران
 عضو انجمن بین المللي روي

 عضو انجمن توسعه سرب و روي هندوستان
 عضو انجمن گالوانیزه کاران ترکیه

 عضو انجمن صنایع و معادن سرب و روي ایران
 عضو انجمن مراکز تحقیق و توسعه ایران

 عضو انجمن آزمایشگاههاي اداره استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران
ISO9001 - ISO14001 : داراي استانداردهاي مختلف از جمله 

OHSAS18001 - ISO50001
ISO17025  در حال اخذ 

Info@zzkico.co
Tel:)0241( 2383401- 5               Fax:)0241( 2383400

صنايعخالصسازانرویزنجان
w w w . z z k i c o . c o m
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نامزدهايپنجمینمسابقهملیبهرهوری
بخششرکتعنوانگروهردیف

اصلی و جانبیشهرسازی و خانه سازی باغ میشهشرکتانبوه سازی، امالك و مستغالت1
اصلی و جانبیعمران و توسعه شا هدشرکتانبوه سازی، امالك و مستغالت2
اصلی و جانبیسرمایه گذاری مسکن شمال شرقشرکتانبوه سازی، امالك و مستغالت3
اصلی و جانبیگروه سرمایه گذاری مسکنشرکتانبوه سازی، امالك و مستغالت4
اصلی و جانبیآ س پشرکتانبوه سازی، امالك و مستغالت5
اصلی و جانبیعمران و توسعه فارسشرکتانبوه سازی، امالك و مستغالت6
جانبیپارس مسکن خزرشرکتانبوه سازی، امالك و مستغالت7
اصلی و جانبیسامان بارزشرکتبازرگانی8
اصلی و جانبیپرسالشرکتبازرگانی9

اصلی و جانبیتجارت گستران خوارزمیشرکتبازرگانی10
اصلی و جانبیبازرگانی ایران ترانسفوشرکتبازرگانی11
اصلیتوسعه و تجارت بین المللی صباشرکتبازرگانی12
اصلیصادراتی پرسوئیسشرکتبازرگانی13
جانبیمهر اسپند پویاشرکتبازرگانی14
جانبیبازرگانی پتروشیمیشرکتبازرگانی15
جانبیپارس بازرگانانشرکتبازرگانی16

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 17
اصلی و جانبیپارسیانبانكنهادهای مالی

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 18
اصلی و جانبیاقتصاد نوینبانكنهادهای مالی

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 19
اصلی و جانبیملتبانكنهادهای مالی

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 20
اصلیتجارتبانكنهادهای مالی

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 21
اصلیانصاربانكنهادهای مالی

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 22
اصلی و جانبیسینابانكنهادهای مالی

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 23
اصلیسرمایهبانكنهادهای مالی

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 24
اصلی و جانبیکارآفرینبانكنهادهای مالی

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 25
جانبیدیبانكنهادهای مالی

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 26
اصلی و جانبیگردشگریبانكنهادهای مالی

بانك ها، موسسات اعتباری و سایر 27
جانبیحکمت ایرانیانبانكنهادهای مالی

اصلی و جانبیبیمه پارسیانشرکتبیمه28
اصلی و جانبیبیمه پاسارگادشرکتبیمه29
اصلی و جانبیبیمه آسیاشرکتبیمه30
جانبیبیمه دیشرکتبیمه31
اصلیبیمه داناشرکتبیمه32
جانبیبیمه البرزشرکتبیمه33
اصلی و جانبی و ویژهیزد بسپارشرکتپالستیك34
اصلی و جانبی و ویژهتولیدی و صنعتی درخشان تهرانشرکتپالستیك35
اصلی و جانبی و ویژهصنایع الستیك سهندشرکتپالستیك36
اصلیتولیدی پالستیك شاهینشرکتپالستیك37
اصلی و جانبی و ویژهالستیك بارزشرکتتایر سازی38
اصلی و جانبی و ویژهکویر تایرشرکتتایر سازی39
اصلی و جانبی و ویژهایران یاساشرکتتایر سازی40
اصلی و جانبی و ویژهتولیدی ایران تایرشرکتتایر سازی41
جانبیمجتمع صنایع الستیك یزدشرکتتایر سازی42
اصلی و جانبی و ویژهپتروشیمی اصفهانشرکتتولیدات پتروشیمی43
اصلی و جانبیپتروشیمی فن آورانشرکتتولیدات پتروشیمی44
اصلی و جانبی و ویژهپتروشیمی خاركشرکتتولیدات پتروشیمی45
اصلی و جانبی و ویژهپتروشیمی زاگرسشرکتتولیدات پتروشیمی46
اصلی و جانبی و ویژهپتروشیمی مارونشرکتتولیدات پتروشیمی47
اصلی و جانبیپتروشیمی پردیسشرکتتولیدات پتروشیمی48
اصلی و جانبیپتروشیمی پارسشرکتتولیدات پتروشیمی49
اصلی و جانبیپتروشیمی جمشرکتتولیدات پتروشیمی50
اصلی و جانبیپتروشیمی اللهشرکتتولیدات پتروشیمی51
اصلیپتروشیمی فارابیشرکتتولیدات پتروشیمی52
اصلیپتروشیمی شیرازشرکتتولیدات پتروشیمی53
اصلیپتروشیمی شازندشرکتتولیدات پتروشیمی54
جانبیصنایع پتروشیمی کرمانشاهشرکتتولیدات پتروشیمی55
جانبیپتروشیمی امیر کبیرشرکتتولیدات پتروشیمی56
جانبیپتروشیمی برزویهشرکتتولیدات پتروشیمی57
جانبیپتروشیمی بوعلیشرکتتولیدات پتروشیمی58
اصلی و جانبیکیسونشرکتخدمات فنی و مهندسی59
اصلی و جانبیحفاری شمالشرکتخدمات فنی و مهندسی60
اصلی و جانبیمعدنکاری اولنگشرکتخدمات فنی و مهندسی61

خدمات مهندسی ساختمان شرکتخدمات فنی و مهندسی62
اصلیتاسیسات راه آهن )باالست(

اصلی و جانبیمهندسی و نصب فیرمکو پارسشرکتخدمات فنی و مهندسی63
اصلی و جانبیخدماتی تجهیزات سنگین همگامشرکتخدمات فنی و مهندسی64
اصلی و جانبیصنایع آذرآبشرکتخدمات فنی و مهندسی65
اصلیفرابشرکتخدمات فنی و مهندسی66
اصلی و جانبیجنرال مکانیكشرکتخدمات فنی و مهندسی67
جانبیخدمات حفاری صنایع نفتشرکتخدمات فنی و مهندسی68

بخششرکتعنوانگروهردیف

مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی شرکتخدمات فنی و مهندسی69
جانبیالبرز توربین

جانبیتحقیق و توسعه صنعت سیمانشرکتخدمات فنی و مهندسی70
اصلی و جانبیایساکوشرکتخدمات فنی و مهندسی خودرو71
اصلی و جانبیمهندسی و مشاور سازه گستر سایپاشرکتخدمات فنی و مهندسی خودرو72
اصلی و جانبیامداد خودرو ایرانشرکتخدمات فنی و مهندسی خودرو73
اصلی و جانبیمزدا یدكشرکتخدمات فنی و مهندسی خودرو74
اصلی، جانبی و ویژهبهمن دیزلشرکتخودروسازی75
اصلی، جانبی و ویژهگروه بهمنشرکتخودروسازی76
اصلی، جانبی و ویژهایران خودروشرکتخودروسازی77
اصلی و جانبیزامیادشرکتخودروسازی78
جانبیسایپا کاشانشرکتخودروسازی79
جانبیایران خودرو تبریزشرکتخودروسازی80
جانبیپارس خودروشرکتخودروسازی81
اصلی و جانبیتجارت الکترونیك پارسیانشرکترایانه82
اصلی و جانبیکارت اعتباری ایران کیششرکترایانه83
اصلی و جانبیداده پردازی ایرانشرکترایانه84
اصلیتینا سامانهشرکترایانه85
اصلی ایران ارقامشرکترایانه86
اصلی و جانبیانتقال داده های آسیا تكشرکترایانه87
اصلی و جانبی و ویژهشیمیایی پارس پا مچالشرکترنگ و رزین و چسب88
اصلی و ویژهصنایع رنگ و رزین طیف سایپاشرکترنگ و رزین و چسب89
اصلی و جانبیرزیتانشرکترنگ و رزین و چسب90
اصلی و جانبیصنایع شیمیایی سیناشرکترنگ و رزین و چسب91
جانبی و ویژهصنایع شیمیایی  رنگینشرکترنگ و رزین و چسب92
اصلی و جانبیمگا موتورشرکتساخت قطعات خودرو93
اصلی و جانبیرادیاتور ایرانشرکتساخت قطعات خودرو94
اصلیکارخانجات کمك فنر ایندامین سایپاشرکتساخت قطعات خودرو95
اصلی و جانبیفنرسازی خاورشرکتساخت قطعات خودرو96
اصلی و جانبیسازه پویششرکتساخت قطعات خودرو97
اصلیکالچ سازی شایان صنعتشرکتساخت قطعات خودرو98
اصلی و جانبیایرکاپارت صنعتشرکتساخت قطعات خودرو99

اصلیصنعتی نیرومحرکهشرکتساخت قطعات خودرو100
اصلی و جانبیتولید محور خودروشرکتساخت قطعات خودرو101
اصلیماشین سازی فراگیر سپنتاشرکتساخت قطعات خودرو102
اصلیچرخشگرشرکتساخت قطعات خودرو103
جانبیالکتریك خودرو شرقشرکتساخت قطعات خودرو104
اصلی و جانبیموتورسازان تراکتورسازی ایرانشرکتساخت قطعات خودرو105
اصلیکابل خودرو سبزوارشرکتساخت قطعات خودرو106
جانبیایران دوچرخشرکتساخت قطعات خودرو107
جانبیمهندسی نصیر ماشینشرکتساخت قطعات خودرو108
جانبیاگزوز خودرو خراسانشرکتساخت قطعات خودرو109
جانبیرینگ سازی مشهدشرکتساخت قطعات خودرو110
اصلی و جانبیمدیریت سرمایه گذاری امیدشرکتسرمایه گذاری111
اصلی و جانبیسرمایه گذاری پارس آریانشرکتسرمایه گذاری112

سرمایه گذاری توسعه معادن شرکتسرمایه گذاری113
اصلی و جانبیو فلزات

اصلی و جانبیسرمایه گذاری توسعه ملیشرکتسرمایه گذاری114
اصلی و جانبیسرمایه گذاری ایرانیان اطلسشرکتسرمایه گذاری115
اصلی و جانبیصنایع برق و انرژی صباشرکتسرمایه گذاری116
اصلی و جانبیسرمایه گذاری سپهشرکتسرمایه گذاری117
اصلیسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایرانشرکتسرمایه گذاری118

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شرکتسرمایه گذاری119
اصلیکشوری

اصلیسرمایه گذاری صنعت و معدنشرکتسرمایه گذاری120
اصلیسرمایه گذاری آوینشرکتسرمایه گذاری121

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شرکتسرمایه گذاری122
اصلی و جانبیکارکنان بانك ها

گسترش سرمایه گذاری شرکتسرمایه گذاری123
جانبیایران خودرو

جانبیسرمایه گذاری ملی ایرانشرکتسرمایه گذاری124
جانبیسرمایه گذاری بهمنشرکتسرمایه گذاری125
اصلیسیمان هرمزگانشرکتسیمان، آهك و  گچ126
اصلی و جانبیسیمان ارومیهشرکتسیمان، آهك و گچ127
اصلی و جانبیفراورده سیمان شرقشرکتسیمان، آهك و گچ128
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اصلی و جانبیسیمان مازندرانشرکتسیمان، آهك و گچ129
اصلیسیمان شا هرودشرکتسیمان، آهك و گچ130
اصلیسیمان شمالشرکتسیمان، آهك و گچ131
اصلی و جانبیسیمان صوفیانشرکتسیمان، آهك و گچ132
اصلی و جانبیسیمان خوزستانشرکتسیمان، آهك و گچ133
اصلیسیمان فیروزکوهشرکتسیمان، آهك و گچ134
اصلیسیمان المردشرکتسیمان، آهك و گچ135
اصلی و جانبیسیمان بهبهانشرکتسیمان، آهك و گچ136
اصلی و جانبیسیمان  بجنوردشرکتسیمان، آهك و گچ137
اصلی و جانبیسیمان هگمتانشرکتسیمان، آهك و گچ138
اصلی و جانبیسیمان تهرانشرکتسیمان، آهك و گچ139
اصلی و جانبیسیمان اصفهانشرکتسیمان، آهك و گچ140
اصلیسیمان فارسشرکتسیمان، آهك و گچ141
اصلیسیمان ارد بیل و آهك آذر شهرشرکتسیمان، آهك و گچ142
اصلی و جانبیسیمان قائنشرکتسیمان، آهك و گچ143
اصلی و جانبیسیمان کارونشرکتسیمان، آهك و گچ144
اصلی و جانبیسیمان کرمانشرکتسیمان، آهك و گچ145
اصلی و جانبیسیمان سفید نی ریزشرکتسیمان، آهك و گچ146
اصلیسیمان فارس نوشرکتسیمان، آهك و گچ147
جانبیسیمان دشتستانشرکتسیمان، آهك و گچ148
جانبیسیمان غربشرکتسیمان، آهك و گچ149
جانبیایران  گچشرکتسیمان، آهك و گچ150
جانبیسیمان دارابشرکتسیمان، آهك و گچ151
جانبیگچ  ماشینی فارسشرکتسیمان، آهك و گچ152
جانبیسیمان ممتازان کرمانشرکتسیمان، آهك و گچ153
اصلی، جانبی و ویژهمروارید هامونشرکتشوینده و آرایشی بهداشتی154
اصلی، جانبی و ویژهبین المللی محصوالت پارسشرکتشوینده و آرایشی بهداشتی155
اصلی و جانبیصنایع بهداشتی سایناشرکتشوینده و آرایشی بهداشتی156
اصلی و جانبیگلتاششرکتشوینده و آرایشی بهداشتی157
اصلی، جانبی و ویژهمحصوالت شیمیایی بهدادشرکتشوینده و آرایشی بهداشتی158
اصلی و جانبیهنکل پاکوششرکتشوینده و آرایشی بهداشتی159
اصلی و جانبیپاکسانشرکتشوینده و آرایشی بهداشتی160
اصلی، جانبی و ویژهدنیای آرایششرکتشوینده و آرایشی بهداشتی161
اصلی و جانبینوش مازندرانشرکتصنایع غذایی162
اصلی و جانبیگروه تولیدی مهرامشرکتصنایع غذایی163
اصلی و جانبیبهنوش ایرانشرکتصنایع غذایی164
اصلیصنایع غذایی ماناشرکتصنایع غذایی165
اصلی و جانبیگلوکزانشرکتصنایع غذایی166
اصلیکشت و صنعت پیاذرشرکتصنایع غذایی167
اصلی و جانبیخوراك دام پارسشرکتصنایع غذایی168
جانبیتولیدی تك ماکارونشرکتصنایع غذایی169
جانبیصنعتی مینو خرم درهشرکتصنایع غذایی170
جانبیزمزم تهرانشرکتصنایع غذایی171
اصلی و جانبیپاالیشگاه نفت اصفهانشرکتفراورده های نفتی، کك و سوخت هسته ای172
اصلی و جانبی و ویژهنفت ایرانولشرکتفراورده های نفتی، کك و سوخت هسته ای173
اصلی و جانبی و ویژهنفت سپاهانشرکتفراورده های نفتی، کك و سوخت هسته ای174
اصلی و جانبی و ویژهنفت بهرانشرکتفراورده های نفتی، کك و سوخت هسته ای175
جانبیپاالیش نفت تهرانشرکتفراورده های نفتی، کك و سوخت هسته ای176
جانبیپاالیشگاه نفت تبریزشرکتفراورده های نفتی، کك و سوخت هسته ای177
ویژهنفت پارسشرکتفراورده های نفتی، کك و سوخت هسته ای178
اصلی و جانبیذوب روی اصفهانشرکتفلزات اساسی179
اصلی، جانبی و ویژهملی صنایع مس ایرانشرکتفلزات اساسی180

گروه کارخانه های تولیدی نورد شرکتفلزات اساسی181
اصلی و جانبیآلومینیوم

اصلی، جانبی و ویژهصنایع خالص سازان روی زنجانشرکتفلزات اساسی182
ویژهصنایع مس شهید با هنرشرکتفلزات اساسی183
جانبیآلومتكشرکتفلزات اساسی184
اصلی، جانبی و ویژهنوین آلیاژ سمنانشرکتفوالد185
اصلی، جانبی و ویژهساخته های فلزی اصفهانشرکتفوالد186
اصلی و جانبیمجتمع فوالد خراسانشرکتفوالد187
اصلی و جانبیصنایع فوالد آلیاژی یزدشرکتفوالد188
اصلی و جانبیصنایع هفت الماسشرکتفوالد189
اصلی، جانبی و ویژهلوله و پروفیل سپنتا تهرانشرکتفوالد190
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اصلی و جانبیکارخانجات نورد لوله یارانشرکتفوالد191
اصلیمیراب پروفیلشرکتفوالد192
اصلیفوالد کاویانشرکتفوالد193
اصلیراهبران فوالد اصفهانشرکتفوالد194
اصلی و جانبیفوالد آلیاژی ایرانشرکتفوالد195
اصلی، جانبی و ویژهگروه صنعتی سپاهانشرکتفوالد196
اصلی و جانبیفوالد خوزستانشرکتفوالد197
اصلی و جانبیفوالد مبارکه اصفهانشرکتفوالد198
اصلی و جانبیصنایع فوالد آلیاژی یزدشرکتفوالد199
جانبیصنایع فرو آلیاژ ایرانشرکتفوالد200
جانبینورد و تولید قطعات فوالدیشرکتفوالد201
جانبیفوالد امیر کبیر خزرشرکتفوالد202
اصلی و جانبیقند اصفهانشرکتقند و شکر203

فراورده های غذایی و قند شرکتقند و شکر204
اصلی و جانبیپیرانشهر

اصلی و جانبیقند هکمتانشرکتقند و شکر205
اصلی، جانبی و ویژهقند لرستانشرکتقند و شکر206
اصلی و جانبیقند قزوینشرکتقند و شکر207
اصلی و ویژهقند شیروان قوچان و بجنوردشرکتقند و شکر208
اصلی، جانبی و ویژهقند مرودشتشرکتقند و شکر209

فراورده های غذایی و قند شرکتقند و شکر210
اصلی و ویژهتربت جام

اصلیقند ثابت خراسانشرکتقند و شکر211
جانبیشکر شاهرودشرکتقند و شکر212
جانبیسهامی عام شهد - قند خویشرکتقند و شکر213
اصلی و جانبیکاشی و سرامیك سیناشرکتکاشی و سرامیك214
اصلی و جانبیکاشی پارسشرکتکاشی و سرامیك215
اصلی و جانبیکارخانجات کاشی و سرامیك حافظشرکتکاشی و سرامیك216
اصلی و جانبیکاشی و سرامیك سعدیشرکتکاشی و سرامیك217
اصلیتولیدی گرانیت بهسرامشرکتکاشی و سرامیك218
اصلی و جانبیکارخانه چینی ایرانشرکتکاشی و سرامیك219
اصلیپارس سرامشرکتکاشی و سرامیك220
اصلیکاشی بیستونشرکتکاشی و سرامیك221
اصلی و جانبیصنایع کاشی و سرامیك الوندشرکتکاشی و سرامیك222
اصلی، جانبی و ویژهسرامیك های صنعتی اردکانشرکتکانی های غیر فلزی223
اصلی و جانبیتولیدی شیشه دارویی رازیشرکتکانی های غیر فلزی224
اصلی، جانبی و ویژهفراورده های نسوز ایرانشرکتکانی های غیر فلزی225
اصلی و جانبیخاك چینی ایرانشرکتکانی های غیر فلزی226
اصلی و جانبیشیشه همدانشرکتکانی های غیر فلزی227
اصلی، جانبی و ویژهورزیرانشرکتکانی های غیر فلزی228
اصلی و جانبیایتالرانشرکتکانی های غیر فلزی229
اصلی و جانبیپشم شیشه ایرانشرکتکانی های غیر فلزی230
اصلی و جانبی و ویژهگروه صنعتی بوتانشرکتلوازم خانگی231
اصلی و جانبی و ویژهکارخا نجات آبسالشرکتلوازم خانگی232
اصلی و جانبی و ویژهپارس خزرشرکتلوازم خانگی233
اصلی و جانبیتولیدی و صنعتی نیك کاالشرکتلوازم خانگی234
اصلی و جانبیصنایع پمپ سازی ایرانشرکتماشین آالت و تجهیزات235
اصلی، جانبی و ویژهتراکتورسازی کردستانشرکتماشین آالت و تجهیزات236
اصلی و جانبیتراکتورسازی ایرانشرکتماشین آالت و تجهیزات237
اصلی و جانبیمهندسی و ساخت بویلر مپناشرکتماشین آالت و تجهیزات238
اصلی، جانبی و ویژهصنایع سرما آفرینشرکتماشین آالت و تجهیزات239
اصلی و جانبیماشین سازی اراكشرکتماشین آالت و تجهیزات240
اصلی، جانبی و ویژهرهشاد سپاهانشرکتماشین آالت و تجهیزات241
اصلیساخت و نصب صنعتی البرزشرکتماشین آالت و تجهیزات242
اصلیصنایع پمپ سازی نوید سهندشرکتماشین آالت و تجهیزات243
جانبیپمپ سازی پرشیاشرکتماشین آالت و تجهیزات244
ویژهصنایع تولیدی اشتاد ایرانشرکتماشین آالت و تجهیزات245
اصلی، جانبی و ویژهالمپ پارس شهابشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی246
اصلی و جانبیکابل البرزشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی247
اصلی، جانبی و ویژهنیرو ترانسشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی248
اصلی و جانبیایران ترانسفوشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی249
اصلی، جانبی و ویژهموتوژنشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی250
اصلی و ویژهمپنا- مکوشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی251
اصلی و جانبیپارس سوییچشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی252
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اصلیتجهیزات انتقال پارسشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی253
جانبیمپنا پارسشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی254
جانبیکابلهای مخابراتی شهید قندیشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی255
جانبیایران ترانسفو ریشرکتماشین آالت و دستگاه های برقی256
اصلی و جانبیداروسازی اکسیرشرکتمحصوالت دارویی257
اصلی و جانبی داروسازی فارابیشرکتمحصوالت دارویی258
اصلی و جانبیالبرز داروشرکتمحصوالت دارویی259
اصلیپارس داروشرکتمحصوالت دارویی260
اصلی و جانبیالبراتوارهای دارویی رازكشرکتمحصوالت دارویی261
اصلی و جانبیداملرانشرکتمحصوالت دارویی262
اصلی و جانبیسینا داروشرکتمحصوالت دارویی263
اصلی و جانبیداروسازی رهاشرکتمحصوالت دارویی264
اصلی و جانبیداروسازی شهید قاضیشرکتمحصوالت دارویی265
اصلی و جانبیداروسازی ثامنشرکتمحصوالت دارویی266
اصلی و جانبیشیمی دارویی دارو پخششرکتمحصوالت دارویی267
اصلی و جانبیفراورده های تزریقی ایرانشرکتمحصوالت دارویی268
جانبیداروسازی جابربن حیانشرکتمحصوالت دارویی269
جانبیداروسازی امینشرکتمحصوالت دارویی270
جانبیتولید مواد اولیه داروپخششرکتمحصوالت دارویی271
جانبیداروسازی زهراویشرکتمحصوالت دارویی272
جانبیداروسازی اسوهشرکتمحصوالت دارویی273
اصلیداروسازی زردبندشرکتمحصوالت دارویی274
اصلی و جانبی و ویژهسرمایه گذاری صنایع شیمیاییشرکتمحصوالت شیمیایی275
اصلی و جانبی و ویژهشیمی بافتشرکتمحصوالت شیمیایی276
اصلی و ویژهکربن ایرانشرکتمحصوالت شیمیایی277
اصلی و ویژهصنایع شیمیایی فارسشرکتمحصوالت شیمیایی278
اصلی و جانبی و ویژهدوده صنعتی پارسشرکتمحصوالت شیمیایی279
اصلی و ویژهلعابیرانشرکتمحصوالت شیمیایی280
اصلی و جانبیمعدنی امالح ایرانشرکتمحصوالت شیمیایی281
جانبیتولید مواد اولیه الیاف مصنوعیشرکتمحصوالت شیمیایی282
جانبینیرو کلرشرکتمحصوالت شیمیایی283
جانبیکلر پارسشرکتمحصوالت شیمیایی284
جانبیپاالیش قطران ذغالسنگ شرکتمحصوالت شیمیایی285
ویژهتولید سموم علف کششرکتمحصوالت شیمیایی286
اصلی، جانبی و ویژهسرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانشرکتمحصوالت شیمیایی287
جانبیپاالیش قطران ذغالسنگ اصفهانشرکتمحصوالت شیمیایی288
اصلی و جانبیصنعتی جام داروشرکتمحصوالت فلزی289
اصلی، جانبی و ویژهالمیران - تیغ ایرانشرکتمحصوالت فلزی290
اصلی، جانبی و ویژهصنعتی آماشرکتمحصوالت فلزی291
اصلی و ویژهصنایع فلزی کوشاشرکتمحصوالت فلزی292
اصلی و جانبیکارتن ایرانشرکتمحصوالت کاغذی293
اصلی و جانبیمحصوالت کاغذی لطیفشرکتمحصوالت کاغذی294
اصلی و جانبیصنایع کاغذ سازی کاوهشرکتمحصوالت کاغذی295
اصلی و جانبیکارتن مشهدشرکتمحصوالت کاغذی296
اصلیکارتن البرزشرکتمحصوالت کاغذی297
اصلی و جانبی و ویژهشیر پاستوریزه پگاه زنجانشرکتمحصوالت لبنی298
اصلی و جانبی و ویژهشیر پاستوریزه پگاه اصفهانشرکتمحصوالت لبنی299
اصلی و جانبی و ویژهلبنیات کالبرشرکتمحصوالت لبنی300
اصلی و جانبیشیر پاستوریزه پگاه تهرانشرکتمحصوالت لبنی301
اصلی و جانبیشیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکتمحصوالت لبنی302
اصلی و جانبی و ویژهپاك پیشرکتمحصوالت لبنی303
اصلی و جانبی و ویژهلبنیات پاستوریزه پاكشرکتمحصوالت لبنی304
جانبیفراورده های لبنی پاکسار ساریشرکتمحصوالت لبنی305
جانبی و ویژهمعادن منگنز ایرانشرکتمعادن306
اصلی و جانبیسنگ آهن گل گهرشرکتمعادن307
اصلیمعین پویندگانشرکتمعادن308
اصلیمعدنی دماوندشرکتمعادن309
اصلیشن سازان هرازشرکتمعادن310
اصلی و جانبیکالسیمینشرکتمعادن311
اصلی، جانبی و ویژهمعدنی و صنعتی چادرملوشرکتمعادن312
اصلی، جانبی و ویژهباماشرکتمعادن313
اصلی، جانبی و ویژهزرین معدن آسیاشرکتمعادن314
اصلی و جانبیفراوری مواد معدنی ایرانشرکتمعادن315
جانبیمعادن بافقشرکتمعادن316

صنعتی و معدنی شمال شرق شرکتمعادن317
ویژهشاهرود

اصلی و ویژهایران مرینوسشرکتمنسوجات و فرش بافی318
اصلینساجی بروجردشرکتمنسوجات و فرش بافی319
اصلیپشمبافی توسشرکتمنسوجات و فرش بافی320
اصلی، جانبی و ویژهتولیدی کرمان موکتشرکتمنسوجات و فرش بافی321
اصلی، جانبی و ویژهصنایع موکت همدانشرکتمنسوجات و فرش بافی322
جانبیپلی اکریل ایرانشرکتمنسوجات و فرش بافی324
اصلی و جانبیبهمن لیز ینگشرکتواسطه گری های مالی325
اصلی و جانبیرایان سایپاشرکتواسطه گری های مالی326
اصلی و جانبیلیزینگ ایرانشرکتواسطه گری های مالی327
اصلی و جانبیسپرده گذاری مرکزی تسویه وجوهشرکتواسطه گری های مالی328
اصلی و جانبیلیز ینگ صنعت و معدنشرکتواسطه گری های مالی329
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     پنجمی��ن جشن��واره 
ملی به��ره وری، در تاريخ 
22 دی  1392 و در سالن 
زري��ن هتل آزادی تهران برگ��زار شد. در اين جشنواره، 
كه با حضور مسئولین و مقامات نهاد رياست جمهوری، 
اتاق بازرگان��ی، صناي��ع، مع��ادن و كش��اورزی ايران و 
مديران ديگر بخش های دولتی و خصوصی و همچنین 
69 شركت و بنگاه اقتصادی كشور كه در يك دوره پنج 
سال��ه، حائز كس��ب بیشترين رتبه به��ره وری شده اند، 
برگزار ش��د، بانك پاسارگاد به عنوان حامی ويژه نهضت 
بهره وری و برنده دوره پیشین حضور يافت.  پیش از اين 
بانك پاسارگ��اد در دومی��ن مرحل��ه از چهارمین دوره 
جشن��واره ملي بهره وري، به عنوان تنه��ا بانك كشور و 
تنه��ا سازمان خدمات��ي در كنار س��ه سازمان صنعتي 
كشور توانسته بود از میان 1060 سازمان مورد مقايسه 
با كسب بی��ش از 700 امتیاز به تنديس ملي بهره وري 

ايران دست يابد. 
اين كارنامه درخشان و موفقیت ستودنی، 
نشان از توجه و نگ��اه ويژه بانك پاسارگاد به 
مقوله به��ره وری اس��ت. نگاه��ی متفاوت، 
راهب��ردی و مبناي��ی كه حاص��ل آن ارتقاء 
بهره وری در قسمت های مختلف بانك  است. 
به اعتقاد مدي��ران بانك پاسارگاد بهره وري 
موضوع��ي است حائ��ز اهمیت ك��ه هر روز  
كارب��رد و اهمیت آن بی��ش از پیش روشن 
مي ش��ود. با توجه ب��ه محدودي��ت منابع و 
نامحدود ب��ودن نیازهاي انسان��ي، افزايش 
جمعی��ت و رقابت شدي��د در عرصه اقتصاد 

جهاني و همینط��ور اقتصاد كشورمان، بهبود بهره وري 
ام��روز نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت است. بي گمان 
رش��د و توسعه اقتصادي و پاي��داري سازمان ها در گرو 
توج��ه به امر بهره وري و برنامه ريزي براي ارتقاء مستمر 
آن است. بانك پاسارگاد، با اين رويكرد و باور به جايگاه و 
اهمی��ت به��ره وري، تمام��ي فعالیت ه��ا و برنامه هاي 
راهب��ردي خود را با مدنظر ق��راردادن ارتقاء بهره وري، 

ساماندهي و پیگیري مي نمايد. 
يك��ی از مهم تري��ن محورهای قابل توج��ه در حوزه 
بهره وری در بانك پاسارگ��اد، سرمايه انساني با انگیزه و 
توانمندی هستند كه در سايه فرهنگ ويژه پاسارگادي 
مشغ��ول ارايه خدمت ب��ه مشتريان گرام��ی هستند. 
به همین دلی��ل سرمايه انسانی يكی از اركان اساسی در 
دستیاب��ی به جنبه های مختلف به��ره  وری هستند. از 
اي��ن رو براي ارتقاء فرهنگ بهب��ود مستمر بهره وري در 
سط��ح بانك  و ع��الوه بر تبدي��ل شدن به ي��ك ارزش 

سازماني، برنامه هاي آموزشي گسترده اي تدارک ديده 
شده است كه از جمله آنها می توان به دوره هاي كاربردي 
به��ره وري با نگاه بینشي و مفهومي براي كلیه همكاران 
در همه سطوح اشاره كرد. اين آموزش ها، همكاران را با 
فعالیت هاي متنوعي كه مي تواند به ارتقاء بهره وري آنها 
بیانجامد، آشنا كرده  و عالوه برآن، زمینه هم انديشی و 
تشريك مساعی در ح��وزه فعالیت های بانكی را فراهم 
كرده است. بر اي��ن اساس پس از هر دوره، پیشنهاد ها و 
نظرات كاربردی همكاران برای ارتقاء بهره وری در حوزه 
ك��اری خود دريافت شده و پس از ط��ی فرآيند الزم به 
اجرا در آمده است، ب��ه گونه ای كه برنامه های متعددی 
در جه��ت بهب��ود سازمان��ی، در حوزه ه��ای مختلف 
تخصص��ی در سط��ح بان��ك در حال اجرا اس��ت. بانك 
پاسارگاد تنها بانكی است كه هم اكنون همكاران جوان 
آن با سابقه چند سال��ه توانسته اند عهده دار پست های 
سرپرست��ی و مديريتی در سط��ح شعبه ها و  حوزه های 

ستادی شوند.  از نگاهی ديگر امروزه توانايی سازمان ها 
در استف��اده از اطالعات صحیح و ب��ه روز، برای افزايش 
توان تصمیم گیری صحیح و اصولی به عنوان يك مزيت 
مه��م سازمان��ی مطرح است. ب��ر اين اس��اس در بانك 
پاسارگاد، سامانه هوشمند كسب و كار )BI( طراحی و 
م��ورد استفاده قرار گرفته است. اي��ن سامانه میلیون ها 
تراكنش مالی انج��ام شده طی روز را تجمیع و در قالب 
نموداره��ا و جداول مورد نیاز در اختی��ار مديران بانك 
ق��رار می دهد، به گونه ای كه در اسرع وقت دسترسی به 
اطالع��ات و آمار امكان پذي��ر شده است و تصمیمات بر 
اس��اس اطالعات درس��ت و ب��ه روز اتخ��اذ می گردد. 
همچنی��ن بانك پاسارگاد در ح��وزه مشتری مداری از 
شعار "حق با مشتری است" عبور كرده و شعار "مشتری 
ذات بان��ك است" را سرلوحه كار خود ق��رار داده است. 
همین نگاه ويژه ب��ه مشتری باعث شده بانك پاسارگاد 
هم��واره در همه تصمیم گیری ه��ا، ديدگاه ها و نظرات 

مشتريان را مبنای عمل و 
تصمیم گیری قرار دهد. از 
اي��ن رو با توجه به اهمیت 

موضوع برای ارتقاء و يكپارچگی مجموعه سیستم های 
مرتبط با مشتريان، سامانه مديريت ارتباط با مشتريان 
كه يكی از منحصر ب��ه فردترين سامانه های موجود در 
كش��ور است، در بانك پاسارگاد طراحی و عملیاتی شد. 
همچنی��ن به ص��ورت منظ��م ب��ر اس��اس استاندارد 
ISO10004  می��زان رضايت و خشنودی مشتريان از 
بان��ك پاسارگاد م��ورد سنجش م��داوم و مستمر قرار 
مي گیرد. ضمن آنكه زمینه الزم براي دريافت ديدگاه ها، 
پیشنهادات و انتق��ادات ايشان و پاسخگويي مطلوب را 
نی��ز از طري��ق كانال ه��ای مختل��ف الكترونیك��ی و 

غیرالكترونیكی فراهم مي سازد. 
كارنام��ه درخش��ان بان��ك پاسارگاد تنها ب��ه حوزه 
بهره وری ختم نمی شود. بلكه  موفقیت هاي ارزشمند و 
منحص��ر به ف��رد ديگری نی��ز در حوزه های 
مختل��ف كسب كرده اس��ت. به عنوان مثال 
س��ال  بان��ك  عن��وان  كس��ب 
جمهوري اسالمي اي��ران از س��وي مؤسسه 
بین المللي بنكر در سال های  2010 ، 2012 
بانك س��ال  عن��وان  كس��ب   ،2013 و 
جمهوری اسالم��ی ايران در زمینه بانكداری 
اسالمی ب��ه تأيید نشريه The Banker در 
س��ال 2013، دريافت عن��وان بهترين بانك 
اي��ران از سوي مجله  world  finance  در 
س��ال 2012، سی��ر صع��ودي ارتق��ا رتبه 
بین المللي بانك و در نهايت كسب رتبه 257 
بی��ن هزار بان��ك برتر جهان، قرار گرفت��ن در میان 10 
شرك��ت پیشرو ايران، گواهی نامه انطباق نظام مديريت 
آموزش��ی با استان��دارد ISO10015:1999 ، دريافت 
گواهینامه و نشان بین المللی نوآوری درجه1 )الماس( 
5002IUI در خص��وص بانك��داری مج��ازی بان��ك 
پاسارگاد، معرفي بانك به عنوان يكي از 3 سازمان دانشی 
برتر ايران، دريافت عنوان قهرمان صنعت و پیشتاز بازار در 
ح��وزه بانك��داري، دريافت تنديس سیمی��ن جايزه ملي 
مديري��ت مالي ايران در چهار دوره متوالی، دريافت عنوان 
بانك پ��اک و سازمان ناب از سوی دبیرخانه جايزه سالمت 
اداری، كسب تنديس و نشان برند سالم، دريافت نشان برنز 
3 ست��اره تعالی منابع انسان��ی، دريافت تنديس سیمین 
سالم��ت اداری، دريافت تنديس ملي به��ره وري وتعالي 
سازمان��ي در س��ال 1391 و ... از جمل��ه كامیابي هاي 
بان��ك و نتاي��ج ارزشمند توجه به مقول��ه بهره وري در 

بانك پاسارگاد است.

بانکپاسارگاد
حامیويژهنهضتملیبهرهوري

 شرکت برندهبخشگروهردیف

گروه بانك ها، موسسات اعتباري و سایر نهادهاي مالي1
بانك تجارتاصلی
بانك کارآفرینجانبی

گروه بیمه2
شرکت بیمه پارسیاناصلی
شرکت بیمه پارسیانجانبی

گروه پالستیك3
شرکت صنایع الستیکي سهنداصلی
شرکت تولیدی یزد بسپارجانبی
شرکت صنایع الستیکي سهندویژه

گروه تایر سازی4
شرکت ایران یاسا تایر و رابراصلی
شرکت الستیك بارزجانبی
شرکت ایران یاسا تایر و رابرویژه

گروه تولیدات پتروشیمي5
شرکت پتروشیمی پارساصلی
شرکت پتروشیمی مارونجانبی
شرکت پتروشیمی زاگرسویژه

گروه خودروسازی6
شرکت گروه بهمناصلی
شرکت بهمن دیزلجانبی
شرکت گروه بهمنویژه

گروه تولیدات رنگ و رزین و چسب7
شرکت شیمیایی پارس پامچالاصلی
شرکت شیمیایی پارس پامچالجانبی
شرکت شیمیایی پارس پامچالویژه

گروه سیمان، آهك و گچ8
شرکت سیمان مازندراناصلی
شرکت سیمان مازندرانجانبی

گروه محصوالت شوینده و لوازم آرایشی و بهداشتی9
شرکت مروارید هاموناصلی
شرکت مروارید هامونجانبی
شرکت بین المللي محصوالت پارسویژه

گروه صنایع غذایی10
شرکت تولیدی مهراماصلی
شرکت گلوکوزانجانبی

گروه فرآورده هاي نفتي، کك و سوخت هسته اي11
شرکت نفت سپاهاناصلی
شرکت نفت ایرانولجانبی
شرکت نفت ایرانولویژه

گروه فلزات اساسي12
شرکت صنایع خالص سازان روی زنجاناصلی
شرکت ملی صنایع مس ایرانجانبی
شرکت آلومتكویژه

گروه فوالد13
شرکت ساخته های فلزی اصفهاناصلی
شرکت مجتمع فوالد خراسانجانبی
شرکت نوین آلیاژ سمنانویژه

گروه قند و شکر14
شرکت قند اصفهاناصلی
شرکت قند هگمتانجانبی
شرکت قند شیروان، قوچان و بجنوردویژه

گروه کاشي و سرامیك15
شرکت کاشی و سرامیك سعدیاصلی
شرکت صنایع کاشي  و سرامیك  سیناجانبی

گروه کاني های غیر فلزي16
شرکت فرآورده های نسوز ایراناصلی
 شرکت صنایع خاك چینی ایران جانبی
شرکت ورزیرانویژه

 شرکت برندهبخشگروهردیف

گروه لوازم خانگي17
شرکت آبسالاصلی
شرکت صنعتی پارس خزرجانبی
شرکت آبسالویژه

گروه ماشین آالت و تجهیزات18
 شرکت صنایع پمپ سازی ایراناصلی
شرکت صنایع پمپ سازی ایرانجانبی
شرکت رهشاد سپاهانویژه

گروه ماشین آالت و دستگاههاي برقي19
شرکت المپ پارس شهاباصلی
شرکت نیرو ترانسجانبی
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(ویژه

گروه محصوالت شیمیایي20
شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایراناصلی
شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایرانجانبی
شرکت شیمی بافتویژه

گروه محصوالت کاغذي21
شرکت کارتن ایراناصلی
شرکت محصوالت کاغذی لطیفجانبی

گروه محصوالت فلزي22
شرکت المیراناصلی
شرکت صنعتی آماجانبی
شرکت المیرانویژه

گروه محصوالت لبني23
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهاناصلی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجانجانبی
شرکت لبنیات پاستوریزه پاك پیویژه

گروه معادن24
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سی�رجاناصلی
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سی�رجانجانبی
شرکت معدنی و صنعتی چادرملوویژه

گروه منسوجات و فرش بافی25
شرکت پشمبافی توساصلی
شرکت صنایع موکت همدانجانبی
شرکت کرمان موکتویژه

گروه مواد و محصوالت دارویي26
شرکت پارس دارواصلی
شرکت البرز داروجانبی

گروه انبوه سازي، امالك و مستغالت27
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغ میشهاصلی
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکنجانبی

گروه شرکت های بازرگانی28
شرکت پرسالاصلی
شرکت تجارت گستران خوارزميجانبی

گروه خدمات فنی و مهندسی29
شرکت کیسوناصلی
شرکت حفاری شمالجانبی

گروه خدمات فنی و مهندسی خودرو30
شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو )ایساکو(اصلی
شرکت امداد خودرو ایرانجانبی

گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن31
شرکت تجارت الکترونیك پارسیاناصلی

شرکت تجارت الکترونیك پارسیانجانبی

گروه شرکت های سرمایه گذاري32
شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزاتاصلی

شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزاتجانبی

گروه واسطه گری مالی33
شرکت لیزینگ رایان سایپااصلی

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهجانبی

معرفیبرگزيدگانپنجمینمسابقهملیبهرهوری

 به علت نزولی بودن شاخص های بهره وری گروه ساخت قطعات خودرو با رای کمیته علمی جشنواره در این گروه برنده ای معرفی نگردید.
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بهرهوری؛حلقهمکملزنجیرهصنعتمس
مس از جمله فلزاتی است كه كاربرد گسترده اي در 

صنايع گوناگون دارد.
ب��ا گذر زمان و رشد صعودی مصرف در سراسر دنیا، 
تقاض��ا برای اي��ن ماده معدن��ی روز ب��ه روز در حال 
افزايش است.در چنین شرايطی برخورداری از ذخاير 
مس بزرگترين فرصت را برای صنعت مس كشورمان 
فراه��م ك��رده است ت��ا در عرص��ه جهانی ب��ه رقابت 

بپردازد. 
كمربن��د م��س از شم��ال غ��رب تا جن��وب شرق 
كشورمان كشی��ده شده است.در فضای رقابتی حاكم 
ك��ه تولیدكنندگان بزرگی در آن حضور دارند، به طور 
قطع شركتي موفق تر خواه��د بود كه با ارتقای سطح 
كیف��ی محصوالت و افزايش بهره وري و توسعه صنايع 

پايین دستی، نبض بازار را در اختیار بگیرد.
از آن ج��ا كه اين فل��ز در صنايع ديگر مورد استفاده 
ق��رار می گیرد، روز ب��ه روز نقش آن در توسعه صنعت 
دنیا بیشتر می شود و اي��ن نويد بسیار خوبی است كه 
يك��ی از با كیفیت ترين محص��والت دنیا در كشور ما 
تولید می شود.از اين رو شركت ملی صنايع مس ايران 
با اشراف بر پتانسیل هاي كشور، تولید محصول كیفی 
را در راس اه��داف خود قرار داده است تا از اين رهگذر 
جايگ��اه خ��ود را در بازارهای منطق��ه و حتی جهانی 

ارتقاء دهد.

تسریعدراجرایطرحهایتوسعهای
گرچ��ه طرح های توسعه ای در ه��ر مقطعی از زمان 
اهمی��ت خود را ب��رای مجموعه شرك��ت ملی صنايع 
م��س ايران حفظ كرده است، اما ب��ا تغییر نگرش اين 
مجموع��ه و برنامه ريزی ب��رای افزايش تولید، تالش و 

تكاپو برای به ثمر رسان��دن هرچه سريعتر طرح های 
توسعه ای مضاعف شده است.

در اي��ن راستا همه فعاالن اين صنعت، پیمانكاران و 
مدي��ران شرك��ت مس به منظ��ور تسري��ع در اجرای 
پروژه ه��ای توسعه ای شركت مس دست به دست هم 
داده ان��د تا اين صنعت در حوزه تولید ملی درخشان تر 

از پیش ظاهر شود.
اجرای تمامی اين برنامه ها در سايه تغییر استراتژی 
و معم��اری جديد صنعت مس كش��ور محقق خواهد 
تولی��د،   زنجی��ره  تكمی��ل  كیفی نگ��ری،  ش��د. 
حضورحداكث��ری بخش خصوص��ی و بهره برداری از 
ذخاير جديد از جمله مهمترين فاكتورهايی است كه 
در طراح��ی، راه اندازی و توسعه تمامی پروژه های اين 
صنع��ت مدنظ��ر ق��رار می گی��رد ت��ا از پتانسیل ها و 
استعداده��ای موج��ود در اين صنع��ت بیش از پیش 

بهره برداری شود.

تکمیلزنجیرهارزشصنعتمس
توسع��ه و تكمی��ل زنجی��ره تولید م��س ازجمله 
اولويت ه��ای اي��ن صنعت است، چرا ك��ه با تشكیل 
زنجیره ارزش مس، میزان ارزش افزوده اين صنعت 
نیز افزاي��ش خواهد يافت.صنعت م��س با خروج از 
بعد تك محصول��ی، ابعاد گسترده تری را در صنعت 
كش��ور ايجاد و زمین��ه اشتغال بیشت��ری را فراهم 

می كند.
صنع��ت مس نیازمن��د ايجاد مراك��ز كسب و كار 
جدي��د و پويايي است تا بتواند گ��وی سبقت را هم 
در تولی��د و هم در مصرف از رقب��ا بربايد.مزيت های 
صادرات��ی متع��ددی در كش��ور وج��ود دارد ك��ه 

می توان��د صنع��ت م��س را ب��ه يكه ت��از بازارهای 
صادرات��ی منطقه تبديل كن��د.در اين راستا فرصت 
منحصر به ف��ردی در اختیار اين صنعت قرار گرفته 
است، تا با افزايش به��ره وری، تكمیل زنجیره تولید 
و ارتقای ارزش افزوده، به بازيگری در حوزه صادرات 

بپردازد.
در اي��ن راست��ا تمامی 
مسئ��والن و تالشگ��ران 
صنعت مس كشور دست 

ب��ه دست هم داده اند تا با توسعه صنايع پايین دستی، 
فصلی جدي��د در صنعت مس كش��ور بگشايند و اين 
ث��روت مل��ی را به منب��ع امیدی برای كش��ور تبديل 

كنند.

نگاهویژهبهبهرهوری
از  يك��ی  به عن��وان  كش��ور  م��س  صنع��ت 
تاثیرگذارتري��ن صناي��ع كشور، جايگ��اه ويژه ای 
ب��رای مقوله به��ره وری قائل است.در اين راستا از 

می��ان فاكتوره��ای متعدد تاثیرگ��ذار در ارتقای 
به��ره وری، نگ��اه و توجه ويژه خ��ود را به نیروی 
انسان��ی به عنوان مهمترين اه��رم معطوف داشته 
اس��ت، به گونه ای ك��ه توسع��ه مناب��ع انسانی به 
عن��وان يكی از مهمترين اه��داف اين مجموعه در 
تمام��ی بخش ه��ا اس��ت، چراكه انسان ب��ا تفكر و 
تالش خود ب��ه موجودات و اشیا ارزش می بخشد.

در همی��ن راست��ا توجه خ��اص به نی��روی كار و 
حمايت و هداي��ت آن از برنامه های اصلی شركت 

ملی صنايع مس ايران به شمار می رود.

اولویتدهیبهسرمایهگذاریهایجدید
استف��اده از پتانسیل هايی كه در حوزه صنعت مس 
در اختی��ار داريم ب��دون سرمايه گ��ذاری امكان پذير 
نیس��ت. سرمايه گذاری ه��ای صحی��ح و برنامه ريزی 
ش��ده، امكان توسعه اين صنع��ت را فراهم می كند. با 
توسع��ه صنايع مس نیز شاه��د افزايش تولید، ارتقای 
درآم��د، ايجاد اشتغال و پويايی اقتصاد كشور خواهیم 

بود.
در اي��ن می��ان باي��د از تمامی ت��وان و تخصص 
موج��ود استفاده ك��رد و عالوه ب��ر بهره گیری از 
تجرب��ه و مه��ارت مديران، مهندس��ان و كاركنان 
اين مجموع��ه، استفاده حداكثری از توان داخلی 
و بخ��ش خصوصی دركنار اولوي��ت دهی ويژه به 
سرمايه گذاری ه��ای جديد از جمل��ه برنامه های 
پی��ش روی شرك��ت مل��ی صنايع مس ب��ه شمار 

می آي��د. 
به ط��ور قط��ع سرمايه گذاری های انج��ام شده در 
صنع��ت م��س، پ��س از ط��ی ك��ردن دوره بازگشت 

سرمايه ای كوتاه، درآمدزايی، ارزآوری، رونق اقتصادی 
و ايج��اد اشتغال را به همراه خواه��د داشت. از سوی 
ديگر با توج��ه به قرارگیری معادن در نقاط محروم، با 
بازگشايی معادن مس جدي��د و احداث كارخانه های 
ف��رآوری و صنايع پايی��ن دستی شاه��د محرومیت 

زدايی و عمران و آبادانی گسترده خواهیم بود.

اهدایلوحسپاسجشنوارهملیبهرهوری
بهشرکتملیصنایعمسایران

شركت مل��ی صنايع مس اي��ران در پنجمین دوره 
جشنواره ملی بهره وری لوح تقدير گرفت.

در پنجمی��ن دوره از جشن��واره ملی بهره وری ، 
شرك��ت مل��ی صنايع مس ايران پ��س از رقابت با 
1300 شرك��ت موف��ق ب��ه دريافت  ل��وح سپاس 

جشنواره در گروه فلزات اساسی شد.
امس��ال شرك��ت ملی صناي��ع مس اي��ران در بین 
شرك��ت های حاضر در بخش جانب��ی به عنوان برنده 

راه يافته و موفق به كسب لوح تقدير شده است.
بن��ا بر اين گ��زارش در حال حاضر بی��ش از 5 هزار 
معدن دارای پروان��ه بهره برداری در كشور وجود دارد 
ك��ه میزان تولید آنها 270 میلیون تن ماده معدنی در 
سال است. اين می��زان تولید مواد معدنی در كشور ما 
در مقايس��ه با كشوری مانن��د استرالیا با داشتن 460 
معدن فع��ال و تولید 900 میلیون تن ماده معدنی در 

سال بسیار پايین است.
تحلیل آمار معادن فعال و میزان تولید مواد معدنی 
نش��ان می ده��د كه بی��ش از 70 درص��د تولید مواد 
معدنی ايران مربوط ب��ه 280 معدن است؛ به عبارت 

ديگر معادن ديگر كشور تولید بسیار پايینی دارند.

ش�رکتملیصنایعم�سای�راندرپنجمیندورهجش�نوارهملی
به�رهوریلوحتقدی�رگرف�ت.درپنجمیندورهازجش�نوارهملی
به�رهوری،ش�رکتمل�یصنایعمسای�رانپسازرقاب�تبا1300
ش�رکتموفقبهدریافتلوحس�پاسجش�نوارهدرگ�روهفلزات

اساسیشد.
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شاخص های بهره ورینام صنعت
سال

868788899091

محصوالت فلزی
100106.5106.097.5115.4145.9بهره وری نیروی کار
10081.684.770.062.286.3بهره وری سرمایه

100106.5105.394.2113.9133.3بهره وری کل عوامل

محصوالت کاغذی
10083.961.387.110083.9بهره وری نیروی کار
10080.648.869.390.5144.9بهره وری سرمایه

1008160.176.585.578.7بهره وری کل عوامل

معادن
10073.776.376.3102.6102.6بهره وری نیروی کار
1003728.533.253.355.9بهره وری سرمایه

10065.36472.395.997.2بهره وری کل عوامل

تایر سازی
100123.2136.3117.7108.4116.7بهره وری نیروی کار
10097.3135.296.692.6105.8بهره وری سرمایه

100118135.5113.2104.3114.7بهره وری کل عوامل

تولیدات چسب، رنگ و رزین
100146.4114.385.778.6100بهره وری نیروی کار
100168.2105.275.578.6121.4بهره وری سرمایه

100156.5112.48377.395.7بهره وری کل عوامل

محصوالت شوینده و آرایشی
100110.796.4100110.7110.7بهره وری نیروی کار
10081.178.3120.982.464.3بهره وری سرمایه

100108.795.7104.3103104.3بهره وری کل عوامل

صنایع غذایی
100140.5127.5122.898.573.8بهره وری نیروی کار
100109.2100.7110.468.657.0بهره وری سرمایه

100129.3118.7112.490.969.5بهره وری کل عوامل

شرکتهای بازرگانی
10070.884.373.685.6120.4بهره وری نیروی کار
10087.7117.2105.9124.2212.8بهره وری سرمایه

10071.184.974.486.5119.8بهره وری کل عوامل

شرکت های سرمایه گذاری
10072.862.570.683.677.7بهره وری نیروی کار
100129.886.0134.2196.0240.9بهره وری سرمایه

10081.170.986.7106.2101.7بهره وری کل عوامل

واسطه گری مالی
10085.188.565.655.387.4بهره وری نیروی کار
10078.549.749.681.6119.4بهره وری سرمایه

10079.47860.754.785بهره وری کل عوامل

خودروسازی
100104.394.881.3109.790.7بهره وری نیروی کار
10098.44140.360.453.2بهره وری سرمایه

100101.490.579108.689.6بهره وری کل عوامل

کاشی و سرامیك
100101.099.6105.6123.8108.8بهره وری نیروی کار
10087.281.398.8131.6155.0بهره وری سرمایه

100100.698.5103.6129.9117.7بهره وری کل عوامل

سیمان، آهك و گچ
100135.0172.8171.8243.0244.1بهره وری نیروی کار
10078.173.771.574.892.2بهره وری سرمایه

10089.983.285.090.6102.7بهره وری کل عوامل

فرآورده های نفتی
1008056476366بهره وری نیروی کار
100867770103130بهره وری سرمایه

1008163547584بهره وری کل عوامل

فلزات اساسی
100481157894104بهره وری نیروی کار
10039786197128بهره وری سرمایه

100451007795113بهره وری کل عوامل

لوازم خانگی
10064956079126بهره وری نیروی کار
1007515199210262بهره وری سرمایه

10067986587129بهره وری کل عوامل

شاخص های بهره ورینام صنعت
سال

868788899091

ماشین آالت و تجهیزات
1007667668672بهره وری نیروی کار
10010491113107122بهره وری سرمایه

1007869698775بهره وری کل عوامل

بانك، موسسات اعتباری و 
سایرنهادهای مالی

10010188.575.979.193.7بهره وری نیروی کار
10097.178.987.9121.3125.6بهره وری سرمایه

100100.78779.387100بهره وری کل عوامل

بیمه
10012011611211283.6بهره وری نیروی کار
100104.1129.4167.8160.4147.8بهره وری سرمایه

100113.6118.2113.6118.286.4بهره وری کل عوامل

تولیدات پتروشیمی
10094.568.384.8115.9147.6بهره وری نیروی کار
10060.155.647.192153.6بهره وری سرمایه

10085.766.181.1114.3151.6بهره وری کل عوامل

محصوالت دارویی
10094.592.484.288.380.1بهره وری نیروی کار
100105.5125.4121.7131.6133.8بهره وری سرمایه

100102.7105.494.610091.9بهره وری کل عوامل

رایانه و فعالیتهای وابسته 
به آن

100104116132152168بهره وری نیروی کار
10064.879.269.356.8144.3بهره وری سرمایه

10072.772.781.895.5118.2بهره وری کل عوامل

درصدرشدتغییراتشاخصهایبهرهوریدرگروههایمختلفاقتصادیازسال86تا91
رش��د تولی��د ناخالص داخلی در سطح مل��ی و يا ارزش افزوده در ه��ر يك از بخش های 
اقتص��ادی از طري��ق دو منبع ، يكی افزايش نهاده ها ) نیروی كار و سرمايه ( و ديگری بهبود 
ساختار ه��ا )ماشین آالت تولید و تجهیزات نیرو ، بهبود كیفیت نیروی انسانی و مديريت( 
حاصل می شود. به دلیل رقابت فشرده ای كه در سطح جهان برای كسب سهم بیشتری از 
تج��ارت جهانی وج��ود دارد ، تمامی كشور ها خصوصا كشور ه��ای توسعه يافته و در حال 
گ��ذار تالش م��ی كنند تا رشد تولید ناخال��ص داخلی و يا ارزش اف��زوده بخش ها را حتی 

االمك��ان از طريق بهبود ساخت��ار ها تامین كنند. به عبارت روشن ت��ر ، بجای اينكه تعداد 
نی��روی انسانی خود را افزايش دهند تالش می كنند تا با اجرای برنامه های آموزشی كوتاه 
مدت تخصصی ، سطح مهارت شاغالن را افزايش دهند و يا بجای ايجاد ظرقیت های جديد 
، ظرفیت های موجود را به آخرين فن آوری های نوين مجهز كنند. در ايران نیز برنامه های 
مستن��دات برنامه توسعه كشور نشان میدهد كه استرات��ژی توسعه ملی و رشد اقتصادی ، 
حاصل افزايش دو نهاده اصلی میزان سرمايه گذاری و اشتغال بوده است. اما در حال حاضر 

ب��ا توج��ه به مشكالت موج��ود در تامین سرمايه و نیز ايجاد فرصت ه��ای شغلی ، توجه به 
رويك��رد ه��ای ديگر توسعه مدنظر برنامه ري��زان كالن اقتصاد فرار گرفت��ه كه يكی از اين 
رويك��رد ها همان طور ك��ه بیان شد ، توسع��ه اقتصادی از طريق بهب��ود ساختارها يعنی 
افزاي��ش بهره وری كل عوام��ل) TFP ( است. بر اين اساس محاسب��ه رشد بهره وری كل 
عوامل در كشور و همچنین تعیین سهم آن در رشد اقتصادی جهت برنامه ريزی های آتی 
از اهمی��ت زيادی برخوردار است. به عالوه ، تعیین سهم دو عامل نیروی انسانی و موجودی 

سرماي��ه در رشد اقتصادی كشور و مقايسه آن با سهم رش��د بهره وری كل عوامل ضروری 
است. لذا بر اساس شاخص های اندازه گیری شده در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های 
به��ره وری اي��ران )irpmc.ir( ، رشد شاخص های متوسط بهره وری كل عوامل ، متوسط 
به��ره وری نیروی كار و متوسط بهره وری سرماي��ه به نرخ ثابت )تورم زدايی شده نسبت به 
س��ال 83 ( در صنايع مختل��ف محاسبه شده و همه ساله تحت قالب سالنامه آمار بهره وری 

در اختیار عالقمندان، محققین و نهادها و سازمان های تصمیم گیرنده قرار داده می شود.

تاریخچهشرکت
ش�رکتصنایعالس�تیکیس�هند)س�هامیعام(درتاریخ18آذر1338بهصورتشرکت
س�هامیخاصتاس�یسش�دهوتحتش�ماره7019درادارهثبتش�رکتهاومالکیتصنعتی
تهرانبهثبترس�یدهاست.ش�رکتدرتاریخ12آبانماه1370بهشرکتسهامیعامتبدیل

ودرآذرماه1370درسازمانبورسواوراقبهادارپذیرفتهشدهاست.

تولید
متنوعسازیمحصوالتبهلحاظضخامتاز2نوعتبدیلبهحداقل11نوعتسمهنقاله

تولی�دتس�مهنقالهلبهبس�تهب�هعنوانمحص�ولجدیداینش�رکتباتغیی�رواصالح
تکنولوژیاز10به30میلیمتر

ایجادتنوعبهلحاظکاربردیبهانواعتسمهنقالهمقاومبهسایش،مقاومبهروغن،مقاوم
بهاسیدوحرارتتادمای160درجهسانتیگرد

ایجادزمینهتولیدانواعتسمهنقالهازطول200متربهطول400متروباالتر
افزایشظرفیتتولیدانواعتسمهنقالهسالیانه2500تنبه7000تنتاپایانسالجاری

فروش
حذفمحصوالتباحاش�یهسودغیراقتصادیازچرخهتولیدورویآوردنبهمحصوالت

باسودمنطقی
افزایشسهمبازاردرمحصوالتEPباالوخاص)سفارشی(از20درصدبه40درصدکل

فروش
افزایشمستمرسهمبازاروحفظرهبریقیمتها

توس�عهنمایندگیهایفروشدرسراسرکش�وروایجادقابلیتذخیرهسازیمحصوالت
سهند

تقویتهمهجانبهبازاریابی

ارائهراهکار
هشتمحورمرتبطدراینحوزهدرراستایاهدافشرکترامیتوانتوصیهکرد:

1-مشتریمداری)داخلیوخارجی(
2-برنامهریزیسیستماتیک

3-چابکسازیفرآیندهایداخلی
4-استمرارکنترلهزینهها

5-نوسازیماشینآالتوافزودنتکنولوژیجدید
6-یادگیریمستمر
7-بهبودمستمر

8-انجامطرحهایتوسعهمستمر

جایزهویژه
درچهارچوبارجنهادنوتکریمبهفعالیتوعملکردافرادیاسازمانتاثیرگذاروممتازکه
کارایی،اثربخش�یوپویاییدراینصنعت)الس�تیک(رابیانمیکندوجودیکجایزهویژه

بهرهوریبرایاینصنعتبدورازتبلیغاتحاشیهداربهنظرمثبتومطلوبمیباشد.

راهحلارتقایصنعتالستیک
1-بهینهسازیوضعیتموجودواستفادهحداکثریازآن

2-انجامتغییراتدرمحصولبهمنظورحداکثرسازیطولعمرمحصولودورهفروش
3-بازنگریدربازهزمانیتولیدباحداقلهزینهوحداکثرکیفیت

4-بهکارگیریماشینآالتباتکنولوژیجدیدوروشهایعلمیوفنآوریمناسب
5-توسعهتولیداتسفارشیوهمچنینتولیدانبوهوپیوسته

میزانبهینهسازیتکنولوژی
بهینهس�ازیتکنولوژیدرواقعیکضرورتاستبرایسهنددرترکنمودنروشهایدیر
پاوکهنودس�تیابیبهروش�هایتازهجهتطراحینو،بازاندیشی،تجدیدنظرفرآیندهاو
دس�تیابیبهفاکتورهاینوینهمچونقیمت،کیفیت،ارائهخدماتبرتروسرعتبخشیدن
ب�هآنکهاینامردرچندس�الاخی�رموردتوجهاینش�رکتبودهواینرون�دکماکانادامه

خواهدیافت.

تاثیرگذاریدرصنایعکلکشور
درصورتیک�هباواقعیتهایاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیومخاطبشناس�یعلمیودقیقبه
منظورترویج،ترقیبوتشویقبهمصرفویاخریدکاالیامحصولموردنظرراموجدگرددبدون
شکمحرکهایدرافزایشبهرهوریوگردشچرخهایاقتصادینوینکشورمحسوبمیگردد.

کالمآخر
توجهبهبهرهوریدرش�رکتس�هنددرواقعیکدرماناس�ت،درمانفرهنگواقتصادی
بیم�ارکهاگرمیخواهدروبهوخامتنرودبای�ددردشرابفهمد،درمانشرادرککندوآنرا

استفادهکندتانمیردوبهنوعینبردیاستدردنیایرقابتی

www.sahandrubber .com

دريافتلوحوتنديسپنجمینمسابقهملیبهرهوریازسویصنايعالستیکیسهند

رتبهبندیداورانمحرکحضوربهرهورترداوراندرفرايندهایداوری
بر اساس  مصوبه كمیته محترم راهبری جشنواره ملی بهره وری و با هدف ايجاد تمايز 
و پاالي��ش داوران گرام��ی حاضر در شبكه داوری، ست��اد داوری جشنواره ملی بهره وری 
اق��دام ب��ه رتبه بندی داوران با استفاده از يك مدل علم��ی و عادالنه كه در آخرين جلسه 

كمیته محترم علمی پیشنهاد و به تصويب اعضا رسید، نموده است.
مدل رتبه بندی داوران به شرح زير می باشد:

درصد وزنیمعیار اصلی
25طول دوره حضور در شبکه داوری

30صحت و دقت داوری ها 
15سابقه کار

15مدرك تحصیلی
5مشارکت در تاالر گفتگو

10دعوت از سایر متخصصین 
100جمع

در اين مدل داوران در 4 سطح رتبه بندی به شرح جدول زير رتبه بندی گشته اند.
بازه امتیازی سطوح
100-76 سطح 1
75-56 سطح 2
55-40 سطح 3
39-0 سطح 4

ب��ا توجه به رتبه بن��دی صورت گرفته وضعیت كلی داوران شبك��ه داوری به شرح زير 
می باشد:

داوران گرام��ی می توانند برای مشاه��ده رتبه خود به بخش داوران تايید شده مراجعه 
نمايند. 

ایمانآزمون،مسئولفراینداجراییسامانهداوری
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تقديرازعملکردموفقیتآمیز
بیمهپارسیاندرپنجمین
جشنوارهمليبهرهوري

 در پنجمی��ن جشنواره ملي به��ره وري ، از عملكرد 
شرك��ت بیمه پارسیان در بخش ه��اي اصلي و جانبي 

جشنواره تقدير به عمل آمد.
ب��ه گزارش روابط عمومي و ام��ور بین الملل بیمه 
پارسی��ان، پس از ارزيابي هاي مختلف و بررسي هاي 

كمیت��ه علم��ي و همچنی��ن داوران پنجمین جشنواره ملي به��ره وري ، در 
مراس��م اختتامیه اين جشنواره كه در جريان آن بنگاه هاي اقتصادي برتر در 
اي��ن عرصه معرفي شدند، در بین شركت هاي بیمه ، بیمه پارسیان براساس 
شاخص ه��اي علمي بهره وري و پس از تايید كمیته علمي و داوران جشنواره 
، شايست��ه تقدي��ر در هردو بخش اصل��ي و جانبي اعالم ش��د و لوح تقدير و 
گواهینامه عضويت سامانه ملي اندازه گیري و تحلیل شاخص هاي بهره وري 

به مدير عامل شركت ، آقاي هادي اويارحسین اعطا شد. 
شايان ذكر است كه تحلیل عملكرد بیش از هزار شركت در 34 گروه بر اساس 
صورتهاي مالي  سال 91 توسط سامانه ملي اندازه گیري و تحلیل شاخص هاي 
به��ره وري انجام گرفته و فقط يك شركت از ه��ر گروه در بخش اصلي موفق به 

دريافت لوح تقدير شدند. 

بیمهالبرزوارائهتسهیالتويژه
بهبرگزيدگانجشنوارهملي

بهرهوري
بیمه البرز به عنوان يكي از حامیان نهضت بهره وري 
كش��ور، ب��ه منظور ارج نه��ادن به تالشه��اي بي وقفه 
بنگاه ه��اي اقتصادي بهره ور و ب��ا هدف اشاعه فرهنگ 
بیم��ه اي در بین واحدهاي تجاري تخفیفات ويژه اي را 
براي شركت هاي برتر در جشنواره ملي بهره وري در نظر 

گرفت. اين بیمه كه طي سالیان گذشته همواره در شاخص هاي مهم نظیر مشتري مداري، 
كارآي��ي و حضور در بازار سرمايه، كارآيي عملیاتي و فناوري اطالعات سرآمد صنعت بیمه 
كشور بوده و بارها مورد قدرداني دولت، نمايندگان مجلس و ديگر مسئوالن كشور قرار گرفته 
است اقدام به ارائه تخفیفات ويژه در زمینه بیمه بدنه خودرو،بیمه مسئولیت مدني، باربري، 
آتش س��وزي براي اشخاص حقیقي و شركت تحت مديريت و همچنین بیمه امیدآفرين 
)درم��ان سرطان( براي اشخاص حقیقي و خانواده هاي آن��ان نموده است سرمايه، ذخاير و 
اندوخته كافي، بدنه كارشناسي متخصص و حرفه اي، سرعت در ارزيابي و پرداخت خسارت از 
شاخص هاي توانگري و وجود مشتريان وفادار و قديمي، ارتباطات گسترده با بازار جهاني بیمه، 
مديري��ت علمي و پاسخگو ونسبت هاي مالي بسیار خ��وب از شاخص هاي ماندگاري اين 
شركت به حساب مي آيد.  جهت اطالعات بیشتر پیرامون بهره مندي از تخفیفات با تلفن 20 

- 22801619  تماس گرفته يا به  سايت Bimehtehran.ir مراجعه فرمايید.

در سط��ح اقتصاد خرد بنگاه های اقتصادی از دو 
مسیر م��ی توانند به بهبود وضعی��ت اقتصادی در 
سازم��ان خ��ود كم��ك نماين��د. استف��اده بهتر و 
هوشمندان��ه تر از ظرفیت ه��ا و امكانات موجود يا 
ارتقای بهره وری و همچنین انجام سرمايه گذاری 
ه��ای جديد در بنگ��اه ها،  يا ايج��اد ظرفیت های 
جديد برای تولی��د ارزش افزوده بیشتر، اين دو راه 

را شامل می شوند.
 افزاي��ش بهره وری يك رويك��رد بهبود وضعیت 
اقتصادی در يك افق نسبت��اً بلندمدت می باشد و 
در صورتیك��ه فرهنگ سازی ه��ای مناسب در اين 
ارتب��اط در يك سازمان انجام ش��ده باشد، تمامی 

پرسن��ل در هر سطح سازمانی و با هر می��زان تحصیالتی می توانند در 
ارتقای بهره وری سهیم باشند. 

بنابراين چنین رويكردی برای بهبود وضعیت اقتصادی در بنگاه می 
توان��د پیشرفت های جزيی اما به صورت مستم��ر و با هزينه ای بسیار 
كمتر نسب��ت به انجام سرمايه گذاری های جدي��د ايجاد نمايد. با اين 
وج��ود اين رويكرد نی��ز بايد به صورت نظام من��د و ساختار يافته اجرا 

شود. 
بر اساس تجربیات به دس��ت آمده يكی از مهمترين موانع در اجرای 
كام��ل چرخ��ه مديري��ت به��ره وری در سازمان ه��ا چگونگی تعريف 

راهكاره��ا و اجرای راه حل ه��ای بهبود به صورت 
 )Benchmarking( اقتصادی است. بهینه كاوی
يك��ی از ابزار هايی است كه در اين زمینه می تواند 
به خوب��ی سازمان ها را ياری نماي��د. بهینه كاوی 
عبارتس��ت از رفت��ار متواض�عان��ه و خردمندانه در 
پذيرف�ت��ن برتری ديگران در يك موض�وع خاص و 
 يادگی��ری در ارتب��اط با آن موض��وع مورد بررسی 

می باشد. 
در فرآيند بهین��ه كاوی و الگوبرداری می توان از 
بهتري��ن و موفق ترين تجرب��ه های مشابهی كه در 
سازمان های ديگ��ر اتفاق افت��اده است يادگیری 

داشت. 
پ��س از  آغ��از به كار دولت تدبی��ر و امید و رويكرد اي��ن دولت برای 
توسعه ارتباطات بی��ن المللی و اقبال عمومی كشورهای خارجی برای 
گست��رش ارتباطات خود با اي��ران شرايط بسیار مناسب��ی برای بهره 
من��دی بخش های مختلف اقتص��ادی در كش��ور از بهترين تجربیات 
 موج��ود در ساير كشوره��ا فراهم ش��ده است، بنگاه ه��ای اقتصادی 
می توانن��د از چنین رويكردی كه به نسب��ت ارزان قیمت می باشد، با 
صرف زمانی كوتاه يادگیری های خوبی را از تجربه های موفق سازمان 
ه��ای برتر در ساير نقاط دنیا در تعريف و اجرای پروژه های بهبود بهره 

وری و عملكرد در سازمان خود داشته باشند. 

احسانجنتیفرد،عضوکمیتهعلمیجشنوارهملیبهرهوری

گسترشارتباطاتبینالمللی،
فرصتیمناسببرایارتقایبهرهوریسازمانها

بااستفادهازرويکردبهینهکاوی

ISO 9001-2009 
ISO 14001 

 OHSAS18001

    

Engine Oils
Industrial Oils

 Gear Oils
Marine Oils

Metalworking Fluids
Greases

Special Products
Anti  Freeze

شرکتنفتسپاهان
منتخبپنجمینجشنوارهملیبهرهوری

نشـانی:خيابان مطهري، حد فـاصل خيابان هاي سنايي و ميـرزاي شيرازي، پـالك 370
کدپسـتی:97511 - 15866

تلـفنویژهنامهها:1 - 87762370نمابرویـژهنامهها:87762372

پذیرشآگـهیویژهنامهها:
8 7 7  6 2  3 70 -  7 1

صاحبامتیاز:دنيای اقتصاد تابان

مدیرمسئول:عليـرضا بختياری
مدیرویژهنامههاوگروهبنگاههاياقتصادي:

داريـوش عباسي
باسپاسازدبیرخانهجشنوارهملیبهرهوری

دبیرانویژهنامه:حميدرضا صفايی، رسول باقری
دبیرتحریریه:سيـما صراف
مـدیرهنری:داوود محـرابی

سایرهمکاران:حميد رضا اسالمی، آزاده حسينی، زهرا 
مجتهد، ليال اکبر پور، فاطمه بهادری، شبنم امينی، زهرا بهرامی

مسئولهماهنگیوارتباطات:باهـره دامـغانی

ادامهسرمقالهازصفحهاول
تبديل  تهديدها به فرصت، خالقیت مداوم براي مقرون به 
صرفه تر بودن و بهبود تدريجي و پويا از شاخص ها و مصاديق 
بهره وري است كه بسیاري از افراد در زندگي شخصي، امور 
جمع��ي و فعالیت هاي اقتصادي خود ب��ه آن توجه الزم را 
نمي كنند. حتی همدلي ها، همكاري هاي گروهي، عمومي و 

ملي مي تواند منجر به رشد بهره وري در كشور گردد.
جامعه ايراني به لحاظ تاريخ، فرهنگ و تمدن خود، نیروي 
انساني غني، منابع فراوان طبیعي، گستره جغرافیايي و جمعیت، 

روحیه صلح جويي و اهل مدارايش از شايسته ترين جوامع براي 
فتح قله هاي موفقیت است. اما با همه اين ظرفیت ها، به عوارض 
دردناكي دچاراست كه جز با همت جمعي و عزم ملي، رهايي 

از آن ممكن نیست.
توسعه بر مبناي انسان و احترام به ظرفیت هايش، رشد و 
رفاه اجتماعي و كاهش فقر، ايجاد شرايط رقابت برابر براي 
دستیابي همگان به فرصت هاي بهتر زندگي، رشد تحقیق 
و توسعه در دانشگاه ها، حمايت از طرح هاي دانش بنیان، 
رشد اقتصادي مداوم همراه با عدالت اجتماعي، رهايي از 

اقتصاد نفتي، رفع عقب ماندگي هاي تكنولوژيك، مقابله با 
ويژه خواري و رانت خواري، ناكارآمدي نظام اداري و مالي، 
احت��رام به تنوع افكار و عقايد، باال ب��ردن نرخ بهره وري، 
اعت��دال و میانه روي و توجه به مصال��ح و منافع ملي در 
تصمیم گیري هاي ملي و بین المللي از محورهايي است كه 
ما براي جهش به سوي قله هاي بزرگ به آن ها نیازمنديم. 
امید كه جامعه جوان و با نشاط ما با رعايت اين فرازهاي 
مهم، روزهاي طاليي خود را پس از هزاره هاي سختي كه 

طي نموده ايم، بازيابد.

بهره وری،حلقه مفقوده  توسعه پایدار در ایران


