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 گزارش دبیرخانه

  ملی بهره وری   جشنواره

 جشنواره ملی بهره وری هشتمینگزارش عملکرد دبیرخانه 

سال جاری آغاز و فراخوان  خردادماهاز اول   دوره جشنواره ملی بهره وری را هشتمیناین دبیرخانه، فعالیت های اجرایی 

ثبت نام در این دوره از جشنواره را برای شرکتها، سازمان ها و انجمن های صنفی ارسال نمود. سامانه ملی اندازه گیری 

            قتصادی و( نیز فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی، اwww.irpmc.irشاخص های بهره وری ایران)

جشنواره  هشتمدر دوره  را در ادامه فعالیت های جشنواره اجرا نمود. 9811تا  9831بهره وری بنگاه های اقتصادی از سال 

مجموع ارزش افزوده شرکت های  .گروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند 83بنگاه اقتصادی در قالب  0555شاخص های 

ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن در  %05بخش صنعت و معدن که در جشنواره مورد بررسی قرار گرفتند در حدود 

کشور می باشد. همچنین مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در حدود 

ش می باشد. در این دوره از جشنواره همانند دوره های قبلی هر یک از بنگاه های اقتصادی کل ارزش افزوده در این بخ 30%

شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری  بهره وریبخش با یکدیگر رقابت نمودند، در بخش  8در 

در نهایت به دلیل اهمیت موضوع حاشیه سود خالص و درصد شاخص های فروش سرانه و  سودآوریکل عوامل، در بخش 

مورد بررسی قرار گرفت. بنام مسابقه ملی بهره وری انرژی در مسابقه دیگری انرژی در کشور شاخص بهره وری انرژی 

براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط دبیرخانه 

رد مو یصنعت ها یانگینبا م یاقتصاد یبنگاه ها یبهره ور یشاخص ها یسهمقا ینو همچن یدارپابا توجه به روند رشد 

 عدادتنهایتا با نظر این کمیته و تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار گرفت  11تا  31نظراز سال 

فرایند داوری آنالین نامزد های دریافت لوح تقدیر  .گردیدندانتخاب  تقدیرلوح  یافتبه عنوان نامزد در یبنگاه اقتصاد 858

دی ماه به طول  98روز  41دی ماه آغاز و تا ساعت  هشتمجشنواره ملی بهره وری در گروه های مختلف از  هشتمین

انجامید که در این فرایند اساتید، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی، شرکت های برتر را انتخاب نمودند و 

دی ماه جلسه کمیته علمی جشنواره به منظور تایید نهایی برنده های هر صنعت در هر بخش در محل اتاق  91در تاریخ 

 بازرگانی ایران برگزار گردید. 

 از میان آن هابنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های نامزد و  858،گروه اقتصادی مورد بررسی 83مجموع  از ،در این دوره

 ی،صاداقت ی،تجار ی،صنعت ینهادها با حضور مقامات ارشد یدر مراسم و شدند برگزیدهبه عنوان شرکت های برتر  بنگاه 50

، ماه بهمن 4در روز ایران،  یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،و مقامات اتاق بازرگان یو اعتبار یمؤسسات مال  ، یمهبانک ها، ب

گروه مورد بررسی به دلیل اینکه  83الزم به ذکر است در بین  .آن ها اهدا گردید دوره جشنواره به هشتمین تقدیرلوح 

ش بخ وه ها شرکت برتر درلذا با تصویب کمیته علمی در این گر ،با کاهش همراه بوده است گروه 1 سودآوریشاخص های 

 .نشدمعرفی  سودآوری

ه ملی اجرا و مسابق برترین توانملی بهترین محل برای کار و مسابقه ملی قه ملی تجربه های موفق، مسابقه مسابفرایند 

تصادی آغاز می گردد و بنگاه اق و مسابقه ملی بهره وری انرژی مسابقه ملی بهره ورینیز بالفاصله پس از اختتام  بهینه کاوی

      تارسال لیس ،مسابقه بهینه کاوی برای مسابقه تجربه های موفق و ،، با ارسال سه پروژه ارتقای بهره وری به دبیرخانه

 ،هما اول خرداد تابیمه شدگان برای مسابقات بهترین محل برای کار و برترین توان اجرا بر اساس مدل های طراحی شده 

از مجموع امتیازات کسب شده ، امتیاز نهایی هر شرکت در روز ملی بهره وری به رقابت خواهند پرداخت و در پایان 

به شرکت هایی که دارای  در روز ملی بهره وریبهره وری  س ملیدوره جشنواره ملی بهره وری تعیین و تندی هشتمین

 خواهد شد. کمیته علمی جشنواره باشند، اهدا شرایط تعیین شده توسط

http://www.irpmc.ir/
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 وریه برندگان هشتمین مسابقه جشنواره ملی بهر

 کرمان یمانس یعصنا  یبهره ور و گچ یمان،آهکس
 ممتازان کرمان یمانس  سودآوری و گچ سیمان،آهک

 اصفهان یرو ذوب سودآوری یاساس فلزات
 سپاهان یرو ینشاه یو صنعت تولیدی یور بهره یاساس فلزات
 و توسعه فارس عمران یور بهره و مستغالت ی،امالکساز انبوه
 مسکن یگذار سرمایه سودآوری و مستغالت ی،امالکساز انبوه
 اقتصاد نوین  یور بهره یمال ینهادها یرو سا یها، موسسات اعتبار بانک
 دی سودآوری یمال ینهادها یرو سا یها، موسسات اعتبار بانک

 پارس پتروشیمی یو سودآور یور بهره یمیپتروش تولیدات
 الکترونیک پارسیان تجارت یور بهره پرداخت خدمات
 یشک یرانا یاعتبار کارت سودآوری پرداخت خدمات
 یدک مزدا یور بهره خودرو یو مهندس یفن خدمات
 یرانخودرو ا امداد سودآوری خودرو یو مهندس یفن خدمات
 فراساحل صنایع یور بهره  یو مهندس یفن خدمات
 سپاهان یاءو معادن اح یعصنا مجتمع سودآوری  یو مهندس یفن خدمات

 شیمیایی سینا صنایع یور بهره ینچسب و رز رنگ،
 رنگ فوالد سپاهان توکا سودآوری ینچسب و رز رنگ،
 یرانا یپرداز داده یور بهره وابسته به آن یها یتو فعال رایانه
 تک یاآس یداده ها انتقال سودآوری وابسته به آن یها یتو فعال رایانه

 یشپو سازه سودآوری قطعات خودرو ساخت
 ایران رادیاتور یور بهره قطعات خودرو ساخت
 گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سرمایه یور بهره یگذار سرمایه
 یانپارس آر یگذار سرمایه سودآوری یگذار سرمایه
 پاکوش هنکل یو سودآور یور بهره یشیو لوازم آرا شوینده
 گلوکوزان سودآوری ییغذا صنایع
 مرغاب دشت یور بهره ییغذا صنایع

 پارس نفت یور بهره یکک و سوخت هسته ا ی،نفت یها فرآورده
 بهران نفت سودآوری یکک و سوخت هسته ا ی،نفت یها فرآورده

 مبارکه اصفهان فوالد یور بهره فوالد
 یرانیانا یرآهن و فوالد غد یسودآور فوالد

 ماشین آالت و دستگاههای برقی

 
 المپ پارس شهاب یبهره ور
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 ترانسفو یرانا یسودآور یبرق یآالت و دستگاهها ینماش
 یرانا یتراکتورساز یصنعت  یو سودآور یور بهره یزاتآالت و تجه ماشین

 گذاری صنایع شیمیایی ایران سرمایه یو سودآور یور بهره یمیاییش محصوالت
 یگانپگاه گلپا یزهپاستور شیر سودآوری یلبن محصوالت
 پگاه فارس یزهپاستور شیر یور بهره یلبن محصوالت

 البرز دارو داروسازی سودآوری ییو محصوالت دارو مواد
 زهراوی داروسازی یور بهره ییو محصوالت دارو مواد

 یناقتصاد نو لیزینگ سودآوری یمال یگر واسطه
 پارس کاشی یور بهره یکو سرام کاشی

 نفت اصفهان پاالیش یور بهره پاالیشگاه
  المیران یور بهره یفلز محصوالت

 پارس خزر صنعتی یور بهره یخانگ لوازم
 استان تهران مخابرات یور بهره مخابرات

 ایران کارتن یور بهره یکاغذ محصوالت
 توسعه معادن روی ایران  یور بهره معادن

 توس پشمبافی یور بهره یو فرش باف منسوجات
 یانپارس  سودآوری بیمه
 ملت  یور بهره بیمه

 یزلد بهمن یانرژ یو بهره ور ی، سودآور یور بهره خودروسازی
 مرودشت قند یو سودآور یور بهره و شکر قند
 ینو صنعت جو کشت یانرژ یور بهره و شکر قند

 یرانا ینیخاک چ صنایع یور بهره یرفلزیغ یها کانی
  همدان شیشه سودآوری یرفلزیغ یها کانی
  های صنعتی اردکان سرامیک یانرژ یور بهره یرفلزیغ یها کانی

 یرتا کویر یانرژ یو بهره ور یور بهره تایرسازی
 بارز یصنعت  سودآوری تایرسازی

 یرانو تولید قطعات فوالدی ا نورد یور بهره یلو پروف لوله
 صنعتی سپاهان گروه یانرژ یور بهره یلو پروف لوله

 یفشر یمرپل پارسا یور بهره پالستیک
 


