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آمار بهرهوری کشور در بخشهای اقتصادی

براساساطالعات ۵۰۰۰بنگاهاقتصادی
به همراه گفتار هایی از :

دکترمحمدنهاوندیان؛رییسجشنوارهملیبهرهوری فرشیدشکرخدایی؛
دبیرجشنوارهملیبهرهوری پدرامسلطانی؛نائبرئیساتاقبازرگانی،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران حسن فروزان فرد؛ دبیر کمیته علمی جشنواره

به نام آفریننده زیباییها و تواناییها
جشنواره ملی بهرهوری ،عرصه مسابقه فرزانگی در صحنه خالقیتها است.
همچنانکه به شرکتکنندگان و برندگان این جشنواره باید تبریک پیروزی گفت ،باید به
مبتکران و برگزارکنندگان این جشنواره هم دست مریزاد گفت.
خداوند پاداش خدمتگزاران عزت این کشور را برکت روزافزون عنایت فرماید.
« محمد نهاوندیان»
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چکیده سخنان دکتر محمد نهاوندیان ریاست جشنواره ملی بهره وری

اجرای قاطع و جامع قانون بهبود
بوكار ،الزمه
مستمر محيط كس 
رشد اقتصادی در کشور
امروزه بهره وری در عرصه اقتصاد جهان از اهمیت باالیی برخوردار است .در
ارتقاء و افزایش بهره وری بخش های مختلف اقتصادی  ،سطوح خرد و کالن
باید با هم دیده شــود .وقتي بهره وري افزايش مي يابد ،توليد ناخالص ملي
ســريع تر از رشد عوامل توليد ،افزايش خواهد يافت ،افزون بر اين ،بهره وري
پايين باعث تورم بيشتر و نرخ رشد اقتصادي پايين تر و افزايش بيكاري مي
شود .اما از سوي ديگر ،منافع و مزاياي به دست آمده از بهره وري ،به باالرفتن
سطح استاندارد زندگي افراد جامعه منجر خواهدشد .
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اگر انتظار داریم بنگاه ها در ســطح وسیع بهره ور شوند  ،باید به ساختارها
وسیاســت ها در نگاه کالن توجه شود .در سطح کالن شرایط مطلوب برای
فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد شــده و روی فضای عمومی اقتصاد کشور
فعالیت و برنامهریزی بیشــتری صورت گیــرد .امروز باید از فرصتی که برای
سیاستگذاری و مدیریت کشور ایجاد شده استفاده کنیم تا فعالیتهای فرهنگی
و اجتماعی در کنار فعالیتهای اقتصادی و سیاسی همسو و هم جهت شوند
تا بدین وسیله ،بنگاهها احساس حمایت بیشتری کرده و تعداد بیشتری از آنها
در مسیر رقابت و افزایش بهرهوری قرار گیرند.آنطور که آمارها نشان میدهد
کشورهای توسعه یافته حدود  50درصد از رشد تولید خود را از ارتقای بهره
وری به دست آوردهاند و این در حالی است که این شاخص هنوز در ایران آن
طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و هنوز جایگاه قابل قبولی ندارد .از اينرو
تصحيح و تغيير نگاه به بخش خصوصي و اعتماد به فعاالن اين بخش ميتواند
مهمترين راهكاري باشد كه در راهبرد تسهيل در برابر کاهش یهزه وزی بايد از
سوي دولت تدبیر و امید دنبال شود .در اين مسير ،اجرای قاطع و جامع قانون
بوكار به عنوان نقطه عطف مورد وفاق حاكميت و
بهبود مستمر محيط كس 
بخش خصوصي ميتواند مبناي عمل قرار بگيرد .وجود همدلی و چنین وفاقی
بین دولت و بخش خصوصی ،الزمه رشد اقتصادی در کشور می باشد و سبب
افزایش خودباوری در بین تمامی فعاالن اقتصادی خواهد شد .نهضت ملی بهره
وری می تواند در ایجاد هم افزایی در رشــد اقتصادی در کشور تاثیر بسزایی
داشته باشد و اثربخشی نهضت ملی بهره وری با مشارکت فعاالن اقتصادی در
کشور میسر خواهد شد.در پایان ضمن تبریک به تمامی بنگاه های اقتصادی
که در این مراسم مورد تقدیر قرار می گیرند از تمامی دست اندرکاران برگزاری
آیین جشنواره ملی بهره وری نیز سپاسگزاری می نمایم.

سرمقاله
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جشنواره ملی بهرهوری و اجراي درست قوانين
در راستاي گردش آزاد اطالعات اقتصادي
اين روزها بحث عدم شفافيت در آمار و اطالعات به عنوان معضلي اساسي در ساختار نظام اقتصادي ايران ياد
ميشــود .از اين رو در راستاي شفافيت اقتصادي و گردش آزاد و عادالنه اطالعات اقتصادي در كشور تصميم
گرفتيم تا بيانهيي را به نمايندگي از فعاالن اقتصادي بهرهور حاضر در ضيافت هشتمين جشنواره ملي بهرهوري
مد نظر قرار دهيم .در واقع طي  8سال گذشته ما شاهد برگزاري جشنوارههاي مختلف ملي بهرهوري در سطح
كشور بوده و هستيم .هدف از برگزاري اين جشنواره ،بهرهور كردن و ارتقاي نيروي انساني ،عوامل كل و… است
و به عبارت ديگر با ارزيابي عملكرد بنگاهها و ارائه كارنامه به مديران آنها در نظر داريم تا مسير پيشرفت بخش
صنعت را يك بار براي هميشــه هموار كنيم .بايد گفت كه شــكاف به وجود آمده بين آمار و اطالعات منتشر
شده سطح اقتصاد كالن و خرد در كشور طي ساليان اخير و وجود فضاي غيرشفاف موجود از يكسو به رقابت
غيرحرفهيي و ناعادالنه و فقدان گردش آزاد اطالعات دامن زده است و از سوي ديگر نيز به عدم اندازهگيري و
پايش شاخصهاي اصلي مديريت كسب و كار در حوزههاي مختلف منجر شده است .بدون شك انتشار اطالعات
و ايجاد شفافيت در امور مالي شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به سازمانها و موسسات عمومي غيردولتي
موضوع ماده  ۵قانون محاسبات عمومي ،كليه صندوقهاي بازنشستگي كشور ،نهادهاي انقالب اسالمي ،نهادها
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قباشد.
و ســازمانهاي وقفي و بقاع متبركه و سازمانها و موسسات خيريه كشور ميتواند شاهبيت قوانين فو 
در راستاي حصول به اين ضرورت مهم ،جشنواره ملي بهرهوري با درك ضرورت اندازهگيري و پايش اطالعات
در سطح اقتصاد خرد از سال  1385با جمعآوري و استخراج داده اطالعات عملكردي از فعاالن اقتصادي عضو
بورس ،عالقهمندان به انتشــار شــفاف اطالعات كه خود خواسته اطالعات خود را در اختيار اين مجموعه قرار
دادند و پس از آن فعاالن اقتصادي حاضر در فرابورس نسبت به طراحي ،راهاندازي و توسعه يك پايگاه داده ملي
از اطالعات عملكردهايشان اهتمام ورزيده است كه اجراي اين رويكرد ميتواند گام مهمي در مديريت دانش
و مديريت عملكرد بنگاههاي اقتصادي باشد .همان طور كه در باال گفته شد ،جشنواره ملي بهرهوري همگام با
بهرهورترين فعاالن اقتصادي شناسايي شده در گروههاي اقتصادي مختلف و به نمايندگي از كسب و كار كشور
كه سهم بسزايي در توسعه نهضت ملي بهرهوري در سطح ملي و توسعه اين پايگاه داده ملي ايفا كرده است ضمن
درخواست اجراي سريع ،صحيح و كامل قوانين مطروحه در اين حوزه ،برخي از تكاليف دستگاهها و سازمانها
را به موجب قوانين صدراالشاره به شرح زير يادآوري و به عنوان مطالبه عمومي و همگاني بخش خصوصي بر
جديت و سرعت در اجراي آنها تاكيد ميكند:
۱ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار كشور موظفند در اسرع وقت به انتشار عمومي
اسامي شركتها و سازمانهاي مشمول اين قوانين اقدام كنند و شركتهايي كه نسبت به شفافسازي عملكرد
خويش اقدام نكردهاند را نيز مشخص كند.
۲ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران وظيفه دارد حساب شركتهايي كه از انجام وظايف خود در شفافسازي
و افشاي اطالعات به موجب اين قانون استنكاف كردهاند را مسدود كند.
۳ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است برابر قانون از ثبت تغييرات شركتهاي مشمول اين قوانين
كه فاقد مجوز از سازمان بورس باشند ،جلوگيري كند.
۴ـ در اين راستا شايسته است ،سازمان بازرسي كل كشور و ساير دستگاههاي نظارتي تدابير الزم جهت برخورد
با مديران شركتهايي كه از اجراي كامل و صحيح اين قانون سر باز ميزنند ،اتخاذ كند و گزارش آن را جهت
اطالع و امكان پايش اجراي قانون منتشر كنند .در پايان نيز ما به عنوان فعاالن و پيشكسوتان عرصه كيفيت
و انجمن ملي بهرهوري قدرداني ويژه خود را از فعاالن اقتصادي بهرهور كه با حضور و مشاركت فعال خودباور
شــفافيت را در جامعه اقتصادي ايران نهادينه كردهاند ،اعالم ميداريم همچنين از مجلس شــوراي اسالمي و
دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اهتمام و جديت به اين امر مهم نيز تشكر و آمادگي كامل خود را در
راستاي تسهيل و نيل به اين هدف در راستاي ايجاد محيط سالم اقتصادي اعالم ميكنيم و در نهايت اميدواريم
با اجراي قوانين در راستاي گردش آزاد اطالعات اقتصادي گام اساسيبرداريم.

دستاوردها
و نتایج هشتمین
جشنواره ملی
بهرهوری

بخش اول

آمار اقتصاد کالن کشور

وضعیت رشد شاخص های بهره وری کشور
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در حال حاضر با توجه به مشکالت موجود در تامین سرمایه و نیز ایجاد فرصت های شغلی ،توجه به رویکردهای
دیگر توسعه مدنظر برنامه ریزان کالن اقتصاد فرا گرفته که یکی از این رویکردها ،توسعه اقتصادی از طریق بهبود
ساختارها یعنی افزایش بهرهوری کل عوامل ( )TFPاست .بر این اساس محاسبه رشد بهرهوری کل عوامل در
کشور و همچنین تعیین سهم آن در رشد اقتصادی جهت برنامه ریزی های آتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
به عالوه ،تعیین سهم دو عامل نیروی انسانی و موجودی سرمایه در رشد اقتصادی کشور و مقایسه آن با سهم
رشد بهرهوری کل عوامل ضروری است .لذا بر اساس شاخص های اندازه گیری شده در سامانه ملی اندازه گیری
شاخص های بهرهوری ایران ( ،)irpmc.irرشد شاخص های متوسط بهرهوری کل عوامل(بدون آلفا و بتا) ،متوسط
بهرهوری نیروی کار و متوسط بهرهوری سرمایه به نرخ ثابت (تورم زدایی شده نسبت به سال  )83در صنایع
مختلف محاسبه شده که در نمودار های زیر قابل مشاهده است.
وضعیت مهمترین شاخص های بهره وری «بخش صنعت» (تورم زدایی شده)
براساس اطالعات بیش از  1500بنگاه اقتصادی

تغییرات میانگین شاخص بهره وری نیروی کار بخش صنعت
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126

115

104

106

-

تغییرات برنامه پنجم توسعه

100

105

110

115

121

126

131

شاخص بهره وری نیروی کار رایج ترین مقیاسی است که در مورد یک اقتصاد ،صنعت و یا یک واحد تولیدی
به کار برده می شود .این شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر هزینه جبران خدمات پرداختی به کارکنان حاصل
میشود و نشان میدهد به طور متوسط به ازای هر ریال هزینه برای کارکنان چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده
است .همانطور که مشاهده می شود میزان رشد این شاخص بسیار کمتر از رشد پیش بینی شده در برنامه چهارم
و پنجم توسعه می باشد و تنها در سال  1388و  1389مقدار رشد این شاخص مناسب بوده است که این رشد نیز
می تواند به واسطه تدابیر حمایتی کوتاه مدت دولت در قالب معافیتهای مالیاتی و نیز حمایت های قابل توجه نظام
بانکی به شکل استمهال بدهی های معوق بنگاه های اقتصادی باشد.که البته این حمایتها به صورت کوتاه مدت

آثار مناسب اما به صورت بلند مدت بعضا با آثار مخربی همراه بوده است که در سال های بعدی کاهش شاخص
بهره وری نیروی کار مشاهده می گردد که ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی کشور نیز می باشد.
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تغییرات میانگین شاخص بهره وری سرمایه بخش صنعت
1390

1394 1393 1392 1391

سال

1389 1388

تغییرات بخش صنعت

100

97

121

123

133

151

158

آمار سازمان ملی بهره وری

100

106

107

98

96

104

-

تغییرات برنامه پنجم توسعه

100

104

109

113

117

122

126

شاخص بهره وری سرمایه میزان کارایی داراییها و نحوه استفاده از سرمایههای ثابت را منعکس مینماید .به
عبارتی بیان میکند که ،در قبال هر واحد سرمایه ثابت ،چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده است .برای اندازه
گیری این شاخص از نسبت ارزش افزوده به هزینه استهالک در آن دوره استفاده می شود.شاخص بهره وری
سرمایه در بخش صنعت روند مناسبی داشته و در سال های پایانی این شاخص رشد داشته که یکی از دالیل
آن را می توان شرایط اقتصادی کشور که با تحریم مواجه بوده است و امکان سرمایه گذاری های جدید و ورود
ماشین آالت به سختی وجود داشته می تواند باشد.

تغییرات میانگین شاخص بهره وری کل عوامل بخش صنعت
1389 1388

1390

1394 1393 1392 1391

سال
تغییرات بخش صنعت

100

102

109

91

93

100

101

آمار سازمان ملی بهره وری

100

111

114

103

98

104

-

تغییرات برنامه پنجم توسعه

100

104

109

113

118

122

126
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وضعیت مهمترین شاخص های بهره وری «بخش معدن» (تورم زدایی شده)
براساس اطالعات بیش از  115بنگاه اقتصادی
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تغییرات میانگین شاخص بهره وری نیروی کار بخش معدن
سال

1389 1388

1390

1394 1393 1392 1391

تغییرات بخش معدن

100

101

115

110

123

104

83

آمار سازمان ملی بهره وری

100

124

154

154

94

100

-

تغییرات برنامه پنجم توسعه

100

105

110

115

121

126

131

تغییرات میانگین شاخص بهره وری سرمایه بخش معدن
1389 1388

1390

1394 1393 1392 1391

سال
تغییرات بخش معدن

100

112

132

149

168

155

129

آمار سازمان ملی بهره وری

100

116

130

128

131

146

-

تغییرات برنامه پنجم توسعه

100

104

109

113

117

122

126
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تغییرات میانگین شاخص بهره وری کل عوامل بخش معدن
1389 1388

1390

1394 1393 1392 1391

سال
تغییرات بخش معدن

100

105

120

120

129

117

102

آمار سازمان ملی بهره وری

100

113

128

124

119

132

-

تغییرات برنامه پنجم توسعه

100

104

109

113

118

122

126

با مقایسه میزان رشد بهره وری در صنعت در کشور با اهداف تعیین شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه حاکی
از آن است که در زمینه بهره وری به میزان کافی توجهی وجود نداشته و بیشتر توجه مدیران ارشد سازمان
معطوف به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از طریق فعالیتهای توسعه ای بوده است .از آنجاییکه فعالیت های
توسعه ای هزینه بر و همراه با دشواری های خاص خود می باشد و از طرفی تعداد دفعات تکرار و اجرای آن
محدود و وابسته به شرایط سیاسی کشور هم در موارد سرمایه گذاری های خارجی می باشد ،لذا امروزه ایجاد
درآمد بیشتر و صرفه جویی در هزینه از طریق راه حل های بهبود بهره وری توسط شرکتها و سازمانها جهت
افزایش توان رقابت پذیری بسیار مورد توجه قرار می گیرد.راه حل های بهبود از طریق بهره وری پر تکرار و
کم هزینه می باشند .ویژگی دیگر سهولت اجرا این راه حل های بهبود بهره وری می باشد.تمامی این عوامل
در ارتباط با بهره وری سبب شده است که رشد اقتصادی حاصل شده در طی  50سال گذشته در کشور های
توسعه یافته  50درصد و در کشور های در حال توسعه  33در صد باشد.که البته در کشور ما نه تنها به این رشد
نرسیده بلکه نزدیک آن نیز نشده ایم.
و در پایان باید بیان کرد آمار های منتشره وضعیت نابسامان رشد شاخص های بهره وری ر ا نشان می دهد و اگر
مبناي قضاوت و ارزيابي رشد اقتصادی کشور ،اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي كشور
باشد ،متأسفانه ما به اهداف از پيش تعيين شده بويژه در برنامه پنجم نرسيده ايم و فاصله زيادي بين عملكرد
واقعي و عملكرد قابل انتظار و هدفگذاري شده وجود داشته است .و اگر مبنای مقایسه گزارش های سازمان بهره
وری آسیایی باشد کشور ما در گزارش  2012این سازمان از نظر بهره وری نیروی انسانی در جایگاه  6از بین
 22کشور عضو قرار دارد .
پرسشي مهم در مقابل اين آمار مي توان مطرح كرد و آن اينكه آيا راه چاره و راه حل ديگري براي بهبود و
رسيدن به اهداف رشد اقتصادي به جز بهره وری وجود دارد و چگونه می توانیم بهره وری را در کشور افزایش
دهیم .و در پاسخ ترديد نكنيم كه بدون توجه به حركت و رويكرد بهره وري و بدون اصالح و بهبود نظام ها و
روشهاي انجام كار در سطوح مختلف بويژه در اليه هاي مديريت كالن و خرد كشور و صرف افزايش منابع و
بكارگيري نهاده هاي بيشتر و بيشتر ،به اهداف توسعه اقتصادي نخواهيم رسيد .آنچه امروز داريم و از آن ناراضي
هستيم نتيجه كم توجهي اساسي به موضوع بهره وري است و علی رغم وجود ظرفیت های قانونی و جایگاه
باالی بهره وري در اسناد باالدستي و سياستهاي كلي نظام در حوزه هاي مختلف بويژه تولید در ابعاد عملكردي
وضعيت مناسبي مشاهده نمیشود .که از دالیل آن عدم احساس ضرورت بهره وری درعلم و عمل بوده است .
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چکیده سالنامه آمار بهرهوری کشور
درصد رشد شاخصهای بهرهوری در هر صنعت مربوط به سال  90تا  95برگرفته از اطالعات سامانه ملی
اندازهگیری شاخصهای بهرهوری( )www.irpmc.irطبق جداول ذیل میباشد.
ردیف

نام صنعت

1

پاالیشگاه

2

محصوالت
دارویی

ساخت قطعات
3
خودرو

 4سرمایه گذاری

5

سيمان،آهک
و گچ

6

قند و شکر

7

ماشین آالت
و دستگاههای
برقی

8

صنایع غذایی

شاخص

سال
93

94

95

بهره وری دستمزد نیروی کار

250 179 100

90

54

68

بهره وری سرمایه

193 134 100

45

43

74

بهره وری کل عوامل

192 134 100

44

42

74

بهره وری دستمزد نیروی کار

90

91

92

104 117 121 139 105 100

بهره وری سرمایه

100

98

128 132 132 147

بهره وری کل عوامل

100

97

127 132 131 146

بهره وری دستمزد نیروی کار

100

72

73

70

48

30

بهره وری سرمایه

100

81

86

100

69

88

بهره وری کل عوامل

100

64

69

76

53

60

بهره وری دستمزد نیروی کار

100

84

112

86

48

43

بهره وری سرمایه

168 374 126 100

77

157

بهره وری کل عوامل

167 373 126 100

77

153

92

60

46

بهره وری سرمایه

103 132 147 135 100

72

بهره وری کل عوامل

102 131 146 134 100

72

97

109

90

109 117 117 100

98

101

بهره وری دستمزد نیروی کار

بهره وری دستمزد نیروی کار
بهره وری سرمایه
بهره وری کل عوامل
بهره وری دستمزد نیروی کار

100

98

115

117 115 100

102 100 113 120 119 100
151 101

68

بهره وری سرمایه

138 125 115 142 100

72

بهره وری کل عوامل

130 119 111 142 100

70

106

63

72

بهره وری سرمایه

124 109 131 100

82

100

بهره وری کل عوامل

130 114 139 100

86

102

بهره وری دستمزد نیروی کار

118 100

122 100

82

96
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9

محصوالت
فلزی

10

فوالد

بهره وری دستمزد نیروی کار
بهره وری سرمایه

107 177 194 197 205 100

بهره وری کل عوامل

111 169 180 191 206 100

بهره وری دستمزد نیروی کار
24
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12

کاشی و
سرامیک

13

معادن

14

محصوالت
کاغذی

15

تولیدات
پتروشیمی

16

تایرسازی

17

خدمات
پرداخت

18

خودروسازی

123 169 184 100

78

127

بهره وری سرمایه

115 129 304 388 373 100

بهره وری کل عوامل

120 134 308 393 374 100

بهره وری دستمزد نیروی کار
 11کانی غیرفلزی

108 154 100

84

78

71

115 124 151 134 100

88

بهره وری سرمایه

241 289 310 239 177 100

بهره وری کل عوامل

235 280 302 237 176 100
75

56

بهره وری دستمزد نیروی کار

100

91

86

83

بهره وری سرمایه

100

80

93

123 105 123

بهره وری کل عوامل

100

84

97

119 104 124

بهره وری دستمزد نیروی کار

126 172 152 100

79

141

بهره وری سرمایه

140 197 170 100

91

202

بهره وری کل عوامل

141 197 170 100

92

184

79

45

128

بهره وری دستمزد نیروی کار
بهره وری سرمایه
بهره وری کل عوامل
بهره وری دستمزد نیروی کار
بهره وری سرمایه
بهره وری کل عوامل

167 101 100

371 103 179 256 130 100
168 259 125 100

93

301

62

45

48

104 127 100

551 124 165 246 201 100
100

76

403 139 135 112

بهره وری دستمزد نیروی کار

147 138 195 186 128 100

بهره وری سرمایه

203 177 224 207 139 100

بهره وری کل عوامل

196 174 223 206 139 100

بهره وری دستمزد نیروی کار

125 114 100

82

86

145

بهره وری سرمایه

150 167 100

54

39

44

بهره وری کل عوامل

146 167 100

55

40

45

144 110 106 100

94

111

بهره وری سرمایه

100

56

76

120

66

65

بهره وری کل عوامل

100

62

84

132

73

73

بهره وری دستمزد نیروی کار

بهره وری دستمزد نیروی کار
19

رنگ

شوینده ها و
20
لوازم آرایشی

21

محصوالت
لبنی

22

لوازم خانگی

93

108

بهره وری سرمایه

101 134 150 155 100

67

بهره وری کل عوامل

104 138 152 151 100

72

67

75

بهره وری دستمزد نیروی کار
بهره وری سرمایه

100

87

بهره وری کل عوامل

100

88

130 139 155 172

بهره وری دستمزد نیروی کار

ماشین آالت و
25
تجهیزات

بهره وری سرمایه
بهره وری کل عوامل

160 145 140 126 142 100

26

27

محصوالت
شیمیایی

28

واسطه گری
مالی

169 125 141 155 100

66

بهره وری سرمایه

158 239 205 183 133 100

بهره وری کل عوامل

138 261 187 181 138 100
121 100

98

52

56

62

بهره وری سرمایه

122 208 131 181 162 100

بهره وری کل عوامل

106 193 127 169 160 100

بهره وری دستمزد نیروی کار
بهره وری سرمایه
بهره وری کل عوامل

100

87

78

75

68

59

100 116 118 129 108 100
109 100

91

105

74

77

بهره وری دستمزد نیروی کار

100

84

101

89

90

93

بهره وری سرمایه

100

69

284 178 145 106

بهره وری کل عوامل

100

74

212 176

بهره وری دستمزد نیروی کار
رایانه

102 114 100

98

87

بهره وری سرمایه
بهره وری کل عوامل
بهره وری دستمزد نیروی کار

235

55

131 109 114 133 117 100
159 173 100

92

87

97

115 102 100 163 171 100
98

71

61

بهره وری سرمایه

276 415 261 100

90

64

بهره وری کل عوامل

185 345 189 100

97

80

82

78

88

بهره وری سرمایه

139 143 303 153 100

85

بهره وری کل عوامل

130 138 254 154 100

85

بهره وری دستمزد نیروی کار

136 123 100

113 149 100

25

87

161 149 142 128 143 100

بهره وری دستمزد نیروی کار

خدمات فنی و
24
مهندسی

115 154 100

85

129 141 157 171

بهره وری دستمزد نیروی کار

 23لوله و پروفیل

124 162 144 100
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معرفی شاخصهای مورد بررسی
در جشنواره ملی بهروهوری

26

بهرهوری نیروی کار
بهرهوري سرمايه
بهرهوری کل عوامل به روش کندریک TFP
فروش سرانه
درصد حاشیه سود خالص
بهرهوری انرژی

بهرهوری نیروی کار (رقابت پذیری هزینه نیروی کار) ()Labor Productivity

1
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اين شاخص از تقسيم ارزش افزوده برجبران خدمات شاغلين به دست ميآيد .برخي از صاحب نظران بهرهوري
به اين نسبت ،شاخص رقابت پذيري نيز ميگويند .مفهوم اين شاخص آن است كه به ازاي يك واحد ريالي که
بابت جبران خدمات پرداخت شده چه ميزان ارزش افزوده ايجاد شده است.
الزم به ذکر است بهرهوری نیروی کار از تقسیم ارزش افزوده به تعداد کارکنان نیز محاسبه میشود که منعكس
كننده ميزان ثروت توليد شده در موسسه به نسبت تعداد كاركنان آن است .طبق مصوبات کمیته علمی برای
بررسی این شاخص در جشنواره ،شاخص رقابتپذیری هزینه نیروی کار انتخاب شده است .پايين بودن نسبت
میتواند نشان دهنده هزينه باالي نيروي كار باشد كه هماهنگ با ايجاد ارزش افزوده نیست و بالعکس .در
صورتیکه برای اندازهگیری شاخص بهرهوری نیروی کار در مخرج کسر تعداد شاغلین قرار گیرد ،سطح کیفی
افراد شاغل در بنگاههای اقتصادی یکسان در نظر گرفته میشود.
این موضوع به این معناست که درصورتیکه میزان ارزش افزوده در دو بنگاه اقتصادی برابر باشد و تعداد شاغلین
آنها یکسان اما با سطح کیفیت متفاوت باشد ،در صورتیکه در مخرج کسر تعداد شاغلین قرار گیرد میزان
بهرهوری نیروی کار برای این دو بنگاه برابر خواهد بود .اما در صورتیکه جبران خدمات کارکنان در مخرج کسر
قرار گیرد ،این شاخص مناسب تر خواهد بود.
بهرهوري سرمايه ()Capital Productivity

بهرهوری سرمایه عبارتست از نسبت ارزش افزوده ،به هزینه استهالك دارایی ثابت ،این شاخص نشان میدهد
در بنگاه اقتصادی به ازای هرریال هزینه استهالک داراییها چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده است .از آنجاییکه
هدف از اندازهگیری این شاخص میزان ایجاد ارزش افزوده به ازای یک واحد استفاده از داراییهای ثابت میباشد
لذا در مخرج کسر از هزینه استهالک استفاده شده است.
بهرهوری کل عوامل به روش کندریک ()Total Factor Productivity
این شاخص از نسبت ارزش افزوده بر ترکیب وزنی نهادههای نيروی کار و سرمايه مورد استفاده در سازمان
- 1ارزش افزوده برای صنایع خدماتی به روش درآمد در نظر گرفته شده است.

حاصل میشود.

=TFP

که در آن عالئم به صورت زیر میباشد:
 =AVارزش افزوده
 =αضریب کشش عامل تولید نیروی انسانی
 =βضریب کشش عامل تولید سرمایه
 =Lجبران خدمات کارکنان
 =Dاستهالک داراییهای ثابت
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نحوه محاسبه آلفا برای هر بنگاه اقتصادی:

مقادیر آلفا و بتا برای هر بنگاه اقتصادی معموال با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی و تخمین ضرایب کشش
عوامل تولید به دست میآید اما در جشنواره ملی بهرهوری از آنجاییکه اطالعات قابل استناد از هر بنگاه
اقتصادی صرفا محدود به صورتهای مالی حسابرسی شده آنها میشود لذا مقدار این شاخص از میانگین درصد
سهم جبران خدمات در ارزش افزوده بنگاه اقتصادی تخمین زده میشود .مقدار بتا نیز از تفاضل مقدار آلفا و
عدد یک حاصل میشود.
الزم به ذکر است بر اساس بررسیهای صورت گرفته در شاخصهای بهرهوری کل عوامل (به روش کندریک)،
بهرهوری سرمایه و بهرهوری نیروی کار برای  5000شرکت بررسی شده در سامانه ملی اندازهگیری شاخصهای
بهرهوری ،در صورتیکه در مخرج کسر شاخصهای بهرهوری نیروی کار و بهرهوری سرمایه به ترتیب جبران
خدمات کارکنان و استهالک داراییهای هر شرکت در هر سال قرار گیرد ،تغییرات شاخص بهرهوری کل عوامل
را به خوبی میتوان از طریق تغییرات این دو شاخص نشان داد .لذا بر این اساس مناسب تر است که حاصل
کسر ارزش افزوده بر جبران خدمات کارکنان برای شاخص بهرهوری نیروی کار و حاصل کسر ارزش افزوده بر
هزینههای استهالک به عنوان بهرهوری سرمایه منظور شود.

بهرهوری انرژی ()2( )Energy Productivity

این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر واحد انرژی استفاده شده میباشد.
پایین بودن نسبت نشان دهنده این است که به ازای ارزش افزوده ایجاد شده انرژی بیشتری مصرف شده است
و بالعکس.

EP
فروش سرانه ()3

 - 2شاخص بهرهوری انرژی برای بخشهای اقتصادی که فعالیت آنها به صورت خدماتی میباشد مورد بررسی
قرار نگرفته است.
 - 3از آنجاییکه شاخصهای فروش سرانه و حاشیه سود خالص بیشتر برای بیان وضعیت مالی بنگاه اقتصادی
در جشنواره ملی بهرهوری و در بخش سودآوری مورد استفاده قرار میگیرد لذا مقادیر این دو شاخص برای
بنگاههای اقتصادی به نرخ جاری استفاده میشود و در سامانه مقادیر این شاخصهای به نرخ ثابت نیز
اندازهگیری میشود.
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اين نسبت نشان دهنده ميزان فروش به ازای هر يك از شاغلین سازمان است و افزایش آن میتواند نشان دهنده
ی اتخاذ سیاستهای مناسب در فروش و یا ناشی از کاهش تعداد شاغلین باشد.
فروش سرانه
28

درصد حاشیه سود خالص
اين نسبت سودخالص شركت را با فروش كل مقايسه ميكند و نتيجه نهايي مديريت را به نمايش ميگذارد .با
مقايسه حاشيههاي سودخالص و ناويژه يك شركت ،ميتوان درك خوبي از هزينههاي غيرتوليدي ،غيرعملياتي
و غيرمستقيم مانند هزينههاي مالي ،اداري و بازاريابي فراهم آورد.
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×100

درصد حاشیه سود خالص

محاسبه مقادیر شاخصها به نرخ ثابت
به منظور تورم زدایی شاخصهای اندازهگیری شده در هر صنعت ،از شاخصهای قیمتی که توسط بانک مرکزی
به صورت ساالنه اعالم میگردد ،استفاده میشود .این شاخصهای قیمت به طور کلی شامل موارد زیر میباشد:
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی( :)CPIمعيارسنجش تغييرات قيمت تعداد ثابت شاخص بهاي کاالها
و خدمات مصرفي ومعيني ازکاالها و خدمات است که توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني به مصرف ميرسد.
شاخص قیمت تولید کننده ( :)PPIاین شاخص تغييرات قيمت محصوالت توليدشده به منظور فروش را
نسبت به زمان نشان ميدهد.
هر یک از دادههای مالی با توجه به ماهیت آن با اســتفاده از یکی از شاخصهای قیمت فوق تعدیل شده
است .برای محاسبه شاخصها به نرخ ثابت ابتدا مقادیر دادههای ورودی به صورت جداگانه تعدیل شده و
سپس بر اساس مقادیر جدید به دست آمده ،تمامی شاخصها به نرخ ثابت سال  1383محاسبه شده اند.

نتایج هشتمین جشنواره ملی بهرهوری

برندگان لوح تقدیر در مسابقات
هشتمین جشنواره ملی بهرهوری
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در هشتمین جشنواره ملی بهرهوری
هیچ یک از بنگاههای اقتصادی ارزیابی شده
حایز دریافت تندیس ملی بهرهوری نگردید

نامزدها و برگزیدگان هشتمین مسابقه ملی بهرهوری
(برندگان مسابقه در هر صنعت با رنگ زرد مشخص شدهاند).
مجتمع صنایع الستیک یزد

بهره وری ،سودآوری و بهره وری انرژی

بانک اقتصاد نوین

بهره وری ،سودآوری

ایران یاسا

بهره وری و بهره وری انرژی

بانک سینا

بهره وری

الستیک پارس

بهره وری

بانک خاورمیانه

بهره وری ،سودآوری

بانک ها ،موسسات اعتباری و سایر نهادهای مالی
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تولیدات پتروشیمی

بانک دی

بهره وری ،سودآوری

پتروشیمی پارس

بهره وری ،سودآوری

بانک پارسیان

بهره وری

پتروشیمی خارگ

بهره وری ،سودآوری

بانک پاسارگاد

بهره وری ،سودآوری

پتروشیمی امیرکبیر

بهره وری

بانک قوامین

بهره وری

پتروشیمی مبین

بهره وری

بانک حکمت ایرانیان

بهره وری

پتروشیمی الله

بهره وری ،سودآوری

بانک تجارت

بهره وری

پتروشیمی مارون

بهره وری ،سودآوری

بانک صادرات ایران

بهره وری

پتروشیمی فجر

بهره وری ،سودآوری

بانک انصار

بهره وری

پتروشیمی پردیس

بهره وری ،سودآوری

بانک کارافرین

بهره وری ،سودآوری

پتروشیمی جم

بهره وری ،سودآوری

بانک اینده

بهره وری ،سودآوری

پتروشیمی برزویه

سودآوری

بانک مهر اقتصاد

بهره وری ،سودآوری

پتروشیمی تبریز

بهره وری

بانک گردشگری

بهره وری

پتروشیمی زاگرس

بهره وری ،سودآوری

پتروشیمی فن آوران

بهره وری ،سودآوری

بیمه پارسیان

بهره وری ،سودآوری

پتروشیمی شازند

بهره وری ،سودآوری

بیمه ملت

بهره وری ،سودآوری

پتروشیمی بوعلی سینا

سودآوری

بیمه پاسارگاد

بهره وری ،سودآوری

پتروشیمی خراسان

بهره وری

بیمه کوثر

بهره وری ،سودآوری

بیمه

سیمان،آهک و گچ

بیمه ما

بهره وری ،سودآوری

سیمان ممتازان کرمان

بهره وری و سودآوری

بیمه دانا

بهره وری

سیمان غرب

بهره وری و سودآوری

بیمه اسیا

بهره وری ،سودآوری

سیمان مازندران

بهره وری و سودآوری

سیمان سفید نی ریز

سودآوری

پاالیشگاه نفت بندرعباس

بهره وری

سیمان فارس نو

بهره وری

پاالیشگاه نفت شازند

بهره وری

سیمان ایالم

بهره وری و سودآوری

پاالیشگاه نفت اصفهان

بهره وری

سیمان قائن

بهره وری و سودآوری

پاالیشگاه نفت شیراز

بهره وری

صنایع سیمان کرمان

بهره وری و سودآوری

سیمان المرد

بهره وری و سودآوری

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

بهره وری

سیمان هرمزگان

بهره وری و سودآوری

کویر تایر

بهره وری ،سودآوری و بهره وری انرژی

سیمان هگمتان

بهره وری و سودآوری

الستیک بارز

بهره وری ،سودآوری و بهره وری انرژی

سیمان کردستان

بهره وری و سودآوری

پاالیشگاه

تایر سازی

سیمان بهبهان

بهره وری و سودآوری

سیمان خاش

بهره وری و سودآوری

بهره وری

کاشی سعدی
کانی غیرفلزی

سیمان شمال

بهره وری و سودآوری

فراورده نسوز ایران

بهره وری و سودآوری

سیمان خوزستان

بهره وری و سودآوری

صنایع خاک چینی ایران

بهره وری و سودآوری

آهک صنعتی سیمان شرق

بهره وری و سودآوری

ورزیران

بهره وری و سودآوری

آهک صنعتی هیدراته لرستان

بهره وری و سودآوری

تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان

بهره وری و سودآوری

سیمان آبیک

بهره وری

شیشه همدان

بهره وری و سودآوری

سیمان شاهرود

بهره وری

فراورده نسوز پارس

بهره وری و سودآوری

سیمان سپاهان

بهره وری و سودآوری

پشم شیشه ایران

بهره وری و سودآوری

سیمان دشتستان

بهره وری و سودآوری

فراورده نسوز آذر

بهره وری و سودآوری

سیمان اردبیل

بهره وری و سودآوری

سرامیک های صنعتی اردکان

بهره وری و سودآوری

صنایع سیمان نهاوند

بهره وری و سودآوری

سیمان اصفهان

بهره وری

کارخانجات تولیدی شیشه دارویی
رازی

بهره وری و سودآوری

سیمان داراب

بهره وری و سودآوری

سیمان صوفیان

بهره وری و سودآوری

سیمان کارون

بهره وری و سودآوری
شوینده و لوازم آرایشی

گلتاش

بهره وری و سودآوری

پاکسان

بهره وری و سودآوری

هنکل پاکوش

بهره وری و سودآوری

سافتلن

بهره وری و سودآوری

صنایع بهداشتی ساینا

بهره وری

فرآورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای
نفت پارس

بهره وری و سودآوری

اوجان شیمی تبریز

بهره وری و سودآوری

نفت ایرانول

بهره وری و سودآوری

نفت بهران

بهره وری و سودآوری

نفت سپاهان

سودآوری

نفت پاسارگاد

سودآوری
کاشی و سرامیک

کاشی تکسرام

بهره وری

کاشی و سرامیک سینا

بهره وری

کاشی پارس

بهره وری

صنایع کاشی و سرامیک الوند

بهره وری

پارس سرام

بهره وری

کاشی و سرامیک حافظ

بهره وری

لوازم خانگی
گروه صنعتی بوتان

بهره وری

پارس خزر

بهره وری

کارخانجات آبسال

بهره وری
محصوالت لبنی

پگاه فارس

بهره وری و سودآوری

پگاه گلپایگان

بهره وری و سودآوری

پگاه تهران

بهره وری و سودآوری

پگاه خراسان

بهره وری و سودآوری

پاک پی

بهره وری و سودآوری

لبنیات پاک

بهره وری و سودآوری

پگاه گلستان

بهره وری و سودآوری

پگاه اصفهان

بهره وری و سودآوری

پگاه آذربایجان غربی

بهره وری و سودآوری

مواد و محصوالت دارویی
البرز دارو

بهره وری ،سودآوری

داروسازی زهراوی

بهره وری ،سودآوری

داروسازی اکسیر

بهره وری ،سودآوری

فرآورده تزریقی ایران

بهره وری ،سودآوری

البراتورهای دارویی رازک

بهره وری ،سودآوری

داروسازی اسوه

بهره وری ،سودآوری

داروسازی جابر ابن حیان

بهره وری ،سودآوری

داروسازی تهران شیمی

بهره وری ،سودآوری
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دارویی کاسپین تامین

بهره وری ،سودآوری

داروسازی فارابی

بهره وری ،سودآوری

تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان

بهره وری ،سودآوری

تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو

بهره وری ،سودآوری

ملی صنایع مس ایران

بهره وری ،سودآوری

سینا دارو

بهره وری ،سودآوری

ایران ذوب

بهره وری ،سودآوری

داروسازی ابوریحان

بهره وری ،سودآوری

ذوب روی اصفهان

بهره وری ،سودآوری

داروسازی رها

بهره وری

آلومراد

بهره وری ،سودآوری

داروسازی شهید قاضی تبریز

بهره وری ،سودآوری

صنعتی کیمیدارو

بهره وری ،سودآوری

گروه کارخانه های تولیدی نورد
آلومینیوم

بهره وری

تولید مواد اولیه داروپخش

بهره وری ،سودآوری

سبحان دارو

بهره وری ،سودآوری
تولیدات لوله و پروفیل
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فلزات اساسی

لوله و ماشین سازی ایران

بهره وری ،ویژه

گروه صنعتی سپاهان

بهره وری ،ویژه

نورد و لوله سپنتا اهواز

بهره وری ،ویژه

نورد و تولید قطعات فوالدی ایران

بهره وری

لوله و پروفیل سپنتا تهران

بهره وری
خودرو سازی

فوالد
فوالد افزا سپاهان

بهره وری ،سودآوری

آهن و فوالد غدیرایرانیان

بهره وری ،سودآوری

فوالد مبارکه اصفهان

بهره وری ،سودآوری

فوالد امیرکبیر کاشان

بهره وری ،سودآوری

فوالد کاویان

بهره وری

فوالد خوزستان

بهره وری ،سودآوری
قند و شکر

قند نیشابور

بهره وری

قند مرودشت

بهره وری ،سودآوری

کشت و صنعت جوین

بهره وری،سوداوری،انرژی

فراورده های غذایی و قند
پیرانشهر

سودآوری

قند اصفهان

سودآوری

قند هگمتان

سودآوری
سودآوری
بهره وری،سوداوری،انرژی

بهمن دیزل

بهره وری ،سودآوری

ایران خودرو

بهره وری ،سودآوری

سیبا موتور

بهره وری ،سودآوری

سایپا

بهره وری ،سودآوری

سایپا دیزل

بهره وری

زامیاد

بهره وری

سهامی عام شهد -قند خوی

بهمن موتور

بهره وری

قند لرستان

محصوالت شیمیایی

رنگ ،رزین و چسب
پلی پروپیلن جم

بهره وری ،سودآوری

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی
ایران

بهره وری ،سودآوری

معدنی امالح ایران

بهره وری ،سودآوری

نیرو کلر

بهره وری ،سودآوری

سرمایه گذاری پارس آریان

بهره وری ،سودآوری

صنایع شیمیایی تابکم

بهره وری ،سودآوری

سرمایه گذاری توسعه ملی

بهره وری ،سودآوری

تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

بهره وری

سرمایه گذاری نیروگاهی
ایران -سنا

بهره وری ،سودآوری

سرمایه گذاری توسعه معادن
و فلزات

بهره وری ،سودآوری

سرمایه گذاری سپه

بهره وری ،سودآوری

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
کشوری

بهره وری ،سودآوری

توکا رنگ فوالد سپاهان

بهره وری ،سودآوری

رزینفام

بهره وری ،سودآوری

صنایع شیمیایی سینا

بهره وری ،سودآوری
سرمایه گذاری ها

محصوالت فلزی
پایساز

بهره وری

المیران

بهره وری

صنعتی جام دارو

بهره وری

سولیران

بهره وری

صنایع کاغذ پارس

بهره وری

کارتن ایران

بهره وری

صنایع کاغذ سازی کاوه

بهره وری

سودآوری

سرمایه گذاری مسکن تهران
خدمات پرداخت
تجارت الکترونیک پارسیان

بهره وری ،سودآوری

کارت اعتباری ایران کیش

بهره وری ،سودآوری

مخابرات استان خوزستان

بهره وری

تجارت الکترونیک سرمایه

بهره وری ،سودآوری

مخابرات استان اصفهان

بهره وری

پرداخت نوین آرین

بهره وری ،سودآوری

مخابرات استان گیالن

بهره وری

فن آوا کارت

سودآوری

مخابرات استان خراسان جنوبی

بهره وری

به پرداخت ملت

سودآوری

مخابرات استان تهران

بهره وری

مخابرات

خدمات فنی و مهندسی

مخابرات استان کرمانشاه

بهره وری

صنایع فراساحل

بهره وری ،سودآوری

مخابرات استان زنجان

بهره وری

مخابرات استان همدان

بهره وری

مدیریت پروژه های نیروگاهی
ایران -مپنا

بهره وری ،سودآوری

مخابرات استان یزد

بهره وری

مجتمع صنایع و معادن احیا
سپاهان

بهره وری ،سودآوری

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

بهره وری ،سودآوری

بازرسی فنی و کنترل خوردگی
تکین کو

بهره وری ،سودآوری

مهندسی مشاور نیروی خراسان-
منیران

بهره وری

کیسون

بهره وری ،سودآوری

راهسازی و ساختمانی 5 11

بهره وری ،سودآوری

خدمات تجهیزات سنگین همگام

بهره وری

عملیات اکتشاف نفت

بهره وری ،سودآوری

حفاری شمال

بهره وری ،سودآوری

معادن
معدنی دماوند

بهره وری

توسعه معادن روی ایران

بهره وری

باما

بهره وری

زرین معدن آسیا

بهره وری

معدن کارباختر

بهره وری

معدنی و صنعتی گل گهر

بهره وری

تامین ماسه ریخته گری

بهره وری

معادن منگنز ایران

بهره وری

فروسیلیس ایران

بهره وری

منسوجات و فرش بافی
ایران مرینوس

بهره وری

پشمبافی توس

بهره وری

انبوه سازی ،امالک و مستغالت
عمران و توسعه فارس

بهره وری ،سودآوری

آ اس پ

بهره وری

سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

بهره وری ،سودآوری
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خدمات فنی و مهندسی خودرو
اماداد خودرو ایران
تهیه و توزیع قطعات و لوازم
یدکی ایران خودرو -ایساکو

بهره وری ،سودآوری
بهره وری ،سودآوری

مزدا یدک

بهره وری

گواه

بهره وری ،سودآوری

مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو

بهره وری ،سودآوری

رایانه و فعالیت های وابسته

ساختمانی ایرانیان اطلس

بهره وری ،سودآوری

ارتباطات مبین نت

بهره وری ،سودآوری

سرمایه گذاری ساختمان نوین

بهره وری ،سودآوری

انتقال داده های آسیا تک

بهره وری ،سودآوری

شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

بهره وری

داده پردازی ایران

بهره وری ،سودآوری

گروه سرمایه گذاری مسکن

بهره وری ،سودآوری

افرانت

بهره وری ،سودآوری

ساختمان آذربایجان

بهره وری ،سودآوری

سرمایه گذاری مسکن شمال
شرق

ایران ارقام

سودآوری

سودآوری
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بهره وری

فاوا موج
ساخت قطعات خودرو

34

رهروان سپهر اندیشه

بهره وری ،سودآوری

المپ پارس شهاب

بهره وری ،سودآوری

موتوژن

بهره وری ،سودآوری

ایران ترانسفو

بهره وری ،سودآوری
بهره وری ،سودآوری

رادیاتور ایران

بهره وری ،سودآوری

ریخته گری آلومینیوم ایران
خودرو

بهره وری ،سودآوری

صنعتی نیرو محرکه

بهره وری ،سودآوری

پارس سوئیچ

فنرسازی زر

بهره وری

ترانسفورماتور توزیع زنگان

بهره وری ،سودآوری

فنرسازی سیستان

بهره وری ،سودآوری

ایران ترانسفوی ری

بهره وری ،سودآوری

سازه پویش

بهره وری ،سودآوری

کابل البرز

بهره وری ،سودآوری

سایپا آذین

بهره وری ،سودآوری

نیرو ترانس

بهره وری ،سودآوری

مهندسی و ساخت ژنراتور
مپنا -پارس

بهره وری ،سودآوری

کابلهای مخابراتی شهید قندی

بهره وری

مارگارین

بهره وری ،سودآوری

تابان نیرو سپاهان

بهره وری،سودآوری

صنعتی مینو

بهره وری ،سودآوری

صنایع جوشکاب یزد

سودآوری

دشت مرغاب

بهره وری

صنایع غذایی
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ماشین آالت و دستگاه های برقی

گروه تولیدی مهرام بهره وری،
سودآوری

واسطه گری های مالی

گلوکزان

بهره وری ،سودآوری

لیزینگ اقتصاد نوین

بهره وری ،سودآوری

صنایع غذایی مینو شرق

بهره وری ،سودآوری

لیزینگ صنعت و معدن

بهره وری ،سودآوری

شوکو پارس

بهره وری ،سودآوری

بهمن لیزینگ

بهره وری ،سودآوری

مجتمع کشت و صنعت چین
چین

بهره وری ،سودآوری

لیزینگ خودرو غدیر

بهره وری ،سودآوری

خوراک دام پارس

بهره وری

لیزینگ پاسارگاد

بهره وری ،سودآوری

کشت و صنعت پیاذر

سودآوری

لیزینگ ماشین االت سنگین
ایرانیان

بهره وری ،سودآوری

بیسکوئیت گرجی

سودآوری

لیزینگ توسعه صنعت و تجارت
توس

بهره وری ،سودآوری

ماشین آالت و تجهیزات
صنایه پمپ سازی ایران

بهره وری ،سودآوری

صنایع سرما آفرین

بهره وری ،سودآوری

صنایع پمپ سازی نوید سهند

بهره وری ،سودآوری

مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات
مپنا

بهره وری ،سودآوری

تراکتورسازی ایران

بهره وری ،سودآوری

تولید پمپ های بزرگ و توربین
آبی

بهره وری ،سودآوری

ماشین سازی اراک

بهره وری ،سودآوری

ساخت تجهیزات سپاهان

بهره وری ،سودآوری

مهندسی و ساخت توربین
مپنا -توگا

بهره وری ،سودآوری

راهبران آب شرب ایران

سودآوری

مهندسی و ساخت پره توربین
مپنا -پرتو

بهره وری ،سودآوری

پالستیک
پارسا پلیمر شریف

بهره وری

پلیمر کرمانشاه

بهره وری

مهندسی نیرومند پلیمر پارس

بهره وری

صنایع الستیک سهند

بهره وری

اسامی برگزیدگان مسابقه ملی بهینه کاوی
شرکت های شایسته دریافت تقدیرنامه
ردیف

نام شرکت

اسم پروژه

1

پليمرآريا ساسول

سیستم مدیریت ایمنی فرایند
()Process Safety Management

2

تولید روی بندر عباس(هلدینگ
توسعه معادن روي ايران)

تولید شمش روی از پسماند تولید
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شرکت های شایسته دریافت سپاس نامه
ردیف

نام شرکت

اسم پروژه

1

معدنی و صنعتی گل گهر

روند اجرای سیستم نظام پیشنهاد
ها در گل گهر

2

بانک انصار

پروژه تسهیم کارمزدهای شتابی

3

پیاده سازی مایکروسافت پراجکت سرور

4

گروه خودروسازی سایپا

5

پیاده سازی سیستم کانبان الکترونیکی
(اقالم غیر پلیمری) خط تولید مونتاز سراتو

برنامه ریزی پیشامدگرا

اسامی برگزیدگان مسابقه ملی تجربههای موفق
شرکت های شایسته دریافت تقدیرنامه
36

سال چهارم شماره  14تابستان ۱۳۹6

اسم پروژه

ردیف

نام شرکت

1

مهندسی و ساخت ژنراتور
مپنا -پارس

طراحي و ساخت ابزار مخصوص ماشينكاري محل نشيمنگاه
گيربكس ناسل توربين باد

2

پليمر آريا ساسول

مدیریت بهینه فرآیندهای کسب و کار با استفاده از سیستم
برنامه ریزی منابع سازمانی ( )ERPو سیستم مدیریت
فرآیندهای کسب و کار ()BPMS

3

تجارت الكترونيك پارسيان
(پککو)

Gift card mall

4

بانك اقتصاد نوين

کانون ارزیابی بانک اقتصاد نوین

5

داروسازي زهراوي

پروژه سیستم یکپارچه مدیریت عدم انطباق ها شامل
(گزارش عدم انطباق ،اقدامات اصالحی و
پیشگیرانه و کنترل تغییرات)

6

گروه خودروسازی سایپا

برنامه ريزي عملياتي توليد(پيشامدگرا)

7

حفاری و اکتشاف انرژی گستر
پارس ()PEDEX

حفاری  20حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی

8

روغنکشی خرمشهر

افزایش ظرفیت  300تنی تولید

9

شیر پاستوریزه پگاه تهران

فرموالسیون و تولید کره غنی شده با پروتئین(نیم چرب
اسپرید)

10

گروه صنعتی بارز

افزایش بهره وری از طریق کاهش اضافه وزن تایر

11

بانک انصار

سامانه مدیریت و ارزیابی تأمین کنندگان

12

کارخانه ذوب و روی بافق
(هولدینگ توسعه معادن روی
ایران)

راه اندازی واحد لیچ اکسیدی با تغییر کاربری واحد تولید
کنسانتره BZS

13

معدنی و صنعتی گل گهر

برگزاری جشنواره نظام پیشنهادات

شرکت های شایسته دریافت لوح سپاس نامه
ردیف

نام شرکت

1

شیمی دارویی داروپخش

2

سرمایه گذاری پارس آریان

اسامی برگزیدگان دومین مسابقه انتخاب بهترین محل برای کار
شرکت

بخش

شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل)

فناوری اطالعات

شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو

پولی  -مالی

کاوه الیاف

تولید  -کوچک و متوسط
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دیدگاهها:
سخنرانی مقامات
و دستاندرکاران
جشنواره

بخش دوم

39

سال چهارم شماره  14تابستان ۱۳۹6

پدرامسلطانینایبرییساتاقبازرگانی،
صنایع،معادنوکشاورزیایران

40

محیط سالم و
رقابتی محرک بهره
وری در کشور
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نائب رئیس اتاق ایران در جشنواره ملی بهره وری با بیان این مطلب که دولت کارنامه موفقی در امر بهره وری
ندارد ،گفت :نمی دانم چگونه می توان در محیطی با صدور انواع بخشنامه های متناقض در محیط غیرشفاف و
مملو از دریچه های رانت ،بهره وری را ارتقا داد.
ایشان با اشاره به گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در خصوص آینده بهره وری ،عنوان کرد:
هنوز کشور نتوانسته درحوزه بهره وری به موفقیتی دست پیدا کند .علی رغم تمام تالش ها و برگزاری ادوار
جشنواره ملی در این بخش ،همچنان در جایگاه خودمان در  5سال گذشته باقی مانده ایم.
به اعتقاد وی هیچ چیز بهتر از محیط سالم و رقابتی نمی تواند برای تحرک ارتقای بهره وری موثر باشد .ایشان
تصریح کردند :نمی دانم چگونه می توان در محیطی با صدور انواع بخشنامه های متناقض در محیط غیرشفاف
و مملو از دریچه های رانت ،بهره وری را ارتقا داد .در این شرایط به یاد فیلمی افتادم که شخصیت اول آن در
زندان مدام ورزش می کرد تا خود را برای روزهای بعد از زندان آماده کند ولی در نهایت خسته شد .امیدوارم
این سرنوشت منتظر واحدهای اقتصادی کشور نباشد.
نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد :دولت موظف شده که ظرف  3ماه نسبت به اصالح قوانین و حذف بخشنامه
های زائد اقدام و محیط کسب وکار را بهبود ببخشد ولی از آن مدت یکسال گذشته و کارنامه دولت قابل دفاع
نیست .این تکلیفی است که رئیس جمهور بارها اعتقاد خود را به آن با تایید قانون بهبود محیط کسب وکارنشان
داده ولی انگیزه کافی وجود ندارد.
وی با تاکید بر توانمندی نیروی کار و جذب این افراد برای بهبود وضعیت کشور ،یاداور شد :در ایران ،نیروهای
خبره را تربیت می کنیم ولی در نهایت به دلیل ناکارآمد بودن محیط کسب وکار از کشور می روند .این یعنی
هدر رفت منابع و سرمایه های کشور .دانشگاه ها و مدارس کشور بسترساز اینده تربیت یافته گان خود نیست.
دکترسلطانی تاکید کرد :با محیطی در این شرایط نمی توان انتظار داشته باشیم که بهره وری رشد کند.

وی در واکنش به طرح ایجاد نهاد های نظارتی بر برنامه های توسعه از سوی مجلس دهم ،عنوان کرد :کشور
به وجود این دیوان ها و نهادهای نظارتی نیازی ندارد چراکه همین امروز از تعدد آنها رنج می برد .ورود های
غیرقانونی تحت عنوان نظارت ،کار را برای بخش خصوصی سخت کرده است .در مجلس جدید گزارشی از عملکرد
دیوان محاسبات ارائه دهید تا ببینیم چقدر تاثیرگذار بوده است .این دیوان در عمل دست مدیران را بسته و بخش
خصوصی به دلیل دیوانساالری موجود زمانی که به ادارات برای یک امضا مراجعه میکند سرگردان میشود.
نائب رئیس اتاق ایران رو به نمایندگان منتخب مجلس دهم خواستار توقف تصویت قوانین جدید شد .به باور
وی تدوین و تصویب قوانین مسئله ای است که به وفور اتفاق افتاده و امکان حرکت را گرفته است .مجلس دهم
باید روی اصالح قوانین و در صورت الزم روی حذف قوانین زائد تمرکز کند.
وی در ادامه با اشــاره به گزارش ســازمان همکاری های اقتصادی و توسعهف بهبود سرمایه گذاری دولت بر
تحقیقات پایه را ضروری دانست و تصریح کرد :باید کیفیت تحقیقات پایه در دانشگاه ارتقا یابد .در حال حاضر
در این بخش خوب عمل نمی شود .از سوی دیگر دانشگاه ها باید از حرکت در محیط قرنطینه ای اجتناب کنند.
دکتر سلطانی همچنین توجه به شرکت های چند ملیتی و خروج از انزوا در محیط بین المللی را خواستار شد
و تحقق برجام را با این هدف ،هماهنگ برشمرد.
وی رشد بهره وری از طریق فراهم شدن زمینه رسوخ خالقیت در محیط کاری و تکنولوژی های روز بومی
سازی شده را کارامد و الزامی دانست .به اعتقاد سلطانی ،بهره گیری از توانایی های مدیران بین المللی و پرورش
مدیران داخلی و آشنایی انها با دانش و شیوه های جدید ،امری ضروری است.
بازار ســرمایه ریسک پذیر و اتخاذ سازوکار مناســب برای آن و سرمایه گذاری بر ایده ها و ریسک های ان،
کلیدی ترین راه حل بحران اشتغال کشور است .این راهکار پیشنهادی از سوی نائب رئیس اتاق ایران مطرح
شد .سلطانی در ادامه اصالح در سازوکار ها و فراهم کردن زمینه ظهور اصالحات در روند فعالیت واحدها و در
عین حال حمایت از ایجاد واحدهای جدید و حفظ حقوق این واحدها را مورد تاکید قرار داد.
نایب رییس اتاق ایران ،ســرمایه انسانی را مهم ترین شــاخص در رشد بهره وری معرفی کرد ولی برای این
نیروی کار رعایت برخی شاخص ها از جمله مهارت ،تجربه ،دانش ،خالقیت و بینش را مهم دانست .با وجود
اینکه ســرمایهگذاری در آموزش و پرورش انجام میدهیم اما این نیروها در کشــور حفظ نمیشود و عمال به
جای صادرات کاال صادرت مغز داریم .تربیت نیروی شایسته در باالبردن افزایش بهره وری نقش بسزایی دارد
اما اکنون شاهد آن هستیم که نیروها و چهرههایی که برای آنها هزین ه نیز شده است از کشور خارج میشوند.
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حسین سالح ورزی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران :

مرکز توسعه رقابت پذیری
استان لرستان افتتاح گردید
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تصور من این است که در حوزه اقتصاد و توسعه ،به نوعی در حق برخی از مفاهیم و واژه ها ظلم شده است
که یکی از آنها مفهم بهره وری و مفهوم کارآفرینی است .اعتقاد دارم که بحث بهره وری در تمام دنیا یکی از
المان های رشد پایدار است .اما در کشر ما رشد عمدتاً به صورت بخشی بوده است و کمترین سهم از محل بهره
وری بوده است .بهترین محرک برای بهره وری چیزی نیست مگر رقابت .اگر دولت و حاکمیت بدنبال افزایش
بهره وری هستند می بایست ابتدا به ساکن به فکر بهبود شرایط رقابت پذیری باشند .در اقتصاد ما واقعی کردن
قیمت ارز به نتیجه نرسیده است در حالیکه ما می توانیم رقابت پذیری در بخش صادرات داشته باشیم.
موقعی که بخش تولید ما نتواند رقابت کند و تولید صادراتی بکند بدنبال افزایش بهره وری هم نخواهد بود.
مادامیکه در شرایط اقتصاد ما تبعیض وجود داشته باشد رقابتی وجود ندارد و نمی توانیم شاهد افزایش بهره
وری باشیم .تا زمانیکه در اقتصاد ما آن طوری که قانون اساسی فقط بخش دولتی و خصوصی را تعریف کرده
و بخش های مبهمی باشد نمی توانیم شاهد رقابت و بهره وری باشیم.

تا زمانیکه دولت عزم جدی برای بهبود کســب و کار نداشته باشد قاعدتا نباید شاهد بهبود قابل توجه بهره
وری باشیم.
در حاشــیهی پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشــگاه که به همت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی لرستان و با حضور مهمانان داخلی و خارجی در روزهای  13و  14اردیبهشتماه جاری در خرمآباد
برگزار شــد برای اولین بار در ایران ،مرکز توســعه رقابتپذیری کسب و کار با همکاری جشواره ملی بهرهوری
ایران در اتاق لرستان افتتاح گردید.
مرکز توسعه رقابتپذیری کسب وکار ایران با ماموریت کمک به افزایش سطح رقابتپذیری سازمانها و بنگاههای
اقتصادی ایرانی و توسعه موضوع رقابتپذیری و بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری جشنواره ملی بهرهوری
در سال  1394در کشور پایهگذاری گردیده است.
در آغاز ،تمرکز این مرکز بر ارزیابی رقابتپذیری در سطح خرد (بنگاههای اقتصادی) است و چشمانداز این مرکز،
فعالیت به عنوان مرجع رسمی اندازهگیری توان رقابتپذیری سازمانها ،صنایع و اقتصاد کالن کشور میباشد.
از جمله دســتاوردهای جامع این مرکز میتوان به اطالعات حرفهای مدیریتی و تصمیمســاز در سطح خرد
(بنگاههای اقتصادی) اشاره کرد که امید میرود بنگاههای رقابتپذیر در صنایع مختلف كه از توان رقابتي بااليي
در بازارهاي رقابتي برخوردار هستند ،احتمال موفقيتشان در ميدانهاي رقابتي اقتصادي و تجاري بیشتر گردد.
هدف غایی این مرکز ،کمک به شناسایی حوزههایی با رقابتپذیری پایین در بنگاههای اقتصادی مختلف به
تفکیک صنایع و در نهایت رقابتپذیر نمودن محیط کسب و کار در کل اقتصاد ایران است.

43

سال چهارم شماره  14تابستان ۱۳۹6

محمدعلیمحمدیرئیسکمیتهراهبردیجشنوارهملیبهرهوری

افزایش بهره وری،
تنها راه نجات اقتصاد کشور
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دکترمحمدعلیمحمدیرئیسکمیتهراهبردیجشنواره
ملی بهره وری در اختتامیه مراسم هشتمین جشنواره ملی
بهره وری و تقدیر از بنگاه های اقتصادی برگزیده با اشاره به
چالش های گوناگون موجود در اقتصاد کشور تنها راه برون
رفت از بحران کنونی در اقتصاد را توجه به افزایش بهره وری
و تالش بنگاههای اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار
دانست.محمدی چالش های اقتصادی کشور را به  6دسته
مهم تقسیم کرد و گفت :با توجه به اینکه ما در دوره انقالب
صنعتی چهارم قرار داریم شاهد رشد های نمایی در اقتصاد
کشور های جهان هستیم و در نتیجه این موضوع شکاف
میان کشور ها را افزایش داده است.وی در ادامه افزود :درحال
حاضر  700میلیون نفر در جهان زیر خط فقر زندگی می
کنند و همچنین یک و نیم میلیارد از انسان های این کره
خاکی نیز در مرز خط فقر روزگار می گذرانند .این در حالی
است که فاصله اغنیا و فقرای جهان هر لحظه در حال افزایش
بوده و این موضوع تحت تاثیر سرعت حرکت کاروان علم و
فناوری در جهان است.رئیس کمیته راهبری جشنواره ملی
بهره وری در ادامه چالش های مهم اقتصاد کشور را اشتغال،
تامین مواد اولیه ،توسعه منابع انسانی ،امنیت ،سرمایه های
راکد و جهانی شــدن دانست و گفت :در موضوع اشتغال
بسیار بد عمل کرده ایم و در یک دهه اخیر تنها یک میلیون
شغل در کشور ما ایجاد شده است؛ در حالی که نیازمند 5
تا  6میلیون شغل در این سال ها بودیم .در نتیجه این سهل
انگاری ها ،میزان مشارکت در جامعه ما به 38درصد کاهش

یافته اســت.محمدی در ادامه با اشاره به بحران های آب و
امنیت در منطقه پر تالطم کشور ایران گفت :به هر روی از
نظر محیط زندگی در یک شرایط بحرانی زندگی می کنیم و
اگر برای مسئله آب در سال های آینده فکری اندیشیده نشود
این موضوع به بحرانی جدی برای کشور ما تبدیل خواهد
شد.رئیس کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری در ادامه
سخنان خود به موضوع توسعه منابع انسانی و لزوم افزایش
بهره وری در بخش آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود :در
میان سال های 1990تا 2010میالدی کشور عربستان40
میلیارد دالر از درآمد انرژی های خود را فروخت تا  1میلیارد
دالر به سرمایه انسانی خود اضافه کند و این موضوع درجه
اهمیت آموزش را در دنیای امروز نشان می دهد.مدیرعامل
سازمان مدیریت صنعتی در پایان سخنان خود به لزوم توجه
به تولید و بنگاههای اقتصادی در رشد اقتصادی کشور اشاره
کرد و افزود :بنگاههای اقتصادی لوکوموتیو حرکت جامعه
به ســمت جلو هستند و اگر امروز در برخی موارد به خود
می بالیم به دلیل تالش های این بنگاههای تالشگر است.
بی تردید اقتصاد مرکانتیلیستی و مبتنی بر پول نمی تواند
برای ما ثروت ایجاد کند و جامعه را به رشد و توسعه سوق
دهد.رئیس کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری در پایان
سخنان خود بر لزوم افزایش بهره وری در تمام ساختار های
اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت :در شرایط کنونی اقتصاد ما
نا گزیر خواهیم بود از طریق افزایش بهره وری پایداری در
کسب و کار و پایداری در سود آوری را ایجاد کنیم.

حسنفروزانفرددبیرکمیتهعلمیجشنواره:

تشکیل آکادمی ملی توسعه بهرهوری هدف آتی
جشنواره ملی بهره وری
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در دوران پسابرجام امکان تبادل سرمایه فراهم شده
اما بر کاهش هزینه های مبادالتی تاثیر چندانی نداشته
است و درصورتیکه تغییرات کشور در قالب بهبود فضای
کسب و کار و سرمایه گذاری خارجی رخ دهد امکان
تحقق سهم 35درصدی بهره وری مطابق برنامه ششم
توسعه وجود خواهد داشت.تحریم ها از طرفی امکانات و
تجهیزات را محدود کرده و از سوی دیگر سبب کاهش
میزان ارزش افزوده تولیدی شده است.دولت یازدهم
از طریق کاهش نرخ تورم بر بهبود وضعیت اقتصادی
تاثیر گذاشته اســت ،عالوه بر این از آنجایی که رشد
اقتصادی  7درصدی مورد پیش بینی می باشــد این
شاخص نیز بر ارزش افزوده کشور تاثیر خواهد گذاشت.
اگر زمینه جذب سرمایه گذار خارجی فراهم شود می
توانیم شــاهد افزایش میزان بهره وری کشور باشیم.
باید بیان کرد که کشــور توانایی جذب سرمایه برای
جبران کاهش بهره وری را ندارد ،و اگر طی  5ســال
آینده نتواند زمینه جذب ســرمایه گذار را فراهم کند،
منابع کشور اجازه تجهیز سرمایه را نخواهد داشت .باید
مشخص شود برنامههایی که سازمانهای دولتی ارایه
میدهند ،کدامیک توسعه بهرهوری را بهدنبال دارد ،و
میزان رشد حاصل از بهرهوری آیا در بودجه لحاظ شده
و مورد توجه و کنترل ساالنه قرار می گیرد؟
با توجه به مشکل بهره وری در کشور جشنواره ملی
بهره وری نیز پیشنهاد راهاندازی آکادمی ملی توسعه

بهرهوری را با هدف بهرهگیری صحیح از اندازهگیریها
و تجزیه و تحلیلها در جهت کمک به رشد اقتصادی
ســازمانها و توانمندســازی اعضا در جهت اشــاعه
فرهنگ مدیریت و بهرهوری در کشور ،ارایه داده است
و امید است به همت اتاق تهران وارد فاز اجرایی شود.
ارتقــای اعتبار و حیثیت اعضای آکادمی  ،مشــارکت
گروهی در تهیــه و تنظیم پیشنویس قوانین مرتبط
بــا مدیریت بهرهوری در جهت حفــظ منافع ملی ،و
انجام فعالیتهای علمی و تحقیقاتی بخشی از وظایف
آکادمــی ملی مدیریت بهرهوری اســت.فراهم آوردن
بستر مناسب برای مشــارکت مدیران بهرهور ،فعاالن
اقتصادی ،اســاتید دانشگاهی ،دولت و رسانه در ارایه
راهحلهای نوآورانه برای عملکرد بهرهوری و همچنین
ارایه راهکارهای مناســب برای کمک به سازمانها در
جهت بهبود بهرهوری و تالش در جهت رشد و توسعه
بهره وری بهعنوان موتور محرک اقتصادی در سازمان
ها از مأموریت آکادمی ملی توسعه بهرهوری است.در
پایان خاطر نشان می کنم روز ملی بهرهوری در پیش
اســت آن را تنها یک آیین و بزرگداشت تلقی نکنیم،
بلکه باید آن را به چالشی تبدیل کنیم که همه اقتصاد
ایران درگیر آن شوند و از همه صاحبنظران و اساتید
که میتوانند گامــی در جهت حمایت از نهضت ملی
بهره وری بردارنــد دعوت می نمایم به کمیته علمی
جشنواره بپیوندند.

فرشیدشکرخدایی،دبیرهشتمینجشنوارهملیبهرهوری:

خصوصیسازی
بهترین راهکار افزایش بهر ه وری در کشور
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فرشید شکرخدایی ،دبیر هشتمین جشنواره ملی بهر ه وری :،خصوصیسازی بهترین راهکار افزایش بهر ه وری
در کشور
فرشــید شکر خدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری در مراسم ضیافت شام رسمی جشنواره و مراسم اهدا لوح
تقدیر هشتمین دوره مسابقه ملی بهر وری که همه ساله بصورت رایگان در کشور برگزار می گردد اعالم نمود :
فعالیت های اجرایی دبیرخانه ،در هشتمین دوره از اول خردادماه سال جاری آغاز و فراخوان ثبت نام شرکتها،
ســازمان ها و انجمن های صنفی ارسال شد .ســامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران(www.
 )irpmc.irنیز فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی ،اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی از
ســال  1389تا  1394را در ادامه فعالیت های جشنواره اجرا نمود .وی افزود:در دوره هشتم جشنواره شاخص
های  5000بنگاه اقتصادی در قالب  38گروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند .مجموع ارزش افزوده شرکت
های بخش صنعت و معدن که در جشــنواره مورد بررســی قرار گرفتند در حدود  %60ارزش افزوده کل بخش
صنعت و معدن در کشــور می باشد .همچنین مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش موسسات مالی و پولی
مورد بررسی در جشنواره در حدود  %85کل ارزش افزوده در این بخش می باشد.
دبیر جشنواره ملی بهره وری و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در ادامه بیان کرد :در این دوره از جشنواره

همانند دوره های قبلی هر یک از بنگاه های اقتصادی در  3بخش با یکدیگر رقابت نمودند ،در بخش بهره وری
شاخص های بهره وری نیروی کار ،بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل ،در بخش سودآوری شاخص های
فروش سرانه و درصد حاشیه سود خالص و در نهایت به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری
انرژی در مسابقه دیگری بنام مسابقه ملی بهره وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت .براساس آیین نامه تدوین
شده کمیته علمی جشنواره ،فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند
رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی با میانگین صنعت های مورد نظراز
سال  89تا  94تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار گرفت و با نظر این کمیته نهایتا
تعداد  303بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد دریافت لوح تقدیر انتخاب گردیدند .فرایند داوری آنالین نامزد های
دریافت لوح تقدیر هشتمین جشنواره ملی بهره وری در گروه های مختلف از هشتم دی ماه آغاز و تا ساعت 24
روز  13دی ماه به طول انجامید که در این فرایند اساتید ،کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی،
شرکت های برتر را انتخاب نمودند و در تاریخ  14دی ماه جلسه کمیته علمی جشنواره به منظور تایید نهایی
برنده های هر صنعت در هر بخش در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.
ایشــان با بیان این که در این دوره ،از مجموع  38گروه اقتصادی مورد بررسی 303،بنگاه اقتصادی به عنوان
شرکت های نامزد و از میان آن ها  60بنگاه به عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند افزود :در بین  38گروه
مورد بررسی به دلیل اینکه شاخص های سودآوری  9گروه با کاهش همراه بوده است ،با تصویب کمیته علمی
در این گروه ها شرکت برتر در بخش سودآوری معرفی نشد.
دبیر جشنواره ملی بهره وری یاد آور شد :فرایند مسابقه ملی تجربه های موفق ،مسابقه ملی بهترین محل برای
کار و مسابقه ملی برترین توان اجرا و مسابقه ملی بهینه کاوی نیز بالفاصله پس از اختتام مسابقه ملی بهره وری
و مسابقه ملی بهره وری انرژی آغاز گردید و بنگاه اقتصادی  ،با ارسال سه پروژه ارتقای بهره وری به دبیرخانه،
برای مسابقه تجربه های موفق و مسابقه بهینه کاوی ،ارسال لیست بیمه شدگان برای مسابقات بهترین محل
برای کار و برترین توان اجرا بر اســاس مدل های طراحی شــده تا اول خرداد ماه ،روز ملی بهره وری به رقابت
پرداختند و در پایان از مجموع امتیازات کسب شده  ،امتیاز نهایی هر شرکت در هشتمین دوره جشنواره ملی
بهره وری تعیین گردید اما تندیس ملی بهره وری در روز ملی بهره وری به هیج یک از شرکت های حاضر در
میابقات جشنواره ملی بهره وری تعلق نگرفت.
ایشان در ادامه افزودند  :خصوصیسازی بهترین راهکار افزایش بهر ه وری در کشور می باشد .ذات فعالیتهای
دولتی ،بهر ه وری اقتصادی را کاهش میدهد و در واقع بهرهوری دولت باید در مورد سیاستگذاریها باشد .به
طور عمومی وضعیت بهرهوری در کشور مناسب نیست اما هرگاه درآمدهای نفتی در کشور کاهش داشته،نگاه
دولت به بهرهوری نیز بهتر شده است.مهندس شکرخدایی ،بیان داشت :بیشترین رشد بهرهوری در کشور مربوط
به زمانی هست که قیمت نفت رو به کاهش بوده است.وی ادامه داد :زمانی که درآمدهای نفتی کم میشود ،کشور
شــاهد کمبود منابع شده و استفاده از داراییها بهینهتر میشود.در شرایط عادی ،دولت به دنبال توسعه است
و افزایش راندمان در دستور کار قرار ندارد.مهندس شکر خدایی ،با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه ،هر سال
باید  ۴٫۵درصد به رشد اقتصادی افزوده میشد ،گفت :این امر محقق نشده و میانگین بهر ه وری در بخشهای
مختلف تقریبا ثابت بوده اســت.وی با در نظر گرفتن ســال  ۸۸به عنوان سال پایه،ادامه داد :اگر بهرهوری را در
این سال  ۱۰۰در نظر بگیریم ،این رقم در بخش صنعت طی سال  ۹۴به  ۱۰۱رسیده است .در بخش معدن نیز
با در نظر گرفتن همین شــرایط در ســال گذشته به رقم  ۱۰۲دست یافتهایم .این در حالی است که اگر اهداف
بهرهوری در برنامه پنجم محقق میشد باید عدد  ۱۲۶در سال  ۹۴به دست میآمد.دبیر جشنواره ملی بهر ه وری،
افزود :با توجه به این آمارها میتوان گفت از سال  ۸۹تا پایان برنامه پنجم سهم بهرهوری در کشور تغییر نکرده
اســت.مهندس شکرخدایی ،به نقش بازدارنده استهالک در دستیابی به بهرهوری اشاره کرد و گفت :با توجه به
این شرایط میتوان گفت  ۴۵سال است که بهرهوری عوامل تولید در کشور هیچ تغییری نکرده است.وی توجه
به بهرهوری در کشور را نیز بسیار مهم دانست و گفت :متاسفانه در کشور شاهد بدترین شاخص بهرهوری در آب
هستیم .آب کمیابترین منبع ایران به شمار میرود و با این وجود به جای استفاده بهینه،بدترین نوع مصرف
را بخش کشاورزی شاهدیم.ایشان در پایان اظهار امیدواری نمودند که مسیر ایجاد شده در زمینه اندازه گیری
شاخص های بهره وری و رقابت در زمینه پیشی گرفتن از بهره وری با حضور بنگاههای اقتصادی بیشتر رونق
و انشــاهلل در سال آینده دبیرخانه جشــنواره ملی بهره وری بتواند شاخص های بهره وری بنگاههای اقتصادی
بیشتری اندازه گیری و وارد فرایند جشنواره ملی بهره وری نماید.
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نگاهی به
جشنواره ملی
بهرهوری و
ساختارآن

بخش سوم
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نگاهی به جشنواره ملی بهرهوری و ساختار آن
مقدمهای بر جشنواره ملی بهرهوری
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ایده شــكل گیری جشــنواره ملی بهرهوری در سالیان اول برنامه توســعه چهارم ،توسط گروه پارسیان
هوشــمند مطرح و سپس مورد حمایت و توجه ریاســت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
واقع شد.
یکی از مهمترین راهها برای رشد و شکوفایی اقتصادی در هر جامعه ،ارتقا و افزایش بهرهوری میباشد .در
کشــور ما نیز توسعۀ اقتصادی همواره از راه افزایش سرمایه گذاریها اتفاق افتاده است و علی رغم هدف
گذاریهایی که در سطح ملی و در قالب برنامههای  5سالۀ توسعه تاکنون تعریف شده بود ،هیچگاه و در
هیچ مقطع زمانی دستیابی به اهداف بهرهوری محقق نشد.
این موضوع از مهمترین نشــانهها در کشور در زمینه کمبود یک عامل تشویقی و محرک برای بخشهای
مختلف اقتصادی جهت توجه بیشــتربه موضوع بهرهوری بود .گروه پارســیان هوشمند با همکاری اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان باالترین ســطح ســازمانهای خصوصی درکشــور به منظور
پاســخگویی به چنین نیاز و کمبودی در کشــور ،مســوولیت برگزاری چنین جشنوارهای در سطح ملی
ودربخشهای اقتصادی مختلف را برعهده گرفته است.

چشم انداز جشنواره

در راستای تحقق مفاد برنامههای توسعه واهمیت افزایش بهرهوری در تمامی سطوح کالن و خرد اقتصاد
کشور و لزوم بهرهگیری از سازوکار اجرایی برای تحقق چشم انداز  20ساله نظام ،اتاق بارزگانی و صنایع،
معادن و کشاورزی ایران جشنواره ملی بهرهوری را برگزار مینماید.

اهداف جشنواره

توسعه نظام جامع سنجش و اندازهگیری بهرهوری در کشور ( ) www.irpmc.ir
ايفاي نقش پيشبرنده در افزايش بهرهوری سازمانهای کشور
تشــويق بنگاهها براي اندازهگیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهرهوری و انجام پروژههای بهبود با
بهرهگيري از مدل مدیریت بهرهوری سرآمد
افزايــش توان رقابت پذيري ســازمانها و شــرکتهای ایرانی در محيط كســب و كار بين المللي و
همچنين
افزايش سازگاري آنها با بازارهاي جهاني
تغییر نگرش در فرآیند تولید ارزش کشور
شناسايي و تجليل از بهرهورترین و پرتالش ترین سازمانها و مدیران کشور

دستاوردهای کشور از برگزاری ادوار گذشته جشنوار ملی بهر وری

تولید آمار ساالنه بهرهوری کشور از سال  83تا کنون و انتشار سالنامه آمار بهرهوری کشور
جمع آوری و ارزیابی طرحهای موفق ارتقاء بهرهوری اجرا شده در کشور
ایجاد فرصت بهینه کاوی در زمینه شاخصهای بهرهوری و تجارب برتر ارایه شده برای سایر شرکتها
ایجاد سامانه ملی بهرهوری و امکان استفاده قابلیتهای مقایسهای موثر برای صاحبان بنگاههای اقتصادی
فرهنگ ســازی و آموزش مفاهیم کاربردی بهرهوری با ایجاد شبکه داوران جشنواره و عضویت بیش
از  ۶۰۰۰متخصص
محاســبه انبوه و ارزان شــاخصهای بهرهوری بیش  ۵۰۰۰ســازمان در جهت تسریع در ورود به فاز
تجزیه و تحلیل
آماده سازی فضای رتبه بندی بر اساس منطق ارزش افزوده و بهرهوری
انتشار کتب مرجع رتبه بندی R4B 400
انتشار کتاب الکترونیک مستندات تجربیات برتر در زمینه ارتقای بهرهوری
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سامانه ملی اندازهگیری شاخصهای بهرهوری ایران

این سامانه با مأموریت کمک به رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهرهوری در سطح ملی وراه اندازی
چرخۀ مدیریت بهرهوری در تمام ســازمان و شرکتهای ایرانی فعالیت خود را از سال  1386آغاز نمود و
در این راســتا تاکنون شاخصهای مالی ،اقتصادی و بهرهوری بیش از  ۵۰۰۰سازمان تولیدی ،خدماتی و
بازرگانی را در قالب  52بخش اقتصادی اندازهگیری وتجزیه وتحلیل نموده و هم اکنون نیز خدمات خود
را در این زمینه به منظور ارائه راهکارهای علمی و اقتصادی در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای
اقتصادی در کشــور ارائه میدهد .مهمترین ویژگی خدمات مرکز ،ارایهی محصوالتی متمایز و منحصر به
فرد در کشور ،مطابق با نیاز روز مشتریان با حداکثر سرعت و حداقل هزینه از طریق بهره گیری از سامانه
تحت وب  www.IRPMC.irمیباشد.

نکات متمایز کننده جشنواره ملی بهرهوری با سایر جوایز ملی:

تعداد باالی ســازمانهایی که در هر دورۀ جشــنواره مورد بررسی قرار میگیرند .به جرأت میتوان گفت
هیچ برنامهای با این تعداد شرکت کننده به تفکیک هرصنعت تا به امروز در ایران برگزار نشده است .در
اولیــن دوره بیــش از  ،400در دورۀ دوم درحدود  500بنگاه اقتصادی ،در دومین دوره بیش از  ،800در
چهارمیــن دوره بالغ بر  1000بنگاه اقتصادی ،در دوره هفتم بالغ بر  ۵۰۰۰بنگاه اقتصادی در بخشهای
مختلف با یکدیگر به رقابت میپردازند .پایگاه دادۀ بسیار قوی که مقایسه بین شرکت کنندگان را بسیار
عادالنه و نزدیک به واقعیت مینماید .این امر به سازمان کمک مینماید تا از این مقایسه بازخورد کاراتری
را دریافت نمایند .ســازمانها و شــرکتها در هربخش با تعداد زیادی ازشرکتهای رقیب خود براساس
اطالعــات واقعی مورد ارزیابی قرار میگیرند .اســتفاده از نظرات متخصصیــن و بزرگان صنایع در قالب
کمیتۀ علمی و داوران اســت .در دورۀ دوم جشنواره از نظرات متخصصین در عرصۀ صنعت برای انتخاب
بهترینهای صنعت مربوط نیز اســتفاده خواهد شدکه بر این اساس تاکنون بیش از  ۶۰۰۰داور از صنایع
مختلف مورد تأیید دبیرخانۀ جشنواره قرار گرفتهاند.

مسابقههای تحت پوشش جشنواره ملی بهرهوری
مسابقه ملی بهرهوری
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سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهرهوری ایران ،شاخص های مالی ،اقتصادی و بهرهوری بنگاه های
اقتصادی را با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده بنگاه های اقتصادی به دو نرخ جاری و ثابت (تورم
زدایی شده بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس سال پایه  )1383از سال  1382تاکنون
اندازه گیری نموده است .بنابراین داوری در جشنواره بر روی قسمت اول چرخه مدیریت بهرهوری و با تمرکز بر
اندازه گیری یکسان شاخص های مورد بررسی ،در قالب بخش های ذیل در طول حداقل پنج سال می باشد.
بخش بهرهوری (شامل شاخص های بهرهوری کل عوامل ،نیروی انسانی و سرمایه)
بخش سود آوری (شامل شاخص های فروش سرانه و سودآوری)
منطق امتیازدهی در مسابقه ملی بهرهوری

بر اساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی ،فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط
دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار شاخص های بهرهوری و مقایسه با میانگین صنعت های مورد نظر در طی
پنج سال اخیر تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار می گیرد .در نهایت برتر در هر
صنعت توسط داوران جشنواره که از متخصصین همان صنعت می باشند انتخاب می شوند .میانگین صنعت
های مورد نظر با توجه به پشتیبانی علمی و اطالعاتی سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهرهوری ایران که
شامل 3000بنگاه اقتصادی در قالب  52گروه بهره مند می باشد به دست می آید .مجموع ارزش افزوده های
بخش صنعت و معدن که در سامانه موجود است ،در حدود  60درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن
در کشور بوده و همچنین مجموع ارزش افزوده های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در
حدود  85درصد کل ارزش افزوده در این بخش را تشکیل می دهد.
شاخص ها و معیارهای مورد ارزیابی
محور های جشنواره در مسابقه
ملی بهرهوری

شاخص ها
بهرهوری هزینه نیروی کار

بخش بهرهوری

بهرهوری سرمایه
بهرهوری کل عوامل

بخش سود آوری

سود آوری
فروش سرانه

معیار ها
رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه
عملکرد باالتر از میانگین
رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه
عملکرد باالتر از میانگین
رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه
عملکرد باالتر از میانگین
رشد پایدار بهتر از رشد میانگین صنعت
عملکرد باالتر از میانگین
رشد پایدار بهتر از رشد میانگین صنعت
عملکرد باالتر از میانگین

مسابقه ملی تجربه های موفق

سازمان های ثبت نام کننده در مسابقه مذکور ،موظفند که سه تجربه برتر در راستای بهبود سطح
عملکرد و بهرهوری خود را برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند و وارد فرایند ارزیابی این مرحله از
جشنواره شوند ،در پایان از مجموع امتیازات کسب شده در داوری آنالین ،پروژه های قابل ارایه انتخاب
شده و توسط مدیران پروژه در حضور اعضای کمیته علمی ،ارایه و در نهایت پروژه های برتر توسط کمیته
علمی جشنواره انتخاب می گردد.

معیار های مورد ارزیابی در مسابقه ملی تجربه های موفق:
ردیف

معیار ها

1

پروژه را شرح دهید .آیا این پروژه ،عملیاتی است یا مدیریتی؟ فرآیندی است یا سیستمی و ابتکاری؟ چگونه طراحی و اجرا شد؟
چقدر برای سازمان شما دارای اهمیت است؟ چه تعداد از کارکنان ،مشتریان و تامین کنندگان تحت تاثیر قرار گرفته اند؟

2

آیا این پروژه در کل سازمان شما اجرا شده یا تنها در بخشی از سازمان؟ میزان درک کارکنان مرتبط ،از پروژه چقدر
است؟ چقدر اجرای این پروژه زمان برده است؟

3

چه چیزی در این پروژه نوآورانه است؟ آیا ایده ای جدید در آن نهفته است؟ آیا پروژه ای است که در گذر زمان به تدریج
بهبود یافته است یا پروژه ای است که شما با الهام از سازمان دیگری اجرا نموده اید؟

4

میزان مناسب بودن برنامه عملیاتی تنظیم شده برای حل مساله چقدر است؟

5

منافع مالی پروژه را که در نتیجه اجرا حاصل شده اند ،شرح دهید.

6

منافع غیر مالی پروژه را که در نتیجه اجرا حاصل شده اند ،شرح دهید.

7

آیا این پروژه به عنوان یک تجربه موفق مطرح می شود؟

8

چگونه این پروژه امکان توسعه و پیشرفت خواهد داشت؟
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بخش بهینه کاوی

با توجه به تدوام برگزاري جشنواره ملی بهره وری و باال رفتن تجربيات و انتظارات و جهت تحقق اهداف چشم انداز 1404
و اعالم نظر ریاست محترم جشنواره ملی بهره وری جناب آقای دکتر نهاوندیان در اهمیت ورود به رقابت های بین المللی
و مقایسه خود با دیگر سازمان های جهان از یک سو و ترویج فرهنگ به کار گیری از ابزار های کاربردی و مفید روز دنیا در
سازمان های ایرانی از سویی دیگر دبیرخانه جشنواره پس از برگزاری چهارمین دوره با همکاری شبکه بهینه کاوی ایران،
فعالیت هایی را در این زمینه اجرا نمود که منجر به تایید جشنواره توسط شبکه جهانی بهینه کاوی  GBNگشت .در این
مرحله از جشنواره ،شرکت های می توانند پروژه ها و تجربه های خود را که در زمینه بهینه کاوی انجام داده اند ،در قالب
فرم های مشخص گردآوری کرده و برای دبیرخانه ارسال می کنند .پروژه ها می تواند در قالب بهینه کاوی عملکردی
و یا بهینه کاوی از تجربه های موفق باشد .همچنین پروژه های بهینه کاوی می تواند در سطحی از سازمان(راهبری،
فرایندی و عملیاتی) و با هر طیفی از شرکا(داخلی ،کارکردی ،رقابتی و ژنریک) بر اساس استانداردهای بهینه کاوی باشد.
بر همین اساس شرکت ها و سازمان های ایرانی در صورت کسب رتبه در این مسابقه و تایید کمیته علمی جشنواره ملی
بهره وری می توانند وارد رقابت جهانی بهینه کاوی شوند .مسابقه ملی بهینه کاوی منطبق بر مسابقه جهانی بهینه کاوی
شکل گرفت .مسابقه ملی بهینه کاوی  100امتیاز از  1000امتیاز کل را تشکیل می دهد .در این مسابقه هر شرکتی
که حداقل امتیاز مصوب کمیته علمی را کسب کند ،لوح تقدیر این بخش را دریافت می کند .منطق امتیاز دهی در این
مسابقه نیز کامال منطبق بر مدل جهانی آن می باشد که در جدول ذیل قابل مشاهده است:
منطق امتیازدهی( :سواالت پرسیده شده از داوران)
ردیف

معیار ها

امتیاز هر معیار

1

تسهیم دانش و اطالعات در سازمان به چه میزان مناسب بوده است؟

16

2

شناسایی و اجرای پروژه برتر انتخاب شده تا چه میزان مناسب بوده است؟

12

3

متدولوژی استفاده شده جهت شناخت پروژه های برتر به چه میزان مناسب بوده است؟

12

4

رویکرد انتخاب شده در اجرای پروژه بهینه کاوی تا چه میزان مناسب بوده است؟

12

5

یادگیری به دست آمده از اجرای پروژه تا چه میزان مناسب بوده است؟

12

6

هم راستایی پروژه اجرا شده با الزامات راهبردی سازمان به چه میزان بوده است؟

12

7

حمایت مدیران ارشد از پروژه اجرا شده تا چه میزان مناسب بوده است؟

12

8

رعایت اصول اخالقی در پروژه اجرا شده تا چه میزان مناسب بوده است؟

12

مجموع امتیاز هر پروژه

100

حوزه های مورد بررسی در فرم مربوطه
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ردیف

سواالت

1

چگونه دانش موجود سازمان شما جمع آوری شده و در اختیار سایر بخش ها قرار می گیرد؟ تسهیم دانش و اطالعات
درون سازمان در مقایسه با دانش فراگرفته شده از خارج چگونه است؟

2

چگونه سازمان شما پروژه های برتر را شناسایی و پیاده سازی کرده است؟ آیا این پروژه ها تنها در نواحی محدودی
صورت گرفته یا در تمام سازمان جاری شده اند؟

3

آیا شما برای شناخت و پیاده سازی پروژه های برتر از متدولوژی مدون بهینه کاوی استفاده کرده اید؟ آیا برای انتخاب
این متدولوژی مطالعه ای انجام داده اید؟

4

در اجرای پروژه های بهینه کاوی بر کدام رویکرد تمرکز بیشتری وجود دارد؟ مقایسه آماری یا یادگیری از الگوهای برتر
سایر سازمان ها

5

آیا پروژه های بهینه کاوی شما تنها محدود به یادگیری از رقبا است یا این یادگیری از سایر بخش های درون سازمانی و
همین طور خارج از صنعت نیز صورت گرفته است؟

6

آیا پروژه ها و ابتکارات بهینه کاوی با الزامات راهبردی سازمان شما هم راستا بوده است؟ میزان همپوشانی این پروژه ها
ارزیابی شده است؟

7

پروژه های بهینه کاوی از شروع تا پیاده سازی ،چقدر مورد حمایت مدیران ارشد سازمان بوده است؟ مثالهایی از پروژه
ها ذکر کنید.

8

چگونه از رعایت اصول اخالقی در اجرای پروژه های بهینه کاوی اطمینان حاصل می کنید؟

مسابقه برترین توان اجرا

یکی از مســایل اصلی مانع رشد و توسعه اقتصادی در کشــورمان و سایر کشورهای در حال توسعه عدم دستیابی
به اهداف تعیین شــده و اجرای صحیح برنامهها و همچنین عدم توجه به توان و ظرفیتهای داخلی میباشد .این
موضوع به طور مکرر توســط مســوولین عالی رتبه نظام مطرح گردیده است .به عبارت دیگر تمرکز و هم افزایی بر
اهداف اصلی تعیین شده به صورت کامل وجود ندارد .جشنواره ملی بهرهوری در راستای اهداف و ماموریت خود و
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با همکاری مرکز اندازهگیری توان اجرایی اقدام به اندازهگیری توان اجرای
سازمانها وشرکتها و برگزاری مسابقه برترین توان اجرا نموده است تا از طریق برگزاری مسابقه و ایجاد بستر رقابتی
در این حوزه در کنار موضوع بهرهوری توجه تمامی بخشهای اقتصادی کشور را به سمت موضوع اجرا سوق دهد و
اهداف برنامههای توسعه کشور را عملیاتی نماید .به منظور اندازهگیری و ارزیابی توان اجرایی از تکنیکهای معتبر
بینالمللی و روش ارزیابی ( xQبهره اجرا )Execution Quotient/استفاده میگردد که ميزان تمركز سازماني
را بر روي اهداف الويتدار ،اندازهگيري نموده و مسير بهبود در امر اجرا را براي سازمان ترسيم مينمايد .این روش
ارزیابی از مستندات بینالمللی معتبر مانند منابع مستندات موسسه فرانکلین کاوی ،مکنزی و شرکا ،موسسه هریس
اینتراکتیو و شــبکه کسب و کار هوشمندانه کانادا و  ...استفاده گردیده است .در این روش با استفاده از پرسشنامه
دادهها و اطالعات در مورد ابعاد موضوع اجرا در سازمان به صورت آنالین (پرسشنامه آنالین) جمع آوری میگردد و
پس از انجام صحه گذاری نظرسنجی انجام شده ،نتایج در قالب کارنامه توان اجرایی ارایه میگردد.
دستاوردهای حضور در این مسابقه:

اندازهگیری توان اجرایی سازمانها به صورت حضوری و آنالین با استفاده از تکنیکهای معتبر بینالمللی
ارایه کارنامه توان اجرایی
امکان مقایسه وضعیت توان اجرایی با سایر سازمانهای مشابه
امکان ارزیابی دورهای به صورت آنالین و بررسی روند تغییرات
امکان حضور در دورههای عمومی و دورههای تخصصی
امکان ریشه یابی علل موانع اجرایی در سازمانها و ارایه راهکار بهبود

فرایند اجرایی اندازهگیری توان اجرایی:
ردیف

فعالیتها

مسوول انجام

1

ثبت در سایت و بارگذاری مستندات درخواستی

سازمان متقاضی

2

انجام بررسیها و ارسال لینک نظرسنجی

مرکز ملی اندازهگیری توان اجرایی

3

برگزاری نظرسنجی به صورت آنالین

سازمان متقاضی

4

پشتیبانی در طول فرایند (ثبت نام اولیه ،نظرسنجی و )...

مرکز ملی اندازهگیری توان اجرایی

5

برگزاری نظرسنجی به صورت حضوری (در صورت نیاز)

مرکز ملی اندازهگیری توان اجرایی

6

صحه گذاری نظرسنجی انجام شده

مرکز ملی اندازهگیری توان اجرایی

7

تهیه کارنامه توان اجرایی سازمان

مرکز ملی اندازهگیری توان اجرایی

8

در مسابقه برترین توان اجرا

جشنواره ملی بهرهوری

شایان ذکر است مرکز ملی اندازهگیری توان اجرایی تنها مسوول اندازهگیری و صحه گذاری اطالعات میباشد و کلیه
فعالیتهای داوری و انتخاب ســازمانهای برتر توسط جشنواره ملی بهرهوری انجام میپذیرد .همچنین در صورت
تشخیص دبیرخانه جلسات بازدید از محل سازمانهای متقاضی صورت میگیرد.
شش اصل اجرا
شفافيت كاري

توانمند سازي

اهداف فردي :
شفاف ،قابل اندازه گيري ،اهداف كاري با فرجه معين

توانمند سازي تيم :
كفايت منابع و آزادي عمل براي انجام كار

جهت گيري سازماني :
استراتژي سازماني و درك دقيق اهداف

بهبود عملكرد سازماني :
ثابت قدمي و رويكرد سيستمي به بهبود عملكرد

تمركز تيمي :
تيم كاري كوشا و متمركز بر اهداف الويت دار

پشتيباني سازماني :
پشتيباني فعال براي اهداف كار تيمي

تعهد كاري
اهداف تيم  -كيفيت :
شفاف ،اهداف تيمي قابل اندازه گيري
درگير بودن فردي :
ارزش ها و انگيزه هاي فردي
تعهد فردي :
افراد متعهد به جهت گيري سازماني

هم افزايي
ارتباطات تيمي :بلوغ ادراك و خلق گفتمان
اطمينان تيمي :
يك محيط ايمن كاري بر اساس تفكر برد  -برد
همكاري سازماني:
هموار بودن كار و ارتباطات بين و درون بخشي
قابليت اطمينان سازماني:
ارزش هاي سازماني و تعهدات شرافتمندانه

تفسير كاري
افق ديد سازماني:
همه كاركنان متمركز بر اهداف سازماني
برنامه ريزي تيمي:
شفافيت ،همبستگي وظايف و پيگيري از اين طريق
برنامه ريزي فردي :
رويكرد سيستمي به زمانبندي الويت ها
وقت گذاشتن فردي:
زمان صرف شده براي اجراي اهداف اصلي

55

پاسخگويي
پاسخگويي تيمي:
الزام به احترام در بين اعضاي تيم
شاخص هاي كيفي تيم:
سنجش هاي متوالي ،دقيق و آشكار موفقيت
بهره وري فردي:
ابتكار فردي و مسئوليت پذيري در مقابل نتايج
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مسابقه بهترین محل برای کار:
نخستین دوره رتبه بندی بهترین شرکتهای ایرانی برای کار
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جشــنواره ملی بهرهوری در راســتای تحقق ماموریت خود که همانا انتخاب و معرفی بهترین عملکردها در زمینه
بهرهوری است و به منظور ترویج فرهنگ بهرهوری و لزوم هدفگذاری سازمانها بر اساس بهبود شاخصها بر آن است تا
از طریق برگزاری مسابقه بهرهوری توجه تمامی بخشهای اقتصادی کشور را به سمت موضوع بهرهوری سوق دهد و
از این مسیر اهداف برنامههای توسعه کشور را عملیاتی نماید .در سال  ۱۳۸۷اولین دوره این جشنواره با استفاده از
پایگاه داده سامانه ملی اندازهگیری شاخصهای بهرهوری ایران و با همراهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آغاز
به کار نمود .رضایت و تعهد کارکنان دو جز اساسی در توسعه سازمانها با عملکرد سطح باال و جذب استعدادهای
درخشان آنها میباشد .اندازهگیری رضایت کارکنان جهت رتبه بندی بهترین سازمانهای ایرانی برای کار کردن ،ابزار
مهمی برای حصول اطمینان مدیریت ارشد هر سازمانی از رضایت کارکنان خود به عنوان مهمترین سرمایه در اختیار
میباشد .این رتبه بندی نظامی برای نمایش وضعیت عمومی سالمت سازمان در اختیار مدیران ارشد قرار میدهد و
نقشه راه مناسبی جهت شناسایی و بهبود مسیر سازمان به آنها نشان میدهد و از سویی دیگر راهنمایی خواهد بود
برای نیروهای آماده به کاری که در جستجوی محل مناسبی برای فعالیت و نمایش توانمندیهای خود میباشند.
یکی از مهم ترین اصول در انجام این نوع رتبه بندیها این است که این برنامه توسط بخش خصوصی انجام گیرد تا
بتواند به صورت کام ً
ال مستقل به شناسایی ،درک و ارایه راه حل عملیاتی در رابطه با نارساییها و کاستیها بپردازد.
رویکرد جشنواره ملی بهرهوری در سطح خرد ایجاد مراکز ملی به منظور پر نمودن فضاهای خالی موثر و کلیدی در
رشد و شکوفایی اقتصادی و ارتقای رقابت پذیری در سطح کالن میباشد .از این رو با شناسایی نقاط قابل بهبود در
فضای کسب و کار و عوامل تاثیر گذار بر آنها ،از مسیر خرد به کالن برای تحقق این مهم عمل میشود.
با این نگاه ،جشــنواره ملی بهرهوری با رتبه بندی و اعالم بهترین محل برای کار ،شــمای کلی از هر ســازمان و
زیرمعیارهای مورد بررسی را نشان میدهد و میتوان امیدوار بود تا با گذشت زمان و جمع آوری اطالعات مورد نظر
برای هر سازمان در یک دوره زمانی چند ساله ،پایگاه اطالعاتی غنی از وضعیت عمومی سازمانها به صورت کلی و
در هر یک از زیر معیارهای مورد بررســی ،و با مقایسه سازمانها با یکدیگر روند کلی ،رشد و افت سازمانها در هر
یک از مولفهها دست یافت .یکی از اهداف کلیدی این رتبه بندی افزایش آگاهی بین مدیران سرمایههای انسانی هر
سازمان در جهت اندازهگیری و بهبود رضایت و تعهد سرمایههای سازمان خود میباشد تا از این طریق آگاهی و توجه
به سرمایههای انسانی به عنوان مهم ترین رکن هر سازمان در بین رهبران ارشد هر بنگاه اقتصادی تقویت گردد و
پیرو آن منجر به اصالح و بروزرسانی شیوههای کار گردد .هدف دیگر این رتبه بندی این است که بنگاههای ایرانی
در مسیر بنگاه داری حرفهای حرکت نمایند و ارزشهای اصیلی نظیر صداقت ،ارزش آفرینی ،خالقیت و نوآوری در
سازمانهای ایرانی توسعه یابد و بنگاههای ما بستر قابل اطمینان برای پذیرش افرادی با این ویژگیها باشند و فضا
را برای کارکنان خود به گونهای فراهم آورند تا این ارزشها در افراد نهادینه شــده و در طول زمان به صورت عینی
بروز و ظهوریابد.

گامهای اجرایی :

انتخاب بهترین محل برای کار در ایران توسط مرکز ملی اندازهگیری شاخص رضایت کارکنان وابسته به جشنواره ملی
بهرهوری با حمایت نشریه رتبه و باشگاه نخبگان کسب و کار با حمایت معنوی مرکز رتبه بندی اتاق ایران در چهار
گام زیر طرح ریزی و در حال اجرا میباشد:

ردیف

گام

1

اندازهگیری شاخص رضایت کارکنانها با یک منطق علمی بینالمللی و یکپارچه

2

مقایسه شاخص رضایت کل کارکنانها به تفکیک حوزه و گروه فعالیت در ایران

3

مسابقه بهترین محل برای کار در ایران

4

مقایسه شاخص رضایت کل کارکنانها به تفکیک حوزه و گروه فعالیت در سطح منطقه و سطح بینالمللی
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نظرسنجی از کارکنان :

یکی از بهترین راهها برای اینکه رهبران میزان موفقیتشــان در بــه وجود آوردن محل کاری که افراد را
متعهد و عالقه مند به کارشــان نگه دارد ،بسنجند این است که به کارکنانشان گوش فرا دهند و از آنها
در مورد محل کارشــان بازخورد بگیرند .همچنین نظرســنجی از افراد در مورد محل کارشــان ،ابزاری
برای بررســی میزان تعهد کارکنان اســت .از طریق ارزیابی نظرات ،رفتارها و دیــدگاه کارکنان ،میزان
اعتمــاد بین کارکنان و مدیران را میتوان تحلیل کرد ،همچنین اینکــه افراد چه میزان به کاری که در
شــرکتها انجام میدهند ،افتخار میکنند و از همیــن طریق میتوان میزان پیوند عاطفی بین همکاران
را نیز ســنجید .این نظرســنجی ،بینش متفاوتی را از دیدگاه کارمندان نسبت به شرکتی که در آن کار
میکنند ارایه میدهد .نتاج نظرســنجیها را میتوان بر اســاس جنسیت ،پست ســازمانی افراد ،درآمد،
دپارتمان ،وضعیت تحصیلی و وضعیت شــغلی آنها دســته بندی نمود .معموالً روش انجام نظرسنجی
از کارکنان نســبت به محل کارشــان به این صورت است که از همه یا بخشی از کارکنان دعوت میشود
که در نظرســنجیای که شامل تعداد مشخصی سوال در مورد محل کارشان است ،شرکت کنند .در این
نظرســنجی میتواند به صورت ناشناس یا با ذکر مشــخصات فردی افراد باشد .بسیاری از موسساتی که
پیش تر نامشان ذکر شد ،این نظرسنجیها را به صورت آنالین برگزار میکنند و به صورت سالیانه نتایج
آنها را منتشر میکنند .نظرسنجی مورد استفاده در این طرح ملی شامل  50سوال در  14حوزه میباشد
و یادگیری طراحان مدل از نظامهای رتبه بندی بهترین محل برای کار مورد اســتفاده در ایاالت متحده
آمریکا میباشــد .در این نظرسنجی سازمانهای متقاضی به چهار دســته تقسیم میشوند .این تقسیم
بندیها عبارتند از:
.1کمتر از  50نفر
.2کمتر از  150نفر
.3بین  150تا  500نفر
.4بیش از  500نفر
از سوی دیگر سازمانهای متقاضی بر حسب بخشهای اقتصادی نظیر :صنعت و معدن ،تجارت ،ICT ،بانک و بیمه
و  ...نیز دسته بندی میگردند.
شایان ذکر است نمونه مورد نظر از سطوح مختلف سازمانی انتخاب میشوند تا دید جامع تری نسبت به سازمان و
نتیجه واقع بینانه تری از این نظرسنجی به دست آید .در این نظرسنجیها که به صورت آنالین برگزار خواهد شد سه

فیلد اجباری برای درج نام و نام خانوادگی فرد ،سمت و شماره موبایل ایشان در نظر گرفته میشود و برای اطمینان
از صحت تکمیل این نظرسنجیها توسط افراد از پیش تعیین شده ،با افرادی که این فرمها را تکمیل کرده اند تماس
گرفته میشود و در مورد فرم نظرسنجی گفت و گوی مختصری با این افراد صورت میگیرد.
حوزههای 14گانه مدل انتخاب بهترین شرکت ایرانی برای کار
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ردیف

معیارها

تعداد سواالت

1

رهبری موثر :انصاف

2

2

رهبری موثر :مربی گری

4

3

رهبری موثر :توانمند سازی

2

4

رهبری موثر :راهنما

4

5

آموزش و توسعه

4

6

برنامههای حمایت از کارکنان و منعطف بودن شغل

6

7

پرداخت

1

8

پشتیبانی از تنوع

3

9

تطابق مهارت و شرح شغل کارکنان

5

10

تعادل بین کار و زندگی شخصی

3

11

عملکرد بر مبنای پاداش و پیشرفت

6

12

کار تیمی

3

13

مدیریت استراتژیک

4

14

بهترین محل برای کار

3

مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی

جدیدترین رویدادهای جشنواره ملی بهرهوری ،بخش مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی است .در این
مرحله ،بنگاه های اقتصادی برتر به تفکیک گروه های صنعتی بر اساس روند  5ساله شاخص های
بهرهوری انرژی معرفی می گردند .برای سنجش عملکرد بنگاه های برتر ،سامانه داوری آنالین شاخص
های بهرهوری طراحی شده است که از این طریق ،برای انتخاب بنگاه های برتر از نظر خبرگان صنایع
مختلف استفاده می شود.
محور های جشنواره در مسابقه ملی مصرف
بهینه انرژی

شاخص ها

بخش انرژی

بهرهوری انرژی

معیار ها
رشد پایدار بهتر از رشد میانگین
عملکرد باالتر از میانگین
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ارکان اجرایی
کمیته راهبری

كميته راهبري كه وظيفه اصلي آن تدوين برنامههاي اجرايي ،تهيه پيشــنهادات براي تصويب شــوراي
سياستگذاري ،نظارت بر روند اجرايي ،تعيين افراد كميته علمي و ...است.
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اعضای کمیته راهبری هشتمین جشنواره ملی بهره وری
ردیف

نام

سازمان

1

حسین سالح ورزی

نماینده هیئت رییسه اتاق ایران در کمیته راهبری

2

محمد علی محمدی

رییس کمیته راهبری

3

فرشید شکرخدایی

دبیر جشنواره

4

حسن فروزان فرد

دبیر کمیته علمی جشنواره

5

مهدی پورقاضی

اتاق بازگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران

6

محمدساالریان

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

7

محمدرضا دوست محمدی

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران

8

علیمراد سرافرازی

وزرات جهاد کشاورزی

9

بهروز محمودی

سازمان ملی بهره وری

10

میثم آقا پور خامنه

انجمن حسابرسان داخلی ایران

11

علی اصغرجاللی

وزارت نیرو

12

امید شاکری

اداره کل امور پژوهش های وزارت نفت

13

داوود امیر احمدی

کمیسیون صنعت نفت ایران

14

محسن عامری

واحد بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته ماده  ۷۶اتاق ایران

15

سوره روشنی

خانه صنعت معدن تجارت ایران

16

پرویز درویش

سازمان ملی استاندارد ایران

17

احسان جنتی فرد

شبکه بهینه کاوی ایران

برگزاری هشتمین نشست ساالنه کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری در اتاق ایران

هشتمین نشست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری عصر روز شنبه  18دی  95با مشارکت مدیران سازمان های
دولتی و پارلمان بخش خصوصی و اعضای علمی و اجرایی جشنواره در اتاق ایران برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
جشنواره ملی بهره وری ،این نشست به منظور بسترسازی مناسب جهت پیشبرد فرهنگ ارتقای بهره وری در بخش
خصوصی ،استفاده هدفمند از تجربیات و امکانات موجود در کشورو انجام برنامه ریزی های یکپارچه در سطح کالن
در این زمینه برگزار می شود .الزم به ذکر است از دستاوردهای شکل گیری این کمیته در سطح ملی ،برگزاری هفت
دوره جشنواره ملی بهره وری و اندازه گیری شاخص های بهره وری و عملکردی نزدیک به  5000بنگاه اقتصادی و
انتشار آن در قالب سالنامه آمار بهره وری در سطح صنایع و خدمات و توزیع رایگان آن در سطح کشور می باشد.
جشنواره ملی بهره وری آزمایشگاه سالمت بنگاه های اقتصادی است

فرشید شکرخدایی،دبیر جشنواره ملی بهره وری؛ با اشاره به اینکه قرار بر این است در جشنواره ملی بهرهوری ۵۰۰۰
بنگاه اقتصادی در قالب  ۳۸صنعت مورد بررسی قرار گیرد ،گفت :این مسابقه امسال شامل پنج رویداد مسابقه ملی
بهره وری ،بهینه کاوی ،تجربه های موفق ،بهترین محل کار ،برترین توان اجرا و مســابقه ملی مصرف بهینه انرژی
برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بهشمار میرود،
اظهار کرد :بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی بهرهمند شدهاند بیانگر
این است که بخش عمدهای از رشد اقتصادی از طریق بهرهوری حاصل میشود .دبیر جشنواره ملی بهرهوری با بیان
اینکه اطالعات به دست آمده مبنی بر دادههای اقتصاد خرد همگرا با دادههای اقتصاد کالن است ،ادامه داد :بهرهوری
کل عوامل در صنعت و معدن کشور طی برنامه پنجم توسعه تغییری نکرده است و نکته قابل تامل اینکه طبق اعالم
بانک مرکزی بهرهوری کل عوامل صنعت و معدن نیز از ســال  ۱۳۴۷تا به امروز تغییر نکرده و عددی ثابت اســت.
شکرخدایی در ادامه با بیان اینکه اگر سال پایه را به عنوان مبنای قیاس سال  ۱۳۸۹در نظر بگیریم و عدد مربوطه
را  ۱۰۰لحاظ کنیم مواد دارویی در سال گذشته عدد  ،۱۱۵ساخت قطعات خودرو عدد  ،۹۸دستگاههای برقی عدد
 ،۱۸۱مخابرات عدد  ،۱۶۷بانکها عدد  ،۲۲۲فوالد عدد  ،۱۸۹کانیهای غیرفلزی عدد  ،۳۷۴خدمات پرداخت عدد
 ،۱۰۵خودروسازی عدد  ،۹۵محصوالت کاغذی عدد  ،۱۰۸معادن عدد  ،۱۷۹سیمان ،آهک و گچ عدد  ۱۳۳و بیمهها
عدد  ۶۷را به خود اختصاص دادند .وی اظهار کرد :در مورد لوازم آرایشی و شوینده نیز عدد مربوطه در سال گذشته
 ۱۹بوده که با توجه به نظارتهای انجام شده و جلوگیری از افزایش قیمت پایینترین عدد را شامل میشود.
شکرخدایی بیشترین رشــد بهرهوری در کشور را مربوط به زمانی دانست که قیمت نفت کاهشی بوده و ادامه داد:
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زمانی که درآمدهای نفتی کم میشود ،کشور شاهد کمبود منابع شده و استفاده از داراییها بهینهتر میشود 1.وی
افزود:در شرایط عادی ،دولت به دنبال توسعه است و افزایش راندمان در دستور کار قرار ندارد .شکر خدایی با بیان
اینکه در برنامه پنجم توسعه ،هر سال باید  4.5درصد به رشد اقتصادی افزوده میشد،گفت :این امر محقق نشده و
میانگین بهرهوری در بخشهای مختلف تقریبا ثابت بوده است .به گفته دبیر جشنواره ملی بهرهوری  ،مواردی که
در سال گذشته از عدد  ۱۲۵کمتر بودهاند نسبت به برنامه پنجم توسعه عقب هستند 2 .بهمن ماه طی مراسمی ،به
برترین ها در هر مسابقه لوح تقدیر و در روز ملی بهره وری ( 1خرداد )96به بهترین عملکرد در مجموع همه رویداد
ها تندیس ملی بهره وری اعطا خواهد شد.
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ایجاد یک نهضت بهره وری در کشور

حسین سالح ورزی ،نایب رئیس اتاق ایران اظهار داشت ،حداقل در دو برنامه پنجساله توسعه در کشور پیش بینی
شده بود که یک سوم میزان رشد اقتصادی  8درصدی که برای کشور درنظر می گیرند از محل افزایش بهره وری باشد
و جالب اینکه در سطح کشور این امر محقق نشده و هیچ عزم و اراده ای هم برای جبران این موضوع بوجود نمی آید.
وی افزود ،در سطح بنگاه های اقتصادی مهمترین مشکل و عارضه قیمت تمام شده است و اگر واقعا این عزم و جنبش
در بین بنگاه ها بوجود بیایید و افزایش بهره وری را به فضای واقعی شاهد باشیم با برطرف شدن مشکل قیمت تمام
شده امکان حضور و شرایط رقابت در عرصه بین المللی را خواهیم داشت.
ایشان در خاتمه از همایش های و کنفرانس هایی که با هدف تبلیغاتی و نمایش با هزینه های هنگفت برگزار می
گردد انتقاد کرد ،و یکی از دالیل رشد و استقبال بنگاه های اقتصادی در فرایند ارزیابی جشنواره ملی بهره وری را
جنبه واقعی بودن آن دانست چون جشنواره ملی بهره وری بیشتر بدنبال اندازه گیری واقعی بهره وری بنگاه هایی می
باشد که شایستگی موضوع بهره وری را دارند  .و معتقدم با توجه به این استقبال زمینه ساز حرکتی در راستای بوجود
آمدن نهضت بهره وری در کشور باشیم تا این موضوع به طریق درستی امکان پیگیری داشته باشد.
عملکرد نامناسب سازمان های دولتی و شبه دولتی ،یکی از موانع بزرگ ارتقای بهره وری در اقتصاد
مهدی پورقاضی رییس کمیســیون صنعت و معدن اتاق تهران در این نشســت گفت :در بررسی ها و همچنین در
ارزیابی هایی که در قالب جشنواره ملی بهره وری در زمینه شاخص های مالی ،اقتصادی و بهره وری صورت گرفته
است چنین برمی آید که به طور کلی بنگاه های اقتصادی که کامال خصوصی هستند ،هم مقدار شاخص بهره وری
باالتری دارند و هم میزان رشد شاخص ها در این بخش بیشتر می باشد .به همین نسبت به میزانی که سازمان های
فعال در کشور به طور مستقیم از بودجه دولتی استفاده می نمایند و یا از تعرفه های حمایتی دولتی برخوردار می
باشند عموماً بهره وری عملکرد آنها پایینتر می باشد .نکته تاسف بارتر آن است که در اینگونه سازمان ها مقاومت
بیشتری در زمینه ارتقای بهره وری وجود دارد و حتی در بعضی موارد واکنش های شدیدی در خصوص اندازه گیری
های صورت گرفته به چشم می آید که خود این موضوع نیز سوال برانگیز است .لذا اقتصادهایی که طبقه بندی می
شوند از یک سری اقتصاد های متکی برمنابع و اقتصادهای مبتنی بر کارایی هستند و پیشرفته ترین آنها ،اقتصادهای
مبتنی بر نوآوری می باشند و ما بین اقتصاد مبتنی بر منابع و اقتصاد مبتنی برکارایی هستیم .در این روند و حرکت
از آنجایی که بخش قابل توجهی مبتنی بر منابع هست ،شرکت های شبه دولتی بهترین نتایج را دارند چون بیشترین
دسترســی را بر منابع اصلی دارند .بنابراین با توجه به اینکه با وجود خصوصی ســازی های صورت گرفته در کشور
هنوز در اختیار بخش دولتی و غیر دولتی می باشد ،لذا ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد بخش خصوصی به صورت
مداوم در طی سال های گذشته  ،در برابر ناکارآمدی های موجود در مدیریت سازمان های دولتی و شبه دولتی بی
تاثیر بوده است.
تشکیل آکادمی ملی توسعه بهره وری

حسن فروزان فرد ،دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری در این نشست گفت :فراهم آوردن بستر مناسب برای
مشــارکت مدیران بهره ور ،فعاالن اقتصادی ،اساتید دانشگاهی ،دولت و رســانه در ارایه راه حل های نوآورانه برای
عملکرد بهره وری و همچنین ارائه راه کارهای مناسب برای کمک به سازمان ها در جهت بهبود بهره وری و تالش
در جهت رشد و توسعه و توسعه ساماندهی مسئولیت بهره وری به عنوان موتور محرک اقتصادی در سازمان ها از
ماموریت آکادمی ملی مدیریت بهره وری می باشد .فروزان فرد ادامه داد روز ملی بهره ورری که در پیش است را تنها
یک آیین و بزرگداشــت تلقی نکنیم ،بلکه باید آن را به چالشی تبدیل کنیم که همه اقتصاد ایران درگیر آن شوند.

ایشان گزارشی راجع به فعالیت های صورت گرفته تحت نظارت کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری و فعالیت های
انجام شده ارائه دادن و برنامه های آتی در زمینه ارتقای بهره وری را با هدف وضعیت بهره وری بنگاه های اقتصادی
برای مشخص کردن بهترین های رشد بهره وری و هدف نهایی این جشنواره را که تا حد زیادی به این مهم دست
یافته است و همچنان در این مسیر تالش میکند را تشرح کردند .وی در خاتمه از همه صاحبنظران و اساتید که
میتوانند داوری جشنواره و همچنین کمیته علمی را بهبود بخشند و راهکارهایی در این زمینه دارند ،دعوت کرد
آمادگی خود را برای حضور در این کمیته اعالم کنند چرا که کمیته راهبری جشنواره پذیرای آنها خواهد بود.
تهیه و تنظیم :امیر حیدری مدیر روابط عمومی گروه پارسیان هوشمند
کمیتهعلمی

كميته علمي كه وظيفه اصلي آن تهيه روشــهاي علمي و ارزيابي جشــنواره ،نظارت بر روند ارزيابي ها و امور فني
جشنواره است.
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اعضای کمیته علمی هشتمین جشنواره ملی بهره وری
ردیف

نام

سمت

1

محمد علی محمدی

ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری

2

فرشید شکرخدایی

دبیر جشنواره ملی بهره وری

3

حسن فروزان فرد

دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

4

احسان جنتی فرد

دبیر اجرایی جشنواره ملی بهره وری

5

کاظم بصرایی

لیزینگ اقتصاد نوین

6

داریوش روشن

مدیره انجمن توسعه بهره وری

7

محمدحسن زربخش

سازمان بهره وری انرژی ایران

8

نسرین وفایی

شرکت خودروسازی سایپا

9

محمد متقی

رئیس هماهنگی و نظارت بر طرح های توسعه بهره وری وزارت نفت

10

مسعود عیدی

شرکت حفاری انرژی گستر

11

محمد ضیایی

گروه صنعتی بارز

12

حسنی مقدم

وزارت جهاد کشاورزی

13

محمد صفاریون

شرکت دارویی سیناژن

14

عباس صادقی

مرکز مدیریت بهر وری ایران
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دبیرخانه جشــنواره ملی بهره وری كليه عمليات اجرايي مرتبط با جشنواره را عهده دار می باشد .وظايف دبيرخانه
عبارتند از:
تشكيل و مديريت دبيرخانه جشنواره و انجام كليه فعاليتهاي اجرايي مرتبط
همكاري با کمیته علمی در تهيه برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره
تهيه و تدوين آیيننامه ها و دستورالعمل های اجرايي و ارایه آن به اركان ذيربط طرح جهت تصويب
اجراي كليه فعاليتهاي كارشناسي مورد نياز اركان جشنواره
انتشار نشريات مرتبط با جشنواره
انجام فراخوان عمومي به نحو مقتضي جهت ثبتنام متقاضيان
انجام هماهنگيهاي الزم جهت برگزاري جلسات كميته راهبري و كميته علمي جشنواره
دريافت اطالعات از متقاضيان جشنواره ،طبقهبندي و تجزيه و تحليل آنها
برنامهريزي و اعزام داوران جهت بررسی واحدهاي متقاضي
ارجاع نتايج حاصل از داوری ها براي اتخاذ تصميم نهايي به كميته هاي علمي وراهبري
تهيه گزارش عملكرد و ارایه به كميته راهبري
تهيه برنامه زماني عمليات دوره بعد و ارایه آن به كميته راهبري
شبکه داوران جشنواره

شبــکـــه داوران جــشـــنواره مــلی بهرهوری ( )Davari.ipcel.irبا هدف ارتقا جایگاه مدیریت علمی و مبتنی
بر واقعیت های محیط کسب و کار ایران وظیفه خود می داند تا از طریق ایجاد شبکهای از افراد متخصص در کشور
در رشته فعالیت های مختلف ،منطبق بر نقشه راه تعریف شده جشنواره ملی بهرهوری ،به صورت حرفه ای و قابل
اعتماد ،بستر توسعه فرهنگ یادگیری متواضعانه از بهترین ها را در سطح کسب و کار ملی و در یک چارچوب تحت
وب فراهم سازد.
با توجه به نیاز کشور به توسعه دانش مدیریت؛ شبکه داوران با هدف دعوت و جذب نفرات عالقه مند ،غنی سازی،
توانمندسازی و گردآوری ایشان در محیطی علمی و آموزش کاربردی متخصصان به همت جشنواره ملی بهرهوری از
سال  1389ایجاد گردید .همافزایی توان علمی اندیشمندان و توان حرفهای مدیران و فعاالنی که در جایگاه داوران
به تبادل نظر میپردازند نیز از دستاوردهلی ارزشمند این جشنواره محسوب میشود و مهمترین قابلیت آن را نیز
میتوان توسعه فضای یادگیری دانست که به عنوان خروجی ارزشمند به سازمان ها جهت توانمندسازی سرمایه های
انسانی خود یاری می رساند.
انتقال اطالعات به روز در حوزه عملکرد مالی ،اقتصادی و بهرهوری و مســتندات تجربه های موفق ارتقای بهرهوری
سازمان ها در یک بستر تحت وب ،بهره ورترین روش توسعه یادگیری و انتقال دانش و تجربه مدیران و متخصصان
به عنوان بازوی اصلی اجرا در بنگاه های اقتصادی در کسب و کارهای مختلف می باشد.
در این بین ستاد شبکه داوری جشنواره ملی بهرهوری با مطالعه و تعیین معیارهای رتبه بندی متخصصانی که به
عنوان داور طی سنوات گذشته ضمن رای دهی به انتخاب شرکت های بهره ور در رشته فعالیت های مختلف یاری
رسانده اند ،بستر تشویقی را فراهم نموده است تا بتوان متخصصان کشور اعم از مدیران ارشد ،مدیران عملیاتی ،اساتید
دانشگاه و مشاوران صنعت را در مدلی عادالنه و علمی رتبه بندی نموده تا جايگاهشان در یک نظام یکپارچه تعیین
و بستری رقابتی برای رشد و رسیدن به باالترین سطح در این شبکه فراهم گردد.
از شبكه سازي به عنوان یکی از عوامل تحوالت و تغييرات اجتماعي ياد كرده اند و تاكيد داشته اند كه شبكه ها نقش
مهمي در ارتقاي اصالحات و تضمين پايداري آنها در جوامع دارند ،زيرا شبكه ها ابزار قدرتمندي براي تبادل اطالعات
و دانش و ايجاد اجماع در خصوص رهيافت هاي جديد هستند .با این نگاه شبکه داوری جشنواره ملی بهرهوری ،نفرات
مختلف با سطوح مدیریتی ،تجربه ،سن و صالحیت های مختلف را در عرصه هاي گوناگون حول موضوع بهرهوری
گرد هم آورده است ..به نظر مي آيد كه منطق فعاليت شبكه اي عزم مناسبی فراهم آورده است و توانسته است منبع
مناســب تغيير و تحول در کسب و کار ایران باشد .حضور پرشور داوران به عنوان متخصصین صنعت و آرای حرفه
ای ،اظهارنظرهای کارشناسی و دعوت از بهترین نفرات و حضور ایشان در کمیته علمی جشنواره نمایش این تحول
ارزشمند در چارچوب فعالیت این شبکه تخصصی می باشد.

از مزاياي ديگر فعاليت در این شبكه ،ساختار باز آن است كه بدون هيچ محدوديتي مي تواند گسترش يابد .شبكه
داوری كانون افكار عمومي بخشي از جامعه هدف است که با ظهور ابزارهای دنیای مجازی و توسعه آن ها طی یک
ســال اخیر ارتباط ميان اعضا به مراتب تســهيل شده است .این شبكه نوعي همگرايي در عين پذيرش تفاوت های
تخصص ،تجربیات و یافته های موجود ميان اعضا بوجود آورده است و تبدیل به شاهراه اصلي جريان اطالعات به روز
از وضعیت کسب و کارهای مختلف ميان اعضا و از بيرون شبكه به اعضا و از اعضا به بيرون شبكه است.
داوران طی سال های حضور در این شبکه درك کرده اند كه عضويت آنها در این شبكه به این مفهوم است كه خود
بايد در فضاي اين شبكه مشاركت فعال داشته باشند كه در نتيجه اين مشاركت توانمند نيز مي شوند .با توجه به این
که هنوز فرهنگ كار جمعي و كار گروهي در کشور نهادينه نشده است و گاه حتي نسبت به بازدهي و اثرگذار بودن
مشاركت و كار گروهي بي اعتقادي وجود دارد ،این تجربه می تواند به عنوان یک تجربه موفق مورد مطالعه تمامی
ذینفعان خصوصاً بدنه دولتی نیز قرار گیرد که بخش خصوصی چگونه نسبت به دعوت ،عضوگیری و شبکه سازی
متخصصین به صورت رایگان و کسب خروجی های ارزشمند از این حرکت ملی اهتمام ورزیده است.
شبکه داوری جشنواره ملی بهره وری هم اکنون از بیش از  6200داور در  38گروه صنعتی ،خدماتی و  ...متشکل از
مدیران عامل ،مدیران ارشد ،اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه برخوردار می باشد.
در حال حاضر دوره های آموزشی جهت فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم کاربردی بهره وری برای داوران در مرکز
آموزش و تحقیقات مدیریت بهره وری ایران طراحی و در حال برگزاری می باشد.
معیار اصلی

درصد وزنی

طول دوره حضور در شبکه داوری

25

صحت و دقت داوری ها

30

سابقه کار

15

مدرک تحصیلی

15

مشارکت در تاالر گفتگو

5

دعوت از سایر متخصصین

10

جمع

100

همچنین عطف مصوبه کمیته محترم راهبری جشنواره ملی بهره وری و با هدف ایجاد تمایز و پاالیش داوران گرامی
حاضر در شبکه داوری ،ستاد داوری جشنواره ملی بهره وری اقدام به رتبه بندی داوران با استفاده از یک مدل علمی
و عادالنه که در آخرین جلسه کمیته محترم علمی پیشنهاد و به تصویب اعضا رسید ،نموده است.
در این مدل داوران در  4سطح رتبه بندی به شرح جدول زیر رتبه بندی گشته اند.
بازه امتیازی

سطوح

100-76

سطح 1

75-56

سطح 2

55-40

سطح 3

39-0

سطح 4
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ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان  /موسسه

1

حسین تجلی

داروسازی داملران رازک

2

محمد صفاریون

شرکت سیناژن

3

فرزاد میرشمسی

داروسازی رها

4

كامران حالوت

شركت داروسازي تهران شيمي

5

سید حیدر علوی

گندله سازي اردكان

6

سید محسن دشتی

داروسازی کوثر

7

جواد علی

شخص حقیقی

8

شهرام نظری

آب منطقهای تهران

9

مهدی گلپایگانی فرد

شرکت کارتن ایران (سهامی عام)

10

علیرضا امینائی

شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام

11

حسین ایلبکی بختیاری

شرکت خودروسازی سایپا

12

کمال باستانی خواجه

موتوژن

13

جعفر زنگنه

گروه صنعتی بارز

14

غالمرضا جاللي

گروه صنعتي بارز

15

داود طالبی

دانشکده مدیریت شهید بهشتی

16

فتح اهلل قدس

دانشگاه سمنان

17

یاسمن وثوقیان

مرکز بهرهوری ایرانیان

18

مجيد سلطانپور

شركت صنعتي لوازم خانگي پارس خزر

19

محمد بابااسماعیلی

بنیاد توسعه کارآفرینی استان اصفهان

20

كورش صبازاده

پارس متال

21

سید مصطفی فقری

شرکت فوالد مبارکه

22

حیدر مغنی

پارس خودرو

23

حبیب کراری

معاونت پرس ایران خودرو

24

علي ذاكرزاده

شركت ايران خودرو

25

حسن حسابي

پتروشيمي مرواريد

26

احد جدیری حبیبی

پتروشیمی تبریز

27

مجید مختاری

پتروشیمی مروارید

28

مهدي خبازيان

شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

29

حامد خرسندپور

پتروشیمی بیستون

30

محمدحسن مرادي

بانك مسكن

31

حبيب احمدي

بانك توسعه صادرات ايران

32

عباس آقابزرگي زاده

آلومينيوم المهدي

33

رضا شرطان

توانیر

اسامی داوران سطح دو  -جشنواره ملی بهرهوری
ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان  /موسسه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان  /موسسه

1

رضا فنجانچی

سیمان هرمزگان

28

سعید خدابخشی

ایران دارو

2

اکرم وکیلی

سیمان اصفهان

29

محمد عباس زاده

داروسازی سامی ساز

3

یوسف خانبایی

شرکت ایران گچ

30

احمد محتشمی راد

داروسازی سامی ساز

4

علي بوالحسني

سيمان دورود

31

عزت ا ...محمد پور

داروسازی داملران رازک

5

مسعود دانشور فضلی

شرکت کارخانجات سیمان
المرد

32

نسترن حراف

داروسازی الحاوی

6

محمد باقر عالي

سيمان صوفيان

33

محسن تقی زاده

باریج اسانس

7

محمد ربانی

سیمان ممتازان

34

اکبرعبداللهی اصل

گروه دارویی سبحان

8

یداهلل جعفری مقدم

سیمان بهبهان

35

خسرو داوری

دارویی وبهداشتی
لقمان(سها میعام)

9

ابوالفضل مقدم

شرکت سیمان زنجان

36

میثم نورمحمدی

10

رضا تاریوریردیلوی
اصل

فراوردههای تزریقی وداروئی
ایران

سیمان ارومیه

37

محمد اميري صدر

پارس دارو (سهامي عام )

11

منصور نجفي

سيمان كردستان

38

رضا جاللي ميالني

شركت داروسازي دانا

12

كاوه حقوقي

سهامي عام كارخانجات
سيمان صوفيان

39

فاطمه قاضیان

داروسازی باریج اسانس

13

سیدعلی سلطان پناهی

شرکت سیمان تهران

40

پيروز كارگر

البرز دارو

14

مهدی پورنامداری

شرکت داروسازی اکسیر

41

منيژه فريور

داروسازی سها

15

هاله حامدی فر

سیناژن

42

امیر فاتحی

داروسازی بهوزان

16

شراره اسکندری

داروسازی رها

43

محمد اولیایی

شرکت داروسازی سها سایت
ورد آورد

17

احمد شفيعي

داروسازی سبحان انکولوژی

44

پیام مسلمی

داروسازی جابرابن حیان

18

لیال تیغ نورد

داروسازی آترا

45

زرين جمشيدي

داروسازي مداوا

19

ژیال انوری آذر

داروسازی البرز دارو

46

فضل اله حيدر نژاد ثاني

داروسازي امين

20

مهناز شريفي

داروسازي ايران هورمون

47

حسن نعمت طلب

بهانسار

21

فرشاد گنجی زاده

کارخانجات داروبخش

48

حمید نوروزی مطلق

شرکت دارویی آترا

22

پيمان ترحمي

دارويي آترا

49

رضا نعمتی

تولید مواد اولیه داروپخش

23

محمدعلی منصوری
طهرانی

رها

50

سارا حجازی

داروسازی باریج اسانس

24

مهدی مسلم نجف
آبادی

داروسازی الحاوی

51

هوشنگ قاسمی

تولید مواد اولیه داروپخش

25

مجید نجارزاده

داروسازی ثامن

52

عبدالحسين دليمي
اصل

موسسه تحقيقات واكسن و
سرم سازي رازي

26

نجالهاشمی نمینی

داروسازی حکیم

53

علي الماسي زفره ئي

شركت داروپخش (سهامي
عام)

27

علي اصغري

شركت كارخانجات
داروپخش(سهامي عام)

54

ناهید مبرقعی دینان

داروسازی لقمان
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ایده شکل گیری جشنواره ملی بهرهوری در سالهای نخست برنامه توسعه چهارم توسط گروه
پارسیان هوشــمند مطرح و سپس مورد حمایت و توجه ریاست وقت اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن و کشاورزی ایران واقع شد .این فکر که برگرفته از محتوای برنامه چهارم توسعه بود در
سال1386باعث پایه گذاری ایده سامانه ملی اندازهگیری شاخصهای بهرهوری گردید.

اولین دورۀ جشنواره
سال چهارم شماره  14تابستان ۱۳۹6

خدمات و اساتید دانشــگاه و با حضور بیش از 500
بنگاه اقتصادی در بازه زمانی  1384تا  1388در 25
بخــش اقتصادی برگزار گردیــد .در این دوره تعداد
داوران به مرز  2000نفر رسید.
سومین دوره جشنواره

نخستین دوره جشنواره  -اتاق بازرگانی ایران

نخستین دوره جشنواره ملی بهرهوری در سال 1388
در محل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایران برگزار گردید .در این جشــنواره بیش از 400
بنگاه داخلی در  16بخش اقتصادی حضور داشتند
سومین دوره جشنواره  -صدا و سیما
که در این بین  41شــرکت به عنــوان برگزیده در
زمینههای مختلف شاخصها انتخاب شدند و جوایزی در بهمن ســال  1390آیین نخســت سومین دوره
به آنها اعطا شد.
جشــنواره ملی بهــرهوری در ســالن همایشهای
بینالمللی صدا و سیما برگزار گردید و از میان بیش از
دومین دوره جشنواره
 800بنگاه اقتصادی در  31گروه تولیدی و خدماتی،
برندگان مشخص شده و نیز شرکتهایی که مجوز
رقابت در مرحله پایانی را پیدا کرده بودند نیز معرفی
شدند .در همین روز از تندیس ملی بهرهوری رونمایی
شــد .در یکم خرداد ماه سال  1391همزمان با روز
ملی بهرهوری آیین پایانی سومین دوره جشنواره با
حضور آقای دکتر نهاوندیان و ســایر مقامات برگزار
شــد .در این روز  7مدیر پروژه که بهترین تجربه در
زمینه ارتقاء بهرهوری (از دیدگاه داوران) را ارســال
دومین دوره جشنواره  -برج میالد
کرده بودند در حضور ســایرین تجربه موفق خود را
دوره دوم جشنواره در اسفند ماه سال  1389در مرکز ارایه دادند .در همین مراسم به  7مدیر پروژه که در
همایشهای بینالمللی برج میالد برگزار گردید .این مجموع مرحله اول و دوم توانســته بودند حد نصاب
دوره نیز با استفاده از پایگاه داده غنی تر و با استفاده امتیاز را کسب کنند برای نخستین بار تندیس ملی
از تعــداد نظرات بیشــتری از متخصصان صنعت و بهرهوری ارائه شد.

چهارمین دوره جشنواره

چهارمین دوره جشنواره-هتل آزادی

و کشــاورزی ایران و مدیران دیگر بخشهای دولتی و
خصوصی در  22دی ماه ،لوح تقدیر پنجمین مســابقه
ملی بهرهوری به آنها اهدا گردید .در مراســم اختتامیه
پنجمین دوره جشــنواره ملی بهرهوری که در  1خرداد
ماه ســال  1392مصادف با روز ملی بهرهوری ،در سالن
اجالس ســران برگزار شــد از بین بنگاههای اقتصادی
شرکت کننده 22 ،سازمان شایسته دریافت لوح سپاس،
 30ســازمان شایســته دریافت لوح تقدیر و  3شرکت
پارس پامچال ،المپ پارس شهاب و کارخانجات کاشی و
سرامیک سعدی موفق به دریافت تندیس ملی بهرهوری
شدند.

در مرحلــه اول چهارمین دوره جشــنواره تعداد بیش
از  1000بنــگاه اقتصادی مورد ارزیابــی قرار گرفته و
شــاخصهای بهرهوری آنها محاســبه شد .از این بین
 314کاندیــد مورد تایید کمیته علمــی ،با اعالم رای
داوران  63شرکت به عنوان برندگان مرحله اول برگزیده
شدند و در مراسمی که در  30بهمن ماه در سالن زرین
هتل بــزرگ آزادی برگزار شــد از آنها تقدیر به عمل
آمد .از شرکتهایی که جواز حضور و رقابت در مرحله
پایانی جشنواره را کسب کرده بودند تعداد  58سازمان،
پروژههای بهرهوری و تجارب موفق خود را مستند سازی
کرده و برای ارزیابی به دبیرخانه جشنواره ارسال نمودند.
ششمین دوره جشنواره
آیین پایانــی چهارمین دوره جشــنواره ملی بهرهوری
در یکــم خرداد ماه ســال 1392در مرکز همایشهای ایــن دبیرخانه ،فعالیتهــای اجرایی ششــمین دوره
بینالمللی صدا و سیما با حضور آقای دکتر نهاوندیان و جشنواره ملی بهرهوری را از دوم خرداد ماه سال 1393
سایر مقامات برگزار شد.
آغاز و در یک رویداد بی ســابقه در کشــور نخســتین
کنفرانس بینالمللی بهینه کاوی و مســابقه ملی بهینه
پنجمین دوره جشنواره
کاوی به عنوان مرحله اول جشنواره در تاریخ  19و 20
مهر ماه ســال  1393در هتل المپیک ،با حضور رییس
شبکه جهانی بهینه کاوی ( ،)GBNنمایندگان  31کشور
از اعضای این شــبکه و نیز اساتید برجسته حوزه بهینه
کاوی در نقاط مختلف دنیا و با هدف ترویج فرهنگ بهره
گیری از تجارب موفق دیگران برگزار شد.
ششمین دوره جشنواره
مرحله اول:

مرحله دوم:

پنجمین دوره جشنواره  -سالن اجالس سران

پنجمین دوره جشنواره ملی بهرهوری از  1خرداد سال
 1392بعد از مراســم اختتامیه چهارمیــن دوره آغاز
شــد ،در این دوره ،از مجموع  34گروه اقتصادی مورد
بررسی 330،بنگاه اقتصادی به عنوان شرکتهای نامزد
و از میان آنها  69بنگاه اقتصادی به عنوان سازمانهای
برتر برگزیده شدند و در مراسمی با حضور مقامات ارشد
نهاد ریاســت جمهوری ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن

مرحله دوم جشــنواره نیز همزمان با فعالیتهای
مرحله اول از شهریور ماه  1393آغاز و فراخوان ثبت
نام برایشــرکتها ،سازمانها و انجمنهای صنفی
توسط دبیرخانه ارسال شد .سامانه ملی اندازهگیری
شــاخصهای بهرهوری ایران()www.irpmc.ir
نیز فعالیت مربوط به اندازهگیری شاخصهای مالی،
اقتصادی و بهرهوری بنگاههای اقتصادی از ســال
 1387تا  1392را در ادامه فعالیتهای جشــنواره
اجرا نمود.در دوره ششــم جشــنواره شاخصهای
 1400بنگاه اقتصادی در قالب  34گروه اقتصادی
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مورد بررسی قرار گرفتند که از نظر تعداد بنگاههای
مورد بررسی25،درصد نسبت به سال گذشته رشد
مشاهده میشود .مجموع ارزش افزودههای بخش
صنعت و معدن که در جشــنواره مورد بررسی قرار
گرفتنــد در حــدود  %60ارزش افزوده کل بخش
صنعت و معدن در کشــور میباشد .براساس آیین
نامه تدوین شــده کمیته علمی جشنواره ،فهرست
نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط
دبیرخانه با توجه به روند رشــد پایدار و همچنین
مقایسه شاخصهای بهرهوری بنگاههای اقتصادی
با میانگین صنعتهای مورد نظراز ســال  1387تا
 1392تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای
کمیته علمی قرار گرفت و با نظر این کمیته نهایتا
تعــداد 332بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد دریافت
لوح تقدیر انتخاب شــدند.که در نهایت در  21دی
مــاه  64بنگاه اقتصادی بــا آرای داوران به عنوان
شرکتهای برتر انتخاب شدند.
مرحله سوم:

همچنین مراســم مسابقه ملی تجربههای موفق به
عنوان مرحله نهایی ششــمین دوره جشنواره ملی
بهرهوری (مرحله سوم جشنواره)نیز بالفاصله پس
از اختتام مرحله دوم آغاز گردید و بنگاه اقتصادی
 ،با ارســال سه پروژه ارتقای بهرهوری به دبیرخانه،
در مرحله ســوم ،همزمان با روز ملی بهرهوری به
رقابت پرداختند که از مجموع  100پروژه ارسالی
به دبیرخانه  20پروژه شایســته دریافت لوح تقدیر
و همچنیــن در پایان از مجموع امتیازات کســب
شده ،دو شــرکت حائز دریافت تندیس شدند که
امتیاز نهایی هر بنگاه اقتصادی در ششــمین دوره
جشــنواره ملی بهــرهوری تعییــن و تندیس ملی
بهرهوری به ســازمانهایی که دارای شرایط تعیین
شده توسط کمیته علمی جشنواره باشند ،اهدا شد.
هفتمین دوره جشنواره
فعالیت های اجرایی هفتمین دوره جشــنواره ملی

هشتمین دوره جشنواره  -اتاق ایران

بهــره وری ،از اول خردادماه ســال جاری آغاز و
فراخوان ثبت نام در این دوره از جشــنواره را برای
شرکتها ،ســازمان ها و انجمن های صنفی ارسال
نمود .ســامانه ملی انــدازه گیری شــاخص های
بهره وری ایــران ( )www.irpmc.irنیز فعالیت
مربــوط به انــدازه گیری بنگاه هــای اقتصادی از
ســال  1388تا  1393را در ادامــه فعالیت های
جشــنواره اجرا نمود.در ایــن دوره ،از مجموع 38
گروه اقتصادی مورد بررسی 360،بنگاه اقتصادی به
عنوان شرکت های نامزد و از میان آن ها  62بنگاه
به عنوان شــرکت های برتر برگزیده شــدند و در
مراسمی با حضور مقامات ارشد نهادهای صنعتی،
تجاری ،اقتصادی ،بانک ها ،بیمه ،مؤسســات مالی
و اعتباری و ریاســت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی ایران و دیگر مقامات این ســازمان،
در روز  22دی ماه در ســالن زرین هتل پارسیان
آزادی  ،لوح تقدیر هفتمین دوره جشنواره به آن ها
اهدا گردید.
الزم به ذکر است در بین  38گروه مورد بررسی به
دلیل اینکه شاخص های بهره وری انرژی  11گروه
با کاهش همراه بوده اســت ،لذا با تصویب کمیته
علمی در این گروه ها شــرکت برتر در بخش ویژه
معرفی نشــد .فرایند مسابقه ملی بهینه کاوی نیز
همزمان با فعالیت های مســابقه ملی بهره وری از
خردادماه ماه امســال آغاز و فراخوان ثبت نام برای
شرکتها ،ســازمان ها و انجمن های صنفی توسط
دبیرخانه ارسال شد .در دومین مسابقه ملی بهینه
کاوی 20 ،پروژه از  16سازمان به دبیرخانه ارسال
گردید و پس از ارزیابی های انجام شــده توســط
کمیتــه علمی مســابقه ،این پروژه ها در ســامانه
داوری ،توســط بیــش از  360داور متخصــص و
آمــوزش دیده از صنایع مختلــف ارزیابی گردید و
درنهایــت در  22دی ماه ،بــا ارای داوران و تایید
کمیته علمی  2پروژه شایســته دریافت لوح تقدیر
و  12پروژه شایســته دریافت سپاس نامه شدند..
در خصوص تغییرات ایجاد شده در فرآیند اجرایی
دوره هفتم نســبت به دوره قبل بیان می شود :به
منظور فراگیر نمودن موضوع بهره وری در کشــور
و ایجاد امکان حضور شــرکت های غیر بورسی در
این جشــنواره ،از دوره هفتم دبیرخانه جشــنواره
با مشــارکت مرکز مدیریت بهــره وری ایران اقدام
بــه صدور رایگان کارنامه بهــره وری برای بیش از
 1400بنگاه اقتصادی نمود و با برگزاری جلساتی با
مدیران عامل و مدیران ارشد این سازمان ها سعی

در حضور بنگاه های اقتصادی در هفتمین مسابقه
ملی بهره وری نمــود .همچنین با ایجاد ارتباطات
مناسب با کمیته بهره وری وزارت جهاد کشاورزی
فرایند ســخت و نفس گیر محاسبات شاخص های
بهــره وری  3500شــرکت تعاونی روســتایی در
جشــنواره ملی بهره وری آغاز شد که در هفتمین
مســابقه ملی بهره وری این شرکت ها در دو گروه
تعاونی دامداران و تعالونی پرورش طیور با توجه به
عملکرد سه ساله در حوزه شاخص های بهره وری
بــه رقابت پرداختند .با توجه به فعالیت های انجام
شده رشد  3برابری حضور بنگاه های اقتصادی در
این دوره از مســابقه ملی بهره وری مشــاهده می
شود و الزم به ذکر اســت تمامی فرایند استخراج
داده های مالی از صورت های مالی حسابرسی شده
و محاســبات شــاخص ها و تورم زدایی آنان و در
نهایت چک و اصالح شــاخص های محاسبه شده
برای  5000بنگاه اقتصادی به صورت رایگان برگزار
شده است.
هشتمین دوره جشنواره
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در ایــن دوره و در مســابقه ملــی بهــره وری ،از
مجموع  38گــروه اقتصادی مورد بررســی303،
بنــگاه اقتصادی به عنوان شــرکت های نامزد و از
میان آن ها  60بنگاه به عنوان شــرکت های برتر
برگزیده شــدند و در مراســمی با حضور مقامات
ارشــد نهادهای صنعتی ،تجاری ،اقتصادی ،بانک
ها ،بیمه ،مؤسســات مالــی و اعتباری و مقامات
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران،
در روز  2بهمــن ماه ،لوح تقدیر هشــتمین دوره
جشــنواره به آن ها اهدا گردید .الزم به ذکر است
در بیــن  38گروه مورد بررســی بــه دلیل اینکه
شــاخص های ســودآوری  9گروه با کاهش همراه
بوده اســت ،لــذا با تصویب کمیتــه علمی در این
گروه ها شــرکت برتر در بخش سودآوری معرفی
نشد.

فرایند مســابقه ملی بهینــه کاوی نیز همزمان با
فعالیت های مســابقه ملی بهره وری از خردادماه
ماه امســال آغاز و فراخوان ثبت نام برای شرکتها،
ســازمان ها و انجمن های صنفی توسط دبیرخانه
ارسال شد.
در ســومین مســابقه ملی بهینه کاوی 15 ،پروژه
به دبیرخانه ارســال گردیــد و پس از ارزیابی های
انجام شــده توســط کمیته علمی مســابقه ،این
پروژه ها در ســامانه داوری ،توســط بیش از 410
داور متخصص و آموزش دیــده از صنایع مختلف
ارزیابی گردیــد و درنهایت  ،با ارای داوران و تایید
کمیته علمی  3پروژه شایســته دریافت لوح تقدیر
شدند .همچنین مرکز اندازه گیری شاخص رضایت
کارکنان ( )Nesi.irدر زیر چتر جشنواره ملی بهره
وری ( ، )Ipcel.irبه اندازه گیری رضایت کارکنان
بــا هدف انتخاب بهترین محل بــرای کار در ایران
اقدام نمود .این طرح بــا فراخوان از بهترین بنگاه
های اقتصادی در ســال  1395آغاز گردید .که 81
بنــگاه اقتصادی در قالب مســابقه انتخاب بهترین
محل برای کار در هشــتمین دوره جشــنواره ملی
بهره وری به عنوان پیشــگاه در این طرح شــرکت
نموده و شــاخص رضایت کارکنان خود را در 14
حوزه اندازه گیری نمودند .شایان ذکر است در این
دوره این مســابقه با نظر کمیته علمی هشــتمین
جشــنواره ملی بهره وری ،دو شرکت حایز دریافت
سپاس نامه شدند.
در دومین مســابقه برترین توان اجرا نیز تعداد 26
ســازمان در ارزیابی شرکت نموده اند که متاسفانه
هیچ شــرکتی حد نصــاب امتیاز جهــت دریافت
لوح تقدیر مســابقه را کســب ننمود و در مسابقه
تجربــه های موفق  63پروژه ارســال شــد که از
ایــن بین  11پروژه برگزیده شــدند .این پروژه ها
به حــوزه های مختلف مربوط می شــود که البته
تعداد انها نسبت به سال های گذشته کاهش پیدا
کرد .همواره در مراســم روز ملی بهره وری ،عالوه
بر اعطای لــوح های تقدیر هر یک از مســابقات،
بــه موفق تریــن و برترین شــرکتهای حاضر در
جشــنواره با توجــه به مجموعه امتیازات کســب
شده در هر مســابقه ،تندیس ملی بهره وری اهدا
مــی گردید ،که در هفتمین و هشــتمین دوره به
دلیل وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کشور در
چندین ســال گذشته  ،هیچ یک از بنگاه اقتصادی
مورد بررســی حایز دریافت تندیس ملی بهره وری
نگردید.
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این دبیرخانه ،فعالیت های اجرایی هشتمین دوره جشنواره ملی بهره وری را از اول خردادماه سال جاری
آغاز و فراخوان ثبت نام در این دوره از جشنواره را برای شرکتها ،سازمان ها و انجمن های صنفی ارسال
نمود .ســامانه ملی اندازه گیری شــاخص های بهره وری ایران( )www.irpmc.irنیز فعالیت مربوط به
اندازه گیری شــاخص های مالی ،اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی از ســال  1389تا  1394را
در ادامه فعالیت های جشــنواره اجرا نمود .در دوره هشتم جشنواره شاخص های  5000بنگاه اقتصادی
در قالب  38گروه اقتصادی مورد بررســی قرار گرفتند .مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش صنعت و
معدن که در جشــنواره مورد بررسی قرار گرفتند در حدود  %60ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن
در کشور می باشد .همچنین مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی
در جشــنواره در حدود  %85کل ارزش افزوده در این بخش می باشــد .در این دوره از جشنواره همانند
دوره هــای قبلی هر یک از بنگاه های اقتصادی در  3بخش با یکدیگر رقابت نمودند ،در بخش بهره وری
شاخص های بهره وری نیروی کار ،بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل ،در بخش سودآوری شاخص
های فروش سرانه و درصد حاشیه سود خالص و در نهایت به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص
بهره وری انرژی در مســابقه دیگری بنام مســابقه ملی بهره وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت .براساس
آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره ،فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط
دبیرخانه با توجه به روند رشــد پایدار و همچنین مقایســه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی با
میانگین صنعت های مورد نظراز سال  89تا  94تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی
قرار گرفت و با نظر این کمیته نهایتا تعداد  303بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد دریافت لوح تقدیر انتخاب
گردیدند .فرایند داوری آنالین نامزد های دریافت لوح تقدیر هشــتمین جشنواره ملی بهره وری در گروه
های مختلف از هشــتم دی ماه آغاز و تا ســاعت  24روز  13دی ماه به طول انجامید که در این فرایند
اساتید ،کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی ،شرکت های برتر را انتخاب نمودند و در تاریخ
 14دی ماه جلســه کمیته علمی جشــنواره به منظور تایید نهایی برنده های هر صنعت در هر بخش در
محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.
در این دوره ،از مجموع  38گروه اقتصادی مورد بررسی 303،بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های نامزد
و از میان آن ها  60بنگاه به عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند و در مراسمی با حضور مقامات ارشد
نهادهای صنعتی ،تجاری ،اقتصادی ،بانک ها ،بیمه ،مؤسســات مالی و اعتباری و مقامات اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران ،در روز  2بهمن ماه ،لوح تقدیر هشتمین دوره جشنواره به آن ها اهدا
گردید .الزم به ذکر اســت در بین  38گروه مورد بررســی به دلیل اینکه شاخص های سودآوری  9گروه
با کاهش همراه بوده اســت ،لذا با تصویب کمیته علمی در این گروه ها شــرکت برتر در بخش سودآوری
معرفی نشد.
فرایند مسابقه ملی تجربه های موفق ،مسابقه ملی بهترین محل برای کار و مسابقه ملی برترین توان اجرا
و مســابقه ملی بهینه کاوی نیز بالفاصله پس از اختتام مســابقه ملی بهره وری و مسابقه ملی بهره وری
انرژی آغاز می گردد و بنگاه اقتصادی  ،با ارســال ســه پروژه ارتقای بهره وری به دبیرخانه ،برای مسابقه
تجربه های موفق و مسابقه بهینه کاوی ،ارسال لیست بیمه شدگان برای مسابقات بهترین محل برای
کار و برترین توان اجرا بر اســاس مدل های طراحی شــده تا اول خرداد ماه ،روز ملی بهره وری به رقابت
خواهند پرداخت و در پایان از مجموع امتیازات کســب شده  ،امتیاز نهایی هر شرکت در هشتمین دوره
جشنواره ملی بهره وری تعیین و تندیس ملی بهره وری در روز ملی بهره وری به شرکت هایی که دارای
شرایط تعیین شده توسط کمیته علمی جشنواره باشند ،اهدا خواهد شد.

پروژه های ارسالی به مسابقه ملی تجربه های موفق حوزه های پروژه های ارسالی مسابقه ملی تجربه های موفق
تعدادپروژه

صنعت

تعدادپروژه

حوزه

7

بانک و موسسات پولی و مالی

21

نوآوری

6

مخابرات

6

پتروشیمی

15

تیم سازی ،توانمندسازی،
ارتقا و ایجاد رضایت

4

محصوالت غذایی

14

رهبری

4

مواد و محصوالت شیمیایی

12

مدیریت دانش و فناوری
اطالعات

3

محصوالت لبنی

11

بهینه کاوی

3

خودرسازی

9

برنامه ریزی استراتژیک و
توسعه

3

معادن

9

مدیریت فرآیند و توسعه

3

بیمه

8

3

خدمات فنی و مهندسی خودرو

7

3

رایانه

3

واسطه گری های مالی

3

ماشین آالت و دستگاه های برقی

2

الستیک و پالستیک

2

سیمان ،گچ و آهک

تحصیالت ،آموزش ،توسعه
و یادگیری
مسوولیت پذیری اجتماعی
و زیست محیطی

7

تمرکز بر بازار و مشتری

7

ارزیابی عملکرد

7

استانداردها و جوایز

4

جستجو ،برقراری ارتباط

1

خدمات فنی و مهندسی

3

روابط با تامین کنندگان
و شرکا

1

تایرسازی

1

بهره وری انرژی
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برنامه زمان بندی
برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی بهرهوری
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اهم فعالیت های برنامه ریزی شــده برای دوره نهم شامل :برگزاری رایگان مسابقه ملی بهرهوری و صدور
رایگان کارنامه بهرهوری بنگاه های اقتصادی ،اجرای تفاهم نامه منعقد شــده با ســازمان بهرهوری انرژی
در جهت انتشــار سالنامه آمار بهرهوری انرژی،انتشار سالنامه آمار بهرهوری کشور از سال  84تا ،94ارایه
کارنامه وضعیت رضایت کارکنان و اعطای گواهینامه عضویت در شبکه مدیریت رفتار سازمانی و در نهایت
معرفی شرکت های برتر در مسابقه ملی تجربه های موفق و مسابقه ملی بهینه کاوی به مسابقات جهانی
می باشد.
برنامه زمان بندی دبیرخانه برای برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی بهرهوری
مسابقه ملی بهرهوری

دریافت صورت های مالی حسابرسی
شده
داوری مسابقه ملی بهرهوری
اختتامیه مسابقه ملی بهرهوری

 30آذر ماه 96
 15دی ماه 96
 21دی ماه 96

مسابقه ملی بهینه کاوی

دریافت پروژه های بهینه کاوی
داوری پروژه های بهینه کاوی
اختتامیه مسابقه ملی بهینه کاوی

 30آذر ماه 96
 15دی ماه 96
 21دی ماه 96

مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی

داوری مسابقه ملی مصرف بهینه
انرژی
اختتامیه مسابقه ملی مصرف بهینه
انرژی

 15دی ماه
 21دی ماه

مراسم ضیافت شام رسمی جشنواره

 21دی ماه 1396

مسابقه ملی تجربه های موفق

دریافت پروژه های ارتقای بهرهوری
داوری پروژه های ارتقای بهرهوری
اختتامیه مسابقه ملی تجربه های
موفق

 15بهمن ماه 96
 15اردیبهشت
ماه 97
 1خرداد ماه 97

مسابقه بهترین محل برای کار

ثبت نام در سامانه شبکه مدیریت
رفتار سازمانی
ارزیابی ،نظرسنجی و جمع بندی
نظرات کارکنان
اختتامیه مسابقه بهترین محل برای
کار

 15بهمن ماه 96
 15اردیبهشت
ماه 97
 1خرداد ماه 97

مسابقه برترین توان اجرا

مشارکت در طرح نظرسنجی شبکه
مدیریت رفتار سازمانی
ارزیابی ،نظرسنجی و جمع بندی
نظرات
اختتامیه مسابقه برترین توان اجرا

 15بهمن ماه 96
 15اردیبهشت
ماه 97
 1خردادماه 97

مراسم بزرگداشت روز ملی بهرهوری و اختتامیه نهمین دوره جشنواره

 1خرداد ماه
1397

پنلهای برگزار شده
در آیین بزرگداشت روز ملی بهرهوری
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بهزاد سلطانی
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
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رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت:
مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد و برپایه شاخص
رقابت پذیری جهانی ،امسال ایران برای نخستین بار از
اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر بهره وری
منتقل شده است .مقام مسوول :ایران برای نخستین بار
در زمره کشــورهای مبتنی بر بهره وری قرار گرفت به
گزراش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،بهزاد سلطانی» امروز
(دوشــنبه) در آئین بزرگداشت روز ملی بهره وری در
محل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران
افزود :ایــران در گزارش های رقابت پذیری جهانی در
فصل  2017 -2016با  2پله نــزول و با امتیاز 4.12
در بین  138کشــور جهان در جایگاه هفتاد و ششم
قرار گرفت .وی بیان داشــت :ایران که از سال 2010
تا  2015کشــوری در مرحله گذار به بهره وری بود ،از
امسال باالتر از کشورهای عربستان ،عمان و ترکیه به
کشوری مبتنی بر بهره وری صعود کرده است .سلطانی خاطرنشان کرد :سهم کنونی اقتصاد دانش بنیان در تولید
ناخالص داخلی فقط  15صدم درصد است که مطابق برنامه باید در افق  1404به  10درصد تولید ناخلص داخلی
افزایش یابد .وی تاکید کرد :در این راستا باید شرکت های ما به شرکت های دانش بنیان شیفت یابند تا خلق ارزش
افزوده بیشتری را شاهد باشیم .رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به بهره وری پایین ایران در
بخش های مختلف اقتصادی مطابق گزارش مک کنزی ،به برخی شاخص ها در این زمینه اشاره کرد .وی تصریح
کرد :توسعه نیروی کار با مهارت های کار و انعطاف پذیری بیشتر ،بهبود گسترده در بهره وری نیروی کار ،بهبود
محیط کســب و کار(محیط رقابتی تر ،پویاتر و ترغیب کننده کارآفرینی) ،افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بویژه
زنان ،کنترل تورم ،تثبیت نرخ ارز ،افزایش شــفافیت و پاســخگویی دولت ،نوآوری و توسعه فناوری و بهبود جذب
ســرمایه گذاری خارجی ،نیازمندی های رشد اقتصادی کشور است .در این مراسم همچنین محمدعلی محمدی
رییس کمیته راهبردی جشنواره ملی بهره وری افزود :وقتی بهره وری افزایش می باید که یکی از مسائل جامعه حل
شده باشد .به گفته وی ،سالها اقتصاد ایران درگیر تورم بوده و در نتیجه بسیاری سازمان ها و شرکت ها سودآوری
شان با افزایش قیمت ها اتفاق افتاده است .محمدی گفت :در فضای تورم سال های گذشته بهره وری دچار غربت
و فراموشی شد و وقتی بتوان از راه های راحت تر به سود رسید ،قطعا راه های سخت کنار گذاشته خواهند شد.وی
ادامه داد :به همین دلیل امروز برای دســتیابی به بهره وری از طریق ســودآوری کار سختی در پیش رو داریم .به
گزارش ایرنا ،جشنواره ملی بهره وری در راستای کمک به تحقق مفاد برنامههای توسعه در حوزه بهره وری و لزوم
بهره گیری از ساز و کار اجرایی برای تحقق چشمانداز  20ساله نظام و با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و
کمک به افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و قدردانی از بهرهورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی،
هر ساله برگزار می شود که امروز هشتمین دوره برگزاری آن به پایان میرسد و نهمین دوره آن به طور رسمی آغاز
خواهد شد .فرآیند اجرایی هشتمین جشنواره ملی بهره وری از تاریخ اول خرداد ماه سال  95آغاز شد ،در این دوره
از جشنواره در مجموع  38پروژه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد همچنین هفت پروژه نیز در سومین مسابقه ملی
بهینه کاوی شرکت کردند .از میان پروژه های ارسالی گروه های مواد و محصوالت دارویی و بانک و موسسات پولی
و مالی با  6پروژه بیشترین و گروه صنایع غذایی با  2پروژه کمترین پروژه را در این دوره از مسابقات ارسال کرده
اند .همچنین با توجه به بررسی پروژه ها در حوزههای مختلف  20پروژه در حوزه نوآوری 14 ،پروژه در حوزه تیم
سازی ،توانمندسازی پرسنل 11 ،پروژه در حوزه های بهینه کاوی و برنامهریزی استراتژیک و توسعه 10 ،پروژه در
حوزه های مدیریت فرآیند و توسعه و تمرکز بر بازار و مشتری 9 ،پروژه در حوزه مدیریت دانش و فناوری اطالعات،
هفت پروژه در حوزه های رهبری ،روابط با تامین کنندگان و شرکا و استانداردها و جوایز 6 ،پروژه در حوزه ارزیابی
عملکرد و پنج پروژه در حوزه های مســوولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی و تحصیالت ،آموزش ،توسعه و
یادگیری بوده است.

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران
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در بهره وری از یک طرف ارزش افزوده داریم و طرف دیگر عوامل سرمایه
و نیروی کار به این معنی که باید صورت کســر بزرگ شود و مخرج کسر
کوچک شود.
در سیســتم آموزشــی ما از دوره کودکی تا دانشگاه اصوال آموزش اصولی
داده نمی شــود که بتوانند کار تیمی و پژوهشــی کنند و بتوانند خالقیت
خودشان را نشان بدهند مطابق استاندارد کار کنند و اینها به نظر من نقاط
ضعف اند .نهایتا با تعداد زیادی از کارکنان روبرو هســتیم که مهارت کافی
ندارند و بهره وری ندارند .بخــش خصوصی خیلی نمیتواند در این زمینه
کمــک کند .آموزش حین کار داده می شــود اما آموزش پایه ای ندارند و
این دولت است که باید وارد کار شود.
در این زمان بنگاه های دولتی ســرمایه گذاری نمی کنند ولی بنگاه های
خصوصی تا حدودی ســرمایه گزاری می کنند .اما به دلیل رکودی که در
بازار وجود دارد مانع این میشود که نرخ رشد خوبی را در این زمینه داشته
باشیم و این باعث می شود که رقابتی بودن محصوالت ما کاهش پیدا کند.
تولیــدات صنعتی ما عموما رقابتی نیســت یعنی تولیــد کننده های ما از
لحاظ کیفیت ،استاندارد و قیمت قادر به رقابت با کاالهای خارجی نیستند
و به همین دلیل نمی تواننــد در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنند و
به همین دلیل در بازارهای داخلی هم نمی توانند با کاالهای چینی رقابت
کنیم دلیل اینکه نمیتوانند رقابت بکنند چیست؟
وزرات صنعــت به عنوان متولی در هر صنعت باید مشــخص کند که چرا
شــاخص های بهره وری پایین است .اصوال وزارت خانه کاری با بهره وری
و رقابتــی کردن ندارند .متولی دولتــی بخش صنعت هم به موضوع توجه
ندارد .بخش خصوصی چاره ای ندارد به جز اینکه باید حتما رقابت کند .ما
در ســال  96می خواهیم در اتاق تهران به کسانی که میخواهند بهره وری
را افزایش بدهنــد کمک نماییم و از همین تیریبون اعالم آمادگی خود را
جهت توسعه و تعمیق همکاری ها در حوزه بهره وری اعالم می نماییم.

احسان جنتی فرد
مدیرعامل شبکه بهینه کاوی ایران
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در بررســی هایی که با استفاده از اطالعات از این سامانه ملی به عنوان
بزرگترین جامعه آماری معتبر و صحه گذاری شده در کشور انجام شده و
همچنین در ارزیابی هایی که در قالب جشنواره ملی بهره وری در زمینه
شاخص های مالی ،اقتصادی و بهره وری صورت گرفته است چنین برمی
آید که به طور کلی بنگاه های اقتصادی که کامال خصوصی هستند ،هم
مقدار شــاخص بهره وری باالتری دارند و هم میزان رشد شاخص ها در
این بخش بیشتر می باشد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران در سامانه ملی اندازه گیری
شــاخص های بهره وری ایران ( )irpmc.irکه متعلق به مرکز مدیریت
بهره وری ایران می باشد ،شاخص های مالی ،اقتصادی و بهره وری بیش
از  1400بنگاه در قالب  52گروه اقتصادی از سال  1382تاکنون اندازه
گیری شــده اســت و در حال حاضر در حدود  70درصد ارزش افزوده
بخــش صنعت و معدن و همچنین  85درصد بخش موسســات پولی و
مالی در کشور را شامل می شود.
در بررســی هایی که با استفاده از اطالعات از این سامانه ملی به عنوان
بزرگترین جامعه آماری معتبر و صحه گذاری شده در کشور انجام شده و
همچنین در ارزیابی هایی که در قالب جشنواره ملی بهره وری در زمینه
شاخص های مالی ،اقتصادی و بهره وری صورت گرفته است چنین برمی
آید که به طور کلی بنگاه های اقتصادی که کامال خصوصی هستند ،هم
مقدار شــاخص بهره وری باالتری دارند و هم میزان رشد شاخص ها در
این بخش بیشــتر می باشد .به همین نسبت به میزانی که سازمان های
فعال در کشور به طور مستقیم از بودجه دولتی استفاده می نمایند و یا از
تعرفه های حمایتی دولتی برخوردار می باشند عموماً بهره وری عملکرد
آنها پایینتر می باشــد .نکته تاسف بارتر آن است که در اینگونه سازمان
ها مقاومت بیشــتری در زمینه ارتقای بهره وری وجود دارد و حتی در
بعضی موارد واکنش های شدیدی در خصوص اندازه گیری های صورت
گرفته به چشم می آید که خود این موضوع نیز سوال برانگیز است.

از سوی دیگر ،براساس اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود یک
سوم از رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقای بهرهوری محقق شود اما بنا
به اظهار نهادهایی که متولی ارایه آمار کالن در کشور هستند این هدف
محقق نشــده است و بر اساس اظهارات اقتصاددانان نرخ رشد بهره وری
در طی سالیان گذشته در درازمدت فاصله معناداری با صفر نداشته است
و این موضوع به این معنا است که گویا قرار نیست ما از سرمایه گذاری
های جدید و منابع نفتی موجود در کشور بهتر استفاده نماییم و هر ساله
در مجموع کل اقتصاد در اتالف منابع در کشور توانمند تر می شویم.
با بررســی وضعیت ساختار اقتصادی در کشور مشاهده می گردد که85
درصد از اقتصاد کشــور دولتی و یا شبه دولتی است در ايران  ۸ميليون
ش دولتي ،بــه صورت ثابت از دولت
نفر ،به عنوان كارمند و شــاغل بخ 
حقوق دریافت می نمایند.
اين افراد با هر سطح از عملكرد و توانايي ،بدون آنكه سيستم اثربخشی
براي تشــويق و تنبيه و ترغیب آنها به اجرای بهتر وظایف وجود داشته
باشد حقوق دريافت ميكنند و اين امر بهرهوري آنها را كاهش ميدهد.
اين بيانگيزگي فقط مختص كاركنان بخش دولتی و شبه دولتی نيست
و شــامل حال مديران این بخش نيز ميشــود چرا كه تجربه سال های
گذشــته نشــان داده اســت که در بخش دولتی تعداد موارد سمتهای
حساس مديريتی که به دليل ارتباطات و بدون دانش و تجربه كافي بوده
بیشتر بوده است.
مطالعاتي كه در دهه  ۷۰در دانشگاه تهران انجام شد نشان داد در حالي
كه در دنيا اكثر ســازمانهاي اجرايي غيرسياسي هستند در ايران بيش
از  ۸۰درصد از اين ســازمانها رويكرد سياسي دارند .انتصاب و ارتقا در
آنها نيز نه بر اساس تجربه و شايستگي كه بر اساس روابط و امور سياسي
است.
در بخــش خصوصی فعــاالن اين بخش امکان کمتری جهت اســتفاده
از رانتهــا و حمايتهاي دولتي دارند و به همين دليل ناچار هســتند
بهرهوري و ساعت مفيد كاري را افرايش دهند اما بخش دولتي به دليل
اســتفاده ســهل الوصول تر از منابع نفتي و در برخــی موارد رانتهاي
اقتصادي ضرورتي براي اين امر نميبينند.
بنابرایــن بــا توجه بــه اینکه با وجود خصوصی ســازی هــای صورت
گرفته در کشــور هنوز در حــدود  85درصد اقتصاد کشــور در اختیار
بخــش دولتی و غیر دولتی می باشــد ،لذا ارتقای اثربخشــی و کارآیی
عملکرد بخش خصوصی به صورت مداوم در طی ســال های گذشــته
به اســتناد شــاخص های اندازه گیری شــده در ســامانه ملــی اندازه
گیری شــاخص هــای بهــره وری ایــران ،در برابر ناکارآمــدی های
موجود در مدیریت ســازمان های دولتی و شــبه دولتی بی تاثیر بوده
است.
لذا راه اندازی سیســتم های اثربخش در پرداخت پاداش های بهره وری
در سازمان های دولتی و شــبه دولتی و پرهیز از سیاسی کاری در این
ســازمان ها ،خصوصی سازی واقعی در کشــور ،جلوگیری از رانت های
اقتصادی و افزایش فضای رقابتی در بخش های مختلف اقتصاد می تواند
راه هایی برای ارتقای بهره وری در اقتصاد کشور باشد.
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با توجه به تالشــهای صورت گرفته در چندین سال گذشته ،به نظر می رسد
که مدیریت تولید و صنعت در کشور ما بیش از پیش به اهمیت بهرهوری واقف
شده است .به همین دلیل و به موازات تالش هایی که برای ترویج این مفهوم
در کشــور آغاز شده و همینطور با توجه به جایگاهی که بهرهوری در قوانین و
برنامه های توسعه کشور به خود اختصاص داده ،مدیران ما تالش دارند در این
مسیر حرکت کنند و ساز و کارهای الزم را در تولید بوجود آورند .اما آهنگ این
حرکت کند است و دلیل آن هم افزونی و تعدد مشکالتی است که تولید ما در
شرایط فعلی با آنها مواجه است .به عبارت دیگر ،تولیدکنندگان با منابع محدود
مالی ،زمانی و نیروی انسانی که دارند ،نمی توانند همزمان همه کارها را دنبال
کنند و لذا در این شرایط ،تا اندازه ای بهرهوری زیر سایه سنگین سایر مشکالت
مقطعی و کوتاه مدت دچار کاستی شده و توجه الزم و شایسته نسبت به آن به
عمــل نمی آید.ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري ﺧـﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎمﻫﺎ و دﺳﺘﻮر
اﻟﻌﻤﻞﻫﺎ می باشــد به این معنا در شرایط کنونی که رکود اقتصادی بر کشور
حاکم شــده و به صورت همزمان افزایش بیکاری و تورم باال را تجربه میکند،
بهبود فضای کســب و کار نقش مهمی در توســعه صنعتی کشور داشته و بر
مولفه های مختلفی از جمله سرمایه گذاری و توسعه واحد های تولید و اشتغال
نیروی کار-توسعه مدیریت واحدهای تولیدی و بهرهوری منابع  ،رقابت پذیری
واحدهای تولید و ظرفیت تاثیر مســتقیم دارد ،پس باید گفت ،بهبود محیط
كسب و كار یكی از اركان اصلی توسعه اقتصادی و افزایش بهرهوری می باشد.
محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه
های اقتصادی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند و بهبود آن به معنای.
بهبود و رونق فضای تولید و در نتیجه محرک رشد اقتصادی است ،به گونه ای
زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ،ارتقاء سطح اشتغال و تولید
را فراهم می ســازد .طرح بهبود فضای کسب و کار بر طبق سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساسی در راستای واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی
از ســوی اتاق ایران ،اتاق تعاون ،کمیسیونهای تخصصی مجلس تدوین و به
صحن علنی مجلس شورای اسالمی ارائه شد .این قانون مشتمل بر  ۲۹ماده و

 ۱۹تبصره می باشد ،اصالح مناسبات بین المللی ،اصالح و بهبود روابط تجاری،
اهمیت اخالق در اقتصاد کشــور ،اســتفاده از مدیران مجرب و توانمند سازی
بخش خصوصی و فراهم آوردن بســتر مناسب جهت رشد اقتصادی و افزایش
بهرهوری از مهمترین محور های قانون بهبود فضای كسب و كار است  .پرواضح
است اجرای این قانون ،آغاز کننده بازی پرسودی برای همه کارگزاران اقتصادی
اعم از دولتی و خصوصی ،سرمایهگذاران و حتی شهروندان خواهد شد و طبیعتا
با اجــرای آن زمینه برای افزایش بهرهوری نیز بوجود می آید .در یکی از مواد
این قانون به موضوع مهم اندازه گیری شــاخص و جمع آوری داده اشاره شده
بر اســاس این قانون اطالعات آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی و سرمایه
گذاران در ایران در پایگاه اطالعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد می
بایست ارائه گردد .با توجه به آمارهای ارایه شده توسط سازمان های ذی ربط
واضح است کشــور ما در رشد بهرهوری پیشرفت چشمگیری نداشته در واقع
ســهم بهرهوری در رشــد اقتصادی ما نه تنها اندک بوده بلکه حتی به اهداف
برنامه های ســوم و چهارم و پنجم نزدیک هم نشــدیم و متاسفانه در مقایسه
با کشورهای دیگر که تا نیمی از رشد اقتصادی خود را مرهون اصالح و بهبود
بهرهوری در کشورشان هستند ،فاصله بسیار زیادی داریم .لذا فراهم سازی بستر
و زیر ســاخت های مناسب برای تشــخیص  ،تعریف  ،طراحی و اجرای طرح
های بهبود بهرهوری در بنگاه های اقتصادی یک ضرورت جدی است که ایجاد
نظام اندازه گیری و فراهم آوردن اطالعات برای فعالین اقتصادی اشاره شده در
قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار یکی از این زیر ساخت ها برای حرکت
بهرهوری محسوب می شود.همواره بر این موضوع تاکید شده بدون اندازه گیری
و مشــخص شدن وضعیت فعلی نمی توان وضعیت آتی را پیش بینی و هدف
گذاری کرد و بهبودی ایجاد نمود .نظام اندازه گیری به معنای تعریف شاخص
های استاندارد بین المللی بهرهوری می باشد به طوری که قابلیت اندازه گیری
برای تمامی بنگاه های اقتصادی را فراهم ســازد .خوشــبختانه مرکز مدیریت
بهرهوری ایران در این رابطه پیشــگام شده و توانسته با سازوکارهای مختلف
اطالعات مناســبی در زمینه بهرهوری از  5000بنگاه های اقتصادی کشور را
ذخیره سازی نماید .این اطالعات جهت برنامه ریزی های آتی اقتصادی کشور
از اهمیت زیادی برخوردار اســت و همچنین می تواند بنگاه های اقتصادی را
جهت پیمودن مسیر تعالی و سرآمدی یاری رساند.
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رویکرد جشــنواره ملی بهرهوری در سطح خرد ایجاد مراکز ملی به منظور پر
نمودن فضاهای خالی موثر و کلیدی در رشــد و شکوفایی اقتصادی و ارتقای
رقابت پذیری در سطح کالن می باشد .از این رو با شناسایی نقاط قابل بهبود
در فضای کسب و کار و عوامل تاثیر گذار بر آن ها ،از مسیر خرد به کالن برای
تحقق این مهم عمل می شود.
رویکرد جشنواره ملی بهرهوری در سطح خرد:
ساماندهی و برگزاری مسابقات تخصصی به عنوان ابزارهای تشویقی و محرک
توسعه و بهره برداری شایسته و حرفه ای از ابزارهای ارتقای بهرهوری
طراحی ،راه اندازی و توسعه پایگاه های داده قابل اتکا در حوزه های تخصصی
طراحی ،راه اندازی و توسعه آزمایشگاه های تعیین سالمت سازمان
پایش و ارزیابی سالیانه در چارچوب روندها ،میانگین ها و اهداف مندرج در
اسناد باالدستی
رضایت و تعهد کارکنان دو جز اساســی در توسعه سازمان ها با عملکرد سطح
باال و جذب استعدادهای درخشان آن ها می باشد .اندازه گیری رضایت کارکنان
جهت رتبه بندی بهترین سازمان های ایرانی برای کار کردن ،ابزار مهمی برای
حصول اطمینان مدیریت ارشد هر سازمانی از رضایت کارکنان خود به عنوان
مهمترین ســرمایه در اختیار می باشــد .این رتبه بندی نظامی برای نمایش
وضعیت عمومی سالمت سازمان در اختیار مدیران ارشد قرار می دهد و نقشه
راه مناسبی جهت شناسایی و بهبود مسیر سازمان به آن ها نشان می دهد و از
سویی دیگر راهنمایی خواهد بود برای نیروهای آماده به کاری که در جستجوی
محل مناسبی برای فعالیت و نمایش توانمندی های خود می باشند.
یکی از مهم ترین اصول در انجام این نوع از اندازه گیری ها ،ارزیابی ها و رتبه
بندی ها این اســت که این برنامه توسط بخش خصوصی انجام گیرد تا بتواند
به صورت کام ً
ال مستقل به شناسایی ،درک و ارایه راه حل عملیاتی در رابطه با
نارسایی ها و کاستی ها بپردازد.
با این نگاه،شبکه مدیریت رفتار سازمانی ایران به عنوان «آزمایشگاه عارضه یابی
سازمان در حوزه کارکنان» با اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان در  14حوزه

ضمن ارایه کارنامه در گام بعدی نســبت به رتبه بندی و اعالم بهترین محل برای کار در ایران اقدام می نماید .این
رتبه بندی شمای کلی از هر سازمان و زیرمعیارهای مورد بررسی را نشان می دهد و می توان امیدوار بود تا با گذشت
زمان و جمع آوری اطالعات مورد نظر برای هر سازمان در یک دوره زمانی چند ساله ،پایگاه اطالعاتی غنی از وضعیت
عمومی سازمان ها به صورت کلی و در هر یک از زیر معیارهای مورد بررسی ،و با مقایسه سازمان ها با یکدیگر روند
کلی ،رشد و افت سازمان ها در هر یک از مولفه ها دست یافت.
یکی از اهداف کلیدی این فعالیت افزایش آگاهی بین مدیران سرمایه های انسانی هر سازمان در جهت اندازه گیری
و بهبود رضایت و تعهد سرمایه های سازمان خود می باشد تا از این طریق آگاهی و توجه به سرمایه های انسانی به
عنوان مهم ترین رکن هر سازمان در بین رهبران ارشد هر بنگاه اقتصادی تقویت گردد و پیرو آن منجر به اصالح و
بروزرسانی شیوه های کار گردد.
هدف دیگر این آزمایشگاه تخصصی این است که بنگاه های ایرانی در مسیر بنگاه داری حرفه ای حرکت نمایند و
ارزش های اصیلی نظیر صداقت ،ارزش آفرینی ،خالقیت و نوآوری در سازمان های ایرانی توسعه یابد و بنگاه های ما
بستر قابل اطمینان برای پذیرش افرادی با این ویژگی ها باشند و فضا را برای کارکنان خود به گونه ای فراهم آورند
تا این ارزش ها در افراد نهادینه شده و در طول زمان به صورت عینی بروز و ظهور یابد.
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60/13

0.67

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ
ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺷﻐﻠﻲ
0.58
0.62

0
74/4

0.58

ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻣﻮﺛﺮ :ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮﻱ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻧﻌﻄﺎف
ﺷﻐﻠﯽ

20

رﻫﺒﺮي ﻣﻮﺛﺮ :اﻧﺼﺎف

0.67

ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻣﻮﺛﺮ :ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ

0.69

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ

0.54

0.68

0.56

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

ﻛﺎﺭ ﺗﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ

0.65
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با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور ،لزوم استفاده از روشهای نظام مند بهبود
بهره وری تا چه میزان احساس می شود؟
بهرهوری پایین در هر دو سطح خرد و کالن کشور ،یکی از نقاط ضعف مشهود در صنعت و اقتصاد
کشور ما میباشد .این مسئله بقدری اثر گذار است که نمی توان صرفاً از طریق کنترل نقدینگی،
انتظار مهار تورم تک رقمی و پایدار را برای اقتصاد کشــور داشت .بطوریکه برای کنترل تورم و
خروج از رکود و ایجاد رشد و رونق اقتصادی ،باید عالوه بر مدیریت بهینه نقدینگی و نظارت بر
آن ،به ارتقاء شاخص های بهره وری در هر دو سطح خرد و کالن کشور توجه کرد تا شاهد رشد
اقتصادی مطلوب و بهبود شاخص اشتغال باشیم .تاکنون دالیل مختلفی برای بهرهوری پایین در
کشور مطرح شده و از جنبههای گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و حتی مقاالت بسیاری هم به

مقایسه میزان بهره وری در ایران با سایر کشورها منتشر شده است ،لیکن نکتهای که کمتر مورد
توجه واقع شــده و میتواند بر بهرهوری تاثیر بگذارد ،موضوع استفاده از" مدل تعالی سازمانی"
به عنوان یک بستر برای ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمان در هر دو سطح خرد و کالن کشور
می باشد .بطوریکه بکمک نرم افزارهای حرفه ای در حوزه " کارت امتیازی متوازن (" )BSCمی
توان شاخصهای بهره وری را بصورت برخط (آنالین) و باسهولت و اطمینان بیشتری اندازه گیری
نمود .تأکید و اصرار سیاســتگذاران اقتصادی به کنترل تورم ،منجر به تعمیق و گسترش دامنه
رکود در کشور شده است .چراکه می توان تورم انتظاری و تورم ناشی از نقدینگی و پایه پولی را
در دوره زمانی کوتاهی کنترل کرد ولی تورم ساختاری و نهادینه شده در اقتصاد ایران که ریشه
در سیاستها و تصمیمات نیم قرن اخیر دارد را باید از طریق انجام اصالحات ساختاری دنبال کرد
که قطعاً زمانبر خواهد بود .متأسفانه آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته و می گیرد برنامه ریزی
و سیاستگذاری مستمر و پیگیرانه برای ارتقاء شاخصهای بهره وری در اقتصاد ایران است که این
اقدام می تواند بصورت ساختاری اقتصاد کشور را رقابت پذیر نموده و تورم را به صورت پایدار تک
رقمی کند .البته بدیهی است همواره باید تالش شود تا انضباط پولی و مالی و کنترل نقدینگی
صورت گیرد تا از بروز نوسانات مختلف جلوگیری شود .بنابراین باید راهی دیگر برای کنترل تورم
و خروج از رکود و ایجاد رشــد و رونق اقتصادی انتخاب کرد ،یعنی "برنامه ریزی کالن و فراگیر
جهت اجرای مدل های تعالی ســازمانی در کلیــه نهادهای خصوصی و دولتی و پیگیری ارتقاء
شاخصهای بهره وری در هر دو سطح خرد و کالن".
تاثیر جشنواره ملی بهره وری را در ارتقا بهره وری در سطح کشور و در سازمان خود
تا چه اندازه می دانید؟
ی شــرکت ها بر ترویج مفاهیم جدید
قطعاً برپایی این جشــنواره و برگزاری همایش ها و ارزیاب 
بهرهوری در کشور تاثیرگذار بوده و باعث همفکری و هم افزائی و تالش جمعی بنگاههای اقتصادی
و تولیدی کشور در دســتیابی اهداف اقتصادی کشور خواهد شد .همچنین از برگزارکنندگان
جشنواره ملی بهرهوری قدردانی میشود که با برپایی ساالنه این جشنواره ،هماهنگی بیشتری را
در بین بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور برای توسعه مفاهیم بهره وری فراهم می نمایند تا
ارتقاء شاخصهای بهره وری در هر دو سطح خرد و کالن میسرتر گردد.
به عنوان یک مدیر موفق و بهــره ور برای موفقیت روز افزون این صنعت و دیگر
صنایع کشور چه پیشنهادی دارید؟
آموزش و افزایش مهارتهای بهرهوري ،منبع واقعي و اصلي ارتقائ شــاخص های بهره وری
و رشد قوي و پايدار اقتصادي می باشد .عالوه بر آن یکی دیگر از عوامل مهم جهت اشاعه بهره
وري ،توجه بيشــتر به نوآوري و تحقيق و توسعه ( )R&Dاست .چنانچه انباشت سرمايه دانش
فنی از عوامل اصلي رشد بهره وري در کشورهای توسعه یافته محسوب مي شود .بنابراین تحقیق
و توســعه( )R&Dیکی از مهمترین عوامل در نوآوری و بهبود فناوری جهت تقویت توان رقابتی
در صنایع تولیدی در نظر گرفته می شود .براساس تجارب حاصل شده ،ایجاد و یا توسعه واحد
تحقيق وتوسعه( )R&Dنقش موثری را در بهبود توان رقابت پذيري شرکت های تولیدی ،برای
رقابت با رقبای خارجی خود در عرصه بازار فراهم می کند .از طرف دیگر افزایش ســهم فروش
منجر به کسب درآمد بیشتر و افزایش توان مالی شرکت و نهایتاً افزایش توان سرمایه گذاری در
بهبود کیفیت محصوالت و فرایندها می شود .تکرار این رویکرد و تسلسل این حلقه ،مفهوم روابط
علت و معلولی را در نظریه آقایان نورتون وکاپالن درکارت امتیازی متوازن  ،تداعی می کند.
لذا پیشنهاد می شود بعنوان یک کاتالیزور و تسهیل کننده مهم و اساسی در موفقیت بنگاه های
تولیدی ،ایجاد و یا توســعه واحدهای تحقیق و توسعه( ،)R&Dدر دستور کار مدیران واحدهای
تولیدی کشور قرار گیرد.
شاید در وهله اول موضوعی بی اهمیت در رسیدن به موفقیت تلقی گردد .درحالیکه باید توجه
داشت ،شروع بهره وری می تواند از مطالعه بر روی فرایندها آغاز شود و سپس در مراحل بعدی
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با توسعه و بهبود فرایندها ادامه یابد و نهایتاً در مراحل پیشرفته می توان آنرا به توسعه محصوالت
نیز بسط و گسترش داد.
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لزوم توجه به سطح خرد و کالن در ارتقا بهره وری چه تاثیری دارد؟
معموالً موضوع بهره وري بيشتر در سطوح سازماني یا خرد آن مطرح ميشود .چراکه بيشترين
ضوابط و شرايط مربوط به بهره وري را می توان در آنها مشاهده کرد .لیکن همانگونه که استراتژی
های یک شرکت باید در راستای استراتژی های سازمان مربوطه آن باشد ،تا عم ً
ال استراتژی ها
بطور موثر پیاده شوند ،در مبحث بهره وری نیز بایستی در سطوح خرد و کالن بطور توأمان به آن
توجه الزم مبذول شود و علی رغم اینکه بعضی مواقع تصور می شود ،ارتقاء بهره وری فقط مربوط
به قشر خاصی از جامعه( مث ً
ال صنایع) می باشد ،اما همه افراد در همه سطوح مختلف کشور ،در
ارتقاء بهره وري نقش دارند .يعني اينکه افراد ميتوانند با تفکر ،ابداعات و نوآوريهاي خود عمال"
در همه سطوح موثر باشند.
بنابراین عامل مشترک و موثر و اساسی جهت ارتقاء بهره وری در همه سطوح ،عامل منابع انسانی
است .لذا در توجیه اهمیت نقش افراد در مقایسه با سرمایه و تکنولوژی  ،که هر سه از عوامل عمده
افزایش بهره وری هستند  ،تقریباً همه صاحبنظران ،منابع انسانی را اساسی ترین عامل موثر در
بهبود بهره وری تلقی کرده اند و معتقدند سرمایه و تکنولوژی را به ترتیب می توان به صورت وام
تامین نمود و خرید .اما انسان ها را نه می توان به وام گرفت  ،نه میتوان خرید .پس باید منابع
انسانی را به عنوان مهمترین سرمایه های اصلی کشور پرورش داده و در آنها انگیزه تالش را ایجاد
کرد ".بطور خالصه آموزش و انگیزش دو بال توانمندســاز مهم و اساسی برای بحرکت درآورن
موتور محرک ارتقاء بهره وری هستند".
عوامل عدم رشد بهره وری در اقتصاد ایران چیست؟
بهبود و ارتقاي بهره وري مستلزم کوشش و تالش برنامه ريزي شده همه جانبه از سوي افراد و
مسئولين ذيربط است که خود نيازمند بهبود شرايط کار و تغيير محرکهها و روشهاي انگيزشي
کارکنان ،بهبود نظامها ،دستورالعملها ،قوانين ،بخشنامهها ،روشها ،فناوري و غيره ميشود .بديهي
است براي افزايش سطح بهره وري عامل يا علت بخصوصي را نميتوان ارائه کرد بلکه ارتقاي بهره
وري معلول ترکيبي از عوامل گوناگون است و هرکدام به نوبه خود تأثير الزم را ميگذارد .لیکن
براي بهبود بهره وري می توان موانعي را به شرح ذيل برشمرد:
 -1نداشتن اعتقاد و باور ملي به نتايج وفوايد بهبود بهره وري
 -2ترس از برخي عواقب ظاهري بهره وري از جمله ترس از بيکاري
 -3ناآگاهي عمومي نسبت به مفاهيم وجايگاه بهره وري ،ميزان اهميت آن ونقش ووظايف افراد
در اين راستا
 -4بي توجهي به روشهای جدید سیستم های اندازه گیری شاخصها همچون ارزیابی عملکرد با
کمک BSC
 -5مقاومت افراد در مقابل تغييرات وعدم تمايل به ترک برخي عادات
 -6مشخص نبودن متولي اصلی کار و ناهماهنگي ونبود هدايت ونظارت مناسب
 -7ضعف تعهد اجرايي و عدم بازخواست مسئولین امر از بنگاه های اقتصادی
 -8عجله در حصول نتيجه و برخورد مقطعي با موضوع بهره وري وناپيوستگي روند بهره وري
 -9دخالتهاي بي جاي برخي کارشناسان در ساير حوزههاي کاري واظهار نظرهاي غير کارشناسانه
 -10عدم وجود کارشناسان خبره و يا عدم انگيزش آنها در ارزيابي سيستم و تجزيه و تحليل
و اندازه گيري بهره وري
چه دســتاورد ها و تجارب موفقی در حوزه مدیریت بهره وری برای سازمان خود
داشته اید؟
شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران با درک لزوم مدیریت بهره وری در فرایند های شرکت و

انتفاع از سودآوری آن ،بدنبال ارزش افزایی در مراحل مختلف فرایند فروش محصوالت و خدمات،
می باشد .بطوریکه یکی از استراتژیهای جديد شركت ،توسعه فعالیتها از امورصرفاً تجاری(خرید
و فروش) به ســمت ســرمایهگذاری و ورود به عرصه تولید محصوالت جدید و همچنین ارائه
خدمات با ارزشافزوده و سودآوری بیشتر میباشد .لذا شرکت صنیع کاوه در راستای تحقق این
استراتژی ،اهداف " ارائه خدمات و محصوالت جدید" و " توسعه و بهبود فرآیندها" ،را برگزیده
و با رویکرد تحقیق و توسعه( ،)R&Dگام های اجرایی خود را بمنظور تحقق این اهداف برداشته
است .نتایج شاخص های مربوطه طی سال های اخیر در مقایسه با شرکت های مشابه و رقیب
نشانگر تفاوت های معناداری هستند.
اجرای این رویکرد ،شرکت صنیعکاوه تهران را بر آن داشت تا با بررسی محیطی در طول زنجیره
ارزش فوالد کشور ،فرایندهای اصلی این حوزه را مورد مطالعه قرار دهد .بگونه ای که با برگزاری
مستمر جلسات کمیته تحقیق و توسعه ( ،)R&Dطرحهای متنوعی مطرح و مورد بررسیهای
فنی و اقتصادی قرار می گیرند .در مرحله اول ،گزارش امکان سنجی آن طرح ها تهیه می شود
و سپس بعنوان پروژه های بهبود و ارتقاء سیستم های تولیدی تعریف و نهایتاً به اجراء گذاشته
می شــوند .در مواردی نیز حتی منجر به راه اندازی خطوط تولید جدید برای تولید محصوالت
جدید شده است .اکنون با اجرای این رویکرد ،ارتقاء تعداد زیادی از شاخص های اهداف سالیانه
(همچون شاخصهای :فروش ،درامد ،رضایت مشتریان ،کارکنان و ) ...از مهمترین دستاورد های
آن می باشد.
اهمیت موضوع بهره وری در سازمان شما به چه میزان است و چه فعالیتهایی جهت
بهبود آن انجام می دهید؟
در شرکت صنیخ کاوه هرساله بمنظور افزایش بهره مندی از قابلیتهای اساسی شرکت ،تعدادی
سنجهی جدید تعریف میشوند .مدیران شرکت از طریق گزارشهای نرمافزار داشبورد مدیریتی
در کارت امتیازی متوازن ،بررســیهای الزم و جامعی را برای تصمیمگیری بهموقع در جلسات
هفتگی شورای مدیران انجام می دهند.
همچنین در جلســات شــش ماهه بازنگری شــاخص ها و اهداف ،کارایی و اثربخشــی کلیه
فرایندهای شــرکت مــورد بازبینی قرار می گیرند .با توجه به بازخوردهــای مدیران و کاربران،
میزان تطابق و صحت عملکرد سیســتم ها و میزان تحقق شــاخص های سنجیده شده ،مورد
تجزیــه و تحلیل قرار گرفته و ســپس اقدامات بهبود و شــاخص ها و اهــداف جدید تعریف
میشوند.
اندازه گیری شاخصهای بهره وری در سازمان شما از چه اهمیتی برخوردار است و
لزوم اندازه گیری این شاخص ها با یک استاندارد مشخص و یکسان برای شرکت های
هم گروه در کشور به چه میزان احساس می شود؟
شرکت صنیع کاوه تهران در سالهای اخیر ،در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان و پایش و نظارت
شــاخصهای تعیینشــده بهره وری ،از رویکرد کارت امتیازی متوازن ( ،)BSCبهمراه نرم افزار
تخصصی داشبورد مدیریتی ،بهره گیری مینماید.
بطوریکه مدیران شــرکت عالوه بر پایش انفرادی شــاخصهای عملکــردی فرایندهای خود،
بهطور جمعی و هفتگی و در جلســات منظم شورای مدیران کلیه شاخصهای عملیاتی مرتبط
با عملکرد واحد مربوطه خود را از طریق نرمافزارهای  BSCو داشــبورد مدیریتی موردبررســی،
تجزیهوتحلیــل و قضــاوت جمعی قرار داده و ســپس کلیه تصمیمــات الزم و مربوطه اتخاذ
مینمایند.
البته براي مقايســه صنايع مختلف از حيث شاخص های اندازه گیری عوامل توليد ،در مراحل
اولیه بهتر است که شاخصهای اندازه گیری شده با مقادیر هدفگذاری داخلی مقایسه شوند ولی
در مراحل پیشرفته ،می توان با یک استاندارد مشخص و یکسان برای شرکت های هم گروه در
صنایع کشور اقدام نمود.
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با توجه به موفقیت شــما در هشتمین جشنواره ملی بهره وری و دریافت گواهینامه
شرکت بهره ور و بهترین محل برای کار در بخش پولی و مالی ،بفرمایید مهمترین اقدامی
که در این راستا انجام داده اید چه بوده است؟
مسوولیت ما به عنوان هلدینگ پارس آریان ،حضور موثر در بازار سرمایه کشور است .در واقع یک
شرکنت هولدینگ سرمایه گذاری باید با انتخاب سرمایه گذاری های مناسب و پربازده ،ذینفعان و
سرمایه گذاران را منتفع کند و رضایت آنان را جلب نماید .ما در انتخاب سرمایه گذاری ها به مزیت
ســود آوری آن توجه ویژه می کنیم .از بعد اقتصــاد ملی نیز که به این موضوع می نگریم ما باید
پروژه هایی برای ســرمایه گذاری انتخاب کنیم که ارزشی افزوده برای اقتصاد کشور داشته باشند.
من اعتقاد دارم هیچ پروژه اقتصادی که بازده سود مطلوب نداشته باشد ،جایز نیست که در کشور
انجام شود .چرا که نتیجه شکست یک پروژه باعث اتالف سرمایه ملی خواهد شد .در نتیجه گزینش
پروژه مطلوب اقتصادی هدف اصلی یک هلدینگ سرمایه گذاری است .در درجه اول سهامداران و
ذینفعان و در مراحل باالتر دولت و در نهایت منافع ملی کشور باید تامین شود .اقدامی که ما انجام
دادیم ،انتخاب های بســیار ارزشمندی بوده است .جوایزی که ما در ادوار جشنوره های ملی بهره
وری دریافت کردیم در حوزه سودآوری و بازده سرمایه بوده که بیانگر موفقیت های ما بوده است.
اما در تکمیل پاسخ به سوال باید بگویم ،بطور کلی انتخاب یک پروژه برای سرمایه گذاری نیازمند
رعایت فاکتورهای زیادی است .اصوال طرح توجیهی از اهمیت باالیی برخوردار است .چه بسا پروژه
های زیادی در کشور ما برای سرمایه گذاری انتخاب می شوند ولی به دلیل اینکه گزارش دقیق و

کامل توجیهی استخراج نشده است ،محکوم به شکست هستند .در کشور ما طرح های زیادی وجود
دارد که با عدم رعایت موارد فوق ناموفق بوده یا زیان داده است .بنابراین ما بر مبنای استراژی های
مدون و مشخص انتخاب شعبه های مختلف سرمایه گذاری را انجام دادیم و حداکثر سعی خود را
می کنیم تا با رعایت فاکتورهای کلی و اصلی پروژه صحیح ارزیابی شود.
در هلدینگ پارس آریان سرمایه گذاری های متنوعی انجام شده است ،لطفا آنها را
تشریحبفرمائید؟
شاه بیت سرمایه گذاری پارس آریان تشکیل بانک پاسارگاد بوده است .در زمانی که بانک تاسیس
شد  30درصد سهام بانک در اختیار این هلدینگ بوده است .که تحت تاثیر قوانین بانکی به مرو سهم
ما کمتر شده است و در این لحظه هم با سهم ده درصدی باالترین سهام بانک پاسارگاد از آن این
شرکت است.در گروه مالی پاسارگاد در  4بخش دیگر هلدینگ های بزرگی را ایجاد کردیم  .از جمله
در حوزه سرمایه گذاری معدنی «هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ( میدکو)» را
ایجاد کردیم که در بخش خصوصی بزرگترین هلدینگ صنعتی و معدنی کشور به شمار می آید .با
سرمایه گذاری نزدیک به  19هزار میلیارد تومان (اصل و فرع) که درصدی از آن را به عنوان سهام
دار در اختیار داریم .در بخش انرژی هم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد را به عنوان اولین شرکت
خصوصی فعال در زمینه های مشترک برق  ،نفت و گاز فعالیت تاسیس کردیم .این گروه با هدف
کلی شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی انرژی و به ویژه به منظور توسعه بخشیدن به توانمندی
های انرژی ایران و کمک به توســعه پایدار با تأکید بر مالحظات زیست محیطی تشکیل شد و در
زمره شرکت های موفق در حوزه نیرو به شمار می آید .در حوزه  ITو  ITCنیز با تاسیس شرکت
فناپ توانستیم یکی از شرکت های بزرگ کشور را در بخش خصوصی تشکیل دهیم .فناپ با ارائه
خدمات مالی به بنگاه های اقتصادی کشور ،پرداخت و تجارت الکترونیک ،ارتباطات و خدمات ارزش
افزوده و راهکارهای جامع فناوری اطالعات توانســته است سهم بزرگی دراین حوزه داشته باشد و
همچنین در بخش ساختمانی با تاسیس یک هلدینگ پروژه های زیادی تحت پوشش این مجموعه
قرار دارد.که زمینه فعالیت شرکت ،سرمایه گذاری و یا مشارکت در احداث پروژه های ساختمانی،
خرید فروش و اداره انواع واحدهای مسکونی ،اداری ،رفاهی ،تجاری ،کارخانه ها و واحدها و شرکت
های فعال در بخش های متنوع و مرتبط.
مهمترین چالش های سرمایه گذاری در ایران چیست؟
چالش ها را می شود به دو بخش موانع داخلی و خارجی تقسیم بندی کرد .موانع خارجی همچون
تحریم ها که نبود آن می تواند به جهش اقتصاد کشور کمک کند و موانع داخلی که چند وجهی
است و ابعاد مختلفی دارد .از آنجایی که در هرنقطه از جهان و برای شروع هر کاری طبیعتاً مشکالت
و موانعی بر سر راه اقدام کنندگان وجود دارد ،در امر سرمایه گذاری نیز بعنوان یکی از چالشی ترین
موضوعات اقتصادی مرتبط با فعالیت کشورها به نقاط خاکستری رنگی وجود خواهد دارد که باید
مسولین و متولیان بخش های دولتی سعی در شناسایی آنها با هدف رفع و تسهیل نمودن راه برای
سرمایه گذاران اقدام نمایند  .عوامل داخلی زیادی در کاهش امنیت کلی سرمایه گذاری از لحاظ
اقتصادی در هر کشوری موثر است که شناخت هرچه بهتر آنها باعث عملکرد دقیق تر در این حوزه
می شود .معتقدم با برداشتن قوانین و مقررات دست و پاگیر ،شناسایی و حذف بروکراسی پیچیده
اداری ،هماهنگی نهادها در اجرای سیاست ها (به عنوان مثال در نرخ خوراک پتروشیمی که ما با آن
روبرو هستیم) جلوگیری از واردات بی رویه و مواردی از این دست می توانیم به شکوفایی سرمایه
گذاری و خروج از رکود امیدوار باشیم.
به عنوان ســوال پایانی نظر خود را راجع به جشنواره ملی بهره وری و برگزاری آن
بفرمائید.
از آنجا که با تعدد مسابقات و جایزه ها که بعضا کمکی به رشد شرکت ها هم نمی کند روبرو هستیم ،ما
در حضور در مراسم ها با شناخت قبلی و بر اساس دقت نظر عمل می کنیم .به عنوان مثال مفتخریم
که توانستیم به عنوان بهترین محل برای کار در ایران در سال  95در بخش پولی و مالی انتخاب شدیم
و در جشنواره ملی بهره وری نیز در سال های اخیر حضور موثری داشته ایم و به انتخاب داوران توانسته
ایم جزو شرکت های بهره ور و سودآور باشیم و در این مراسم حضور داشته ایم.
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اهمیت موضوع بهرهوری در سازمان شما به چه میزان است و جنابعالی به عنوان
مدیرعامل چه فعالیتهایی را در جهت بهبود آن انجام میدهید؟
از آنجا که شــرکت کارت اعتباری ایران کیش به لحاظ تعداد نیروی انســانی ،جزشرکتهای
بزرگ محسوب میگردد لذا بحث بهرهوری در این شرکت از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
چراکه در مقیاسهای بزرگ ،با تغییرات اندک در نهادهها یا ستاندهها ،شاخصهای بهرهوری
میتوانند به شدت تحت تأثیر قرار گیرند.
در کارت اعتباری ایران کیش نیز در طی ســال اخیر تالش مدیریت ارشد همواره در جهت
بهبود و ارتقای بهرهوری ســازمان در سطح شاخصهای جزیی و شاخص بهرهوری کل بوده
و کلیه طرحهایی که به نوعی بر میزان بهرهوری تأثیرگذارند مورد استقبال قرار گرفتهاند .از
جمله اقداماتی که در جهت بهبود بهرهوری انجام شده است میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

بهرهوری در ســطح کل  :به منظور سنجش بهرهوری در سطح کل  ،نخستین گام تدوین
برنام ه استراتژیک شرکت بود تا از سند مذکور اهداف کالن تدوین شده استخراج و به عنوان
معیاری جهت ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند که این مهم در سال گذشته در شرکت انجام
شد.
حوزه بهرهوری نیروی انسانی :با توجه به تعداد باالی نیروی انسانی  ،الزم بود تا تمهیدات
الزم به منظور باالبردن بهرهوری اندیشه شود .در نخستین گام اقدام به پیادهسازی و استقرار
نظام ارزیابی عملکرد در ســطح واحدها و کارکنان ســازمان نمود .در بخش ارزیابی عملکرد
واحدها ،معیار اصلی میزان تحقق اهداف سازمان و نقش هر یک از واحدها در دستیابی به آن
بوده اســت و در سطح کارکنان ،شاخصهایی جهت اندازهگیری اثربخشی و کارایی کارکنان
در نظر گرفته شده است.
حوزه بهرهوری سرمایه :در این حوزه مدیریت ارشد سعی نمود تا با ایجاد و پیادهسازی نظام
برنام ه و بودجه نسبت به اثربخشتر نمودن موارد صرف هزینهها اقدام نماید.
تأثیر جشنواره ملی بهرهوری را در ارتقای بهرهوری در سطح کشور و در سازمان
خود تا چه اندازه میدانید؟
به نظر میرسد در حوزه بهرهوری دو مقوله مهمتر از سایر عوامل میباشند که عبارتند از:
ترویج فرهنگ بهرهوری و آشنایی کلیهها و سازمانها با مفهوم بهرهوری
فراهم نمودن زیرساختهای الزم به منظور سنجش و اندازهگیری بهرهوری
براین اســاس جشــنواره ملی بهرهوری میتواند تأثیر به ســزایی در فرهنگسازی در حوزه
بهرهوری در سطح کشور داشته باشد .برگزاری جشنواره مذکور عالوه بر آنکه میتواند منجر
به آشنایی غالبها و سازمانها با مفاهیم بهرهوری گردد سبب ایجاد یک رقابت سالم میان
بنگاههایکننده در جشــنواره در راســتای ارتقای بهرهوری میگردد .بدین طریقهایی که
مفتخر به دریافت جایزه از جشنواره میگردند به عنوانهای بهرهور در سطح کشور شناخته
شده و خواهند توانست از جنبه تبلیغاتی آن نیز استفاده در جهت افزایش درآمد اقدام نمایند.
در کارت اعتباری ایران کیش نیز حرکت در راســتای ارتقای بهــرهوری از زمان حضور در
جشنواره سرعت بیشــتری گرفته که امید میرود روند مذکور با همین سرعت ادامه داشته
باشد.
اندازهگیری شاخصهای بهرهوری در سازمان شما از چه اهمیتی برخوردار است و
لزوم اندازهگیری این شاخصها را با یک استاندارد مشخص و یکسان برایهای هم
گروه در کشور چه میزان احساس میشود؟
در حال حاضر به منظور اندازهگیری شــاخصهای بهرهوری در ســطح کل حرکت مناسبی
آغاز شده و در این راستا سعی شده تا پس از تعریف شاخصهایی به منظور پایش بهرهوری،
هدفگذاری شــاخصها در برنامه استراتژیک شرکت انجام شود .لذا اندازهگیری شاخصهای
بهرهوری و مقایســه آن با مقدار هدفگذاری شــده میتواند میزان تحقق اهداف را در حوزه
بهرهوری مشــخص نماید و بدین جهت از اهمیت ویژهای در برخوردار اســت .از سوی دیگر
این اندازهگیریها میتواند به عنوان بازخوردی مناسب بر هدفگذاری مجدد یا پیشنهاد راهکار
جهت افزایش بهرهوری اثرگذار باشد.
و در پایان جناب آقای دکتر فرامرزی شما چه دستاوردها و تجاربی برای مدیریت
بهرهوری طی چند سال گذشته داشته است؟
در طی مدت زمان فعالیت تا سال  ،1393در ایران کیش واحدی به عنوان متولی بهرهوری
وجود نداشــت .این مسؤولیت با تشــکیل واحد طرح و برنامه در سال  1393به واحد مذکور
واگذار گردید .اما در همین مدت کوتاه نیز تجربیات ارزندهای در راســتای ارتقای بهرهوری
بدست آورد و توانست پروژههای نظیر تدوین سند راهبرد ،استقرار و پیادهسازی نظام ارزیابی
عملکرد ،بهبود استانداردهای امنیتی ،ایجاد واحدهای مستقل کسب و کار ( ،)SBUسیستم
مدیریت پذیرندگان ( ،)MMSسامانه هوش تجاری ( )BIو بسیاری پروژههای دیگر را که هر
کدام دارای اثرگذاری باالیی بر بهرهوری بودند با موفقت اجرا نماید.
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ب -مشترکین حقوقی:

نام سازمان .................................... :نام مدیر عامل......................................................... :
نشانی.......................................................................................................................... :
....................................................................................................................................
کدپستی .........................................:نام نماینده سازمان................................................... :
تلفن ............................................. :موبایل................................................................... :
ایمیل.......................................................................................................................... :
تعداد نسخ موردنظر........................................................................................................ :
 -2واریز وجه اشتراک به شرح زیر:
هزینه اشتراک مجله با ارسال پست سفارشی

یک ساله

 840، 000ریال

هزینه اشتراک مجله با ارسال پست پیشتاز

یک ساله

 960، 000ریال

شماره حساب جهت واریز وجه اشتراک:

 830-1834-8بانک پارسیان شعبه مطهری کد  1095به نام نشریه رتبه
 -3پس از واریز مبلغ حق اشتراک ،اصل فیش را به همراه فرم تکمیل شده ،به
نشانی دفتر نشریه ارسال فرمایید.
نشانی :تهران ،خیابان یوسفآباد ،انتهای خیابان ابنسینا ،پالک۴
تلفن ۴۳۰۸۹۰۰۰ :فکس۴۳۰۸۹۹۹۹ :
ایمیلInfo@rotbehonline.ir :

تعرفه درج آگهی در صفحات

نشریه رتبه
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شماره حساب جهت واریز وجه:

 830-1834-8بانک پارسیان شعبه مطهری کد 1095
به نام نشریه رتبه
نشانی :تهران ،خیابان یوسفآباد ،انتهای خیابان ابنسینا ،پالک۴
تلفن۴۳۰۸۹۰۰۰ :

فکس۴۳۰۸۹۹۹۹ :

ایمیلInfo@rotbehonline.ir :

به همت مرکز رتبهبندی اتاق ایران صورت میپذیرد؛

ایجاد تمایز علمیو عادالنه بین فعاالن اقتصادی
و توسعه تسهیل روابط تجاری
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به منظور اجرای وظایف ذاتی اتاق و نیز اجرای تکالیف قانونی مقرر در:
تبصره  2بند  3ماده  10آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  1373/01/14هیأت وزیران با
اصالحات بعدی
تبصرهذیلماده 5قانونحداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیدرتأمیننیازهایکشوروتقویتآنهادرامرصادراتمصوب
 1391/05/01مجلسشورایاسالمی
بند ج ماده 9قانون ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/02/29مجلس شورای اسالمیو1390/08/07
مجمعتشخیصمصلحتنظام؛
مرکز رتبهبندی اتاق ايران وابسته به اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ایران ،زیرنظر رییس اتاق ایران تشکیل شده
است.
ایده شکل گیری و راه اندازی این مرکز از سال  1385با پیشنهاد ریاست وقت اتاق تهران و ارایه طرح اولیه توسط گروه پارسیان
هوشمند در اتاق تهران آغاز شده و کلیه فعالیتهای مطالعاتی ،طراحی مدل رتبهبندی ،بررسی روایی و پایایی آن و توجیه اعضا
به مدت سه سال توسط مجری و با سرمایه گذاری وی و حمایت هیأت رییسه محترم اتاق ایران صورت پذیرفت .بدین منظور
طی این سالها سلسله فعالیتهای تحقیقاتی تعریف گردید که منجر به مطالعه سیستمهای رتبهبندی اعتباری بین المللی
روز دنیا نظیر  S&P، Moody، Fitchو  ...و نظامهای مورد استفاده در خاور دور و همچنین فعالیتهای صورت گرفته در
اتاقهای بازرگانی کشورهای همسایه نظیر اتاقهای امارات متحده عربی ،عربستان و غیره گشت .عالوه بر این تمام نظامهای
رتبهبندی در کشور و تاریخچه و اثربخشی آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفت و تمامیآنها در قالب یک گزارش تفصیلی و گزارش
مدیریتی مستند گردید .الزم به ذکر است که هم اکنون در حدود  10000صفحه مستند در این زمینه موجود میباشد .این
رتبهبندی شامل جمع آوری دادههای مالی ،مدیریتی ،قانونی و حقوقی مربوط به سه سال اخیر از متقاضیان بوده و هم اکنون
بالغ بر  1۱00بنگاه اقتصادی شامل شرکتهای تولیدی ،خدماتی ،بازرگانی و پیمانکاری ،حوزه فناوری اطالعات و دانش بنیان
و اشخاص حقیقی رتبهبندی شده و گواهی نامه خود را دریافت نموده اند.

۱۹

تاریخچه

۱۹

تاریخچه

103
خوداظهاری
خوداظهاری
ارزیابــی بر مبنــای صحه گــذاری اطالعات
ارزیابــی بر مبنــای صحه گــذاری اطالعات
تجزیه وتحلیل
تجزیه و
اظهارشده و
تحلیلآنآنهاها
اظهارشده و
مقایســهبابا
مبنایروندها،
نتایــجبربرمبنای
نتایــج
ارزیابــی
روندها ،مقایســه
ارزیابــی
ای
اهدافتوسعه
ها واهداف
بهترینها و
بهترین
میانگینها
توسعه ای
میانگینوها و
بکارگیری
طریــقطریــق
تجار از
بین ّ
بکارگیری
تمایــزار از
تج
ایجــاد تمایــز
ایجــادبین ّ
رتبهبندی
عادالنه
بندی
علمیورتبه
روشهایعادالنه
روشهای علمیو
المللی از
داخلی و بین
روابط تجاری
المللی از
داخلی و بین
تســهیلتجاری
تســهیل روابط
تجار
طریق اطالع رسانی مناسب از رتبه ّ
تجار
طریق اطالع رسانی مناسب از رتبه ّ
فراهم آوردن بســتر قابل اعتماد برای اعطای
فراهم آوردن بســتر قابل اعتماد برای اعطای
تجار رتبهبندی شده
امتیازات ویژه به ّ

ها
یها
ارزیابی
رویکردارزیاب
رویکرد

تجار رتبهبندی شده
امتیازات ویژه به ّ

بندیتجار
اهدافرتبه
ّ
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سیستمی
ویژهنگاه
ویژه به
توجه
سیستمی
به نگاه
توجه
المللیبندی
المللی رتبه
مدل بین
مدلهای
نظامها
رتبهبندی
های بین
نظاموها و
توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی
توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی
نیل به اهداف توسعه ای و افق 1404
نیل به اهداف توسعه ای و افق 1404

مواردموردتوجه

درطراحیمدلرتبهبندی
مواردموردتوجه
درطراحیمدلرتبهبندی

بندیتجار
اهدافرتبه
ّ

خالصه ای از خروجیهای قابل ارایه پس از انجام رتبهبندی

خالصه ای از خروجیهای قابل ارایه پس از انجام رتبهبندی

اطالع رسانی مناسب رتبه متقاضیان شامل:
ارایه فهرست و رتبه متقاضیان درهیأتهای تجاری اتاق
متقاضیان شامل:
مناسب رتبه
سراسر کشور
رسانیو اتاقهای
اطالع ایران
مستقر
سفارتخانه
متقاضیان به
فهرست و رتبه
ارایه ارایه
هایاتاق
تجاری
درهیأتهای
متقاضیان
فهرست و رتبه
کشورسراسر کشور
درهای
ایران و اتاق
به
هایفصلی
صورت
متقاضیان به
فهرست و رتبه
مستقر
سفارتخانه
متقاضیان به
ارسال رتبه
ارایه فهرست و
وزارت صمت ،گمرک و سایر ذینفعان
در کشور
انتشار رتبه متقاضیان درروزنامههای اقتصادی و مجالت
ارسال فهرست و رتبه متقاضیان به صورت فصلی به
مرتبط
وزارت صمت ،گمرک و سایر ذینفعان
انتشار رتبه متقاضیان در فصل نامه تخصصی رتبه
مجالت
اقتصادی و
درروزنامههای
متقاضیان
انتشار رتبه
صنایع
بازرگانی
ماهنامه اتاق
متقاضیان در
انتشار رتبه
مرتبط معادن و کشاورزی ایران
تخصصی رتبه
در فصل
متقاضیان
انتشار رتبه
تخصصی
نامهدر نشریات
متقاضیان
مصاحبه با
انتشار
بازرگانیبهصنایع
ماهنامه اتاق
متقاضیان در
انتشار رتبه
تشکلها و
صورت فصلی
شرکتها به
ارایه فهرست
تخصصی و اتاقهای مشترک
معادن و انجمن
هایایران
کشاورزی
اطالعات جامع
ثبتی و
مشخصات
مصاحبه وبابروزرسانی
انتشار انتشار
تخصصی
نشریات
متقاضیان در
ها وایران
تشکلاتاق
بندی شده
رتبه
اعضای
سال
کتاب
در
شرکتشرکتها به صورت فصلی به
ارایه فهرست
انتشار فهرست و رتبه متقاضیان در سایت اتاق ایران

انجمنهای تخصصی و اتاقهای مشترک
انتشار و بروزرسانی مشخصات ثبتی و اطالعات جامع
شرکت در کتاب سال اعضای رتبهبندی شده اتاق ایران
انتشار فهرست و رتبه متقاضیان در سایت اتاق ایران

گزارش بررسی وضعیت فعاالن اقتصادی از منظر (به تفکیک رتبهها و در صورت وجود مقایسه با
میانگینها و بهترینها) :
شده و در صورت وجود مقایسه با
رتبهها
منظر (به
اقتصادی
نوعفعاالن
وضعیت
گزارش
تفکیکثبت
فعالیت ،سرمایه
فعالیت،ازعنوان
مالکیت ،نوع
بررسیشرکت،
پیشینه ،نوع
اعتباری
سوابق
دریافتیها) :
بهترین
میانگینها و
هیأت
توانمندی
تحصیالت و
سن،
کلیدیسرمایه ثبت شده
مدیرانفعالیت،
مدیره وعنوان
فعالیت،
اعضاینوع
مالکیت،
شرکت ،نوع
پیشینه ،نوع
کیفیت و نحوه اجرای سیستمهای مدیریت
مدیریت
سوابقسیستم
دریافتی
اعتباری
دعاوی
حقوقی و توانمندی اعضای هیأت مدیره و مدیران کلیدی
تحصیالت
سن،
خلق ارزش افزوده و ترکیب سهم بری ذینفعان شامل(سود ،دستمزد ،مالیات ،هزینههای مالی ،استهالک)

سیستم مدیریت کیفیت و نحوه اجرای سیستمهای مدیریت

شاخصهای بهرهوری (نیروی کار ،سرمایه ،کل عوامل و انرژی)
دعاوی حقوقی
شاخصهای سودآوری (سودآوری ،نرخ برگشت سرمایه ،دوره وصول مطالبات)
خالص)مالی ،استهالک)
هزینههای
مالیات،
دستمزد،
شامل(سود،
ذینفعان
بری
سهم
ترکیب
و
افزوده
خلق ارزش
نسبتهای مالی (نسبت جاری ،نسبت بدهی ،هزینههای اداری ،مالی و فروش به فروش

سرمایه ،کل عوامل و انرژی)
(نیروی کار،
نسبتهای
شاخص
مجموع بدهیها
وریشده به
بهرهثبت
سرمایه

برگشت سرمایه ،دوره وصول مطالبات)
(سودآوری،
سودآوری
شاخصهای
نرخبیمه
فهرست
مبنای آخرین
شاغلین بر
تعداد

مالی (نسبت جاری ،نسبت بدهی ،هزینههای اداری ،مالی و فروش به فروش خالص)
حجمهای
نسبت
فروش

ها شده
بدهیارایه
مفاصای
شدهبربهاساس
پرداختی
مجموع
مالیات ثبت
حجمسرمایه
نسبت
بیمهمقصد فعالیتهای تجاری
فهرستمبدا و
آخرینصادرات و
واردات و
ریالی
ارزش
حجم و
شاغلین بر مبنای
تعداد

گرایی شامل (عضویت ،مشارکت فعال و پرداخت حق عضویت)
تشکل
فروش
حجم
مسوولیت پذیری اجتماعی شامل (عضویت ،مشارکت فعال و حمایت مالی و معنوی از فعالیتهای اجتماعی)

حجم مالیات پرداختی بر اساس مفاصای ارایه شده

حجم و ارزش ریالی واردات و صادرات و مبدا و مقصد فعالیتهای تجاری
تشکل گرایی شامل (عضویت ،مشارکت فعال و پرداخت حق عضویت)

مسوولیت پذیری اجتماعی شامل (عضویت ،مشارکت فعال و حمایت مالی و معنوی از فعالیتهای اجتماعی)
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سير تطور رتبه بندی در اتاق
104

شکل گیری ایده
اولیه رتبه بندی

سال 85

اجرای فاز مطالعاتی توسط آقایان
شکرخدایی و فروزان فرد به همراه تیم
کارشناسی  5نفره و مرور ادبیات و سفرهای
تحقیقاتی در حوزه نظام های رتبه بندی
اعتباری منطقه ای و بین المللی

سال های
 85و 86

سال 85
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معرفی آقای شکرخدایی به
عنوان مدیرپروژه رتبه بندی
و آغاز فاز مطالعاتی آن در
اتاق تهران

تخصیص یك دفتر
و یك غرفه در طبقه
همکف اتاق تهران جهت
معرفی طرح به اعضا

استخدام کارشناسان و
آموزش ایشان توسط
گروه پارسیان هوشمند
سال 85

سال 86

سال 85

مرور ادبیات در حوزه نظام های رتبه بندی موجود در
سطح ملی ،تاریخچه و اثربخشی آنها

تهیه و تنظیم و امضای قرارداد اجرای پروژه
ابالغ آیین نامه اجرایی
تهیه ،تصویب و ابالغ
رتبه بندی فی مابین اتاق بازرگانی و صنایع
صادرات
مقررات
قانون
مصوبه قانونی رتبه
و معادن و کشاورزی ایران و گروه پارسیان
و واردات توسط رییس
بندی فعاالن اقتصادی
هوشمند ،پیشنهاد دهنده ،توسعه دهنده
جمهور وقت
عضو اتاق
و سرمایه گذار طرح و دارنده دانش فنی و
6
سا
شهریور 89
ل  88و 89
بانك اطالعات غنی و مرتبط

استخدام کارشناسان و
آموزش ایشان توسط
گروه پارسیان هوشمند

سال 86

 10آذر 89

سال 87
سال 89
تصویب تبصره  2بند  ۳ماده
 10آییننامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات
مصوب 1۳8۹/0۳/08
هیأت وزیران

آغاز فاز آزمایشی پروژه و هدف گذاری رتبه
بندی  100تا  ۳00فعال اقتصادی طبق نظر
هیات رئیسه وقت اتاق ایران در سال نخست و
شکل گیری واحد رتبه بندی اتاق ایران

سال 87
برگزاری سلسله نشست های
کارشناسی با ذینفعان طرح در
محل سازمان توسعه تجارت
جهت نهایی نمودن نحوه
امتیازدهی و فرایند انجام کار
با حضور آقایان شکرخدایی و
علیخانی به عنوان نمایندگان
اتاق ایران

 28فر
وردین 90

 16فر
وردین 90
معرفی آقای شکرخدایی به
عنوان مدیرطرح رتبه بندی
به تمامی اتاق های بازرگانی
سراسر کشور با امضای
دبیرکل وقت

انتقال پروژه از اتاق تهران به اتاق
ایران به دستور ریاست وقت اتاق
ایران با هدف یکپارچه سازی و
یکنواختی فرایند رتبه بندی در
سطح کشور
ارسال دستورالعمل رتبه بندی اشخاص
حقیقی ،حقوقی و شرکت های تعاونی با
امضای دبیرکل وقت به سازمان توسعه
تجارت جهت تایید و امضای وزای
کمیسیون ماده  1و ابالغ رسمی آن

6
خرداد 91

سال 90

رتبه بندی  110فعال
اقتصادی در سال نخست

سال 0
 9و بهار 91
تهیه پیش نویس دستورالعمل
رتبه بندی اشخاص حقیقی،
حقوقی و شرکت های تعاونی
با همراهی آقای علیخانی و
تامین نظرات سازمان توسعه
تجارت پس از برگزاری جلسات
کارشناسیمتعدد

2
 1تیر 91
برگزاری مراسم رونمایی از
کارتهای رتبه بندی شده
با حضور ریاست وقت اتاق
و سایر ذینفعان

۲۱

تاریخچه

دیدار و گفتگو با روسای انجمن
تهیه مستندات تاریخی و
ها و تشکل های زیرمجموعه
عملکردی و برگزاری جلسه
اتاق به دعوت ایشان و ارایه مدل
با جناب آقای اشرف دبیرکل
رتبه بندی ،نحوه امتیازدهی و
محترم و ارایه گزارش فعالیت ها
فرایند انجام کار
و عملکرد واحد رتبه بندی طی
سالیان اخیر
بهار و تاب
مهر ماه 95
ستان 95

ارایه مدل و مبانی
نظری مدل در ستاد
مبارزه با قاچاق کاال
و ارز

مر
داد ماه 95

بازنگری مجدد اساسنامه
مرکز ملی رتبه بندی ایران
به دستور دبیرکل وقت
با همکاری آقای بهاری و
برگزاری جلسات کارشناسی
واحد رتبه بندی و امور
حقوقی

ارایه مدل و مبانی
نظری مدل رتبه
بندی در وزارت
اقتصاد

خ

ر
داد ماه 95

 29فر
وردین 95

ارایه مدل و مبانی نظری
مدل در وزارت صنعت،
معدن و تجارت
همکاری در تهیه و تدوین آیین
نامه اجرایی تبصره ماده  ۹قانون
ارتقای سالمت نظام اداری و
مقابله با فساد با همراهی آقایان
علیخانی و نقیبی
سا
ل
91

تصویب قانون حداکثر استفاده
از توان تولیدی و خدماتی در
تأمین نیازهای کشور و تقویت
آنها در امر صادرات

مصوبه هیات رییسه اتاق ایران
در رابطه با تشکیل مرکز رتبه
بندی اتاق ایران
زمستا
17
ن  94و فر
خرداد 94
وردین 95

105

6
سال اخیر

سال 85
تهیه و ارسال مستندات تاریخی،
برنامه عملیاتی و نقشه راه
ساماندهی مرکز ملی رتبه بندی
اتاق ایران به دبیرکل محترم
برگزاری مجدد جلسات با موضوع
تهیه ویرایش جدیدی از پیش
نویس اساسنامه مرکز رتبه بندی
با حضور آقایان نقیبی ،علیخانی و
شکرخدایی

سال 93

تیرماه 95

مرداد 91

 4مهر 95
مصوبه دیگر هیات رییسه اتاق
ایران در رابطه با تشکیل مرکز
ملی رتبه بندی اتاق ایران

رتبه بندی بیش از 1400
فعال اقتصادی عضو اتاق
ایران و انجام بیش از 5000
بار فرایند رتبه بندی طی 6
سال اخیر

 15دی 94
مصوبه دیگر هیات رییسه اتاق ایران در
رابطه با تشکیل مرکز ملی رتبه بندی ایران

ارسال آخرین نسخه
پیش نویس اساسنامه
مرکز ملی رتبه بندی
اتاق ایران

برگزاری جلسات متعدد با حضور
آقایان نقیبی ،علیخانی و شکرخدایی
و تهیه پیش نویس اساسنامه مرکز
رتبه بندی

نیمه دو
م سال 92

آبان و
اسفند 92

 7آبان 92

چاپ دو ویژه نامه سراسری
با همکاری روزنامه دنیای
اقتصاد با موضوع دستاوردهای
اجرای این طرح ،ارایه گزارش
عملکرد و مصاحبه با فعاالن
اقتصادی رتبه بندی شده و
توزیع سراسری در سطح ملی

 1فر
وردین 93

دستور ریاست وقت اتاق ایران در
رابطه با تاسیس مرکز رتبه بندی اتاق
ایران به پیشنهاد آقای شکرخدایی
با هدف ایجاد ،تعیین صالحیت و
توسعه فعالیت های موسسات رتبه
بندی بخش خصوصی

تهیه و تنظیم و امضای تمدید قرارداد
اجرای پروژه رتبه بندی فی مابین اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی
ایران و گروه پارسیان هوشمند ،پیشنهاد
دهنده ،توسعه دهنده و سرمایه گذار
طرح و دارنده دانش فنی و بانك
اطالعات غنی و مرتبط در زمان ریاست
آقای مهندس شافعی

سال چهارم شماره  14تابستان ۱۳۹6

حوزهها و معیارهای مورد ارزیابی در طرح ملی رتبهبندی (ویرایش ) 1395 ،۲۳
حوزه

معیار اصلی

امتیاز

پیشینه

4

توانمندی مدیران

4

اعتبار

106

صالحیت حرفه ای و اهلیت

10

سیستمهای مدیریت

6

برنامه ریزی راهبردی

مدیریت زنجیره ارزش

3

تولید و ارزش افزوده

13

3

شاخصهای بهرهوری

عملکرد مالی

10

نسبتهای مالی و سرمایه ثبت شده

4

فروش

5

شاخصهای رقابت پذیری

بازرگانی خارجی

حجم ،ارزش ریالی و بازار صادرات

10

تشکل گرایی

5

متقاضیان
رتبه بندی شده
بر حسب نوع
فعالیت

تعداد

تولیدی

1103

74

بازرگانی

210

14

خدماتی

181

12

15

5
2

حضور فعال در اتاقهای بازرگانی

فعالیتهای اجتماعی و عام المنفعه

3

سرمایه گذاری در مناطق محروم

2

اشتغال زایی

15

3

مجموع امتیازات

درصد

35

3

حجم ،ارزش ریالی و بازار واردات

مسوولیت پذیری اجتماعی

35

5

دعاوی حقوقی

سال چهارم شماره  14تابستان ۱۳۹6

امتیاز حوزه

100

100

ردیف

شرکت

امتیاز

رشته فعالیت

1

کناف ایران

92

کانی غیر فلزی

2

صنعتی گلرنگ

91.6

بازرگانی

3

گروه مپنا

91.5

خدمات فنی و مهندسی

4

گروه صنعتی سپاهان

91.2

فوالد

5

توليدي و صنعتي فراسان

90.85

محصوالت شیمیایی

6

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

90.5

دانش بنیان

7

صنایع فراساحل ( صف )

90.5

خدمات فنی و مندسی

8

مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

90.5

ماشین آالت و تجهیزات

استان

تعداد متقاضی

زرین

سیمین

برنزین

عادی

شاخص رضایت کل

تهران

615

51

238

256

70

82.47

اصفهان

110

16

45

38

11

82.26

البرز

76

11

30

27

8

82.55

خراسان رضوی

65

9

37

14

5

88.48

قزوین

40

5

20

13

2

85.12

آذربایجان شرقی

34

8

17

7

2

82.42
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ردیف

گروه

تعداد
شرکت

ردیف

گروه

تعداد
شرکت

1

بازرگانی

210

18

کاشی و سرامیک

26

145

20

فلزات اساسی

22

خودروسازی

2

خدمات فنی و مهندسی

176

محصوالت شیمیایی

112

فرآورده های نفتی

22

محصوالت فلزی

21

23

محصوالت آرایشی بهداشتی

11

کشاورزی

15
9

8

19

3

صنایع غذایی

5

مواد و محصوالت دارویی

106

7

ماشین آالت و دستگاه
های برقی

68

24

55

25

صنعت ساختمان

27

حمل و نقل

4
6

ماشین آالت و تجهیزات

97

8

فوالد

10

ساخت قطعات خودرو

44

12

معادن

44

9

11

منسوجات

الستیک و پالستیک

52
46

28

36

30

خدمات فنی مهندسی خودرو

6

32

صنعت چرم

3

15

ساخت وسایل ارتباطی

31

17

لوازم خانگی

26

16

1494

کانی های غیر فلزی

26

7

محصوالت کاغذی

13
14

سرمایه گذاری

14

7

سیمان

تولیدات پتروشیمی

21

22

32
29

29
31

33
34

جمــــع :

تایرسازی

صنعت پخش

محصوالت چوبی

مبلمان و لوازم اداری

6

4
2

2

* به نقل از R4B.IR

فهرست شرکت های رتبه بندی شده
در مرکز رتبهبندی اتاق ایران
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ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

1

کناف ایران

92

زرین سه ستاره

2

صنعتی گلرنگ

91.6

زرین سه ستاره

3

گروه مپنا

91.5

زرین سه ستاره

4

گروه صنعتی سپاهان

91.2

زرین سه ستاره

5

توليدي و صنعتي فراسان

90.85

زرین سه ستاره

6

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

90.5

زرین سه ستاره

7

مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

90.5

زرین سه ستاره

8

) صنایع فراساحل ( صف

90.5

زرین سه ستاره

9

مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان

90

زرین سه ستاره

10

فوالد مبارکه اصفهان

89.2

زرین دو ستاره

11

ایمان تجارت روشن

89

زرین دو ستاره

12

پرسال

88.9

زرین دو ستاره

13

کویر تایر

87.55

زرین دو ستاره

14

ملی صنایع مس ایران

87.5

زرین دو ستاره

15

فرآوري مواد معدني ايران

87.23

زرین دو ستاره

16

فوالد خوزستان

87

زرین دو ستاره

17

فوالد آلياژي ايران

86.8

زرین دو ستاره

18

پارس شهاب

86.6

زرین دو ستاره

19

اوزان

86.5

زرین دو ستاره

20

مجتمع فوالد خراسان

86.3

زرین دو ستاره

21

مهندسی و ساخت پره توربین مپنا  -پرتو

86.1

زرین دو ستاره

22

) (OTCتوربو كمپرسور نفت

85.95

زرین دو ستاره

23

بازرگانی پتروشیمی

85.6

زرین دو ستاره

24

سیمان هرمزگان

85.5

زرین دو ستاره

25

گروه صنعتي پاكشو

85.5

زرین دو ستاره

26

زرماکارون

85.45

زرین دو ستاره

27

بازرگانی سایپا یدک

85.45

زرین دو ستاره

28

رادیاتور ایران

85.4

زرین دو ستاره

29

پتروشيمي شازند

85.4

زرین دو ستاره

ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

30

شیمی دارویی داروپخش

85.4

زرین دو ستاره

31

صنايع چوب و کاغذ مازندران

85.2

زرین دو ستاره

32

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

85.2

زرین دو ستاره

33

بلور نوري تازه

85.2

زرین دو ستاره

34

نفت بهران

85.1

زرین دو ستاره

35

روغن کشی خرمشهر

85.05

زرین دو ستاره

36

مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا -مکو

85.05

زرین دو ستاره

37

برفاب

84.15

زرین یک ستاره

38

گروه صنعتی بارز

84.1

زرین یک ستاره

39

پتروشیمی زاگرس

83.95

زرین یک ستاره

40

گلتاش

83.85

زرین یک ستاره

41

سیمان آرتا اردبیل

83.7

زرین یک ستاره

42

مجتمع صنايع الستيك يزد

83.7

زرین یک ستاره

43

کنتورسازی ایران

83.7

زرین یک ستاره

44

صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران  -صانیر

83.55

زرین یک ستاره

45

صنعتی پارس خزر

83.5

زرین یک ستاره

46

گروه صنعتی بوتان

83.4

زرین یک ستاره

47

نیرو کلر

83.4

زرین یک ستاره

48

پااليش قطران ذغالسنگ

83.4

زرین یک ستاره

49

تولیدی و صنعتی نیک کاال

83.25

زرین یک ستاره

50

مواد مهندسی مکرر

83.25

زرین یک ستاره

51

تروند زعفران قاین

83.2

زرین یک ستاره

52

كشت و صنعت روژين تاک

83

زرین یک ستاره

53

توليدي و صنعتي سامد

83

زرین یک ستاره

54

صنایع ماشین های اداری ایران -مادیران

82.9

زرین یک ستاره

55

صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

82.9

زرین یک ستاره

56

پارس حیان

82.9

زرین یک ستاره

57

جنرال مکانیک

82.85

زرین یک ستاره

58

پتروشیمی رجال

82.8

زرین یک ستاره

59

توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

82.65

زرین یک ستاره

60

تراکتورسازی کردستان

82.6

زرین یک ستاره

61

آهک صنعتی و هیدراته لرستان

82.6

زرین یک ستاره

62

ویتانا

82.6

زرین یک ستاره
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ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

63

کیسون

82.55

زرین یک ستاره

64

آلومینیوم ایران

82.5

زرین یک ستاره

65

پتروشیمی رازی

82.45

زرین یک ستاره

66

پتروشیمی مارون

82.4

زرین یک ستاره

67

ایران گالب

82.4

زرین یک ستاره

68

ايران خودرو

82.4

زرین یک ستاره

69

داروسازی شهید قاضی

82.4

زرین یک ستاره

70

توليدي کندر

82.4

زرین یک ستاره

71

مجتمع صنعتي سپاهان باتري

82.3

زرین یک ستاره

72

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

82.3

زرین یک ستاره

73

لوله و ماشین سازی ایران

82.25

زرین یک ستاره

74

البراتوار های دارویی رازک

82.2

زرین یک ستاره

75

معدنی و صنعتی چادرملو

82.1

زرین یک ستاره

76

شير پاستوريزه پگاه فارس

82.1

زرین یک ستاره

77

چرخشگر

82.1

زرین یک ستاره

78

راهسازی و ساختمانی 115

82

زرین یک ستاره

79

ابهر ریس

82

زرین یک ستاره

80

نصب نیرو

82

زرین یک ستاره

81

شیمیایی و تولیدی رزپلیمر

81.95

زرین یک ستاره

82

گلسار فارس

81.9

زرین یک ستاره

83

نفت سپاهان

81.9

زرین یک ستاره

84

کیوان مرغ پرطالی مهاباد

81.9

زرین یک ستاره

85

فرش مشهد

81.8

زرین یک ستاره

86

سیم و کابل ابهر

81.8

زرین یک ستاره

87

صنایع کابلسازی افق البرز

81.8

زرین یک ستاره

88

پارس کیهان

81.8

زرین یک ستاره

89

پتروشیمی پردیس

81.8

زرین یک ستاره

90

پلی پروپیلن جم

81.75

زرین یک ستاره

91

سیمان صوفیان

81.7

زرین یک ستاره

92

داروسازی كاسپين تامين

81.7

زرین یک ستاره

93

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

81.7

زرین یک ستاره

94

توليد مواد اوليه دارو پخش-تماد

81.7

زرین یک ستاره

95

مجتمع صنعتی ماموت تهران

81.7

زرین یک ستاره

ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

96

صنایع چسب سینا

81.65

زرین یک ستاره

97

صنايع غذايي مانا

81.6

زرین یک ستاره

98

موکت همدان

81.6

زرین یک ستاره

99

توسعه معادن روی ایران

81.6

زرین یک ستاره

100

کالسیمین

81.57

زرین یک ستاره

101

سیمان مازندران

81.57

زرین یک ستاره

102

صنایع کاشی و سرامیک الوند

81.5

زرین یک ستاره

103

باما

81.5

زرین یک ستاره

104

سرمایه گذاری پارس آریان

81.5

زرین یک ستاره

105

موتور سازان تراكتورسازي ايران

81.5

زرین یک ستاره

106

سيمان خوزستان

81.5

زرین یک ستاره

107

سيمان داراب

81.5

زرین یک ستاره

108

مهندسي فکور صنعت تهران

81.5

زرین یک ستاره

109

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

81.5

زرین یک ستاره

110

پاکسان

81.45

زرین یک ستاره

111

صنایع پودر شیر مشهد

81.45

زرین یک ستاره

112

پااليش نفت جي

81.4

زرین یک ستاره

113

گروه صنعتی اترک شیمی شرق

81.4

زرین یک ستاره

114

كوشش رادياتور

81.4

زرین یک ستاره

115

نفت پاسارگاد

81.4

زرین یک ستاره

116

صانع روی زنجان

81.4

زرین یک ستاره

117

صنایع سلولزی ماریناسان

81.4

زرین یک ستاره

118

تولیدی تک ماکارون

81.3

زرین یک ستاره

119

مهندسي و ساخت توربين مپنا-توگا

81.3

زرین یک ستاره

120

پارسيان پارت پاسارگاد

81.3

زرین یک ستاره

121

صنایع چینی زرین ایران

81.3

زرین یک ستاره

122

صنایع تولیدی کروز

81.3

زرین یک ستاره

123

روغن موتورقطران کاوه

81.3

زرین یک ستاره

124

شير پاستوريزه پگاه اصفهان

81.3

زرین یک ستاره

125

کارخانجات داروپخش

81.25

زرین یک ستاره

126

فراب

81.25

زرین یک ستاره

127

سیمان عمران انارک

81.25

زرین یک ستاره

128

داروسازی زهراوی

81.22

زرین یک ستاره
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ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

129

تولید موتورهای دیزل ایران  -ایدم

81.2

زرین یک ستاره

130

سیمان ساوه

81.2

زرین یک ستاره

131

كلر پارس

81.2

زرین یک ستاره

132

صنایع بهداشتی ساینا

81.2

زرین یک ستاره

133

بافتینه

81.2

زرین یک ستاره

134

کاشی مسعود ایران

81.2

زرین یک ستاره

135

تولیدی صنعتی درخشان تهران

81.2

زرین یک ستاره

136

زرین معدن آسیا

81.2

زرین یک ستاره

137

نان قدس رضوی

81.2

زرین یک ستاره

138

صنایع ارتباطی پایا

81.15

زرین یک ستاره

139

صنایع مس شهید باهنر

81.15

زرین یک ستاره

140

داروسازی تهران شیمی

81.1

زرین یک ستاره

141

تولیدی صنعتی سوت ماشین

81.1

زرین یک ستاره

142

تولیدی پینک

81.1

زرین یک ستاره

143

صنایع خالص سازان روي زنجان

81.05

زرین یک ستاره

144

مجتمع کارخانجات تولیدی توس چینی

81.05

زرین یک ستاره

145

رزیتان

81.05

زرین یک ستاره

146

تراکتورسازی ایران

81

زرین یک ستاره

147

داروسازی اسوه

81

زرین یک ستاره

148

نوین زعفران

81

زرین یک ستاره

149

نفت ايرانول

81

زرین یک ستاره

150

گروه ارتباطات ماهواره ای سامان

80

سیمین سه ستاره

151

سیستم های آب بندی پارس

79.45

سیمین سه ستاره

152

صنعتی گام اراک

78.8

سیمین سه ستاره

153

پارس مولیبدن

78.8

سیمین سه ستاره

154

صنايع استیل البرز

78.7

سیمین سه ستاره

155

قند نقش جهان

78.7

سیمین سه ستاره

156

کارخانجات تولیدی شهید قندی

78.6

سیمین سه ستاره

157

فناوران انیاک رایانه

78.4

سیمین سه ستاره

158

پارس آمپول

78.17

سیمین سه ستاره

159

تولید فرآورده های گوشتی کاله آمل

78.1

سیمین سه ستاره

160

دمنده

78.04

سیمین سه ستاره

161

کرمان موکت

77.9

سیمین سه ستاره

ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

162

نيرو ترانس

77.7

سیمین سه ستاره

163

مارال صنعت جاوید ارومیه

77.5

سیمین سه ستاره

164

کشت و صنعت گلبرگ بهاران

77.45

سیمین سه ستاره

165

سنگ آهن مرکزی ایران

77.4

سیمین سه ستاره

166

چرم مشهد

77.35

سیمین سه ستاره

167

پاکنام

77.3

سیمین سه ستاره

168

کارخانجات کاشی عقیق

77.08

سیمین سه ستاره

169

مدی تک سیس

77

سیمین سه ستاره

170

سیمان اردستان

77

سیمین سه ستاره

171

کارخانجات سیمان المرد

76.95

سیمین سه ستاره

172

دژپاد

76.9

سیمین سه ستاره

173

عمران آذرستان

76.9

سیمین سه ستاره

174

تولیدی چدن سازان

76.6

سیمین سه ستاره

175

داروسازی تولید دارو

76.6

سیمین سه ستاره

176

صنایع تجهیزات نفت

76.6

سیمین سه ستاره

177

پتروشیمی بوعلی سینا

76.47

سیمین سه ستاره

178

صنايع کاشي تبريز

76.4

سیمین سه ستاره

179

پتروشیمی الله

76.3

سیمین سه ستاره

180

لورچ

76.3

سیمین سه ستاره

181

البراتوارهای سینا دارو

76.25

سیمین سه ستاره

182

صنايع غذايي سحر همدان

76.17

سیمین سه ستاره

183

قند تربت حیدریه

76.05

سیمین سه ستاره

184

ایران دوچرخ

76

سیمین سه ستاره

185

پتروشیمی فارابی

75.85

سیمین سه ستاره

186

کربن ایران

75.8

سیمین سه ستاره

187

سیمان سپاهان اصفهان

75.78

سیمین سه ستاره

188

راهسازی و معدنی مبین

75.75

سیمین سه ستاره

189

خمیر مایه رضوی

75.6

سیمین سه ستاره

190

پتروشیمی امیرکبیر

75.54

سیمین سه ستاره

191

پترو تجارت هرمزان

75.5

سیمین سه ستاره

192

البراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده  -سینره

75.45

سیمین سه ستاره

193

پویندگان راه سعادت

75.45

سیمین سه ستاره

194

شهد ایران

75.4

سیمین سه ستاره
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ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

195

کابل البرز

75.4

سیمین سه ستاره

196

صنایع سیمان زابل

75.35

سیمین سه ستاره

197

نوين بافان پرنگ

75.3

سیمین سه ستاره

198

رنگین آهن

75.3

سیمین سه ستاره

199

خمیر مایه و الکل رازی

75.3

سیمین سه ستاره

200

ماندانا شیمی

75.25

سیمین سه ستاره

201

پتروشيمي اصفهان

75.2

سیمین سه ستاره

202

بازرگانی ایران ترانسفو

75.2

سیمین سه ستاره

203

منگان

75.17

سیمین سه ستاره

204

نوین آلیاژسمنان

75.1

سیمین سه ستاره

205

صنایع فرو آلیاژ ایران

75.05

سیمین سه ستاره

206

داروسازی دکتر عبیدی

75

سیمین سه ستاره

207

پتروشیمی جم

74.66

سیمین دو ستاره

208

پارس پامچال

74.4

سیمین دو ستاره

209

توليدي گاز لوله

74.35

سیمین دو ستاره

210

تحقیقاتی و تولیدی سینا ژن

74.33

سیمین دو ستاره

211

روغن نباتی گلناز

74.3

سیمین دو ستاره

212

سیمان هگمتان

74.2

سیمین دو ستاره

213

الکتریک خودرو شرق

74.2

سیمین دو ستاره

214

صنایع هفت الماس

74.2

سیمین دو ستاره

215

پتروشیمی تبریز

74.15

سیمین دو ستاره

216

داروسازی اکسیر

74.1

سیمین دو ستاره

217

بازرگانی نشان شرق

74.1

سیمین دو ستاره

218

سیمان زاوه تربت

74.05

سیمین دو ستاره

219

معدنی و صنعتی گل گهر

73.95

سیمین دو ستاره

220

گلستان

73.95

سیمین دو ستاره

221

آرتا پالست

73.9

سیمین دو ستاره

222

فرآورده هاي نسوز ايران

73.9

سیمین دو ستاره

223

پدیده شیمی نیلی

73.7

سیمین دو ستاره

224

احسان شیمی استهبان

73.6

سیمین دو ستاره

225

شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان

73.5

سیمین دو ستاره

226

تهيه و بسته بندي خشكبارآرات

73.45

سیمین دو ستاره

227

سیمان سفید نی ریز فارس

73.4

سیمین دو ستاره

ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

228

فرآورده های نسوز آذر

73.3

سیمین دو ستاره

229

فرآورده های دریایی لیان موج

73.3

سیمین دو ستاره

230

پتروشيمي آبادان

73.24

سیمین دو ستاره

231

سبحان دارو

73.23

سیمین دو ستاره

232

ساختمانی دنا رهساز

73.15

سیمین دو ستاره

233

تولیدی صنعتی شیمی در سلف

73.1

سیمین دو ستاره

234

زامیاد

73

سیمین دو ستاره

235

بلند پایه

73

سیمین دو ستاره

236

گلوکوزان

72.95

سیمین دو ستاره

237

تجهیزات پزشکی هالل ایران

72.9

سیمین دو ستاره

238

شیر پاستوریزه پگاه تهران

72.8

سیمین دو ستاره

239

سرمایه گذاری غدیر

72.76

سیمین دو ستاره

240

ایفا سرام

72.72

سیمین دو ستاره

241

ملی سرب و روی ایران

72.6

سیمین دو ستاره

242

بردار شيب

72.6

سیمین دو ستاره

243

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

72.57

سیمین دو ستاره

244

ذوب آهن اصفهان

72.55

سیمین دو ستاره

245

سهامی خاص گواه

72.5

سیمین دو ستاره

246

تامکار

72.5

سیمین دو ستاره

247

تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی

72.4

سیمین دو ستاره

248

کارخانجات نورد لوله یاران

72.38

سیمین دو ستاره

249

تولیدی صنعتی لنت پارس

72.35

سیمین دو ستاره

250

شکوه بناب

72.3

سیمین دو ستاره

251

اورند پالستیک

72.25

سیمین دو ستاره

252

مهندسی نصیر ماشین

72.1

سیمین دو ستاره

253

موکت نگین مشهد

72.1

سیمین دو ستاره

254

پتروشیمی اروند

72.1

سیمین دو ستاره

255

سيمان اصفهان

72.06

سیمین دو ستاره

256

گیاهان سبز زندگی

72.05

سیمین دو ستاره

257

پلیمر کرمانشاه

72.05

سیمین دو ستاره

258

انتقال داده های آسیا تک

71.94

سیمین دو ستاره

259

معدنی و فرآوری سرمه فیروز آباد

71.85

سیمین دو ستاره

260

مهندسي و مشاور سازه گستر سايپا

71.7

سیمین دو ستاره
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ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

261

سوژمیران

71.7

سیمین دو ستاره

262

سيمان شاهرود

71.65

سیمین دو ستاره

263

ماشین سازی اراک

71.65

سیمین دو ستاره

264

مازی نور

71.64

سیمین دو ستاره

265

کارتن ايران

71.6

سیمین دو ستاره

266

عدنان موسی پور

71.6

سیمین دو ستاره

267

کاشی برلیان رفسنجان

71.6

سیمین دو ستاره

268

نفت پارس

71.55

سیمین دو ستاره

269

زنجان برنز

71.55

سیمین دو ستاره

270

پتروشیمی خارگ

71.5

سیمین دو ستاره

271

كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم

71.5

سیمین دو ستاره

272

کاوه کشاورز

71.45

سیمین دو ستاره

273

تولیدی و صنعتی الکترود یزد

71.4

سیمین دو ستاره

274

شیرین دارو

71.4

سیمین دو ستاره

275

تولیدی سبالن پالستیک

71.4

سیمین دو ستاره

276

مرکز ماشین های اداری ایران -مادیران

71.3

سیمین دو ستاره

277

فرآورده های لبنی کاله

71.2

سیمین دو ستاره

278

فراورده های لبنی تین

71.2

سیمین دو ستاره

279

تمدن فرش کاشان

71.16

سیمین دو ستاره

280

سازه های فلزی یاسان

71.15

سیمین دو ستاره

281

كشت و دامداري فكا

71.1

سیمین دو ستاره

282

ناردیس

71.1

سیمین دو ستاره

283

آلومینیوم المهدی

71.08

سیمین دو ستاره

284

توليدي صنعتي و معدني خاک طالیی توس

71

سیمین دو ستاره

285

پشم شیشه ایران

71

سیمین دو ستاره

286

فرش نگین مشهد

71

سیمین دو ستاره

287

صنایع مفتولی زنجان

71

سیمین دو ستاره

288

طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو -ساپکو

71

سیمین دو ستاره

289

یزد بسپار

70.95

سیمین دو ستاره

290

سپهر چرم خاورمیانه

70.95

سیمین دو ستاره

291

عمران مومان چابهار

70.95

سیمین دو ستاره

292

پارس دارو

70.95

سیمین دو ستاره

293

صاداراتی خشکبار مزرعه دست چین

70.9

سیمین دو ستاره

ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

294

سیمان ارومیه

70.9

سیمین دو ستاره

295

صنعتی مینو

70.9

سیمین دو ستاره

296

کدبانو-دلپذیر

70.9

سیمین دو ستاره

297

رنگدانه سیرجان

70.85

سیمین دو ستاره

298

فومن شیمی

70.85

سیمین دو ستاره

299

توسعه و تجارت ماتریس

70.8

سیمین دو ستاره

300

سیمان خاش

70.77

سیمین دو ستاره

301

شرکت بین المللی مهندسی ایران  -ایریتک

70.75

سیمین دو ستاره

302

ايران خودرو خراسان

70.75

سیمین دو ستاره

303

بوذرجمهر صنعت

70.53

سیمین دو ستاره

304

میراب پروفیل

70.5

سیمین دو ستاره

305

افزار پرداز رميس

70.4

سیمین دو ستاره

306

تولیدی سقز سازی کردستان -ون

70.4

سیمین دو ستاره

307

سیمان ممتازان کرمان

70.35

سیمین دو ستاره

308

بیسکوییت گرجی

70.35

سیمین دو ستاره

309

آفا شیمی

70.3

سیمین دو ستاره

310

صنایع کاشی نائین

70.3

سیمین دو ستاره

311

سیمان فارس

70.3

سیمین دو ستاره

312

کاشی مرجان

70.3

سیمین دو ستاره

313

صنعتی بهشهر

70.2

سیمین دو ستاره

314

شیرهای ساختمانی صنعتی ایران

70.2

سیمین دو ستاره

315

پیشتاز طب زمان

70.2

سیمین دو ستاره

316

فن آوران صانع شرق

70.18

سیمین دو ستاره

317

نساجی همدانیان

70.15

سیمین دو ستاره

318

پلی نار

70.15

سیمین دو ستاره

319

مجتمع صنایع غذایی مهیا پروتئین تهران

70.15

سیمین دو ستاره

320

فرآورده های سيمان شرق

70.1

سیمین دو ستاره

321

صتایع الکترونیک افرا تاب

70.1

سیمین دو ستاره

322

نگین نادری

70.1

سیمین دو ستاره

323

آریا مولیبدن کسری

70.1

سیمین دو ستاره

324

پتروگاز پارسا

70.05

سیمین دو ستاره

325

ونوس شیشه

70.05

سیمین دو ستاره

326

تولیدی و صنعتی پاکشوما

70.03

سیمین دو ستاره
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ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

327

الکترو زر سازه

70

سیمین دو ستاره

328

سیاحان سپهر آسیا

70

سیمین دو ستاره

329

صنعتی و بازرگانی صحت

70

سیمین دو ستاره

330

معدنی آهن آجین

70

سیمین دو ستاره

331

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

70

سیمین دو ستاره

332

افرانت

69.7

سیمین یک ستاره

333

صنایع الستیکی سهند

69.6

سیمین یک ستاره

334

معدن کاری اولنگ

69.6

سیمین یک ستاره

335

لعابیران

69.5

سیمین یک ستاره

336

سیمان قاین

69.45

سیمین یک ستاره

337

داروسازی روزدارو

69.4

سیمین یک ستاره

338

سيمان خزر

69.4

سیمین یک ستاره

339

همکاران سامانه های ارتباطی پارس -پارس ساما

69.4

سیمین یک ستاره

340

لوله و پروفیل سپنتا تهران

69.2

سیمین یک ستاره

341

نساجی کویر سمنان

69.18

سیمین یک ستاره

342

ایران ترانسفو ری

69.15

سیمین یک ستاره

343

زمزم اصفهان

69.1

سیمین یک ستاره

344

شهاب توشه

69.05

سیمین یک ستاره

345

آریا همراه سامانه

69.05

سیمین یک ستاره

346

تکنوپان کو

68.9

سیمین یک ستاره

347

كهربا گستر

68.9

سیمین یک ستاره

348

جلیس

68.8

سیمین یک ستاره

349

مروارید هامون

68.8

سیمین یک ستاره

350

طب پالستیک نوین

68.7

سیمین یک ستاره

351

ایستا توان صنعت

68.65

سیمین یک ستاره

352

ذوب روی اصفهان

68.5

سیمین یک ستاره

353

ساخت تجهيزات سپاهان  -مپنا

68.4

سیمین یک ستاره

354

تولیدی الکترود پارس

68.4

سیمین یک ستاره

355

سرو رایانه

68.3

سیمین یک ستاره

356

سيبا موتور

68.3

سیمین یک ستاره

357

سرمايه گذاري توسعه معادن كوثر

68.27

سیمین یک ستاره

358

صنایع شیمیایی غفاری

68.23

سیمین یک ستاره

359

صنایع شیمیایی فارس

68.2

سیمین یک ستاره

ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

360

ایران یاسا تایر و رابر

68.2

سیمین یک ستاره

361

مهندسان مشاور سازه

68.1

سیمین یک ستاره

362

ساختمانی اویول

68.08

سیمین یک ستاره

363

نستله ایران

67.92

سیمین یک ستاره

364

جهان ترمز کاشان

67.7

سیمین یک ستاره

365

داده پردازی ایران

67.7

سیمین یک ستاره

366

مارگارین

67.55

سیمین یک ستاره

367

بين المللي ارسا ساختمان

67.5

سیمین یک ستاره

368

صنايع فلزي کوشا

67.45

سیمین یک ستاره

369

ریسندگی نطنز

67.4

سیمین یک ستاره

370

سیماب رزین

67.4

سیمین یک ستاره

371

لبنیات کالبر

67.35

سیمین یک ستاره

372

بهروز پور سلیمان

67.3

سیمین یک ستاره

373

)مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو

67.2

سیمین یک ستاره

374

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

67.2

سیمین یک ستاره

375

تهران پادنا

67

سیمین یک ستاره

376

صنایع شیمی ساختمان آبادگران

67

سیمین یک ستاره

377

نیان الکترونیک

67

سیمین یک ستاره

378

بازرگاني مبین تجارت غرب

66.95

سیمین یک ستاره

379

سرمایه گذاری صنعت نفت

66.85

سیمین یک ستاره

380

قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا

66.85

سیمین یک ستاره

381

البرز دارو

66.82

سیمین یک ستاره

382

ژالتین کپسول ایران

66.8

سیمین یک ستاره

383

ایزوفام

66.8

سیمین یک ستاره

384

خوشگوار مشهد

66.8

سیمین یک ستاره

385

کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

66.7

سیمین یک ستاره

386

سام الکترونیک

66.6

سیمین یک ستاره

387

مهندسی درریز

66.55

سیمین یک ستاره

388

آریان آسانسور

66.51

سیمین یک ستاره

389

فروآلیاژ عالی ذوب کویر

66.5

سیمین یک ستاره

390

مهندسی تجهیزات برقی ایران  -متبا

66.5

سیمین یک ستاره

391

مهندسی مشاور نیروی خراسان  -منیران

66.5

سیمین یک ستاره

392

صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزد

66.32

سیمین یک ستاره
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ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

393

مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق  -مهام شرق

66.25

سیمین یک ستاره

394

دان و علوفه شرق

66.22

سیمین یک ستاره

395

آهن و فوالد غدیر ایرانیان

66.15

سیمین یک ستاره

396

صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

66.1

سیمین یک ستاره

397

صنایع زرین سلولز

66.1

سیمین یک ستاره

398

پارسی راد ایرانیان

66.1

سیمین یک ستاره

399

کشت و صنعت تکدانه

65.95

سیمین یک ستاره

400

قاسم ایران

65.9

سیمین یک ستاره

401

نگین فخر آذربایجان

65.78

سیمین یک ستاره

402

اهتمام جم

65.75

سیمین یک ستاره

403

فرآورده هاي تزريقي و داروئي ايران

65.75

سیمین یک ستاره

404

آیسان خزر

65.74

سیمین یک ستاره

405

تعاوني فرش ذواالنواری

65.7

سیمین یک ستاره

406

فرومولیبدن کویر رفسنجان

65.7

سیمین یک ستاره

407

تولیدی آرد البرز

65.65

سیمین یک ستاره

408

پاریزان صنعت

65.65

سیمین یک ستاره

409

نکو بهینه ماشین

65.6

سیمین یک ستاره

410

خانه فرش عظیم

65.58

سیمین یک ستاره

411

ايران دارو

65.5

سیمین یک ستاره

412

مهندسي نویان بسپار

65.4

سیمین یک ستاره

413

پتروشیمی شیراز

65.4

سیمین یک ستاره

414

سرمایه گذاری توکا فوالد

65.2

سیمین یک ستاره

415

صنایع سرما آفرین ایران

65.15

سیمین یک ستاره

416

بالین تک

65.05

سیمین یک ستاره

417

جالل آرا

65.05

سیمین یک ستاره

418

سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

65

سیمین یک ستاره

419

فروشگاه های زنجیره ای سرزمین شاد

65

سیمین یک ستاره

420

اگزوز خودرو خراسان

64.95

سیمین یک ستاره

421

ویما

64.9

سیمین یک ستاره

422

تولیدی و صنعتی تکالن توس

64.85

سیمین یک ستاره

423

مسکن و عمران قدس رضوی

64.85

سیمین یک ستاره

424

محمدرضا صفا

64.85

سیمین یک ستاره

425

تولیدی و صنعتی کابل وران

64.8

سیمین یک ستاره

ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

426

کارخانجات چرخ خیاطی ایران -کاچیران

64.8

سیمین یک ستاره

427

مهندسی و ساختمانی جهان پارس

64.8

سیمین یک ستاره

428

بازرگانی پارس شید

64.75

سیمین یک ستاره

429

دایا طب

64.7

سیمین یک ستاره

430

ساخته های فلزی اصفهان

64.65

سیمین یک ستاره

431

تولیدی میکرو نرم افزار

64.65

سیمین یک ستاره

432

گز سکه

64.6

سیمین یک ستاره

433

مهندسین عمران مارون

64.6

سیمین یک ستاره

434

مجتمع نساجی آسایش کاشان

64.55

سیمین یک ستاره

435

مهندسی توسعه ساختمان و سازه های فوالدی ایستا

64.53

سیمین یک ستاره

436

گروه صنعتي ناب استیل

64.5

سیمین یک ستاره

437

پیام صنعت فوالد سپاهان

64.5

سیمین یک ستاره

438

رام پالست شرق

64.45

سیمین یک ستاره

439

مهندسی آب و فاضالب موجان

64.45

سیمین یک ستاره

440

سامان شيمي

64.4

سیمین یک ستاره

441

الكترونيك افزار آزما

64.4

سیمین یک ستاره

442

فراپاکس شيراز

64.3

سیمین یک ستاره

443

خدمات تجارت

64.3

سیمین یک ستاره

444

سیمان دشتستان

64.3

سیمین یک ستاره

445

توليدي و صنعتي رسول اصفهان

64.28

سیمین یک ستاره

446

آلومتک

64.15

سیمین یک ستاره

447

رویال پیشگام شرق

64.1

سیمین یک ستاره

448

محور ماشین

64.1

سیمین یک ستاره

449

صنعتی شوفاژکار

64.05

سیمین یک ستاره

450

ساختمانی و مهندسی نام آوران دلوار

64.05

سیمین یک ستاره

451

شيميايي بهداد

64

سیمین یک ستاره

452

صنایع پخت مشهد

64

سیمین یک ستاره

453

پارس رگوالتور

63.95

سیمین یک ستاره

454

سپیده جام توس

63.9

سیمین یک ستاره

455

صنایع پرسو الکترونیک

63.9

سیمین یک ستاره

456

سنگاب آذر شهر

63.8

سیمین یک ستاره

457

توليدي آرد زرين خوشه هشتگرد

63.8

سیمین یک ستاره

458

نیک بسپار یزد

63.8

سیمین یک ستاره
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ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

459

ماشین سازی ویژه

63.8

سیمین یک ستاره

460

کولر هوایی آبان شیراز

63.8

سیمین یک ستاره

461

آب کوثر 116

63.75

سیمین یک ستاره

462

مه شكن سازه

63.75

سیمین یک ستاره

463

پارس سوئیچ

63.7

سیمین یک ستاره

464

مهندسی نیرومند پلیمر پارس

63.7

سیمین یک ستاره

465

ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا

63.7

سیمین یک ستاره

466

کاشی سازی فخار رفسنجان

63.67

سیمین یک ستاره

467

رسوبگيري

63.65

سیمین یک ستاره

468

الهام بیسان

63.63

سیمین یک ستاره

469

خدماتی تجهیزات سنگین همگام

63.6

سیمین یک ستاره

470

مهندسی پزشکی عالی پیام

63.6

سیمین یک ستاره

471

رامامهر آریا-لوسی

63.6

سیمین یک ستاره

472

روژین دارو

63.55

سیمین یک ستاره

473

ژئوفیزیک دانا

63.54

سیمین یک ستاره

474

صنایع لبنی اراک

63.5

سیمین یک ستاره

475

ایران ناژو

63.5

سیمین یک ستاره

476

پایا پالست ایرانیان

63.3

سیمین یک ستاره

477

جندی شاپور

63.3

سیمین یک ستاره

478

پاکدیس

63.3

سیمین یک ستاره

479

شبنم باف

63.25

سیمین یک ستاره

480

مهندسی بین المللی فوالد تکنیک

63.25

سیمین یک ستاره

481

گاما

63.18

سیمین یک ستاره

482

شوکوپارس

63.15

سیمین یک ستاره

483

توليد فرآورده هاي گوشتي تهران

63.11

سیمین یک ستاره

484

ریخته گری پرلیت آسیا

63.1

سیمین یک ستاره

485

دستکش حریر ایران

63.1

سیمین یک ستاره

486

لبنیات پاستوریزه پاک

63.1

سیمین یک ستاره

487

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین  -توسن

63.05

سیمین یک ستاره

488

پارس کرپ

63

سیمین یک ستاره

489

بهین باز آفرین البرز

62.98

سیمین یک ستاره

490

مهندسي فرانیرو

62.9

سیمین یک ستاره

491

پارس آلومان کار

62.9

سیمین یک ستاره

ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

492

گلپخش اول

62.9

سیمین یک ستاره

493

مجتمع صنعتی طالیه

62.9

سیمین یک ستاره

494

ساران

62.9

سیمین یک ستاره

495

توليد مواد دارويي درسا دارو

62.85

سیمین یک ستاره

496

آریا رسانه تدبیر -شاتل

62.85

سیمین یک ستاره

497

ایران شرق نیشابور

62.8

سیمین یک ستاره

498

آماده لذیذ

62.8

سیمین یک ستاره

499

فن آوری آزمایشگاهی

62.8

سیمین یک ستاره

500

پرلیت

62.75

سیمین یک ستاره

501

سیاالت حفاری پارس

62.73

سیمین یک ستاره

502

تکنیک

62.71

سیمین یک ستاره

503

داروسازی ابوریحان

62.7

سیمین یک ستاره

504

آریا بارون توس

62.7

سیمین یک ستاره

505

مجتمع معادن سنگ چيني ني ريز

62.7

سیمین یک ستاره

506

احداث صنایع و معادن سرزمین پارس ( پامیدکو(

62.7

سیمین یک ستاره

507

مهندسی مهاران

62.65

سیمین یک ستاره

508

فوالد صنعت مهدی

62.63

سیمین یک ستاره

509

تجارت کاالی آتیه

62.61

سیمین یک ستاره

510

سایپا پرس

62.6

سیمین یک ستاره

511

گروه توليدي وبازرگاني امين -سپتيكو

62.6

سیمین یک ستاره

512

فناوری اطالعات ناواکو

62.6

سیمین یک ستاره

513

کارت اعتباری ایران کیش

62.6

سیمین یک ستاره

514

تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان

62.6

سیمین یک ستاره

515

تجهيزات ناوگان ريلي البرز نيرو

62.58

سیمین یک ستاره

516

صنایع غذایی کامبیز

62.55

سیمین یک ستاره

517

تسهیل ماشین صنعت

62.52

سیمین یک ستاره

518

تولیدی پیستون ایران

62.5

سیمین یک ستاره

519

گروه صنعتی البرز گاز

62.5

سیمین یک ستاره

520

مهندسین مشاور ناموران

62.5

سیمین یک ستاره

521

ورزيران

62.45

سیمین یک ستاره

522

پلی اکریل ایران

62.4

سیمین یک ستاره

523

داروسازی ثامن

62.4

سیمین یک ستاره

524

گروه صنعتی کهرنگ

62.4

سیمین یک ستاره
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ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

525

مانتا ماکارونی سمیرا

62.4

سیمین یک ستاره

526

تولیدی سپند رنگ

62.35

سیمین یک ستاره

527

باریت فالت ایران

62.35

سیمین یک ستاره

528

ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی

62.3

سیمین یک ستاره

529

صنایع پالستیک و بسته بندی محب قزوین

62.3

سیمین یک ستاره

530

کاشی تیما

62.25

سیمین یک ستاره

531

ساختمانی و مهندسی گوپله

62.22

سیمین یک ستاره

532

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

62.21

سیمین یک ستاره

533

نیرو سرمایه

62.2

سیمین یک ستاره

534

ساختماني بام راه

62.2

سیمین یک ستاره

535

بهستان دارو

62.2

سیمین یک ستاره

536

دارویی بهداشتی لیوار

62.2

سیمین یک ستاره

537

ارکید کاالی انرژی

62.2

سیمین یک ستاره

538

ندای رهاوی

62.1

سیمین یک ستاره

539

شیمیایی گل سم گرگان

62.1

سیمین یک ستاره

540

دوده صنعتی پارس

62.1

سیمین یک ستاره

541

یروس ابراهیمی  -کاجاران

62.1

سیمین یک ستاره

542

تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی -پتکو

62.1

سیمین یک ستاره

543

توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

62.1

سیمین یک ستاره

544

جام دارو

62.07

سیمین یک ستاره

545

غرب استیل

62.05

سیمین یک ستاره

546

مهتاب موتورگرگان

62

سیمین یک ستاره

547

زر سیم

62

سیمین یک ستاره

548

شيميايي چسب پارس

62

سیمین یک ستاره

549

کار و اندیشه

61.96

سیمین یک ستاره

550

شیمیایی بهداش

61.95

سیمین یک ستاره

551

مهندسی و صنعتی استیم

61.95

سیمین یک ستاره

552

فکور مغناطیس اسپادانا

61.95

سیمین یک ستاره

553

کاربرد کار

61.95

سیمین یک ستاره

554

کالچ سازی شایان صنعت

61.9

سیمین یک ستاره

555

زرين بنا پارسيان

61.9

سیمین یک ستاره

556

راسن درمان

61.9

سیمین یک ستاره

557

خدمات بندري و دريايي كاوه

61.9

سیمین یک ستاره

ردیف

شرکت

امتیاز از 100

رتبه

558

داروسازی بهوزان

61.9

سیمین یک ستاره

559

ایمن تاش سپاهان

61.9

سیمین یک ستاره

560

صنایع پروفیل سینا شرق

61.9

سیمین یک ستاره

561

گروه صنعتی هوایار

61.9

سیمین یک ستاره

562

ي نسوز پارس
فرآوردهها 

61.85

سیمین یک ستاره

563

درمان آرا

61.85

سیمین یک ستاره

564

صنایع بسته بندی داروپات شرق

61.8

سیمین یک ستاره

565

آبادراهان پارس

61.8

سیمین یک ستاره

566

تجارت الکترونیک پارسیان

61.8

سیمین یک ستاره

567

هودیان

61.8

سیمین یک ستاره

568

رزینفام

61.8

سیمین یک ستاره

569

رهروان سپهر اندیشه

61.75

سیمین یک ستاره

570

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

61.75

سیمین یک ستاره

571

پخش لیوار

61.75

سیمین یک ستاره

572

حسان

61.75

سیمین یک ستاره

573

داروسازی رها اصفهان

61.75

سیمین یک ستاره

574

شيميايي تاک رزین کاوه

61.72

سیمین یک ستاره

575

رهشاد الکتریک

61.7

سیمین یک ستاره

576

یسنا مهر

61.7

سیمین یک ستاره

577

ایران فارمیس

61.7

سیمین یک ستاره

578

ایران نادی

61.7

سیمین یک ستاره

579

توسعه صنایع تاسیسات ایران

61.7

سیمین یک ستاره

580

گلسان بافت

61.7

سیمین یک ستاره

581

تیراژه ماشین

61.66

سیمین یک ستاره

582

بازرگانی قائم تجارت امین

61.65

سیمین یک ستاره

583

نارفوم کار

61.63

سیمین یک ستاره

584

حباب كف توس

61.6

سیمین یک ستاره

585

کرمان موتور

61.6

سیمین یک ستاره

586

کرمان تابلو

61.6

سیمین یک ستاره

587

ساختمانی انهار

61.59

سیمین یک ستاره

588

فرآورده های نسوز آذرشهاب تبریز

61.58

سیمین یک ستاره

589

هنکل پاکوش

61.55

سیمین یک ستاره

590

تولیدی ظریف مصور

61.55

سیمین یک ستاره
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شاخصهای بهرهوری

بهترین ابزار ارزیابی عملکرد سازمانها
مهمترین خدمات مرکز:
برگزاری جشنواره ملی بهرهوری به صورت ساالنه
و انتشار سالنامه آمار بهرهوری کشور
اندازهگیری ،تحلیل و مقایسه آنالین شاخصهای
بهرهوری به نرخ جاری و ثابت
ارایه گزارش تجزیه و تحلیل شاخصها
و شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد بنگاههای اقتصادی
برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارهای تخصصی
در زمینه مدیریت بهرهوری
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