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جشنواره بهره وری، عرصه مسابقه فرزانگی در صحنه خالقیت ها است.
همچنان که به شرکت کنندگان 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. 

»محمدنهاوندیان«







مركز مديريت بهره وري با دارا بودن اطالعات مالی، اقتصادی و بهره وری بیش از 1000 
بنگاه اقتصادی در 50گروه از صنعت كه بزرگترين پايگاه داده ای كشور در اين زمینه 

می باشد خدمات متنوعی را به شركت ها و سازمان های ايرانی در قالب زير مجموعه های 
خود ارايه می دهد كه اهم آن عبارتست از:

 برگزاری جشنواره ملی بهره وری به صورت ساالنه 
و انتشار سالنامه آمار بهره وری كشور 

 اندازه گیری، تحلیل و مقايسه آنالين شاخص های مالی، 
اقتصادی و بهره وری به نرخ جاری و ثابت )1000 شركت(

 ارايه گزارش تجزيه و تحلیل شاخص ها 
و شناسايی نقاط ضعف و قوت عملکرد بنگاه های اقتصادی

 برگزاری كارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی 
در زمینه مديريت بهره وری 

 مشاوره در زمینه اجرای پروژه های استقرار
 چرخه مديريت بهره وری در بنگاه های اقتصادی

www.irpmc.ir

www.Info@irpmc.ir         88173459-88173452



مركز مديريت بهره وري با دارا بودن اطالعات مالی، اقتصادی و بهره وری بیش از 1000
بنگاه اقتصادی در 50گروه از صنعت كه بزرگترين پايگاه داده ای كشور در اين زمینه

می باشد خدمات متنوعی را به شركت ها و سازمان های ايرانی در قالب زير مجموعه های
خود ارايه می دهد كه اهم آن عبارتست از:

برگزاری جشنواره ملی بهره وری به صورت ساالنه
و انتشار سالنامه آمار بهره وری كشور

اندازه گیری، تحلیل و مقايسه آنالين شاخص های مالی،
شركت( اقتصادی و بهرهوری به نرخ جاری و ثابت )1000

ها  شاخص تحلیل و تجزيه گزارش ارايه
اقتصادی های بنگاه عملکرد قوت و ضعف نقاط شناسايی و

برگزاری كارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی
در زمینه مديريت بهره وری

مشاوره در زمینه اجرای پروژه های استقرار
چرخه مديريت بهره وری در بنگاه های اقتصادی

www.irpmc.ir

www.Info@irpmc.ir 88173459-88173452

Iran Benchmarking Network (IRBN)

نماينده انحصاری ايران در شبکه جهانی بهینه كاوی

Global Benchmarking Network (GBN)

تهیه گزارش های جامع بهینه كاوی فرآيندی 
APQC از مركز بهره وری و كیفیت آمريکا

URL: irbn.irEmail: Info@irbn.ir تلفن : 88583609

10 دلیل برای استفاده از خدمات شبکه بهینه كاوی ايران
 GBN امکان ارتباط با بیش از 30 شبکه بهینه كاوی در 25 كشور جهان از طريق

امکان مقايسه عملکرد با شركت های رقیب در تمامی حوزه ها 
امـکان مقايسه عملکرد شركت با استاندارد صنعت 

آگاهی از بهترين نرخ مصرف صنايع مختلف 
امکان بهینه كاوی )Benchmarking( با شركت های خارجی 

آگاهی از جايگاه شركت در صنعت مربوطه 
امـکان آشنايی با تجارب موفق در صنايع مختلف 

راه اندازی شبکه ای از افراد متخصص در زمینه بهینه كاوی 
امکان آشنايی با استاندارد های ساختار مالی در صنايع مختلف 

GBN امکان شركت در دوره های رسمی آموزشی با ارايه گواهی نامه مورد تايید





شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد با بهره گیری از بهترین کارشناسان و متخصصان علم مدیریت 
پایه گذاری گردیده است.  از سال 85  ارتقاء دانش مدیریت  افزون همگان در  نیاز روز  با توجه به  در کشور و 
ماموریت این شرکت تحقق آرزوها و آرمان های مشتریان خویش است و به منظور کسب موفقیت در انجام 
ماموریت خویش سعی بر ایجاد تمایز از طریق توجه به نکات ذیل به عنوان استراتژی های خویش نموده است:

1. توجه ویژه به توانمند کردن سرمایه های انسانی شرکت به عنوان رکن اصلی کسب و کار مشاوره 
2. توجه به ارایه دانش مشاوره مدیریت در قالب نرم افزارهای تحت وب

3. توجه ویژه به ایجاد رابطه برد- برد با تمامی ذینفعان
4. یافتن و ایجاد روابط ویژه با شرکای توانمند داخلی و خارجی 

خدمات ما:
مشاوره در زمینه توسعه توانمدی های مدیریت و رهبری

مشاوره های کیفیت و تعالی سازمانی جایزه ملی کیفیت ایران 
مشاوره های بهروری- مالی-اقتصادی

IT ارایه راه حلهای
ارایه راه حل های مهندسی صنایع 

هدایت فرایندهای خود ارزیابی و آماده سازی برای جوایز ملی و بین المللی 
تعیین سبک رهبری

BSC مدیریت استراتژیک )تدوین ، اجرا،بازنگری( و
عارضه یابی سازمانی و تدوین Roadmapبهبود سازمان

طراحی مدل های ارزیابی عملکرد و برگزاری جوایز بخشی              
جایزه سرآمدی کشورهای اسالمی 

 دوره ها و کارگاه های آموزشی:
INQA و EFQM - دوره های مدلهای تعالی سازمانی

Performance Measurement  - دوره های مدیریت عملکرد
Strategic Management - دوره های مدیریت استراتژیک

Market Management - دوره های مدیریت بازار
Project Management - دوره های مدیریت پروژه

Human Resource  Managemet - دوره های مدیریت منابع انسانی
QMS, EMS, HSMS, HSE - دوره های سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی، محیط زیست

Quality Tools - دوره های ابزارهای کیفیت
General Management - دوره های تخصصی در حوزه مدیریت

Financial Management - دوره های مدیریت مالی
Reliability Engineering  - دوره های مهندسی قابلیت اطمینان

تلفن: 88173407
فکس:88173428

با عضویت در کلوپ مشتریان، از خدمات ویژه ی ما برخوردار شوید

www.IPC.co.ir

جایزه ملی کیفیت ایران 

جایزه سرآمدی کشورهای اسالمی 



انواع  سازی طرح  تجاری  و  تولید  از  حمایت  به  می توان  ها  این طرح  جمله  از 
کالچ های صنعتی )Torque limiter( نام برد که هم اکنون در شرکتهایی 
نظیر فوالد مبارکه ، ایران خودرو ، مگا موتور، سایپای کاشان ، فوالد خوزستان، 
فوالد آلیاژی یزد و ...  با نام تجاری “کاربد"مورد استفاده و سفارش قرار گرفته 
است. در ادامه این روند این شرکت هم اکنون چندین پروژه دیگر که تاکنون 
سابقه تولید در ایران را نداشته مورد حمایت قرار داده و نه تنها در بعد داخلی بلکه 

با چشم انداز صادرات به بازارهای خارجی در این زمینه عمل می نماید. 
از کلیه طراحان ، مخترعین و صاحبان ایده دعوت می شود تا در صورت نیاز از 

خدمات این شرکت استفاده نمایند .
کاربُد که در صنعت با نام ُترک لیمیتر )Torque Limiter( شناخته می شود 
با مکانیزمی بهبود یافته شبیه کالچ در مسیر انتقال قدرت تمامی تجهیزات قابل 
نصب می باشد، در این کوپلینگ ها با استفاده از مکانیزم حفره و ساچمه پس از 
ایجاد اضافه بار، عمل انتقال قدرت قطع می گردد. از  مزایاي این طرح مي توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
 قابلیت تنظیم دستگاه در هر نقطه از محدوده گشتاور تعریف شده

  مشاوره تخصصی در انتخاب مناسب از بین 14 مدل مختلف
 کارکرد نامحدود در حالت فعال شدن مکانیزم  

  آماده به کارشدن سریع )در حد چند ثانیه(
  ارزان بودن مکانیزم و زمان تحویل کمتر در مقایسه با محصوالت مشابه خارجي

 قابلیت اطمینان بسیار باال در عکس العمل های سریع 
 حساسیت نداشتن به آلودگي هاي محیط کار 

 مکانیزم ساده
 سرویس و نگهداري ساده

 این طرح به عنوان اختراع با شماره ثبت 61265 به تاریخ 88/7/13 در اداره 
ثبت اختراعات جمهوری اسالمی ایران ثبت گردیده است.

پذیر  ریسک  گذار  سرمایه  شرکت  یک  عنوان  به  وران  بهره  نوین  هوشمند  توسعه  شرکت 
خود  فعالیت  کم  مدت  در  و  نموده  فعالیت  به  1390شروع  سال  از   )Venture Capital(
نماید. حمایت  سازی  تجاری  جهت  در  بنیان  دانش  مختلف  های  ایده  و  ها  طرح  از  توانسته 



)ipcshop.ir( فروشگاه پارسیان هوشمند

گروه پارسیان هوشمند به منظور دسترسی بهتر و شایسته تر فعاالن کسب و کار و پژوهشگران به آمار و اطالعات شفاف بنگاه ها و بخش های اقتصادی و همچنین اشاعه فرهنگ خرید و 
فروش در فضای مجازی، از فروردین ماه سال 1392، اقدام به راه اندازی فروشگاه آنالین پارسیان هوشمند به عنوان اولین فروشگاه آنالین تخصصی ارائه دهنده گزارش و کتاب در حوزه های 

رتبه بندی، بهینه کاوی، مدیریت بهره وری، مالی، اقتصادی و ریسک نموده است. 
این سامانه حاوی گزارش های تخصصی در حوزه های رتبه بندی، مدیریت بهره وری، مالی، اقتصادی و ریسک و همچنین کتب مرجع رتبه بندی به تفکیک بخش های اقتصادی و شاخص 

های مالی، اقتصادی و بهره وری می باشد.

اسامی کتاب ها: 

توضیحات تکمیلیمحتواعنوان

 در این کتاب روند رشد مهمترین شاخص های بهره وری - بهره وری نیرویسالنامه آمار بهره وری کشور
کار، سرمایه،کل عوامل، مواد، انرژی و کارایی فرآیند -  نمایش داده شده است.

 در سال های 1384 - 1390
مربوط به 31 گروه اقتصادی

 کتب مرجع رتبه بندی
به تفکیک بخش های اقتصادی

 در این کتاب فهرست رتبه بندی شرکت ها بر اساس 9 سرفصل مالی و 31
شاخص اقتصادی و بهره وری به صورت سالیانه نمایش داده شده است.

 نسخه الکترونیکی آن ها در سال های 85 - 87
و 86 - 88 مربوط به 19 گروه اقتصادی موجود می باشد.

 کتاب مرجع رتبه بندی سرفصل ارزش افزوده و شاخص
های بهره وری

 شامل فهرست رتبه بندی 400 شرکت در سرفصل ارزش افزوده و شاخص های
بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل

 شاخص های اندازه گیری شده در این کتاب به صورت دوره های
سه ساله 87 - 89 و 88 - 90 می باشد.

اسامی گزارش ها:

توضیحات تکمیلیمحتوا عنوان

 )Gap Analysis( گزارش های تحلیل فاصله
 در این گزارش ها وضعیت مالی و عملکردی شرکت ها با میانگین

 صنعت مربوطه مقایسه می گردد که شامل بررسی ساختار دارایی، بدهی
و فروش می باشد.

 گزارش ها به صورت بررسی عملکرد یک ساله و سه ساله
شرکت ها از سال 88 تا 90 در 31 گروه اقتصادی موجود است.

 گزارش های مدیریتی اندازه گیری و مقایسه شاخص های
عملکردی مالی

 این گزارش ها شامل اندازه گیری و مقایسه شاخص های عملکردی
مالی شرکت ها بر اساس مجموعه شاخص های زیر می باشد :

 بهره وری منابع انسانی، بهره وری سرمایه، بهره وری انرژی، سودآوری
 و نرخ برگشت سرمایه، نسبت های مالی، بهره وری کل، بهره وری

مواد و کارایی فرایند

 در این گزارش ها اندازه گیری ها به صورت روند شش ساله از
 سال 82 تا 87 و مقایسه ها با میانگین صنعت و شرکت های هم

گروه نمایش داده شده است.

گزارش های رتبه بندی شرکت ها
در سرفصل ها و شاخص های مالی

این گزارش ها شامل فهرست رتبه بندی شرکت ها در
 شاخص های بهره وری نیروی کار، شاخص های بهره وری سرمایه و

شاخص های سودآوری و نرخ برگشت سرمایه موجود می باشد.

 گزارش ها به صورت 2 تا 5 ساله منتهی به سال 90 در صنایع
مختلف موجود می باشد.

گزارش رتبه بندی شرکت ها بر اساس
ریسک های عملیاتی، مالی و کل

 این گزارش شامل فهرست رتبه بندی شرکت ها بر اساس ریسک های
عملیاتی، مالی و کل)مرکب( می باشد.

 گزارش ها به صورت 2 تا 5 ساله منتهی به سال 90 در صنایع
مختلف موجود می باشد.

اسامی گروه ها : 

انبوه سازي، امالک و مستغالت 1 .
آشامیدنی 2 .

بانک ها، موسسات اعتباري و سایر نهادهاي مالي 3 .
بیمه 4 .

پالستیک 5 .
تایرسازی 6 .

تولیدات پتروشیمي 7 .
خدمات فنی- مهندسی خودرو 8 .

خدمات فنی و مهندسی 9 .
خودروسازی 10 .

ساخت قطعات خودرو 11 .

سرمایه گذاري ها 12 .
سیمان، آهک و گچ 13 .

صنایع غذایی 14 .
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي 15 .

فلزات اساسي 16 .
فوالد 17 .

قند و شکر 18 .
کاني های غیر فلزي 19 .

کاشی و سرامیک 20 .
لوازم خانگی 21 .

ماشین آالت و تجهیزات 22 .

ماشین آالت و دستگاههاي برقي 23 .
محصوالت شیمیایي 24 .

محصوالت فلزي 25 .
محصوالت کاغذی 26 .

محصوالت لبنی 27 .
معادن 28 .

منسوجات و فرش بافی 29 .
مواد و محصوالت دارویي 30 .

واسطه گری مالی 31 .

اطالعات تماس : 
sales@ipcshop.ir : تلفکس:88578011       پست الکترونیکی



مرکز رتبه بندی کسب و کار

وابسته به 

www.irat ing. i r

رتبه بندی 400 شرکت ایرانی در شاخص های مالی، اقتصادی و 
R4B 400  بهره وری

عناوین کتب مرجع رتبه بندی : 
• کتاب مرجع رتبه بندی سرفصل ارزش افزوده و شاخص های بهره وری )رتبه بندی در سال های 87 - 89 با بررسی 17 صنعت و در سال های 88 - 90 با بررسی 20 صنعت(

• 25 عنوان کتاب مرجع رتبه بندی به تفکیک گروه های کسب و کار )رتبه بندی در سال های 85 - 87 و 86 – 88(
عناوین گزارش های رتبه بندی : 

مربوط به 31 گروه اقتصادی با اطالعات سال های مالی 1382 الی 1390 :  
• گزارش رتبه بندی شرکت ها در سرفصل ارزش افزوده و شاخص های بهره وری

• گزارش رتبه بندی شرکت ها در شاخص های بهره وری نیروی کار
• گزارش رتبه بندی شرکت ها در شاخص های بهره وری سرمایه

• گزارش رتبه بندی شرکت ها در نسبت های مالی
• گزارش رتبه بندی شرکت ها در شاخص های سودآوری و نرخ برگشت سرمایه

برای کسب اطالعات بیشتر و همچنین تهیه کتب و گزارش ها می توانید به وبگاه فروشگاه پارسیان هوشمند
 به نشانی www.IPCshop.ir مراجعه فرمایید. 
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15 سخنان ریاست جشنواره آقاى دکتر نهاوندیان سخن اول

17 معرفی جشنواره ملی بهره وری فصل اول
18 اهمیت رشد ارزش افزوده و بهره وری  در كشور

20 نگاهی به جشنواره ملی بهره وری

21 دستاورد شركت ها با حضور در جشنواره

22 مراحل اجرايی

22 منطق امتیاز دهی

23 سطوح تقدير 

24 اركان اجرايی: كمیته راهبری-كمیته علمی-دبیرخانه-شبکه داوران

26 نمودارهای داوری

27 جشنواره ملی  بهره وری از  آغاز تا كنون

27 لزوم برگزاری جشنواره ملی بهره وری

27 اولین دوره جشنواره

27 دومین دوره جشنواره

28 سومین دوره جشنواره

29 چهارمین دوره جشنواره

29 كالم آخر

30 خدمات پشتیبانی شركت ها جهت حضور موفقیت آمیز در جشنواره ملی بهره وری 

33 برنامه های دوره پنجم جشنواره ملی بهره وری

35 ديدگاه ها: مصاحبه با اركان و اعضای كمیته های جشنواره فصل دوم
36 مصاحبه با نايب رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران

39 مصاحبه با ريیس كمیته راهبری جشنواره ملی بهر ه وری:

41 مصاحبه با ريیس هماهنگی و نظارت بر برنامه های توسعه بهره وری  وزارت نفت:

43 مصاحبه با معاون نظارت براجرای استاندارد در سازمان ملی استاندارد

46 مصاحبه با مديرعامل سازمان بهره وری  انرژی ايران

48 مصاحبه با مديرعامل شركت بهینه سازي مصرف سوخت:

51 مصاحبه با دبیر كمیته علمی جشنواره

52 مصاحبه با دبیر جشنواره ملی بهره وری

53 مصاحبه با مدير سامانه جشنواره ملی بهره وری 

54 مصاحبه با ريیس كمیته اجرايی و عضو كمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

سرفصل ها و موضوعات
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55 چهارمین جشنواره ملی بهره وری فصل سوم
56 مرحله اول چهارمین جشنواره ملی بهره وری

56 مصاحبه با مديران بنگاه های اقتصادی برتر

57 دكتر فالح مديرعامل بانک تجارت 

60 عباسی ابیانه مديرعامل گروه صنعتی بارز

62 مدير عامل بانک انصار

64 مدير عامل شركت مجتمع صنايع الستیک يزد

65 مديرعامل البرز دارو

66 دست نوشته های مديران در مراسم اختتامیه

68 اسامی نامزدها و برگزيدگان مرحله اول چهارمین جشنواره ملی  بهره وری

72 مرحله دوم چهارمین جشنواره ملی بهره وری

72 مصاحبه با مديران برتر مرحله دوم

73 مدير عامل شركت صنايع نساجی همدانیان

75 مدير تعالي سازماني بانک پاسارگاد:

77 مدير عامل قند نقش جهان

78 پروژه های برتر ارائه شده در دوره چهارم 

82 اسامی برگزيدگان مرحله دوم جشنواره چهارمین جشنواره ملی بهره وری

84 اسامی داوران فعال در چهارمین جشنواره فصل چهارم

کتاب سال چهارمین جشنواره ملى بهره ورى

زیرنظر: دبیرخانه جشنواره ملى بهره ورى

شوراى سیاستگذارى و سردبیرى:
د، محمد نهاوندیان، فرشید شکرخدایى، حسن فروزان فر

د کیوان منتظرى، احسان جنتى فر

دبیر تحریریه:
اف حمیدرضا صفایى، سیما صر

مدیر هنرى:
داود محرابى
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سخنان ریاست جشنواره آقای دکتر نهاوندیان :

شفافیت و بستن سرچشمه های رانت به افزایش 
بهره وری می انجامد

اگر انتظار داریم بنگاه های اقتصادی در سطح وسیع بهره ور شوند باید به ساختارها و سیاست ها در 
نگاه کالن توجه شود باید توجه داشت که در سطح خرد ینگاه های بهره ور در کشور وجود دارد ولی در 
سطح کالن نرخ رشد بهره وری قابل دفاع نیست که این موضوع لزوم همزمان توجه به ارتقای بهره وری 

در سطوح خرد و کالن را  بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد.
باید توجه داشت آمار های مربوط به بهره وری در اقتصاد کالن چندان مناسب نیست و به عنوان نمونه 
متوسط نرخ رشد بهره وری نیروی کار کشور با استفاده از آمار های بانک جهانی در هفت سال گذشته 
1/7 درصد می باشد. بنابراین آنچه که در قانون آمده  هیچ گاه محقق نگردیده است. طبق برنامه سوم 
و چهارم توسعه مقرر شده یک سوم رشد کشور از افزایش بهره وری حاصل شود اما نه نرخ رشد هدف 
و نه سهم بهره وری در آن حاصل نشده است.که در این رابطه تصویب قانون بهبود مستمر کسب و کار 
می تواند مثبت ارزیابی شود زیرا که از اصلی ترین عوامل توقف در بهره وری رانت می باشد و تا زمانی 
که فردی به واسطه برخورداری از روابط خاص بتواند درآمدهای کالن و هنگفت کسب نماید نمی توان 
انتظار رشد بهره وری داشت.همچنین تا زمانی که رانت در کشور وجود دارد انگیزه ها در اقتصاد به سمت 

بهره وری هدایت نمی شود. 
الزمه افزایش بهره وری در سطح کالن کشور بستن سرچشمه های رانت و الزمه رانت ستیزی افزایش 

سخن اول
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شفافیت است که این موضوع در قانون پیش بینی شده است. ایجاد فضای تعاملی بین فعاالن اقتصادی 
و دستگاه های حاکمیتی برای ارتقای بهره وری ضروری است.تشویق بنگاه ها برای استفاده از مشاور 
مدیریت یکی از راه های افزایش بهره وری است، می بایست روش سنتی مالک و مدیر کنار گذاشته و 
مدیریت حرفه ای جایگزین آن شود و همچنین می بایست راه نوینی در نهاد سازی در کشور دنبال شود 
و اینکه در هر کاری که احساس نیاز می شود سازمان دولتی ایجاد شده، نتیجه آن در همه موارد خوب 
نمی باشد و در اموری که هم افزایی الزم است، ترجیحاَ باید سازمان های عمومی غیر دولتی ایجاد شده.

اما در امور حاکمیتی کار باید به دولت سپرده شود
معطل گذاشتن منابع از دیگر مشکالت اقتصاد است و مصداق بارز آن وجود طرح های زیاد نیمه تمامی 

است که در سراسر کشور وجود دارد.
در خصوص ارزیابی چهارمین جشنواره ملی بهره وری بایدگفت: با توجه به تعداد شرکت هایی که تحت 
پوشش این ارزیابی قرار گرفتند، می توان دریافت که حرکت به سمت اهداف جشنواره به خوبی دنبال 
شده، اما راه بلندی در پیش داریم. تعداد شرکت های پذیرش شده در جشنواره امسال نسبت به سال 
های گذشته افزایش داشته است اما این کافی نیست و باید روزی را در نظر بگیریم که این جشنواره همه 

بخش های صنعت و معدن و خدمات ما را تحت پوشش قرار دهد.
و در پایان اظهار امیدواری است که بتوانیم این مسابقه و رقابت را با همه شرکت های ایرانی در سطح 

بین المللی برگزار نموده و با پایمردی در این کار به اهداف مورد نظر دست یابیم.
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معرفی 
جشنواره 
ملی 
بهره وری

فصل اول
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اهمیت رشد ارزش افزوده و بهره وری  در کشور

رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ارزش افزوده در هر یک از بخش های اقتصادی از طریق دو منبع، یکی افزایش 
نهاده ها )نیروی کار و سرمایه( و دیگری بهبود ساختارها )ماشین آالت تولید و تجهیزات نیرو، بهبود کیفیت نیروی انسانی و 
مدیریت( حاصل می شود. به دلیل رقابت فشرده ای که در سطح جهان برای کسب سهم بیشتری از تجارت جهانی وجود دارد، 
تمامی کشورها خصوصا کشور های توسعه یافته و در حال گذار تالش می کنند تا رشد تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده بخش ها 
را حتی االمکان از طریق بهبود ساختارها تامین کنند. به عبارت روشن تر، به جای اینکه تعداد نیروی انسانی خود را افزایش دهند 
تالش می کنند تا با اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت تخصصی، سطح مهارت شاغالن را افزایش دهند و یا به جای ایجاد 

ظرفیت های جدید، ظرفیت های موجود را به آخرین فناوری های نوین مجهز کنند. 
در ایران نیز، بررسی مستندات برنامه های توسعه کشور نشان می دهد که استراتِژی توسعه ملی و رشد اقتصادی، حاصل افزایش 
دو نهاده اصلی میزان سرمایه گذاری و اشتغال بوده است. اما در حال حاضر با توجه به مشکالت موجود در تامین سرمایه و نیز 
ایجاد فرصت های شغلی، توجه به رویکردهای دیگر توسعه مد نظر برنامه ریزان کالن اقتصاد قرار گرفته که یکی از این رویکرد ها 
همانطور که بیان شد، توسعه اقتصادی از طریق بهبود ساختارها یعنی افزایش بهره وری  کل عوامل )TFP( است. بر این اساس 
محاسبه رشد بهره وری  کل عوامل در کشور و همچنین تعیین سهم آن در رشد اقتصادی جهت برنامه ریزی های آتی از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. به عالوه، تعیین سهم دو عامل نیروی انسانی و موجودی سرمایه در رشد اقتصادی کشور و مقایسه آن 
با سهم رشد بهره وری  کل عوامل در رشد اقتصادی ضروری است. لذا بر اساس شاخص های اندازه گیری شده در مرکز مدیریت 
بهره وری  ایران)irpmc.ir(، رشد شاخص های متوسط ارزش افزوده، متوسط بهره وری  کل عوامل، متوسط بهره وری  نیروی کار 
و متوسط بهره وری  سرمایه محاسبه شده و در جداول زیر مقادیر رشد این شاخص ها در مقایسه با اهداف برنامه پنجم توسعه در 

بخش های صنعت، معدن و موسسات پولی و مالی قابل مشاهده است:

مفهوم ارزش افزوده
ارزش افزوده مهم ترین متغیر اقتصادی است که در محاسبه ارزش خروجی های ایجاد شده مورد استفاده قرار می گیرد. برای 
محاسبه تعداد زیادی از شاخص های بهره وری ، از ارزش افزوده بنگاه اقتصادی در یکسال مالی به عنوان یکی از مهم ترین 
خروجی ها استفاده می شود. ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافه ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید یا ارائه 
خدمات ایجاد می شود و با کسر نهاده های واسطه از عایدی ها به دست می آید. برای مثال، نهاده هایی نظیر سرمایه و نیروی انسانی 

متخصص در طی یک فرآیند، ارزش جدیدی تولید می کنند که در واقع به ارزش نهاده های ما افزوده می شود.

اهداف رشد ارزش افزوده در برنامه چهارم و  پنجم توسعه و مقادیر رشد واقعی آن به نرخ ثابت سال 83

84858687888990عنوان/سال

100108106929591111رشد واقعی ارزش افزوده بخش صنعت 1

100111124138153170189رشد ارزش افزوده بخش صنعت بر اساس برنامه پنجم 2

10012710569666973رشد واقعی ارزش افزوده بخش معدن

100111124138153170189رشد ارزش افزوده بخش معدن بر اساس برنامه پنجم

100114134120121119133رشد واقعی ارزش افزوده بخش پولی و مالی

100109119130141154168رشد ارزش افزوده بخش پولی و مالی بر اساس برنامه پنجم

irpmc.ir 1 -  سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری
2- مستندات مربوط به اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه
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 اهداف رشد بهره وری کل عوامل در برنامه چهارم و  پنجم توسعه و مقادیر رشد واقعی آن به نرخ ثابت سال 83

84858687888990عنوان/سال

1008511815314799123رشد واقعی بهره وری كل عوامل بخش صنعت

100104109114119124129رشد بهره وری كل عوامل بخش صنعت بر اساس برنامه پنجم

100109113108103106129رشد واقعی بهره وری كل عوامل بخش معدن

100104109114119124129رشد بهره وری كل عوامل بخش معدن بر اساس برنامه پنجم

100947572566270رشد واقعی بهره وری كل عوامل بخش پولی و مالی

100102104106108110113رشد بهره وری كل عوامل بخش پولی و مالی بر اساس برنامه پنجم

 اهداف رشد بهره وری نیروی کار در برنامه چهارم و  پنجم توسعه و مقادیر رشد واقعی آن به نرخ ثابت سال 83

84858687888990عنوان/سال

100113143144153112128رشد واقعی بهره وری نیروی كار بخش صنعت

100105110116122128134رشد بهره وری نیروی كار بخش صنعت بر اساس برنامه پنجم

100102114109132122133رشد واقعی بهره وری نیروی كار بخش معدن

100105110116122128134رشد بهره وری نیروی كار بخش معدن بر اساس برنامه پنجم

100996870606667رشد واقعی بهره وری نیروی كار بخش پولی و مالی

100107113121129137146رشد بهره وری نیروی كار بخش پولی و مالی بر اساس برنامه پنجم

 اهداف رشد بهره وری سرمایه در برنامه چهارم و  پنجم توسعه و مقادیر رشد واقعی آن به نرخ ثابت سال 83

84858687888990عنوان/سال

100108106929591111رشد واقعی بهره وری سرمايه بخش صنعت

100111124138153170189رشد بهره وری سرمايه  بخش صنعت بر اساس برنامه پنجم

10012710569666973رشد واقعی بهره وری سرمايه بخش معدن

100111124138153170189رشد بهره وری سرمايه بخش معدن بر اساس برنامه پنجم

100114134120121119133رشد واقعی بهره وری سرمايه بخش پولی و مالی

100109119130141154168رشد بهره وری سرمايه بخش پولی و مالی بر اساس برنامه پنجم
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نگاهی به
جشنواره ملی بهره وری 

یکی از مهمترین راه ها برای رشد و شکوفایی اقتصادی در هر جامعه، ارتقا و افزایش بهره وری می باشد. در کشور ما نیز توسعۀ 
اقتصادی همواره از راه افزایش سرمایه گذاری ها اتفاق افتاده است و علی رغم هدف گذاری هایی که در سطح ملی ودر قالب 
برنامه های 5 سالۀ توسعه تاکنون تعریف شده بود، هیچ گاه و در هیچ مقطع زمانی دستیابی به اهداف بهره وری محقق نشد. این 
موضوع از مهمترین نشانه ها در کشور در زمینه کمبود یک عامل تشویقی و محرک برای بخش های مختلف اقتصادی جهت 
توجه بیشتر به موضوع بهره وری بود، در همین راستا و در جهت تحقق مفاد برنامه های توسعه ای و اهمیت افزایش بهره وری 
در تمامی سطوح کالن و خرد اقتصاد کشور و در جهت بهتر اجرایی شدن این برنامه ها و لزوم بهره گیری از ساز و کار اجرایی 
برای تحقق چشم انداز بیست ساله نظام و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی، گروه پارسیان هوشمند با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان باالترین سطح 
سازمان های خصوصی درکشور به منظور پاسخگویی به چنین نیاز و کمبودی در کشور، مسئولیت برگزاری جشنواره ملی بهره وری 

را در سطح ملی و در بخش های اقتصادی مختلف برعهده گرفته است.

 اهداف جشنواره:
) www.irpmc.ir( 1. توسعه نظام جامع سنجش و اندازه گیری بهره وری در کشور 

 2. ایفاي نقش پیشبرنده در افزایش بهره وری سازمانها و شرکت های کشور
 3. تشویق بنگاه ها براي اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری و انجام پروژه های بهبود با بهره گیري از مدل 

مدیریت بهره وری سرآمد
 4. افزایش توان رقابت پذیري سازمان ها و شرکت های ایرانی در محیط کسب و کار بین المللي و همچنین افزایش سازگاري 

آن ها با بازارهاي جهاني
 5. تغییر نگرش در فرآیند تولید ارزش کشور

 6. شناسایي و تجلیل از بهره ورترین و پرتالش ترین سازمانها، شرکت ها و مدیران کشور

نکات متمایز کننده جشنواره ملی بهره وری با سایر جوایز ملی:
 تعداد باالی سازمان هایی که در هر دورۀ جشنواره مورد بررسی قرار می گیرند. به جرأت می توان گفت هیچ برنامه ای با این 
تعداد شرکت کننده به تفکیک هرصنعت تا به امروز در ایران برگزار نشده است. در اولین دوره بیش از400 شرکت، در دورۀ 
دوم درحدود 500 بنگاه اقتصادی، در سومین دوره بیش از 800 شرکت و در چهارمین دوره بالغ بر 1060 بنگاه اقتصادی در 

بخش های مختلف با یکدیگر به رقابت می پردازند.
 پایگاه دادۀ بسیار قوی که مقایسه بین شرکت کنندگان را بسیار عادالنه و نزدیک به واقعیت می نماید. این امر به سازمان 
از  تعداد زیادی  با  نمایند. شرکت ها و سازمان ها در هربخش  را دریافت  بازخور کاراتری  این مقایسه  از  تا  کمک می نماید 

شرکت های رقیب خود براساس اطالعات واقعی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
 استفاده از نظرات متخصصین و بزرگان صنایع در قالب کمیتۀ علمی و داوران است. در هر دورۀ جشنواره از نظرات متخصصین 

در عرصۀ صنعت برای انتخاب بهترین های صنعت مربوط استفاده می گردد.
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دستاورد  شرکتها 
با حضور  در جشنواره

 ملی بهره وری 

جشنواره ملی بهره وری  عالوه بر معرفی شرکت ها و تقدیر از آن ها در مرحله اول، دستاورد هایی نظیر تعیین جایگاه شرکت در بین 
شرکت های هم گروه از نظر شاخص های مورد بررسی در جشنواره را در قالب گزارشاتی به شرکت ها ارائه می نماید.

در مرحله دوم نیز وضعیت پروژه های مدیریتی انجام شده در شرکت با سایر پروژه های انجام شده از نظر میزان منابع مورد استفاده 
و نتایج به دست آمده مقایسه شده و در جهت بهبود و رشد ارائه می گردد.

دستاوردهای ثبت نام در جشنواره
 دسترسی آنالین به 180 شاخص مالی، اقتصادی و بهره وری  شرکت مربوطه 

 دسترسی آنالین و گزارش کتبی میانگین صنعت در شاخص های جشنواره 
 دسترسی آنالین و گزارش کتبی برترین های صنعت مربوطه در شاخصهای جشنواره 

 امکان مقایسه با دیگر شرکتها به دلیل روش های یکسان محاسبه 
 دستیابی به جایگاه خود در صنعت مربوطه 

 )International Best Practice Competition(  امکان معرفی شرکت های برتر به جایزه بین المللی تجربیات موفق 
 بهره مندی از تخفیفات ویژه پکیج های سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری 
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مراحل اجرایی
جشنواره ملی بهره وری با توجه به اهداف و ماموریت هایش در دو مرحله برگزار می گردد.

IRPMC مرحله اول رقابت بر اساس مقایسه شاخص های بهره وری محاسبه شده در سامانه
فعالیت های اجرایی هر دوره از جشنواره ملی بهره وری بال فاصله پس از اتمام دوره پیشین آن در خرداد ماه هر سال آغاز می گردد، 
بهره وری  مدیریت  مرکز  می پذیرد.  صورت  صنفی  انجمن های  و  برای سازمان ها  ای  رسانی گسترده  اطالع  مرحله  اولین  در 
)www.irpmc.ir( نیز فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی از صورت های 
مالی حسابرسی شده به دو نرخ جاری و ثابت )تورم زدایی شده بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس سال 
پایه 1383( اجرا می نماید. اندازه گیری های شاخص های بهره وری بر اساس مدل ارزش افزوده بوده و در جشنواره شاخص های 
بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل به همراه دیگر شاخص ها سنجیده شده که در برنامه ریزی های کالن در رشد اقتصادی 

کشور از طریق رشد این شاخص ها تاکید فراوان گردیده است.
معیارهاي اصلي داوری در جشنواره بر قسمت اول مدل چرخه بهره وری و با تمرکز بر اندازه گیری یکسان بخش های ذیل در 

سامانه تحت وب مرکز مدیریت بهره وری ایران www.irpmc.ir در طول حداقل چهار سال می باشد:
 بخش اصلی )شامل شاخص های بهره وری کل عوامل، نیروی انسانی و سرمایه(

 بخش جانبی )شامل شاخص های سود سرانه و حاشیه سود خالص(
 بخش ویژه )شامل شاخص بهره وری انرژی (

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 86 تا 

90 تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار می گیرد.
میانگین صنعت های مورد نظر با توجه به پشتیبانی علمی و اطالعاتی مرکز مدیریت بهره وری ایران که از سامانه ای با شاخص های 
1060 بنگاه اقتصادی در قالب 45 گروه بهره مند می باشد به دست می آید. مجموع ارزش افزوده شرکت 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 شرکت های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در حدود 85درصد کل ارزش افزوده در این 

بخش را تشکیل می دهد.

مرحله دوم ارزیابی تجارب موفق در زمینه ارتقای عملکرد بهره وری سازمان ها
سازمان هایی که در گروه صنعتی خود در مرحله اول به عنوان نامزد و برنده انتخاب می شوند و به مرحله دوم راه پیدا می کنند، 
موظفند که سه تجربه برتر در راستای بهبود سطح عملکرد و بهره وری خود را برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند و وارد فرایند 
مرحله دوم جشنواره شوند، در پایان از مجموع امتیازات کسب شده در دو مرحله، امتیاز نهایی هر شرکت در جشنواره ملی 
بهره وری تعیین و تندیس ملی بهره وری به شرکت هایی که دارای شرایط تعیین شده توسط کمیته علمی جشنواره باشند )بدون 

در نظر گرفتن این که در چه صنعتی در حال فعالیت می باشند( اهداء خواهد شد.

منطق امتیاز دهی جشنواره ملی بهره وری 

منطق امتیازدهی در مرحله اول :

امتیاز هر معیارامتیاز هر شاخصمعیار هاشاخص هامحور های جشنواره در مرحله اول

بخش اصلی )200 امتیاز(

بهره وری نیروی كار
رشد پايدار بهتر از اهداف برنامه های 

65توسعه
40

25عملکرد باالتر از میانگین

بهره وری سرمايه
رشد پايدار بهتر از اهداف برنامه های 

60توسعه
35

25عملکرد باالتر از میانگین

بهره وری كل عوامل
رشد پايدار بهتر از اهداف برنامه های 

75توسعه
45

30عملکرد باالتر از میانگین

200مجموع امتیاز بخش اصلی
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امتیاز هر معیارامتیاز هر شاخصمعیار هاشاخص هامحور های جشنواره در مرحله اول

بخش جانبی )100 امتیاز(

درصد حاشیه سود 
خالص

رشد پايدار بهتر از اهداف برنامه های 
50توسعه

30

20عملکرد باالتر از میانگین

فروش سرانه
رشد پايدار بهتر از اهداف برنامه های 

50توسعه
30

20عملکرد باالتر از میانگین

100مجموع امتیاز بخش جانبی

بهره وری انرژیبخش ويژه )100 امتیاز(
رشد پايدار بهتر از اهداف برنامه های 

100توسعه
60

40عملکرد باالتر از میانگین

100مجموع امتیاز بخش ويژه

400مجموع امتیاز مرحله اول جشنواره ملی بهره وری 

منطق امتیازدهی به هر یک از پروژه ها درمرحله دوم:
امتیاز هر معیارمعیار هارديف

20مشکل مطرح شده تا چه میزان می تواند برای سازمان مورد نظر به عنوان يک مساله، قابل طرح باشد؟1

20میزان تاثیر حل مساله در بهبود عملکرد شركت تا چه میزان بوده است؟2

20حل مساله تا چه میزان موجب جلوگیری از بروز نتايج منفی در عملکرد شركت شده است؟3

20میزان مناسب بودن برنامه عملیاتی تنطیم شده برای حل مساله چقدر است؟4

20میزان مناسب بودن روش گردآوری داده ها و نحوه تحلیل داده های جمع آوری شده جهت حل مساله چقدر است؟5

20میزان تناسب علل شناسايی شده با مساله مطرح شده چقدر است؟6

20میزان تناسب راه حل های اتخاذ شده برای حل مساله چقدر است؟7

20میزان اثربخش بودن نتايج راه حل های اجرا شده برای حل مساله چقدر است؟8

20نحوه حل مساله تا چه میزان خالقانه بوده و تا چه میزان سبب نوآوری شده است؟9

20میزان يادگیری حاصل از نحوه اين مساله برای شما چقدر بوده است؟ 10

200مجموع امتیاز هر پروژه

600مجموع امتیاز قابل كسب در مرحله دوم جشنواره )مجموع امتیاز 3 پروژه(

مجموع امتیازهایی که بنگاه های اقتصادی در مرحله های اول و دوم جشنواره توسط داوران می توانند کسب نمایند:
1000 = 600 )مرحله دوم(+ 400 )مرحله اول(

سطوح تقدیر در جشنواره ملی بهره وری 
سطوح تقدیر در جشنواره ملی بهره وری ، سازمان ها را از یکدیگر متمایز کرده و میزان ارتقای سازمان ها در دستیابی به عملکرد 

بهتر و بهره ورتر را در سطوح تندیس، لوح تقدیر و سپاس نامه تقسیم بندی می نماید.

تندیس
تندیس ملی بهره وری باالترین سطح از سطوح پیش بینی شده جشنواره می باشد و تنها شرکت هایی حایز دریافت آن می باشند 

که در مجموع دو مرحله جشنواره امتیاز کل دریافتی آنان بیشتر از حداقل امتیاز تعیین شده کمیته علمی جشنواره باشد.

 لوح تقدیر
لوح تقدیر به برترین ها در مرحله اول یا دوم تعلق می گیرد. در مرحله اول بنگاه هایی که در بین کاندیدهای دریافت لوح تقدیر 
با رای داروان بیشترین امتیاز را در یکی از بخش های اصلی، جانبی و ویژه کسب نمایند حایز دریافت لوح تقدیر می گردند. در 
مرحله دوم بنگاه های اقتصادی که یکی از سه پروژه ارتقای بهره وری آنان با رای داوران به عنوان پروژه برتر انتخاب شده باشد 

حایز دریافت تقدیر نامه در آن مرحله می گردد. 

سپاس نامه
سازمان هایی که در مرحله اول و دوم جشنواره حضور داشته و در مرحله اول نامزد دریافت لوح تقدیر و در مرحله دوم نیز سه 

پروژه ارتقا بهره وری آنان توسط کمیته علمی تایید گشته باشد، موفق به دریافت سپاس نامه می گردند.
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ارکان اجرایی جشنواره

کمیته راهبری
 کمیته راهبري که وظیفه اصلي آن تدوین برنامه هاي اجرایي، تهیه پیشنهادات براي تصویب شوراي سیاست گذاري، نظارت بر 

روند اجرایي، تعیین افراد کمیته علمي و... است.

اعضای کمیته راهبری چهارمین جشنواره ملی بهره وری 
سمتنامرديف

نايب رئیس اتاق بازرگانی صنايع، معادن و كشاورزی ايراندكتر پدرام سلطانی1

رئیس كمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری و ناظر علمی طرح سام وزارت صنعت، معدن، تجارتدكتر محمد علی محمدی2

مدير عامل شركت بهینه سازی مصرف سوختمهندس عباس كاظمی3

مدير عامل سازمان بهره وری انرژی ايرانمهندس سید حسین سجادی4

رئیس هماهنگی و نظارت بر برنامه های توسعه بهره وری وزارت نفتمهندس محمد متقی5

دبیر انجمن مديريت كیفیتدكتر سید سعید امامی6

رئیس كمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنايع، معادن و كشاورزی ايراندكتر شمس اردكانی7

دبیر جشنواره ملی بهره وریمهندس فرشید شکر خدايی8

دبیر كمیته علمی جشنواره ملی بهره وریدكتر حسن فروزان فرد9

کمیته علمی
 کمیته علمي که وظیفه اصلي آن تهیه روشهاي علمي و ارزیابي جشنواره، نظارت بر روند ارزیابي ها و امور فني جشنواره 

است. 

اعضای کمیته علمی چهارمین جشنواره ملی بهره وری 
استاد دانشگاه تربیت مدرسخانم دكتر پرستو محمدی1

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی امام جواد دكتر دهقانپور2

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبايیدكتر تقوا3

عضو هیات علمی دانشکده مديريت دانشگاه تهراندكتر محقر4

مدير عامل مركز مديريت بهره وری ايرانمهندس احسان جنتی فرد5

عضو هیئت مديره انجمن توسعه بهره وری مهندس روشن6

مديردفتر آموزش و آگاه سازی سازمان بهره وری انرژی ايرانمهندس زربخش7

دبیر جشنواره ملی بهره وری مهندس فرشید شکرخدايی8

ريیس مركز تحقیقات و مطالعات اقتصادی اتاق ايراندكتر تقی زاده9

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتیدكتر طالبی10

دبیر كمیته علمی جشنواره ملی بهره وری دكتر حسن فروزان فرد11

استاد دانشگاه شیرازدكتر پژوهی12

استاد دانشگاه شیرازدكتر مرزبان13

رياست كمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری دكتر محمدعلی محمدی15

رئیس هماهنگی و نظارت بر طرح های توسعه بهره وری وزارت نفتمهندس متقی16

شركت سايپامهندس نسرين وفايی *17

لیزينگ اقتصاد نوينمهندس كاظم بصرايی *18

ماهنامه نساجیمهندس هاشمی *19

مدير مهندسی صنايع الستیک بارزمهندس محمد ضیايی *20

مشاور مدير عامل ايساكومهندس ذاكرزاده *21

* این اعضا در دوره های گذشته جشنواره به عنوان داوران فعال در گروه صنعتی خود شناخته شده و در دوره چهارم جشنواره به 
عنوان متخصص صنعت مربوطه در کمیته علمی دعوت به همکاری شده اند.



25

دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری 

دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری کلیه عملیات اجرایي مرتبط با جشنواره را عهده دار می باشد. وظایف دبیرخانه عبارتند از: 

 تشکیل و مدیریت دبیرخانه جشنواره و انجام کلیه فعالیت هاي اجرایي مرتبط 

  همکاري با کمیته علمی در تهیه برنامه زماني عملیات اجرایي هر دوره 

  تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایي و ارایه آن به ارکان ذیربط طرح جهت تصویب 

  اجراي کلیه فعالیت هاي کارشناسي مورد نیاز ارکان جشنواره 

  انتشار نشریات مرتبط با جشنواره 

  انجام فراخوان عمومي به نحو مقتضي جهت ثبت نام متقاضیان 

  انجام هماهنگي هاي الزم جهت برگزاري جلسات شوراي سیاست گذاري ، کمیته راهبري و کمیته علمي جشنواره 

  برگزاري دوره هاي آموزشي جهت داوران و داوران ارشد 

  دریافت اطالعات از متقاضیان جشنواره، طبقه بندي و تجزیه و تحلیل آنها 

  ارجاع نتایج حاصل از داوری ها براي اتخاذ تصمیم نهایي به کمیته هاي علمي و راهبري 

  تهیه نشان ها و دیپلم های سازمانهاي بهره ور منتخب 

  تهیه گزارش عملکرد و ارایه به کمیته راهبري 

 تهیه برنامه زماني عملیات دوره بعد و ارایه آن به کمیته راهبري 

شبکه داوران جشنواره
شبکه داوری جشنواره ملی بهره وری هم اکنون از بیش از 3000 داور در 31 گروه 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.
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:ركيب داوران از حيث تحصيالتتترکیب داوران از حیث تحصیالت:  
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جشنواره ملی بهره وری 
از آغاز تا کنون

ایده شکل گیری جشنواره ملی بهر ه وری در سال های نخست برنامه توسعه چهارم، توسط گروه پارسیان هوشمند مطرح و سپس 
مورد حمایت و توجه ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران واقع شد.

این فکر که برگرفته از محتوای برنامه چهارم توسعه بود، در سال 1386 باعث پایه گذاری ایده سامانه ملی بهره وری و تجزیه 
و تحلیل شاخص های بهره وری گردید. این سامانه که وابسته به گروه پارسیان هوشمند است، در اردیبهشت ماه سال 1386 و 
با پروژه اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و تهیه طرح جامع بهبود بهره وری در شرکت های زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران و در بخش های مختلف صنعت از جمله فوالد، سیمان، آلومینیوم، زغال سنگ، سنگ آهن، مس و... 

کار خود را در عمل آغاز کرد.

پس از اجرای موفق این پروژه، سامانه اقدام به اندازه گیری شاخص های بهره وری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
از سال 1382 نمود و سرانجام در ابتدای سال 1387 طرح جامع جشنواره ملی بهره وری را با همراهی اتاق بازرگانی و صنایع و 

معادن و کشاورزی ایران به اجرا درآورد.

 لزوم برگزاری جشنواره ملی بهره وری 
یکی از مهم ترین راه ها برای رشد و شکوفایی اقتصادی در هر جامعه، ارتقا و افزایش بهره وری است. در کشور ما نیز توسعه 
اقتصادی همواره از راه افزایش سرمایه گذاری ها اتفاق افتاده است. اما به رغم هدف گذاری هایی که در سطح ملی و در قالب 
برنامه های 5 ساله توسعه تاکنون تعریف شده بود، هیچگاه و در هیچ مقطع زمانی دستیابی به اهداف بهره وری محقق نشد. این 
موضوع از مهم ترین نشانه ها در کشور در زمینه کمبود یک عامل تشویقی و محرک برای بخش های مختلف اقتصادی جهت توجه 
بیشتر به موضوع بهره وری بود. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان باالترین سطح سازمان های خصوصی به منظور 
پاسخگویی به چنین نیاز و کمبودی در کشور، مسئولیت برگزاری چنین جشنواره ای در سطح ملی و در بخش های اقتصادی 

مختلف را برعهده گرفته است.

 اولین دوره جشنواره
نخستین دوره جشنواره ملی بهره وری در سال 1388 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در اختتامیه این جشنواره، پس از 
محاسبه شاخص های شرکت های موجود در بخش صنعت و معدن، از سازمان هایی که بهترین و پایدارترین وضعیت بهره وری را 
طی سال های 82 تا 86 داشتند، تقدیر به عمل آمد. باالبودن سطح کیفی نسبت به میانگین صنعت، رشد روزافزون و پایداری در 
رشد برنامه توسعه چهارم، از شروط اصلی جشنواره برای منتخبین بود. در این جشنواره بیش از 400 شرکت داخلی در 16 بخش 
اقتصادی شرکت کردند که از این تعداد، 41 شرکت به عنوان برگزیده در زمینه های مختلف شاخص ها انتخاب شدند و جوایزی به 
آن ها اعطا شد. الزم به ذکراست که دراین دوره، هیچ یک از شرکت های موجود در بین نامزدها، شایستگی دریافت نشان بهره وری 

ملی نخستین جشنواره ملی بهره وری را نداشتند.

دومین دوره جشنواره
دومین دوره جشنواره، اسفند ماه سال 1389 در مرکز همایش های بین المللی برج میالد برگزار گردید. این دوره نیز با استفاده 
از پایگاه داده غنی تر و با استفاده از نظرات تعداد بیشتری از متخصصان صنعت و خدمات و اساتید دانشگاه و با حضور بیش از 

500 شرکت در بازه زمانی 84 تا 88 در 25 بخش اقتصادی برگزار شد.
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سومین دوره جشنواره
مراسم افتتاح سومین جشنواره، در هفته بهره وری )هفته اول خرداد ماه( در محل اتاق بازرگانی ایران و با حضور دکتر نهاوندیان 
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس جشنواره ملی بهره وری برگزار گردید. در این مراسم که نمایندگانی از اصحاب 
رسانه نیز حضور داشتند، دکتر نهاوندیان در ارتباط با ضرورت برگزاری این جشنواره و ابعاد آن سخنرانی کرد و از تمامی اتاق های 

بازرگانی و انجمن ها برای مشارکت فعال در این دوره دعوت به عمل آورد. 

طی آغاز فرایند اجرایی سومین دوره جشنواره، شاخص های مالی و اقتصادی و بهره وری 890 بنگاه اقتصادی از صورت های مالی 
حسابرسی شده واصل به دبیرخانه جشنواره اندازه گیری و بازنگری شدند. 

 به منظور اندازه گیری شاخص های سال 89 مربوط به 890 بنگاه اقتصادی، 2800 نفر - روز نیروی کارشناسی اختصاص داده 
شد. 

 به منظور صحه گذاری شاخص های اندازه گیری شده از سال 86 تا سال 89 ، 900 نفر - روز نیروی کارشناسی اختصاص 
داده شد. 

 فرایند داوری مرحله اول سومین دوره جشنواره ملی بهره وری نیز از تاریخ 4 آبان ماه 1390آغاز شد که مراحل زیر را طی کرد: 

تعداد صنایعی که در سومین دوره جشنواره مورد بررسی قرار گرفتند از 25 صنعت به 31 صنعت افزایش پیدا کرد و الزم بود 
اعضای این کمیته در ارتباط با نامزدی تمامی این صنایع اظهار نظر کنند. این موضوع به زمان زیادی نیاز داشت و به دلیل افزایش 
تعداد اعضای کمیته علمی و دشواری های موجود در ارتباط با برگزاری جلسات، این کمیته به صورت حضوری در سومین دوره این 
جشنواره جمع آوری نظرات را با رویکرد جدیدی انجام داد. به این ترتیب به هر یک از اعضا یک نام کاربری و رمز عبور تخصیص 
یافت که از این طریق به تمامی نامزدهای پیشنهادی هر صنعت دسترسی داشتند و پس از جمع آوری نظرات و پیشنهادات، 

اعضای کمیته علمی نامزدهای هر صنعت معرفی شدند.

اسامی برندگان مرحله اول سومین دوره جشنواره ملی بهره وری با ارزیابی نتایج شاخص های بهره وری و با اتمام زمان داوری های 
آنالین، 11 بهمن اعالم شد. در این مراسم مطابق بررسی نظرات داوران، 62 بنگاه لوح تقدیر بهترین عملکرد در شاخص های 

بهره وری در بازه 86 تا89 در سه بخش اصلی ، جانبی و ویژه را دریافت کردند.

همچنین در این مراسم، تندیس ملی بهره وری توسط دکتر نهاوندیان و با حضور مقامات اتاق بازرگانی رونمایی گردید. 

در مرحله دوم سومین جشنواره، رقابت بر مبنای پروژه های موفق ارتقای بهره وری نامزدهای مرحله اول صورت پذیرفت و هر 
شرکت امکان حضور با سه پروژه بهره وری در جشنواره را داشت. از 173 پروژه ارسالی به دبیرخانه 150 پروژه مورد تایید قرار 
گرفت و با امتیاز دهی 400 داور منتخب مرحله اول به 7 پروژه برتر لوح تقدیر اهدا شد و 16 پروژه شایسته دریافت سپاسنامه 
جشنواره شدند. همچنین 7 شرکت که در دو مرحله موفق به کسب امتیازات الزم شده بودند، باالترین نشان جشنواره را که 

تندیس ملی بهره وری است، دریافت کردند.

دومین دوره جشنواره - برج میالدنخستین دوره جشنواره - اتاق بازرگانی ایران
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چهارمین دوره جشنواره
چهارمین دوره جشنواره ملی بهره وری با پایان مرحله دوم سومین جشنواره آغاز گردید و در مرحله اول بیش از هزار صورت مالی 
محاسبه شده مورد بررسی قرار گرفت . در این دوره عمال شاخص های مالی و اقتصادی و بهره وری کلیه شرکت های بورسی و فرا 
بورسی و شرکت های حاضر در طرح رتبه بندی کارت های بازرگانی که توسط واحد رتبه بندی اتاق بازرگانی انجام می شود مورد 

محاسبه قرار گرفت که شامل حدود 60 درصد تولید کنندگان ارزش افزوده در بخش صنعت می شود.

در این دوره تعداد داورها به بیش از 3هزار نفر افزایش یافت و 314 شرکت از سوی کمیته علمی بعنوان نامزد دریافت عناوین 
مرحله اول چهارمین جشنواره در 31 گروه اقتصادی انتخاب شدند. بر مبنای رای داوران هر گروه، تعداد 63 شرکت در سه بخش 

اصلی، جانبی و ویژه شایسته دریافت لوح تقدیر جشنواره گردیدند که مشروح آن در ادامه این ویژه نامه آمده است.

از نکات بارز این دوره، عدم شرکت برندگان تندیس سومین جشنواره بعنوان شرکت کننده و حضور آنها بعنوان میزبان جشنواره 
بود که برخی از برندگان این دوره جوایز خود را از دارندگان تندیس دوره قبل جشنواره دریافت کردند.

مراسم مرحله اول با حضور مدیران عامل شرکت های کاندید، 30 بهمن 91 در محل هتل پارسیان آزادی برگزار شد.دراین 
مراسم، مدیران هر گروه اقتصادی بر روی صندلی از پیش تعیین شده و دور میز ویژه گروه خود مستقر بودند و در مقابل آنها 
گزارش اختصاصی از عملکرد شرکت قرار داشت. مدیران ضمن مطالعه گزارش شرکت خود به مقایسه شاخص های خود با سایر 
شرکت های هم گروه پرداختند و تجربه منحصر به فردی را رقم زدند که امید است این تجربه شروعی بر انجام مقایسه های 

هدفمند بین شرکت ها در سطح کارشناسی جهت استفاده از تجربیات موفق همدیگر باشد. 

کالم آخر
در جشنواره چهارم با استفاده از بیش از هزار »صورت مالی حسابرسی شده« و برای 5 سال متوالی، 180 شاخص مالی و اقتصادی 
و بهره وری با یک روش واحد دو بار محاسبه شده )یکبار با نرخ جاری و یکبار با نرخ ثابت( و میانگین های صنعت از آنها تولید 
می شود. این بدان معنی است که برای تمام این شرکت ها فاز اول چرخه بهره وری که محاسبه شاخص های بهره وری است، انجام 
شده و تمامی این بنگاه ها می توانند با مقایسه شاخص های خود با میانگین صنعت نسبت به تحلیل و عارضه یابی از بنگاه خود 
اقدام کنند. مقایسه های انجام شده در روند جشنواره بعنوان نمونه ای از این کاراست و قطعا شرکت ها با مقایسه 180 شاخص ، 
ارزیابی مناسبی از عملکرد 5 ساله خود خواهند داشت و به نقاط ضعف و قوت خود پی خواهند برد. بنابراین برگزاری جشنواره 
ملی بهره وری عمال نویدبخش انجام انبوه محاسبه شاخص های بهره وری در سطح ملی و همچنین ورود انبوه شرکت ها به فاز 

تحلیل در چرخه بهره وری است.

مرحله اول چهارمین دوره جشنواره-هتل آزادیسومین دوره جشنواره - صدا و سیما
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خدمات پشتیبانی شرکت ها 
جهت حضور موفقیت آمیز 
در جشنواره ملی بهره وری 

مرکز مدیریت بهره وري ایران با ماموریت کمک به رشد اقتصادی در کشور از طریق افزایش بهره وري در سطح ملی و راه اندازی 
چرخه مدیریت بهره وری در تمام سازمان ها و شرکت های ایرانی فعالیت خود را از سال 1386 آغاز نموده است الزم به ذکر است 
این مرکز با دارا بودن اطالعات مالی، اقتصادی و بهره وری بیش از 1000 بنگاه اقتصادی در 50گروه از صنعت که بزرگترین پایگاه 
داده ای کشور در این زمینه می باشد، خدمات گوناگونی را به شرکت ها و سازمان های ایرانی در قالب اجزای خود ارایه می دهد. 

بخش های فعال مرکز مدیریت بهره وری ایران:

  : 

 

اجزای مذکور تکمیل کننده خدمات مرکز مدیریت بهره وری می باشند و خدمات هر بخش در اتباط با یکدیگر، تکمیل کننده دیگر  
بخش ها می باشد. برای کمک به حضور موفق بنگاه های اقتصادی در جشنواره ملی بهره وری نیز خدمات پشتیبانی به تفکیک هر 

بخش به شرح زیل در نظر گرفته شده است:

سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری 
sas.irpmc.ir

یکی از مهمترین فرایند های جشنواره در مرحله اول فرایند اندازه گیری شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی می باشد که 
این اندازه گیری ها با توجه به پایگاه داده سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری )که مجموعه ارزش افزوده 
بنگاه های اقتصادی موجود در آن 70درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و 85 درصد ارزش افزوده بخش موسسات پولی و 
مالی است(صورت پذیرفته به صورتی که در هر دوره از جشنواره شاخص های مورد رقابت در بازه زمانی چهار ساله بررسی شده 
است. عالوه بر این بنگاه های اقتصادی که در جشنواره ملی بهره وری ثبت نام نمایند، قابلیت استفاده از خدمات سامانه را دارا 

می باشند که این خدمات شامل:
 اندازه گیری شاخص های اقتصادی و بهره وری به نرخ جاری و ثابت )تورم زدایی شده( از سال 82 تا کنون 

 امکان استفاده همزمان چندین کاربر از یک دسترسی مشخص در تمام نقاط کشور 
 تخفیف ویژه در استفاده از پکیج های مرکز مدیریت بهره وری به شرح زیر

پکیج زرین
 اندازه گیری شاخص های اقتصادی و شاخص های بهره وری طی 4 سال گذشته

 پیش بینی شاخص های بهره وری سال آتی با استفاده از بودجه مصوب سال آینده
 کارگاه آموزشی مدیریت اقتصادی واحدهای عملیاتی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری 

 گزارش تجزیه و تحلیل مقدماتی شاخص های بهره وری 
 گزارش تجزیه و تحلیل پیشرفته شاخص های بهره وری و اقتصادی )تجزیه و تحلیل ارزش افزوده و علل ریشه ای تغییرات شاخص ها( 

 گزارش تجزیه و تحلیل ارتباطات شاخص های اقتصادی و بهره وری
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 ضمنا براساس تجزیه و تحلیل های انجام شده، فهرست حوزه های بهبود پیشنهادی تهیه میگردد.

پکیج سیمین
 اندازه گیری شاخص های اقتصادی و شاخص های بهره وری طی 4سال گذشته

 پیش بینی شاخص های بهره وری سال آتی با استفاده از بودجه مصوب سال آینده
 گزارش تجزیه و تحلیل مقدماتی شاخص های بهره وری 

 گزارش تجزیه و تحلیل پیشرفته شاخص های اقتصادی و بهره وری )تجزیه و تحلیل ارزش افزوده و علل ریشه ای تغییرات 
شاخص ها(

پکیج برنزین
 اندازه گیری شاخص های اقتصادی و شاخص های بهره وری طی 4سال گذشته

 گزارش تجزیه و تحلیل مقدماتی شاخص های بهره وری 

از این پکیج ها پس ار مشخص شدن جایگاه شرکت در شاخص های بهره وری در بین  الزم به ذکر است استفاده از هر یک 
شرکت های رقیب، می تواند در رشد و شکوفایی شرکت ها راه گشا باشد زیرا که اولین مرحله ایجاد بهبود در سازمان اندازه گیری 
است و جهت این که بنگاه های اقتصادی بتوانند عملکرد خود را ارتقا دهند می بایست پس از مرحله اندازه گیری وارد مرحله 

تجزیه و تحلیل نتایج شده تا با توجه به آن حوزه های بهبود در شرکت مشخص شود.

مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت بهره وری
training.irpmc.ir

مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت بهره وری ایران با هدف ارتقاء تخصص ها و مهارت های مدیران و کارشناسان صنعت و دانشجویان 
در حوزه بهره وری شروع به کار نموده است. از جمله مهمترین اهدافی که این مرکز دنبال می کند عبارت است از: 

 طراحی و اجرای دوره های آموزشی مدیران و کارشناسان بنگاه های اقتصادی کشور به منظور توانمند سازی آنها در زمینه 
بهره وری 

 انجام پژوهش ها و تحقیقات کاربردی و تطبیقی در حوزه نظام های مدیریت و بهره وری متناسب با نیازهای اقتصادی کشور
 فراهم آوردن زمینه ها و بسترهای آموزشی الزم برای رشد منابع انسانی، افزایش ظرفیت ها و ارتقای بهره وری ، تخصص و 

مهارت های کارکنان و مدیران بنگاه های اقتصادی
E-Learning بهره گیری از فناوری های نوین اطالعاتی، جهت آموزش های سریع و ارزان از طریق برگزاری دوره های 

همچنین یکی دیگر از اهداف این مرکز طراحی و اجرای دوره های آموزشی به صورت کارگاه و آموزش های الکترونیکی به منظور 
ارتقای دانش بهره وری و افزایش توانمند سازی داوران جشنواره ملی بهره وری می باشد الزم به ذکر است دوره های مذکور دقیقا 
منطبق بر نیاز داوری جشنواره در استفاده از سامانه داوری و مفهوم هر یک از شاخص های مورد رقابت در جشنواره تدوین گشته 

است. از ویژگی های این دوره های آموزشی موارد زیر می باشد:
 ارایه گواهینامه مورد تایید جشنواره ملی بهره وری 

 معرفی شرکت کنندگان دوره به عنوان داور جشنواره ملی بهره وری 
 امکان معرفی شرکت کنندگان فعال دوره های آموزشی جهت مشارکت در اجرای پروژه های استقرار چرخه مدیریت بهره وری

مرکز مشاوره مدیریت بهره وری
consulting.irpmc.ir

مرکز مشاوره مدیریت بهره وری ایران با هدف راه اندازی چرخه مدیریت بهره وری در شرکت ها و سازمان های ایرانی آغاز به فعالیت 
نموده است. الزم به ذکر است ادامه فعالیت های اقتصادی شرکتها بدون اطالع از وضعیت موجود آن، به رغم صرف هزینه های 
هنگفت برای بهبود بهره وری اگر نه غیر ممکن ولی مشکل بوده و همواره با بحران هایی نظیر مدیریت و تحلیل اقتصادی وجود 
ضایعات، افزایش دوباره کاری ها و به طور کلی استفاده بهینه از منابع در حین تولید دست به گریبان خواهد بود. یکی از راه های 
رهایی از این معضل استفاده از چرخه بهره وری است. چرخه بهره وری فرایندی است که اندازه گیری و برنامه های بهره وری در هر 
سازمان براساس آن انجام می شود. مرحله دوم جشنواره ملی بهره وری نیز بر مبنای همین اساس برگزار می گردد تا بنگاه های 
اقتصادی در مسیر رشد بهره وری و ارزش افزوده خود تنها در مرحله اندازه گیری شاخص های بهره وری باقی نمانده و بتوانند 
فعالیت هایی در جهت ارتقای بهره وری خود آغاز نمایند و آن فعالیت ها را در مقایسه فعالیت های دیگر سازمان ها محک زنند. 
مرکز مشاوره مدیریت بهره وری نیز با توجه به این اهداف خدمات خود را برای بنگاه های اقتصادی ارایه می دهد و اغلب بنگاه های 
اقتصادی که در مرحله اول جشنواره و ادوار گذشته جشنواره موفق بوده اند با استفاده از مشاوره کارشناسان مرکز مشاوره مدیریت 

بهره وری وارد فرایند استقرار چرخه مدیریت بهره وری سرآمد می شوند.
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 ویژگی های اجرای این پروژه توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران:
 تربیت نیروهای متخصص بهره وری در بنگاه اقتصادی جهت استمرار و پیاده سازی نظام تدوین شده استقرار چرخه بهره وری 

 اندازه گیری میزان استفاده کارا از هریک از منابع مصرفی
 اندازه گیری میزان استفاده اثربخش هر یک از فرایندهای تولیدی 

 پویا سازي ذهني و ایده پردازي در بین پرسنل بنگاه اقتصادی
 افزایش روحیه کار تیمی در کارکنان تولیدی

 ایجاد امکان طراحی داشبوردهای مدیریتی جهت پایش بهره وری هر یک از فرآیندها با استفاده از شاخص های طراحی شده
 اجرای آنالین پروژه که منجر به ایجاد امکان محاسبه و مقایسه آنالین شاخص های بهره وری ، افزایش سرعت و همچنین کاهش 

هزینه های اجرای پروژه می گردد.
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برنامه های دوره پنجم 
جشنواره ملی بهره وری 

برنامه های دوره پنجم جشنواره 
فعالیت های دبیرخانه در ارتباط با پنجمین دوره جشنواره ملی بهره وری ، پس از اتمام برگزاری چهارمین دوره و از روز دوم خرداد 
ماه 1392 آغاز شد. ابتدا از طریق برگزاری جلساتی در سطوح کمیته راهبری، کمیته علمی و همچنین در سطح کمیته اجرایی 
موارد قابل بهبود در فرآیند های اجرایی و اطالع رسانی و تبلیغاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس مصوبه کمیته راهبری 
جشنواره از دوره پنجم این امکان فراهم شده است تا بنگاه های اقتصادی از ابتدای آغاز ثبت نام برای هر دو مرحله ثبت نام 
نمایند. در این صورت شرکت ها زمان بیشتری برای تکمیل فرم های مربوط به ارایه تجربیات موفق خود خواهند داشت. عالوه بر 
این شرکت هایی که از ابتدا برای مرحله دوم نیز ثبت نام نمایند این امکان برای آنها فراهم می شود که از طرف دبیرخانه جشنواره 
یک نفر به منظور ارایه راهنمایی های الزم جهت تکمیل نمودن فرم های مربوطه و نحوه ارایه صحیح تجربیات موفق خود به آنها 

اختصاص داده شود. 
همچنین با توجه به درخواست فراوان داوران جشنواره در ارتباط با برگزاری دوره های آموزشی، الزم است به اطالع رسانده شود 
که کارگاه های آموزشی مرتبط با مفاهیم بهره وری و نحوه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص ها و نیز نحوه انجام بهتر داوری 
بر اساس اطالعات ارایه شده برای هر بنگاه اقتصادی طراحی شده است و برگزاری آنها توسط دبیرخانه جشنواره از تابستان سال 
جاری در دستور کار قرار گرفته است. الزم به ذکر است اشخاصی که این دوره ها را با موفقیت سپری نمایند گواهینامه مورد تایید 
جشنواره ملی بهره وری دریافت خواهند نمود و در صورتیکه عضو سامانه داوری جشنواره نباشند پس از گذراندن دوره می توانند 

به عنوان داور یکی از گروه های اقتصادی باشند. 
همچنین برنامه زمانبندی دبیرخانه برای برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی بهره وری به شرح زیر می باشد:

تاريخشرحرديف

به صورت مستمربرگزاری كارگاه های آموزشی 1

92/09/01آغاز فرايند داوری آزمايشی مرحله اول2

92/10/01آغاز فرايند داوری مرحله اول3

92/10/15برگزاری دومین جلسه كمیته علمی پنجمین دوره4

92/10/24برگزاری آيین مرحله اول پنجمین دوره5

92/10/25پیگیری ادامه ثبت نام برای مرحله دوم پنجمین دوره6

93/01/15آغاز فرايند داوری آزمايشی مرحله دوم7

93/02/01آغاز فرايند داوری مرحله دوم8

93/03/01برگزاری آيین بزرگداشت روز ملی بهره وری و مرحله پايانی پنجمین دوره9
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دیدگاه ها: 
مصاحبه 
با ارکان 
و اعضای 
کمیته های 
جشنواره

فصل دوم
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نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

بورس ، مجلس و وزارتخانه های دیگر هم باید به 
حامیان بهره وری  بپیوندند

دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، متولد 1348 است و دکترای حرفه ای پزشكي 
از دانشگاه تهران و MBA از دانشگاه منچستر انگلستان دارد. 
او سابقه عضویت در هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، 
اتاق  ایرانی  ایران، شورای کمیته  و  تهران  معادن و کشاورزی 
صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیأت   ، المللی  بین  بازرگانی 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و هیأت مدیره صندوق 
توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران را درکارنامه خود دارد 
و رئیس کمیسیون WTO و سازمانهای بین المللی اتاق ایران، 
مدیر عامل صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی و دبیرکل 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران 
نیز بوده است.او در این گفت وگو به برگزارکنندگان جشنواره 
از  بیش  پشتكار  و  تالش  با  تا  می کند  توصیه  بهره وری   ملی 
پیش، کاری کنند که شرکت کنندگان جشنواره در سال های 
بعد افزایش یابند. عالوه براین دکتر سلطانی  بر اطالع رسانی، 
ترویج، آموزش و به نوعی فرهنگ سازی در خصوص بهره وری  
تاکید دارد و معتقد است که دراین زمینه تالش های خوبی انجام 

شده که باید تقویت شود و کارهای بیشتری صورت گیرد.

  جناب دکتر سلطانی به عنوان اولین پرسش، وضعیت و جایگاه بهره وری در ایران را چگونه ارزیابی می کنید ؟ 
- با توجه به تالشهای صورت گرفته ، به نظر می رسد که مدیریت تولید و صنعت در کشورما بیش از پیش به اهمیت بهره وری  
واقف شده است. به همین دلیل و به موازات تالش هایی که برای ترویج این مفهوم در کشور آغاز شده و همینطور با توجه به 
جایگاهی که بهره وری  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 دراین شرایط ، تا اندازه ای بهره وری  زیر سایه سنگین سایر مشکالت 

مقطعی و کوتاه مدت دچار کاستی شده و توجه الزم و شایسته نسبت به آن به عمل نمی آید.

  ایران در زمینه بهره وری درمقایسه با سایر کشورها چه رتبه ای دارد؟
- بررسی آمارهایی که از منابع مختلف در این رابطه ارایه می شود گویای آن است که ما در رشد بهره وری  پیشرفت چشمگیری 
نداشته ایم. در واقع سهم بهره وری  در رشد اقتصادی ما نه تنها اندک بوده بلکه حتی به اهداف برنامه های سوم و چهارم و پنجم 
نزدیک هم نشدیم و متاسفانه  در مقایسه با کشورهای دیگر که تا نیمی از رشد اقتصادی خود را مرهون اصالح و بهبود بهره وری  

در کشورشان هستند، فاصله بسیار زیادی داریم.

  به نظر شما برگزاری جشنواره  ملی بهره وری چه تاثیراتی می تواند برارتقای فرهنگی و رشد کمی  و کیفی بهره وری 
در حوزه دولتی و خصوصی داشته باشد؟

- به نظر من الزم و ضروری است که برای اصالح فرهنگ و رویه های غالب در کشورمان به سمت اقدامات و فعالیتها و برنامه هایی 
رو آوریم که نقایص فرهنگی را در مرکز توجه خود قرار می دهند و تمرکز ذی نفعان این موضوع را به خود جلب می کنند و باعث 
می شوند که مفاهیم و اطالعات آن موضوع بیشتر در جامعه رواج پیدا کند و بیشتر با آنها آشنایی حاصل شود.از طرفی، رقابت 
در ذات همه انسانها وجود دارد و در رقابت است که بیشترین تالش خود را می کنیم. جشنواره بهره وری هم که توام با رقابت 
است، در بنگاههای اقتصادی ما ایجاد انگیزه می کند و آنها را به رقابت وامی دارد تا همانگونه که درپی همترازی با رقبای خود در 
صنایع مربوطه هستند، در حوزه بهره وری هم از آنها عقب نیفتند و به جایگاه مناسبی برسند. خود این حرکت بتدریج بهره وری 
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در بنگاه های اقتصادی را تبدیل می کند به رفتار، روحیه و فرهنگ جا افتاده و نهادینه شده و از این حیث کار خوبی است که انجام 
می شود و به رشد کمی وکیفی این موضوع مهم در کشور کمک می کند .

 به رغم اینكه در این جشنواره شاخص های بهره وری 1000 بنگاه اقتصادی در قالب 31 صنعت مورد ارزیابی قرار 
می گیرند، چه راهكارهایی برای توسعه حضور شرکت ها در جشنواره ملی بهره وری توصیه می نمایید؟ 

- گزارش های جشنواره نشان می دهد که از دوره اول تا چهارم، رشد خوبی از نظر تعداد شرکت کنندگان داشته و نخستین توصیه 
من جدی گرفتن و پشتکار بیش از پیش برگزار کنندگان است که تعداد شرکت کنندگان برای سال های آینده افزایش یابد. 
کار دیگری که تا حدی انجام شده و باید تقویت شود، این است که با سازمان هایی که به نظر می رسد کانون رجوع شرکت های 
بزرگ و حوزه های اصلی تولید و صنعت کشور هستند ارتباط برقرار شود تا آنها هم به جمع حامیان و ترویج کنندگان این مفهوم 
بپیوندند. نماد این کار اتاق بازرگانی است که در این جشنواره محور است.در کنار آن سازمان بورس و اوراق بهادار است که 
شرکت های بزرگ در آن حضور دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، جهاد کشاورزی در حوزه های مربوط به خود، وزارت 
اقتصاد و دارایی در حوزه های بانکی و...که می توانند به این حرکت کمک کنند. همچنین باید از ظرفیت های مجلس استفاده شود 
برای ایجاد یک نظام انگیزشی که بهره وری  در صنعت و تولید فقط به شکل قانون نباشد بلکه خودخواسته، داوطلبانه و انگیزشی 
باشد. اگر این کار شروع و این ارتباط برقرار شود، قطعاً آن ها هم جز مخاطبین جشنواره خواهند بود.مهم تر از همه اطالع رسانی، 
ترویج، آموزش و به نوعی فرهنگ سازی دراین زمینه است که برای این کار تالش های خوبی انجام شده که باید تقویت شود و 

کارهای بیشتری صورت گیرد.

 با توجه به انتشار ساالنه آمار بهره وری کشور پس از برگزاری هر دوره از جشنواره ملی بهره وری، به نظر شما 
مهم ترین موانع رشد بهره وری در کشور چیست؟

- اولین مانع مهم بی ثباتی دراقتصاد کشور است که در دوسال گذشته تشدید شده. طبیعتا درچنین شرایطی موضوعاتی مانند 
بهره وری  جزو اولویت ها و ضرورت های فعاالن اقتصادی قرار نمی گیرد چون با مسائل و مشکالت مهمتری دست به گریبانند. وقتی 
شرکتی در تامین مالی خود دچار مشکل است، دراین شرایط به فکراین موضوعات نخواهد بود، و یا اگر به واسطه محدودیت های 
ناشی از تحریم ها در تهیه مواد اولیه کاالی خود و صادرات آن دچار مشکل شود نیز همینطوراست. بنابراین بی ثباتی در اقتصاد 
و بی ثباتی در تصمیمات و نظام اجرایی کشور که صدور بخشنامه های متفاوت و متناقض از آثار آن است، افراد را سردرگم 
می کند. موضوع دیگر این است که در کشور ما اقتصاد هنوز به معنای واقعی رقابتی نشده و این در حالی است که موضوعاتی 
مثل بهره وری  در یک جریان رقابتی آزاد و به دور از هرگونه انحصار و رانت رشد می کنند.در چنین شرایطی است که بازیگران 
اقتصاد انگیزه می یابند و متوجه می شوند که امتیازی نسبت به هم ندارند جز آنکه با ورودی کمتر و خروجی بیشتر تولید کنند 
تا بتوانند کاالی خود را با قیمت تمام شده پائین تری به دست مصرف کننده برسانند. مادامی که اقتصاد رقابتی نشده، آزاد سازی 
کاالها صورت نگرفته و انحصار و رانت برای شرکت های دولتی و غیر دولتی وجود داشته باشد، توجه و تمرکز الزم بر بهره وری  
صورت نمی گیرد. نکته بعدی ضعف دانش مدیریت در حوزه اقتصاد ودر میان مدیران کشوراست. اگرچه بسیاری از مدیران ما از 
نظر تجربی توانمند و با مهارت و با سابقه هستند، اما مفاهیم امروزی مدیریت که بهره وری  یکی از آنهاست نیاز به علم و آگاهی 
و شناخت دارد و مدیران باید از نحوه سنجش و و اندازه گیری آثار آن آگاه باشند. در حوزه مدیریت افراد باید تحصیل کرده و 
با دانش باشند. ما مدیر کم نداریم ولی واقعیت این است که نسبت به کشورهای رقیب و حتی کشورهای منطقه عقب هستیم. 
بنابراین الزم است که در سطح کالن به دانش مدیریت در نظام تولید و فعالیت های اقتصادی دست یابیم و باید این موضوع 
نهادینه شده و توسعه یابد. اما در کوتاه مدت باید در مورد مفاهیمی مانند بهره وری ، اقدامات و فعالیت های آموزشی و ترویجی 
در درون بنگاه ها و نهادهای اقتصادی صورت گیرد. مسلما دانایی و آگاهی توجه آنها را به مقوله بهره وری  و حضور در جشنواره 

بهره وری  افزایش خواهد داد.

  با توجه به اینكه برگزاری 4 دوره جشنواره به عنوان بزرگ ترین رویداد بهره وری در کشور توسط بخش خصوصی 
برگزار  شده، این موضوع تا چه میزان می تواند نماد بهره وری در کشور باشد؟

- اصوال مفهوم بهره وری  در بخش خصوصی شکل گرفته و تاریخچه، استفاده و توجه به آن در کشورهای پیشرو نشان می دهد 
که در بنگاه های بخش خصوصی و در جایی که رقابت وجود  داشته باشد، بهره وری  به افزایش ، بهبود و پاالیش رقابت کمک 
می کند. و از آنجا که اصوال رقابت در بخش خصوصی معنا پیدا می کند و تا زمانی که اقتصاد دولتی است بهره وری  معنا و مفهوم 
ندارد، بنابراین غیرازاین هم نباید انتظار داشت که بخش خصوصی به مفهومی که از آن خودش است توجه نشان دهد، ابتکار عمل 
را به دست گیرد و نشان دهد که واقعا تمایل دارد موضوع بهره وری  در اقتصاد کشور جا بیفتد. این خود حاوی پیامی است مبنی 
براینکه بخش خصوصی از هرگونه رانت و انحصار و از هر روش و عملی که به رقابت لطمه بزند دوری می کند و فاصله می گیرد. 

بنابراین بخش خصوصی با مفهوم بهره وری  نشان می دهد که شفافیت را در اقتصاد و رقابت اقتصادی ترجیح می دهد.
 شما و سازمان متبوع شما چه حمایت هایی را می توانید از جشنواره ملی بهره وری انجام دهید؟ 

- اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران که متولی این جشنواره است، بنابراین در این رابطه پیشگام و مبتکر بوده. اتاق بازرگانی 
همیشه در کنار تیم اجرایی قرار داشته و از حمایت های مادی و معنوی خود این جشنواره را بهره مند کرده و اعضای خود را 
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تشویق کرده و خواهد کرد که به این سمت سوق پیدا کنند و به موضوع بهره وری  بیشتر توجه نمایند و ما همچنان به حمایت های 
خود ادامه خواهیم داد.

  چه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء جایگاه این جشنواره در سال های پیش رو دارید؟
- همانطور که اشاره کردم، این جشنواره باید با کانون های مورد رجوع مخاطبین جشنواره بیشتر ارتباط برقرار کند مثل مجلس، 
وزارت خانه های ذیربط و.... قطعاً این کار به تقویت و غنای بیشتر جشنواره و سرعت بخشیدن بیشتر به آن در رابطه با مفهوم 
بهره وری  و ضرورت های آن کمک می کند. از سوی دیگر باید نسبت به برگزاری دوره های توجیهی و کارگاه های آموزشی در طول 
سال و نه فقط در دوره جشنواره مبادرت شود. این کار می تواند با مشارکت سازمان ها و مراجع اقتصادی صورت گیرد. در رابطه با 
بهره وری ، باید در سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق بازرگانی و در سایر حوزه هایی که محل رجوع وحضور فعلی شرکت ها هستند، 
ساز و کارهایی به وجود آید که آنها را به سمت توجه بیشتر به مفهوم بهره وری  و اعمال نظام های بهره وری در تولید خودشان 
سوق دهد و همکاری بیشتری در این زمینه صورت گیرد. به نظر می رسد مجریان جشنواره، کار را تا این جا به خوبی پیش برده و 
از ظرفیت های متعددی برای ادامه کار و اجرای آن استفاده کرده اند.آنها باید همان کارها را با استفاده از تجربیات برگزاری چهار 
دوره اصالح کنند تا بتوانند همان مسیر و همان شیوه را تسریع کنند و به حوزه کار وسعت ببخشند و به نکاتی که گفته شد توجه 

کنند. اگر روی این نکات کار شود، فرصت افزایش شرکت کنندگان و استفاده از جشنواره نیز بیشتر می شود.
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رییس کمیته راهبری جشنواره ملی بهر ه وری:

جشنواره ملی بهره وری  می تواند نماد پویایي و 
حرکت رو به توسعه در جامعه باشد

    دکتر محمدعلی محمدی
     رییس کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری

دکتر محمدعلی محمدی رییس کمیته راهبری جشنواره ملی بهر ه وری وطرح سام 
وزارت صنعت،معدن و تجارت ازجمله کسانی است که اعتقاد دارند برگزاری جشنواره 
ملی بهره وری  تأثیر بسزایي در توجه مدیران و کارشناسان سازمان هاي اقتصادي جامعه 
به مقوله بهره وري داشته است.به گفته او، در ادبیات بهره وري حقیقتي وجود دارد که 
ایجاد نظام و ساختار اندازه گیري بهره وري به خودي خود مي تواند موجب افزایش 
بهره وري تا میزان 10درصد شود بدون اینكه کار خاصي صورت گرفته باشد.اطالع رساني 
و تبلیغ گسترده تر،انتشار نتایج جشنواره درسطح وسیع تر، دعوت از مدیران شرکت هایي که در جشنواره ارزیابي نشده 
اند،ارتباط بیشتر با انجمن هاي صنفي – تخصصي وارائه نتایج جشنواره به مقامات و مسئوالن سیاسي و تصمیم گیر کشور 
از جمله توصیه های وی به مسئوالن و دست اندرکاران برگزاری جشنواره ملی بهره وری  است.دکتر محمدی با ارائه آمار 
و ارقام، وضعیت بهره وری  ایران را با دیگر کشورها مقایسه کرده و پیشنهادهای قابل تامل و سودمندی دارد که آنها را در 

این گفت وگو مطرح می کند.

   آقای دکتر محمدی، وضعیت و جایگاه بهره وري در ایران را بطورکلی چگونه می بینید؟
توجه به بهره وري در یک جامعه چند الزام دارد که بسیار مهم است و از جمله آنها شرایط رقابت ، سطح فرهنگ جامعه و کیفیت 
مدیریت نظام اقتصادي است. متأسفانه در کشور ما ، شرایط حاکم بر محیط فعالیت و بازار ، طي سالیان دراز براي بخش عمده اي 
از سازمان ها و بنگاهها بصورت انحصاري یا شبه انحصاري بوده و تنها در سالهاي اخیر این شرایط قدري متعادل شده و سازمان ها 
احساس رقابت مي کنند.هر اندازه این حس قوي تر و مبتني بر شرایط واقعي رقابت باشد بي تردید مؤلفه هاي بهره وري شامل 
کارآیي و اثر بخشي براي افزایش توان رقابت پذیري بیشتر مورد توجه قرار مي گیرند و سازمان ها بدنبال ایجاد و توسعه حرکت 
بهره وري خواهند بود. از نظر فرهنگي نیز برخي از ارزش ها ، باورها و هنجارهاي حاکم بر جامعه ، در تقابل با مفهوم و رویکرد 
بهره وري است، مانند بي تفاوتي در استفاده صحیح از منابع، بها ندادن به کیفیت انجام وظایف محوله و ضعف نتیجه گرایي در 

انجام فعالیت ها.
  آیا می توانید رتبه ایران در زمینه بهره وري را با سایر کشورها مقایسه کنید؟ 

-در حال حاضر بهترین منبع مقایسه ، گزارش هاي ساالنه سازمان بهره وري آسیایي )APO( است که کشور ما را با سایر 
کشورهاي عضو و برخي از کشورهاي غیر عضو مقایسه مي کند. آخرین گزارش این سازمان مربوط به سال 2012 است که 

اطالعات مبناي آن تا سال 2010 مي باشد . 
بر اساس این گزارش، کشور ما در آخرین سال بررسي از نظر بهره وري نیروي انساني در جایگاه 6 از بین 22 کشور عضو قرار 
گرفته است. امااگر بخواهیم روند را مورد توجه قرار دهیم، کشور ایران در سال 1970 در جایگاه اول ، در سال 1990 در جایگاه 
پنجم ، در سال 2000 در جایگاه ششم و سال 2010 نیز در جایگاه ششم قرار گرفته است. ولي از نظر نرخ رشد بهره وري نیروي 

کار طي سالهاي 2010-2000 در جایگاه نهم قرار گرفته ایم.
از نظر رشد بهره وري عامل کل )TFP( نیز طي سالهاي 2010-1970 در بین 16 کشور مقایسه شده عضو سازمان بهره وري 
آسیایي ،ایران جایگاه چهاردهم را با عدد 0/4 درصد رشد متوسط ساالنه به خود اختصاص داده که در این میان کشور چین با 

عدد 3/2 درصد جایگاه اول را از آن خود است.

 به نظر شما، جشنواره ملي بهره وري چه تأثیراتی بر ارتقای فرهنگی جامعه و رشد کمی و کیفی بهره وری  در 
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سازمان ها دارد؟
 -هدف از برگزاري جشنواره ، کمک به ایجاد فضاي مسابقه و رقابت بین سازمان هاي مختلف بویژه بنگاه هاي اقتصادي در کشور 
بوده است. طرح موضوع جشنواره در شرایط فعلي که سازمان ها بیشتر درگیر حل مسائل روزانه و اتفاقي خود بوده و هستند و در 
شرایطي که باور عمومي بر این است که موضوع بهره وري در جامعه ما فراموش شده و به جدیت مورد توجه قرار نمي گیرد، به 
نظر بنده تأثیر بسیار بسزایي در توجه مدیران و کارشناسان سازمان هاي اقتصادي جامعه به مقوله بهره وري داشته است. جنب و 
جوش بسیاري از سازمان ها براي حضور در فرایند بررسي و ارزیابي و مشارکت آنان در مرحله دوم جشنواره که ارائه دستاوردها 
و تجارب حاصل از اجراي طرح هاي بهبود در سازمان ها است ، خود نشان دهنده میزان تأثیر قابل قبول و روبه افزایش جشنواره 
در فرهنگ بهره وري کشور و افزایش حساسیت نسبت به معیارهاي سنجش و تحلیل بهره وري و ایجاد فضاي مسابقه اي است 
که جشنواره باني آن بوده است. همه اینها بي تردید در بهبود بهره وري سازمان ها ي ایراني موثر بوده است. در ادبیات بهره وري 
حقیقتي وجود دارد که براساس تجارب حاصل و درک شده است و آن اینکه ایجاد نظام و ساختار اندازه گیري بهره وري به خودي 

خود مي تواند موجب افزایش بهره وري تا میزان 10درصد شود بدون اینکه کار خاصي صورت گرفته باشد.

 به رغم اینكه در این جشنواره شاخص های بهره وری 1000 بنگاه اقتصادی در قالب 31 صنعت مورد ارزیابی قرار 
می گیرند، چه راهكارهایی برای توسعه حضور شرکت ها در جشنواره ملی بهره وری توصیه می کنید؟ 

به نظر من در این خصوص چند توصیه مهم مي تواند کمک کننده باشد:
اطالع رساني و تبلیغ گسترده تر

انتشار نتایج جشنواره درسطح وسیع تر
دعوت از مدیران شرکت هایي که در جشنواره ارزیابي نشده اند براي حضور درجلسه اعطاي تندیس و اعالم نتایج 

ارتباط بیشتر با انجمن هاي صنفي – تخصصي
ارائه نتایج جشنواره به مقامات و مسئوالن سیاسي و تصمیم گیر کشور

  با توجه به انتشار ساالنه آمار بهره وری کشور پس از برگزاری هر دوره از جشنواره ملی بهره وری، به نظر شما  مهم 
ترین موانع رشد بهره وري درایران چیست؟

-عوامل موثر بر رشد بهره وري در سازمان هاي کشور شامل عوامل درون سازماني و عوامل برون سازماني است، لذا بخشي از 
موانع رشد بهره وري به محیط بیروني و شرایط حاکم بر جامعه در سطح ملي و در سطح بین المللي مربوط مي شود و بخشي 
از موانع رشد نیز به قابلیت ها و توانمندي هاي درون سازمان بر مي گردد که مهم ترین آنها ضعف توان مدیریت علمي و نوین در 

سازمان ها است که نیازمند پژوهش مستمر است.
*با توجه به اینکه برگزاری 4 دوره جشنواره به عنوان بزرگ ترین رویداد بهره وری در کشور توسط بخش خصوصی برگزار  شده، 

این موضوع تا چه میزان می تواند نماد بهره وری در کشور باشد؟
-به نظر من دیدگاه برگزاري جشنواره در کنار سمینارها و کنفرانس ها و همایش هاي دیگر با این مضمون، با هدف تهییج و ترغیب 
سازمان هاي اقتصادي کشور یک تمایز در حرکت بهره وري کشور طي سالهاي گذشته است. هر چند ما به برگزاري سمینارها و 
کنگره ها و کنفرانس ها براي بستر سازي و توسعه آگاهي علمي جامعه در مسیر حرکت بهره وري نیاز داریم، اما جشنواره بدلیل 
نحوه برگزاري متفاوت، بیشتر از سایر موارد، انگیزه هاي رقابت وسعي و تالش بیشتر براي بهره وري افزون تر را ایجاد مي کند و 

از این جهت مي تواند به عنوان یک نمادتداعي کننده نوعي پویایي و حرکت رو به توسعه در جامعه باشد.

  چه پیشنهادهایی براي بهبود و ارتقاء جایگاه این جشنواره در آینده دارید؟
پیشنهادهای من به این جشنواره را می توان در این موترد خالصه کرد:

جلب حمایت NGO هاي اقتصادي
جلب حمایت انجمن هاي علمي – تخصصي مرتبط

جلب حمایت سازمان ملي بهره وري ایران
جلب حمایت دانشگاهها و مراکز علمي

توسعه ارتباط با جشنواره ها و جوایز دیگر در داخل کشور
APO توسعه ارتباط با مراکز مرتبط با بهره وري در خارج کشور مانند

توسعه همکاري با جوایز و جشنواره هاي همگن در سایر کشورها.
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مهندس محمد متقی دانش آموخته ارشد مدیریت کارآفرینی، رییس هماهنگی و 
نظارت بر برنامه های توسعه بهره وری  وزارت نفت و عضو کمیته راهبردی جشنواره 
ملی بهره وری  است. او برگزاری جشنواره ملی بهره وری  به قصد معرفی و قدردانی 
از بهترین عملكردها در زمینه بهره وری را باعث ارتقاء فرهنگ بهره وری می داند 
و می گوید، جشنواره میعادگاهی است که در آن عامالن و مجریان پیشرو معرفی 
و تقدیر می شوند. متقی در این گفت وگو که در جلسه کمیته راهبردی جشنواره 
به  انجام شد، تقویت و بكارگیری صحیح گروه داوران جشنواره  ملی بهره وری  
را  بنگاه ها شود  و  بین سازمانها  اعتماد  از  باالیی  درصد  ایجاد  باعث  که  طریقی 
ضروری می داند و آن را به عنوان یک پیشنهاد برای بهبود و ارتقای جایگاه این 

جشنواره در سالهای آینده مطرح می کند.

   آقای متقی، وضعیت و جایگاه بهره وری در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
امروزه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان، اهمیت و ضرورت بهره وری را بعنوان یکی از ضرورتهای توسعه اقتصادی 
و کسب برتری رقابتی در عرصه های بین المللی خود می دانند، چرا که رقابت در سطح بین المللی روز به روز ابعاد جدیدی 
به خود می گیرد که تالش برای دستیابی به ارتقاء شاخص های بهره وری )شاخص  رقابت پذیری همان شاخص های بهره وری 
هستند( یکی از ارکان حضور و موفقیت در این رقابت است. نماد بارز این موضوع بحران اقتصادی سالهای اخیر در سطح جهان 

است و توجه به اینکه کشورهایی که در این زمینه تالش کرده بودند آسیب کمتری متحمل شده اند. 
مصرف  عمدتا  که  جمعیت(  بودن  جمعیت)جوان  نسبی  ترکیب  موجود،  اقتصادی  شرایط  بدلیل  کشور  در  حاضر  حال  در 
کننده اند، تورم، عدم استفاده از ظرفیت های کامل ایجاد شده در بخش تولید و فضای عمومی کسب وکار ، توجه به بهره وری 

و ارتقاء آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
در کشور مصادیق بهره وری به وضوح در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است و 
بر اساس آیین نامه اجرایی ابالغ شده، تمام دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس تکالیف تدوینی )از برنامه چهارم به بعد( 
شاخص های بهره وری خود را محاسبه و گزارش نمایند و جهت دستیابی به تکالیف مقرر برنامه ریزی نموده و گزارشات الزم را 

به سازمان بهره وری به عنوان متولی امر اعالم کنند و سازمان ملی بهره وری نیز اعداد و ارقام را انتشار دهد. 

کیفی  و رشد کمی و  فرهنگی  ارتقای  بر  تأثیری می تواند  بهره وری چه  ملی  برگزاری جشنواره  نظر شما،  به    
بهره وری در حوزه دولتی داشته باشد؟

به نظر من برگزاری جشنواره به قصد معرفی و قدردانی از بهترین عملکردها در زمینه بهره وری خود بخود باعث ارتقاء فرهنگ 
بهره وری می شود. جشنواره درواقع میعادگاهی است که در آن عامالن و مجریان پیشرو معرفی و تقدیر می شوند. البته آنها 
جایزه اصلی شان را در کسب و کار خود که حاصل رشد شاخص های بهره وری شان است، دریافت کرده اند. از سوی دیگر، 
برگزاری جشنواره عامل محرکی برای دیگر شرکت ها و سازمان هاست تا آنها نیز در یک رقابت سالم تالش کنند تا بتوانند در 

سال آینده نماینده بهترین دستاوردها در این زمینه باشند.
از دستاوردهای مهم جشنواره در قسمت سنجش و اندازه گیری )که خود عامل رشد کمی و کیفی است(، محاسبه میانگین 
صنعت در هر بخش است، چرا که فاز اول چرخه مدیریت بهره وری را برای شرکت کنندگان انجام می دهد. بر همین اساس، هر 
بنگاه یا سازمان با مقایسه شاخص های خود، فاصله اش را با میانگین صنعت یا گروه کسب و کار خود دریافته و ضمن تحلیل 

و عارضه یابی نقاط ضعف و قوت را مشخص کرده و به این ترتیب پروژه های بهبود را تعریف و اجرا خواهد کرد.  
 

   به رغم اینكه در این جشنواره شاخص های بهره وری 1000 بنگاه اقتصادی در قالب 31 صنعت مورد ارزیابی قرار 
می گیرند، چه راهكارهایی برای توسعه حضور شرکت ها در جشنواره ملی بهره وری توصیه می کنید؟

باید قبل از هر چیز یک مطالعه مناسب و واکاوی عمیق از روند برگزاری چهار دوره قبلی انجام شود و بر اساس آن نقاط ضعف 
و قوت جشنواره های گذشته آشکار گردد. همچنین باید دیدگاه و نیاز سازمان ها و بنگاه ها نیز دریافت گردد. از طرف دیگر، باید 
با درک مناسب از محیط کسب و کار داخلی و بین المللی در پی برنامه ریزی برای جشنواره در سالهای آتی باشند. همچنین 

رییس هماهنگی و نظارت بر برنامه های توسعه بهره وری  وزارت نفت:

نتایج جشنواره می تواند جهت تصمیم سازی در دولت 
مورد استفاده قرار گیرد
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بازخوردهای مناسب یکی از مهمترین عوامل انگیزشی جهت شرکت در جشنواره است. اگر در هر یک از 31 گروه صنایع بعد 
از اتمام دور دوم جشنواره سمینارهای تجزیه و تحلیل ارائه شود و در این مسیر پیشنهادهای بهبود نیز مطرح گردد، قطعا 

جشنواره در مأموریت و دستیابی به اهداف ترسیم شده موفق خواهد شد.  

 با توجه به انتشار سالنامه آماری بهره وری کشور پس از برگزاری هر دوره از جشنواره ملی بهره وری، به نظر 
شما مهمترین موانع رشد بهره وری در کشور چیست؟

اوال انتشار این سالنامه جای تقدیر و تشکر دارد چرا که واقعا در این خصوص در کشور احساس خالء می شد که امیدوارم با 
راه های مناسب صحت و دقت این سالنامه ارتقاء یافته و مورد تأیید سازمان ملی بهره وری قرار گیرد. همانطور که می دانیم 
موانع رشد بهره وری حاصل تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از سنجش و اندازه گیری صحیح است، لذا در هر بخش از اقتصاد 
موانع خاص خود و به تبع آن راهکارهای مجزا دارد. اما آنچه که بطور کلی در فضای عمومی کسب وکار کشور می تواند اتفاق 

بیافتد در دو عامل اساسی تولید یعنی کار و سرمایه است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
پایین بودن بهره وری سرمایه: بدلیل طوالنی بودن دوره  اتمام طرح ها و وجود طرح های نیمه تمام، فرسودگی ماشین آالت و 
تجهیزات، تخصیص غیر بهینه سرمایه بواسطه عدم توجه کافی به توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح ها در انتخاب طرح های 
فاقد توجیهات فوق، وجود ظرفیت های باالی تولید و عدم استفاده از آنها، عدم همسویی مناسب رویکردهای متولیان منابع 
مالی و سرمایه ای کشور)بانک، موسسات مالی، بیمه و...( با بخش تولید داخلی، تحریم های مغرضانه و ناعادالنه از مهمترین 

عوامل می تواند باشد.
پایین بودن بهره وری نیروی کار: عدم استفاده مناسب از نیروی کار در فرآیند تولید، انعطاف ناپذیری بازار کار، فقدان ارتباط 
الزم بین حقوق و دستمزد با بهره وری، اختالف سطح حقوق و دستمزد با سطح هزینه های عمومی جامعه، در بعضی مواقع 
سطح دانش فنی پایین، عدم انطباق شغل با دانش و مهارت شاغل، کمبود انگیزه در نیروی انسانی جهت انجام کار مفیدتر، 
ابداع، خالقیت و نوآوری، عدم توجه به بازار آینده کسب و کار و تربیت نیروی انسانی مناسب و با کیفیت و مهارت های الزم 

و موردنیاز.  

  با توجه به اینكه 4 دوره جشنواره در کشور توسط بخش خصوصی به عنوان بزرگترین رویداد بهره وری برگزار 
شده است، این موضوع تا چه میزان می تواند نماد بهره وری در کشور باشد؟

و سازمانهای کشور)جامعه  بنگاه ها  میان صاحبان  در  این جشنواره  مقبولیت  و  به مشروعیت  این حرکت  قرار گرفتن  نماد 
ذی نفعان جشنواره( بر می گردد؛ اینکه تاکنون جشنواره تا چه میزان پاسخگوی نیاز آنها بوده و چه دستاوردی را در سطح 
ملی ارائه کرده است که بنگاه ها و سازمانها به این واسطه خود را مکلف به شرکت در جشنواره می کنند تا از این طریق زمینه 

رشد و توسعه کسب وکار خود را فراهم آورند. 

  شما و سازمان متبوع شما چه حمایتی را می توانید از جشنواره ملی بهره وری انجام دهید؟
این جشنواره تاکنون از حمایت های مادی و معنوی صنعت نفت برخوردار بوده و هم اکنون نیز در جهت ارتقاء و بهبود روند 
آن همکاریهای مناسبی با ارکان جایزه داشته ایم، همکاری هایی از قبیل حضور دو عضو در کمیته راهبردی و کمیته علمی و 

حضور بیشترین تعداد داوران و سعی در تقویت آنها.

  چه پیشنهاداتی برای بهبود ارتقای جایگاه این جشنواره در سالهای پیش رو دارید؟
سازمان جشنواره 6 هدف کالن برای خود ترسیم نموده است که عبارتند از: توسعه نظام سنجش و اندازه گیری بهره وری، 
نقش پیش برنده در افزایش بهره وری، تشویق سازمانها و بنگاه ها برای اندازه گیری و تجزیه تحلیل شاخص ها و انجام پروژه های 
ایجاد زیر ساخت های اطالعاتی الزم جهت  المللی،  افزایش توان رقابت پذیری در محیط کسب و کار داخلی و بین  بهبود، 
توسعه فعالیت های بهینه کاوی در ایران و درسطح بین الملل و شناسایی و تجلیل از بهره ورترین شرکت ها و سازمانها. این 
اهداف در صورت تحقق، باالترین تأثیر را در ایجاد فرهنگ و حرکت بهره وری بدنبال خواهد داشت. در این راستا، توجه به 
نکاتی از قبیل تقویت و بکارگیری صحیح گروه داوران جشنواره به طریقی که باعث ایجاد درصد باالیی از اعتماد بین سازمانها 
و بنگاه ها شود، نکته ضروری است. داوران باید نسبت به کسب وکاری که مورد داوری است اطالعات الزم را داشته باشند و 
در فواصل زمانی مناسب- حداقل سالی یک بار- داوران مهم هر صنعت تحت آموزش و باز آموزی قرار گیرند.همچنین داوران 
باید تعامل مناسب با سازمان ملی بهره وری جهت انتشار نتایج در دستگاه های اجرایی و بنگاه های بخش خصوص داشته باشند 
و در صورت تأیید و نظارت عالیه آن سازمان به عنوان متولی امر بهره وری در کشور بر نحوه عمل این جشنواره، نتایج جهت 
تصمیم سازی در دولت مورد استفاده قرار گیرد. برقراری ارتباط مناسب با سازمان آمار و اطالعات در جهت یکپارچگی در نشر 

نتایج جشنواره نیز پیشنهاد دیگری برای ارتقای جایگاه جشنواره بهره وری  است. 
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دکتر بهادر کاظمی دانش آموخته اقتصاد و مدیریت از دانشگاه عالمه طباطبایی، معاون نظارت براجرای استاندارد در سازمان 
ملی استاندارد است. او بهره وری  و استاندارد را دو مقوله مكمل هم می داند که یكی بدون دیگری معنا ندارد و اینكه سازمان 
استاندارد حمایت خاصی از جشنواره ملی بهره وری  انجام نداده نیز شاید به همین دلیل باشد.به اعتقاد وی، همین که از 
استاندارد هم عضو کمیته های داوری و شورای راهبری  این جشنواره هستند یعنی این ارتباط وجود دارد. دراین گفت وگو 
دکتر کاظمی پیشنهاد می کند که جشنواره ملی بهره وری  پژوهشی در مورد هزار شرکتی که بهره وری شان باالست، انجام 
دهد تا بداند وضعیت بهره وری و استاندارد این شرکتها چگونه است و چند درصد آنها از نظر استاندارد و کیفیت صالحیت های 
الزم را دارند. او تصریح می کند که برخی واحدهای تولیدی استاندارد را یک عامل مزاحم، افزاینده هزینه و ... می دانند که باید 
کلی سرمایه گذاری کنند تا استانداردی را بگیرند. در واقع آنها نمی دانند که این استاندارد به نفع خودشان هست یا نه یا فقط 
یک تكلیف قانونی را باید انجام دهند. پس اگر استاندارد با بهره وری ارتباط دارد، باید محاسبه و بررسی شده و گزارش آن 
منتشر شود که مثال هزار شرکت کالنی که برترین ها شده  اند،آیا استاندارد هم بوده اند یا نه؟ معاون نظارت براجرای استاندارد 
در سازمان ملی استاندارد عالوه براین، از دست اندرکاران جشنواره ملی بهره وری  می خواهد تا کرسی های تخصصی در 
باره استاندارد و لزوم توجه به آن برگزار کنند تا صاحبان صنایع و مدیران شرکتها بدانند تا چه اندازه رعایت و بكارگیری 

استانداردها در افزایش بهره وری  تاثیر دارد. مشروح این گفت وگو را بخوانید.

 آقای دکتر، اصوال مقوله کیفیت و استانداردسازی چه نقشی در بهره وری دارد؟
-در حال حاضر یکی از خالء هایی که در جامعه ما وجود دارد و شاید یکی از موانع عدم رشد بهره وری در کشور باشد، این است که وقتی 
می گوییم بهره وری باید افزایش پیدا کند، تولیدکنندگان کاال و خدمات ما خیلی اطالع ندارند که دقیقا چه باید بشود. یعنی نمی دانند چه 
کار باید بکنند که بهره وری افزایش یابد. یک سری فرمول و ... را همه بلدند. اما اینکه واقعا چه عواملی می تواند در افزایش بهره وری موثر 
باشد و چه فاکتورها و مولفه هایی را باید مدنظر قرار دهیم و رودی آنها کار کنیم تا در یک واحد خدماتی و تولیدی بتواند منجر به افزایش 
بهره وری شود، هنوز در جامعه دقیقا تبیین و توجیه نشده است. به عنوان کسی که در استاندارد کار می کند، صراحتا می گویم که در کشور 
ما به این مسائل کمتر پرداخته شده و کمتر آموزش داده شده است. مثال وقتی در مورد بهره وری کارمندان صحبت می کنیم، کارمندان واقعا 

باید بدانند چه کارهایی باید انجام دهند که بهره وری باال برود.
در حوزه استانداردسازی نیز اعتقاد ما این است که هرچه به بحث استاندارد و ارتقای کیفیت توجه بیشتری شود و بنگاه بر این بحث متمرکز 
گردد، خروجی آن حتما با افزایش بهره وری همراه خواهد بود. چه از نظر سیستم کیفیت و چه از نظر سیستم مدیریت، وقتی در بنگاهی 

معاون نظارت براجرای استاندارد در سازمان ملی استاندارد

افزایش کیفیت و استاندارد به افزایش بهره وری می انجامد
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مستندسازی کنید، فرآیندهایتان را تعریف کنید و فرآیند انجام هر کار مشخصی باشد، دیگر به بیراهه رفتن در آنجا حذف می شود. دراین 
صورت فرآیند هر تولیدی مشخص است و آن کار در آن فرآیند انجام می شود و خروجی آن می شود بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه 

و بهره وری انرژی.

 آیا این یک قاعده صددرصدی است؟
-تقریبا می توان گفت صددرصدی است، چون این یک فرمول است. مثال سال گذشته، شعار ما در روز جهانی استاندارد "کاهش ضایعات، 
افزایش کارآیی" با استفاده از استانداردها بود و استاندارد یکی از مولفه های بهره وری است. وقتی می گوییم استانداردها را پیاده کنید، ضایعات 

کاهش پیدا می کند ، وقتی ضایعات کاهش پیدا کند، میزان ستانده شما افزایش می یابد و حاصل این کار می شود افزایش بهره وری.

 اما این کار در درازمدت انجام می شود و شاید بعضی ها بخواهند در کوتاه مدت برای فرار از برخی مسائل تن به این کار 
ندهند.

-نه، این کار در کوتاه مدت نیز امکان پذیر است. مثال االن استانداردها و معیارهای مصرف انرژی تدوین شده. یکی از شاخص های بهره وری 
هم، بهره وری  انرژی است که هم از نظر هزینه تمام شده تاثیر دارد و هم در بحث بهره وری انرژی. اگر یک واحد خدماتی و تولیدی این 
معیار را در واحد تولیدی خود مستقر کند خروجی آن افزایش بهره وری است. این یک حساب ساده است و اصال ارتباط مستقیم با رشد 
بهره وری  دارد. یا در بحث بهره وری سرمایه، اگر شما بتوانید کیفیت کاالی خود را افزایش دهید و خروجی  اش سودآوری بنگاه باشد، 
نهایت می شود افزایش بهره وری سرمایه  استفاده شده در بنگاه. بنابراین از هر طریقی که محاسبه کنید، افزایش کیفیت و استاندارد منجر به 
افزایش بهره وری خواهد شد. لذا اگر در جشنواره ها و همایش هایی که برای بهره وری گذاشته می شود، به برگزارکنندگان پیشنهاد دهید که 
کرسی های تخصصی در مورد نقش استاندارد و کیفیت در ارتقای بهره وری بگذرانند، مسلما می توان بحث های زیادی را در آنجا مطرح کرد 
که واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی ما برای رسیدن به افزایش بهره وری، باید یکی از مولفه های خود را در این حوزه سرمایه گذاری 
کنند و شعار سال گذشته ما و سازمان بین المللی و جهانی استاندارد هم دقیقا همین بود که یکی از راههای رسیدن به کاهش ضایعات و 

افزایش کارآیی، رعایت استاندارد است.

* بعضی جاها استانداردسازی هزینه ها را باال می برد. مثال کاالی بی کیفیتی را تولید می کنید که سود زیادی در بازار دارد. 
تن دادن به استاندارد یعنی پذیرش الزاماتی که به نفع مصرف کننده و سالمت درازمدت جامعه است اما با منافع کوتاه مدت 

فروشنده در تضاد است. این مسئله را چگونه حل می کنید؟ 
-اصوال هیچ بنگاهی نباید منافع زودگذرش را هدف قرار دهد.

 اما جدا از بایدها و نبایدها واقعیت بازار چیست؟ چون گاهی بازار به خاطر اصالت سود، کار خودش را می کند.
-ببینید، در یک اقتصاد سالم و با یک برنامه منسجم، بنگاه هایی را پیشرو و سودآور و تراز اول در نظر می گیریم که در بحث کیفیت و 
استاندارد فوق العاده باال باشند. شما بدانید که هیچ گاه یک واحد تولیدکننده بی کیفیت، پایدار نخواهد شد و مطمئن باشید که استمرار 

تولیدش محدود خواهد بود.

 البته این نگاه در درازمدت غالب است و این برمی گردد به تعریف ما از بهره وری. اگر بهره وری را رسیدن به سود باال در مدت 
زمان کوتاه تعریف کنیم، شاید این حرف درست باشد. اما می توان تعریف بهره وری را طوری اصالح کرد که حداقل آیتم های 

استاندارد و کیفیت در آن لحاظ شود.
-این بستگی دارد به اینکه بهره وری را یک فرآیند می بینید یا نمی بینید. معموال می گویید بهره وری  یک بنگاه در طول چند سال چگونه بوده، 

نمی گویید در فالن سال و فالن ماه چه بهره وری ای داشته. بنابراین بهره وری یک فرآیند است. 

 بعضی وقت ها در یک روند یک ساله می بینند، اما می بینند در این روند خیلی سود کرده و رشد زیادی داشته.اما متوجه 
می شوند کسی که در پنج سال سود کمتری داشته بهتر عمل کرده، چون معلوم نیست کسی که در یک سال سود زیادی 

داشته بتواند آن را نگه دارد یا نه.
-بله، همینطور است. اگر  بخواهید در بازار ماندگار شوید، به شرطی ماندگار خواهید شد که دو اصل را رعایت کنید: قیمت و کیفیت. همیشه 

کاالی ارزان سود باال و ماندگاری در بازار ندارد. انگلیسی ها مثالی دارند که می گوید هیچ ارزانی بی علت نیست.
در یک بازار شاید بتوانید یک یا دو بار کاالی بی کیفیت بفروشید اما نمی توانید آن را استمرار دهید. اما برعکس این حالت همیشه غالب است. 
کاالیی که باکیفیت است بازار مستمر و توسعه بازار دارد. در بحث های جدید گاهی شما خیلی فرمالیته به بهره وری نگاه می کنید و یک سری 

شاخص های کهنه شده و نخ نما را در نظر می گیرید.
اما وقتی بخواهید به تعاریف مدرن تر برسید می گویند، بهره وری یعنی اینکه رشد کنید و بتوانید بازارهای بیشتری داشته باشید و بتوانید 

سودهای درازمدت و بازارهای درازمدت ایجاد کنید. برای رسیدن به این هدف ها حرف 
اول را کیفیت می زند تا قیمت. اگر به بازار نگاه کنید ، خیلی از جنس ها از نظر قیمت قابل مقایسه با کاالهای همتراز خود نیستند، اما به 
دلیل کیفیت باال، اصال قیمت دیگر مدنظر قرار نمی گیرد. یکسری از برندهایی که مطرح می شوند، پایه اصلی شان کیفیت است. یعنی این 
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طور نیست که کسی بگوید من می روم تبلیغ می کنم و برندی را مصرف می کنم اما کیفیت آن را پایین می آورم و برند هم می ماند. برندی 
همیشه پایدار است که کیفیت را رعایت کند.

 همانطور که می دانید،این جشنواره با تعامل با وزارت بازرگانی و آقای نهاوندیان و با بنیان علمی که دست اندرکاران آن 
دارند، بسیار خوب توانسته اند  شرکت ها را به عنوان بخش خصوصی قانع کنند که یک نهاد خصوصی بتواند به این شكل کار 
مطالعاتی انجام دهد و داوری های آنالین در سایت بگذارد که هزار شرکت را بررسی کنند و شرکتها توی بورس بروند.یعنی 
دیگر شخص یا نهادی نمی تواند با پرداخت پول امتیاز بگیرد. حتما شما هم این روند را مثبت می بینید که چنین رفتارهایی در 

حوزه سنجش شاخص های بهره وری در تعامل با مجموعه هایی مثل شما که کار نظارتی می کنند، هرچه بیشتر تشویق شود.
- باید توجه داشته باشید که این جشنواره ها یک تیغ دو دم یا یک شمشیر دولبه هستند. البته اگر با فرآیندهایی مثل جشنواره بهره وری 
که واقعا فرآیندی سالم، آکادمیک و علمی است،برگزار شوند، در این صورت شرکتی نمی تواند با پرداخت پول جایزه بگیرد و اصال اینها چنین 
فرآیندی ندارند. اگراین روند ادامه یابد، فضای رقابت بین بنگاه ها هم درکشور ایجاد می شود تا خودشان را در حوزه های بهره وری محک بزنند 
و مطرح کنند. درمقابل این جشنواره، متاسفانه جشنواره هایی هم در کشور برگزار می شود که هیچ مبنای داوری درست، علمی و منطقی 
ندارد و بیشتر، هدف شان این است که فراخوانی برای پذیرش و صدور گواهی انجام شود. یعنی شما با یک فراخوان در جشنواره ای شرکت 
می کنید و به ازای آن، به شما گواهی داده می شود، بدون هیچ گونه داوری درست، منسجم و علمی. این جشنواره ها هرچه بیشتر توسعه 
پیدا کنند، ضدارزش و ضداثرگذاری مثبت می شوند. هرچه بیشتر بتوانیم سیستم های صحیح را راه اندازی کنیم و بیشتر در مورد موضوعاتی 
مانند بهره وری، کیفیت، استاندارد و ... صحبت کنیم، فرهنگ آن را بیشتر در جامعه ترویج می دهیم. نه تنها در بنگاه ها، که  باید این فرهنگ 
را در خانواده ها نیز مطرح کنیم تا از پولی که دارند با بهره وری بیشتر استفاده کنند. این کار مسلما در رفتارهای افراد تاثیرگذار است و این 

رفتارهاست که افعال احتمالی ما را بروز می دهد.

  چه  پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای جایگاه این جشنواره در سالهای پیش رو دارید؟
- ما، هم با مجموعه اتاق ایران و هم با مجموعه هایی که در حوزه  سیستم های مدیریت و کیفیت کار می کنند، ارتباط تنگاتنگ داریم.اصوال 
فعالیت های استانداردسازی فعالیت های جمعی است و این طور نیست که کارشناسان ما بنشینند در یک اتاق در بسته و استاندارد تدوین 
کنند. این کار حتما با حوزه های تخصصی و اجرایی، دانشگاهی و نخبه که در این موضوعات کار کرده اند، با هم  اندیشی و خردجمعی، انجام 
می شود و خروجی اش می شود استانداردهای شاخص. توصیه سازمان استاندارد این است که هر کاال و خدمتی باید با استاندارد و شاخص 
تعریف شده در جامعه عرضه شود. مطالبه مردم هم دارد به این سمت می رود که به دنبال کاال و خدمات باکیفیت باال باشند. درواقع تولید 
کاال و خدمات با کیفیت یک راه برد- برد هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده است. از این طریق هم تولیدکننده می تواند منافع 

خودرا به حداکثر برساند و هم مصرف کننده می تواند مطلوبیت و نیاز خود را از مصرف کاالی باکیفیت به دست آورد.
در حال حاضر کشور ما ازنظر کمیت و ایجاد ظرفیت تولید رتبه باالیی دارد ، مهم این است که بتوانیم این ظرفیت های ایجاد شده و بالقوه 
را بالفعل کنیم. برای اینکه به این هدف برسیم، مهمترین مسئله کیفیت است. االن خیلی از واحدهای تولیدی ما دارند با 30 یا 40 درصد 

ظرفیت کار و تولید می کنند.

  البته با بحث تحریم ها بیشتر از این هم آسیب دیده  اند.
- بله، اما این موارد موقتی است و نباید روی عوامل موقت خیلی سرمایه گذاری کرد. توی همین شرایط هم واحدهایی که دارند محصول خوب 
تولید می کنند نگران نیستند چون هنوز هم دارند کاالیشان را به خارج می فروشند و هم بازارهای داخلی شان را حفظ می کنند. در شرایط 
تحریم هم کسانی بیشتر آسیب می بینند که از نظر ساختارهای سیستم کیفیتی سطح پایین تری دارند. به اعتقاد ما، ساختارهای سازمانی 

که سیستم های مدیریت را درست اجرا کرده اند، در شرایط رکود نیز بیشتر مقاوم هستند تا بنگاه هایی که سیستم ضعیف تری دارند. 

   و حاال به جزکیفیت، به نظر شما چه عوامل دیگری مانع رشد بهره وری در ایران است؟
- ازعوامل دیگر می توان به بحث آموزش و رفتار تیمی اشاره کرد. بحث تکنولوژی هم هست. بعضی از بنگاه های ما تکنولوژی قدیمی دارند 

که نمی توانند با بهره وری باال کار کنند.
االن انرژی به عنوان حوزه ای با هزینه باال مطرح شده ، اما تا چهار پنج سال پیش معموال هزینه انرژی را خیلی پیش بینی نمی کردند. االن 
هزینه انرژی به عنوان یکی از هزینه های اصلی تولید مدنظر قرار می گیرد. مثال اگر یک واحد تولیدی بتواند سریعتر ساختار خودش را به 
نحوی اصالح کند که هزینه های انرژی اش را پایین بیاورد و به معیارهای مصرف انرژی که ما تدوین کرده ایم برساند، مسلما هزینه تمام 
شده اش پایین می آید. وقتی هزینه تمام شده پایین بیاید، بهره وری از هر واحد انرژی افزایش پیدا می کند. این کار به یک سرمایه گذاری اولیه 

الزم دارد اما مسلما منجر به افزایش بهره وری در آن حوزه و جبران سرمایه گذاری خواهد شد.
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مدیرعامل سازمان بهره وری  انرژی ایران اعالم کرد:

عدم آگاهی و توجیه اقتصادی مدیران،  مهم ترین مانع 
رشد بهره وری در ایران

ایران،  انرژی  مهندس سید حسین سجادی مدیرعامل سازمان بهره وری  
توجیه  و  آگاهی  را عدم  در کشور  انرژی  بهره وری   موانع رشد  مهم ترین 
اقتصادی مدیران تصمیم گیر بنگاه ها می داند که باید طی دوره های آموزشی 
دریابند رشد بهره وری وضعیت اقتصادی آن ها را بهبود خواهد بخشید و 
هزینه ها را کاهش خواهد داد. وی برگزاری ساالنه جشنواره ملی بهره وری  را 
از آن روی در ارتقای فرهنگی و رشد کمی و کیفی بهره وری انرژی تأثیرگذار 
می داند که تعداد زیادی از بنگاه های دولتی و خصوصی درآن شرکت می-
کنند و در چهارچوب شاخص های مختلف باهم مقایسه می شوند. مهندس 
پیشنهاد  جشنواره  سیاست گذاری  شورای  به  وگو  گفت  این  در  سجادی 
می کند امتیازهایی را برای حضور شرکت ها قایل شوند تا درصورت احراز 
رتبه های باال، با هماهنگی  با صدا و سیما و وزارتخانه های مختلف، تسهیالتی 

برای آن ها منظور گردد.

   آقای مهندس، ابتدا بهره وری انرژی و شدت انرژی را تعریف کنید.
بهره وری انرژی از تقسیم ارزش تولیدات به مقدار انرژی مصرفی به-دست می آید )عکس شدت مصرف نهایی انرژی(. برای محاسبه 
بهره وری انرژی در سطح ملی می توان تولید ناخالص داخلی را به مقدار مصرف نهایی انرژی تقسیم کرد. شاخص بهره وری انرژی 

نیز مانند بهره وری نیروی کار و سرمایه، میزان خروجی کاالها و خدمات تولیدی را در مقایسه با ورودی اندازه گیری می کند.
شدت انرژی شاخصی برای تعیین کارآیی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است که از تقسیم 

مصرف نهایی انرژی )و یا عرضه انرژی اولیه( بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود و نشان می دهد که برای تولید مقدار معینی 
از کاالها و خدمات )برحسب واحد پول( چه مقدار انرژی به کار رفته است.

   شدت انرژی یک کشور را چه عواملی تعیین می کند؟
 عوامل بسیاری در تعیین شدت انرژی یک کشور مؤثر است. شدت انرژی می تواند متأثر از سطح استانداردهای زندگی، عوامل آب 

و هوایی یا ساختار اقتصادی و صنعتی یک کشور باشد. کشورهایی که دارای سطح باالتری از استاندارد زندگی هستند 
مصرف بیشتری داشته و در نتیجه این امر بر شدت انرژی آن ها تأثیر می-گذارد.

   وضعیت و جایگاه بهره وری انرژی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
در ایران شاخص های بهره وری  انرژی باتوجه  به آمار برگرفته از ترازنامه انرژی به  شرح زیر است:

با بررسی اطالعات و آمار موجود مشخص شده که دست کم در دهه اخیر شاخص بهره وری انرژی در کشور از تغییرات قابل 
مالحظه ای برخوردار نبوده است. این شاخص در سال 1390 نسبت به سال گذشته با 1/2 درصد افزایش، از 516/9 به 522/9 
هزار ریال به ازای هر بشکه معادل نفت خام رسیده که این امر بیانگر بهبود کارآیی مصرف انرژی در کشور است. به نظر می رسد 

که یکی از دالیل بهبود شاخص بهره وری انرژی در دو سال اخیر، اجرای طرح هدف مندسازی یارانه های انرژی بوده است.
  رتبه ایران در زمینۀ بهره وری انرژی در مقایسه با سایر کشورها چگونه است؟

متوسط بهره وری انرژی جهان در سال 2010 حدود 884 دالر به ازای یک بشکه بوده که بیانگر فاصله معنادار این شاخص در ایران 
با متوسط جهانی است. البته برای ارزیابی دقیق تر بهره وری انرژی در کشورها بهتر است از تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری 
قدرت خرید استفاده کرد. در مورد شدت انرژی در سال 2010 به طور متوسط برای تولید یک میلیون دالر ارزش افزوده حدود 
115/14 تن معادل نفت خام انرژی در سطح جهان مصرف شده، درحالی که این رقم در ایران بیش از 1/6 برابر  مقدار متوسط 

جهانی بوده است. در سال 1390 این مقدار معادل 1/91 بشکه نفت خام به معادل یک میلیون ریال بوده است.

  به نظر شما برگزاری جشنواره ملی بهره وری چه تأثیراتی می تواند بر ارتقای فرهنگی و رشد کمی و کیفی  بهره وری 
انرژی در حوزه دولتی و خصوصی داشته باشد؟

از آنجا که در این جشنواره تعداد زیادی از بنگاه های دولتی و خصوصی شرکت می کنند و در چهارچوب شاخص های مختلف باهم 
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مقایسه می شوند، قطعاً در ارتقای فرهنگی و رشد کمی و کیفی بهره وری انرژی تأثیر خواهد داشت. دست اندرکاران این جشنواره 
همچنین می توانند بر روش های بهبود بهره وری در بنگاه ها و این که روی چه آیتمی باید فعالیت بیشتری انجام شود تمرکز کنند 

تا بهره وری ارتقاء یابد.

  شما و سازمان متبوع شما چه حمایت هایی می توانید از جشنواره ملی بهره وری انجام دهید؟
با شرکت در شورای  و  باشد  از جشنواره داشته  آرم سازمان حمایت معنوی  با درج  ایران می تواند  انرژی  بهره وری   سازمان 

سیاست گذاری آن، به برگزاری هرچه بهتر جشنواره کمک کند.

ارزیابی قرار  اقتصادی در قالب 31 صنعت  مورد  این که در جشنواره شاخص های بهره وری 1000 بنگاه   به رغم 
می گیرند، چه راه کارهایی برای توسعه حضور شرکت ها در جشنواره ملی بهره وری توصیه می نمایید؟

شورای سیاست گذاری جشنواره باید امتیازهایی را برای حضور شرکت ها قایل شود؛ بدین صورت که درصورت احراز  رتبه های باال 
با هماهنگی هایی که با سازمان صدا و سیما و وزارتخانه های مختلف برقرار می کند تسهیالتی را برای آن ها منظور نماید.

 باتوجه  به انتشار ساالنه آمار بهره وری کشور پس از برگزاری هر دوره از جشنواره ملی بهره وری، به نظر شما 
مهم ترین موانع رشد بهره وری انرژی در کشور چیست؟

مهم ترین موانع رشد بهره وری  انرژی در کشور عدم آگاهی و توجیه اقتصادی رشد بهره وری برای بنگاه ها است. در این راستا 
باید مدیران تصمیم گیر بنگاه-ها را طی دوره های آموزشی توجیه نمود که رشد بهره وری وضعیت اقتصادی آن ها را بهبود خواهد 

بخشید و هزینه ها را کاهش خواهد داد.

  همانطور که می دانید، چهار دوره جشنواره به عنوان بزرگ ترین رویداد بهره وری در کشور توسط بخش خصوصی 
برگزار شده، این موضوع تا چه میزان می تواند نماد بهره وری در کشور باشد؟

درواقع این مسئله و تبدیل شدن به نماد بهره وری به تبلیغات و عملکرد جشنواره برمی گردد که بتواند با سیاست گذاری های 
کاربردی و صحیح آن را به عنوان نماد بهره وری در کشور جا بیندازد.

  چه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء جایگاه این جشنواره در سال های پیش رو دارید؟
تبلیغات بیشتر، گرفتن تسهیالت برای رتبه های برتر، حضور پررنگ تر در مصاحبه ها و میزگردهای مختلف و حضور مؤثر در فضای 

مجازی کشور، پیشنهاداتی است که می تواند موردتوجه برنامه ریزان جشنواره قرار گیرد.
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مهندس عباس کاظمي مدیرعامل شرکت بهینه سازي مصرف سوخت، متولد 1333 و داراي مدرك کارشناسي 
مهندسي مكانیک و کارشناسي ارشد مدیریت است. پیش از این، او رئیس تعمیرات پاالیشگاه اصفهان، مدیرعامل 
پاالیشگاه اراك و مدیرعامل پاالیشگاه تهران بوده و از سال 1385 تاکنون مدیریت شرکت بهینه سازي مصرف 
سوخت را برعهده دارد. وی در این گفت وگو میزان بهره وري انرژي در کشور را یک چهارم متوسط جهاني اعالم 
می کند که پس از اجراي مرحله اول قانون هدفمندي یارانه ها تا حدودي کنترل شده ، اما هنوز نسبت به هدف 
گذاري هاي صورت گرفته فاصله بسیار دارد. او تاکید می کند که باید با اقدامات اساسي، روند کاهشي شدت مصرف 
انرژي بطور جدي پیگیري شود. مهندس کاظمی همچنین به برنامه ریزان و دست اندرکاران جشنواره بهره وری  
توصیه می کند تا فرآیند اطالع رساني به مسئوالن و فعاالن اقتصادي را در فواصل برگزاري جشنواره با جدیت 

پیگیري کنند.

 آقای کاظمی، بطورکلی بهره وري انرژي چیست و چگونه اندازه گیري مي شود؟
بهره وري انرژي در سیستمهاي فني بصورت بازده یا راندمان و در سیستم هاي اقتصادي بصورت شدت مصرف انرژي تعریف 
مي شود. راندمان، نسبت کار یا انرژي مفید به انرژي ورودي به سیستم است که بصورت درصد بیان مي شود. در سیستم هاي 
اقتصادي، شدت انرژي عبارت است از میزان مصرف انرژي به ارزش افزوده ایجاد شده )در ابعاد اقتصاد ملي برابر با تولید ناخالص 
داخلي( که معموالً با واحدهایي نظیر تن، معادل نفت خام به ازاي یک میلیون دالر یا تن، معادل نفت خام به ازاي یک میلیون 
ریال بیان مي شود. بدیهي است هرچه این نسبت کوچکتر باشد بیانگر آن است که از منابع انرژي خود به نحو بهتري استفاده 

مي کنیم. به بیان دیگر، روند تبدیل منابع انرژي به افزایش ثروت ملي مطلوب تر است.

 وضعیت و جایگاه بهره وري انرژي در ایران در مقایسه با سایر کشورها چگونه است؟
شاخص شدت مصرف انرژي در کشور معادل 900 تن معادل نفت خام به ازاي یک میلیون دالر است که متأسفانه این رقم بیش 
از 4 برابر میزان متوسط جهاني و ترکیه، 2 برابر چین و 16 برابر ژاپن است. به عبارت دیگر، میزان بهره وري انرژي در کشور ما 
یک چهارم متوسط جهاني است. خوشبختانه روند فزاینده شدت مصرف انرژي در کشور خصوصاً پس از اجراي مرحله اول قانون 

مدیرعامل شرکت بهینه سازي مصرف سوخت:

بهره وري انرژي در ایران یک چهارم متوسط جهاني 
است
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هدفمندي یارانه ها تا حدودي کنترل شده است، لیکن این میزان نسبت به هدف گذاري هاي صورت گرفته فاصله بسیار دارد و 
الزم است با اقدامات اساسي، روند کاهشي شدت مصرف انرژي بطور جدي پیگیري شود.

 آیا براي بهبود بهره وري انرژي در کشور هدف گذاري خاصي صورت گرفته است؟
طبق بند 7 سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف ابالغ شده از طرف رهبر معظم انقالب، شاخص شدت انرژی کشور باید تا پایان 
برنامه پنجم توسعه به حداقل دو سوم میزان کنونی و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه برسد که مسلماً 

تحقق این تکلیف، عزم ملي و همکاري گسترده تمام دستگاه ها و سازمانهاي ذیربط را مي طلبد.

 به نظر شما مهم ترین موانع رشد بهره وري انرژي در کشور چیست؟
دالیل باال بودن شدت مصرف انرژي ریشه در گذشته دارد. هرچند برخي از این عوامل هم اکنون اصالح شده و یا بهبود یافته 
اند، لیکن براي مشاهده اثر آنها در جهت کاهش شدت انرژي نیاز به زمان داریم. عوامل اثرگذار بر شدت مصرف انرژي را مي 
توان در چهار زمینه بررسي کرد که عبارتند از: ساختارها، قوانین و مقررات، قیمت حامل هاي انرژي، فناوري هاي مورد استفاده 

و رفتار مصرف کنندگان انرژي.
مي توان گفت در بین عوامل مذکور، قیمت ارزان حامل هاي انرژي در کشور از دیرباز تا پیش از اجراي قانون هدفمندي یارانه ها، 
مهم ترین عامل پایین بودن بهره وري انرژي در کشور بوده است، چرا که این عامل باعث شده استفاده از فناوري هاي کم مصرف و 
یا اجراي پروژه هاي بهینه سازي مصرف انرژي در بخش هاي مختلف، جذابیت کمتري براي مصرف کنندگان انرژي داشته باشد.

 سازمان متبوع شما چه اقداماتي در جهت ارتقاء بهره وري انرژي انجام داده است؟
به موجب ماده 9 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، شرکت بهینه سازي مصرف سوخت متولي مدیریت تقاضا و اجراي سیاستهاي 
مرتبط با بهینه سازي مصرف سوخت در بخشهاي مختلف مصرف است. همچنین این شرکت از بدو تشکیل تاکنون فعالیت هاي 

زیادي در جهت مدیریت مصرف انرژي در کشور انجام داده که در چند حوزه قابل ذکر است:
الف– تدوین استانداردهاي مصرف انرژي در زمینه محصوالت و فرآیندهاي انرژي بر : به موجب قانون، کارگروهي متشکل از 
وزارتخانه هاي نفت و نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملي استاندارد و وزارتخانه ذیربط وظیفه تصویب معیارها و 
استانداردهاي مصرف انرژي را بر عهده دارند که مسئولیت این کارگروه در خصوص تدوین استانداردهایي با محوریت سوخت به 
عهده وزارت نفت و در صورت محوریت انرژي الکتریکي به عهده وزارت نیرو است. شرکت بهینه سازي مصرف سوخت به نیابت 
از وزارت نفت، مسئولیت کارگروه را در تدوین حدود 30 استاندارد مصرف انرژي در فرآیندهاي صنعتي و 5 استاندارد برچسب 
انرژي در محصوالت انرژي بر را به انجام رسانیده است. همچنین مسئولیت نظارت بر اجراي استانداردهاي یاد شده بر عهده 

سازمان ملي استاندارد مي باشد. 
ب- مشارکت در تدوین پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با بهینه سازي مصرف انرژي : شرکت بهینه سازي مصرف سوخت 
بعنوان یک سازمان تخصصي، اغلب موارد به عنوان بازوي کارشناسي نهادهاي مسئول در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با موضوع 

مدیریت مصرف انرژي در کشور قرار مي گیرد که از آن جمله مي توان به موارد ذیل اشاره کرد:
همکاري با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تدوین پیش نویس سیاست هاي کلي نظام در زمینه اصالح الگوي 
مصرف، همکاري با مجلس شوراي اسالمي در زمینه تدوین پیش نویس قانون 75 ماده اي اصالح الگوي مصرف انرژي و همکاري 

با هیات وزیران در خصوص تدوین پیش نویس آئین نامه هاي اجرایي قانون مذکور.
ج- ایجاد و تقویت زیرساخت ها در قالب حمایت از توسعه کاربرد فناوري هایي که منجر به صرفه جویي در مصرف انرژي مي شوند: 
شرکت بهینه سازي مصرف سوخت از ابتداي تشکیل تا سال 1386، کمک هاي قابل توجهي براي راه اندازي و احداث خطوط 
تولید محصوالت انرژي بر با راندمان باال و همچنین مصالح ساختماني مناسب اختصاص داده است که از آن جمله مي توان به ده ها 
مورد در زمینه تولید پنجره هاي دوجداره، عایق هاي حرارتي، شیرهاي ترموستاتیک، کنترل هوشمند موتورخانه، آبگرمکن هاي 
خورشیدي، آبگرمکن ها و بخاري هاي با راندمان باال و نیز کمک هاي متعدد به آن دسته از واحدهاي صنعتي که براي کاهش 
مصرف انرژي اقدام به اجراي پروژه هاي صرفه جویي انرژي نموده اند، اشاره کرد. مي توان گفت هم اکنون ظرفیت تولید داخل 

جوابگوي نیاز کشور جهت تأمین مصالح و تجهیزات مورد نیاز براي صرفه جویي انرژي و اصالح الگوي مصرف است.  
د- حمایت از پژوهش و تحقیقات کاربردي به منظور توسعه کاربرد فناوري هاي نوین تبدیل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف و 
نیز توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر: پژوهش و توسعه فناوري هاي نوین، یکي از ارکان فعالیت شرکت بهینه سازي مصرف سوخت 
است و این شرکت همواره همکاري تنگاتنگي با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي کشور به منظور انجام تحقیقات کاربردي مورد نیاز 
داشته است.هم اکنون نیز در قالب نظامنامه پژوهش و فناوري صنعت نفت، اجراي پروژه هاي پژوهشي در قالب همکاري توسعه 
دهندگان فناوري و محصول در کنار قطب هاي پژوهشي صورت مي گیرد که اثربخشي این پروژه ها را تضمین مي کند. در کنار 
این موارد، شرکت بهینه سازي مصرف سوخت براي توسعه ظرفیت هاي تحقیقاتي کشور در حوزه بهینه سازي انرژي و انرژي هاي 
تجدیدپذیر، حمایت از پایان نامه هاي دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلي را از ابتدا در دستور کار خود قرار داده و بطور متوسط 

ساالنه بیش از 60 عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد و دکترا را از 40 دانشگاه کشور مورد حمایت قرار داده است.
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ه- آموزش، اطالع رساني و آگاه سازي: توجه جدي به ارتقاي فرهنگ صرفه جویي انرژي در بین مخاطبان و اقشار مختلف جامعه 
و همچنین ارائه آموزش هاي تخصصي به عنوان مکمل اقدامات سخت افزاري همواره مورد توجه جدي شرکت بهینه سازي مصرف 
سوخت بوده است. به عنوان نمونه در کنار اقدامات زیربنایي جهت فراهم آوردن زمینه اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، 
آموزش بیش از 8هزار نفر از مهندسان ناظر شهرداري و فعاالن حوزه ساختمان یکي از اقدامات این شرکت در زمینه ارتقاي سطح 
آگاهي جامعه و متخصصان کشور است. از دیگر اقدامات این حوزه مي توان به چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، بروشور و نیز برپایي 

نمایشگاه هاي تخصصي و پخش تیزرهاي تلویزیوني اشاره کرد. 

 به نظرشما، برگزاري جشنواره ملي بهره وري چه تأثیراتي مي تواند بر ارتقاي فرهنگي و رشد کمي و کیفي بهره 
وري در حوزه دولتي و خصوصي داشته باشد؟

بطور کلي برگزاري جشنواره ملي بهره وري با ارائه آمار روشن و شفاف از شاخص هاي بهره وري در بخشهاي مختلف، به مدیران 
اجرایي کشور و نیز به فعاالن حوزه کسب و کار از بخش خصوصي تا صاحبان صنایع، مي تواند آنها را براي برنامه ریزي به سمت 
بهبود شرایط موجود یاري دهد. در عین حال برگزاري این جشنواره مي تواند به عنوان بستري براي انتقال تجربیات در گروه هاي 

صنعتي، تولیدي و خدماتي مشابه ایفاي نقش کند.

 چه پیشنهاداتي براي بهبود و ارتقاء جایگاه این جشنواره در سالهاي پیش رو دارید؟
متأسفانه در کشور ما به رغم تعدد همایش ها و جشنواره ها، پیگیري مؤثري نسبت به خروجي این رویدادها پس از اتمام آنها نمي 
شود. لذا بجاست دبیرخانه این جشنواره فرآیند اطالع رساني به مسئوالن و فعاالن اقتصادي را در فواصل برگزاري جشنواره با 
جدیت پیگیري نماید. پایش شاخص هاي بهره وري در حوزه هاي کسب و کار در طول زمان و بیان مشکالت، موانع و انحرافات 
نسبت به برنامه ها و انتقال تجربیات موفق در زمینه ارتقاي بهره وري در داخل گروه هاي مشابه در قالب پانل و کارگاه هاي جانبي 

نیز از اقدامات مناسب و مفیدی است که مي تواند مدنظر برنامه ریزان جشنواره قرار گیرد.
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حسن  فروزان فرد دبیر کمیته علمی جشنواره:

دستاورد های چهارمین جشنواره ملی بهره وری 

از بدو خلقت تاکنون، بشر همواره درصدد این بوده است که با توجه به محدودیت های خاص زمان 
و مکان خود، از منابع در دسترس حداکثر استفاده را ببرد و همواره تالش کرده است تا بیشترین 
بهره وری  از منابع حاصل شود. بنابراین می توان گفت بهره وری  عمری به قدمت تاریخ بشر دارد.

با توجه به اهمیت این واژه در جهان، سازمان ملی بهره وری  ایران در سال  1371تاسیس شد تا 
تمامی فعاالن اقتصادی را برای داشتن برنامه ای صحیح و کاربردی رهنمون شود. بااین وجود و 
با توجه به فعالیت این سازمان در زمینه بهره وری ، همچنان شاهد بیگانگی مدیران و سازمان ها 
با این واژه هستیم. از سوی دیگر، با اینکه از سال  1373تاکنون ، روز اول خرداد ماه در تقویم 
کشورمان به عنوان روز ملی بهره وری  نامگذاری شده، اما همچنان تالش و فعالیت در زمینه 
بهره وری  محدود به برگزاری سمینار ها و کنفرانس ها شده است.با توجه به اهمیت بهره وری  در 
پیشرفت اقتصادی کشورها و ضرورت داشتن برنامه توسعه درست و سازنده برای تمامی مدیران، 
جشنواره ملی بهره وری ، با تقدیر از شرکت های برتر در حوزه بهره وری ، اقدام به یادآوری واژه پر معنای بهره وری  برای تمامی فعاالن 
در حوزه های مختلف اقتصادی، نموده است. جشنواره ملی بهره وری  هرسال در دو مرحله برگزار می گردد که در مرحله نخست با 
فراهم کردن فضایی برای مقایسه شرکت ها، امکان رقابت بین تمامی بنگاه های اقتصادی ایجاد می شود. مرحله دوم نیز که اول خرداد 
ماه، همزمان با روز ملی بهره وری ، برگزار می شود، فرصتی است برای ارائه تجربیات موفق شرکت ها در زمینه رشد و ارتقای بهره وری . 
برگزاری این جشنواره در روز ملی بهره وری  می تواند راهنمایی مناسب و مفید و اهرمی ترغیب کننده برای توجه بیشتر فضای اقتصادی 
کشور به مفهوم بهره وری  باشد تا با گشایش  مسیری هموار در پیش روی تمامی مدیران ، به مثابه تلنگری در روح و جان سازمان ها 

عمل نماید تا یادمان نرود که تا چه اندازه نیازمند نگاه عمیق به مقوله بهره وری  در درون سازمان هایمان هستیم. 
واینک مهم ترین دستاوردهای برگزاری چهارمین جشنواره بهره وری  که در راستای اهدف آن حاصل شده، شامل موارد زیر است:

 اندازه گیری بیش از 180 شاخص مالی - اقتصادی بهره وری  برای 1060 بنگاه اقتصادی در سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل 
شاخص های بهره وری  )irpmc.ir( از سال 1382 تاکنون

 اجرای داوری آنالین جشنواره و آشنایی دقیق تر بیش از 3هزار داور از میان کارشناسان، مدیران و متخصصان بخش های مختلف 
اقتصادی  با مفاهیم بهره وری  و توجه به این مفهوم در سطوح مختلف سازمان از طریق فرایند داوری

 ارائه آمارهای اقتصاد خرد با توجه به شاخص های بهره وری  میانگین 31 بخش اقتصادی از سال 83 تا 90 ، در قالب سالنامه آماری 
بهره وری  سه کشور

 ارائه رتبه 400 شرکت برتر ایران در سال 1390 بر اساس میزان ارزش افزوده ایجاد شده در قالب انتشار کتاب R4B400 ، با هدف 
کمک به سازمان های ایرانی برای پیمودن مسیر تعالی و سرآمدی 

 گردآوری 149 پروژه ارتقای بهره وری  از بنگاه های اقتصادی در قالب استاندارد در 24گروه صنعتی و خدماتی کشور با هدف مدیریت 
دانش تجربیات برتر در سطح ملی در سال جاری

 اخذ مجوز انتشار مستندات تجارب برتر از مدیران عامل بنگاه های اقتصادی
 انتشار کتاب الکترونیکی مستندات تجربیات برتر در زمینه ارتقای بهره وری  

 ایجاد فرصت بهینه کاوی در زمینه تجارب برتر ارائه شده برای سایر شرکت ها
 معرفی جشنواره ملی بهره وری  در نشست ساالنه شبکه جهانی بهینه کاوی و اخذ مجوز رسمی برای معرفی برگزیدگان جشنواره به 

دو جایزه بین المللی در حوزه تجربیات برتر و بهینه کاوی به عنوان نمایندگان ایران

جشنواره 
ملي بهره 

و ري

سامانه ملي  
اندازه گيري و  
تحليل شاخص  
 هاي بهره وري  

IRPMC 
آشنايي دقيق  

  2600تر بيش از 
داور با مقوله  

 بهره وري

سالنامه 
آمار بهره 
وري كشور

كتب مرجع  
 رتبه بندي
R4B 400 

موسسه رتبه  
بندي كسب و  

كار ايران

شبكه بهينه 
 كاوي ايران
IRBN 
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فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری  

جشنواره ملی بهره وری 
 و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

طرح نظریه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری درشرایط اقتصادی امروز ایران ،لزوم 
توجه به این رویکرد در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می سازد.  برای کشوری مانند 
ایران که از نظر منابع نفتی و معدنی ثروتمند محسوب می شود، شرایط برای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی می تواند هموارتر از آنچه هست باشد.  با این وجود ابعاد مختلفی که باید در 
اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرند،همچنان ناشناخته مانده اند. از مهم ترین ویژگی هایی 
که می توان برای چنین رویکردی درنظر گرفت، صرفه جویی در هزینه ها، خودکفایی بیشتر 
از طریق استفاده بهتر از منابع و ظرفیت های موجود و تالش برای ایجاد درآمد بیشتر از 
مسیر ارایه محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر است. بنابراین یکی از مهمترین اهداف اقتصادی 
مقاومتی را می توان به طور خالصه افزایش بهره وری در اقتصاد و استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود برشمرد. موضوع رشد اقتصادی از محل رشد بهره وری نیز همواره به عنوان یکی از 
نقاط قابل بهبود در کشور مطرح بوده و رویکرد اقتصاد مقاومتی می تواند موتور محرکی برای توجه ویژه به بهره وری بخش های 

مختلف اقتصادی باشد.
از سوی دیگر، به منظور ایجاد اثربخشی بیشتر در هر رویکردی استفاده از ابزارهای تشویقی عامل محرک مناسبی است.  معرفی 
و تقدیر از اشخاص پیشرو در جهت نیل به این اهداف در کنار اعالم حمایت از سازمان های برتر نیز، سبب ایجاد انگیزه در سایر 

بخش ها جهت توجه بیشتر به موضوع ارتقای بهره وری می گردد.
جشنواره ملی بهره وری به عنوان نهادی تشویقی برای شناسایی شرکت های برتر، در زمینه ارتقای بهره وری در حال فعالیت است 
و می تواند در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفا نماید. این جشنواره با هدف اشاعه فرهنگ توجه به موضوع 
ارتقای بهره وری و قدردانی از بهره ورترین شرکت های ایرانی با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و توسط 

گروه پارسیان هوشمند )www.irpmc.ir( همه ساله برگزار می گردد.
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کیوان منتظری،  مدیر سامانه جشنواره ملی بهره وری 

طراحی جدید سامانه داوری برای پنجمین جشنواره 
ملی بهره وری 

باتوجه به این نکته که اطالعات شریان اصلی جشنواره ملی بهره وری  است و نیز با توجه به 
اینکه تعداد شرکت هایی که اطالعات آنان در پایگاه داده سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل 
شاخص های بهره وری  ذخیره شده در دو دوره گذشته افزایش چشم گیری داشته، لذا لزوم 

بررسی مجدد موتور محاسباتی سامانه یکی از مهم ترین دغدغه های تیم IT بوده است . 
یادآوری می شود که در گذشته اطالعات به صورت ماهانه به پایگاه داده اضافه می شد و لذا 
موتور محاسباتی سامانه در دوره های مشخص اقدام به محاسبه شاخص ها و میانگین های 
پایگاه داده می نمود. اما اکنون بازه زمانی ورود اطالعات با توجه به حجم شرکت ها، به صورت 
از طرفی،  است.  در سیستم شده  تشکیل صف محاسباتی  باعث  که  انجام می شود  روزانه 
محاسبات لحظه ای نیازمند سرورهای قوی تری است که با توجه به تحریم های فعلی امکان 

پذیر نیست.
بنابه این دالیل، تیم IT با بررسی مجدد و طراحی منطق جدید محاسباتی و استفاده از 

آخرین دانش برنامه نویسی روز دنیا اقدام به ایجاد سیستم تحلیلگر هوشمند نسخه 4 با قابلیت های زیر نموده است:
1. محاسبه لحظه ای داده ها با امکان ذخیره شاخص محاسبه شده )این منطق به صورت هوشمند با توجه به معیار های تعریف 
شده در آن تشخیص می دهد که آیا تغییر در اطالعات پایگاه بر روی نتیجه محاسبه تاثیر دارد یا خیر که در صورت مثبت بودن 

محاسبه، آن شاخص خاص یا میانگین آن را از ابتدا انجام می دهد(
2. امکان مقایسه شاخص ها ، داده ها ، میانگین ها و همه اطالعات محاسبه شده درسیستم برای شرکت ها و گروه های موجود در 

سامانه با یکدیگر
3. امکان محاسبه شاخص نسبت به بهترین صنعت )که در بیشتر موارد از کمیته آن صنعت استفاده می شود(

4. امکان تبدیل به سایر ارزها
5. امکان مشاهده چندین شاخص / داده در یک نمودار

6. امکان مقایسه شاخص های همنام برای گروه های مختلف با فرمول متفاوت )مانند محاسبه شاخص ارزش افزوده در بخش 
بانکداری و صنعت و معدن(

7. امکان خرید اطالعات به صورت آنالین 
8. و ده ها مورد دیگر 

نکته حائز اهمیت این است که در این نسخه جدید مانند نسخه های گذشته تمامی حقوق کپی رایت کامال رعایت شده و این 
سیستم می تواند به سایر کشور های جهان بدون مشکل ارائه گردد. 

هم اکنون تیم ITدر حال طراحی مجدد سامانه داوری جهت برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی بهره وری  است و طی آن 
نوآوری های جدیدی را مد نظر دارد. امیدواریم بتوانیم با سیستم جدید کمک شایانی به نگهداری داده های این پایگاه ملی 

بنماییم.
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مهندس احسان جنتی فرد رییس کمیته اجرایی و عضو کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری:

می خواهیم نهضت بهره وری
 در کشور ایجاد کنیم

کارکرد جوایز در همه دنیا ایجاد یک موتور محرک در مقوله ای است که جایزه به آن داده 
می شود. برای مثال کارکرد جشنواره فیلم فجر ایجاد یک جنبش و هیجان در بدنه خانواده 

سینما برای تهیه و ارائه فیلم به جشنواره است.
برگزاری جوایز مرتبط با بهره وری، کیفیت، تعالی سازمانی در کشور ما سابقه 10 ساله دارد 
و جایزه ملی کیفیت و جایزه تعالی سازمانی از سال 1382 همه ساله برگزار می شود. یکی از 
مشکالت این جوایز مشارکت محدود شرکت ها است به طوری که فقط در سطح شرکت های 

بزرگ و برندهای مشهور برگزار می شود.
جشنواره ملی بهره وری با هدف توسعه نهضت بهره وری در سطح وسیعی از بنگاه های اقتصادی 

از سال 1388 با رویکردی متفاوت آغاز به کار کرد.
از 400 شرکت در سال اول جشنواره نشانگرعزم  اندازه گیری شاخص های بهره وری بیش 

جدی برگزارکنندگان جشنواره برای توسعه نهضت بهره وری در کشور بود.
اکنون که به انتهای جشنواره چهارم رسیده ایم، اندازه گیری و مقایسه شاخص های بهره وری بیش از 1000 شرکت ایرانی در 

راستای توسعه نهضت بهره وری در کشور انجام شده است.
برای مثال، استفاده از رویکرد داوری های آنالین گسترده با شرکت هزاران داور متخصص، اساتید دانشگاه و مدیران عامل با همین 
رویکرد انجام گرفته است. بنابراین دو رویکرد توسعه تعداد شرکت هایی که در جشنواره حضور دارند و توسعه داوران، توسط 
دبیرخانه جشنواره به طور مستمر در چهاردوره گذشته پیگیری شده است. در عین حال توسعه همکاری ها با روزنامه وزین 
دنیای اقتصاد جهت انتشار تجارب موفق و عملکرد شرکت ها در شاخص های بهره وری با هدف توسعه نهضت بهره وری در کشور 
و حساس کردن مدیران و مسئوالن نسبت به شاخص های بهره وری نیز در جریان است. انتظار داریم اکنون که پارلمان بخش 
خصوصی و دبیرخانه جشنواره و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان مجموعه های خصوصی در کشور آستین ها را باال زده و در این 
زمینه احساس مسئولیت کرده اند، نهادهای دولتی و عمومی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسالمی، سازمان 
ملی بهره وری و سایر نهادهای مسئول در زمینه بهره وری در کشور نیز نهایت حمایت خود را ازاین حرکت انجام داده و در توسعه 

این نهضت نقش قانونی خویش را ایفا نمایند.
باور دبیرخانه جشنواره به لزوم گزارش دهی شاخص های بهره وری در کشور، مستقل از دولت، باوری جدی است که قابلیت 

شفاف بودن، مطمئن بودن و به روز بودن را فارغ از مالحظات غیرحرفه ای و غیرعلمی مهیا می کند.
امکان دارد در درازمدت میانگین شاخص های بهره وری اعالم شده جشنواره مثال با مرکز ملی آمار یا سازمان  ملی بهره وری یا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت متفاوت باشد که جای هیچگونه نگرانی نیست، به شرط آن که همه کسانی که این شاخص ها را 
محاسبه می کنند، نحوه محاسبه و جامعه آماری خویش را اعالم نمایند، کاری که جشنواره همه ساله در سالنامه آماری بهره وری 
کشور با ارائه فرمول ها و جامعه آماری انجام می دهد. البته رویکرد متفاوت جشنواره در اندازه گیری شاخص های بهره وری بنگاه ها 

و استخراج میانگین از آنها که مبتنی بر اطالعات اقتصاد خرد می باشد، تاکنون در کشور با این گستردگی سابقه نداشته است. 
از سوی دیگر، بهره وری باالتر در بسیاری از بخش های تولیدی و خدماتی جدا از رانت ها، حمایت ها و یا انحصارهای موجود در 
کشور نیست، بدین معنا که برای مثال ارزش افزوده ایجاد شده در خودروسازان کشور حتما بیش از میزان واقعی و قسمتی از آن 
ناشی از حمایت تعرفه ای و انحصار است و یا ارزش افزوده های تولیدشده عظیم در صنعت بانکداری کشور لزوما نشانگر کارآیی 
بانک ها نبوده و قسمتی از آن حتما ناشی از سازوکارهای نامناسب در سیستم بانکداری کشور است. اما وظیفه جشنواره این است 
که فارغ از عوامل محیطی به جز تورم که از شاخص ها خارج می شود، هر سال شاخص های ارزش افزوده و شاخص های بهره وری 

بخش های مختلف را محاسبه نموده و انتشار دهد.
مطمئنیم که صاحب نظران و اندیشمندان این مرز و بوم این اطالعات را بررسی کرده و بسیاری از مشکالت و معایب اقتصاد کشور 
را در این اعداد و رقم ها خواهند یافت. البته سلسله تحلیل ها و مقاالتی نیز با همکاری نشریات و مطبوعات در حال تهیه است که 

از طریق جشنواره، وضعیت و میزان واقعی بودن ارزش افزوده ایجاد شده را تحلیل خواهند کرد. 
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چهارمین 
جشنواره 
ملی 
بهره وری

فصل سوم
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مصاحبه با مدیران 
بنگاه های اقتصادی برتر

مرحله اول چهارمین 
جشنواره ملی بهره وری 
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دکتر فالح مدیرعامل بانک تجارت 

افزایش بهره وری و رقابت پذیری بقای سازمان را 
تضمین می کند

 بانک تجارت در شرایط کنوني از چه رویكردهایي برای تداوم حیات موثر خود 
در اقتصاد کشور بهره می برد؟ 

بانک تجارت به منظور ارتقاء جایگاه خود در صنعت بانکداري همواره سعی نموده است 
از تمام پتانسیل های موجود استفاده کرده و با بهره گیری از فرصت های پیش رو، قدرت 
دو  هر  از  اساس  همین  بر  دهد.  افزایش  رقبا  سایر  با  مقایسه  در  را  خود  رقابت پذیری 
فعالیتي  بسترهاي  توسعه  زمینه  در  سرمایه گذاری  افزایش  و  بهره وري  افزایش  رویکرد 
و ظرفیت سازی برای دستیابی به سودآوري بیشتر بهره برده است. در خصوص افزایش 
و   1388 ماه  اردیبهشت  در  خصوصي  بخش  به  بانک  سهام  واگذاري  از  بعد  بهره وري 
افزایش  موضوع  رقبا،  به  نسبت  سهام  ارزش  ارتقاء  و  سهامداران  منافع  تامین  ضرورت 
خصوص این  در  که  طوري  به  گردید،  برخوردار  ویژه اي  اهمیت  از  عوامل  بهره وري 

استراتژي هایي چون بهبود و توسعه مدیریت سرمایه هاي انساني )با استفاده از روش هایي 
نظام جبران خدمت  اصالح  انساني،  نیروي  توانمندي هاي  ارتقاء  و  آموزش  تقویت  چون 
متناسب با بهره وري فرد و اصالح نظام ارزیابي عملکرد کارکنان(، حرکت به سمت بانکداري شرکتي، خلق و حضور فعال در 
بازارهاي جدید بانکي و شناسایي بازارهاي هدف با توجه به سودآوري آنها، حذف شعب زیان ده و غیرضرور و برون سپاري 
فعالیت هاي پشتیباني و بهبود و توسعه حوزهIT  بانک) با استفاده از روش هایي چون پیاده سازي بانکداری جامع، برنامه ریزي 
جامع فناوري اطالعات بانک( و تالش برای وصول مطالبات مورد توجه قرار گرفت. در خصوص افزایش ظرفیت فعالیتي بانک 
الزم به ذکر است که یکی از محورهای مورد توجه بانک در سال های اخیر افزایش سرمایه بانک به سطوح باالتر و متناسب با 
حجم فعالیت های آتی بانک بوده است. در این ارتباط در سال گذشته سرمایه بانک از رقم  13هزار میلیارد ریال به 17هزار و 
500 میلیارد ریال افزایش یافته که این رقم در سال جاري به بیش از 20هزار میلیارد ریال خواهد رسید که نقش موثري در 

ظرفیت تسهیالت دهي و سرمایه گذاري ها و در نهایت افزایش سودآوري بانک خواهد داشت. 

 جنابعالي به عنوان مدیر عامل بانک، چه فعالیت هایي در زمینه بهره وري براي سازمان خود انجام داده اید؟
از جمله برنامه هایي که در جهت ارتقاء بهره وري در بانک به انجام رسیده یا در حال انجام است، مي توان به طراحي و پیاده سازي 
اصالح ساختار سازماني، بهینه سازي شبکه شعب، اصالح آیین نامه معامالت بانک، پیاده سازي سیستم اعتبارسنجي داخلي در 
 IT سطح بانک، اصالح پورتفوي اعتباري بانک با تاکید بر افزایش بازده و بازگشت زودتر تسهیالت اعطایي ، ارتقاء سیستم هاي
بانک و ایجاد واحد مجزایي به منظور متمرکز کردن امور سرمایه گذاري ها در بانک و سودآورتر نمودن پورتفوي سرمایه گذاري ها 
اشاره داشت. ضمن اینکه در بعد کاهش هزینه ها نیز که به عنوان یک راهکار عملی در زمینه افزایش بهره وری تلقی می شود، 

اقدامات قابل توجهی به انجام رسیده است.

  در سازمان شما از چه رویكردهایي براي بهبود بهره وري استفاده مي شود؟ 
بانک تجارت در این ارتباط از هر دو رویکرد بهبود خروجي ها و کاهش هزینه ها استفاده  مي کند. در خصوص بهبود خروجي ها، 
از جمله اهداف اصلي بانک ارتقاء سهم سپرده اي و حفظ جایگاه برتر در زمینه تعهدات اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه ها و 
نیز ارتقاء سطح بانکداري الکترونیک تعریف شده است که در این مورد همان طور که اشاره شد بیشتر استراتژي هاي بانک در 

جهت تحقق این اهداف بوده است.
در خصوص کاهش هزینه ها، بانک اهتمام ویژه اي به این امر داشته است. ازجمله استراتژي هاي تدوین شده در این زمینه 
با  مرتبط  برنامه هاي  اشاره کرد که  پیچیدگي سازمان  و  تمرکز  بانک در جهت کاهش  به اصالح ساختار سازماني  می توان 
جدیت در حال انجام است. در این ارتباط بهینه سازي شبکه شعب، برون سپاري امور پشتیباني و تدارکات نیز از اولویت هاي 
بانک بوده  و برنامه هاي آن در حال انجام است. برنامه دیگري که در بانک به انجام رسیده و نقش موثري در کاهش هزینه ها 
خواهد داشت، تمرکز بانک بر جذب سپرده هاي ارزان قیمت، مدیریت منابع و مصارف در بانک با هدف جلوگیري از کسري 
حساب نزد بانک مرکزي، بهینه سازي مصرف انرژي در بانک، گام برداشتن در مسیر استقالل شعب و رتبه بندي آنها بر مبناي 

اولویت هایي نظیر سودآوري و ...است.

دكتر فالح 
مدير عامل بانک تجارت 



58

    به نظر شما مقایسه شاخص هاي بهره وري سازمان خود با میانگین صنعت و شاخص هاي رقبا تا چه میزان به 
ایجاد درك بهتر از وضعیت سازمان کمک مي کند؟

بانک تجارت همواره به این موضوع اهتمام داشته است که  در بررسي وضعیت عملکردي و بهره وري سازمان، عالوه بر مقایسه 
اهداف  تعیین  اینکه در  باشد. ضمن  نظر داشته  نیز مد  را  اصلي  رقباي  بانکداري، عملکرد  با متوسط صنعت  وضعیت خود 
ساالنه خود همواره افزایش سهم عملکردی از صنعت بانکداري را مبناي اصلي قرار مي دهد و با توجه به اهداف تدوین شده 
استراتژي ها و برنامه هاي ساالنه دستیابي به آنها را در قالب نظام برنامه ریزي استراتژیک تدوین مي نماید. بنابراین بدیهی است 
که مقایسه شاخص های بهره وری به درک بهتر از وضعیت بانک و در نهایت تنظیم به موقع برنامه های الزم کمک خواهد کرد 

که البته همان طور که گفته شد این موضوع طی سال های گذشته نیز مورد توجه بانک بوده است.

بهبود  نظام مند  روش های  از  استفاده  و  آموزش  به  نیاز  میزان  چه  تا  خود  بهره وری  بهبود  برای  سازمان ها    
بهره وری دارند؟

امروزه با افزایش روز افزون سطح رقابت میان بنگاه های اقتصادی، مسئله بهبود بهره وری به یکی از اصلی ترین دغدغه های 
شرکت های بزرگ تبدیل شده است. بنابراین اتخاذ یک رویکرد مناسب برای افزایش سطح بهره وری و در نتیجه افزایش توان 
رقابت پذیری در عرصه فعالیت های اقتصادی می تواند بقای یک سازمان را تضمین کند. از طرف دیگر اتخاذ یک رویکرد بهینه 
در این زمینه نیازمند آگاهی از روش های مختلف افزایش بهره وری و تجارب به دست آمده در این خصوص است که این امر 
باید با شرایط و نیازهاي معین سازمان از جمله مسئله پذیرش آن توسط کارکنان هماهنگی و سازگاری خوبی داشته باشد. بر 
همین اساس به جرات می توان گفت که آموزش و استفاده از روش های نظام مند بهره وری در کنار شناخت مناسب از سازمان 
می تواند به انتخاب بهینه ترین روش افزایش بهره وری کمک کرده و از هدرروی انرژی و پتانسیل های بالاستفاده سازمان نیز 

جلوگیری نماید. 

  به گمان شما آیا اجرای قوانینی نظیر هدفمندی یارانه ها در مجموع به بهبود بهره وری در کشور کمک کرده 
است؟

تدوین و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اصل و با توجه به نیازی صورت گرفت که در کشور در زمینه ارتقاء بهره وری 
احساس می شد. بنابراین با توجه به هرزروی بسیار زیادی که در زمینه مصرف انرژی در اقتصاد ایران وجود داشت و این امر 
به مصرف بی رویه و بروز زمینه های افزایش قاچاق سوخت انجامیده بود، تالش مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور به این 
امر منتهی شد که قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا درآید و در متن قانون هم موارد خوبی در زمینه نحوه افزایش تدریجی 
قیمت حامل های انرژی و توزیع منابع حاصله پیش بینی شده بود و توفیق هایی که در زمینه کاهش مصرف انرژی در کشور 
به دست آمده است در نوع خود قابل تامل بوده است. در واقع می توان گفت حداقل از بعد مصرف انرژی میزان بهره وری 
منابع انرژی اقتصاد نسبت به روندهای پیشین رو به بهبود بوده است. از طرف دیگر ایجاد فرصت های مناسب برای بخش های 
مختلف اقتصادی در زمینه دسترسی به تکنولوژی های کمتر انرژی بر، بهبود فضای کسب و کار، توسعه شرکت های خدمات 
انرژی در  ارتقاء بهره وری  ایمن می تواند  از طریق توسعه زیرساخت های نوین، سریع و  انرژی و کاهش هزینه حمل و نقل 

اقتصاد را تسریع بخشد.

  اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا چه میزان منجر به بهبود مصرف انواع حامل های انرژی در سازمان شما 
شده است؟

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ضرورت توجه به کاهش مصرف حامل های انرژی در بانک تجارت به عنوان یکی از 
راهبردهای مهم بانک در زمینه حفظ سطح بهره وری و تالش برای ارتقاء آن مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب راهبرد 
این  دنبال شد. در  بیشتری  با شدت  بود  بهره وری  افزایش  به منظور  بانک  اصلی  رویکردهای  از  یکی  کاهش هزینه ها  که 
زمینه افزایش سطح آگاهی مدیران میانی و کارکنان از ضرورت صرفه جویي در مصرف انرژی و جلوگیري از اتالف انرژي از 
نقش بسزایی برخوردار بود. جلساتی که در این زمینه برگزار گردید نیز به بهینه سازی مصرف سوخت از طریق جایگزینی 

سیستم های گازسوز به جای اسپلیت، نصب سیستم های هوشمند، نصب پنجره های دوجداره و ... منجر گردید.

  تاثیر جشنواره ملی بهره وری را در ارتقای بهره وری در سطح کشور و در سطح سازمان خود تا چه میزان 
می دانید؟

یکی از معضالتی که بعضی از بنگاه های اقتصادی بزرگ و بیشتر شرکت های کوچک با آن درگیر هستند میزان اعتقاد مدیران 
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و کارکنان به اهمیت بهره وری و ضرورت بهبود آن به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای حفظ قدرت رقابت پذیری آنان است. 
بنابراین ارتقای جایگاه مفهوم افزایش بهره وری و اهمیت آن نزد مدیران و تالش برای فرهنگ سازی آن در اقتصاد ایران از 
اهمیت بسزایی برخوردار است که برگزاری جشنواره ملی بهره وری تا حد زیادی توانسته است به این مهم دست یابد. اما انتظار 
می رود همزمان با برگزاری جشنواره بتوان کارگاه هایی را تدارک دید تا هدف اصلی برگزاری این جشنواره که همانا تشویق 
بنگاه ها برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری و انجام پروژه های بهبود است نیز برآورده گردد. همچنین در 
کنار افزایش انگیزه برای ارتقای بهره وری در بنگاه های اقتصادی باید ابزارها و تجربه های موفق سازمان ها و بنگاه های خارجی و 
داخلی نیز در حاشیه همایش در دسترس شرکت کنندگان قرار گیرد تا همانا نقش پیشبرنده این جشنواره در افزایش بهره وری 

سازمان ها و شرکت های کشور تثبیت گردد.

  به عنوان یكی از شرکت های بهره وری، توصیه شما به سایر شرکت ها جهت موفقیت در جشنواره ملی بهره وری 
چیست؟

رمز موفقیت هر سازمانی پذیرش تفکر تغییر در رویکردهای قبلی و لزوم اتخاذ رویه های جدید است که متضمن بقا و بالندگی 
سازمان ها و شرکت های مختلف برای سال های متمادی باشد. در این راستا شرکت های داخلی باید با ارزیابی و رصد دائم 
محیط پیرامونی خود و داشتن نیم نگاهی به تحوالت جاری در شرکت های مطرح جهانی از فرصت های افزایش ارزش افزوده 
و در نتیجه بهبود بهره وری و افزایش توان رقابتی خود بهره ببرند. دستیابی به این امر نیازمند استقرار نوعی تفکر سیستمی در 
مدیران و افزایش تطابق پذیری سازمان ها و شرکت ها با تغییر و تحوالت مکرر در محیط پیرامونی و تحلیل عملکرد رقبا خواهد 

بود که شرکت ها باید به آن توجه جدی داشته باشند.
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عباسی ابیانه مدیرعامل گروه صنعتی بارز

بهره وری ما در ارز آوری، اشتغالزایی 
و نوآوری است 

هوشیارانه  پرورش  آگاهانه،  بلندپروازی  و  امیدواری  مدیریت،  نهاد  ثبات 
شرکای  محصول،  در  نوآوری  بازار،  به  توجه  انسانی،  نیروی  آینده نگرانه  و 
استراتژیک، رشد بهنگام بنگاه، موفقیت در جذب سرمایه، توجه به تحقیق و 
توسعه، توجه به مباحث زیست محیطی و.... تنها بخشی از مزیت های رقابتی 
گروه صنعتی بارز است، گروهی که بیش از سی دهه سابقه حضور در صنایع 
صنعتی  گروه  مدیرعامل  ابیانه  عباسی  دارد.  قطعات  تامین  و  خودروسازی 
به  و  برمی شمارد  را  بارز  روزافزون  موفقیت  عوامل  وگو  گفت  این  بارز،در 

اهداف و افق های آینده اشاره می کند.

 جناب عباسی، گروه صنعتی بارز در سال های گذشته توانسته است با رشد 
کمی و کیفی قابل قبولی در صحنه صنعت کشور حضور یابد. در حال حاضر 
براساس آخرین رتبه بندی صد شرکت برتر ایران، گروه صنعتی بارز به عنوان 
اولین شرکت گروه صنعت الستیک و پالستیک حایز رتبه شده است. از نظر شما چه ویژگی هایی کلیدی در 

خلق این مزیت برای شرکت بارز موثر بوده اند؟
به نظر من چند عامل عمده در موفقیت گروه صنعتی بارز، که نام قبلی آن مجتع صنایع الستیک کرمان بود، 
نقش دارند که به اختصار به آنها اشاره می کنم. اولین عامل موفقیت گروه بارز، ثبات در نهاد مدیریت شرکت بوده 
است. بدین معنا که عالوه بر ثبات مدیرعامل، اعضای هیات های مدیره  شرکت نیز به طور معمول در فاصله های 
15-10 سال بدون تغییر مانده اند و مدیران ارشد هم به طور میانگین 15 سال همکاری با شرکت بارز داشته اند. 
همین امر فضایی نسبتا باثبات همراه با صمیمت و همراهی را برای رشد و توسعه شرکت فراهم آورده است. 
می توان گفت عالوه بر نقشی که معموال برای مدیرعامل در نظر گرفته می شود، اگر هیات مدیره در مسیری 
که برای توفیق شرکت ترسیم می شود همراه نباشد، بدون شک مشکالتی ایجاد خواهد شد که خوشبختانه این 
ثبات در نهاد مدیریت، با همکاری خوب هیات مدیره در برنامه های مدیرعامل قرین بوده است. البته اگر این 
شرایط داخلی با فضای مساعد کسب و کار همزمان بود امکان استفاده بهتر از این موفقیت برای شرکت بارز 

وجود  داشت.
نکته دیگری که اهمیت دارد، امیدواری و بلندپروازی نسبی در مدیریت گروه صنعتی بارز است.

نکته کلیدی دیگری که در موفقیت بارز نقش ارزنده ای داشته، نیروی انسانی است. از سال 1365 که در شرکت حضور 
پیدا کردم، برنامه های زیادی برای جذب نیروی انسانی و ایجاد فرهنگ تالش، جدیت در کار و نظم و انضباط، طراحی 
و... انجام شد. می توان گفت در شهری که سابقه چندانی در صنعت نداشت و فرهنگ صنعتی کمتر از دیگر شهرهای 
صنعتی بر آن حاکم بود، باید فرهنگ صنعتی منضبط، متعهد به کار، عالقه مند و ماهر ایجاد می کردیم و از ابتدای 
تاسیس به این هدف توجه داشتیم. فکر می کنم نیروی انسانی پرورش یافته در کرمان و در دفتر مرکزی تهران، نقش 
مهمی در موفقیت شرکت داشته اند. همچنین تبدیل منابع انسانی از نیروهای ناآشنا با صنعت به کسانی که قرار است 
وارد صنعت شوند، سه شیفت کار کنند و راندمان باالیی داشته باشند، کار زمان بر و هزینه بری است؛ اما وقتی نیروی 
انسانی به این شکل پرورش یافت، می تواند در موفقیت های شرکت سهیم باشد. اولین افراد جذب شده حدود 200 نفر 
بودند که در شرکت الستیک سازی دنا که دانش فنی را در اختیار ما قرار داده بود، آموزش های بسیار خوبی دیدند. آنها 
به صورت شبانه روزی در دوره های چهار و شش ماهه کنار هم بودند، با هم دوست شدند و تیم و سرمایه ای برای آینده 
تشکیل دادند. این افراد بعدها نیروهای جدید را آموزش می دادند. در طراحی و اجرای کارخانه نیز از کارشناسان صنعت 
تایر آن زمان استفاده کردیم. من هم به مدت 10 سال در یکی از کارخانه ها کارکرده بودم و تجربه خوبی داشتم. برای 
این افراد هم برنامه آموزشی وسیعی در یک شرکت داخلی و بعدها در خارج از کشور ترتیب داده شد. بنابراین آموزش 
و فرهنگ سازی برای بهره وری، جدیت، تالش و نظم در کارخانه و در شرکت، همواره جزو حوزه های مورد توجه ما بوده 

است و تالش زیادی برای آن انجام داده ایم. 
یکی دیگر از عوامل  موفقیت شرکت توجه به بازار و مشتری است و هنوز هم این رویکرد را دنبال می کنیم. آن زمان 

عباسی ابیانه
 مديرعامل گروه صنعتی بارز
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که قرار بود کارخانه احداث شود، یعنی تقریبا یک سال پیش از مدیریت من در شرکت، یک ترکیب محصول تهیه شده 
بود که در طرح توجیهی بر خودروهای سنگین و کشاورزی تمرکز داشت. آن ترکیب را در جهت تولیدات مورد نیاز بازار 
تغییر دادم و تا همین لحظه هیچ گاه عقب تر از نیاز بازار و خواست مشتری نبوده ایم. اگر غیر از این بود، قطعا شکست 
می خوردیم. در برهه دیگری به محض تغییر خودروهای تولیدی کشور و تغییر تایرها از نسل قدیم )پیکان( به نسل 
جدید )پژو( که رادیال بودند، بالفاصله توانستیم همزمان این نوع تایر را تولید کنیم. حتی در تایرهای سنگین، زمانی 
که خودروهای سنگین استفاده از تایرهای تمام سیمی را شروع کردند، ما همزمان با محصول جدید وارد بازار شدیم. 
بنابراین به روز بودن محصوالت با دستیابی به فناوری های روز سرلوحه فعالیت ها بوده است. در طول عمر کاری بارز، 4 
بار تکنولوژی خریداری شد، مرتبه اول از دنا و سپس از روسیه و یک مرتبه از ایتالیا و در آخرین سری در سال 80 طی 
قرارداد انتقال دانش فنی 10 ساله با شرکت کنتیننتال آلمان، دانش فنی وارد بارز شد که در بروزرسانی محصوالت از 

نظر دانش فنی بسیار کمک کرد. 
همکاری با خودروسازها را نیز باید از عوامل موفقیت شرکت دانست. اگرچه می توانستیم صرفا برای بازار تولید کنیم اما 
به دلیل ویژگی های شرکت های خودروساز، همکاری با آنها را جزو استراتژی های شرکت قرار دادیم. علل اصلی اتخاذ 
این رویکرد، افزایش حجم تولید و الزام به رعایت استانداردهای حاکم بر صنعت خودروسازی و در نتیجه الزام به تقویت 
کیفیت تولیدات بوده است. بنابراین براساس تالشی که برای دستیابی به استانداردهای حاکم بر صنعت خودرو انجام 
دادیم، توانسته ایم از اولین تامین کنندگان تایر پژو 206 و تامین کننده نمونه شرکت رنو پارس باشیم. حتی بعدها در 
تولید تایر سنگین هم توانستیم تایید مرسدس بنز که در ایران مونتاژ می شد را اخذ کنیم. هنوز هم این تالش را ادامه 
می دهیم تا بتوانیم تایید خودروهای به روزتری را بگیریم، زیرا خودروهای قدیمی ممکن است به تدریج از بازار خارج 

شوند. 

 پس شرکت به طور مداوم مسیر رشد را دنبال کرده است؟
بله، از نظر مقیاس هم، شرکت متناسب با نیاز بازار و تجزیه و تحلیلی که نسبت به رشد مصرف داشته، رشد کرده 
است مخصوصا پس از رشد بسیار سریعی که طی 10 سال گذشته در بخش سواری اتفاق افتاد، سعی کردیم که از نظر 
مقیاس، خود را کوچک نگه نداریم. تولیدات بارز از حدود یک میلیون و دویست هزار حلقه تایر سنگین شروع شد، اما 
در حال حاضر در حدود 5 میلیون حلقه تایر در سال تولید می کنیم و برنامه داریم تولیدمان را به حدود 10 میلیون 
حلقه برسانیم. اگر تا سال 95 به تولید 10 میلیون حلقه در سال برسیم، در حدود 35 تا 40 درصد نیاز کشور را جوابگو 
خواهیم بود. پس از اجرای فاز اصلی، دوبار در کرمان طرح توسعه اجرا کرده ایم و در حال حاضر هم پروژه  ای را در 
کردستان برای تولید 5 میلیون حلقه تایر رادیال سواری در دست اجرا داریم. از نظر من همراهی با بازار بدون داشتن 
سهم بازار مناسب امکان پذیر نیست. حضور در بازار، هم به لحاظ سطح کیفی و فناورانه و هم به لحاظ کمی  باید در 

سطحی قابل قبول باشد و برای دستیابی به آن باید نیروی انسانی، فناوری و سرمایه مدنظر قرار بگیرد.
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مدیر عامل بانک انصار

بهره وری و خلق زنجیره ارزش
در بانک انصار 

آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، وجود جشنواره ملی بهره وری  را عامل رقابتی برای 
شناخت محیط پیرامون هر صنعت می داند ومعتقد است، با عضویت در جشنواره و مقایسه 
شرایط سازمان خود با میانگین صنعت و رقبا که از طریق دسترسی به سایت جشنواره امکان 
پذیر است، ضمن بررسی نقاط ضعف و قدرت خود و تهدید و فرصت های پیرامون، می توان 
برنامه ریزی جامعی برای بهبود مستمر انجام داد و از این طریق به بهره وری  مطلوب دست 

یافت.گفت وگوی دنیای اقتصاد با وی را می خوانیم.

 در شرایط کنونی اقتصادی به منظور بقای سازمان خود از چه رویكردی بیشتر 
بهره برده اید ،افزایش بهره وری  ،افزایش سرمایه گذاری یا هر دو؟

بانک انصار به عنوان یک نهاد مالی تالش خود را برای افزایش سرمایه گذاری با در نظر 
گرفتن افزایش بهره وری  بکار گرفته است .بهره وری  تابعی از کارایی و اثربخشی است لذا

سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن این دو مشخصه از مطلوبیت برخوردار نیست.  بانک ها 
با توجه به ساختار مالی که دارند تابع مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی هستند و بالطبع 
بر اساس مقررات مذکور سرمایه گذاری مستقیم توسط بانک ها دارای محدویت است . بانک انصار با سرمایه گذاری هدفمند خود 
و با استفاده حداکثری از امکان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی سودده ، زنجیره ارزش  برای ذینفعان خود فراهم می نماید 

و همچنین به منظور بقای خود به افزایش بهره وری  توجه ویژه ای کرده است.           

انجام  انجام  خود  سازمان  برای  بهره وری   بهبود  زمینه  در  فعالیت هایی  چه  عامل  مدیر  عنوان  به  جنابعالی   
داده اید؟

بانک انصار رویکرد مشتری مداری را سرلوحه ارائه خدمات پولی و مالی خود قرار داده و بطور مستمر بدنبال افزایش سطح رضایت 
ذینفعان، بخصوص مشتریان خود است. 

در این راستا هیات مدیره بانک نسبت به تدوین و تصویب برنامه های راهبردی در قالب »طرح تحول بانک« اقدام نموده است 
تا موجبات توسعه کیفی و کمی سازمان را با الگویی از پیش تعیین شده فراهم آورد. در این طرح شاهد اقداماتی نظیر تشکیل 
معاونت اقتصادی، اداره کل بازاریابی و همچنین راه اندازی بانکداری شرکتی، بانکداری خرد، ویژه و تقویت بخش اعتباری و ارزی 

هستیم.
همچنین در راستای اقدامات مذکور، بانک موفق به اخذ جایزه تعهد به تعالی سازمانی ) EFQ M( و گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت 
 کیفیت ) IS O 9001:2008(،  سیستم رسیدگی به شکایت مشتریان ) IS O  10002:2005(، سیستم مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 )ISO 10015:1999(، استاندارد بین المللی ارزش برند )ISO 10668:2010( و همچنین نشان کیفیت برتر در صنعت 
بانکداری، نشان روابط عمومی برتر در توسعه نام و نشان تجاری و احراز رتبه پنجاه و یکم دربین چهارصد شرکت برتر ایران از 

منظر سازمان مدیریت صنعتی شده است. 

  در سازمان شما از چه رویكردهای خاصی برای بهبود بهره وری  استفاده می شود؟
بهره وری  معیاری برای ارزیابی عملکرد واحدهای بانک و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف کالن بانک با توجه 
به معیارهای موجود است. از این رو با محاسبه شاخص های بهره وری و استفاده بهینه از منابع  و امکانات موجود وآموزش نیروی 
انسانی و اجرای آن در زمینه جذب منابع، اعطای تسهیالت و ارائه خدمات بانکی اعم از ریالی و ارزی وکاهش هزینه های غیر 
ضروری توانسته ایم بهره وری و کارآیی خود را ارتقا بخشیم. امروزه عملکرد سازمان ها را نمي توان فقط براساس معیارهاي مالي 
مورد ارزیابي و قضاوت قرار داد، زیرا پژوهش ها نشان داده است ارزش بازاري شرکت ها و موسسات مالي را عمدتا دارایي هاي 
غیرمالي که به آنها دارایي هاي نامشهود یا سرمایه هاي فکري اطالق مي شود، تعیین مي کند. سرمایه فکري را اغلب تحت عنوان 
دارایي هاي نامشهود توصیف مي کنند که مي  توان به عنوان منبعي براي مزیت رقابتي پایدار به کارگرفت. اجزاي سرمایه فکري 
داراي اثرات متقابلي هستند که ایجاد ارزش مي کنند. افزایش بهره وری  نیز از طریق افزایش سرمایه فکری حاصل می گردد. بانک 

انصار با برنامه ریزی منسجم تالش دارد بخش سرمایه انسانی را بهبود بخشد.
بانک انصار برای ارزیابی شعب خود از مدل تحلیلی - پوششی داده ها بهره می گیرد. در محاسبه بهره وری  به کمک اندیس 
بهره وری  مالم کوئیت از ورودی ها و خروجی های هزینه کارکنان ، نرخ جذب سپرده ،  نرخ سربار سپرده ، مطالبات معوق ،حجم 
منابع و مطالبات جاری ،نرخ عقود اسالمی وسود شعب استفاده می کنیم .بنابر این می توان گفت به کمک این مدل ضمن بهبود 

دكتر آيت اله ابراهیمی
مدير عامل
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خروجی های سازمان کاهش هزینه ها نیز مورد توجه قرار می گیرد.
 به نظر شما مقایسه شاخص های بهره وری  سازمان خود با میانگین صنعت و شاخص های رقبا تا چه میزان به ایجاد درک بهتر 

از وضعیت سازمان کمک می کند؟
با توجه به بازار شدید رقابتی در حوزه بانکداری ، مقایسه شاخص های بهره وری  بانک انصار با میانگین صنعت منجربه شناخت 
بهتر وضعیت موجود خود و رقبا خواهد شد و لذا امکان برنامه ریزی  راهبردی و پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری  را فراهم 

می کند.

  سازمان ها برای بهبود بهره وری  خود تا چه میزان نیاز به آموزش و استفاده از روش های نظام مند بهبود بهره وری  
دارند؟

رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ارزش افزوده در هر یک از بخشهای اقتصادی از طریق دو منبع یکی افزایش نهادها 
)نیروی کار و سرمایه( و دیگری بهبود ساختارها ، تجهیزات ،کیفیت نیروی انسانی و مدیریت حاصل میشود. به جهت رقابت 
فشرده ای که در صنعت برای کسب سهم بیشتر از بازار وجود دارد، بانک های کشور در حال تالش هستند تا ارزش افزوده خود را 
حتی االمکان از طریق بهبود ساختار ها تامین نمایند. به عبارت روشن تر، به جای اینکه تعداد نیروی انسانی خود را افزایش دهند 
تالش می کنند تا با اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت تخصص سطح مهارت شاغالن را افزایش دهند و یا اینکه به جای ایجاد 
ظرفیتهای جدید ظرفیتهای موجود را به آخرین فناوریهای نوین مجهز کنند. با استفاده از این رویکرد موسسات قادر خواهند بود 

محصوالتی متنوع تر و با کیفیت باالتر ارائه و بدین ترتیب توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند.

 تاثیر برگزاری جشنواره ملی بهره وری  در ارتقای بهره وری  در سطح کشور و در سطح سازمان خود را تا چه 
میزان می دانید؟ 

جشنواره ملی بهره وری در راستای تحقق ماموریت خود که همانا انتخاب و معرفی بهترین عملکردها در زمینه بهره وری است و 
به منظور ترویج فرهنگ بهره وری  و لزوم هدف گذاری سازمانها بر اساس بهبود شاخص ها بر آن است تا از طریق برگزاری مسابقه 
بهره وری  توجه تمامی بخش های اقتصادی کشور را به سمت موضوع بهره وری  سوق دهد و از این مسیر اهداف برنامه های توسعه 

کشور را عملیاتی کند. لذا آثاربرگزاری چنین جشنواره هایی مثبت ارزیابی می شود.
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مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع الستیک یزد 

آموزش، روش های نظام مند وکار گروهی پیش نیاز 
افزایش بهره وری  است 

دکتر اسکندر ستوده از مدیران شناخته شده صنعت الستیک کشور است که کار خود را اوایل 
دهه شصت در بخش آمیزه کاری کیان کرد تایر آغاز کرد. وی سپس در کیان تایر و الستیک 
دنا به عنوان عضو هیأت مدیره و در بخش صنایع شیمیایی و سلولزی سازمان صنایع ملی و 
همچنین در معاونت اداره کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنایع مشغول به کار شد و 
بعد ها مدیریت عامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنـایع الستیک را برعهده گرفت و همزمـان 
به کار تدریس و پژوهش در دانشگاه پرداخت. پس از طی یک دوره ده ساله درکانادا، به عنوان 
مدیر اجرایی یک شرکت تولیدی قطعات خودرو در کانادا فعالیت داشت که تجربه های جدیدی 

را برایش به ارمغان آورد.
ستوده پس از بازگشت به ایران، مدیریت عامل شرکت تولیدی خزر پالستیک و مجتمع صنعتی 
آرتاویل تایر را به عهده داشت که توانست با تجربه های جدید خود و بهره برداری از سیستم 
مدیریت تولید ناب، شاخص های تولیدی و بهره وری  این شرکت را ارتقا دهد و سیستم های 
جدید کاری را در این شرکت پایه گذاری کند. وی در حال حاضر به عنوان مدیر عامل شرکت 
مجتمع صنایع الستیک یزد مشغول به فعالیت است. این شرکت ساالنه بیش از  25 هزار تن 
انواع تایر های رادیـال سیمی سـواری و وانتـی و موتورسیکلت و دوچـرخه تولید می کند و تولید تایر های رادیال سواری سری V و 
رادیال سیمی وانتی را نیز در برنامه کاری خود دارد.  دکتر ستوده به فعالیت هایی که برای بهبود بهره وری  در سازمان خود انجام 
داده اشاره می کند و می افزاید:  اجرای سیستم تولید ناب در جهت استفاده بهینه از منابع نیروی انسانی، ماشین آالت و مواد اولیه با 
تکیه بر آموزش نیروی انسانی، توسعه واحد در جهت تولید تایرهای رادیال با تکنولوژی جدید و روز دنیا جهت خودروسازی وانتی و 
سواری با سری V )جهت سرعت تا 240 کیلومتر(، خرید ماشین آالت مدرن و مکانیزه جدید جهت تکمیل خطوط تولید و رفع موانع 
گلوگاهی خط تولید در جهت ارتقاء کیفیت و آموزش کمی تولید، مکانیزه کردن تعمیرات و نگهداری ماشین آالت تولیدی در جهت 
تامین نیازهای مشتری )تحویل به موقع( و همچنین اجرای سیستم آراستگی محیط کار در جهت افزایش کارآیی، بهره وری و ارتقاء 
کیفیت ازمواردی است که در مجتمع صنایع الستیک یزد در حال اجرا و انجام است. مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع الستیک یزد 
سپس به مقایسه شاخص های بهره وری  سازمان خود با میانگین صنعت می پردازد و تصریح می کند: مقایسه شاخص های بهره وری 
در سازمان مشابه و همچنین شاخص های رقبا یا )Bench Marking( موجب می گردد تا مدیریت واحد به نقاط ضعف و قوت 
واحد خود پی برده و با برنامه ریزی الزم در جهت بهبود نقاط ضعف و ارتقاء آن در جهت رسیدن به شاخص های استاندارد و اجرا و 
پیاده سازی سیستم های بهبود بهره وری و آموزش کارکنان در این مسیر گام بردارد. برای رسیدن به این اهداف، روش های نظام مند 

بهبود بهره وری و نیروی کارشناسی متخصص این امر می تواند در بهبود و ارتقاء بهره وری نقش موثری داشته باشد.
وی منابع انسانی را ارزشمندترین سرمایه های یک بنگاه اقتصادی – تولیدی می داند وبا تاکید بر آموزش و استفاده از روش های نظام 
مند بهبود بهره وری  می گوید: آموزش کاربردی و ارتقاء سطح مهارت های فنی و تخصصی نیروی انسانی بنگاه نقش فوق العاده ای 
در ارتقاء بهره وری و ماندگاری بنگاه های اقتصادی دارد. نیروی انسانی موجود در واحد  باید در خصوص نحوه استفاده از روش های 
نظام مند بهبود بهره وری آگاهی کامل داشته و نحوه اجرای این روش ها در واحد تولیدی خود را در جهت بهبود و ارتقاء بهره وری به 
خوبی با آموزش های الزم به انجام برساند. لذا آموزش به عنوان یکی از ارکان مهم ارتقاء و بهره وری باید مورد توجه بنگاه قرار گیرد و 

اینکه آموزش یک سرمایه گذاری است نه یک هزینه مورد توجه بنگاه باشد.
اجرای طرح  متاسفانه  می دارد:  اظهار  و  می پردازد  یارانه ها  موضوع هدفمندی  به  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  دکتر ستوده 
هدفمندی یارانه ها به دلیل عدم حمایت برنامه ریزی شده از صنعت و مشکالت نقدینگی که به جهت افزایش قیمت حامل های انرژی 
و تغییرات نرخ ارز ایجاد کرده، مشکالتی برای  تهیه مواد اولیه جهت تولید با ظرفیت کامل ایجاد کرده است. به اعتقاد وی، اگر اجرای 
این طرح همراه با برنامه مدون و کارشناسی شده و حمایت های از قبل پیش بینی شده از واحدهای تولیدی همراه می بود قطعا با 
موفقیت بیشتری مواجه می شد. وی می افزاید: شکی نیست که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جهت مصرف بهینه انرژی و نیز 
حامل های انرژی موثر بوده و واحدهای تولیدی را در جهت استفاده بهینه از منابع انرژی و برنامه ریزی کالن در جهت رسیدن به 
روش های بهبود و کاهش مصرف، انتخاب ماشین آالت با مصرف انرژی پایین و انجام پروژه های کاهش مصرف انرژی در جهت کاهش 
هزینه انرژی مصرفی کارخانجات هدایت نموده است. شرکت مجتمع صنایع الستیک یزد نیز با تشکیل واحد »مدیریت انرژی« در 

جهت بهبود و کاهش مصرف انرژی اقدامات اساسی را به انجام رسانده است.
به اعتقاد مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع الستیک یزد، برگزاری جشنواره ملی بهره وری و ممیزی واحدهای تولیدی موجب می گردد 
که واحد تولیدی وضعیت خود را در مقایسه با واحدهای مشابه مورد بررسی قرار داده و تالش در جهت افزایش و ارتقاء بهره وری و 

رساندن واحد به شاخص های مربوطه را مورد توجه قرار دهد و در جهت رسیدن به  استانداردهای ملی و جهانی برنامه ریزی نماید.

دكتر اسکندر ستوده
مدير عامل مجتمع صنايع الستیک 

يزد
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مدیرعامل البرز دارو

نیروی انسانی مهم ترین عامل
 بهره وری  است 

شرکت البرز دارو با بیش از 36 سال سابقه ، از شرکت هاي سهامی عام و پذیرفته شده در 
بورس است و از شروع فعالیت خود تا کنون بصورت کامال تخصصی فقط در زمینه تولید 
دارو در خطوط تولیدی قرص، سوسپانسیون، شربت و آمپول فعالیت دارد. به بهانه حضور 
موفق البرز دارو در سه دوره گذشته جشنواره ملي بهره وري و کسب تندیس ملي از این 
جشنواره، با دکتر پیرصالحي که بیش از یک دهه سمت مدیر عاملي این شرکت را به عهده 

دارد به گفتگو نشستیم.

  جناب پیرصالحی، ابتدا از تاریخچه شرکت بگویید.
 شرکت البرز دارو بعنوان یکي از معتبرترین تولیدکنندگان گروه محصوالت قلبي و عروقي در 
سطح کشور، اهداف و انتظارات متعالي خود را در کمک به افزایش سطح سالمت جامعه تعریف 
کرده است. حرکت بر پایه مدل جایزه ملي کیفیت غذا و داروی ایران، همچنین دستیابي به نتایج 
متوازن که منجر به جلب رضایتمندي مشتریان،مصرف کنندگان،کارکنان، تامین کنندگان و 

سهامداران شود، از دیگر مواردي است که البرز دارو خود را ملزم به رعایت آن مي داند.

  جناب پیرصالحی،در شرایط کنوني اقتصادي به منظور بقاي سازمان خود، از چه رویكردهایي بیشتر بهره برده اید؟
شرکت البرز دارو همیشه از دو عامل اساسی یعني  افزایش بهره وري و افزایش سرمایه گذاري استفاده کرده و افزایش بهره وری  
را در اولویت قرار داده است.اما هر شرکت برای پیشرفت و پیشبرد کار به سرمایه گذاری نیازمند است وهر چه شرکت ها دانش 
بنیان تر باشند بهره وری  باالتری خواهند داشت. از طرفی، شرکت های سنتی سرمایه بری بیشتری دارند. در هر صورت با توجه 

به افزایش قیمت های انرژی همه شرکت ها باید به بهره وری  توجه ویژه داشته باشند. 

 شما به عنوان مدیر عامل، چه فعالیت هایی در زمینه بهبود بهره وری  برای سازمان خود انجام داده اید؟
در شرکت البرز دارو همیشه روند مثبتی وجود داشته و دارد. موفقیت فعلی حاصل تالش همه کسانی است که از ابتدای تاسیس این 
شرکت از مدیر عامالن قبلی تا پرسنل، فعالیت داشته اند. ما بر توان مدیران و استعداد یابی و پرورش آن، همچنین کاهش ضایعات و 
ایجاد انگیزه در همه پرسنل تمرکز داشته و داریم. اعتقاد داریم عوامل انسانی بخصوص نیروی متخصص از مهمترین عوامل بهره وری  

در هر شرکت هستند. استفاده از تکنولوژی روز دنیا نیز از دیگر موارد تاثیرگذار در امر بهره وري به شمار مي رود.

  در سازمان شما از چه رویكردهای دیگري برای بهبود بهره وری  استفاده می شود؟
 ما با تمرکز بر بهبود خروجی های سازمان و افزایش ارزش افزوده و سپس با کاهش هزینه های سازمان توانسته ایم بهره وری  را 
در سازمان باال ببریم. تالش بر بهبود محصوالت و تنوع در سبد خروجی از موردی است که همیشه رعایت کرده ایم. ما دریافته 
ایم که در شرایط رقابتی امروز دیگر نمی شود صرفا بر کاهش هزینه ها تاکید کرد بلکه باید به همه عالئم و شاخص های بهره وری  

تکیه کرد و آنها را زیر نظر داشت.

  آیا مقایسه شاخص هاي بهره وري البرز دارو با میانگین شاخص هاي صنعت دارویي کشور و رقبا، شما را به درك 
بهتر از سازمان تان مي رساند؟

در سه دوره گذشته که جشنواره ملی بهره وری  برگزار شد، شرکت البرز دارو جزو شرکت های برتر این صنف در ایران معرفي 
شد و در هر دوره در شش شاخص مالک بهره وری ، در پنج شاخص برتر بودیم و به افتخار دریافت تندیس نائل آمدیم. امسال از 

دریافت تندیس انصراف دادیم تا فضا برای دیگرشرکت ها فراهم شود .
اما گذشته از شاخص های البرز دارو، هنگامي که گزارش شرکت ها بخصوص شرکتهای بورسی اعالم می شود، ما شاخص های آنها 

را بررسی می کنیم و به لحاظ رتبه بندی، سود، فروش و ... در مقایسه با شرکت خود به شناخت هرچه بیشتر می رسیم. 

   اجراي قانون هدفمندي یارانه ها تا چه میزان باعث بهبود مصرف انواع حامل هاي انرژي در سازمان شده است؟
از آنجا که صنعت ما به لحاظ شاخص های انرژی جزو کم مصرف ها است، بیشتر به لحاظ نیروی کار نسبت به دوره قبل برنامه 
ریزي هایي داشتیم و آن را تقویت کردیم و اول شدیم. در این شرایط ما نیروی کار را با خودمان همراه کردیم وعقیده داریم 

موفقیت، حاصل تالش همه نیروها و همدلي است و فروش باال و سهم بازارمان در سال هاي اخیر نشان گر این تالش هاست.

دكتر پیرصالحی
مديرعامل البرز دارو
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دست نوشته ها

 امشب همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره ملی بهره وری توفیق حضور در جمع مدیران برتر 
در رشته های مختلف اقتصادی بر اساس شاخص های بهره وری را داشتم.

پرداختن به موضوع بهره وری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی 
از اهمیتی بسیار باال برخوردار است.

اینگونه مراسم و گردهمایی ها نقش بسیار مهمی در ارتقاء بهره وری و رشد و توسعه  بدیهي است 
اقتصادی کشورمان خواهد داشت. 

برای همه دست اندرکاران و برگزارکنندگان جشنواره توفیق و بهروزی مسئلت دارم.
ولي ا... سیف
 مدیرعامل بانک کارآفرین

  بهره وری به منظور ستاندن حداکثري از آنچه که داریم از صفات الهی است و صاحبان حرف و 
صنایع که در امر خلق و ابداعند شایسته است که به بهترین نحو این صفت الهی را سرلوحه تمام 

فعالیت ها قرار دهند.
برگزار می گردد، جهاد  اسالمی ایران  بازرگانی جمهوری  اتاق  به همت  که  بهره وری  ملی  جشنواره 
مقدسی است که امید داریم با همگانی شدن فرهنگ آن به سمت تحقق یکی از مولفه های اقتصاد 

مقاومتی برویم و انشاا... توفیقات در خور ملی را کسب کنیم.
این بسیج مقدس را به تمامی مدیران خدوم و شایسته کشور به ویژه جامعه شریف داروسازی که 
همواره در خط مقدم استقالل و خودکفائی بوده اند تبریک و تهنیت عرض می کنم و از مدیریت محترم 

اتاق بازرگانی کمال سپاسگذاری را دارم.
دکتر زرگری
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

   امید است تفکر بهره وری در کلیه واحدها و بنگاه های اقتصادی فرهنگ سازی گردد تا با بهبود و 
ارتقاء بازدهی و بهره وری در واحدها و بنگاه های اقتصادی، ارزش افزوده صنعتي و تولیدی در حداکثر 

و قابل مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته گردد. 
یکی از تاثیرگزارترین اقدام ها آموزش منابع انسانی است که اثر قابل توجهی در ارتقاء بهره وری خواهد 
داشت. امید است با یک برنامه ریزی منسجم و اصولی آموزش نیروی انسانی کشور شاهد شکوفایی 
بهره وری  و شاهد رشد اقتصادی کشورعزیزمان باشیم و بتوانیم ارقام را با شاخص های جهانی مقایسه 

کنیم.
دکتر اسكندر ستوده
مدیرعامل مجتمع الستیک یزد تایر
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  شکی نیست امروزه بهره وری یکی از مهمترین عوامل رشد و پیشرفت سریع کشورها است.
در برنامه توسعه کشورمان نیز براین نکته تاکید شده و نزدیک به 1/3 درصد سهم رشد اقتصادی بر 

دوش بهره وری گذاشته شده است. 
از برگزارکنندگان جشنواره ملی بهره وری قدردانی می کنم که با برپایی این همایش و ارزیابی ها بر 
اهمیت بهره وری در بنگاه های کشور تاکید کرده و همفکری و تالش جمعی بنگاه ها برای تامین 

اهداف اقتصادی کشورمان را موجب می شوند.
از همه تالشگران و برگزارکنندگان جشنواره قدردانی می کنم.

عبدالناصر همتی
مدیر عامل بانک سینا

  در زمانی که بهره وری مورد بی مهری قرار گرفته انتخاب چنین موضوعی برای ارزیابی شرکت ها 
قابل تقدیراست.

به نظر می رسد انتخاب شرکت ها به صورت واقعی است و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نشده 
است، زیرا عموم شرکت ها از فرایند انتخاب بی اطالع بوده اند و در حقیقت ارزیابی صورت گرفته 

واقعیت شرکت ها را تا حد زیادی بیان کرده است. 
انشاا.. این فرایند به دفعات تکرار شود.

محمد جواد طال
مدیرعامل شرکت گواه

  امروزه نقش بهره وری در به کمال رساندن داشته ها از یک سو و از سوی دیگر در ایجاد فرصت های 
جدید بر کسی پوشیده نیست.  آنچه که در کنار مفهوم بهره وری قابل ستودن است تالش و پشتکار 
مجموعه ارزشمند مشاورین پارسیان است که تالش بسیاری را برای نهادینه ساختن این مفاهیم در 

میان صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون در طی سال های اخیر به کار گمارده اند.
امید که پیروز و موفق باشید

مهدیان
مدیر بازرگانی شرکت معدنی وصنعتی گل گهر

  از حرکت هوشمندانه جمعی دلسوز در کشور در پرداختن به مقوله بهره وری صمیمانه متشکرم 
حمید مهتدی
مدیر عامل ژنراتور مپنا )پارس(
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  گروه آشامیدنی ها

بخش اصلی

 زمزم اصفهان

زمزم رشت - برتر مرحله اول

 نوش مازندران

بخش جانبی

 بهنوش ايران

 زمزم اصفهان

زمزم تهران  - برتر مرحله اول

 نوش مازندران

بخش ويژه

زمزم رشت  - برتر مرحله اول

 نوش مازندران

  گروه انبوه سازي، امالك و مستغالت

بخش اصلی

 آ س پ

 بین المللي توسعه ساختمان

 توسعه صنعت ساختمان غديرخوزستان

 سامان گستر اصفهان

 سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر

 سرمايه گذاري شاهد

 سرمايه گذاری مسکن شمال شرق

 عمران و توسعه فارس

نوسازي و ساختمان تهران  - برتر مرحله اول

بخش جانبی

 پارس مسکن خزر

 توسعه صنعت ساختمان غديرخوزستان

 سرمايه گذاري ساختمان نوين

 سرمايه گذاری مسکن تهران

 سرمايه گذاری مسکن شمال شرق - برتر مرحله اول

 شهرسازی و خانه سازی باغ میشه

 عمران و توسعه شاهد

 عمران و توسعه فارس

 نوسازي و ساختمان تهران

 گروه بانک ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي مالي

بخش اصلی

 بانک اقتصاد نوين

 بانک پارسیان

 بانک كارآفرين

 بانک انصار

 بانک پاسارگاد

بانک تجارت ايران  - برتر مرحله اول

 بانک صادرات ايران

بخش جانبی

 بانک اقتصاد نوين

 بانک كارآفرين

 بانک انصار

 بانک پاسارگاد

 بانک تجارت ايران

بانک سینا  - برتر مرحله اول

 بانک صادرات ايران

 بانک ملت

 گروه بیمه

بخش اصلی

 بیمه پاسارگاد

 بیمه آسیا

بیمه پارسیان  - برتر مرحله اول

 بیمه دانا

 بیمه دی

 بیمه نوين

بخش جانبی

 بیمه پاسارگاد

 بیمه پارسیان

بیمه دی  - برتر مرحله اول

 بیمه نوين

  گروه پالستیک

بخش اصلی

تولیدي گاز لوله  - برتر مرحله اول

 تولیدي و صنعتي درخشان تهران

 جوی گستر نفت

 صنايع الستیک سهند

بخش جانبی

 تولیدي پالستیک شاهین

تولیدي گاز لوله  - برتر مرحله اول

 تولیدي و صنعتي درخشان تهران

 جوی گستر نفت

 صنايع الستیک سهند

بخش ويژه

تولیدي گاز لوله  - برتر مرحله اول

 صنايع الستیک سهند

  گروه تاير سازی

بخش اصلی

 ايران ياسا

 كوير تاير

 الستیک بارز

 الستیک پارس

مجتمع صنايع الستیک يزد  - برتر مرحله اول

بخش جانبی

 تولیدي ايران تاير

 كوير تاير

 الستیک بارز

 الستیک پارس

 مجتمع صنايع الستیک يزد - برتر مرحله اول

بخش ويژه

 ايران ياسا

تولیدي ايران تاير  - برتر مرحله اول

 مجتمع صنايع الستیک يزد

  گروه تولیدات پتروشیمي

بخش اصلی

 پتروشیمي اراك-پتروشیمی شازند

 پتروشیمي اصفهان

 پتروشیمی امیركبیر

 پتروشیمی پرديس

 پتروشیمی جم

 پتروشیمی خارك

پتروشیمی زاگرس  - برتر مرحله اول

 پتروشیمی فن آوران

 پتروشیمی مارون

 پتروشیمی مبین

بخش جانبی

 پتروشیمي اصفهان

 پتروشیمی امیركبیر

 پتروشیمی پرديس

 پتروشیمی جم

 پتروشیمی خارك

 پتروشیمی خراسان

 پتروشیمی زاگرس

 پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی مارون  - برتر مرحله اول

 پتروشیمی مبین

بخش ويژه

 پتروشیمي اراك-پتروشیمی شازند

 پتروشیمی امیركبیر

 پتروشیمی پرديس

 پتروشیمی خارك

 پتروشیمی زاگرس - برتر مرحله اول

  گروه خدمات فنی-مهندسی خودرو

بخش اصلی

 بازرسی فنی و كنترل خوردگی تکین كو

 گواه

مزدا يدك  - برتر مرحله اول

 مهندسی و مشاور سازه گستر سايپا

بخش جانبی

 امداد خودرو سايپا

 بازرسی فنی و كنترل خوردگی تکین كو

مزدا يدك  - برتر مرحله اول

 مهندسی و مشاور سازه گستر سايپا

  گروه خدمات فنی و مهندسی

اسامی نامزدها  و برگزیدگان 
مرحله اول 

چهارمین  جشنواره ملي 
بهره وري

اسامی 314 نامزد انتخاب شده در هر یک از گروه های اقتصادی مختلف به شرح ذیل می باشد:
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بخش اصلی

 جنرال مکانیک

 خدمات مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

 فراب

 مهندسان مشاور سازه

 مهندسي و نصب فیرمکو پارس

موننکو ايران  - برتر مرحله اول

بخش جانبی

 ايريتک

 جنرال مکانیک

 خدمات مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

 راهبران فوالد اصفهان

فراب  - برتر مرحله اول

 مهندسان مشاور سازه

 مهندسي وتحقیقاتي فلزات غیرآهنی

 موننکو ايران

  گروه خودروسازی

بخش اصلی

 ايران خودرو

 بهمن ديزل

 زامیاد

 سايپا

 سايپاديزل

 سايپا كاشان

گروه بهمن  - برتر مرحله اول

بخش جانبی

 ايران خودرو

 بهمن ديزل

 پارس خودرو

 زامیاد

 سايپا

سايپا كاشان  - برتر مرحله اول

 گروه بهمن

بخش ويژه

 ايران خودرو

 بهمن ديزل

 سايپاديزل

گروه بهمن  - برتر مرحله اول

  گروه ساخت قطعات خودرو

بخش اصلی

 اگزوز خودرو خراسان - برتر مرحله اول

 الکتريک خودرو شرق

 ايران دوچرخ

 تولید محورخودرو

 چرخشگر

 رادياتور ايران

 سازه پويش

 صنعتي نیرو محركه

 كاربراتور ايران

 كارخانجات كمک فنر ايندامین سايپا

 ماشین سازی فراگیر سپنتا

بخش جانبی

 اگزوز خودرو خراسان

 ايران دوچرخ

 پالسکو كار سايپا

 تولید محورخودرو

 چرخشگر

 رادياتور ايران

 رينگ سازي مشهد

 سازه پويش

 سايپا پرس

صنعتي نیرو محركه  - برتر مرحله اول

 كاربراتور ايران

 كارخانجات كمک فنر ايندامین سايپا

 ماشین سازی فراگیر سپنتا

 محورسازان ايران خودرو

 مهركام پارس

 مهندسي نصیر ماشین

بخش ويژه

 اگزوز خودرو خراسان

 الکتريک خودرو شرق

 ايران دوچرخ

رادياتور ايران  - برتر مرحله اول

 سازه پويش

 سايپا پرس

 صنعتي نیرو محركه

 فنر سازی زر گلپايگان

 كابل خودرو سبزوار

  گروه سرمايه گذاري ها

بخش اصلی

 سرمايه گذاري بهمن

 سرمايه گذاري پارس توشه

 سرمايه گذاري سايپا

 سرمايه گذاري سپه

 سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري

 سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران

 سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

 سرمايه گذاري ملي ايران

 سرمايه گذاری اقتصاد نوين

سرمايه گذاری پارس آريان  - برتر مرحله اول

 سرمايه گذاری دارويی تامین

 مديريت سرمايه گذاري امید

بخش جانبی

 سرمايه گذاري توسعه ملي

سرمايه گذاري سايپا  - برتر مرحله اول

 سرمايه گذاري سپه

 سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري

 سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

 سرمايه گذاري ملي ايران

 سرمايه گذاری پارس آريان

 سرمايه گذاری دارويی تامین

 سرمايه گذاری سروش ياران

 مديريت سرمايه گذاري امید

 نیرو سرمايه

  گروه سیمان، آهک و گچ

بخش اصلی

 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

 سیمان ارومیه

 سیمان اصفهان

 سیمان بجنورد

سیمان بهبهان  - برتر مرحله اول

 سیمان تهران

 سیمان داراب

 سیمان دورود

 سیمان شاهرود

 سیمان شمال

 سیمان صوفیان

 سیمان غرب

 سیمان قاين

 سیمان كارون

 سیمان كرمان

 سیمان مازندران

 سیمان هرمزگان

 سیمان فارس نو

 سیمان الرستان

 سیمان ممتازان كرمان

بخش جانبی

 سیمان ارومیه

 سیمان اصفهان

 سیمان بهبهان

 سیمان تهران

 سیمان داراب

 سیمان دورود

 سیمان سفیدني ريز

 سیمان شاهرود

سیمان شمال  - برتر مرحله اول

 سیمان فارس

 سیمان قاين

 سیمان كرمان

 سیمان مازندران

 سیمان هرمزگان

 سیمان خوزستان

 سیمان فارس نو

 سیمان ممتازان كرمان

 گچ ماشیني فارس

بخش ويژه

 سیمان غرب

 سیمان كرمان

سیمان هرمزگان  - برتر مرحله اول

 گچ ماشیني فارس

  گروه صنايع غذايی

بخش اصلی

 دشت مرغاب

 سالمین

 شهد ايران

 صنعتي پارس مینو

 كشت و صنعت اشراق

گروه تولیدي مهرام  - برتر مرحله اول

 گلوكوزان

بخش جانبی

 صنعتي پارس مینو

 صنعتي مینو خرم دره

 كشت و صنعت پیاذر

 كشت و صنعت اشراق

 گروه تولیدي مهرام

گلوكوزان  - برتر مرحله اول

بخش ويژه

 دشت مرغاب

 گروه تولیدي مهرام

  گروه فرآورده هاي نفتي كک و سوخت هسته اي

بخش اصلی

 پااليش نفت اصفهان

 پااليشگاه نفت تبريز

 حفاری شمال

نفت ايرانول  - برتر مرحله اول

 نفت بهران

بخش جانبی

پااليش نفت اصفهان  - برتر مرحله اول

 پااليشگاه نفت تبريز

 پااليش نفت تهران
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 نفت ايرانول

 نفت بهران

بخش ويژه

 حفاری شمال

 نفت ايرانول

 نفت پارس

  گروه فلزات اساسي

بخش اصلی

 ايران ذوب

 پارس مولیبدن

 ذوب روی اصفهان

 صنايع خالص سازان روی زنجان

 صنعتی و سرمايه گذاری سپنتا

كالسیمین  - برتر مرحله اول

 ملی صنايع مس ايران

بخش جانبی

 پارس مولیبدن

 ذوب روی اصفهان

 صنايع خالص سازان روی زنجان

صنعتی و سرمايه گذاری سپنتا  - برتر مرحله اول

 كالسیمین

 ملی صنايع مس ايران

بخش ويژه

 صنايع مس شهید باهنر

 كالسیمین

 ملی صنايع مس ايران

  گروه فوالد

بخش اصلی

 ساخته های فلزی اصفهان

 صنايع فرو آلیاژ ايران

 فوالد آلیاژی ايران

 فوالد خوزستان

 فوالد مباركه اصفهان

 گروه صنعتي سپاهان

لوله و پروفیل سپنتا تهران  - برتر مرحله اول

بخش جانبی

 ساخته های فلزی اصفهان

 صنايع فرو آلیاژ ايران - برتر مرحله اول

 فوالد آلیاژی ايران

 فوالد خوزستان

 لوله و پروفیل سپنتا تهران

 لوله و ماشین سازي ايران

 مجتمع فوالد خراسان

بخش ويژه

 صنايع فرو آلیاژ ايران

 گروه صنعتي سپاهان

 لوله و پروفیل سپنتا تهران

 لوله و ماشین سازي ايران

  گروه قند و شکر

بخش اصلی

 صنعتی كشاورزی شیرين خراسان

 قند اصفهان

 قند شیروان قوچان وبجنورد

 قند لرستان

 قند مرودشت

قند نقش جهان  - برتر مرحله اول

 كارخانجات قند قزوين

بخش جانبی

 شکر شاهرود

 فراورده هاي غذايي و قند تربت جام

 قند اصفهان

 قند شیروان قوچان وبجنورد

 قند لرستان

 قند مرودشت

قند نقش جهان  - برتر مرحله اول

 قند نیشابور

 كارخانجات قند قزوين

بخش ويژه

 صنعتی كشاورزی شیرين خراسان

 فرآورد ه هاي غذايي و قند پیرانشهر

قند لرستان  - برتر مرحله اول

 قند مرودشت

 قند نقش جهان

  گروه كاشي و سرامیک

بخش اصلی

 پارس سرام

 تولیدی گرانیت بهسرام

 صنايع كاشی و سرامیک الوند

 كارخانجات كاشی و سرامیک حافظ

 كارخانه چینی ايران

 كاشی بیستون

 كاشی پارس

 كاشی نیلو

 كاشی و سرامیک سعدی

كاشی و سرامیک سینا  - برتر مرحله اول

 گلسار فارس

بخش جانبی

 صنايع كاشی و سرامیک الوند

كارخانجات كاشی و سرامیک حافظ  - برتر مرحله اول

 كارخانه چینی ايران

 كاشی پارس

 كاشی و سرامیک سعدی

 كاشی و سرامیک سینا

 گلسار فارس

بخش ويژه

 پارس سرام

 كاشی و سرامیک سینا

 گلسار فارس

  گروه كاني های غیر فلزي

بخش اصلی

 پشم شیشه ايران

 تولیدی و صنعتی آبگینه

خاك چیني ايران  - برتر مرحله اول

 سايپا شیشه

 سرامیک هاي صنعتي اردكان

 شیشه قزوين

 شیشه همدان

 فرآورده هاي نسوز پارس

 فراورده های نسوز ايران

 كارخانجات تولیدي شیشه دارويي رازي

 كارخانه فارسیت درود

 ورزيران

بخش جانبی

 پشم شیشه ايران

 خاك چیني ايران

 سرامیک هاي صنعتي اردكان

 شیشه قزوين

 شیشه همدان

 فرآورده هاي نسوز پارس

فراورده های نسوز ايران  - برتر مرحله اول

 ورزيران

بخش ويژه

 فرآورده هاي نسوزآذر

 ورزيران

  گروه لوازم خانگي

بخش اصلی

پارس خزر  - برتر مرحله اول

 صنايع سرما آفرين

 كارخانجات آبسال

 گروه صنعتي بوتان

بخش جانبی

 ارج

پارس خزر  - برتر مرحله اول

 صنايع سرما آفرين

 كارخانجات آبسال

 گروه صنعتي بوتان

بخش ويژه

 پارس خزر

 صنايع سرما آفرين

كارخانجات آبسال  - برتر مرحله اول

  گروه ماشین آالت و تجهیزات

بخش اصلی

 تراكتور سازي ايران

تراكتور سازی كردستان  - برتر مرحله اول

 تولیدي پمپ پارس

 رهشاد سپاهان

 ساخت تجهیزات سپاهان

 طراحي مهندسي وساخت تجهیزات وابزارآالت سايپا

 فوالدريزي قائم سپهر سپاهان

 ماشین سازي نیرو محركه

 مهندسي و ساختمان ماشین سازي اراك

 مهندسی و ساخت بويلر مپنا

بخش جانبی

 تراكتور سازي ايران

 تراكتور سازی كردستان

رهشاد سپاهان  - برتر مرحله اول

 ساخت تجهیزات سپاهان

 فوالدريزي قائم سپهر سپاهان

 مهندسي و ساختمان ماشین سازي اراك

 مهندسی و ساخت بويلر مپنا

بخش ويژه

 تراكتور سازی كردستان

 رهشاد سپاهان

 ساخت تجهیزات سپاهان

 مهندسي و ساختمان ماشین سازي اراك

  گروه ماشین آالت و دستگاههاي برقي

بخش اصلی

ايران ترانسفو  - برتر مرحله اول

 پارس سوئیچ

 صنايع جوشکاب يزد

 كابلهاي مخابراتي شهید قندي

 المپ پارس شهاب

 مهندسی و ساخت توربین مپنا توكا

 موتوژن

بخش جانبی

 ايران ترانسفو

 پارس سوئیچ

 المپ پارس شهاب

 مهندسی و ساخت توربین مپنا توكا

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا - پارس  - برتر مرحله اول
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 موتوژن

بخش ويژه

 ايران ترانسفوی ری

 مهندسی و ساخت توربین مپنا توكا

  گروه محصوالت شیمیايي

بخش اصلی

 پاكسان

 تولید سموم علف كش

سرمايه گذاري صنايع شیمیايي ايران  - برتر مرحله اول

 شیمي بافت

 شیمیايي پارس پامچال

 صنايع شیمیايي سینا

 كف

 گلتاش

 لعابیران

 مرواريد هامون

 معدني امالح ايران

 ملي شیمي كشاورز

 نیرو كلر

 هنکل پاكوش

بخش جانبی

 تولي پرس

 دوده صنعتي پارس

سرمايه گذاري صنايع شیمیايي ايران  - برتر مرحله اول

 شیمي بافت

 شیمیايي پارس پامچال

 صنايع شیمیايي رنگین

 صنايع شیمیايي سینا

 صنايع شیمیايي فارس

 صنايع بهداشتی ساينا

 صنايع رنگ و رزين طیف سايپا

 لعابیران

 معدني امالح ايران

 نیرو كلر

بخش ويژه

 بین المللي محصوالت پارس - برتر مرحله اول

 پاكسان

 شیمیايي پارس پامچال

 صنايع بهداشتی ساينا

  گروه محصوالت فلزي

بخش اصلی

 پودر جوش ايران

 صنايع آذرآب

 صنعتی آما - برتر مرحله اول

 صنعتی جام دارو

 المیران - تیغ ايران

بخش جانبی

 پودر جوش ايران

 صنايع آذرآب

 صنايع بسته بندی ايران

 صنعتی آما

صنعتی جام دارو  - برتر مرحله اول

بخش ويژه

 پودر جوش ايران

 صنايع آذرآب

المیران - تیغ ايران  - برتر مرحله اول

  گروه محصوالت كاغذي

بخش اصلی

صنايع كاغذ سازي كاوه  - برتر مرحله اول

 كارتن البرز

 كارتن ايران

 محصوالت كاغذی لطیف

بخش جانبی

 صنايع كاغذ سازي كاوه

كارتن ايران  - برتر مرحله اول

 كارتن مشهد

 محصوالت كاغذی لطیف

بخش ويژه

 كارتن البرز

 كارتن ايران

  گروه محصوالت لبني

بخش اصلی

شیر پاستوريزه پگاه اصفهان  - برتر مرحله اول

 شیر پاستوريزه پگاه خراسان

 شیر پگاه آذربايجان غربي

 لبنیات پاستوريزه پاك

 لبنیات كالبر

بخش جانبی

شیر پاستوريزه پگاه اصفهان  - برتر مرحله اول

 شیر پاستوريزه پگاه خراسان

 شیر پگاه آذربايجان غربي

 لبنیات پاستوريزه پاك

بخش ويژه

 شیر پاستوريزه پگاه اصفهان

 شیر پگاه آذربايجان غربي

  گروه معادن

بخش اصلی

باما  - برتر مرحله اول

 تامین ماسه ريخته گري

 توسعه معادن روي ايران

 زغال سنگ نگین طبس

 سنگ آهن گل گهر

 شن سازان هراز

 صنعت روی زنگان

 فرو سیلیس ايران

 معدن كاران انگوران

بخش جانبی

 باما

 توسعه معادن روي ايران

 زغال سنگ نگین طبس

سنگ آهن گل گهر  - برتر مرحله اول

 شن سازان هراز

 صنعت روی زنگان

 فراوري مواد معدني ايران

 معدني و صنعتي چادرملو

بخش ويژه

 توسعه معادن روي ايران

 زرين معدن آسیا

معدني دماوند  - برتر مرحله اول

  گروه منسوجات و فرش بافی

بخش اصلی

 ايران مرينوس

 پشمبافي توس

صنايع نساجی همدانیان  - برتر مرحله اول

 نساجي بروجرد

بخش جانبی

 ايران مرينوس

 پلي اكريل ايران

صنايع نساجی همدانیان  - برتر مرحله اول

 نساجي بروجرد

بخش ويژه

پشمبافي توس  - برتر مرحله اول

 مخمل و ابريشم كاشان

  گروه مواد و محصوالت دارويي

بخش اصلی

 البرز دارو

 پارس دارو

 تولید مواد اولیه دارو پخش

 داروسازي ابوريحان

داروسازي اسوه  - برتر مرحله اول

 داروسازي اكسیر

 داروسازي حکیم

 داروسازي زهراوي

 داروسازي فارابي

 داروسازي كوثر

 داروسازی تولید دارو - سهامی خاص

 داروسازی شهید قاضی تبريز

 داملران

 سینا دارو

 شیمي دارويي داروپخش

 البراتورهای دارويی رازك

بخش جانبی

 البرز دارو

 تهران شیمي

 تولید مواد اولیه دارو پخش

 داروسازي اسوه

 داروسازي اكسیر

 داروسازي جابرابن حیان

 داروسازي حکیم

 داروسازي روزدارو

 داروسازي زهراوي

 داروسازي فارابي

 داروسازي كوثر

 داروسازی شهید قاضی تبريز

 داملران

البراتورهای دارويی رازك  - برتر مرحله اول

بخش ويژه

 البرز دارو

 پارس دارو

 داروسازي اسوه

 داروسازي اكسیر

 داروسازي جابرابن حیان

 داروسازي فارابي

 داملران

 سینا دارو

  گروه واسطه گري هاي مالي

بخش اصلی

رايان سايپا  - برتر مرحله اول

 لیزينگ آريادانا

 لیزينگ ايران

 لیزينگ صنعت و معدن

 لیزينگ ماشین االت سنگین ايرانیان

 لیزينگ اقتصاد نوين

بخش جانبی

 رايان سايپا

 سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه

 لیزينگ ايران

 لیزينگ خودرو غدير

 لیزينگ صنعت و معدن

لیزينگ اقتصاد نوين  - برتر مرحله اول
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مصاحبه با مدیران 
برتر مرحله دوم

مرحله دوم چهارمین 
جشنواره ملی بهره وری 
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درخشش تنها نماینده صنایع نساجی در میان 
برترین های جشنواره بهره وری 

در دومین مرحله از  چهارمین دوره جشنواره ملی بهره وری که در روزاول خرداد 
ماه سال جاري و همزمان با روز ملي بهره وري به  میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، 
به  با راي داوران  از میان 314 شرکتي که  برگزار شد،  ایران  معادن و کشاورزی 
این مرحله راه یافته بودند، شرکت صنایع نساجي همدانیان  جزو 4 شرکت برتر 
معرفی شد.این شرکت توانست تندیس بهره وري دریافت کند و به موفقیتي دیگر 

در کارنامه خود دست یابد.
به  همدانیان،  نساجی  صنایع  شرکت  عامل  مدیر  میرمحمدصادقی  سیدصادق   
عنوان تنها نماینده صنعت نساجی ، چرم و پوشاك ایران در این جشنواره حضور 
داشت . وي کارشناس ارشد رشته مدیریت صنایع است و بیش از بیست سال در 
سمت های مختلف از مدیریت کارخانه گرفته تا مدیریت تولید و عامل را در صنایع 

نساجی تجربه کرده .  در ادامه گفتگوي ما را با ایشان  بخوانید:

  لطفا”شرکت خود را معرفی کنید.
شرکت صنایع نساجی همدانیان متعلق به مؤسسه خیریه همدانیان )در استان اصفهان(، تولید کننده انواع نخهای پنبه ای و الیاف 

مصنوعی در کارخانه ریسندگی و انواع پارچه های پرده ای ظریف و فانتزی در کارخانه بافندگی است.

 از موفقیت ها و افتخارات شرکت بگوئید.
 شرکت صنایع نساجی همدانیان  با توجه ویژه به بهره وری طی دو سالی که در این جشنواره شرکت کرده است، در پرتو تالش و 
همت پرسنل دلسوز و شایسته خود توانسته است لوح تقدیر شاخص های کیفی و بهره وری از سال 91 تاکنون شامل مجوز کاربرد 
عالمت استاندارد در تولید نخ پلی استر ویسکوز، لوح سپاس یکصد برند برتر استان طی دوسال پیاپی، لوح تقدیر سومین جشنواره 
ملی بهره وری ، لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی بهره وری ، برگزیده پنجمین گردهمایی بین المللی نامداران صنعت و تجارت 

و لوح تقدیر اهتمام در ایجاد برند و امسال نیز تندیس جشنواره ملی  بهره وری را دریافت کند.

 هم اکنون پروژه های در دست اجرای شرکت چیست؟
پروژه هاي شرکت در دو بخش نرم افزاري و سخت افزاري درحال انجام است.

در بخش نرم افزاری 
الف : توسعه سیاست های توانمند سازی سرمایه های انسانی 

 R&D ب : تقویت و توسعه بخش
ج : تداوم و توسعه فرایند افزایش بهره وری عوامل تولید

در بخش سخت افزاری
الف: تولید نخهای ظریف مالنژ

ب : راه اندازی بخش تکمیل و رنگرزی پارچه کارخانه بافندگی

 در پروژه ارسالی به جشنواره ملی بهره وری، چه نو آوری خاصی وجود داشته است؟
 مدرنیزه و اتوماتیک کردن پیوند نخ های تولیدی ماشین ریسندگی چرخانه ای به وسیله ربات و کنترل کیفی مداوم نخ در فرآیند 

تولید و انجام اقدامات اصالحی در طول پروسه تولید، ویژگی پروژه ارسالی بوده است.

 لطفا خروجی و نتایج این پروژه را با عدد و رقم و درصد بیان کنید.
از نظر ارتقاء بهره وری :  

الف: ارتقاء بهره وری کیفی مواد اولیه حدود 20 درصد)از 25 درصد جهانی به کمتر از 5 درصد جهانی(
ب : از نظر بهره وری نیروی انسانی حدود 40 درصد

ج : از نظر بهره وری سرمایه حدود 60 درصد
از نظر رشد بهره وری : حدود 60 درصد افزایش ارزش افزوده داشته است

سود آوری برای شرکت: سود آوری در دوران بهره برداری آزمایشی 3 میلیارد ریال بوده  و پیش بینی می شود 6/5 میلیارد ریال 
سود ساالنه برای شرکت حاصل نماید.

سیدصادق میرمحمدصادقی
 مدير عامل شركت صنايع نساجی 

همدانیان
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رضایتمندی مشتریان : افزایش رضایتمندی با توجه به افزایش کیفیت محصول تولیدی حاصل شده است )حدود 40 درصد(

 شرکت صنایع نساجی همدانیان تنها شرکت نساجی در میان شرکت های حاضر در جشنواره ملی بهره وری است. 
چرا واحد دیگری در صنعت نساجی در جشنواره حضور نداشت؟

به اعتقاد من صنعت نساجی در ایران مظلوم و بی پناه است. در حالی که نساجی یکی از صنایع دارای بیشترین مزیت اقتصادی 
، باالترین ارزش افزوده و بیشترین میزان اشتغال زایی در کشور است و در مقایسه با سایر صنایع، چندان سرمایه بر نیست و به 
همین دلیل می تواند زمینه رشد سریع اقتصادی کشور و تداوم آن را فراهم کند. به عبارت بهتر، صنعت نساجی می تواند ایستگاه 
رشد اقتصادی کشور باشد مشروط به خودباوری و توجه ویژه به بهره وری عوامل تولید و افزایش بهره وری در تمام زمینه های 

تولید)چه عوامل مادی و چه معنوی(. 

 نظرشما در مورد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تبعات آن بر صنعت نساجی چیست؟ در مورد اجرای مرحله 
دوم این طرح چه دیدگاهی دارید؟

قطعاً در صورتی که این طرح به نحو جامع و کامل اجرا شود یکی از بهترین زمینه های رشد صنعت و آرزوی دیرینه صنعتگران ، 
تولیدکنندگان و مسئوالن اقتصادی کشور است منتها باید تمام اجزای طرح به صورت جامع و هماهنگ اجرا شود، نه به صورت 

جزیره ای و تک بعدی.
همان طور که می دانید، طرح تحول اقتصادی شامل 7 محوراست که قرار بود طرح های هدفمند کردن  یارانه ها، اصالح نظام 
گمرکی ، اصالح نظام بانکی ، طرح ارتقاء بهره وری و تعدیل نرخ ارز در جهت تقویت تولید  و صادرات را نیز شامل شود و به 
صورت همزمان و هماهنگ اجراء گردد، در این صورت طرح مذکور به نفع صنعت خواهد بود و بقا و رشد صنعت را تضمین 
می کند؛ اما مشکل اینجاست که صرفاً در زمینه افزایش هزینه های تولید این طرح  اجرا شده و در سایر بخش ها اقدام خاصی 

انجام نگرفته است. 

 به عنوان یک مدیر موفق و بهره ور براي موفقیت روزافزون این صنعت و دیگر صنایع کشور  چه پیشنهادي دارید؟
اگر قرار باشد صنایع نساجی در ایران پایدار بماند ابتدا باید به نیروی انسانی توجه ویژه داشته باشیم و در جهت افزایش دانش و 
مهارت نیروی انسانی همت کنیم. قطعا اگر نیروی انسانی واحدهای تولیدی و صنعتی )در تمام سطوح سازمانی( از دانش و مهارت 
کافی بهره مند باشد، آن مجموعه به سوی موفقیت رهنمون خواهد شد، زیرا انسان های هوشمند و بهره مند از دانش و تجربه با 

قابلیت ریسک پذیری معقول و مناسب، قادر به ایجاد تحوالت مثبت و سازنده در سازمان ها خواهند بود.

  تأثیر جشنواره ملی بهره وری را در ارتقاء بهره وری در سطح کشور و در سازمان خود تا چه اندازه می دانید؟
بهرحال منابع مادی  محدود است و سرمایه  انسانی مهمترین و تأثیر گذارترین سرمایه است و به منظور حصول بهترین نتیجه، 
الزم است به بهره وری عوامل تولید در هر بنگاه اقتصادی توجه شود. جشنواره بهره وری در سازمانهایی که به کیفیت و کمیت 
خدمات و محصوالت و ارزش اقتصادی آنان توجه دارند انگیزه بسیار قوی و مناسبی را ایجاد کرده تا در این عرصه رقابت دوستانه 

و آموزنده شرکت کنند .
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مدیر تعالي سازماني بانک پاسارگاد:

بهره وري یک نگاه راهبردي در بانک پاسارگاد است
در دومین مرحله از چهارمین دوره جشنواره ملي بهره وري که در تاریخ اول خرداد 
ماه سال جاري و همزمان با روز ملي بهره وري، در مرکز همایش هاي بین المللي 
صدا و سیما برگزار شد، از میان 58  شرکتي که با راي داوران به این مرحله راه 
یافته بودند، 4 شرکت به عنوان شرکت هاي برتر انتخاب شدند. از شرکت هایي که 
توانستند با مستند سازي پروژه هاي موفق خود این پروژه ها را به جشنواره مزبور 
یعني  این جایزه  باالترین سطح  دریافت  به  موفق  پاسارگاد  بانک  کنند،   ارسال 
تندیس ملي بهره وري شد. در این جشنواره با نظر داوران در سه سطح سپاس 
نامه، تقدیر نامه و تندیس از شرکت های برتر تقدیر بعمل آمد. همچنین شرکت 
سرمایه گذاري پارس آریان از شرکت هاي گروه مالي پاسارگاد هم در این جشنواره 
موفق به دریافت “سپاس نامه” شد. در این خصوص و درمورد موضوع بهره وري در 
بانک پاسارگاد، با مهندس مجتبي نیک روش مدیر تعالي سازماني بانک پاسارگاد 
ومدیر اداره تحقیق ،توسعه و بازار یابي این بانک گفت و گویي انجام داده ایم که 

در ادامه مي خوانید.

جناب آقای  نیک روش، بانک پاسارگاد جایزه تندیس چهارمین جشنواره ملي بهره وري را در سال جاري دریافت 
کرد. لطفا در مورد فرآیند دریافت این جایزه توضیح دهید.

 بانک پاسارگاد با توجه به مجموعه اقدامات گسترده انجام شده در حوزه بهره وري و کیفیت، همواره از ارزیابي هاي برون سازماني 
به ویژه جشنواره هاي معتبر کشور استقبال کرده است. این بانک از اولین دوره جشنواره ملي بهره وري درآن شرکت داشته و 

همواره در رده هاي نخست قرار گرفته است.
در دوره اخیر نیز بانک پاسارگاد توانست در مرحله اول به عنوان برترین بانک کشور در گروه بانک ها و موسسات مالي و بیمه ها به 
این موفقیت دست یابد و در مرحله دوم با ارائه 3پروژه ارتقاء بهره وري، بیش ترین امتیاز ممکن را از آن خود کرد و در نهایت به 
عنوان تنها بانک کشور و تنها سازمان خدماتي در کنار سه سازمان صنعتي کشور توانست از میان 1060 سازمان مورد مقایسه با 

کسب بیش از 700 امتیاز به تندیس ملي بهره وري ایران دست یابد.

 به اقداماتي در خصوص دست یابي به این جایزه اشاره کردید. در این مورد بیشتر صحبت کنید. 
تکیه اصلي بانک پاسارگاد در حوزه بهره وري به سرمایه انساني ارزشمند، با انگیزه و پرتوان خود در سایه فرهنگ ویژه پاسارگادي 
است. در این ارتباط براي ارتقاء فرهنگ بهبود مستمر بهره وري در سطح بانک ها، عالوه بر تبدیل شدن به یک ارزش سازماني ، 

برنامه هاي آموزشي گسترده اي تدارک دیده شده است.
نفر  بر 3500  بالغ  براي کلیه همکاران در همه سطوح -که  و مفهومي  بینشي  نگاه  با  بهره وري  کاربردي  از جمله دوره هاي 

مي گردند- برنامه ریزي و اجرایي شده است.
 این آموزش ها، همکاران را با فعالیت هاي متنوعي که مي تواند به ارتقائ بهره وري آنها بیانجامد، آشنا مي کند وعالوه برآن، زمینه 
هم اندیشی و تشریک مساعی در حوزه فعالیت های بانکی را فراهم می نماید. بر این اساس پس از هر دوره، پیشنهاد ها و نظرات 
کاربردی همکاران برای ارتقاء بهره وری در حوزه کاریشان دریافت شده و پس از طی فرآیند الزم به اجرا در آمده است، به گونه ای 
که در حال حاضر بیش از 20 برنامه بهبود سازمانی در حوزه های مختلف تخصصی در سطح بانک در حال اجرا است که 3 نمونه 

از برنامه های مزبور جهت این جشنواره ارسال و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 در مورد برنامه های ارائه شده بانک پاسارگاد به جشنواره بگویید.
برنامه اول تجربه ای است که در حوزه سرمایه انسانی بانک به خوبی اجرا و منجر به نتایج ملموس شد. با توجه به ترکیب سرمایه 
انسانی بانک که شامل همکاران فرهیخته و مجرب سیستم بانکی و همکاران جدید و تازه فارغ التحصیل شده  از دانشگاه های 
معتبر هستند، برنامه ای در جهت هم افزایی بین دانش و تجربه این دو گروه از همکاران در بانک طراحی و به اجرا در آمد. این امر 
به ایجاد توانایی های الزم برای بر عهده گرفتن مسئولیت های کلیدی بانک در همکاران جوان منجرگردید، به گونه ای که بانک 
پاسارگاد تنها بانکی است که هم اکنون همکاران جوان آن با سابقه چند ساله توانسته اند عهده دار پست های سرپرستی و مدیریتی 

در سطح شعبه ها و  حوزه های ستادی شوند.
برنامه دوم در حوزه مدیریت اطالعات و آمار تدوین و به اجرا در آمده است. همانطور که مستحضر هستید، امروزه توانایی سازمان ها 
در استفاده از اطالعات صحیح و به روز، برای افزایش توان تصمیم گیری صحیح و اصولی به عنوان یک مزیت مهم سازمانی مطرح 
است. بر این اساس در بانک پاسارگاد،  سامانه هوشمند کسب و کار )BI( طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. این سامانه 

مهندس مجتبي نیک روش 
پاسارگاد مدير تعالي سازماني بانک
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میلیونها تراکنش مالی انجام شده طی روز را تجمیع و در قالب نمودارها و جداول مورد نیاز در اختیار مدیران بانک قرار می دهد، 
به گونه ای که در اسرع وقت دسترسی به اطالعات و آمار امکان پذیر شده است و تصمیمات بر اساس اطالعات درست و به روز 

اتخاذ می گردد.
 سومین برنامه ارائه شده به جشنواره در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان )CRM( است.

می دانید که  “مشتری، ذات بانک است ” شعار محوری بانک در حوزه مشتری است.
 این شعار که نشان دهنده نگاه راهبردی مدیریت عالی بانک به این حوزه مهم است، موجب شده بانک پاسارگاد همواره در همه 
تصمیم گیریها, دیدگاه ها و نظریات مشتریان را مبنای عمل و تصمیم گیری قرار دهد لذا با توجه به اهمیت موضوع برای ارتقا و 
یکپارچگی مجموعه سیستم های مرتبط با مشتریان, سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان که یکی از منحصر به فردترین سامانه های 
موجود در کشور است در بانک پاسارگاد طراحی و عملیاتی گردید. براساس این سامانه مجموعه گسترده ای از اطالعات مشتریان 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میزان رضایت و خشنودی  ایشان از بانک پاسارگاد مورد سنجش مداوم و مستمر قرار مي گیرد.

ضمن آنکه زمینه الزم براي دریافت دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات ایشان و پاسخگویي مطلوب را نیز فراهم مي سازد.

 بانک پاسارگاد با چه هدفي برنامه هاي مورد اشاره را دنبال مي کند؟ آیا صرفا دریافت جوایز مورد نظر است؟
نگاه بانک پاسارگاد به مقوله بهره وري یک نگاه راهبردي ومبنایي است. بهره وري موضوعي است که از ابعاد مختلف حائز اهمیت 
است و هر روز  کاربرد و اهمیت آن بیش از پیش روشن مي شود. با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهاي انساني، 
افزایش جمعیت و رقابت شدید در عرصه اقتصاد جهاني و همینطور اقتصاد کشورمان، بهبود بهره وري امروز نه یک انتخاب بلکه 
یک ضرورت است. بي گمان رشد و توسعه اقتصادي و پایداري سازمانها در گرو توجه به امر بهره وري و برنامه ریزي براي ارتقا 
مستمر آن است. با این رویکرد و اعتقاد و باور به جایگاه و اهمیت بهره وري، بانک پاسارگاد به عنوان بانک هزاره سوم، تمامي 
فعالیت ها و برنامه هاي راهبردي خود را با مدنظر قراردادن ارتقا بهره وري، ساماندهي وپیگیري مي نماید. بر همین اساس نه تنها 
در حوزه بهره وري بلکه در بسیاري دیگر از حوزه هاي تخصصي، بانک پاسارگاد توانسته است به واسطه نگاه متوازن و چند بعدي 

حاصل از این راهبرد موفقیت هاي ارزشمند و منحصر به فردي به دست آورد.

 از موفقیت هاي بانک در حوزه هاي مختلف تخصصي سخن گفتید. ممكن است به چند نمونه آن اشاره کنید؟
کسب عنوان برترین بانک جمهوري اسالمي ایران از سوي موسسه بین المللي بنکر در سال 2011 و دریافت عنوان بهترین بانک 
ایران از سوي مجله World  Finance در سال 2012،  سیر صعودي ارتقا رتبه بین المللي بانک و نهایتا کسب رتبه 266 بین 
هزار بانک برتر جهان از جمله افتخارات و دستاوردهاي این نگاه راهبردي مدیریت عالي بانک به مقوله بهره وري در سطح بین 
المللی است. همچنین قرار گرفتن در میان 10 شرکت پیشرو ایران، معرفي بانک به عنوان یکي از 3 سازمان دانشی برتر ایران، 
دریافت عنوان قهرمان صنعت و پیشتاز بازار در حوزه بانکداري، دریافت تندیس سیمین جایزه ملي مدیریت مالي ایران، دریافت 
عنوان بانک پاک و نهایتا دریافت تندیس ملي بهره وري وتعالي سازماني در سال 1391 از جمله کامیابي هاي بانک و نتایج ارزشمند 

توجه به مقوله بهره وري در بانک پاسارگاد است. 
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مهندس مجتبی کاروان مدیر عامل قند نقش جهان

» قند نقش جهان« به آینده بهتر می اندیشد
 نباید فراموش کرد که در جهان رقابتی امروز، سازمان هایی موفق و پابرجا می مانند که قدرت پذیرش رقابت ها، تحلیل واقعیت ها 
و اتخاذ رویکردهای مناسب را داشته باشند و با انجام برنامه ریزی های اصولی و منطقی و بااراده و همتی نستوه در مسیری متعالی 

و پیوسته گام بردارند.
افزایش مولفه های تاثیرگذار بر فضای کسب و کار و دگرگونی های حاصل از عصر ارتباطات و جهانی شدن، این حقیقت غیرقابل 
انکار را گوشزد می کند که نباید به انتظار فرا رسیدن آینده بنشینیم. آینده از همین امروز آغاز می شود و باید آن را طراحی کرد 

و ساخت.
به عبارت دیگر، امروزه سرعت شگرف تغییرات و دامنه وسیع رقابت ها، باعث گردیده که بنگاه های اقتصادی-خصوصاً واحدهای 
صنعتی- کمتر از گذشته قدرت پیش بینی واقعی آینده را داشته باشند.به همین خاطر، اکنون رویکرد » ساخت آینده« جایگزین 

روش» پیش بینی آینده« شده است.
ساخت آینده یعنی داشتن برنامه ای جامع و آینده نگر، همت و تالش بی وقفه در مسیر تحقق این برنامه و ثبات در مقاصد. و 

این همه ، اراده تک تک شهروندان ایران زمین را فارغ از هر گرایشی می طلبد.
و صد البته در مسیر ساخت آینده صنعتی کشور،دو مقوله کیفیت و مدیریت، در تمامی واحدهای صنعتی و معدنی از اهمیت ویژه 

ای برخوردار خواهد بود.
شرکت » قند نقش جهان« به عنوان یک واحد صنعتی نمونه در عرصه صنایع غذایی که ده ها تقدیرنامه و گواهی نامه بین المللی 
، ملی و استانی را در کارنامه افتخارات خود دارد، تالش خواهد کرد در سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی،  با تالشی افزون تر، 

به حرکت درمسیر دستیابی به آینده بهتر گام بردارد.
در چنین شرایطی است که صنعتگر ایرانی ، بایستی با آراستگی به الزامات توسعه صنعتی نظیر: برنامه ریزی های هدفمند، شناخت 
شرایط محیطی، استفاده از دانش فنی روز ، بهره وری  باال ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت کیفیت، ارتقاء کیفیت محصوالت ، 
شناخت خواسته های ذی نفعان، خصوصاً مشتریان ، رصد بازار و رقبا در سطوح جهانی و داخلی، نوآوری و خالقیت ، صیانت از 

محیط زیست، صرفه جویی در تولید خصوصاً در زمینه انرژی و ... قابلیت های خود برای پایداری و توسعه را فراهم نماید.
لذا در چرخه تولید صنعتی، بنگاه های صنعتی با مدیریت های علمی و صحیح ، بایستی در مسیر توسعه قرار گیرند و توسعه یافتگی 
آنها باید مورد توجه دولت محترم باشد تا این توجهات راه تعالی این بنگاه های موفق و توسعه یافته را هموار نماید. در این راستا 

وضع شاخص ها و مدل های ارزیابی بنگاه های صنعتی الویت بندی اعطای حمایت های دولتی، راهکاری منطقی به شمار می آید.
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پروژه های برتر
 ارائه شده در
 دوره چهارم 

شرکت الستیک بارز

مهندس محمد ضیايی

عنوان پروژه: راه اندازي چرخه بهره وري در نواحي عملیاتي به تفکیک خطوط تولید
ارایه دهنده: جناب آقای مهندس محمد ضیایی

 معرفی پروژه:
در شرایطي که حذف یارانه هاي انرژي مي تواند بسیاري از شرکت هاي تولیدي در کشور را 
در شرایط بحراني قرار دهد لزوم توجه به کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از منابع ، بیش 
از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.از این رو گروه صنعتي بارز در راستاي راهبرد کالن 
خود مبني بر سرآمدي عملیاتي اقدام به تعریف و اجراي پروژه راه اندازي چرخه بهره وري 

در نواحي عملیاتي به تفکیک خطوط تولید نموده است.
 نتایج حاصل از اجرای پروژه:

در طول یک سال ) سال 91 ( کمیته هاي پنج گانه بهره وري نواحي تولید در قالب 25 تیم 
کاري و طي برگزاري 25 جلسه ، در مجموع 130 شاخص بهره وري جزئي)مواد، انرژي، 
سرمایه، نیروي کار، سربار، زمان  و..( براي 26 فرآیند تولید و 5 شاخص بهره وري کلي 
براي 5 ناحیه تولید محاسبه گردید و پس از تجزیه و تحلیل شاخص هاي فوق تعداد 109 پروژه و اقدام بهبود در جهت ارتقاء 
بهره وري ، تعریف ، اولویت بندي و اجرا گردیده یا در دست اجراست. در نهایت اجراي پروژه فوق منجر به افزایش تولید به میزان 
28درصد  و کاهش ضایعات به میزان 6,2درصد در کل مجتمع در اسفند ماه نسبت به فروردین ماه گردیده است که سودآوري 

سالیانه برابر بوده با  499,064,190,246 ریال.

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین

كاظم بصرايی

 عنوان پروژه : مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان در شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به 
منظور توسعه مدیریت ارتباط با مشتریان با رویکرد ارتقای بهره  وری سرمایه و کاهش 

ریسک
 ارایه دهنده: جناب آقای مهندس کاظم بصرایی

معرفی پروژه
دو علت اساسی در تدوین سیستم رتبه بندی اعتباری را شرکت لیزینگ اقتصاد نوین 
برای ادامه فعالیت خود مهم می داند. اول اینکه به علت شرایط اقتصادی، لیزینگ نیازمند 
شناسایی تکنیک های پیش بینی ریسک متقاضی برای تطبیق خودکار با شرایط جدید 
است. دیگر اینکه به جای سعی در کاهش مشتریان بدحساب، در تالش است تا بتواند 
مشتریانی را شناسایی کند که پر منفعت هستند. با استفاده از چرخه بهبود مستمر و با 
استفاده از چرخه PDCA در ابتدا مسئله تعریف و وضعیت اعتباری مشتریان بالفعل 

بررسی گردید. سپس پس از تهیه برنامه اولیه رتبه بندی مشتریان اعتباری برنامه اجرا و نتایج آن ارزیابی گردید.
شناخت کافی درباره خصوصیات اعتباری مشتریان
افزایش بهره وری و افزایش راندمان نیروی انسانی

کاهش نسبت اصل معوقات به اصل تسهیالت از 19/1 درصد در سال 89 به 12/7 درصد در سال 90
کاهش نسبت اصل و فرع معوقات به اصل و فرع تسهیالت از 21/8 درصد در سال 89 به 15/2 درصد در سال 90

افزایش 14 درصدی سود عملیاتی
افزایش 12 درصدی سود خالص

افزایش 12 درصدی سود هر سهم
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شرکت پتروشیمی جم

دكتر راشدی

 عنوان پروژه: جایگزینی کاتالیست های پلیمریزاسیون فاز گازی
 ارایه دهنده: جناب آقای دکتر راشدی

معرفی پروژه:
براي تولید محصوالت عالوه بر خوراک دریافتي از قبیل اتیلن، پروپیلن، بوتن-1 ، هگزن 
و ... بعنوان مونومر و کومونومر، نیاز به دریافت موادي از قبیل کاتالیست ) تیتانیوم بر 
پایه دي کلرید منیزیم( و کوکاتالیست )شامل تري اتیل آلومینیوم، دنور و اتمر(دارد تا 
محصوالتي منطبق با استاندارد تولید نماید. لیسانس این کارخانه از شرکت بازل ایتالیا 
است، صاحب لیسانس ،کاتالیست آن را نیز متناسب با فرآیند و شرایط گرید هاي تولید، 
تحت انحصار خود قرار داده است از آنجا که عماًل از نیمه اول سال 1389 بازل داد و ستد 
را در این خصوص با شرکت پتروشیمي قطع نمود. به دلیل عدم تامین کاتالیست عمال 

کارخانه از سرویس خارج گردید و تولید روزانه 1000 تن پلي اتیلن متوقف شد.
 نتایج حاصل از اجرای پروژه:

با اعمال کاتالیست جایگزین واحد مجددا در سرویس قرار گرفت.

با این کاتالیست واحد تا 110 درصد ظرفیت اسمي تست گردید.
براي این کاتالیست دستورالعمل مهندسي تولید تدوین و پیاده سازي شد.

شرکت ساخت تجهیزات سپاهان

محمدرضا كوهی

عنوان پروژه: تعیین و دسته بندی انواع عدم انطباق های محصوالت و ارائه راه کارهای 
جدید جهت حذف و کاهش آنها

ارایه دهنده: جناب آقای مهندس محمدرضا کوهی
معرفی پروژه: 

با توجه به سیاست های شرکت در زمینه حفظ مشتریان و افزایش رضایت آنها، یکی 
ازاولویتهای اصلی و ضروری این واحد صنعتی کاهش NCR )عدم انطباق( های موجود 
در محصوالت می باشد. تعیین و دسته بندی انواع عدم انطباق های محصوالت و ارائه راه 
کارهای جدید جهت حذف و کاهش آنها، یکی از مهمترین مسائلی است که تولید شرکت 

با آن روبرو می باشد.
پس از اجرای راه حل ها در مدت زمان 8 ماه شرکت موفق به نتایج زیر دست یافت:

- کاهش 30 درصد  کل NCR ها 
- 45درصد  کاهش هزینۀ دوباره کاری های ناشی از عدم انطباق های موجود در محصوالت

شرکت سیمان بهبهان

هادی عبدالهی زاده

عنوان پروژه: بگ هاوس های واحد آسیاب سیمان
ارایه دهنده: جناب آقای مهندس هادی عبدالهی زاده

معرفی پروژه:
با توجه به راندمان پایین سیستم غبارگیر )الکتروفیلتر( واحد آسیاب سیمان، غالبا میزان 

انتشار غبار ) ذرات سیمان( به محیط باالتر از حدود تعریف شده در استاندارد بود . 
همچنین قسمتی از باکیفیت ترین سیمان تولیدی ) بلین باال ( به صورت دود به محیط 
منتشر می شد  و مضافا پیامد زیست محیطی بارزی را ایجاد می کرد و گاها باعث نارضایتی 

اهالی روستای مجاور کارخانه نیز می شد..
 نتایج حاصل از اجرای پروژه:

الف: کاهش متوسط میزان انتشار غبار در سال
ب : جلوگیری از هدر رفت سیمان 

پ: جلوگیری از آلودگی محیط زیست 
ت : افزایش رضایت افراد شاغل در کارخانه و همچنین اهالی روستاهای اطراف
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شرکت مزدا یدک

حمید نسودی

عنوان پروژه:  معرفی بهمن کارت مبتنی بر سیستم متمرکز خدمات پس از فروش
ارایه دهنده: آقای مهندس حمید نسودی

معرفی پروژه:
باتوجه به سیاست سازمان مبني بر استفاده از قابلیت هاي فناوري اطالعات و حرکت به 
سوي دورنماي متعالي سازمانهاي الکترونیکي و ضرورت هـــدایت فرآیندهاي سازمان 
رویکرد   بر  مبتنی  شرکت  اطالعاتي  سیستم  اي  توسعه  مدل   ، مجازي  محیــط  در 
 Back Office و Front Office و در قالب منطق توسعه سیستمهاي PORTAL
) متکي بر نگرش  Pull Systems ( ، رویکرد جذب مشاورین خبره و تشکیل کمیته 
راهبري IT ) در راستاي ثبت دانش تخصصي IT در حافظه سازماني و همچنین تقویت 
هنجار “دانایي محوری “ به عنوان یکي از عناصر آرمان جهان بیني سازماني ( ، پیش 

بیني گردیده است.
بررسي وضعیت موجود سیستم گارانتي شرکت ،در ابتداي سال 86،نشان داد که به دلیل 
ضعف سیستم هاي اطالعاتي Batch در برقراري  ارتباط OnLine ،ارتباط  سازمان با ذي نفعان )نمایندگان( با تاخیر قابل 
مالحظه اي صورت مي گیرد که این موضوع مشکالت فراواني را به وجود آورده و نهایتا اسباب نارضایتي مشتریان را فراهم ساخته 
بود. با هدف پوشش دادن سیستم ارائه خدمات به  خودروهاي تولیدي گروه بهمن از طریق  بکارگیري کارت هاي هوشمند  در 
راستاي حفظ و جلب رضایت بیشتر مشتریان ، ارائه خدمات با کیفیت بهتر و فراهم آوردن نظام یکپارچه CRM  وSRM  و 
 » IT در شبکه خدمات پس از فروش، »رویکرد طرح جامع Front Office و Back Office نیز یکپارچه سازي سیستم هاي

جهت برقراري تعامل با ذي نفعان انتخاب گردید. 
در اثر اجرای این پروژه تعداد 116 نمایندگی با پروژه بهمن کارت درگیر بودند و تعداد 223557 خودرو تحت پوشش این طرح 

قرار گرفتند.

شرکت قند نقش جهان

مهندس سلطانی

عنوان پروژه: کشت چغندر ارگانیک و تولید شکر سفید ارگانیک
ارایه دهنده: جناب آقای مهندس سلطانی

معرفی پروژه:
پژوهشگران پس از بررسی علل افزایش بیماری هایی نظیر سرطان ، مدلی تازه تحت 
عنوان غذاهای ارگانیک را برای تولید غذاهای سالم و عاری از مواد شیمیایی مضر ارائه 

کردند.
محصوالت غذایی ارگانیک به سرعت جای خود را در بازارهای جهانی مواد غذایی باز 
می کنند. نتایج یکی از تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه مصرف این محصوالت مشخص 
کرد که 70درصد مصرف کنندگان، این محصوالت را به دلیل عاری بودن از آفت کش ها ، 
68درصدبدلیل تازگی ، 67درصد بدلیل حفظ سالمتی و اثر آن در تغذیه و 55درصد برای 

اجتناب از مصرف غذاهای تغییر ژنتیک یافته خریداری و مصرف می کنند.
بنابر این در بازار رقابت داخلی و خارجی میبایستی سازمان در تنوع تولیدات خود اقدام 
نماید تا بتواند وسیله ای برای رقابت با سایر کاخانجات تولید کننده داشته باشد . بنابراین با تولید این محصول شرکت میتواند 
در بازارها حضور پرقدرت تری داشته و عالوه بر بدست آوردن بازار و بالطبع سود آوری ، به ارزش های کاری خود که از مهمترین 

آنها رعایت حقوق مصرف کنندگان است نیز دست یابد. 

شرکت مجتمع صنایع الستیک یزد

مهندس علی اصغر بابايی

عنوان پروژه: افزایش بهره وری تیوب از طریق بازنگری در طراحی آمیزه
ارایه دهنده: جناب آقای مهندس علی اصغر بابایی

معرفی پروژه:
کاهش وابستکی مواد اولیه تیوب به خارج و همچنین بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی 
تیوب با استفاده از ریکلیم بیوتیلی و کائوچوی EPDM عالوه بر اینکه باعث کاهش 
قیمت و کاهش وابستگی به مواد اولیه خارجی می گردد باعث افزایش خواص فیزیکی 
تیوب از جمله مقاومت در برابر حمله ازون، بهبود مقاومت حرارتی، بهبود استحکام خام 
تیوب، کاهش تورم قالبی، افزایش چسبندگی محل اسپالیس می گردد.  با بکارگیری 
ریکلیم و EPDM مشکل ترک های ازونی در تیوب بهبود قابل مالحظه ای یافته و نتایج 
حاصل از تست آزمون بیانگر آن می باشد که مقادیر استاندارد را گذرانده است مطابق 
فرم های F10172 ،F10167 ،F10165 و همچنین با توجه به قیمتهای محاسبه شده 
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امکان ادامه تولید و رقابت در بازار بوجود آمد، همچنین با عملی شدن توجیه اقتصادی آن باعث اشتغال زایی حدود 100 نفر و 
جلوگیری از ورود تیوب خارجی به داخل کشور و در نتیجه جلوگیری از خروج ارز در این سالها که برای کشور یک مسئله حیاتی 

است، عماًل سیاست اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت. 

شرکت ژنراتور مپنا – پارس

مهندس امیر حسین رياحی

عنوان پروژه: مدیریت انرژی
ارایه دهنده: جناب آقای مهندس امیر حسین ریاحی

معرفی پروژه:
عدم کارآیي مصرف انرژي و هـدر رفتن قریب به یک سوم از کـل انـرژي در فرایـند 
انرژي در  از آن، ضرورت بهینه سازي مصرف  اثرات زیـست محیطي ناشي  صنعتي و 
صنایع را واضح و آشکار مي سازد. لذا این شرکت با هدف کاهش هزینه هاي تولید و 
 / 50001 ISO انرژي بر اساس استاندارد افزایش بهره وري استقرار سیستم مدیریت 

2011 را در دستور کار خود قرار داد.
پایـش  اطالعات و  تحلیل اطالعات جهت قرارگیري تجهیزات در حد قابل قبول مصرف 
لزوم  بر  . همچنین عالوه  قرار گرفته است  انرژي  انرژي در دستور کار واحد مدیریت 
انجام ممیزي سیستم مدیریت انرژي در فواصل زماني 6 ماهه مطابق استاندارد سیستم 
مدیریت انرژي جهت اثر بخشـي بیشتر ، ممیزي صـرفه جویي انـرژي در شرکت پارس 
در فواصـل زماني معین انجام مي پذیرد . مطابق سوابق موجود ، انجام فعالیتهاي فوق ، باعث کاهش هدر رفت انرژي و افزایش 
بازدهي تجهیزات گردیده است نتایج حاصله مبین این مطلب است که راه اندازي و استقرار سـیستم مدیـریت انـرژي باعث کاهش 

چشـمگیر هزینه هاي شرکت در خصوص حامل هاي انرژي شده است .

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

مهندس نادری

S-604 و تولید محصول جدید Off liquid عنوان پروژه: شیرین سازی برش
ارایه دهنده: جناب آقای مهندس نادری

معرفی پروژه:
با توجه به تاثیرات نامطلوب استفاده از سوخت های کوره بر سرعت خوردگی تجهیزات و 
بخشهای مختلف کوره ها و همچنین تاثیرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از سوختن 
این ترکیبات، مطالعات کتابخانه ای اولیه و آنالیزهای آزمایشگاهی مربوط به انتخاب روش 
مناسب مصرف این مواد به جای سوزاندن آن ها در کوره واحد در دستور کار واحدهای 

مرتبط قرار گرفت.
از میان روش های ممکن دو طرح فروش برش Off Liquid بدون انجام فرایند اضافی 
و طرح شیرین سازی جریان Off Liquid بیش از دیگر روش ها مورد توجه قرار گرفت. 
با توجه به مزایای متعدد روش شیرین سازی جریان Off Liquid این روش به عنوان 

روش مناسب انتخاب و اجرا گردید.
از نتایج حاصل از این طرح یک ثبت اختراع داخلی صورت گرفته است. همچنین این طرح برنده مدال برنز جشنواره بین المللی 
مسابقات و اختراعات در کشور مالزی در بین بسیاری از کشورهای صاحب نام شده است. شایان ذکر است این طرح ارزش افزوده 

ای معادل 70000 میلیون ریال در سال برای این مجتمع ایجاد نموده است. 



82

تنديس )شركتهای برتر در مجموع دو مرحله(
لیزينگ اقتصاد نوينگروه واسطه گري هاي مالي

قند نقش جهانگروه قند و شکر
بانک پاسارگادگروه بانک ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي مالي

صنايع نساجی همدانیانگروه منسوجات و فرش بافی

تقديرنامه

تدوين نقشه راه و طرح جامع فناوری اطالعات ، سیستم های متمركز وطرح مزدا يدك گروه خدمات فنی-مهندسی خودرو
پیاده سازی كارت الکترونیکی بهمن كارت

شیرين سازی برش off liquid و تولید محصول جديد S-604سرمايه گذاري صنايع شیمیايي ايران گروه محصوالت شیمیايي
راه اندازي چرخه بهره وري در نواحي عملیاتي به تفکیک خطوط تولید   الستیک بارز گروه تاير سازی

تعیین و دسته بندی انواع عدم انطباق های محصوالت و ارائه راه كارهای ساخت تجهیزات سپاهان گروه ماشین آالت و تجهیزات 
جديد جهت حذف و كاهش آنها

جايگزينی كاتالیست های پلیمريزاسیون فاز ضايعاتی   پتروشیمی جم گروه تولیدات پتروشیمي
بگ هاوس های واحد آسیاب سیمانسیمان بهبهان گروه سیمان، آهک و گچ

افزايش بهره وری تیوب از طريق بازنگری در طراحی آمیزهمجتمع صنايع الستیک يزدگروه تاير سازی
 نظام ثبت درس آموخته هاي پروژه هافرابگروه خدمات فنی و مهندسی

طراحی سیستم مديريت ارتباط با مشتری )CRM( يکپارچه در بانک تجارتبانک تجارت ايرانگروه بانک ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي مالي
طرح تولید تراكتور باغي ITM950تراكتور سازي ايرانگروه ماشین آالت و تجهیزات 

مديريت دانشمهندسی و مشاور سازه گستر سايپاگروه خدمات فنی-مهندسی خودرو
مديريت انرژیصنايع خالص سازان روی زنجانگروه فلزات اساسي

مديريت انرژیمهندسی و ساخت ژنراتور مپنا - پارس گروه ماشین آالت و دستگاههاي برقي
استفاده از درايو جهت كمپرسورسیمان ممتازان كرمانگروه سیمان، آهک و گچ

كاهش مصرف انرژی در بخش كمپرسورهاصنايع مس شهید باهنرگروه فلزات اساسي

سپاس نامه
البرز داروگروه مواد و محصوالت دارويي

امداد خودرو سايپاگروه خدمات فنی-مهندسی خودرو
بانک كارآفرينگروه بانک ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي مالي
بانک انصارگروه بانک ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي مالي

پارس خزرگروه لوازم خانگي
پتروشیمي اصفهانگروه تولیدات پتروشیمي
پتروشیمی  زاگرسگروه تولیدات پتروشیمي
پتروشیمی خاركگروه تولیدات پتروشیمي
پتروشیمی مارونگروه تولیدات پتروشیمي

داروسازی تولید دارو - سهامی خاصگروه مواد و محصوالت دارويي
سرمايه گذاری پارس آريانگروه سرمايه گذاري ها

سرمايه گذاری مسکن شمال شرقگروه انبوه سازي، امالك و مستغالت
سنگ آهن گل گهرگروه معادن

سیمان مازندرانگروه سیمان، آهک و گچ
شیمي دارويي داروپخشگروه مواد و محصوالت دارويي

شیمیايي پارس پامچالگروه محصوالت شیمیايي
صنعتي نیرو محركه گروه ساخت قطعات خودرو
فراورده های نسوز ايرانگروه كاني های غیر فلزي

فوالد آلیاژی ايرانگروه فوالد
فوالد خوزستانگروه فوالد

قند اصفهانگروه قند و شکر
كالسیمینگروه فلزات اساسي

كوير تايرگروه تاير سازی
الستیک پارسگروه تاير سازی

نفت پارسگروه فرآورده هاي نفتي كک و سوخت هسته اي
هنکل پاك وشگروه محصوالت شیمیايي

اسامی برگزیدگان  مرحله 
دوم  چهارمین  جشنواره 

ملي بهره وري
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اسامی 
 داوران فعال 
در چهارمین 
جشنواره

فصل چهارم
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اسامی داوران فعال
 در چهارمین جشنواره 

سمتشركتنام خانوادگینامرديف

 رئیس بهره برداريپتروشیمي بوعلي سیناابراهیم زادهرسول1

مدير اداره انبارهاشركت نفت پارسابراهیميعلي2

قائم مقام مدير عاملآلومتکابراهیمياسداله3

كارشناس ماليبانک تجارتابراهیميمريم4

رئیس اداره بهره وريسايپاابراهیميمحسن5

روزنامه نگار و سردبیر سايت خبري بنیاد مستضعفان انقالب اسالميابراهیمیانمهرداد6

رئیس مهندسی تايركوير تايرابراهیمیمجید 7

مدير Global Petro TtchHSEQابراهیمی آهويیمحمد8

معاون ادارهبانک پاسارگادابطحیسیما9

كارشناس تعالی سازمانیايدمابوالحسنپوروحیده10

ريیس برنامه ريزی استراتژيکامداد خودرو سايپاابوالحسنيسید مهدي11

مدير بازرگانیشركت كارخانجات كابلسازی تکابوترابی گودرزینادر12

رئیس اداره نظارت سیستمیبانک انصارابوللیعلی13

رئیس توسعه و بهبود سازمانی داروسازی شهید قاضیاجاللیمجتبی14

مدير كنترل كیفیت - نماينده مديريت در IMSسیمان هرمزگاناحمدنژادسلیم15

رئیس اداره امور شعببانک توسعه صادرات ايراناحمديحبیب16

مسئول واحد ايمنی وبهداشتشیمی داروئی داروپخشاحمدیرعنا17

كارشناس مديريت برنامه  ريزی و امور سیستملیزينگ اقتصاد نويناحمدیمريم18

نماينده مديريت و مدير تضمین كیفیتشركت تولیدی و صنعتی لنت پارساخوان خرازيانمهدی19

كارشناس برنامه ريزی استراتژيکبازرگانی پتروشیمی بین المللاديبی فردمحمد20

رئیس مهندسیپارس خزراذربرزين تورج 21

سرپرستگروه پارسیان هوشمندارجمندكیاامیر 22

مسئول فناوری اطالعاتشركت تولید قطعات خاوراسديمحمد23

مدير ساختكارخانه پارس خزراسدي خماميرضا24

كارشناس برنامه ريزی راهبردیايدم -طراحی و تولید موتورهای ديزلی اسدياناحد25

كارشناس ارشد تضمین كیفیتشركت شیمی دارويی داروپخشاسفنديارمیترا26

كارشناس سیستم ها و تعالیمالیبل سايپااسکندریكاظم27

كارشناس تحقیقات بازارشركت سیمان كردستاناسماعیليحسین 28

مدير مالی واداریكارگزاری خبرگان سهاماسماعیلیعلی29

مسئول اداره آموزشبانک كارآفريناسمعیل زادهمحمدرضا30

مدير بازرگاني نیروكلراشرفي مقدمعلي31

كارشناس سیستم هامجتمع صنايع الستیک يزداشرفیزهره32

كارشناس برنامه رزیمپنا بويلراشعاریبیژن33

مدير مالیشیمی دارويی داروپخشاشنه درهاشم34

مديريت مجتمعصنايع خالص سازان روی زنجانافشارنیاايرج35

كارشناسايران خودرواكبريآزاده36

كارشناسسیمان نائیناكبریاصغر37

مدير منابع انسانیسیمان اصفهانااللیاسماعیل38

 اسامی 567 داوری  که با آرای شایسته خویش ما را در انتخاب شرکتهای برتر یاری داده اند
و از آنها کمال تشكر به عمل می آید به شرح ذیل می باشد:
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سمتشركتنام خانوادگینامرديف

كارشناس مالیبانک تجارتالموتی نیاامیرحسین39

مدير تعالی سازمانی ايدمالهی اصلمحمد40

مدير فناوري اطالعاتشركت نفت پارسامین الهيامین41

مدير تولید فنیتولید قطعات خاورامیرزاده هرویمحمدرضا42

كارشناس فناوری اطالعاتمالیبل سايپاامیری فرهمندمهدی43

كارشناس فناوری اطالعاتمالیبل سايپاامیری فرهمندمهدی44

مدير انرژیآلومینیوم المهدیامینیعلیرضا45

مدير امور مالی شركتشركت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهنامینیمحمد 46

رئیس مهندسی فرايندهاايران ترانسفواندايشعلی47

كارشناس فناوری اطالعاتالستیک يزدانصاریسمانه48

مدير تضمین كیفیت و نماينده مديريتمجتمع صنايع غذايی اروم آداانصافی افشین49

مدير بازاريابی و فروششركت لیزينگ اقتصاد نوينانواریعلی50

مدير خريد خارجيگواهايزدپرستسید غالمرضا 51

نماينده مديريت - مدير تضمین كیفیتشركت كارخانجات كابلسازی ايرانايلبکی بختیاریحسین52

مدير تولید شیمی دارويی داروپخشاينانلومحمد ابراهیم53

مدير خدمات فنيشركت صنعتي پارس خزرآخوندزادهمهرداد54

سرپرست كارگاهسیمان فیروزكوهآذرخشسید جواد55

كارشناس ارشد ايمنیشركت پتروشیمی تبريز آريانیجهانبخش 56

معاون مدير عاملصنايع سرماآفرينآرين پورعلی57

كارشناس اداره ارزيابيايران خودروآزاد احیاييحديثه58

مدير تولیدزمزم تهرانآشتیانيمجید59

كارشناس برنامه ريزي طرحهاشركت پتروشیمي خراسانآشتیانیامیر60

مدير امور فني و مهندسيآلومینیوم المهديآقابزرگي زادهعباس61

مدير تحقیق و توسعهشیمی دارويی داروپخشآقاسی بیگهومن62

ممیزشركت QSآقايیبهروز63

مدير بازرگانی خارجیداروسازی رهاآمن دختپاشا64

مدير مهندسی- مدير تولیدشركت صنعتی جنرالآوارتزاريانشانت65

كارشناس روابط عمومیبانک گردشگریبابازادهرضا66

مدير آموزششركت داروسازی جابرابن حیانبابازاده حبشیبهزاد67

مشاورآزادباباييصمد68

كارشناس ارشد واحد مطالعات استراتژيکسرمايه گذاري دارويي تامینبابايي ساهره 69

مدير تکنیکالمجتمع صنايع الستیک يزدبابايیعلی اصغر 70

رئیس واحد كامپیوترموتوژنباستانی خواجهكمال71

كارشناسمالیبل سايپاباغجریوحید رضا72

كارشناس مسئول تضمین كیفیتبهمن ديزلباقریمحسن73

كارشناس فروشتوسعه هوشمندبحریمرضیه74

رئیس روشها و فرآيندهافوالد خوزستانبدویعلی75

مدير كنترل و تضمین كیفیت ،نماينده مديريتسايپا شیشهبرجعليحسن رضا76

مدير دفتر فني و برنامه ريزيمجتمع فوالد خراسانبزرگ زاده عشقياكبر77

مدير برنامه ريزی وامور سیستم هالیزينگ اقتصاد نوينبصرايیكاظم78

مشاور مديريتمشاورين پارسیان هوشمندبغدادیسعید79

كارشناس تضمین كیفیتشركت سیمان المردبنی خلفمريم80

ريیس اداره ممیزی داخلیسايپابهرامیانزهره81

مدير واحد سیستمها و روشهاسیمان شرقبهرومحمد 82

مدير پروژه بانک ملی و صنعت و معدن فن آوران انیاك رايانهبهروزی تهرانیونوس83

مدير تولیدمجتمع صنايع الستیک يزدبهشت آرامنوچهر84

مدير امور طرح و برنامهبانک پاسارگادبهشتی رویمرتضی85

كارشناسبانک پاسارگادبهمنیارساسان86
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سمتشركتنام خانوادگینامرديف

كارشناس سیستم ها ايران خودروبوربورثابتنسیم 87

مدير بازاريابي و فروشمجتمع صنايع الستیک يزدبیراميعباس88

مدير برنامه ريزیامداد خودرو سايپابیکي بندرآباديحمید89

مدير عاملشركت خدمات مهندسی مبدع صنعتپاك نیاعلی اصغر90

هیئت علميدانشگاه شیرازپژوهيمحمد رضا91

كارشناسبانک پاسارگادپوراسدالهمونا 92

كارشناستراكتورسازیپوراكبر لیل آبادیهادی93

كارشناس مسئول مهندسي صنايعگروه صنعتي بارزپورباقريسیدمهدي94

مدير واحد مهندسي فرآيند ناحیه 4گروه صنعتي بارزپوررحیميعلیرضا95

مدير روابط عمومیپتروشیمی لرستانپوركرمیاحد96

معاونت تولید شركت شیر پگاه فارسشیر پگاه فارسپورمفخميفريدون97

كارشناس كنترل تضمین كیفیتايران داروكپورهادیمیثم98

كارشناس كنترل كیفیتشركت صنعتي پارس خزرپويان فرسمانه 99

مدير كنترل كیفیت شركت مهندسي صنعتي روان فن آور پیام حبیب100

كارشناس برنامه ريزي تعمیراتشركت روغن نباتي جهانپیرمحمديمحمود رضا101

معاون اداره كل بازرسی وحسابرسی پست بانک پیرايی خدری عباس102

مدير طرح و برنامه و پشتیبانیشركت سرمايه گذاری سايپاپیله وریصادق103

كارشناس ارشد تضمین كیفیتشركت پتروپارستاتیناشیوا104

كارشناسدانشگاه مالک اشترتاجیکعلیرضا105

مدير برنامه ريزی و انبارها و آی تیداروسازی داملران رازكتجلیحسین106

مدير كنترل كیفی و تحقیق و توسعهزمزم شیرازترابی دوستبهنام107

عضو  هیات علمی دانشگاهدانشگاه عالمه طباطبايیتقوامحمدرضا108

كارشناس استراتژيکپارس خودروتقی زاده قوچانیفاطمه109

كارشناس ارشد مديريت رسانهدانشگاه تهرانتهرانیعلیرضا110

كارشناسبانک پاسارگادتهرانی آزرمعلی111

كارشناسبانک پاسارگادتوتونچی درزه كنانیسعید112

كارشناس مسئولوزارت صنايع و معادنتوفیقفاطمه113

رئیس تضمین كیفیتشیمی داروئی داروپخشتوفیقی تمیجانیفرامرز114

مدير امور مهندسی و ساخت قالب قالبهای بزرگ صنعتی سايپاتوكلی طهرانسیدكاوه115

مدير كنترل كیفیت و تحقیق و توسعهشركت كارحانجات قند قزوينتوكلی كردلرسهیل116

كارشناس تضمین كیفیتشیمی دارويی داروپخشجابریامیر117

مدير سیستم ها و روش ها و كیفیتسرمايه گذاری مسکن شمال شرق )سهامی عام(جاويدحسینیسید مصطفی 118

 ارتباط با مشتريانشركت پتروشیمی تبريزجبارزادهويدا119

مدير مهندسی صنايعهنکل پاكوشجباریعلی 120

رئیس برنامه ريزی و كنترلپتروشیمی تبريزجديری حبیبیاحد121

مسؤل برنامه ريزي خريدشركت فوالدآلیاژي ايرانجعفرزادهحمید122

مدير گارانتيگواهجعفري مرنديمحمدتقي123

 رئیس برنامه ريزیشیمی دارويی داروپخشجعفریمسعود124

اداره حسابداری انبار اموالبانک انصارجعفریحمید رضا125

كارشناس تحقیقاتشیمی دارويی داروپخشجالئیان زعفرانیفاطمه126

مديرگروه صنعتي بارزجالليغالمرضا 127

مديرHSEومديرتضمین كیفیتشركت نفت پارسجالليسروش128

مديری منابع انسانی گروه ای سوداجلیلوندعلی اكبر 129

شركت تعاونی كارخانجات فرآوری روغن و دانه های جمالیعلی130
مهندس مشاورروغنی ايران)فردا(

خبرنگارحقیقیجناب مهابادیوحید 131

كارشناس تضمین كیفیتمپنا بويلرجناب مهابادیويدا132

سرپرست تحقیق و توسعهزمزم رشتجهان پیما پیركالچاهينگین133

كارشناس بهبود فرآيندهای بانکیبانک پاسارگادجوان شجاع واحدآرمان134
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سمتشركتنام خانوادگینامرديف

كارشناس تعالی سازمانیمهندسی و ساخت بويلر مپناچرخهمحسن135

مسئول فنی معدنباالستچمانجیسلمان136

مديرمالیفوالد ورزان كیمیاچمن آرامحمد137

رئیس واحد PTREشیمی دارويی داروپخشحاتم فیاضیمهدی138

معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ايثار گران تهران  منطقه 17و18حاتمیسیامک 139

مدير امور مالی شركت ماشین سازی تا شا حاتمی علیرضا140

مدير فناوری اطالعاتگسترش سرمايه گذاری ايران خودروحاجعلیمحمد141

كارشناسبیمه پارسیانحاجی نوروزحامد142

مدير ناحیه گروه صنعتي بارزحافظيسعید143

كارشناس طرح و برنامهآلومتکحبیب خواهمیثم144

مسئول پروژه سیستم های مديريتايران خودروحبیبيجلیل145

كارشناس آموزشبیمه پارسیانحبیبیرضا146

كارشناس اقتصادیدانشگاه امام حسینحداد سبزوارامین147

رئیس بازرسي فنيپتروشیمي مرواريدحسابيحسن148

ريیس حسابداری مالیگواهحسنپور يزديانفرمیثم149

مدير فناوری اطالعاتشركت داروسازی روزداروحسنیحامد150

مسئول كنترل پروژهشركت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن )باالست (حسنی شکیلیعباس151

مدير روابط عموميگواهحسین پورمحسن152

معاونت بازرگانيگواهحسین تهرانيرامین153

مدير فروشزمزم رشتحسین زاده بیجاركنيمحمد154

مسئول بهره وريسايپاحسینيآزاده 155

مدير فنيشركت نقشین يزدحسیني مطلقسید رضا156

مدير طرح وتوسعهآلومتکحسیني مقدمسید مجتبي157

مدير امور رايانهشركت ارجحسین زادهعلیرضا158

مدير تضمین كیفیتزمزم تهرانحسین مردیعلی159

مدير امور سیستم ها و كیفیتمهندسی و ساخت بويلر مپناحسینی صفامحسن 160

رئیس هیات مديرهمهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهنحسینی طباطبائیسید علیرضا 161

مدير آموزشسیمان شرقحضرتييحیي 162

مسوول دفترداري و تهیه صورت هاي ماليگاز استان اصفهانحق شناسحمید163

ريیس روابط عموميسهامي عام كارخانجات سیمان صوفیانحقوقيكاوه164

معاونت بازرگانیشركت سرمايه گذاری صنايع شیمیايی ايرانحقیعلیرضا165

مدير تضمین كیفیت و تعالی سازمانیگلسار فارسحقیریمرتضی166

مدير بازاريابی و فروشداروسازی زهراویحکمتامیرعباس167

مدير تولیدشركت داروسازي تهران شیميحالوتكامران168

كارشناس تضمین كیفیتايران قطعهحمزه نژادحمید169

سرپرست اموركاركنانسیمان ارومیهحیدريحمید170

مدير اداره كل بازاريابی و تبلیغاتبانک انصارخالقیسید حمید171

كارشناس روابط عموميشركت توزيع نیروي برق شیرازخان احمديعلي172

رئیس كیفیت قطعات تندرايران خودروخانلريعبدالرضا173

كارشناس برنامه ريزي و كنترلشركت پژوهش و فناوري پتروشیميخبازيانمهدي174

مدير پرِوه های عمرانیورسک پلخرمي عراقيافشین175

معاون تولیدسايپا پرسخسرودادايرج176

كارشناس تضمین كیفیتايدمخسروشاهینسرين177

مدير مالی - اقتصادیشركت سهامی خاص گواهخسرویمسعود178

مدير فروشگلسار فارسخسروی زادهاسماعیل179

مدير استراتژیسازه پويشخطیبیمحمد180

مدير برنامه ريزی گروه بهمن خلجمهران181

مدير ارشد طرح و برنامهشركت نفت پارسخلیلیحمیدرضا182



88

سمتشركتنام خانوادگینامرديف

مدير امور مديريت كیفیت و نماينده مديريت ماشین سازی تبريز خواجه ایهومن183

مدير بازرگانیشركت سیمان ممتازان كرمانخواجويیمحمد رضا184

مدير ماليصنعتي آماخورسندي اللويغالمعلي185

كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت فوالد مباركه اصفهان خیامیمافشین186

كارشناس ارشدبانک تجارتداداشيعلیرضا187

كارشناس ارشد ارشد توسعه و فن اوریبنیاد مستضعفانداود آبادیعلمدار188

عضو هیات مديره انجمن متخصصان روابط عمومیداودیعنايت189

معاون برنامه ريزی وتولیدشركت پارس سويچدرگاهیرسول190

سرپرست واحد مديريت عملکرد ارتباطات مبین نت دریلیال191

مدير مهندسی صنايع و برنامه ريزی استراتژيکداروسازی كوثردشتیسید محسن192

كارشناس ارشد ساخت و خودكفائیايدم )طراحی و تولید موتورهای ديزلی( دقیقیرضا193

مدير امور مالی و خزانهبانک پاسارگاددهقان نیستانکیمهدی194

مدير تولید ناحیه 5 گروه صنعتي بارزدهقانيعلي195

مشاورداروسازی رازكدهقاني زادهحسن196

مدير منابع انسانيشركت انرژی داناديانيپیمان197

مشاور مدير عاملشركت ايساكوذاكرزادهعلي198

رئیس اداره شبکه و سخت افزارگواهذاكریبهناز199

مدير اطالعات و روش هاشركت تولید مواد اولیه و سوخت هسته اي ايرانرادمهرعلیرضا200

معاونت فنیشركت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن )باالست(رازيانعلی اكبر201

مديركارخانهفريکورامشکعبدالرضا202

سرپرست كنترل موجودي و تنظیم تقاضاپتروشیمي بوعلي سیناربانيعلي203

مدير عاملسیمان ممتازانربانیمحمد204

كارشناس ارشد شبکه بهینه كاوی ايرانگروه پارسیان هشمندرجب طاووسیامید205

مدير تولیدكوير تايررجبیموسی الرضا206

كارشناسبانک پاسارگادرجبی مقدممرواريد207

مسنول سیستم مديريت كیفیت معاونت تندرشركت ايران خودرورحمانيرحمان208

مسئول ساختمانيصنايع سیمان زابلرحمانيهامون209

سرپرست واحد تولید پركلرين و كلرورفريکنیروكلررحمتيرحیم210

 مشاور سیستم های مديريتفرد حقیقیرحیمیعلی211

كارشناس بهره وری و تعالی سازمانیشکوه شاد شانجان )آی سودا(ردادیرضا212

رياست اداره حسابداري مديريت و آماربانک تجارترزازانامیر مسعود213

مدير برنامه ريزیشیمی داروئی داروپخشرستم كیاسید يوسف214

معاون مدير عاملآلومتکرستميعباس 215

مدير صادراتيزد تايررشید فرخيعاطفه216

ريئس اداره سیستمها و روشهاگواهرضائيخسرو217

كارشناس تحقیق و توسعهبیمه پارسیانرضائي زاويهمحمد218

مدير واحد پروژه های تعالی شیمی داروئی داروپخشرضارجب زينب 219

سرپرست حسابداری صنعتی شركت شیمی دارويی داروپخش رضايی وارستهمنصور220

كارشناس نظام پیشنهاد ها و پنج اسايدم-تولید موتور های ديزلیرضوان خواهموسی221

كارشناس روابط عمومیتعاونی اعتبار ثامنرضوی حائریسید حامد222

كارشناس اداره تحقیق، توسعه و بازاريابیبانک پاسارگادرفیعیامیر223

كارشناسقند اصفهانرنجبراحمد224

كارشناسارسا ساختمانرهبراردالن225

مشاورشخص حقیقیرهبرفاطمه226

دبیر كل جمعیت ايران دوستانرهگذررضا227

كارشناس برنامه ريزیشركت تدبیرگران انديشه برناروانبخشعلی228

مدير بازرگانی خارجیشیشه همدانروانبخشغالمرضا229

مدير سیستمها و اطالعات مديريتمجتمع صنايع الستیک يزدروزگاریولی230
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رئیس اداره امور كاركنانشركت سهامی خاص گواهروشنائیرحیم 231

رئیس انبار ارسالنفت پارسزاده حیدريمهرداد232

تکنسینمجتمع صنايع الستیک يزدزارع زادهمهدی233

مدير فروشايران داروكزارع نژادپیمان234

-  -زربخشمهندس235

مدير عاملشركت صنايع كاشی بیستونزمانی مهربانیمحمد236

كارشناس اقتصادیبانک كارآفرينزمردی انباجیمهديه237

معاون مالي و اداريشركت صنعتي پارس خزرزندقاسم238

مدير واحد خدمات امور اداریگروه صنعتی بارززنده روح كرمانیمحمد239

مدير واحد مهندسی فرايند تاير راديال باریگروه صنعتی بارززنگنهجعفر240

مسئول حراست فناوری اطالعاتچرخشگرزيناليروح اهلل241

معاونت اداري، مالي و اقتصاديسايپا پرسزينالي مغانلومحمدرضا242

روابط عمومیداروسازی زهراویزيرك سیماعلی243

مشاور مديرعامل ـ مدير امالك و واگذاریشركت سرمايه گذاری مسکن شمال شرقساالریهادی244

رئیس اداره ITگواهساماني پورمهدي245

ريیس تضمین كیفیتشیمی دارويی داروپخشسامونیامیر محمد246

كارشناس مهندس صنايعمجتمع صنايع الستیک يزدسبزسیدرضا247

مديرعاملالستیک يزدستودهاسکندر248

كارشناس تضمین كیفیتداروسازي سهاسرائيمرتضي 249

رئیس سیستمها و روشهانفت پارسسربيجاويد250

مسئول برنامه ريزی استراتژيکساخت تجهیزات سپاهانسعیدیمعصومه251

مدير عامل و نائب رئیس هیات مديرهمهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن )باالست(سعیدی كیاكامران252

معاونمهندسی و پشتیبانی بانک انصاربانک انصارسعیدی مدنیسید علیرضا253

رئیس اداره حسابرسی داخلیبانک انصارسلطان كريمیبهزاد254

مدير برنامه ريزي و تامین شركت صنعتي لوازم خانگي  پارس خزرسلطانپور مجید255

كارشناسگروه پارسیان هوشمند سرآمدسلمانیحديثه256

كارشناس برنامه ريزی و امور عمرانیاستانداری فارسسلیمانی حمیدی نژادپويان257

رئیس مهندسی پختشركت كويرتايرسلیمانی رباطیسیداحمد258

مدير برنامه ريزي تولیدشركت پشم شیشه ايرانسمتيحمیدرضا259

كارشناسپاسارگادسمیاریمسعود260

مدير فني و مهندسيكشت وصنعت امیركبیرسوزنگريحسین261

رئیس امور نمايندگي هاگواهسینکي رادكامبد262

رئیس تضمین  كیفیت شركت فوالد آذربايجانسید خلخالیمهرداد263

نماينده مديريت سازه پويش سید محمدی فردمرجان264

استاد دانشگاهدانشگاه آزاد اسالمی واحد بنابسیف فرشدحسین265

مدير تولیدزمزم اصفهانشاه محمدیحمید266

مدير امور مشاركتها و سرمايه گذاریسرمايه گذاری مسکن شمال شرقشرافت پورجعفر267

كارشناس تولید شركت بتا سرآمدشربت خوریمحمد268

كارشناس كنترل پروژهمشاورين صنعت خدمات ارژوانشربتیراحیل269

استاد دانشگاه - مدير بهره وري و تعالي گروه كارخانجات نورد ولوله سمنان - دانشگاه آزادشريعت محمد علی 270

معاون مدير مالیمجتمع صنايع الستیک يزدشريف نژادمحمدحسن 271

كارشناس امور مالی و خزانهبانک پاسارگادشريفیمیثم272

كارشناسايران خودروشعبان پورلیدا273

معاون منابع انساني و مدير تضمین كیفیتايران تايرشعبانیحسن274

مدير فروش و بازاريابيشركت سیمان كردستانشفیعي رودباريسید علي275

كارشناس اقتصادیبانک كارآفرينشفیعیسعیده276

مدير برنامه ريزیشیمی دارويی دارو پخششکوهی زادهشهنام277

مدير تولیدشركت كشت وصنعت خاوردشتشکیمحمد حسن278
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رئیس ITسیمان اصفهانشمساحسان279

رئیس امور مالي پژوهش و فناوري پتروشیميشمس الهيپرويز280

كارشناس فنیملی ساختمانشمسیمهدی281

ريیس اداره امارواطالعات بانک انصاربانک انصارشمیرانی رادعلیرضا282

كارشناس سیستم ها شركت كروزشنواييمحمد283

كارشناسگروه پارسیان هوشمندشهبازیصبور284

عضو هیات مديرهيزد بسپارشهوازيانسالله285

ريس هیات مديرهگروه تولیدي يزد بسپارشهوازيانمحمد286

مشاور مدير عاملهنکل پاكوششهیدیحمزه 287

كارشناس بازرسیپتروشیمی تبريزشیبائیوحید288

مدير امور كنترل كیفیت مهندسی و ساخت بويلر مپنا شیخ االسالم زاده پیام 289

مسول ارزيابی پیمانکارانقالبهای بزرگ صنعتی سايپاشیرآقايیمحمد ابراهیم290

كارشناس برنامه ريزی جامع و استراتژيکفوالد خوزستانشیری بابادیمحسن 291

مدير دپارتمان تکمیلشركت صنعتي پارس خزرصابرمعاشابراهیم292

مديربرنامه ريزي و انبارها نماينده مديريتالبرز دارو صابونيحامد293

كارشناس ارشد اقتصاديشركت تولید مواد اولیه وسوخت هسته ايیصادقینعلي294

كارشناس بهره وریمركز مديريت بهره وری ايرانصادقیعباس295

مدير كارخانهصتايع سرامیک بهرنگصادقیانمحسن296

مدير ماليشركت تولیدي قند شیروانصالحيمحمد297

رئیس بخش 3 تولیدكوير تايرصالحي پورفرهاد 298

همکارمهندسی مشاوری محمودآبادصالحی فیروزآبادیگلسا299

رئیس طرح و برنامهمحصوالت كاغذی لطیفصباحیاحسان300

مدير پژوهش و مهندسيپارس متالصبازادهكورش301

كارشناس امورماليسیمان عمران اناركصدريسید مهدي302

مدير تضمین كیفیت و تعالی سازمانیمالیبل سايپاصديفمحسن 303

مدير تضمین كیفیتشركت سیناژنصفاريونمحمد304

عضو هیئت مديره گواه صفايیجهانبخش305

مدير برنامه ريزي نفت پارسصفدريمجید306

كارمند معامالتبانک ملیصفریسعید307

مدير عاملآلومتکصفويانمحمد جعفر308

مديريت برنامه ريزي تولید و موادشركت تولیدي صنعتي كولر ايرانصمديانسعید309

نماينده مديريت در كیفیت و تعالی سازمانیشركت صنعتی نیرو محركهصمدی مقدميحیی310

مدير برنامه ريزي استراتژيکداروسازي ابوريحانضرابيفريال 311

مدير تولید واحد آماده سازي ناحیه 3گروه صنعتي بارزضیاييمحمد312

جانشین رئیس تعالی وسیستمهای مديريتمالیبل سايپاضیاءبخششهاب313

كارشناس تعالی و مديريتمالیبل سايپاضیايیرضا314

-  -ضیايیمحمد315

هیات علمی دانشکده مديريت شهید بهشتیطالبیداود316

مسئول بهره وريگلوكوزانطاهرخانيمجید رضا317

كارشناسمالیبل سايپاطاهرخاني كدخدائيحمید318

مدير واحد ساخت و پخت تاير راديال سواريگروه صنعتي بارزطاهري نیابیژن319

مدير برنامه ريزي استراتژيکايران خودرو ديزل - گواهطباطباييشهزاد320

رئیس نظارت و ارزشیابی شضركت های تحت تراكتورسازی ايرانطلوععلی321
پوشش

كارشناسشركت گواه طهماسبيشهرام322

مدير تولیدمهندسی ساختمان و تاسیسات باالستطیبیسید محمود323

رئیس كیفیت جامعسیمان صوفیانعادلی الهیجانغفار324

مدير فروش چرخشگرعاشرزادههادي325

مدير امور ماليشركت صنايع بسته بندي مشهدعاقلابراهیم326
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معاون فني و مهندسيسهامي خاص گواهعامريمصطفي327

مدير برنامه ريزی جامع و استراتژيکفوالد خوزستانعباس زادهمهران328

كارشناس امور كنترل كیفیتسايپاعباسيسمیرا 329

مدير تولیدات ويژهشركت پلی اكريل ايرانعباسیان اسفرجانیكیهان 330

معاون مديريت سازمان و روشهابانک كارآفرينعبدی باوندپوریيداله331

معاون شبکه خدمات پس از فروشگواهعرب زادهحسین332

ريیس ادارهبانک انصارعرفانیحمید333

مديرپروژه هامهندسین مشاورنیکوسگالعزيزمحمدیعلیرضا334

سرپرست تحقیق و توسعهزمزم تهرانعزيزیمحمد مهدی335

ريیس آموزشسیمان ممتازانعسگريسارا336

مدير برنامه ريزيشركت پشم شیشه ايرانعسگري مقدمحسین337

مدير مهندسي صنايع و برنامه ريزيشركت كابل خودرو سبزوارعسليكاظم338

كارشناس طرح و برنامهشركت آلومتکعشقیيوسف339

مدير بازاريابي  و فروشگواهعقوبزاده مجردمحمد رضا340

معاون طرح وبرنامه-مديرتعالی و استراتژيکقند نقش جهانعلویافروز السادات341

مدير كارخانهدارو شیشه نصرعلویسید حیدر342

مدير انفورماتیکشركت سیمان ياسوجعلیجانييوسف343

مشاور سیستمهای مديريتشخص حقیقیعلیجواد344

سرپرست سیستم های مديريت كیفیتشركت امداد خودرو سايپاعلی بابايی زگلیکیبهزاد345

خبرنگارتصويرسازان سیماعلی پورعلیرضا346

مدير اجرايی كارخانه اكريلیک2كارخانه اكريلیک2 شركت پلی اكريل ايرانعلی جانلوشمس اله347

مدير طرح و برنامهمهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهنعلی زاده گرايلیمرتضی348

مدير عاملشیمی دارويی داروپخشعلیپور مشکانیحمیدرضا349

رئیس حسابداریشیمی داروئی داروپخشعلیزادهسعید350

مدير زيرسازیمهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن )باالست(علیمی ديزجايرج351

مدير تولید و فنیايمن خودرو شرقعمارت سازعلی352

سرپرستامداد خودروي سايپاعمیديمحمد ابراهیم353

مدير كارخانهداروسازي كوثرعنابيمجید354

مدير عاملحفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس )PEDEX(عیديمسعود355

مدير تضمین كیفیت گروه صنعتی سپاهانغائیسعید356

كارشناس معاونت مهندسي سازمان و سیستم هاايران خودروغفاريمهران357

معاون مدير امور شعب بانک كارآفرين غفاری طرقیمريم 358

رئیس حسابرسی داخلیشركت ايران خودروغالمپورسیروس359

رئیس مركز ارزيابی محصولكوير تايرغالمحسین پورسعید360

كارشناس صادراتيزد تايرغالميمونا361

رئیس فن آوری اطالعاتشیمی دارويی داروپخشفاتحیبهزاد 362

كارشناس تضمین كیفیتگواهفاضل هاشميسید امیر363

مدير كنترل كیفيزمزم تهرانفتاح زادهمهدي364

كارشناس برنامه ريزی تولیدشركت پاكشوفتحیشبنم365

كارشناس آزمايشگاه داروسازی آفا شیمیشركت داروسازی آفا شیمیفخارزينب366

مشاور و مدرس مديريت استراتژيک شخص حقیقیفخرسید محمد367

مدير مطالعات و برنامه ريزی استراتژيکسازه گستر سايپافخیمیمهیار368

مدير وصول مطالباتشركت لیزينگ اقتصاد نوينفرج زاده بی باالنسعید369

بانکداربانک پاسارگادفرح بخشصبا370

مدير كنترل كیفیتكشت و صنعت میرزا كوچک خانفرحمندشهرام371

تحلیلگر سیستمدانشگاه علوم پزشکی تهرانفرحناك رودسریمنا372

رئیس مهندسی صنايعتولید موتورهای ديزل ايران )ايدم(فردوسیوحید373

مدير طرح و برنامه سیمان المردفرهمندنیافرشید 374
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كارشناس واحد آی تیسیمان اصفهانفروغیفرشاد375

مهندس فرآيند ناحیه آهن سازیشركت فوالد مباركهفقریسید مصطفی376

رئیس هیات مديرهشركت خزر الکتريکفالحفريدون377

رئیس برنامه ريزی استراتژيکساپکوفالح حسینیعلی378

مدير فن آوری اطالعاتگواهفالح رفیعصادق379

عضو هیئت مديرهسنديکاي صنايع آلومینیوم ايرانفالح نژادغالمرضا 380

مسئول آمار سیمان صوفیانفنجانچیمريم381

عضو - مدير بازرگانیعضو هیئت نمايندگان اتاق زنجان - گروه صنعتی نیکو )ابهر( فیضیعبدالحمید382

رئیس برنامه ريزی و كنترل پروژه-بازنشستهگروه ملی صنعتی فوالد ايران-اهوازقائدیمینا383

معاون مديرفنیمجتمع صنايع الستیک يزدقائمیمحمدرضا384

مدير مطالعات استراتژيکشركت سرمايه گذاری دارويی تامینقادریفريبا385

رياست اداره مهندسی و امالكبانک انصارقادری نژادحجت اهلل 386

عضو تیم ارزيابیشركت بهینه سازان طوسقاسمیسمیه387

كارشناس طرح و برنامهباالستقاسمیمريم388

كارشناس ارشد برنامه ريزیلیزينگ اقتصاد نوينقاضی زادهسید علی389

مدير تولیدصنايع كاشی خزرقبادی بیگوندبهرنگ390

عضو هیات علمی دانشگاه سمناندانشگاه سمنانقدسفتح اهلل391

رئیس حسابرسی داخلیداروسازی تولیدداروقراباغلوشهابیعلی رضا392

ريیس بخش يک تولیدكوير تايرقرايیرضا393

مدير واحد طرح و برنامه شركت آذرقند نقدهشركت آذر قند نقدهقربانپورسجاد394

مشاورفرد حقیقیقربانی فردوحید 395

مدير كارگاه ساختشركت تولید تجهیزات سنگین هپکوقلميكاظم396

معاونت اداره رفاه بانک پاسارگادقمریمیثم397

كارشناس واحد مهندسی صنايعگروه صنعتي بارزقنبري گوهرريزيظهیر398

حسابدارشركت اسحاق بارقهرمان ايزديمحمد399

كارشناس دفتر مديريت پروژهشركت سرمايه گذاری مسکن شمال شرققویسمیه400

مدير تعالي و كنترل كیفیت فراگیرTQMشركت صنعتي پارس خزركاردانفاطمه 401

مدير حسابداري مديريتنفت پارسكارگرمصطفي402

كارشناس برنامه ريزی استراتژيکگواهكاشانيمیشا403

نماينده مديريت در امور كیفیتبیمه پارسیانكبیريانشیما404

مدير ادراره فن آوري اطالعات و ارتباطاتگروه صنعتي بارزكرميمسعود405

كارشناس امور نمايندگي هاشركت سهامي خاص گواهكريميزهرا 406

مدير فروش و صادراتشركت داروسازي تهران شیميكشوري رادمحمدمهدي407

مدير ماليبانک تجارتكالمياكبر408

مدير روابط عموميشركت شهركهاي صنعتي استان تهرانكیانپور اتابکيمهدي409

مدير طرح و برنامهكاشی و سرامیک حافظكارگرامیر410

ريیس بازاريابی و فروششركت لیزينگ اقتصاد نوينكاشانی فرسعید411

رئیس خدمات اداریپارس خزركاشفیطهمورث412

كارشناس دفتر مديريت پروژهسرمايه گذاری شمال شرقكاشفیسعید413

كارشناس تعالی سازمانیمهندسی و ساخت بويلر مپناكاشیكامیار414

معاون فنی و مهندسیشركت مديريت سرمايه و ساخت سازه فرآيند آرينكاظمغالمرضا415

مدير عامل و عضو هیئت مديرهلیزينگ اقتصاد نوينكاظممحمد416

كارشنای تحقیق و توسعه و بازاريابی بانک پاسارگادكاكايیامید417

كارشناس مهندسی مواد و كامپاندينگكوير تايركامکاردالكهمهدی418

مدير عاملانجمن صنعت و معدن و كشاورزی شهرستان آمل كاوهمحمد419

مسئول استراتژیمعاونت پرس ايران خودروكراریحبیب420

مدير مالیيزدتايركريمیسعید421

مدير تضمین كیفیتايران قطعهكشاورزاسماعیل 422
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كارشناسبانک پاسارگادكشفیامیرحسن423

مدير كارخانهشركت شمش روی میهنكظمیمهدی424

مدير امور بین المللبانک انصاركفشدار طوسیصادق425

مدير اداریمهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهنكلهرفاطمه426

سرپرست برنامه ريزی و كنترل پروژهمخروط كار )پتروشیمی(كوگانیسحر427

كارشناس سیستم های استانداردساخت تجهیزات سپاهان )گروه مپنا(كوهیمحمود رضا428

كارشناس فرآيندمجتمع فوالد مباركهكیاني با مکانيعلي429

شیمیستپتروشیمی تبريزكیان فرمحسن430

كارشناسالستیک پارسكیانیمهدی431

مديريت سیستم ها و ICTساخت تجهیزات سپاهانگل محمدیمهدی432

مدير تعالی سازمانیشركت كارتن ايران )سهامی عام(گلپايگانی فردمهدی 433

مدير برق و كنترل و مدير انرژيسیمان ممتازان كرمانگلستاني حتکنيمهدي434

رپیس استانداردهاسیمان اصفهانگلشنی منشمحمد435

سرپرست مهندسی تايركويرتايرگنجیحمیدرضا436

كارشناس سیستمها و روشهانفت پارسگودرزيمهدي437

مدير كنترل كیفیت وآزمايشگاهآلومینیم المهديگودرزيحسن438

كارشناس برنامه ريزیشیمی دارويی داروپخشگودرزینوشین439

رئیس واحد مهندسي صنايعفوالد آلیاژي ايرانالورامیر440

سرپرست برنامه ريزی ونظارت برتعمیراتذوب آهن اصفهانلطفی بیدگلیاحمد441

معاونت نگهداری و تعمیراتشركت فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر ) روزانه(مافیعباس442

معاونت بازرگانیمجتمع صنايع الستیک يزدماوايیشیرين443

 -- متقیمهندس444

كارشناسمجتمع صنايع الستیک يزدمجاهدفرمصطفی445

سرپرست پژوهش های فرايندی واحدسرمايه گذاری صنايع شیمیايی ايرانمجیدیسید مهدی446

كارشناس سیستم ها و روش هابانک پاسارگادمجیدیعلی447

كارشناس پروسسقنداصفهانمحبتیبهرام448

رئیس تحقیق و توسعهشیمی دارويی داروپخشمحسنیمهدی449

كارشناس فروش و تحقیقات بازارشركت كاشی نیلومحمد امینیبابک450

مشاور مالی و حسابرسیآبادگران ايرانمحمد حسنیمهدی451

مدير عاملمسیر تعالی ايرانیانمحمدیمحسن452

مديركیفیتقنداصفهانمحمدیجعفر453

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس -محمدیپرستو454

مدير عامل و عضو هئیت مديرهساختمانی آ س پمحمودكاليهسعید455

سرپرست روابط عمومیپتروشیمی مرواريدمختاریمجید456

مديريت فنی و پروژهشركت گلتاشمدرسیمصطفی457

رئیس انبار ملزوماتنفت پارسمراديعلیرضا458

معاون اداره امورمديريتهاي شعب بانک مسکنمراديمحمدحسن459

رئیس تضمین كیفیتآينه رهیابمراديپرستو460

مدير داخلیگروه كارشناسی داورانمرادیمولود461

معاون توسعه و مهندسيكابلهاي مخابراتي شهید قنديمساواتيمحمد علي462

مسئول روابط عمومیموسسه مالی اعتباری ثامنمستقیمیامین463

كارشناس تحقیق و توسعهمهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن )باالست(مسعودی علویفاطمه سادات464

جانشین مدير عامل و معاونت اجرائيگروه صنعتي بارزمشرفيعلي اكبر 465

كارشناس سیستمهاايران خودرومصلحي فرمهسا466

رئیس تحويل خودروزامیادمظفري ياراحمديمحمد467

مدير مهندسی صنايع و برنامه ريزیداروسازی جابر ابن حیانمظلومیمحمد468

معاونت تولید خودوري تندرايران خودرومعتمدمحمدرضا469

رئیس هیئت مديرهآلومتکمعتمدپرويز470
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سرپرست خدمات كامپیوترينفت پارسمعماريانمحمدكاظم471

مدير فنیقند اصفهانمعماریفردين472

عضوهیات مديرهاتانیرمعین تقویمهدی473

معاون برنامه ريزیپارس خودرومغنیحیدر474

معاون مالی و اقتصادیشركت لیزينگ اقتصاد نوينمفیدیصادق475

مدير بازاريابي و فروشآلومینیوم ايرانمقدسيحمیدرضا476

عضو هیئت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايعشركت تولیدی ايران اگزوزمقدم فردمحمد تقی477

مديرعامل  آموتسامقیمی بیدهندیشهريار478

كارشناس  مهندسی صنايع البرزدارو ملک پور مجید 479

مسئول آموزش شركت شیمی دارويی داروپخش ملکیان فرشته 480

رئیس واحد برنامه ريزي عملیاتي سازه گستر سايپاملیحيحمید رضا 481

نائب رئیس كمیسیون كارآفرينی و سرمايه گذاری اتاق ممتحنحسن482
نايب رئیس - مدير عاملبازرگانی ايران - شركت عمران  و توسعه فارس

كارشناس پشتیبانی و مديريتPSP )در حوزه بانکداری الکترونیک(منصوریمینا483

دايره تحقیقات بازاريابیبانک انصارمهدوی رادمحمدرضا484

مسئول فناوری اطالعاتشركت سرمايه گذاری مسکن شمال شرقمهدی بهزادداود485

مدير كنترل كیفیتكشت و صنعت نیشکر امیر كبیرمهدی پوراسماعیل486

رئیس مطالعات و برنامه ريزی استراتژيکپارس خودرومهدی جواحمد487

 HSEرئیسشركت پااليش نفت الوانمهدی زادهمسعود 488

رئیس برق و اتوماسیونكوير تايرمهرورزانعلی489

سرپرست اداره پژوهشهاي توسعه مديرت و مناببانک توسعه صادرات ايرانموسويسید فريد490

مدير نگهداري و تعمیرات فیکسچر وتجهیزاتسايپاموسويسید محمد491

معاونت صنعتشركت كشت وصنعت نیشکرامیركبیرموسویسیدحسن 492

عضو هیئت مديره و قائم مقام مدير عاملمهركام پارسموسویآرمان493

مدير كنترل كیفیت ، نماينده مديريت شركت كاشی نوآورانموسوی فیروزآبادیسید مصطفی494

ريیس اداره برنامه ريزي استراتژيکبیمه پارسیانمومنيامیر495

ريیس بخش تولیدالستیک بارزمومنيسعید496

كارشناس اداره ارزيابيايران خودرومیرخلیليغزاله497

ريیس بخش تولیدالستیک بارزمیرزا مطلبي زادهامین498

رئیس اداره تضمین كیفیت و استراتژيگواهمیرزاجانعلي499

كارشناس ارشدايران خودرومیرزادلنگروديمیرعلي500

كارشناس سیستمهاي جامع مديريتگروه صنعتي بارزمیرزاديعلیرضا 501

مدير واحد انفورماتیکداروسازی رهامیرشمسیفرزاد502

معاون مدير برنامه ريزیمجتمع صنايع الستیک يزدمیرغفوری توران پشتیسیدرضا503

مدير برنامه ريزی و كنترل كیفیتاكسدانهمیرنقیسید مصطفی504

ريیس دايرهبانک سینامیکايیل پورحسین 505

كارشناس ارشد امور سازمان وروش هابانک سامان نادریپیمان506

كارشناس فنیگلوكوزاننادیحیدر علی507

رئیس برنامه ريزی تولیدكوير تايرناصحزهرا508

كارشناس تضمین كیفیتبهمن ديزلناصرینصیر509

مديركل امور هیات علمي و محققان پژوهشکده فرهنگ و انديشه اسالمي ناهید مجتبي 510

جانشین رئیس برنامه ريزی ومهندسی صنايعمالیبل سايپانبوتیحجت511

مدير فنیمجتمع صنايع الستیک يزدنبیلسید علی512

مدير دفتر مديريت پروژه )PMO(شركت سرمايه گذاری مسکن شمال شرقنجاتی فردمهدی513

نماينده مديريتشركت سیمان ممتازاننخعیعلی514

مديريت شركتمهندسین مشاور خودرو ايراننخعیامیر رضا 515

مدير تعالی سازمانیمهندسی و ساخت بويلر مپنانديریپريسا  516

مدير تولید شركت فوالد اكسین خوزستاننريمانیفريور517

مدير امور ماليعمران و توسعه فارس )سهامي عام (نستعینمجید518

كارشناس مهندسی صنايع و بهره وریصنايع شهید شیرودی/سازمان هوافضانصیری كاشانیكاظم519
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مدير امور مالی و ذيحسابآب منطقه ای تهران نظریشهرام520

مدير آموزش های سازمانی-مدير بازاريابیمهد پردا پژوهاننظری مهرابیاحمد 521

رئیس پیشبرد استراتژی و توسعه مديريتپارس خودرونعمت پورنادر522

مديرعاملپیشگامان سرامیک برسامنعمتی شیخ احمدلوحمیدرضا523

معاون اداره حسابداري مديريت وآماربانک تجارتنعیمي صابررضا524

رئیس اداره تجزيه و تحلیل سیستم هاگواهنعیمی قمیهاشم525

كارشناس اداره تحقیق، توسعه و بازاريابیبانک پاسارگادنقلیمحمدرضا526

مدير مالي و اداريتوربوژنراتورنگهبانمحسن527

مدير برنامه ريزي، تحقیق و توسعهلیزينگ صنعت و معدن )سهامي عام(نوده فراهانيمحمدرضا528

كارشناس سیستمها و اطالعات مديريتمجتمع صنايع الستیک يزدنوردي فهادانيمحمد علي529

رئیس هیئت مديرهكاشي پارسنوروزيسلیمان530

مدير تولیدشركت دارويی آترانوروزی مطلقحمید531

معاون برنامه ريزيراهبردی و توسعه سیستمهاگسترش سرمايه گذاری ايران خودرونوروزی موحدمحسن532

مدير آموزشسیمان بجنوردنوعی باهوشوحید533

كارشناس تحقیقات بازاربیمه پارسیاننیاكان الهیجينازيال534

كارشناس ارشد مالي بانک تجارتنیکنام انزابيداود535

سرپرست اطالعات مديريتشركت پتروشیمی جمنیک اختريوسف536

رئیس اداره تحقیق و توسعه بانک پاسارگادنیک روشمجتبی537

مدير طرح وبرنامه ،نماينده مديريتسیمان اصفهاننیکبختولی اله538

مسئول انفورماتیک و برنامه ريزی تولیدشركت كاشی نوآوراننیکخواهمهدی539

مدير برنامه ريزیكوير تايرهادی پناهمهدی540

مدير سیستمها و روشها و فن اوری اطالعات گروه صنعتی ايران خودرو -شركت مهركام پارسهادی نژادمحمدرضا541

روابط عمومی - خبرنگارتعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( - خبرگزاری ايرناهاشملومهدی542

مدير خريد شركت گواههاشمي بافقيسید محمد543

 - -هاشمیعلیرضا544

مدير كارخانهكارنه آرايی آرياهاشمیانسید يحیی545

كارشناس برنامه ريزی جامع و استراتژيکشركت فوالد خوزستانهرمزی نژادعلی رضا 546

كارشناسگروه صنعتي بارزهمتيمحسن547

مدير عاملشركت صنعتي پارس خزرهمتيحسن 548

مدير برنامه ريزی و مهندسی صنايعگلتاشهوائیسید محسن549

كارشناس كیفیتشركت صنعت /آفرين ماهانهوشورمصطفی550

سید محمد 551
مدير بازاريابی و فروشصنايع مس شهید باهنرواعظیجواد

مدير كل بهره برداريگروه صنعتي بارزوثوقابوالقاسم552

مدير توسعه سیستم های نرم افزاریگروه صنعتی بارزوجودیآزاده 553

كارشناس برنامه ريزیشیمی دارويی داروپخشوحیدی نیاامیر554

مدير مهندسي صنايع - دبیر كمیته بهره وريگروه صنعتي بارزوزيريحسن555

مسئول آديت سیستم هاي كیفيشركت سايپاوفايينسرين 556

مدير مهندسی تجهیزاتشركت فن آوران انیاك رايانهولی ئیمسعود557

مدير استاندارد و تضمین كیفیتعقاب افشانولی اشلقیرضا558

مديريت طرح و برنامه شركت سايپاپرسسايپاپرسيحیوي امیر عباس559

رئیس ادارهشركت گواهيعقوبيحمیدرضا560

كارشناس برنامه ريزي و تولیدشركت صنعتي پارس خزريوسفي پارسامحسن561

مسئول فناوری اطالعات آذريت )سهامی عام (ياسمیكسری562

كارشناس بهبود سازمانيشركت مهندسي و ساخت پره توربین مپنايزدان پناهزينب563

مسئول شیفت اداریمجتمع صنايع الستیک يزديزدی نژادمحمدرضا564

حسابرس داخلی شركت شیمی دارويی داروپخش يکتاخواه سعیده 565

ريس اداره مهندسی موادكويرتايريوسفیعلیرضا566

مدير ITشركت سهامی شیر پاستوريزه پگاه خراسانيوسفیامیر567






