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وري  وري ایران به مناسبت روز بهره بیانیه انجمن بهره  

 

   

سازی مصرف مصادف باا یا ا   وری و  بهينه وری ایران به مناسبت روز بهره انجمن بهره
 ای در این زمينه اقدام كرد. خرداد نسبت به صدور بيانيه

شاماار  ترین نيازهای امروز جامعه ما باه وری از ضروری وری است. بهره ی   خرداد روز بهره
های فاردی و  وری یعني بهترین استفاده از ام انات، منابع، فرصت و ظرفيت بهره مي آید.

بدیل رشد اقتصاادی كوا ر  گذاری ی ي از دو عنصر بي وری در كنار سرمایه بهره اجتماعي.
 ش د.  محس ب مي

یابد و در بنگاه، اداره،  وری از فرد و خان اده شروع شده و در مدرسه و دانوگاه ادامه مي بهره
وری از روستا تاا ماركا   ش د، دامنه بهره سازمان، شركت و دولت ت سعه یافته و فراگير مي

های اقتصادی، صنعت، كواورزی، خدمات، ساختاماان، ارتابااواات و  كو ر و همه بخش
 وری آسيایي سازمان بهره 9102دهد، به استناد گ ارش سال  های ن ین را پ شش مي فناوری

درصد از رشد اقتصـــادي  93کشور آسیایی  42، 0821تا  0832های  بين سال

اند کـه ایـن رقــ   دست آورده وري  به درصدي خود را از رشد بهره 3/3

و ر تـقـریـبـا چهــار برابر کشور ماست.  عه ك س ت  و   ش امه  رن ن ب ان  ق در 

 درصد از ت ليد ناخالص داخلي كو ر را تامين كند. 8۳وری  ني  مقرر شده است كه بهره
وری هستي  اما این نياز در شرایط  ها نيازمند ت جه به بهره هميوه، همه جا و در همه عرصه

 های جهاني دو چندان است. های اقتصاد و تحری  ها و محدودیت امروز كو ر و دش اری

ـا سفانه در توجه به بهرهاما بااایاااد اظهار كني  كه   ـاي آن به ویژه در  مت ــ وري  و ارتـق

چ هاي بزرگ هستی !  هاي کالن اقتصـــادي دچار غفلت سیاست ز هي ا هن ز 

شا د   وری  س ال نمي سازمان، وزارتخانه یا نهاااادی برای نپرداختن یا ك  ت جهي به بهره
های مدون، عملياتي و جامعي برای باهابا د و  های اجرایي و دولتي برنامه هن ز در دستگاه

وری وج د ندارد  بخش خص صي ما ه  در حد محدود و ناه ماوالا ب باه  ت سعه بهره
 وری پرداخته است. بهره

و برای تحقق آن داشاتان  ور هستی  هاي بهره وري نیازمند ذهن براي رشد بهره

راهبردی روشن برای دستيابي به اهداف ضروریست تا بر اساس آن رفتار فردی، خان ادگاي، 
 سازماني، اجتماعي و كو ری تغيير یافته و آماده همراهي ش ند.

وری در كوا ر را  عن ان یک سازمان غيردولتي كه ارتقای بهره وری ایران به انجمن بهره
آفریان فا  ، تا جاه  ترین هدف خ د قرار داده است، در ادامه ورح ن ات حساسيت اصلي

سياستگذاران، دولتمردان، مجلسيان و همه نهادهای م ثر در اداره ام ر كو ر و ح ماراناي، 
های م ثر در بخش خص صي و تعاوني و كارآفرینان متعهد را به راه ارهاای ماها   تو ل

 كند: ذیل برای برون رفت از شرایط فعلي جلب مي
ور ساختن آن از دبستاان تاا  تح ل در نظام آم زشي و نهاد تعلي  و تربيت كو ر و بهره 

ها و استاعادادهاای نسال  ها، در جهت تربيت منابع انساني و بارور ساختن ظرفيت دانوگاه
 ها. ها و مهارت ج ان متناسب با نيازهای روز و جدیدترین فناوری

وری در سوح ملي با ت جه ویژه صادا و  ترویج و گسترش فرهنگ دانش و مهارت بهره 
های آم زش و پرورش، فرهاناگ و ارشااد  های اثربخش، و وزارتخانه سيما در ت ليد برنامه

 ویژه در فضای مجازی. ها و موب عات به اسالمي، رسانه
ویژه ساازماان  ت جه ویژه و متفاوت نهادهای م ثر در عرصه مدیریت و اقتصاد كو ر به 

برنامه و ب دجه، سازمان اداری و استخدامي، وزارت اقتصاد و دارایي، بانک مرك ی و شب اه 
 وری. های تاثيرگذار در ح زه بهره ها و برنامه بان ي در حمایت و پایش سياست

های ت ليدی، صنعتاي و اقاتاصاادی  ها و سازمان اتخاذ تدابير اثربخش ت سط وزارتخانه 
های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كواورزی، نايارو، ارتابااواات،  ویژه وزارتخانه به

های تااباعاه،  ها و شركت وری در سازمان گردشگری، راه و شهرسازی در جهت ارتقای بهره
وری در  های اثربخش از حركت باهاره بهب د محيط كسب و كار، رفع م انع ت ليد و حمایت

 های غيردولتي و خص صي. بخش

رئیس جمـهـور  وری  در رونق اقتصادی، اهميت بي بدیل بهره شایسته است با ت جه به

هاي تابعه دولت در توجه بـه  مستقیما در هدایت و حمایت دستگاه محترم،

ي وري و ارزیــابی مستمر عملکرد آنـان نظارت کرده بهره هاد م ون پي ش د  و 

هاا و  وری  و ارائه سايااسات برای شناخت وضعيت، مسائل، مو الت و م انع بهب د بهره
های راهگوا یک كميته ملي و ویژه با مواركت مدیران مجرب اجارایاي، اسااتاياد  برنامه

وری ایاران  انجمن بهاره ها و صاحبنظران ح زه مدیریت و اقتصااااااد تعيين كند. دانوگاه

  »وري مجمـع ملـی بهره«آمااادگاي خااا د را برای هاما اااااری در تو ايال این 
های قاانا ناي و  ت اند با ب ارگيری همه ظرفيت تو يل این كميته ملي مي كند. اعالم مي

وری و  وری  و نهادهای غيردولتي در این ح زه، پایش مستمر بهره تق یت سازمان ملي بهره
های ب رگ دولتي را ما رد تا جاه قارار داده و  مي ان اهتمام وزرا و مسئ الن سازمان

راه ارهای تح ل و معماری مجدد ساختار اداری و فرایندهای ارائه خدمت را باه سا ی 
خ اه وراحي كرده و راه ارهای مناسب قان ني م ج د از جامالاه  دولت پاسخگ  و مواركت

را در اجرای اثارباخاش  0822ب دجه سال  90تبصره  »د«قان ن برنامه شو  و بند  ۳ماده 
م رد حمایت قرار دهد. از خداوند گوایوگر دانا، ت فيق همه تالشگران و خادماتاگا اران 

 وری  را مسالت داری . صاد  در رشد و ت سعه كو ر و ارتقای بهره

 

 
 در همين زمينه منتور شد:

 وری  زیر نظر مستقیم رئیس جمهور لزوم تشکیل مجمع ملی بهره
 0822ی   خردادماه  -یادداشت سيد حميد كالنتری در روزنامه شر  

 پيش از این منتور شده است: 

 وری دارد افت سرمایه اجتماعی تاثیر منفی روی بهره
 0823ماه  دی 00 -وگ ی روزنامه آفتاب ی د با سيد حميد كالنتری  گفت

ها: خبرگزاري ایرنا، خبرگزاري فارس، روزنامه اطالعات،  بازنشر در رسانه 

سایت اتاق بازرگانی تهران و ... روزنامه کسب و کار، روزنامه راه مردم، وب  

وری ایران انجمن بهره  



 

 
 دیدار با معاون رئیس جمهور   

برگ ار شد، ابتادا ساياد حاماياد  0822خردادماه  9۳در این نوست كه صبح روز ی ونبه 
ها و اقدامات این انجامان در  وری ایران گ ارشي از برنامه كالنتری مدیرعامل انجمن بهره

وری ایران ارایاه  های موترک با سازمان ملي بهره وری كو ر و هم اری جهت ارتقای بهره
وری  در سوح ملي، دولات و كاالن  نح  مقتضي و م ثر، م ض ع بهره و درخ است كرد به

اقتصاد هر چه بيوتر و بهتر م رد ت جه و حمایت قرار گيرد. وی به و ر خاص بار ارتاقاای 
 وری در آم زش و پرورش و انرژی تاكيد كرد. بهره

جمويد انصاری، معاون ریيس جمه ر و ریيس سازمان اداری و استخدامي كو ر ني  در این 
وری  ایران، به ضارورت  های انجمن بهره دیدار، ضمن اعالم آمادگي برای حمایت از فعاليت

اصالح نسبت نيروهای پوتيباني به كادر آم زشي و نيروهای مستقر در مدارس و باال رفتان 
 وری  در  وری در ح زه انرژی، اشاره و درخ است كرد تا انجمن در زماياناه باهاره بهره

 های خ دروساز اول یت دهد. ویژه شركت های ب رگ و ت ليدی به شركت

درخ است كرد كه تا پایان دوره این دولت، ت جه مح ری وزارتخاناه و وزیار باه ما ضا ع    
وری   ها و ورح م ض ع بهره سازی در این ح زه معو ف شده و با ارائه پيام وری  و فرهنگ بهره

و ر خاص در جاهات تاعاماياق  ها از مدیران مدارس به ها و سخنراني ها، مصاحبه در نوست
 وری در سوح مدارس دع ت به هم اری كند.  بهره

وری  در آم زش و پارورش،  در این دیدار محسن حاج ميرزایي ني  ضمن تاكيد بر اهميت بهره
نقش و مام ریت این اتا  ف ر را بسيار با اهميت ت صيف و اشاره كرد كه من به نتاایاج ایان 

ویژه در  رود كه اتا  ف ر پيونهادهای كاربردی و موخصي به ام و انتظار مي جلسات اميد بسته
 ها ارائه كند. ح زه ت سعه آم زش مجازی، ارتقای مدیریت دانش و كاهش ه ینه

تر اسات وجا د  وری آنچه از منابع مالي مه  وی در ادامه تاكيد كرد: در تق یت و اف ایش بهره
 های ن  است.   ایده

و پارورش   وری آم زش در ادامه این نوست عبدالرس ل عمادی، مواور وزیر و دبير كميته بهره
حل بارای موا االت  راه 93های مرتبط،  با ارائه گ ارشي از جلسات گفت: در سلسله نوست

آم زش و پرورش در این ح زه پيونهاد شده كه بيوتر این مباحث مرتبط با بحث تا ساعاه و 
 وری ب ده است. ارتقای بهره

وری ایران خودرو و بهره     
های مواور حق قي این اناجامان باا  وری ایران و جمعي از مدیران شركت مدیرعامل انجمن بهره

خاردادمااه  92وگ  كردند. در این جلسه كه عصر روز سه شنبه  مدیرعامل ایران خ درو دیدار و گفت
های قبل، ابتادا  خ درو برگ ار شد، پيرو مذاكرات و پيگيری به مي باني گروه خ دروسازی ایران 0822

وری ایران، موالبي در زمينه اهميت و ضرورت ارتقاای  سيد حميد كالنتری، مدیرعامل انجمن بهره
هاای آسايااوات،  وری در گروه خ دروسازی ایران خ درو مورح كرد. سپس مدیران شاركات بهره

های خا د  های مواور عض  حق قي این انجمن، ورح پایداران پارسا و پژوهو ده آیندگان از شركت
های خادمااتاي ایاران  ه ش سازماني در شركت«، »وری انرژی مدیریت بهره«را در م ض عات 
ارایه كردند كه در دو  »وری و ن آوری در ایران خ درو استقرار شتابدهنده بهره«و  »خ درو)ایساك (

م ض ع كه قبال تعامالت كارشناسي برقرار شده ب د، ت افق نسبي حاصل و قرار شد برای اناعاقااد  
وگ های كارشناسي اداماه یااباد.  قرارداد دنبال ش د. در زمينه مدیریت انرژی ني  مقرر شد تا گفت

خ درو ني  بر تسریع در اجرایي شدن تصماياماات  فرشاد مقيمي، مدیرعامل گروه خ دروسازی ایران
 م رد ت افق و ت جه به رشد مباحث نرم اف اری در این شركت تاكيد كرد.

    

 

و موااوران آناهاا،  كو ر عضا   91وری   ، با حض ر مقامات عالي سازمان های بهره 0822خرداد  02   (APO)وری آسيایي  سازمان بهره  (GBM)شصت و دومين نوست ش رای ح ام  
عانا ان ناماایاناده  ان بهوری  ایر وری آسيایي و رئيس سازمان ملي بهره ساعت بدون وقفه برگ ار شد و فاومه پهل اني، نماینده جمه ری اسالمي ایران در سازمان بهره 2ص رت مجازی به مدت  به

 كو رمان در این نوست شركت كرد. 
م انات و منابع در دسترس، ی ي از راهبردهاای ماها  ها، ا وری اعالم كرد كه استفاده مفيد، كارآ و اثربخش از ت انایي ای به مناسبت روز بهره وزارت دفاع و پوتيباني نيروهای مسلح وي بيانيه 

 رود.  شمار مي این وزارتخانه به
 در مرك  آم زش مدیریت دولتي برگ ار شد.  0822خرداد  00سازی گام های استقرار این چرخه،  وری  و پياده اندیوي و ارایه تجارب سه دستگاه در ح زه استقرار چرخه بهره نوست ه  

 سایر خبرها
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رساني وزارت آم زش و پرورش، ... پایگاه اوالعها: بازنشر در رسانه   

 وری است ترین عنصر در افزایش بهره های نو مهم ایده
وری در آم زش و پرورش، با محسن حاج ميرزایي، دیدار كاردناد.  اعضای اتا  ف ر بهره

در ابتدای این دیدار، اعضای اتا  ف ر این وزارت گ ارش و نقوه نظرات خ د را در زمينه 
وری ایاران  وری مورح كردند. از جمله سيد حميد كالنتری، مدیرعامل انجمن بهره بهره

وری در وزارت آم زش و پرورش پرداخت و نقش محا ری  به بيان اهميت و جایگاه بهره
 وری م رد تاكيد قرار داد و از وزیااار آم زش و پرورش ماادرسااه و مدیر آن را در بهره

وری ایران انجمن بهره  
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نامه با بیمه مرکزی ایران امضای تفاهم     

وری  ایران به امضاای دكاتار  نامه هم اری ميان بيمه مرك ی ایران و انجمن بهره تفاه 
 غالمرضا سليماني و مهندس سيد حميد كالنتری رسيد.

وری ایران با  در نوست امضای این تفاه  نامه، سيد حميد كالنتری، مدیرعامل انجمن بهره
وری و اهميت آن در فارایاناد  قدرداني از نگاه مترقي رئيس كل بيمه مرك ی به مق له بهره

نامه گسترش فرهنگ بيمه و اف ایش ضریاب  ت سعه، اظهار داشت: م ض ع اصلي این تفاه 
رسااناي و  های م ثر ترویجي آما زشاي و اواالع نف ذ بيمه در جامعه با استفاده از روش

گر با استافااده از  های بيمه های شركت همچنين تالش در جهت كاهش تصادفات و ه ینه
هاای ما ثار  های بيمه و متقابال استفاده از روش وری در شركت های م ثر بهب د بهره روش

 های بيمه است. وری در شركت بهب د بهره
نامه، استفاده از ظرفيات با رگ و  وی ادامه داد: از دیگر م ض عات م ردنظر در این تفاه 

 وری است. گذاران برای گسترش فرهنگ بهره های بيمه در تعامل با بيمه گسترده شركت
ت جهي  دكتر غالمرضا سليماني، رئيس كل بيمه مرك ی ني  در این نوست با بيان این ه بي

های بسيار اقتصادی و هماچانايان  ها و نهادها را با ه ینه ت اند سازمان وری مي به امر بهره
وری و  هاای رشاد باهاره مو الت مدیریتي روبرو كند، تاكيد كرد: تعايايان شااخاص

ت اند به صنعت بيمه و صنایع دیگر در ح زه پایش فعاليت و نظارت بر  استانداردسازی آن مي
 عمل رد كمک كند.

سازی بيمه،  رئيس ش رای عالي بيمه با ابراز خرسندی از تالش تمامي فعاالن ح زه فرهنگ
ت اند زمينه آشنایي هر چاه  ها مي نامه یادآور شد: اجرای دقيق و كامل مفاد این قبيل تفاه 

 ای را فراه  كند. ها و خدمات بيمه بيوتر مردم با ظرفيت
وری و بيمه در جامعه، فراگير شدن صنعت بيمه در جااماعاه،  ترویج و ت سعه فرهنگ بهره

های بيمه از وریق كاهش خسارات و مدیریات ریساک باا اجارای  كاهش ه ینه شركت
از  ت ليد ناخاالاص داخالاي سازی، اف ایش سه  صنعت بيمه در های ترویجي و فرهنگ ورح

ویژه بارای  وریق اف ایش ضریب نف ذ بيمه در جامعه، ایجاد آرامش بيوتر در سوح جامعه به

ای و كاهش تصادفات درون و برون شهری از اهداف امضاای  گذاران، اف ایش ایمني جاده بيمه
هایي با عانااویان  نامه عالوه بر م ض عات یاد شده، سرفصل نامه است. در این تفاه  این تفاه 

های خالقانه مدیریت ریسک، تاسيس و مدیریت شتابدهنده بيمه، ت لياد و ارائاه  بررسي روش
های تاخاصاصاي، جوانا اره و  های آم زشي و ترویجي و همچنين برگ اری همایش سيست 
های تخصصي ني  لحاظ شده كه با هدف كنترل س انح و ایجاد آرامش بيوتر در ساواح  نوست

 جامعه به مرحله اجرا خ اهد رسيد.
هایاي باا  نامه وری كو ر تفاه  منظ ر پيوبرد حركت بهره وری ایران به گفتني است انجمن بهره

وری ایران و سازمان مدیریت صنعتي ني  منعقد كرده است. همچنين انجامان  سازمان ملي بهره
های دولتي و غيردولتي را حساب  ها و سازمان وری ایران خدمات مواوره م ردنياز به بنگاه بهره

 كند. شركت واجد صالحيت كه عض  حق قي این انجمن هستند، ارایه مي 01م رد از وریق 

   

وری کشور های بیمه؛ حامی توسعه بهره شرکت  
اند. وری كو ر پي سته هرهها در زندگي شهروندان و جامعه، تاكن ن سه شركت بيمه به جمع حاميان ت سعه ب وری در صنعت بيمه و همچنين نقش بيمه با ت جه به اهميت بهره  

 بیمه تعاون

با هدف ورود بخش تعاوني به عارصاه  »بيمه تعاون«شركت 
فعاليت بانک و بيمه و راهيابي به بازارهای پ لي و مالي كو ر 

آغاز به كار  0831از سال  44های كلي اصل  و تحقق سياست
گيری بيمه تعاون و ورود بخش تعاوني كوا ر باه  كرد. ش ل

عرصه فعاليت بانک و بيمه و راهيابي آن به بازارهای پ لي و 
مالي كو ر از دستاوردهای ارزشمند این راهبارد باه شاماار 

كارگاياری مادیاران و  رود. بيمه تعاون تالش دارد با به  مي
كارشناسان متخصص صنعت بيمه كو ر و همچنين فاراها  
كردن بستر ارائه خدمات فني، تخصصي و تجربي و با در نظر 

های است اری را در ایان  مداری، گام گرفتن معيارهای موتری
صنعت برداشته و هم اره با ارائه خدمات مول ب، خدماتاگا ار 
مردم ع ی  باشد. همچنين شركت بيمه تاعااون عاالوه بار 

های الزم در راستای انا اع  های رایج، ت ان ارائه مواوره بيمه
تبع آن وراحي و  گذاران و به ای م ردنياز بيمه های بيمه پ شش

 ای ن ین را دارد. عرضه محص الت بيمه

 بیمه تجارت نو

فعاالايات  082۳در اردیبهوت سال  »ن  بيمه تجارت«شركت 
هااااای  خ د را با هدف ارائه خدمات تخصصي در رشاااتاه

 ای به اقوار مختلف مردم آغاز كرد.  مختالف بيمه
مانادی از  این شركت از بدو تاسيس در تالش ب ده با باهاره

تاریان  دانش و تخصص فني متخصصان و استفاده از پيورفته
های م ج د در قالب یک شركت دانش بنيان، خال  و  فناوری

پاسخگ  هم اره در زمره انتخاب ویژه موتریاان و فاعااالن 
ن  ایان  اقتصادی كو ر قرار گيرد. هدف گذاری بيمه تاجاارت

كنندگان  های ویژه برای استفاده است كه با راهبرد خلق م یت
مندی از تجربيات جاهااناي و الاگا هاای جادیاد  و بهره
ای، ضامان ارائاه  مداری در فرایند اخذ پ شش بيمه موتری

های ما جا د ایان  ای جهت رفع كاستي های روز بيمه ورح
خاصااا ص در  گذاران به صنعت، با ایجاد اومياناان در بيمه

گاهي ماحا ااااا   پرداخت ساریاع و كاامال خساارت ت يه
 برای روزهای آتي آنها باشد.

 

 بیمه رازی

با هدف ت سعه فرهنگ بيمه، ارتاقاای  »بيمه رازی«شركت 
ای و گسترش فضای رقابتي در صناعات  كيفيت خدمات بيمه

بيمه، فعاليت خ د را به عن ان نخستين شركت بيمه خص صي 
آغاز كرد.  ایجاد آراماش خااوار و  0839در ایران، از سال 

ارتقای كيفيت زندگي افراد جامعه از وریاق ارائاه خادماات 
ای مام ریت این شركت اسات. از آن  باكيفيت و سریع بيمه

تاریخ تا امروز، شركت بيمه رازی ت انسته است با اساتاخادام 
هم اران ت انمند و مجارب و دایار سااخاتان شاعاب و 

های متعدد خدمات خ د را به سراسر ایران تا ساعاه  نمایندگي
ای صاحب اعتبار نا د  عن ان یک شركت بيمه داده و خ د را به

هاای  هاا، ساازماان ميهنان و ني  در قبال وزارتخانه عم م ه 
هاای  ها و باناگااه ب رگ دولتي، نهادهای عم مي، و شركت

خص صي معرفي كند. عالوه بر این، شركت بيمه رازی بارای 
تضمين تعهدات خ د ت انسته است از وریق مراجع ماعاتابار 

 ات ایي مومئني را برای خ د فراه  كند. پ شش

  

وری ایران انجمن بهره  



 گذاران و   برایيمه
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وری هستند حسین مرعشی: قوانین ما ضد بهره  
با مدیران ارشد و صاحب تجربه در سـحـ   »ایرنا پالس«وگوهایی را با همکاري  وري در کشور مجموعه گفت شناسی عدم ارتقاي بهره منظور آسیب وري ایران به انجمن بهره

گوي حسین مرعشـی از و در این فرصت، خالصه گفت شود. وري ایران منتشر می گوهاي تخصصی و چالشی در سایت انجمن بهره و ملی ترتیب داده است که به مرور، این گفت

و استانداري این استان را در تا نمایندگی مردم کرمان در مجلس   جمهوري خوانید. وي از رئیس دفتري هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست کار ایرانی را می سیاستمداران کهنه

   است. 99۳2اش دارد.  آخرین سمت دولتی حسین مرعشی، ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگري در سال  کارنامه

وري و  نرخ پـایـیـن بـهـرهوقتی از   داند. وري پایین ایران شده، ناکارآمدي ساختاري در حکومت می مرعشی ریشه اختالالت اساسی در ابعاد مختلف کشور را که موجب بهره

اه گفت: همه چیزمان بـه هـمـه ن شمیانگین تقریباً صفر رشد آن در چهل سال گذشته گفتی  و خواستی  از دالیل آن برایمان بگوید، سري تکان داد و با نقل قولی از ناصرالدی

 وري  ایران قابل دسترس است. وگو در سایت انجمن بهره آید! متن کامل این گفت چیزمان می

 وگو گفت

ها ضعيف است و روند مثبتي ندارد. ما در همه ابعاد سياسي،  وری مانند سایر ح زه بهره 
ریواه ایان  اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و مدیریتي دچار اختالالت اسااساي هساتايا .

این ساختار بادیاع، دچاار باحاران  اختالالت، به نظرم مرتبط با ساختار ح  متي ماست.
 های مختلفي قابل مواهده است.  ابعاد آن در بخش ناكارآمدی است و

مانده و وبيعي است كاه در  چهل سال است كه كو ر در این شرایط اضوراری باقي  
كنند و  آیند یا اگر ه  وج د دارند، رشد نمي وج د نمي هایي، نهادهای مؤثر یا به چنين التهاب

وری شده و گ یي كو ر  شرایط فعلي رشد و بهره  روند. مجم عه این م ارد م جب از بين مي
 بدون مدیریت در این جهان پرآش ب رها شده است.

تر كرد. با ق انين متضادی در  زدایي ني  باایاد نظامات م ج د را ساده در زمينه مقررات 
وری ني  به دليل همين مسائال  واحدهای صنعتي، كواورزی، اقتصادی م اجهي  و نرخ بهره

های  گذاری شدت پایين است. بحث دیگر مرب ط به اصالحات مالياتي است. باید از سرمایه به
های خالي   وری نداشتند، ماليات گرفته ش د. مباحث مرب ط به ماليات بر خانه گذشته كه بهره

 ني  در همين رابوه است.

در بخش كواورزی ني  ما معافيت مالياتي داری . این معافيت مالياتي در ازای استفااده  
ور  ت اند در بخش كواورزی بهاره وری است. اگر فردی نمي از منابع كو ر برای ت ليد و بهره

هاای  كند تا منابع به بخاش باشد، نباید معاف از ماليات باشد. در این م رد ماليات كمک مي
 دیگر هدایت ش ند. 

وری بااال،  های دیگر ني  وج د دارد. االن واحدهای با باهاره مساله ماليات در بخش 
ای كه سرمایه بدون ت ليد در آن خا اباياده اسات،  پردازند، اما كارخانه ماليات بيوتری مي

ور نيستند، باید  وری هستند و واحدهایي كه بهره دهد. ق انين ما ضد ت ليد و بهره ماليات نمي
 های ثابت ش ند و بخو دگي مالياتي در قبال ت ليد باشد. موم ل ماليات

وری هستند. افاراد  گيری از راه ارهای بهره ها و سرعت عمل در تصمي  ش ار فرصت 
باید دارای غنای داخلي باشند و برای اجرای تصميمات خ د، از دیگران اجازه نگيرناد. ایان 

نفس. من هيچ وقت مناتاظار اجاازه  ها یا ناشي از ترس است یا عدم اعتماد به گرفتن  اجازه
 دیگران نماندم، مو رت كردم، ولي برای اجازه گرفتن، زمان را از دست ندادم.

دهد. من در انتخاب مدیر، وسا اس  وری را اف ایش مي اختيار دادن به مدیران ني  بهره 
دها  و  كن ، به وی اختيار كامل مي ده ، ولي وقتي فردی را انتخاب مي زیادی به خرج مي

كاناناد.  كن . بعضي افراد هستند كه به زیردستان خ د حساادت ماي در كارش دخالت نمي
جای این حساادت  مم ن است صاحب سرمایه به مدیر خ د حسادت كند. در ص رتي كه به

 باید از مدیریت و خروجي كار لذت ببرد و م فقيت مدیر را م فقيت خ دش بداند.
وری نقش داشته باشند و منافعي را ه   ت انند در اف ایش بهره های ه شمند مي سيست  

كننده به همراه داشته باشند. من به آقای جهانگاياری  كننده و ه  برای عرضه برای مصرف
گفته ب دم كه اگر در فرآیند ثبت سفارش و تأمين ارز، ت ليد و شب ه ت زیاع از اما ااناات 

 ت ان به آساني قاچا  را كنترل كرد.  اف اری استفاده ش د، مي نرم
تا ان باا  ش د كو ر بسيار ش ننده باشد، اما هن ز ماي مجم عه این ع امل م جب مي 

ت ان در  وری را اف ایش داد. این اصالحات را مي ها را كاهش و بهره اصالحات م ردی ضعف
 زدایي و ساماندهي مالياتي پيگيری كرد. ثبات مدیریتي، ت جه به منابع انساني، مقررات

   
 وری صنعت به روایت آمار بهره

 دکتر حمیدرضا نایبی 

های اقتصادی )به اختصار آیسياک(  بندی فعاليت بر پایه تعاریف نظام بين المللي وبقه 
گيرد و در برگيرنده صنایع نفت و  ای را در بر مي بخش صنعت )ساخت( فقط صنایع كارخانه

رشاتاه  81گاز، ساختمان سازی و آب، بر  و گاز نيست. بخش صنعت در برگيرنده بيش از 
ساازی و  فعاليت در سوح كد دو رقمي آیسيک از صنایع غذایي و آشاميدني گرفته تا مابال

 آالت است. تعمير ماشين
درصد شااغاالن  02نفر شاغل در حدود  8۰211۰111بخش صنعت با  0822در سال  

 01  ميليارد ریال م ج دی سرمایه ثابت در حادود 3۰111۰111كو ر، با در اختيار گرفتن 
 9۰۳31۰111ای به مي ان تقریباي  درصد م ج دی سرمایه ثابت كو ر ت انست ارزش اف وده

 درصد از ت ليد ناخالص داخلي كو ر( ایجاد كند.  04ميليارد ریال )در حدود 
های تا ساعاه  مقارن با برنامه 0822تا  0834ساله  04ارزش اف وده صنعت وي دوره  

واحد درصاد رشاد كارده  8۰0چهارم، پنج  و دو سال نخست برنامه شو  ت سعه ساالنه 
 است. 

وری   واحد درصد و باهاره 0۰۳و م ج دی سرمایه ثابت تقریبا  9۰3در این مدت اشتغال  
واحد درصد رشد كرده است. تاماام ارقاام ریاالاي باه  1۰3ساالنه  (TFP)ع امل كل 

وری ع امل كل از رشد ارزش اف وده  است. در نتيجه سه  بهره 0821های ثابت سال  قيمت
 درصد ب ده است. 9۳بخش صنعت در این دوره 

از رشد ارزش اف وده   (TFP)وری  ع امل كل  وری  بهره این نسبت یعني سه  بهره 
درصد ب ده كه تاحدود زیادی ماوااباق باا  81بخش صنعت در برنامه چهارم ت سعه كو ر 
درصد تجربه شده كه از اهداف برنامه پنجا   99اهداف برنامه چهارم ب ده و در برنامه پنج  

ایان  0822و  0821های  تر است و وي دو سال اول برنامه شو  ت سعه شامل سال عقب
 درصد ب ده كه با اهداف برنامه شو  كامال مغایر است   010منفي   سه ،
 2۳، برنامه پنج   34در برنامه چهارم ت سعه  وری كل ع امل  ميانگين شاخص بهره 

 به دست آمده است. 0821در سال  011بر پایه عدد  21و دو سال نخست برنامه شو ، 

وري در بخش صنعت از طریق سایت  اینفوگراف مربوطه به وضعیت بهره  

وري ایران قابل دسترس است. انجمن بهره  

  خبر کوتاه

وكارهای ن ین اتاا  باازرگااناي  مي، مدیر كسبوری ایران در دو وبينار با م ض ع راه ارهای مدیریت كسب و كار در بحران كرونا با حض ر اميد هاش سيد حميد كالنتری، مدیرعامل انجمن بهره
ریا ی  ه شيار فقيهي، معاون اقتصادی و برناماه وری در كسب و كارها در شرایط كرونا با حض ر تهران و مهدی عوار، مدیر مالي و حق قي مجم عه دیرین دیرین و وبينار راه ارهای اف ایش بهره

 اتا  اصناف ایران شركت كرد.

وری ایران انجمن بهره  
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 وری وری انرژی میهمان عصرانه بهره بهره
باا  0822وری ایران، عصر روز شنبه ده  خاردادمااه  وری انجمن بهره س مين عصرانه بهره

ها و راه ارها، مي بان جمعي از صاحبنظران، ماتاخاصاصاان،  وری انرژی، چالش م ض ع بهره
های فعال ح زه انرژی ب د. در این نوست محمد صالح اولاياا،  اساتيد دانوگاه، فعاالن و شركت

های  معاون تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو، سعيد مهذب ترابي، مدیرعامل اتحادیه شركت
به همراه ساياد حاماياد  حميدرضا حسيني آشتياني، مدیرعامل شركت آریاناخدمات انرژی و 

 ها و نظرات خ د را مورح كردند.  كالنتری به ایراد سخن پرداخته و  در ادامه حاضران دیدگاه
خا اناياد. بارای  در ادامه بخوي از م ض عات، آمارها و ارقام ارایه شده در این نوست را ماي

 وری ایران مراجعه كنيد. ت انيد به سایت انجمن بهره اوالعات ت ميلي مي

رساني وزارت نيرو و ... خبرگ اری ایرنا، پایگاه اوالعها:  بازنشر در رسانه   

وري انرژي بهره گزارش ویژه  

بری مانند سيمان، ف الد و ... بايان  ویژه صنایع انرژی بر اساس آمار، در صنایع كو ر به 
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  ت اند تأثير بس ایي در كل اقتصاد داشته باشد. وری انرژی مي هر مي ان بهب د در بهره است.
های ملم س را نباید  وری داشته باشي ، صرفاً ورودی و خروجي اگر نگاه جامعي به بهره 

در نظر گرفت، مثال تخریب محيط زیست اگرچه در ظاهر ج و منابعي كه در قيامات تاماام 
وری دیده ش د. ایان  ش ند، نيست، اما باید در مباحث مرب ط به بهره شده محص ل بازنم د مي
وری  های تجدیدپذیر در باهاره انرژی كند. وری انرژی را مضاعف مي امر، اهميت م ض ع بهره

  انرژی تأثيرگذار ب ده و بازیگر جدیدی در این ح زه هستند.
وری انرژی، اقتصاد كالن، یارانه و تعرفه گاذاری اسات  سه چالش اصلي در ح زه بهره 

مصارف  درصدی مصرف ساالنه انرژی در كو ر شده است. بيوترین ساها  ۳كه باعث رشد
 انرژی در بخش خانگي و صنعت قرار دارد. 

ری ی هستايا .  اما در حال برنامه گذاری دقيقي انجام نوده، در ح زه صنعت هن ز هدف 
 ج یي زیادی در مصرف داشته باشد. صرفه  های پيک ت انسته شركت ت انير با كاهش ساعت

محمدصالح اولیا   

 معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو 

وری باید از وریق دیجيتال كردن صنعت و خدمات اتفا  بيفتد و  نگاه دنيا این است كه بهره 
های ه شماناد و  این نگاهي است كه در وزارت نيرو م رد ت جه قرار گرفته. سه ح زه خانه، شب ه

های تجدیدپذیر، نوان دهنده استراتژی دنيا است كه چگ نه باید با دیجيتالاي كاردن  ح زه انرژی
 وری برسي .  اقتصاد به بهره

های گذشته قابل ت جه ب ده، اما هن ز زیر  یک درصاد كال  روند رشد انرژی پاک وي سال 
درصاد  ۳گذاری انجام شده  های تجدیدپذیر اختصاص دارد. در حالي كه هدف ت ليد كو ر به انرژی

های شركت ت انير با ساپاتاا در  ای . برنامه گذاری رسيده یعني تاكن ن به یک پنج  این هدف ب ده،
گذاری شاده  هدف 0822تع یض ك لرهای آبي و گازی فرس ده و مانند این اقدامات كه برای سال 

 ج یي كمک زیادی كند.  ت اند در صرفه است، مي
هاایاي از قابايال  با برنااماه 0823درصد ب ده كه در سال  ۳و ر ميانگين، رشد مصرف  به 

سازی در ادارات، صنایع و كواورزی این مي ان به یک درصد رسيده است. بار هامايان  فرهنگ
گذاری در احادا   ميليارد ی رو سرمایه مگاوات رسيده كه معادل سه 8311اساس، كاهش پيک به 

  های جدید ب ده است. نيروگاه
بنيان است تاا باتا انايا   های دانش اقدام دیگر در ت انير استفاده از مواركت مردم و شركت 
ها قرار داده و مصرف را در سااعاات پاياک  های مرب ط به موتركان را در اختيار این شركت داده

  كنترل كني .

  

 
 

وری ایران انجمن بهره  



 در این زمينه است. های تأثيرگذار  های دیجيتال و كاهش آسيب به محيط زیستي ه  ج و سياست های مرتبط با انرژی، امنيت سایبری، اف ایش مهارت دسترسي به داده 
یعني  درصد ب ده، ۳گذاری آن  الي كه هدفهای تجدیدپذیر اختصاص دارد. در ح اما هن ز زیر یک درصد كل ت ليد كو ر به انرژی های گذشته قابل ت جه ب ده،  روند رشد انرژی پاک وي سال
ت اند در  گذاری شده است، مي هدف 0822سال  های شركت ت انير با ساپتا در تع یض ك لرهای آبي و گازی فرس ده و امثاله  كه برای ای . برنامه گذاری رسيده تا كن ن به یک پنج  این هدف

 و ر  ری ی هستي . همين اما در مراحلي برای برنامه گذاری دقيقي انجام نوده، ج یي كمک زیادی كند. در ح زه صنعت هن ز هدف صرفه

 
 www.irpa.ir وری   بولتن بهره
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وري انرژي بهره گزارش ویژه  

 سعید مهذب ترابی

های خدمات انرژی  مدیرعامل اتحادیه شرکت  

   

ميليارد تن نفت خام مصرف اوليه ب ده كاه در  04معادل حدود  9103در دنيا در سال  
اند. در این ما ضا ع  عن ان یارانه پرداخت كرده كو رهای مختلف بخوي از این مصرف را به

ميليارد دالر یارانه انرژی پرداخت شاده  21به مي ان  9103ایران رتبه اول را دارد كه در سال 
 درصد است.  0۳كه سه  آن از ت ليد ناخالص داخلي كو ر 

 48و  44بعد از ایران، كو ر عربستان است و سپس چين قرار دارد كه به تارتاياب  
  اند. ميليارد دالر یارانه انرژی پرداخت كرده

 

   
شا د كاه  بيني ماي ه ار مگاوات ظرفيت نصب شده كو ر وج د دارد و پيش 38ن دیک به  

ه ار مگاوات مصارف  89ه ار مگاوات برسد و در زمستان امسال بيوتر از  11امسال پيک بار به 
و قدرت نصب شده یک ضریاب تانااساب  بر  نداری . یعني بين مصرف بر  زمستان و پيک بار

 وج د ندارد. 
گذاری ساناگاياناي  كند كه به ازای هر مگاوات، سرمایه واقعاً كدام منوق اقتصادی ح   مي 

باید برای ایان روناد  ه ار مگاوات ظرفيت مازاد داشته باشي ؟ 001سال دیگر  01كه  انجام دهي 
  وری است. ف ری كرد و تنها تدبير برای آن همين بهره

برابار  01در بحث كاهش مصرف ه ، قيمت تنها چاره كار نيست؛ یعني این ه عامل مصرف  
این است كه ما ابعاد مختلف را باا ها  ما رد  ت ان تنها به قيمت ارزان مرتبط كرد. مساله را نمي

 ای .  و جل  نبرده  ت جه قرار نداده
سال پاياش چاه  ۳1اگر قيمت هر واحد بر  را چهار برابر كني  با یخچال پرمصرف و ك لر  

تا اناد  ها تنها كار دولت ه  نيست و بخش خص صي مي این ه ینه ت قعي خ اهي  داشت؟ كاهش
 كننده باشد.  در این زمينه كمک

  رویداد 

 حمیدرضا حسینی آشتیانی

 مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا

وری مصرف انرژی در كو ر خ ب نيست، اقداماتي كه در صنعات  حال مدیریت یا بهره 
ت ان ساناجاياد آیاا  بر  انجام شده قابل تقدیر است، اما قابل رصد كردن نيست. یعني نمي

ت اني  بگ یي  اگر این  ای  و همچنين نمي ای ه  رسيده های انجام شده به نتيجه معادل ه ینه
  شد. گرفت، چه مي اقدامات ص رت نمي

وری انارژی  های تجدیدپذیر را باید هم مان با بخش بهره های مرب ط به انرژی سياست 
  با ی دیگر جل  ببری  كه این اتفا  در كو ر نيفتاده است.

 091پيک بار باید باه  0401ش د، یعني در سال  مان دو برابر مي سال تجهي ات 01هر  
ها ار  11ه ار مگاوات برسد و در پيک زمستاان  021ه ار مگاوات و قدرت نصب شده به 

 مگاوات بيوتر مصرف ن ني . 

مصرف انرژی ارزان در ایران باعث شده با وج د این ه دنيا روندی كاهنده را در این زماياناه  
سال گذشته در ایران، شادت مصارف  81تجربه كرده، در ایران این روند رو به صع د باشد. وي 

ص رت س خات  یا به ها ها و پاالیوگاه ها در نيروگاه درصد اف ایش یافته است. این انرژی 11انرژی 
  مایع یا گاز در ساختمان و خ دروها مصرف شده است.

تر شده است و از این وریق به افراد این عاالمات را  سال گذشته ارزان 41قيمت بر  وي  
ارزش است. این امر م جب شده كه پيک بار مصرف بار  واي ایان  ای  كه بر  كاالیي ك  داده
برابر شده است. بر همين اساس، ما مجابا ر  2۰۳برابر ش د، در حالي كه جمعيت كو ر  01ها  سال
ها را دو برابر كني . حاصل این با ده كاه تاعاداد  سال یک بار تمام زیرساخت 01ای  كه هر  ب ده

با ده  ه ار ميليارد ت ماني 41برابر شده كه نتيجه آن بده اری  2برابر و شب ه انتقال،  09نيروگاه، 
 است. 

 4متوسط مصرف سالیانه انرژي در بخش خانگی بیـش از 

 برابر میانگین جهانی است
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شود  غیرفلزي، تولید مواد شیمیایی و  تولید فلزات مصرف می  

 12شدت مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ایران در میان 

 ام است ۳3کشور در رتبه 

 زودي وري ایران؛ به دهمین همایش ملی بهره
 زودی برگ ار خ اهد شد.  وری ایران به وری از س ی انجمن بهره دهمين همایش ملي بهره

مانادان بارای  پنج مح ر اصلي این همایش اسات. عاالقاه »وری و محيط كسب و كار بهره«و  »وری و انرژی بهره«، »وری در آم زش و پرورش بهره«، »وری، دولت و نظام اداری بهره«، »وری و فرهنگ بهره«
 وری ایران تماس بگيرند. ت انند با انجمن بهره اوالعات بيوتر یا هم اری و مواركت در برگ اری این همایش ملي مي

وری ایران انجمن بهره  


