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وری و خانواده در کناار مام اارار  دو موضوع و دو مفهوم مهم بهره »وری در خانواده بهره«در عنوان 
 پردازم. اند، در ابتدا به جایگاه و نفش این دو مساله مهم در رشد، توسعه و سعادت جامعه می گرفته

 

 وري بهره
وری یعنی حرکت در جهت رشد و کمال یعنی مر روز بهتر شدن، یعنی استفاده مر چه باهاتار و  بهره

تر یا استفاده بهینه از منابع و امکانات در اختیار، یعنی کار خوب را خوب انجام دادن، یعنی ممزمان  کامل
یابی به امداف و نتایج مورد نظر. در نگاه  توجه داشتن به کارایی و در کنار آن توجه به اثربخشی یا دست

گذاری عنصر اصلی رشد تولید ناخالص داخلای کشاور  وری در کنار سرمایه کالن و از دیدگاه ملی، بهره
 شود.  محسوب می

درصد از رشد ااتصادی کشاور از ماحال  33طور میانگین  مای چهارم تا ششم توسعه باید به در برنامه
 42وری از رشد ااتصادی  وری آسیایی، سهم بهره وری حاصل شود. بر اساس گزارش سازمان بهره بهره

درصد بوده است، اما متاسفانه در ایاران  33طور میانگین  به 9311تا  9331مای  کشور آسیایی طی سال
 وری  درصد بوده است. تا اینجا ادری با مفهوم و جایگاه فرمنگی و ااتصادی باهاره 3این سهم کمتر از 

 آشنا شدیم.
 

 خانواده
تار،  شود و مر چه خانواده شایساتاه ترین کانون اجتماعی و عاطفی جامعه محسوب می اما خانواده اصلی

تر نسبت به سرنوشت خود و جااماعاه بااشاد،  تر، با دانش و پویایی بیشتر و مسئول تر، با اخالق بالنده

ور و  بدون شک جامعه بهرهشود.  مای یک جامعه سالم با آرامش و رو به توسعه و صالح استوار می پایه

 شود.  هاي فهیم، با تدبیر و با برنامه تشکیل می کارآمد از خانواده
دار مستند. مر اندازه این دو  پدر و مادر رکن اصلی و مکمل در مدایت و اوام خانواده و فرزندان را عهده

ممامنگ عمل کنند و از حُسن خلق و رفتار و محبت به یکدیگر برخوردار باشند و به مر میزان در اماور 
 تر و باتدبیرتر عمل کنند، خانواده پویاتری خوامند داشت. تر، سنجیده ااتصادی و اجتماعی منظم

وری تاثیر متقابل و دوسویه بر مم دارند و خانواده خوب و سنجیده رفتارمای درست را در  خانواده و بهره
تواناد ماوجاب  وری با نگاه ممه جانبه می شود و بهره وری می دمد و موجب رشد بهره جامعه توسعه می

 ور  ور، جااماعاه ماتاعاالای و باهاره مای بهاره اوام، بالندگی و اعتالی خانواده شود. در وااع خانواده
 سازند. را می

 

 ور هاي یک خانواده بهره ویژگی
 کنم:  وار اشاره می ور را فهرست مای یک خانواده بهره ویژگی

 . خانواده سرشار از محبت، صمیمیت، گذشت و احترام نسبت به یکدیگر،9
 . امل گفتگو و حل و فصل مشکالت و اختالفات بر اساس ممفکری،4
 . ممکاری، ممامنگی و مشورت در پیشبرد امور خانواده،3
 پذیری و تقسیم کار میان اعضا و براراری نظم در کارما و امور خانه، . مسئولیت2
 شود. . مطالعه، یادگیری و یاد دادن و رشد علمی یک امر جاری در خانواده محسوب می3
 انداز برای نیازمای آتی، ما و دخل و خرج خانواده توسط پدر و مادر و توجه به پس . مدیریت بر مزینه1
 . توجه به استفاده مناسب از اواات فراغت در گردش، بازی، تفریح و مسافرت،7
 . توجه به بهداشت و سالمت با تغذیه و ورزش مناسب،3
وآمد با خویشااونادان، فاامایال و  . تعامل و تفامم بین اعضای خانواده، پدر و مادر و فرزندان و رفت1

 دوستان طبق تفامم،
 دوستی و انجام امور خیریه. . توجه به نیازمندان جامعه، نوع91

 ورتر داشته باشیم. مایی مر چه بهره ما، خانواده امید است بتوانیم با گسترش این شیوه

 حرف نخست  

وري در خانواده! چرا و چگونه؟ بهره  

 وري ایران سید حمید کالنتري، مدیرعامل انجمن بهره 

وري  هفتمین عصرانه بهره  

وري در خانواده با موضوع بهره  

وری در  بهره«وری ایران با موضوع  وری انجمن بهره مفتمین عصرانه بهره
باا حضاور جاماعای از  9311ماه  آبان 43، عصر روز یکشنبه »خانواده
نظران برگزار خوامد شد و حاضران درباره موضوعات مرتبط به ایراد  صاحب

 ما و نقطه نظرات خود خوامند پرداخت.  سخن، بیان دیدگاه
ماه از ساوی  آبان 43عصر روز یکشنبه  3:31تا  4:31این نشست از ساعت 

مانادان عارصاه  شود و فعاالن و عالااه وری ایران برگزار می انجمن بهره
توانند این نشست را به صورت زنده از صافاحاه اناجامان  وری می بهره
 وری ایران در شاباکاه اجاتامااعای ایاناساتااگارام باه نشاانای  بهره

 (https://www.instagram.com/irpa_irمشااماده کاناناد )  .
سخنرانان این نشست، دکتر زمرا شجاعی، دکتر علی اصغر احمدی، دکاتار 

 ااسم انصاری رنانی و مهندس سید حمید کالنتری مستند.
ماناظاور  وری ایران به وری از سوی انجمن بهره مای بهره برگزاری عصرانه
وری، تارویاج  مای مختلف به موضوع مهم باهاره تر گروه جلب توجه بیش

مای گوناگون و ارائه رامکارمای برای توساعاه و   وری در حوزه مفهوم بهره
گیری ناهاضات  وری کشور در راستای تسریع در شکل پیشبرد حرکت بهره

 وری مورد توجه ارار گرفته است.  بهره
وری اناريی،  وری با موضوعاتی از ابیل بهره نشست عصرانه بهره 1تاکنون

وری برگزار  وری و بیمه و فرمنگ بهره وری در آموزش و پرورش، بهره بهره
وری ایاران  شده است. اطالعات بیشتر و تکمیلی، در سایت انجمن باهاره

 اابل دسترس است.

 

 عضويت   

وری و ممچنایان  زه بهرهمندان حو صورت الکترونیکی فرامم شده است. صاحبنظران، متخصصان و عالاه وری ایران به نام برای عضویت اشخاص حقیقی و حقوای در انجمن بهرهامکان ثبت
 ( مراجعه کنند.www.irpa.irتوانند به سایت این انجمن ) وری ایران می مای تولیدی و ااتصادی کشور برای عضویت در انجمن بهره ما، بنگاه ما، موسسه شرکت
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وری ایران انجمن بهره  

وري راه و رسم ارتقاي فرهنگ بهره  

مای اخیر کمتر مورد توجه باوده، ماوضاوع فارماناگ  یکی از موضوعاتی که در سال
توان گفات کاه ایان  آید. شاید می سازی در این حوزه به شمار می وری و فرمنگ بهره

مای دولتی و در مایاان  نامه ما و بخش نامه مقوله مهم در میان انبومی از اوانین، آیین
وری به بوته فراموشی سپرده شده اسات.  گیری بهره ما و اندازه موضوعاتی مانند شاخص

ویژه فرمنگ عمومی در این  که فرمنگ به که به باور اغلب صاحبنظران تا زمانی در حالی
ماا  وری در دستور کار ارار نگیرد، بقیه تاالش زمینه اصالح نشده و ارتقای فرمنگ بهره

در این زمینه به ثمر نخوامد نشست، چرا که ارتقای فرمنگ در مایاان شاهارونادان، 
ورانه در جامعه بوده و فرمناگاساازی از  نخستین گام برای افزایش نگرش و رفتار بهره

وری برخوردار است. بر مامایان اسااس، در  اممیت مضاعفی در راستای ارتقای بهره
وری ایران  ، از سوی انجمن بهره9311مهرماه  47وری که  ششمین نشست عصرانه بهره

و به میزبانی معاونت امور اجتماعی و فرمنگی شهرداری تهران برگزار شد، جاماعای از 
 وری پرداختند.  مای خود در زمینه فرمنگ و بهره صاحبنظران به بیان دیدگاه

 پذیر نیست وري با موعظه و توصیه امکان ارتقاي بهره
 

 
 پور محمدرضا جالئی

 پژوهشگر اجتماعی

مای  وری بیش از آنکه به موعظه یا توصیه نیاز باشد، نیازمند طراحی برای ارتقای بهره 
   نهادی به جای تحوالت فردی مستیم.

وری منجر باه  وری سه مدف باید در اولویت ارار گیرد. بهره برای تغییرات و رشد بهره 
وری آسان باشد و در صورت عدم توجاه باه  جویی ااتصادی شود، امکان تحقق بهره صرفه
 مای اجتماعی و منزلتی افزایش یابد.  وری، مزینه بهره
وری به آگامی و مساله عمومی باید کوشاتر بود تا دایره شمول افاراد  برای تبدیل بهره 

از سطوح مختلف در حوزه بهره وری فراگیرتر شود. بنابراین ضروری است تالش شاود تاا 
مای ماخاتالاف  وری کشور مستقل از گرایش یک ائتالف مستقل برای پیشبرد حرکت بهره

مای عمومی در ناظاام  که این موضوع رخ ندمد، به تغییر سیاست تا زمانی شکل بگیرد و 
سیاستگذاری تبدیل نخوامد شد. بر ممین اساس، تولید محتوای کوتاه و اثارگاذار بارای 

 مای بزرگ ضروری است.  رسانه
وری به مر ایمتی نباید رخ دمد، بلکه باید متعهد و پایبند به اخاالق از  افزایش بهره 

وری سبز، صیانت از حقوق کار، کامش نابرابری، رشاد  جمله اخالق زیست محیطی و بهره
 متوازن و فراگیر و جلب مشارکت مردم باشد. 

 

 اي تعاونگرا باشد جامعه باید جامعه

 
 مهدي جعفري منش

 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

جامعه  وری است. مای بهره دوستی در جامعه یکی از ضرورت گری و نوع گسترش یاری 
باید یک جامعه تعاونگرا بوده و افراد باید به فکر یکدیگر باشند، به جای اینکه مر کسی باه 

وری  ضرورت ممبستگی ملی و تعامل عمومی بارای ارتاقاای باهاره  فکر خودش باشد.
 ضروری است. 

ماا و  کاناتارل اساراف دو روز از زندگی یک انسان مسلمان نباید مشابه مم باشاد. 
 میلیون نفر گرسنه را سیر کند.  93تواند  وری ما در کشور در حوزه مواد غذایی می نابهره
استقرار نظام شایستگی در انتخاب مدیران کارآمد، آگاه، خالق، صادق و درستاکاار و  

توانمند اممیت دارد که بتوانند با صمیمیت و محبت زیرمجموعه خود را مدیریت و جاذب 
 ما کنند.  فعالیت
باید در جامعه گسترش یابد. موضوع مادیاریات   5Sاستقرار نظام آراستگی و فرمنگ   

  دمد، باید مدنظر ارار گیرد. زمان و کامش اتالف وات که متاسفانه در جامعه زیاد رخ می
ما در ساختار اداری از دیاگار  مای پنهان و ضرورت ارتقای انگیزه بررسی علل بیکاری 

 وری است.  موضوعات موثر بر ارتقای بهره

 هاست فرهنگ ریشه همه تفاوت
 

 
 محمدعلی مهدوي زفرقندي

 رییس هیات مدیره موسسه توسعه مدیریت سبا 

در آیه مفتم سوره ابرامیم آمده است: لَئِن شَکَرتُم لَأَزیدَنََّکُم وَلَئِن کَفَرتُم إِنََّ عَذابی  
اگر شکرگزاری کنید، )نعمت خود را( بر شما خوامم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید،  -لَشَدیدٌ 

کنیم، به  شاید این آیه به این معناست که اگر ما توسعه پیدا نمی  مجازاتم شدید است!
ما را خوب استفاده نکرده و  آوریم، نعمت این دلیل است که شکر خداوند را به جای نمی

وری پایین باشد و اگر کفران نعمت کنیم، این آیه ما را به  وری پایین است. اگر بهره بهره
 دمد که بخشی در دنیا و بخشی در آخرت خوامد بود.  عذاب شدید مشدار می

شود، فرمنگ  عنوان بهبود در استفاده از امکانات تاکید می وری به اگر بر فرمنگ بهره 
ما نیز فرا گرفت و از  ما و امریکایی ما، ياپنی ای ما، کره توان از چینی وری را می بهره

ما باید با یکدیگر در تعامل  وری، فرمنگ تجربیات دیگران استفاده کرد. برای ارتقای بهره
 بوده و از تجارب یکدیگر بهره گیرند. 

ماست و مر اندازه فرمنگ  گوید فرمنگ تقریبا ریشه ممه تفاوت مانتینگتون می 
ما،  تر خوامند بود. مر اندازه تاریخ، اصول، ارزش تر باشد، کشورما توسعه یافته غنی
تر بوده و تعامالت فرمنگی گسترده باشد، آن  تر و اوی مای اصیل در کشوری عمیق سنت

 شود.  کشور در رشد و توسعه پایدارتر می
 

 لزوم روزآمدکردن فرهنگ اصیل ایرانی

 
 احمد مسجدجامعی

 عضو شوراي اسالمی شهر تهران

برخی  مای فرمنگی مورد توجه باشد. وری باید اصالت برای ارتقای فرمنگ بهره 
مای  مای نان از روی زمین یا توجه به حفظ آب در آموزه رفتارما مانند برداشتن تکه

آب  ما در مناطق کم موید این نکته است. ممچنین مواردی مثل حفر انات اسالمی و ایرانی
مای مذمبی و  ما در برنامه توان در این زمینه مورد توجه ارار داد. تجربه فعالیت میات را می

السالم، یک الگوی کار گرومی و جمعی و ممچنین مشارکت  عزاداری امام حسین علیه
 داوطلبانه بوده که بسیار سنجیده و اثربخش است. 

ما را روزآمد  مای بسیاری وجود دارد، فقط الزم است این ظرفیت در فرمنگ ما ظرفیت 
برداری الزم از آنها انجام شود تا در برابر  کرده و با در نظر گرفتن شرایط روز، بهره
 کشورمای دیگر در حال منفعل ارار نگیریم. 

وری با مشارکت و تعامل خود آنها ضروری است تا  ما در حوزه بهره آموزش شورایاری 
اند، به دیگران نیز منتقل شود. برای  عنوان دانش آموخته آنچه را که خود آنها در عمل به

سطحی یاد بگیرد. از مش اربان در اوچان  کسی و در چه استاد شجریان مهم نبود که از چه
 کرد تا از آن در آواز خود بهره گیرد. گرفت و شاگردی وی را می نوع خاصی از ساز را یاد می



   

اسااتایاد و و وری ایران برگزار شاد  وری مم از سوی انجمن بهره ششمین عصرانه بهره
داری نیز در این نشست سخنرانی کردند که البته پرداختن به این موضاوع در  مای نام چهره

سوالی جدی ایجاد کرد؛ اینکه چارا ، این مجال، مدنظرم نیست، بلکه این عصرانه برای من
نظام آموزش ایران، مأموریت خود را فقط تا پایان آموزش متوسطه و یاا حاداکاثار بارای 

 داند؟  دانشجویان در مقطع کارشناسی در آموزش عالی می
سالگی به بعد با نظاام   42یا   43این بدان معنی است که رابطه عموم ایرانیان از سن حدودا 

که فرمنگ مانند نهالی است که  شود. در حالی ریزی شده بزرگساالن اطع می آموزش برنامه
 تا پایان عمر نیاز به رسیدگی دارد تا به نهایت رشد و تعالی برسد.

کشد و بخشی از ذخایر فرمنگی  ای اد می رسد تا اندازه این نهال واتی به سن دبیرستان می
شود، نهال فرمنگ در معرض رویارویی با  گیرد، اما از زمانی که وارد جامعه می را به خود می

گیرد که ممکن است بر ایان اسااس، بسایااری از  بادمای اوی و حقیقی زندگی ارار می
 باورمای خود را از دست بدمد یا برخی از این باورمایش تغییر مامیت بدمد. 

در این دوره، جای خالی نظام آموزش و تربیت این فرد ایرانی، بیش از گذشته، یعنی دوران 
شود؛ مانند تیم فوتبالی که تا پیش از روز بازی با مربی تمرین  مدرسه و آموزش احساس می

رسد مربی غیبت کند و روی نیمکت ننشیاناد.  کرده باشد، اما روز بازی و مسابقه که فرا می
 آن وات است که باید پرسید سرنوشت تیم چه خوامد شد؟ 

روی این فرد و البته برای ممگی تاا حادود  که این رزمایش فرمنگی پیش در وااع در حالی
ماای  طول خوامد انجامید، در این مدت در معرض تصمیمات و ماحایاط شصت سالگی به

گیرد؛ محیط دانشگاه، محل کار، محله، فامیل، فرزندان  گوناگون و البته خیلی جدی ارار می
مای جدید و .... و در تمام این مدت باید از نهال فارماناگ خاود  و خانواده، پیوند با فامیل

مواظبت کند تا به او مویت بدمد، و اال باید مویت دیگری را بپذیرد. ساپاس وارد دوران 
شود که اگر از نهال فرمنگی خود به خوبی صیانت کرده و گیامی تناوماناد  بازنشستگی می

 شده باشد، آن وات الزم است به لشگر مربیان و مروجان فرمنگی بپیوندد. 
تر تعریف شده در  اما در وااعیت او در تمام این اتفااات تنها است، بدون میچ مربی یا بزرگ

 دمد. نظام تربیت ملی در کنار خودش، بنابراین چنین فرآیندی رخ نمی
گذارد، بالقوه یک نهال است کاه الزم اسات از  مر انسانی که پا به این دنیا در ایران می

ممان ابتدا و تا پایان عمرش تربیت شود و آنچه نظام تعلیم کشور در ممان ناوجاوانای در 
طور آگامانه تا پایان عمرش تغذیه و پشتیبانی  ریزی به بیند باید با تدبیر و برنامه ناصیه او می

 تربیتی شود تا به حد اعالی تکامل خود برسد، چیزی که متاأسافااناه در حاال حااضار 
 وجود ندارد.

طاور  ممانطور که در طرح پزشک خانواده در نظر بود تا مر شهروند حداال با یک پزشک به
اش در ایان حاوزه را  دائمی و مستقیم در ارتباط باشد تا ممه نیازمای عمومی و روزماره

تواند، مر خانواده را با حداال یک مربی تربیتی  مم می »طرح مربی خانواده«برآورده سازد، 
العمر مرتبط سازد و او با توجه به مواعیت سنی اعضای خانواده و آگامی از فارآیاناد  مادام

 .اش در امر تربیت عمومی مسئولیت پذیرد تربیتی مر یک از آنها و نیازمای جاری
طوری که  نبود چنین سیستمی یکی از عوامل رماشدگی و افسار گسیختگی جوانان است، به

ساله بادون مایاچ   97عنوان نمونه چند مفته گذشته در یکی از محالت تهران یک پسر  به
عذر و بهانه موجهی یک شهروند رمگذر از آن اطراف را با ضربات چااو مضروب و شهایاد 
کرد، صرفا به دلیل امر به معروف و توصیه به او به منظور رعایت ادب و حایاا در اناظاار 

شد این جوان عاطل و باطال و باه  افتد. آیا نمی عمومی. و متاسفانه مکررا این اتفااات می
از ماماان دوره NEET  (NotEducated,EmployedandTrained  )ما  اول انگلیسی

گرفت تا از بروز احتماالای  کودکی یا حداال نوجوانی، زیر نظر معلم یا مربی خانواده ارار می
 شد؟ گیری می گونه مخاطرات پیش این

العمر ایرانیان کمتر از نظام آموزش عماومای در  اممیت این موضوع یعنی نظام تربیت مادام
ای نیاز است و احتماال معاونت محترم امور زناان  کشور نیست و در این رابطه طرح و برنامه

تواند به عنوان یکی از دست اندرکاران، ابتکار عمل در این زمینه  و خانواده رئیس جمهور می
 را در دست گیرد.

 دکتر حمیدرضا نایبی   روزنه 

 هاي فرهنگی در جامعه  لزوم صیانت از نهال
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 آوازه  وری ایران و شارکات ناوآوران فان در نشستی با حضور مدیران عامل انجمن بهره
 مای توسعه تاکید شد. کاال( بر ضرورت توجه به ااتصاد دیجیتال در برنامه )دیجی

وری ایران در این نشست بر ضرورت توجه باه  سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره
عاناوان  کاال به مای توسعه کشور تاکید کرد و گفت: دیجی ااتصاد دیجیتال در پیشبرد برنامه

تواند پیشران موضوع مهم ااتصاد دیجیتال در کشاور  مای مطرح در کشور می یکی از پلتفرم
ماای  بوده و با توجه به اشراف به موضوعات مبتالبه در این زمینه، نسبت به تهیه گازارش

 مای مرتبط و انتشار آن به ویژه برای مسئوالن ذیربط اادام کند. الزم در حوزه
ما و انعکااس  به گفته وی، انجمن این آمادگی را دارد تا در زمینه تهیه و تدوین این گزارش

 آنها به مسئوالن و نهادمای ذیربط، نهایت ممکاری را به خرج دمد. 
کاال با توجه به تعامل گسترده با مردم از طاریاق عارضاه  از سوی دیگر، دیجی وی افزود:

تواند نقش بسزایی در آشنایی مر چه بیشاتار ماردم باا  محصوالت و خدمات مختلف می
وری در سراسر کشور داشته بااشاد، لاذا از  وری در راستای فراگیر شدن فرمنگ بهره بهره

 وری فعال سازد. مای خود را در جهت نهضت بهره کنیم ظرفیت کاال دعوت می دیجی
کاال( نیز در این نشست با بیاان  حمید محمدی، مدیرعامل شرکت نوآوران فن آوازه )دیجی

اینکه در دنیای امروز، ااتصاد دیجیتال نقش پررنگی در توسعه ااتصادی دارد، خاطارنشاان 
ویاژه  تواند سریع به ثمر بنشیند، باه مای این بازار این است که نتایج آن می کرد: از ویژگی

 آنکه در شرایط کنونی بسترمای مناسبی نیز برای گسترش آن وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به برخی الگومای موجود از جمله الگرو در کشور لهستان، گفت: نباود 

گذاری کافی در این زمینه در کشورمان در کنار ااتصاد ناشفاف و وجود اااچااق در  سرمایه
 پذیری در این حوزه را کامش داده است. کشور از عواملی است که راابت

مای  میلیون دالر در زمینه بازارگاه 931دمد تنها  محمدی با بیان اینکه برآوردما نشان می
گذاری شده است، تصریح کرد: در کشوری مثل ترکیه که شرایاط  آنالین در کشور سرمایه

مای ایکامرز حادود  آن مشابه کشورمان است، فقط در یک مورد، از سوی یکی از شرکت
 گذاری شده است. میلیون دالر در این حوزه سرمایه 311

وری ایران نیز در این نشسات  ریزی انجمن بهره دکتر حمیدرضا نایبی، رئیس کمیته برنامه
بر نقش ااتصاد دیجیتال در مدیریت و سیاستگذاری کشور تاکید کرد و خواستار آن شاد 

 که به این موضوع مهم در برنامه مفتم توسعه به صورت جدی توجه شود.
عاناوان  کاال( به وری به شرکت نوآوران فن آوازه )دیجی در این نشست، تندیس زرین بهره

 وری ایران امدا شد. وری کشور و عضو افتخاری انجمن بهره حامی حرکت بهره

 هاي توسعه تاکید بر نقش اقتصاد دیجیتال در پیشبرد برنامه
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وري، پاشنه آشیل صنعت بیمه بهره  

ما و رامکارما به ممت انجمن  وری؛ چالش وری با موضوع بیمه و بهره پنجمین عصرانه بهره
باا  9311شهریورمااه  39وری ایران و به میزبانی پژومشکده بیمه، عصر روز یکشنبه  بهره

وری و صنعت بیمه کشور بارگازار شاد.  حضور جمعی از مدیران، مسئوالن و فعاالن بهره
 رئوس مطالب مطرح شده در این نشست به شرح ذیل است:

وری نه تنها در صنعت بیمه کشور، بلکه در صنعت بیمه دنیا مم مورد غفلت بوده،  بهره 
 وری در صنعت بیمه ضروری است.  بنابراین ارتقای بهره

 9313درصاد در ساال  1درصد و رشد واااعای آن،  41رشد اسمی صنعت بیمه  
 اند.  گری مثبتی داشته است. فقط دو شرکت در سال گذشته عملیات بیمه بوده
وری در بازاریابی و باازار  وری معنا ندارد. بهره واتی پای دولت در کار بیمه است، بهره 

   وری دستوری معنا ندارد. آزاد معنا دارد. بهره
عنوان یک  ور کردن صنعت بیمه تاثیر مستقیم در رشد ااتصاد دارد. صنعت بیمه به بهره 

 مای ااتصادی و اجتماعی اثربخش باشد. تواند بر بقیه حوزه سازوکار اطمینان بخش می
ترین ابازارماا و  وری در بیمه ضروری است. یکی از مهم گذاری و پایش بهره شاخص 

 آید.  شمار می گیری از فناوری اطالعات به توانمندسازما در بیمه، بهره
ساازی مادیاریات  نگاه حاکمیت به بیمه، نگاه خیریه و کمیته امدادی است. در پیااده 

 ریسک بوده است.  ریسک منوز مسائلی جدی وجود دارد و آنچه اجرایی شده، مدیریت شبه
 www.irpa.irوري ایران به نشانی  متن کامل گزارش در سایت انجمن بهره  

 
 

 وري انتشار دو گزارش در زمینه بیمه و بهره
وری در رشد صنعت بیمه، دو گازارش در  با توجه به اممیت موضوع بیمه در ااتصاد کشور و ممچنین نقش بهره

یکای از  »9313در سال تحلیل عملکرد بخش خصوصی بازار بیمه ایران«این زمینه منتشر شده است. گزارش 
روی این صنعت  نگامی نیز به مسیر پیش ماست که ضمن مروری بر وضعیت صنعت بیمه کشور،  نیم این گزارش

عناوان یاکای از اعضاای  وری ایران و شرکت مدیریت مشاوره آریانا به دارد. این گزارش از سوی انجمن بهره
وری نیاز  حقوای انجمن منتشر شده است. ممچنین چکیده گفتارما و آمارمای ارائه شده در پنجمین عصرانه بهره

 از سوی انجمن منتشر شده و در دسترس ارار دارد. »ما و رامکارما وری، چالش بیمه و بهره«با عنوان 

   

شرکت فوالد آلیايی ایران به عنوان یکی 
مای فوالد آلایاايی  ترین کارخانه از مدرن

وری  کشور، حامی حرکت توسعاه باهاره
کشور و حامی ویژه انجمن شد. شارکات 
فوالد آلیايی ایران بزرگترین تولید کنناده 
انواع فوالد آلیايی در ایران و خاورمیانه و 

باه  9373مای تولید فوالد آلیايی دنیا است کاه در ساال  ترین کارخانه یکی از مدرن
مای فوالدسازی، نورد مقاطع سنگین، نورد ماقااطاع ساباک،  برداری رسید. کارخانه بهره

ترین تجهیزات و برخوردار از بااالتاریان  کاری، مجهز به پیشرفته عملیات حرارتی و تکمیل
سطح دانش فنی روز دنیاست که امکان تولید فوالدمای آلیايی و مخصوص را با بهتاریان 
کیفیت و منطبق با استانداردمای بین المللی میسر ساخته است. محصوالت این شرکت در 

سازی، نفت و گاز و پتروشیمی، ابزارسازی، نیروگامای، ریالای،  صنایع خودروسازی، ماشین
 ساخت لوازم پزشکی و جراحی و سایر صنایع ویژه کاربرد وسیعی دارد.

در نشست مشترک سید حمید کالنتاری، 
وری ایاران و  مدیرعامل انجمن باهاره

محمدرضا کشاورز، مدیرعامل بیمه دی و 
جمعی از معاونان و مدیران این شارکات 

در  9311شهریورماه  31که روز یکشنبه 
محل شرکت بیمه دی برگزار شد، تندیس 

وری ایران به شرکت بیمه دی به عنوان حامی ویژه تعلق گارفات. در  سیمین انجمن بهره
وری، کارایی و اثربخشی پرداخت و  این نشست، سید حمید کالنتری به تشریح مفامیم بهره

وری تاکید کارد  مای بیمه از جمله شرکت بیمه دی بر ارتقای فرمنگ بهره بر نقش شرکت
مای مارتاباط شاد. ماهانادس  ما در این زمینه و سایر زمینه و خوامان افزایش ممکاری

وری  محمدرضا کشاورز، مدیرعامل شرکت بیمه دی نیز این نشست و دریافت تندیس بهاره
وری و  مای مشترک در زمینه باهاره وری ایران را سرآغازی بر ایجاد ممکاری انجمن بهره

 مای بیشتر دانست. خیز بیمه دی برای کسب موفقیت

وري به بیمه دي اهداي تندیس بهره وري شرکت فوالد آلیاژي ایران حامی بهره   

 اخبار كوتاه   

تان و بلوچستان برگزار شاد. در ایان وری ایران در شهرمای ایرانشهر و زامدان استان سیس وری با ارائه سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره مای آموزشی مدیریت بهره کارگاه 
و دمیاران و ماماچانایان مادیاران وری، مدیریت، تحول و توسعه اختصاص داشت، جمعی از مدیران و کارشناسان به ممراه بخشداران  مای آموزشی که به مباحث مربوط به بهره کارگاه

 مای دانش بنیان این استان حضور داشتند.  ما و شرکت آپ استارت
مای فعاال در  ازمان و انجمنوری ایران، معاون ساماندمی شبکه این س وری با حضور رئیس سازمان ملی بهره مای ممفکری با اعضای شبکه ملی بهره دومین جلسه از سلسله نشست 
 به صورت وبینار برگزار شد. 9311مهرماه  93وری ایران،  وری و کیفیت از جمله مدیرعامل و اعضای میات مدیره انجمن بهره مای بهره حوزه
به مدت ساه روز  9311مهر الی اول آبان  41از  (APO)وری آسیایی  سازمان بهره (WSM)وری کشورمای عضو مای ملی بهره شصت و یکمین نشست کارگامی روسای سازمان 

 صورت مجازی برگزار شد.  به 4191مای اجرا شده در سال  رو و ممچنین ارزیابی برنامه مای پیش ای و تحقیقاتی مربوط به سال مای آموزشی، مشاوره منظور بررسی برنامه به


