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ف   بندی اعضای ااتق اریان: رتبهاهدا

کارگیری روشهای علمی و عادالهن رتبه بندی   ایجاد تمازی نیب اعضاااتق از طریق ب

تسهیل روابط تجاری داخلی و نیب المللی از طریق اطالع رسانی مناسب از رتبه  اعضا ااتق اریان  
 

 فراهم آوردن بستر اقبل اعتماد ربای اعطای امتیازات وژیه هب اعضا رتبه بندی شده  

 

 زرین

 سیمین

 مرکز رتبه بندی ااتق اریان

 لق به مرکز رتبه بندی اتاق ایران می باشدکلیه ی حقوق این مقاله متع

 

 ربزنین
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 تاریخچه رتبه بندی:

توسط جناب آقای دکتر نهاوندیان ریاست وقت اتاق بازرگانی و صنایع و  1385ایده اولیه رتبه بندی کارت های بازرگانی در سال 

عالیت یک سلسله ف بدین منظور این ایده با هدف اولیه ایجاد تمایز بین کارت های بازرگانی شکل گرفت. .مطرح گشتمعادن تهران 

،  S&P  ،Moodyنظیر روز دنیا اعتباری بین المللی  رتبه بندی  نجر به مطالعه سیستم هایشد که م تعریفهای تحقیقاتی 

Fitch کشورهای همسایههمچنین فعالیت های صورت گرفته در اتاق های بازرگانی نظام های مورد استفاده در خاور دور و ... و  و 

، عالوه بر این تمام نظام های رتبه بندی در کشور و تاریخچه و اثربخشی آنها نیز مورد مطالعه نظیر اتاق دبی، عربستان و ... گشت

د هم اکنون در حدوقرار گرفت و تمامی آنها در قالب یک گزارش تفصیلی و گزارش مدیریتی مستند گردید. الزم به ذکر است که 

 صفحه مستند در این زمینه موجود می باشد. 10000

ست جناب آقای دکتر غضنفری در سازمان توسعه تجارت، با توصیه جناب آقای دکتر نهاوندیان دعوتی از تمام ذینفعان در زمان ریا

کارت بازرگانی در کشور در مورد موضوع رتبه بندی کارت توسط ایشان صورت پذیرفت که در جلسه ای در سازمان توسعه تجارت 

عد از یکساعت بحث و بررسی و ارایه نظرات، فعالیت انجام شده اتاق توسط آقای راهکارها و نظریات خویش را ابراز دارند که ب

شکرخدایی ) مدیر پروژه تحقیقاتی اشاره شده (  ارایه گردید که با استقبال و تایید دکتر غضنفری و اشاره ایشان به قوت و صحت 

روهی کارگتعاون و ذینفعان کارت در دولت ابالغ شد که روش تحقیقاتی و نتایج آن، دستور ایجاد کمیته ای با حضور اتاق ایران و 

 متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و

 

 و ذی نفعان کارت بازرگانی نظیر سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان استاندارد و .... تشکیل شد 

پیشنهادی اتاق و اعمال امتیازی  100مدل سیستمی تایید ساختار جلسات مستمر همراه با بحث و گفتگوی کارشناسی منجر به 

با فضای کسب و کار موجود در ایران و نیازهای حصول اطمینان از سازگاری مدل که نظرات و پیشنهادات منطقی ذینفعان گشت 

 ه صورت توامان در آن دیده شده است.ذی نفعان کارت بازرگانی و متقاضیان ب

هدف عمده در رتبه بندی کارت های بازرگانی مدنظر اتاق بازرگانی ایران قرار داشت و مدل نیز بر پایه همین اهداف و به  3از ابتدا 

 منظور پشتیبانی از آن ها طراحی شده است. این اهداف عبارت اند از :

  طریق بکارگیری روشهای علمی و عادالنه رتبه بندیایجاد تمایز بین کارت های بازرگانی از 

  تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطالع رسانی مناسب از رتبه کارت های بازرگانی اعضاء 

  فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به دارندگان کارت های رتبه بندی شده 
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 توسط طراحان مدل با توجه به موارد زیر:طراحی مدل رتبه بندی 

 رویکرد ارزیابی ها : 

  خود اظهاری 

  ارزیابی بر مبنای صحه گذاری اطالعات اظهارشده و تجزیه و تحلیل آن ها 

  ارزیابی نتایج بر مبنای روندها ، مقایسه با میانگین ها و بهترین ها و اهداف توسعه ای 

 بندی: اصول بنیادین در طراحی نظام های رتبه

  توجه ویژه به نگاه سیستمی 

  همسویی با نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی 

  ایجاد تعهد به جاری سازی مقررات و قوانین 

  1404تسهیل نیل به اهداف توسعه ای و افق  

 

  :در منظور اجرای وظایف ذاتی اتاق و نیز اجرای تکالیف قانونی مقرره ب

  هیأت وزیران با اصالحات  1373/01/14نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب آیین 10ماده  3بند  2تبصره

 بعدی 

  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات  5تبصره ذیل ماده

 مجلس شورای اسالمی 1391/05/01مصوب 

  مجلس شورای اسالمی و 1387/02/29رتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب قانون ا 9بند ج ماده

 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛1390/08/07

رتبه بندی ایران وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، زیرنظر رییس اتاق ایران  مرکز

 .تشکیل شده است
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  هیات وزیران 89/3/8نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مصوب آیین  10ماده  3بند  2تبصره متن 

اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظفند براساس دستورالعملی “  

نامه اجرایی قانون آیین( 1نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده )که ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین

بندی بازرگانی بر اساس رتبه بندی نمایند. کارترسانند؛ اشخاص و شرکتهای تعاونی را رتبهمقررات صادرات و واردات می

 ”یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.

 اده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت قانون حداکثر استف 5تبصره ذیل ماده  متن

 آنها در امر صادرات

( این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کاال، تجهیزات، 2ـ دستگاههای موضوع ماده ) 5ماده

رانی ذی صالح ارجاع دهند. در صورت عدم لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ای

( این قانون می توان با تأیید باالترین مقام 4ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده )

 اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.

ـ صالحیت شرکتهای ایرانی با توجه ب       ه رتبه بندی اعالم  شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبصره 

 ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین می شود.

  قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد 9متن بند ج ماده 

دازی نماید و آن را در ج ـ پایگاه اطالعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه ان

 دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آیین نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای 

بازرگانی و صنایع و معادن تحلیل اطالعات پایگاه مذکور در بندهای )ب( و )ج( توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق 

 ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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 فرآیند رتبه بندی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واریز وجه تعرفه ارایه 
رتبه بندی به خدمات 

حساب اتاق بازرگانی ایران

تحویل مستندات فرم 

ه توسط متقاضی ب1شماره 

واحد رتبه بندی اتاق  

بررسی اولیه مدارک 

و تماس با نماینده سازمان 

ارسال مستندات فرم شماره 
توسط متقاضی به واحد 2

رتبه بندی اتاق

ارسال نامه رفع نواقص حداکثر 
هفته پس از تحویل  1تا 

روز جهت 10با مهلت )مدارک 
(تکمیل مدارک

دریافت مدارک تکمیلی 

و آغاز فرایند رتبه بندی

انجام رتبه بندی اولیه 
هفته پس  4ظرف حداکثر )

و تهیه ( از تکمیل مدارک
گزارشات مربوطه

ارسال نامه بازدید از محل 
روز مهلت 10حداکثر )

و ( برای اعالم تاریخ جلسه
هتعیین تاریخ برگزاری جلس

برگزاری جلسه حضوری با  
مدیرعامل و مدیران ارشد 

شرکت متقاضی

ارسال گزارش رتبه بندی
ه اولیه و فرم نظرسنجی ب

متقاضی

روزه  به 10ارائه مهلت 
متقاضی جهت ارسال 
مدارک پشتیبان و فرم 

نظرسنجی 

ارسال مستندات پشتیبان و  
نظرسنجی توسط متقاضی  

به واحد رتبه بندی اتاق

بررسی مجدد مدارک  
متقاضی و تعیین رتبه 

نهایی
اعالم رتبه نهایی
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 طبق شبیه سازی های انجام شده مدل به گونه ای طراحی شده که توزیع رتبه ها به صورت زیر می باشد: 

 

 

 

 رتبه بندی 1000تفکیك رتبه پس از انجام بیش از  درصد سهم متقاضیان به

 

 

 

 

 

رتبه زرین

2% رتبه سیمین

20%

رتبه برنزین

30%

رتبه عادی

48%

عادی

5%

برنزین

31%

سیمین

47%

زرین

17%
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 (:94، پاییز 23مدل رتبه بندی کارت بازرگانی )ویرایش

 

 امتیاز حوزه امتیاز معیار اصلی حوزه

صالحیت حرفه 

 ای و اهلیت

 4 پیشینه اشخاص)اعم از حقیقی و حقوقی(

35 

 10 اعتبار

 18 قابلیت راهبری و سیستم های مدیریت

 3 دعاوی حقوقی

 عملکرد مالی

 13 ارزش افزوده و تولید

35 

 10 شاخص های بهره وری

 4 نسبت های مالی و سرمایه

 3 شاخص های سودآوری

 5 فروش

بازرگانی 

 خارجی

 10 حجم و نسبت صادرات

15 

 5 حجم و نسبت واردات

ولیت ئمس

 پذیری اجتماعی

هامشارکت فعال در تشکل ها و اتاق   6 

 6 فعالیت های اجتماعی 15

 3 اشتغال زایی

 100 100 مجموع امتیازات
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    زرین

:اطالعات شرکت   

:نام شرکت :تاریخ تاسیس شیرپاستوریزه پگاه فارس   1353/09/06 

:نوع شرکت :شماره اقتصادی سهامی عام   411169945836 

:عنوان فعالیت :شماره و تاریخ کارت بازرگانی وپودری لبنی تولیدمحصوالت   10530272844-1398/10/30 

:نوع فعالیت :تاریخ پذیرش در بورس تولیدی   1393/07/01 

  200،000،000،000       میزان سرمایه: شیراز عضو اتاق:

:شناسه ملی غیردولتی نوع مالکیت:  10530272844 

 اطالعات شرکت :

  :آدرس دفتر مرکزی 

 جمشید شیرازتخت جاده25کیلومتر  :آدرس کارخانه 

 www.pegah-fars.com  آدرس سایت: 07132222429 تلفن :

 info@pegah-fars.com :كپست الکترونی 07132622457 فکس :

 اطالعات شرکت :

نام:تاریخ ثبت   1395.06.27   تاریخ تکمیل مدارک: 1395.05.04   

:تاریخ دریافت فرم شماره یك  1395.07.25 تاریخ ارسال نامه بازدید: 1395.05.04   

 1395.08.19   تاریخ برگزاری جلسه: 1395.05.26   تاریخ دریافت فرم شماره دو:
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 حوزه مدیریتی

 

 

 

 

                               

 

دوره فعالیت موثر بنگاه به عنوان دو شاخص معتبر و عامل در مدل های رتبه بندی حرفه ای روز دنیا  سابقه تاسیس بنگاه و طول 

پایداری آن در بلند مدت تعریف می گردند. در فضای کسب و کار ملی نیز همین وضعیت وجود دارد و توجه به سابقه فعالیتی 

تمامی مواردی که می  اشخاص معیار مهمی در تصمیم گیری برای برقراری تعامل و تعیین سطح برخورد با آن ها می باشد. از بین

 ست.ا شده توانست این نوع نگاه را پوشش دهد این دو مورد یعنی سابقه تاسیس و سابقه داشتن کارت بازرگانی درنظر گرفته

امتیاز را به خود اختصاص  %1همچنین عضویت در بورس به عنوان یک آیتم در جهت شفاف بودن هر چه بیشتر فضای کسب و کار 

 داده است

به ثبت رسیده است و برابر صورت جلسه  شیرازدر اداره ثبت شرکت های  1353/09/06در تاریخ  فارس پگاه پاستوریزهشیرشرکت 

 نوع شرکت از سهامی خاص یه سهامی عام تبدیل گردید . 1386.05.28مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

 ،فرآوری وتوزیع شیر وانواع فرآورده های آن،خرید ،فروش ،عبارت است ازاساسنامه  2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 . است 200000000000در حال حاضر میزان سرمایه شرکت  

  

 

 

 

 

 

 

پیشینه 1-1  

 امتیاز 4از  4کسب 

 سال 20تأسیس شرکت: سابقه 

سال 8کارت بازرگانی:باالی سابقه   
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سابقه اعتباری اشخاص به عنوان یک موضوع قانونی یکی از نمایه های موفقیت بنگاه  و قوانین داخلی کشوردر مدل های بین المللی 

گستردگی  ،و نشان دهنده پایداری و سالمت بنگاه می باشد. برای اولین بار در کشور سعی شده است تا برای فعالیت بیشتر اقتصادی

 بنگاه هایی که در وضعیت بهتری قرار دارند توجه ویژه ای شود.  هآن و اداره حرفه ای تر بنگاه امتیاز ویژه ای قایل شده و ب

که تعامالت حرفه ای تر با سیستم بانکی کشور برقرار نموده اند به استناد اعتباری که نظام بانکی کشور در این مدل برای اشخاصی 

 برای این اشخاص قائل می شود امتیازی در نظر گرفته شده است.

ه با بدنه ندشفاف بودن فعالیت ها و استناد به شرایط قانونی شرکت با هدف تحکیم جایگاه قانونی شرکت ها و تعامل مثبت و ساز

 آیتم مالیاتی در این معیار شده است.سبب قرار گرفتن  دولت و سازمان های دولتی

عدم چک برگشتی به عنوان یکی از سوابق موثر در معرفی اشخاص به عنوان افراد خوشنام نیز دیگر موردی است که در این معیار 

 لحاظ گردیده است.

 

 امتیازحداکثر  امتیاز سوابق اعتباری شرکت 

 A رتبه اعتباری

  امتیاز اعتباری 3 3

  بانك

 باالی بیست میلیارد ریال سقف اعتباری

3 3 
 توضیحات

بسیار خوب با قابلیت اطمینان باال  مشتری

 میباشد

 2 2 معافیت ندارد دارد وضعیت مفاصا حساب مالیاتی

 2 2 3.19 حجم مالیات

 امتیاز 10از  10کسب 

 

 

 

 

 

 

 سوابق اعتباری  2-1
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 ی هیئت مدیرهتجارب و صالحیت اعضا 1-3-1

این معیار توجه ویژه ای به مفهوم حاکمیت سازمانی و توجه به کیفیت اداره سازمان با توجه به قابلیت ها و توانمندی های هیات 

مدیره دارد. این معیار به ترکیب حرفه ای اعضای هیات مدیره با نگاه به موارد قانونی کشور خصوصاً قانون تجارت نگاه دارد و دو 

نمندی تجربی و سابقه فعالیت افراد و مدرک تحصیلی به عنوان توانمندی علمی را مدنظر دارد. تنوع و آیتم سن به معنای توا

 5ترکیب مناسب اعضای هیات مدیره با تخصص های مرتبط با فضای کسب و کار و نگاه به تعداد طالیی اعضا که معموالً بین 

 ده است. نفر می باشد از موارد مورد توجه در طراحی این بند بو 7تا 

مفهوم حاکمیت سازمانی مفهومی است که در بسیاری از سازمان ها و بنگاه های ایرانی مغفول باقی مانده است و این مدل سعی 

دارد با نگاه تشویقی، هدایتگر و راهنمایی برای صاحبان کسب و کار باشد تا با کمک آن مدیریت حرفه ای تری در بنگاه ها 

 ت سازمانی به صورت کامل مورد نظر مدیران ارشد سازمان ها قرار گیرد.صورت پذیرد و مفهوم حاکمی

 

 

 

 

 

 

 

 

توانمندی مدیران 3-1  

 مدیره هیئت رئیس
 مدیره هیئت رئیس نائب 

 ومدیرعامل

  

 مدیره هیئت عضو

     

 معلمی اله احسان  پور حنیف محمدامین  واصفی محمدحسن

 15/09/1345 :تاریخ تولد  25/05/1349 :تاریخ تولد  1329/12/20 :تاریخ تولد

 ارشد کارشناسی میزان تحصیالت :  دکترا میزان تحصیالت : دکترا میزان تحصیالت :

 صنایع مهندسی : رشته تحصیلی  تکنولوژی بیو : رشته تحصیلی داوسازی : رشته تحصیلی

 5469441083 :کدملی  2291021036 :کدملی 2062700458 :کدملی

   

 مدیره هیات عضو  مدیره هیات عضو

 زاده محمدباقرحکیم  نیا شهنام مسعود

 1345/01/27 :تاریخ تولد  1344/03/27 :تاریخ تولد

 کارشناسی میزان تحصیالت : ارشد کارشناسی میزان تحصیالت :

 دولتی مدیریت : رشته تحصیلی احرایی مدیریت : رشته تحصیلی

 2297464169 :کدملی 1285661508 :کدملی
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 مدیران ارشدتجارب و صالحیت اعضای  1-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنی معاون  تولید معاون  بازرگانی معاون

     

 گلبن گشتاسب  پورمفخمی فریدون  زادگان مانداناحسین

 1353/01/09 :تاریخ تولد  1350/06/25 :تاریخ تولد  1350/06/23 :تاریخ تولد

 کارشناسی میزان تحصیالت :  ارشد کارشناسی میزان تحصیالت : ارشد کارشناسی میزان تحصیالت :

 برق مهندسی : رشته تحصیلی  اجرایی مدیریت : رشته تحصیلی اجرایی مدیریت : رشته تحصیلی

 2371359165 :کدملی  2295295076 :کدملی 2296105394 :کدملی

 مدیرامورمالی  مدیرکیفیت  شیر وبهبود مدیرتامین

     

 محول عبدالنبی  قاسمی لیال  حمیدباغبانباشی

 1345/02/28 :تاریخ تولد  1356/06/07 :تاریخ تولد  1345/02/29 :تاریخ تولد

 ارشد کارشناسی میزان تحصیالت :  کارشناسی میزان تحصیالت : کارشناسی میزان تحصیالت :

 اجرایی مدیریت : رشته تحصیلی  غذایی صنایع : رشته تحصیلی میکروبیولوژی : رشته تحصیلی

 1930614187 :کدملی  2295401151 :کدملی 2297468164 :کدملی

  حقوقی اداره رئیس

  

  چلنگر نوروزی مهدی

 1360/06/17 :تاریخ تولد

 کارشناسی میزان تحصیالت :

 حقوق : رشته تحصیلی

 9532456734 :کدملی
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 گواهینامه ها و تأیید صالحیت ها 2-3-1

طراحی مدل پیشنهادی سعی شده است سازمان ها به حضور در فرایند های جوایز ملی و بین المللی حرفه ای که در قالب در 

 آن ارتقای کیفی، بهره وری و ...... برای سازمان بوجود می آید تشویق شوند.

که سازمان ها را به این مهم رهنمون می با این نگاه با توجه به نقش هدایت گرانه مدل، جوایز، استانداردها و گواهینامه هایی 

 سازند و سبب کسب اعتبار می گردد، امتیاز آور تلقی می شود.

 

 نظام نامه کیفیت2-3-1

گزارشات بازخورد ارزیابی درونی و -دستورالعمل ارزیابی فروشندگان به همراه نظام نامه کیفیت)اظهارنامه جوایزکیفیت/تعالی

 فهرست پروژه های بهبود انجام شده.....(-ونیبیر

 

 

 

 سال اخذ گواهی گواهینامه های کسب شده شرکت

 2013 50001:2011ایزو

 2013 9001:2008ایزو

 2013 14001:2004ایزو

OHSAS18001:2007 2013 

 2013 22000:2005ایزو

 1392-1393-1394 برگزیده استانیصادرکننده 

  سهامی خاص                                                                 سهامی عام   

تابلو دوم       -تابلو اول         تاالراصلی-بورس          فرابورس         تاالراصلی

     تابلوفرعی         رتبه شفافیت-تاالرفرعی

 

 امتیاز 3.5از  3.5کسب 

 ارزیابی نظامنامه کیفیت

 غیر قابل قبول                مستندی ارائه نشده                       مناسب               مناسب             بسیار

 امتیاز 2.5از  2.5کسب 

http://www.r4b.ir/
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 مدیریت زنجیره ارزش2-3-1

 

 

 برنامه استراتژیك 3-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی مدیریت زنجیره ارزش

 مستندی ارائه نشده                        قابل قبولغیر                        مناسب                                مناسببسیار        

 ندارد                                                                   رتبه بندی اتاق در مدیریت زنجیره ارزش          دارد                     تاثیر  

 امتیاز 3از  3کسب 

 امتیاز 5از  5کسب 

 

چشم انداز و 

 اهداف کلی

مأموریت ها و 

 ارزش ها

 پایش سنجه ها

 

 طرح های توسعه

 بودجه ریزی

 پروژه های بهبود

 نقشه استراتژیک

SWOT 
خانه هایی که رنگی هستند وضعیت 

را  شیرپاستوریزه پگاه فارسشرکت 

.نشان می دهند  
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 جهنتی دعوی، بودن علیه و له به دهی امتیاز در. است سازمان حاکمیت مدیریت کیفیت دهنده نشان مشخص صورت به معیار این

 تنها معیار این کامل امتیاز که معنا بدین باشد می حدی صورت به امتیاز، این که گردد می توجه...  و آن ریالی ارزش و حجم آن،

 .ندارد وجود آن وعلیه له دعوی گونه هیچ بررسی مورد دوره طی اند داشته اظهار که گیرد می تعلق اشخاصی به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعاوی وضعیت4-3  

 امتیاز 3از  3کسب 
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 مالی حوزه

 امتیاز 7از  4.7کسب 

تحلیل ارزش افزوده و تولید آن 1-2  

90 91 92 93 94

ارزش ورودی  100 93.04 108.84 105.33 133.35

ارزش خروجی 100 115.70 110.83 102.52 98.57

0

50

100

150

صد
در

درصد تغییرات ارزش خروجی و ارزش ورودی نسبت به سال 

1383بر اساس قیمت ثابت سال 90پایه 

امتیاز به آنالیز ارزش افزوده اختصاص یافته است.  % 12در مدل پیشنهادی 

ارزش افزوده به عنوان یک متغیر اقتصادی بهترین و موثرترین آیتم برای 

یک ارزیابی حرفه ای و عارضه یابی عمومی در سطح کالن می باشد. تمامی 

ده و رشد برنامه ریزی ها در سطح کالن و در بعد ملی بر پایه ارزش افزو

آن بنا نهاده شده است و در برنامه های توسعه توجه ویژه ای به این مفهوم 

شده است اما در سطح خرد و بنگاه ها توجه و عنایت خاصی به این مورد 

ارزش افزوده به صورت ساالنه که از محل سرمایه  %8دیده نمی شود. رشد 

یک همت عمومی گذاری ها و رشد بهره وری به دست خواهد آمد نیازمند 

و توجه ویژه تصمیم گیران و مدیران اجرایی بنگاه ها در سطح خرد می 

مدل با سایر مدل ها در مفهوم ارزش افزوده این تمایز عمده وبزرگ باشد. 

  . می باشد

 :شیرپاستوریزه پگاه فارس تحلیل ارزش افزوده شرکت

 هرهب شاخصهای محاسبه در که است اقتصادی متغیر مهمترین افزوده ارزش

 منظر از سازمان خروجی مهمترین و گیرد می قرار استفاده مورد وری

 نشان که شاخص این فارس پگاه پاستوریزه شیر شرکت در. است اقتصادی

 ورودی عنوان به واسطه مصارف اختالف از ناشی شده ایجاد ارزش دهنده

 .است داشته رشد 94 سال در است، خروجی عنوان به ستانده ارزش و

 ارزش افزوده به ارزش ستانده
شاخص دیگری که در این گزارش محاسبه شده ، شاخص ارزش افزوده به ارزش 

ستانده می باشد. با توجه به روش محاسبه ارزش افزوده که از تفریق ارزش ستانده 

ایجاد شده در یکسال مالی و مصارف واسطه حاصل می گردد این شاخص توانایی 

 پذیری بنگاه اقتصادی را دارد.شناسایی میزان رقابت 

 رشد 94 در سال بر اساس این شاخص رقابت پذیری بنگاه در صنعت مربوطه 

های  هزینه 94سال به این معنا که برای تولید ارزش افزوده در داشته است، 

مقایسه با میانگین صنعت نیز  همچنین در. صرف شده است کمتریواسطه ای 

این عدد هر چه به یک نزدیک  داشته است.نمناسبی  وضعیترقابت پذیری بنگاه 

 مطلوبتر استتر باشد 

90 91 92 93 94

مقدار جاری ارزش 

افزوده 
147,719 270,468 261,001 335,413 394,104

مقدار ثابت ارزش 

افزوده 
252,801 221,742 206,229 213,095 232,541
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 تحلیل در صد سهم اجزای ارزش افزوده:

  

 

  

 

 

 امتیاز 5از 3.5کسب 

48%

25%

11%

6% 10%

درصد سهم اجزای ارزش افزوده به روش درآمد در سال  

به نرخ جاری94
درصد سهم جبران خدمات در 

ارزش افزوده

درصد سهم سود در ارزش افزوده

درصد سهم هزینه تسهیالت 

اعتباری در ارزش افزوده

درصد سهم هزینه سرمایه در 

ارزش افزوده 

درصد سهم مالیات در ارزش 

افزوده

50%

23%

11%

7%
9%

درصد سهم اجزای ارزش افزوده به روش درآمد در سال  

به نرخ جاری93

درصد سهم جبران خدمات در ارزش 

افزوده

درصد سهم سود در ارزش افزوده

درصد سهم هزینه تسهیالت اعتباری 

در ارزش افزوده

درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش 

افزوده 

درصد سهم مالیات در ارزش افزوده

ارزش افزوده ایجاد شده در هر دوره در بنگاه اقتصادی بین عوامل تاثیر 

آن بنگاه تقسیم می شود این عوامل داخلی و خارجی گذار در تولید 

میباشند نیروی انسانی فعال به همراه سرمایه به کار رفته شده در تولید 

و صاحبان سهام که امکان ایجاد فعالیت آن بنگاه را فراهم نموده اند از 

عوامل تولید داخلی و دولت به عنوان فراهم کننده ساختار کسب و کار 

از عوامل خارجی می باشند.بنابراین ارزش افزوده ایجاد  و موسسات مالی

شده در هر بنگاه اقتصادی به جبران خدمات به عنوان سهم نیروی 

انسانی، هزینه استهالک به عنوان سهم سرمایه، هزینه مالیات به عنوان 

سهم دولت، هزینه تسهیالت اعتباری به عنوان سهم بانک و سود به 

 م می گردد.عنوان سهم سهامدار تقسی

با توجه به توضیحات ذکر شده یک بنگاه اقتصادی می بایست به نحوی 

هزینه ها را کنترل نماید تا حداکثر بازدهی را برای سهامداران ایجاد 

نماید زیرا این سهم از ارزش افزوده تنها قسمتی است که قابلیت باقی 

 یماندن در بنگاه اقتصادی را دارا می باشد و می تواند برای سرمایه گذار

برای شرکت شیر  94های آتی سازمان استفاده شود.این سهم در سال 

درصد از کل ارزش افزوده ایجاد شده در آن  25پاستوریزه پگاه فارس 

سال می باشد که البته به نظر می رسد این درصد برای یک شرکت در 

 می باشد. نصنعت محصوالت لبنی در کشور مناسب 
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شاخص های بهره وری 2-2  

 بهره وری نیروی کار

 

  باالتراز میانگین 94 93 92 91 90  

 صنعت میانگین 7.6 7.3 9.2 8.7 19.7   

 پایین تر از میانگین   امتیاز 2از  1.4کسب   

 بهره وری سرمایه

 

  باالتراز میانگین 94 93 92 91 90  

 صنعت میانگین 58.3 52.8 44.3 36.7 33.6   

 پایین تر از میانگین   امتیاز 2از 1.8کسب   

 بهره وری کل عوامل

 

  باالتراز میانگین 94 93 92 91 90  

 صنعت میانگین 6.7 6.4 7.6 7.0 12.4   

 پایین تر از میانگین   امتیاز 3از  2.1کسب   

 بهره وری نیروی کار:

کارآیی و اثر بخشی( هر یک از کارکنان را در ایجاد )بهره وری نیروی کار ، 

ارزش افزوده یا ارزش ستانده کل )خروجی کل( واحد صنعتی نشان می دهد. 

این شاخص از تقسیم ارزش افزوده ایجاد شده بر هزینه نیروی کار پرداختی در 

 7.6به ازای هر ریال پرداختی به کارکنان  94هر دوره به دست می آید.در سال 

این شاخص  میباشد باال ترارزش ایجاد شده است که از متوسط صنعت  الری

پس از یک دوره کاهش با رشد مواجه شده است که می تواند ناشی  94در سال 

از افزایش ارزش افزوده در این سال باشد..از آنجایی که نیروی کار یکی از عوامل 

 .مهم است شرکت باید در سالهای آتی دنبال بهبود آن باشد

 :سرمایه وری بهره

بهره وری سرمایه از تقسیم ارزش افزوده ایجاد شده در یک واحد صنعتی در 

طول یک سال مالی، بر مجموع هزینه های استهالک محاسبه شده در آن سال 

حاصل می شود. نتیجه محاسبه این شاخص نشان می دهد که در ازای هر 

افزوده ایجاد نموده است.  واحد مستهلک شدن سرمایه، کارگاه چه میزان ارزش

بیشترین بیشترین رشد را در این شاخص  93با توجه به این که شرکت در سال 

داشته است، روند این شرکت نشان می دهد که توانسته است از سرمایه موجود 

و از ظرفیت های خالی موجود در جهت افزایش این شاخص استفاده نماید. این 

 تر می باشدشاخص از میانگین صنعت پایین 

 کندریك: روش به عوامل کل وری بهره

به دلیل اهمیت نیروی انسانی و سرمایه در ایجاد ارزش افزوده در هر بنگاه اقتصادی بهره 

وری کل عوامل از تقسیم ارزش افزوده بر ترکیب وزنی نهاده های نیروی کار و سرمایه 

رشد داشته  که متاثر  94این شاخص در سال  مورد استفاده در سازمان محاسبه میگردد.

مقدار  94در سال از افزایش بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه میباشد.همچنین 

ی تر از میانگین صنعت م باال  شیر پاستوریزه پگاه فارساندازه گیری شده برای شرکت 

 باشد.
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 دستمزدسرانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهره وری انرژی

میانگینباالتراز  94 93 92 91 90     

 میانگین صنعت 62.7 57.2 61.8 59.8 74.3   

 پایین تر از میانگین   امتیاز 2از 0.6کسب   

 سرانه دستمزد

 

  باالتراز میانگین 94 93 92 91 90  

 میانگین صنعت 583 516 345 301 117   

 پایین تر از میانگین   امتیاز 1از  1کسب   

 بهره وری انرژی:

بهره وری انرژی از تقسیم ارزش افزوده یک کارگاه صنعتی بر ارزش 

انرژی مصرف شده برای تولید کاالها و خدمات آن کارگاه صنعتی در 

طول یکسال مشخص حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که 

در ازای هر واحد انرژی مصرف شده چه میزان ارزش افزوده حاصل 

 ارزش ازای به که ستا ینا ههندد ننشا نسبت دنبو باالشده است. 

. همانطور که    .ستا هشد فمصر کمتری ژینرا هشد دیجاا ودهفزا

همچنین .کاهش داشته است. 94که این شاخص در سال  مشاهده می شود

             از میانگین را دارد. باالترشرکت در این شاخص جایگاهی 
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نسبت های مالی 3-2  

 نسبت بدهی

 

  باالتراز میانگین 94 93 92 91 90  

 میانگین صنعت 68.18 71.04 65.73 60.54 51.05   

 پایین تر از میانگین   امتیاز 1از  1کسب   

 نسبت جاری

 

  باالتراز میانگین 94 93 92 91 90  

 میانگین صنعت 1.31 1.32 1.29 1.31 1.29   

 پایین تر از میانگین   امتیاز 1از  1کسب   

 زینه های اداری مالی و فروش به فروش خالصه

 

  باالتراز میانگین 94 93 92 91 90  

 میانگین صنعت 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03   

 پایین تر از میانگین   امتیاز 1از  0.9کسب   

 نسبت سرمایه ثبت شده به مجموع بدهی ها

 0.1بیشتر از  0.1تا  0.08از  0.08تا  0.06از  0.06تا  0.04از 0.04کمتر از  بازه

 امتیاز 1از 1کسب 

 نسبت بدهی:

 ی مشخصیترازنامه بر تمام اقالم دارا از تقسیم مجموع اقالم بدهیاین نسبت 

ی ها از محل بدهی ی دهد که چند درصد از مجموع دارایو نشان ممی گردد 

ها ) منابع غیر سهامدار ( تامین گردیده است. به بیان دیگر رابطه سهم 

بدهیها و ارزش ویژه ) حقوق صاحبان سهام ( در تامین منابع مالی را نشان 

ی برای هر چه روند این شاخص نزولی تر باشد روند مناسب تر می دهد.

 سازمان می توان متصور بود.

 نسبت سرمایه ثبت شده به مجموع بدهی ها

 نسبت جاری:

از تقسیم دارائیهای زود نقد شونده بر بدهیهای جاری نسبت آنی 

حاصل می شود.این نسبت نشان دهنده قدرت پرداخت بدهیهای 

جاری بطور سریع ) بدون در نظر گرفتن موجودی کاال که سریعا قابل 

رای بتبدیل به نقدینگی نیست ( از محل دارائیهای جاری است. که  

 .ین شاخص دیده می شودند مناسبی در اوراین شرکت 

 

 هزینه های اداری مالی و فروش به فروش خالص:

این نسبت نشان دهنده میزان هزینه های اداری و فروش 

   در مقابل فروش انجام شده می باشد.
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شاخص سودآوری و نرخ برگشت سرمایه 4-2  

 سودآوری

 

  باالتراز میانگین 94 93 92 91 90  

 میانگین صنعت 5.59 4.55 4.42 7.32 7.76   

 پایین تر از میانگین   امتیاز 1از  0.9کسب   

 برگشت سرمایهنرخ 

 

  باالتراز میانگین 94 93 92 91 90 

 میانگین صنعت 125.6 102.4 89.6 102.9  55.2  

 پایین تر از میانگین   امتیاز 1از  0.9کسب   

 دوره وصول مطالبات

 

  باالتراز میانگین 94 93 92 91 90  

 میانگین صنعت 0.21 0.21 0.02 0.01 0.02   

 پایین تر از میانگین   امتیاز 1از  0.4کسب  

 سودآوری:

 از فروش اداری های هزینه کسر از پس که است سودی مقدار عملیاتی سود

 ازمانس عملیاتی های فعالیت از متاثر مستقیما و آید می دست به ناخالص سود

 .باشد می

 

 نرخ برگشت سرمایه:

این نسبت نشان می دهد که در قبال هر واحد دارایی ثابت چه میزان سود 

شرکت توانسته  94و  93در سال های عملیاتی حاصل شده است.به نظر می رسد 

کارایی مناسبی در استفاده از دارایی هایش داشته باشد. زیرا که در مقابل یک 

 ریال داریی ثابت خود سود بیشتری کسب کرده است.

 

 دوره وصول مطالبات:

 اسناد و حسابها در نامناسب یا مناسب مدیریت نشانگر نسبت این

. است دریافتنی  
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فروش و همچنین میزان ریالی  فروش یک شرکت مهمترین خروجی یک سازمان می باشد و جهت کنترل آن مدیران ارشد مقادیر

فروش محصوالت خود را محاسبه می نمایند یکی از نکاتی که می بایست در اندازه گیری ارزش ریالی فروش محصوالت مورد توجه 

قرار گیرد تاثیرات تورمی بر رشد یا کاهش این شاخص می باشد به همین منظور در بررسی این شاخص مقادیر تورم زدایی شده مورد 

ه قرار گرفته می شود و بر همین اساس فروش شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس اگر چه که روند رو به رشد مناسبی داشته است توج

اما به نظر می رشد این رشد ناشی از تغییرات تورمی کشور است و شاخص تورم زدایی شده فروش روند مالیمتری در طی سال های 

 مورد بررسی دارد.

 

 

 ازامتی 5از  5کسب 

 

 

فروش و مالیات پرداختی 5-2  
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فروش خالص

مقدار جاری ارزش فروش خالص   مقدار ثابت ارزش فروش خالص  
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صادرات و واردات 6-2  

 صادرات

 حداکثر امتیاز امتیاز بازه معیار زیر

 ریالی ارزش

 صادرات

 از کمتر

 ریال میلیارد ده

 تا ریال میلیارد ده از

 ریال میلیارد صد

 از بیش

 ریال میلیارد صد
5 5 

 به صادرات نسبت

 محصول صادرات
1%< x < 0% 5%< x <1% 5%< 5 5 

 امتیاز 10از  10کسب 

 واردات

 امتیاز بازه معیار زیر
حداکثر 

 امتیاز

از کمتر واردات ریالی ارزش  

 ریال میلیارد سی

 ات ریال میلیارد سی از

 ریال میلیارد سیصد

 ازسیصد بیش

 ریال میلیارد
0.25 2.5 

 به واردات نسبت

 کاال واردات
25%< x <0% 2%< x <25% 2% < 0.5 2.5 

 امتیاز 5از  0.75 کسب

 تقویت و عدالت رعایت برای و نگاه این با باشد می نیز صادراتی اقالم تنوع بلکه نیست حجم تنها صادرات توسعه در کشور اهداف از یکی

 تقویت و بخشی اعتبار و دادن اهمیت هدف با و واردات و صادرات شدن تخصصی  و جدید کاالهای صادرات به ورود و تنوع توسعه

 به صادرات نسبت عنوان تحت امتیاز سه ، است چقدر آن مبلغ که این از فارق دارند مناسبی صادراتی قدرت که عمده صادرکنندگان

 است شده گرفته نظر در مدل در محصول صادرات

واردات محصول که اگر این امتیاز نیز همانند معیار صادرات و با همان منطق، مربوط می شود به نسبت واردات به در واردات نیمی از 

 باشد امتیاز کامل و کمتر از آن مطابق جداول طراحی شده به نسبت با کسر امتیاز مواجه خواهد شد % 2نسبت بیش از 
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 حوزه حقوقی و اجتماعی

 

یکی از مهمترین و در واقع کارویژه اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل ها و پارلمان بخش خصوصی سازمان دهی و سامان دهی 

تشکل ها و تشویق سازمان ها به حضور فعال در این انجمن ها و تشکل ها می باشد. این مهم از طریق امتیازدهی به این حضور فعال 

در واقع این معیار پاسداشت حضور فعال و ارزشمند اشخاصی است که تعامالت حرفه ای با سایرین اشخاص در مدل دیده شده است. 

 داشته اند و به احترام رای افراد به آن ها به امتیازی برای آن ها در نظر گرفته شده است. 

گردد و مشوقی برای جلب توجه،  فعال نمودن تشکل ها به صورت حرفه ای سبب ارتقای جایگاه عمومی و مشورتی اتاق بازرگانی می

 دعوت و حضور اشخاص با هدف آشتی فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی است. 

از زاویه ای دیگر اتاق می تواند نقش حرفه ای خود را به واسطه حضور افراد قدرتمند و شناخته شده ایفا نماید و به نوعی نیز تاکید 

صاحبان کسب و کار می باشد که نشان دهنده رفتار سالمت و حضور فعال بلند مدت آن بر سوابق و پیشینه اشخاص به استناد رای 

 ها در عرصه اجتماعی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در تشکل ها، انجمن های صنفی و اتاق های مشترک 1-3  

در
ت 

وی
ض

ع
 

ها 
ل 

شک
و ت

ها 
ق 

اتا
 

 

 عضویت در تشکل ها 

 عضویت در هیئت رئیسه تشکل ها 

 عضویت در اتاق های مشترک 

 عضویت در هیئت نمایندگان اتاق 

 کمیسیون و ها تشکل در عضویت 

 اتاق تخصصی های

 های اتاق  رئیسه هیات در عضویت 

 شهرستان

 

 وترانزیت بازرگانی کمیسیون 

   شیراز بازرگانی اتاق

 صنایع مدیران انجمن 

 وتجارت معدن صنعت خانه 

 ایران لبنی صنایع انجمن 

 ودارویی غذایی صنایع انجمن 

 وعراق ایران اتاق 

 وروسیه ایران اتاق 

 وافغانستان ایران اتاق 

س
ار

ه ف
گا

ه پ
یز

ور
ست

رپا
شی

ت 
رک

 ش
ی
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ت 
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 ام
 7از  5کسب 

 امتیاز
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این معیار با کارکرد امور خیریه و فعالیت های عام المنفعه طراحی شده است. ذی نفعی به نام جامعه نقش بسیار پررنگی در پایداری 

کند. تعامل مثبت یا منفی با جامعه نقش موثری بر پایداری بنگاه دارد. البته مدل به گونه ای طراحی شده است که بنگاه ایفا می 

موارد ارزشمند دیگری را نیز می توان به آن در طول زمان اضافه نمود. اگر فعاالن اقتصادی خود نقش اجتماعی بازی کنند آثار به 

هد داشت نسبت به زمانی که سازمان ها و نهاد های دولتی وظیفه قانونی خود را انجام می مراتب مفیدتر و اثربخش تری در برخوا

دهند. اگر همه اشخاص نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت نمایند و برای ساختن جامعه بهتر و پویاتر تالش نمایند و صرفاً به 

 طراوت خواهیم بود. پرداخت مالیات خود اکتفا نکنند آنگاه شاهد جامعه ای شاداب و با

 

        عضویت در انجمن های عام المنفعه:    

 ندارد دارد

 فارس معلولین انجمن

 سرمایه گذاری در مناطق محروم:

 ندارد دارد

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های اجتماعی 2-3  

                                                 مسئولیت پذیری اجتماعی: )میزان کمك / ارزش افزوده(

x <0.0006 0.0006 < x <0.0008 0.0008 < x <0.001   0.001بیش از  

 امتیاز 5از  3کسب 
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با توجه به این که مدل به صورت سیستمی طراحی شده است اشتغال زایی با شاخص های بهره وری پیوند دارد و در کنار هم دیده 

وری به صورت مجزا سبب بروز پدیده شوم شکل گیری و توسعه شرکت شده اند. توجه صرف به اشتغال زایی به صورت مجزا یا بهره 

های تامین نیرو شده است که امروزه یکی از معضالت دولت را بوجود آورده و سبب اشتغال زایی غیر سیستمیک و غیرحرفه ای 

دو مورد و بوجود آوردن یک  یار توجه داشته اند و سعی داشته اند با همگن نمودن اینسگشته است. طراحان مدل به این موضوع ب

 فضای مناسب یعنی نگاه به تولید همراه با توسعه و تولید همراه با حفظ رقابت پذیری توانمندی بنگاه را افزایش دهند.

همچنین میزان اشتغال زایی در ذیل بهره وری نیروی کار در مدل پیشنهادی در نظر گرفته شده است. چرا که علیرغم تاکید بر 

غال در برنامه های کالن، اغلب بنگاه ها عالقه مند به کم کردن نیروی کار می باشند. لذا از دیدگاه مدل اشتغال زایی مفید توسعه اشت

 امتیاز برای این مورد در نظر گرفته شده است. 3و موثر می باشد که منجر به بهره وری شود. با این نگاه 

 

 

 

 

 

 

اشتغال زایی 3-3  

 امتیاز 3از  1.8کسب 

90 91 92 93 94

بهره وری نیروی کار 100 44.1 46.8 37.1 38.3

رشد تعداد شاغلین 100 101 102 106 106
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 ها:تعاریف رتبه  

 امتیاز کسب شده تعاریف رتبه ها

AAA 100 - 90 

AA 90 - 85 

A 85 - 80  

BBB 80- 75  

BB 75 - 70 

B 70 - 61 

CCC 61 - 55 

CC 55 - 50 

C 50 - 41 

D 41 > 

NR - 
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 امتیاز نهایی شرکت:

 

 1394 1393 1392 1391 1390 حوزه / سال
 صالحیت حرفه ای و

 اهلیت
    34.55 

    A 

عملکرد مالی 

 وبازرگانی خارجی

    37.75 

    B 

مسئولیت  پذیری 

 اجتماعی
    9.8 

    A 

 مجموع
    82.1 

    A 
 

 

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز کسب  ستاره سطح

 شده

 حوزه معیار

4 A پیشینه 4 ضعیف متوسط خوب  
 10 A سوابق اعتباری 10 ضعیف متوسط خوب 

18 

3 

A 
A 

 خوب

 خوب

 متوسط

 متوسط

 ضعیف

 ضعیف

14.55 

3 

 توانمندی مدیران

 دعاوی حقوقی

13 B تولید و ارزش افزوده 9.2 ضعیف متوسط خوب  
 

عملکرد 

مالی 

وبازرگانی 

 خارجی

 

10 B بهره وری 6.90 ضعیف متوسط خوب 

4 A نسبت های مالی 3.7 ضعیف متوسط خوب 

3 A شاخص های سودآوری  2.2 ضعیف متوسط خوب 

5 A فروش 5 ضعیف متوسط خوب 

10 A صادرات 10 ضعیف متوسط خوب 

5 C واردات 0.75 ضعیف متوسط خوب 

7 A عضویت ها 5 ضعیف متوسط خوب  

5 A فعالیت های اجتماعی 3 ضعیف متوسط خوب 

3 B اشتغال زایی 1.8 ضعیف متوسط خوب 
       

100 A  82.1 جمع  

صالحیت حرفه 

اهلیت ای و  

مسئولیت  

پذیری 

 اجتماعی
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 همکاران:

 

 

 

 

 www.iccima.ir اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران

 www.ipcgroup.ir  گروه پارسیان هوشمند

 www.irpmc.ir  اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وریسامانه ملی 

 www.irbn.ir شبکه بهینه کاوی ایران

 www.iresc.ir مرکز مطالعات اقتصادی ایرانیان

 www.irsas.ir  ایرانیانسیستم تحلیل گر هوشمند 

 www.ipcapital.ir مرکز داده های پارسیان هوشمند

 www.rotbehonline.ir فصلنامه رتبه
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